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I. WPROWADZENIE 

Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi RP, powołanym do sprawowania 

nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia  

i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. 

Zakres jej działania i uprawnień określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku  

o Państwowej Inspekcji Pracy. Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy sprawuje Rada 

Ochrony Pracy. 

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają: 

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

zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki 

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

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

podstawę świadczenia tej pracy, 

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

zawodowego oraz pracy tymczasowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w zakresie 

przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. d i e, 

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

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w zakresie przestrzegania warunków 

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

3a) przedsiębiorcy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r.  

o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, 

4) pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP w zakresie określonym  

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

usług, 

5) przedsiębiorcy albo 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 wynikającej z wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
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Państwowa Inspekcja Pracy realizuje ustawowe zadania zgodnie z programem 

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

analizowane są propozycje tematyczne związków zawodowych i organizacji pracodawców, 

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

-badawczych. Program uwzględnia również standardy europejskie, zalecenia Rady Ochrony 

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

makroekonomiczną kraju.  

Zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy realizowany w 2018 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; 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; 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 związane z bezpieczeństwem  

w wytypowanych zakładach o wysokiej skali zagrożeń; kampania prewencyjno-kontrolna 

„Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne  

i wyroby z drewna” 

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

badanych zagadnień przez wszystkie lub przez wytypowane okręgowe inspektoraty 

pracy – na przykład dotyczące: wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób 

pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych; przestrzegania przepisów prawa 

pracy, w tym bhp w  placówkach handlowych oraz przestrzegania przepisów ustawy  

o ograniczaniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. 

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.  
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Ponadto Program zawierał również: 

 zadania wspólne związane z przestrzeganiem przepisów o urlopach wypoczynkowych  

w stosunku do pracowników urzędów gmin, miast, powiatów zatrudnionych na podstawie 

wyboru (prezydent, starosta, burmistrz, wójt) i ich zastępców, 

 zadania własne realizowane przez jeden lub kilka okręgowych inspektoratów pracy, 

wynikające z lokalnych uwarunkowań w zakresie ochrony pracy, na przykład: kontrole  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie warzyw, owoców, mięsa, 

wydawanie zezwoleń na wykonywanie prac lub innych działań zarobkowych przez dzieci; 

temperatura w pomieszczeniach pracy; w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

eksploatacji budowlanych żurawi dźwigowych, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w warsztatach samochodowych; 

W roku 2018 kontynuowano prowadzenie kontroli w ramach 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.  

Poza działaniami kontrolnymi w 2018 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 5861 kontroli (dla porównania w roku 2017 kontroli było 

6641, natomiast w 2016 – 6689). 

 

Kontrolami objętych zostało 5459 podmiotów gospodarczych zatrudniających 417 296 

pracujących (w latach 2017 i 2016 kontrole przeprowadzono u 5421 i u 5421 pracodawców). 
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Dominującą liczbą kontroli objęto zakłady małe o zatrudnieniu do 9 osób – 

skontrolowano 3354 takich zakładów, co stanowi prawie 61 % ogólnej liczby podmiotów 

poddanych kontroli. Zakładów o zatrudnieniu od 10 do 49 osób skontrolowano 1343 (25% 

ogólnej liczby podmiotów objętych kontrolami), o zatrudnieniu od 50 do 249 osób – 537 

podmiotów (10%) i 225 zakładów o zatrudnieniu powyżej 250 osób (4% liczby podmiotów). 

 

W porównaniu z latami ubiegłymi, tym razem w roku 2018, uwzględniając sektory 

gospodarki narodowej, najczęściej kontrolowanym sektorem była branża „Handel i naprawy”   

(dotychczas w latach ubiegłych było to „Przetwórstwo przemysłowe”) skontrolowano 1643 

podmioty – około 30% wszystkich skontrolowanych podmiotów. Podmiotów z branży 

„Przetwórstwo przemysłowe” skontrolowano w ilości 1297 podmiotów, co stanowi około 24%, 

z branży „Budownictwo” było to 912 podmiotów – 13,5% ogółu kontroli. W przypadku 

wszystkich pozostałych sektorów kontrole rozkładały się w miarę równomiernie, objęto nimi 

co najwyżej 5% podmiotów w każdym sektorze.  

Szczegółowe dane dotyczące liczby skontrolowanych podmiotów wg sektorów 

gospodarki narodowej w porównaniu do roku 2017 r. pokazują wykresy na następnej stronie. 

W roku 2018 wyniku przeprowadzonych kontroli wydawane były następujące środki 

prawne: 

 decyzje nakazowe ogółem – 19 529 (dla porównania w roku 2017 wydanych było  

24 934 decyzji, natomiast w 2016 – 26 448 decyzji); w tym: 

o decyzje płacowe – 345 ogółem (dla porównania w roku 2016 było wydanych 

takich decyzji 281, natomiast w 2016 – 201 decyzji); 

o decyzje ustne – 8 930 (w latach 2017 i 2016 odpowiednio 10 717 i 11 862 

decyzji); 
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 decyzje skierowania do innych prac – 172 dotyczących 317 pracowników  

(w latach 2017 i 2016 odpowiednio 218 dotyczących 383 pracowników oraz  

207 dotyczących 348 pracowników); 

 wnioski w wystąpieniach – 16 885  (w latach 2017 i 2016 odpowiednio 21 244 i 23 704   

wniosków); 

 mandaty – 1 152  na kwotę 1 360 450,- zł (w latach 2017 i 2016 odpowiednio 1 100 na 

kwotę 1 286 500,- zł oraz 1 162 na kwotę 1 344 150,- zł); 

 wnioski do sądu – 149 (w latach 2017 i 2016 odpowiednio 228 i 250 wnioski); 

 środki wychowawcze – 1440  (w latach 2017 i 2016 odpowiednio 1644 i 1587); 

 upomnienia – 93  (w latach 2017 i 2016 odpowiednio 84 i 82). 
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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 2018 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi według danych uzyskanych 

z rejestru wypadków zostało zgłoszone 300 zdarzeń wypadkowych, które zaistniały  

w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., a w wypadkach tych poszkodowanych zostało 

362 osoby. W analizowanym okresie wśród zgłoszonych zdarzeń wg. stanu wiedzy na dzień 

28.01.2019 r. za wypadki przy pracy zostało uznane 181 zdarzeń, w których 

poszkodowanych zostało 198 osób.  

Inspektorzy pracy w roku 2018 przeprowadzili ogółem 178 kontroli w 171 podmiotach, 

w trakcie, których zbadali okoliczności i przyczyny 181 wypadków, w których 

poszkodowanych było 189 osób. 

 

Zarejestrowane zdarzenia 

wypadkowe 
śmiertelne ciężkie lekkie 

300 70 88 146 

Tab. 1. Zdarzenia zgłoszone, zaistniałe w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. – liczba 

zgłoszonych wypadków wg skutków wypadku 

 

 Zarejestrowane 

zdarzenia 

wypadkowe 

Poszkodowani (wg skutków wypadku) 

śmiertelne ciężkie lekkie suma 

indywidualne 279  67 84 128 279 

zbiorowe 22 3 10 69 82 

Razem 300 70 94 197 362 

Tab. 2. Zdarzenia zgłoszone do OIP, zaistniałe w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. – 

liczba poszkodowanych wg skutków wypadku 

Wśród zgłoszonych zdarzeń zarejestrowano 20 wypadków komunikacyjnych,  

w których poszkodowanych było łącznie 32 osoby oraz 38 tzw. nagłych przypadków 

medycznych, w których poszkodowanych było 38 osób. Wśród wypadków, w których  

do urazu doszło w wyniku zaistnienia przyczyny wewnętrznej u poszkodowanego,  

25 zdarzeń nie zostało uznanych za wypadki przy pracy w rozumieniu przepisów ustawy  

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
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Na podstawie posiadanych informacji przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi  

na dzień 28.01.2019 r. za wypadki przy pracy uznane zostało 181 spośród zgłoszonych 

zdarzeń. Liczba ta może ulec zmianie ze względu na trwające obecnie postepowania 

powypadkowe zarówno prowadzone przez inspektorów pracy w ramach czynności 

kontrolnych, a także prowadzonych przez zespoły powypadkowe w zakładach pracy. 

 Zarejestrowane 

wypadki przy pracy 

Poszkodowani (wg skutków wypadku) 

śmiertelne ciężkie lekkie suma 

indywidualne 161 18 59 88 165 

zbiorowe 16 2 5 26 33 

Razem 181 20 64 114 198 

Tab. 3. Wypadki przy pracy zarejestrowane w systemie PIP – OIP Łódź, zaistniałe w okresie 

od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. 

W roku 2018 inspektorzy pracy zakończyli czynności kontrolne badania okoliczności  

i przyczyny 145 wypadków uznanych za wypadki przy pracy, które zaistniały w okresie  

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i w których poszkodowanych zostało 152 osoby. 

 

 Zarejestrowane 

wypadki przy pracy 

Poszkodowani (wg. skutków wypadku) 

śmiertelne ciężkie lekkie suma 

indywidualne 137  13 54 70 137 

zbiorowe 8 0 5 10 15 

Razem 145 13 59 80 152 

Tab. 4. Zbadane zdarzenia uznane za wypadki przy pracy, zaistniałe w okresie  

od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. 

Z roku na rok wzrasta liczba zdarzeń zgłaszanych do Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Łodzi. Średnio, co roku odnotowuje się wzrost liczby zgłoszeń o ok. 10 %  

w stosunku do roku poprzedniego. Przy czym tendencja wzrostowa obserwowana również w 

latach ubiegłych dotycząca zwiększenia zgłoszonych zdarzeń, w których poszkodowani 

odnieśli ciężkie obrażenia ciała nadal się utrzymuje. W związku ze wzrastającą liczbą 

zdarzeń zgłaszanych rośnie również liczba wypadków badanych przez inspektorów pracy. 

Ogółem liczba przeprowadzonych kontroli w związku z badaniem przyczyn i okoliczności 

wypadków przy pracy w roku 2018 wzrosła o ponad 11%. 
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Zdarzenia zaistniałe w 2018 r. na terenie województwa łódzkiego najczęściej były 

zgłaszane przez policję (55% ogólnej liczby zgłoszeń do OIP Łódź), w drugiej kolejności 

przez pracodawców (38% ogólnej liczby zgłoszeń do OIP Łódź). 

Najwięcej wśród zaistniałych i zbadanych w 2018 r. zdarzeń przez inspektorów pracy, 

które zostały uznane za wypadki przy pracy miało miejsce w zakładach przetwórstwa 

przemysłowego (44,1%), zakładach budowlanych (12,4%), zakładach prowadzących 

pozostałą działalność (nieokreśloną) (18,6%). 
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Poszkodowani w wypadkach ze skutkiem ciężkim zaistniałych i zbadanych  

przez inspektorów pracy w 2018 r. najczęściej wykonywali pracę w zakładach przetwórstwa 

przemysłowego (47%), w zakładach prowadzących pozostałą nieokreśloną działalność 

(20%), w handlu, naprawach (9%) w zakładach prowadzących usługi administrowania (9%).  

 

Wśród poszkodowanych w zaistniałych i w zbadanych wypadkach przy pracy  

w 2018 r. ze skutkiem śmiertelnym najwięcej poszkodowanych pracowało w zakładach 

przetwórstwa przemysłowego (30,7% wypadków śmiertelnych), w zakładach sektora 

transportowego i gospodarki magazynowej (15,4% wypadków śmiertelnych).  
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Na podstawie analizy dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez inspektorów 

pracy, dotyczących badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy stwierdzono,  

że najczęściej występującymi wydarzeniami, które doprowadziły do znacznej liczby 

poszkodowanych są: 

 poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby – 33 poszkodowanych (21,1% wszystkich 

poszkodowanych), w tym 4 poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym, a 10 doznało 

ciężkich obrażeń ciała; wśród tej grupy, aż 26 poszkodowanych (16,6% wszystkich 

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

poziom, w tym 3 poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym, a 6 poszkodowanych 

doznało ciężkich obrażeń ciała, 

 utrata kontroli nad maszyną, łącznie z niezamierzonym jej uruchomieniem lub utrata 

kontroli nad materiałem obrabianym – 16 poszkodowanych (10,3% wszystkich 

poszkodowanych), w tym 1 poszkodowany ze skutkiem śmiertelnym, a 5 doznało 

ciężkich obrażeń ciała, 

 utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym –  

15 poszkodowanych (9,6% wszystkich poszkodowanych), w tym 2 poszkodowanych 

ze skutkiem śmiertelnym, a 6 doznało ciężkich obrażeń ciała, 

 pochwycenie lub odrzucenie poszkodowanego – 15 poszkodowanych (9,6% 

wszystkich poszkodowanych), w tym 1 poszkodowany ze skutkiem śmiertelnym,  

a 10 doznało ciężkich obrażeń ciała, 

 przelew, wyciek, sączenie się, przepływ, rozbryzgiwanie, rozpylanie płynów –  

10 poszkodowanych (6,4% wszystkich poszkodowanych), w tym 1 poszkodowany  

ze skutkiem śmiertelnym, a 2 doznało ciężkich obrażeń ciała. 
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Analizując procesy pracy wykonywane przez poszkodowanych w chwili wypadku, 

jako najczęściej występujące należy wskazać: 

 produkcję i przewarzanie – 54 poszkodowanych, 

 magazynowanie – 19 poszkodowanych,  

 przebudowę, naprawę, rozbudowywanie, konserwację obiektów budowlanych  

i infrastruktury – 14 poszkodowanych, 

 prace związane z czynnościami konserwacji, naprawy, regulacji –  

11 poszkodowanych 

 wznoszenie nowych obiektów budowlanych – 10 poszkodowanych 

 

Biorąc pod uwagę proces pracy realizowany przez poszkodowanego w chwili 

wypadku, należy uznać, że w stosunku do roku 2017 struktura procesów kształtuje się na 

porównywalnym poziomie. Różnice w poszczególnych czynnikach w większości z nich są 

niewielkie. Znaczny wzrost odnotowano w zakresie liczby poszkodowanych realizujących 

procesy magazynowania (42%).  
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Najczęściej poszkodowani ulegali wypadkom przy wykonywaniu czynności 

związanych z: 

 obsługą maszyn związaną z pracami różnymi (niewymienionymi w grupach kodów) – 

26 poszkodowanych (17,1% ogółu poszkodowanych), 

 poruszaniem się – chodzeniem, bieganiem, wchodzeniem na, schodzeniem itp. 

– 23 poszkodowanych (15,1% ogółu poszkodowanych), 

 obsługą maszyn związaną z podawaniem/odbieraniem materiałów, wyrobów, 

półwyrobów itp. – 22 poszkodowanych (14,5% ogółu poszkodowanych), 

 operowaniem przedmiotami – braniem do rąk, chwytaniem, trzymaniem 

umieszczaniem w poziomie – 14 poszkodowanych (9,2% ogółu poszkodowanych), 

 pracą narzędziami ręcznymi – inne – 12 poszkodowanych (7,9% ogółu 

poszkodowanych). 

 

 

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

(45 poszkodowanych oraz osoby w wieku 20-30 lat (34 poszkodowanych), najmniej liczną 

grupę stanowiły osoby powyżej 60 roku życia (11 poszkodowanych).  
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Najczęściej wskazywane przez inspektorów pracy przyczyny wypadków, dotyczyły 

przyczyn związanych z nieprawidłowym zachowaniem pracownika, które stanowiły ponad 

50% wszystkich zidentyfikowanych przyczyn zbadanych wypadków. Najczęściej 

wskazywane w tej grupie przyczyny to przyczyny związane z niewłaściwym samowolnym 

zachowaniem się pracownika m.in: wykonywanie pracy niewchodzącej w zakres obowiązków 

pracownika, wykonywanie pracy bez usunięcia zagrożenia (np. niewyłączenie maszyny, 

niewyłączenie napięcia), niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia. Ponadto 

wskazano szereg przyczyn związanych z nieznajomością zagrożenia przez 

poszkodowanych, lekceważeniem przez nich przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanych czynnościach oraz 

zaskoczenie zaistniałym zdarzeniem. Najczęściej wskazywane przyczyny związane  

z niewłaściwą organizacją pracy to nieprawidłowa eksploatacja stosowanych 

maszyn/urządzeń, brak lub niedostateczny nadzór ze strony osób kierujących, brak 

wymaganych instrukcji. Natomiast w ramach przyczyn technicznych największą grupę 

stanowiły nieprawidłowości dotyczące braku lub stosowania niewłaściwych urządzeń 

zabezpieczających oraz brak środków ochrony zbiorowej. 

W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzanych w celu ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy pracy skierowali 3 wnioski do sądu 

o ukaranie, za popełnienie ogółem 7 wykroczeń. Kwoty grzywien według stanu na 

28.01.2018 r. dotyczących rozstrzygnięć wniosków do sądu wynosiły odpowiednio: 1500,- zł 

(2 razy) oraz 3000,- zł (1 raz). 

Zarzuty we wnioskach dotyczyły m.in.: bezpieczeństwa użytkowania maszyn  

i urządzeń, braku skutecznego zabezpieczenia przed możliwością bezpośredniego dostępu 

do stref niebezpiecznych, braku odpowiednich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, braku 

nadzoru, dopuszczenia do pracy bez dostatecznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy – szkoleń bhp. 

W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzanych w celu ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w roku 2018 skierowano 2 zawiadomienia 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Ponadto inspektorzy nałożyli 86 mandatów za popełnienie 137 wykroczeń na łączną 

kwotę 118 000 zł. Zastosowali 13 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 1 wniosek o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
19 

Na dzień sporządzania sprawozdania brak jest informacji dotyczących działań podjętych 

przez ZUS. 

Ponadto w 2018 roku inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

przeprowadzili 14 kontroli w 12 podmiotach, które nie były pracodawcą dla poszkodowanego, 

a w których w związku z wypadkiem istniała potrzeba przeprowadzenia kontroli lub kontrole 

zostały przeprowadzone celem uzupełnienia niezbędnych informacji (np. przesłuchanie 

osób) dla już prowadzonego postępowania kontrolnego (w miejscu zaistnienia wypadku) 

związanego z badaniem okoliczności i przyczyn. W ramach tych kontroli wydano ogółem  

11 decyzji, w tym 1 decyzję, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności na 

podstawie art. 108 kpa, 4 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 1 decyzję zakazania 

wykonywania prac. Skierowano 17 wniosków w wystąpieniach, nałożono 5 mandatów za 

popełnienie 6 wykroczeń, w łącznej wysokości 7 100 zł., skierowano 1 wniosek do sądu.  

W czasie kontroli związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy inspektorzy pracy udzielili 173 porady prawne, 432 porady techniczne i 47 porad 

dotyczących legalności zatrudnienia.  

W siedzibie OIP i oddziałach udzielono ogółem 275 porad dotyczących wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych. 

Analizując efekty przeprowadzonych w 2018r. kontroli stwierdzono, że na 286 

wydanych decyzji wykonane zostały 231 decyzje, co stanowi 80,76% wszystkich wydanych 

decyzji. Decyzje dotyczyły łącznie 4334 pracowników i w stosunku do 4208 zostały 

wykonane. W odniesieniu do wniosków stwierdzono, że na 194 wnioski 126 zostało 

zrealizowanych, co stanowi 64,94% wszystkich wydanych wniosków. 

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

zaleceń pokontrolnych i inne działania związane z badanymi wypadkami uznać należy,  

że działania PIP 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 90 pism 

informujących o wynikach kontroli i 3 powiadomienia 
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Organ nadzoru i kontroli Poinformowanie 
Kontrole 

wspólne 

Kontrole  

na wniosek 

Policja 49 1 5 

Prokuratura 9 - 3 

Związki Zawodowe 17 - 3 

Urząd Dozoru Technicznego 3 - - 

Społeczna Inspekcja Pracy 5 - - 

Straż Graniczna 1 - - 

Straż Pożarna 2 - - 

Wojewoda 2 - - 

Powiatowy Urząd Pracy  1 - - 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 1 - - 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 - - 

W 2018 roku przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili 

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

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

w szkoleniach dla związkowców, społecznych inspektorów pracy, pracodawców, 

pracowników w ramach większości prowadzonych programów prewencyjnych i promocyjno-

informacyjnych.  

Przedstawiciele OIP Łódź wygłosili również wykłady w ramach: 

 obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych 

podczas zorganizowanej już po raz 27 przez Region Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" 

Konferencji pt. „Bezpieczna praca”. Współorganizatorem Konferencji był Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi 

oraz Łódzki Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W konferencji wzięli udział 

przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb 

mundurowych oraz społeczni inspektorzy pracy i związkowcy z NSZZ „Solidarność”, 

 III konferencji pt.: „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych  

w procesach produkcyjno-magazynowych” zorganizowanej przez Urząd Dozoru 

Technicznego Oddział w Łodzi przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w 

Łodzi. Tematyką konferencji były wymagania dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji 

maszyn i urządzeń technicznych wykorzystywanych w procesach produkcyjno-

magazynowych. 

 

Na bieżąco realizowana była współpraca z lokalnymi mediami w zakresie 

informowania o wypadkach przy pracy i prewencji wypadkowej. 
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Przykłady zbadanych zdarzeń wypadkowych 

1. Poszkodowany pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika przystąpił  

z podległymi pracownikami do czyszczenia linii produkcyjnej z resztek niezgrzanego 

materiału. Poszkodowany wszedł przez otwór na kolanach do wnętrza maszyny przez 

niezabezpieczony osłoną otwór prowadzący do wału – pod linię i znalazł się pod 

ruchomymi elementami linii – w przestrzeni pracy obracających się cylindrów i nałożonej 

na nie taśmy transportowej. W pewnym momencie chcąc usunąć z powierzchni cylindra 

zanieczyszczenia przyłożył dłoń do cylindra. Doszło do pochwycenia i wciągnięcia 

pomiędzy cylinder - walec naprężający, a taśmę napinającą ręki poszkodowanego.  

W wyniku, czego ręka została wyrwana na wysokości łopatki i obojczyka, ponadto 

poszkodowany został poderwany w górę i uderzył o konstrukcję maszyny, następnie 

upadł na posadzkę.  

 

 

Fot. nr 1. Otwór prowadzący do 

miejsca wypadku – do wnętrza 

maszyny z walcem naprężającym  

i taśmą transportową (siatkową). 

 

Fot. nr 2. Walec naprężający z taśmą 

transportową (siatkową) 
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Fot. nr 3. Boczna pokrywa ochronna 

zabezpieczająca dostęp do zespołu 

naprężającego taśmy. Pokrywa  

w pozycji otwartej, śruby mocujące 

odkręcone. 

Inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku: 

 poszkodowany sprawdzał ręką stan powierzchni będącego w ruchu walca 

naprężającego, bez wyłączenia zasilania maszyny, wskutek czego doszło  

do pochwycenia ręki, która dostała się pomiędzy ww. walec a taśmę transportową, 

 brak zabezpieczenia elementów ruchomych, części maszyny, przed możliwością 

dostępu – brak osłony-pokrywy zabezpieczającej wejście pod cylinder,  

 lekceważenie zagrożenia przez pracowników, w tym wypadku przez osoby kierujące  

i wykonywanie prac bezpośrednio przy będącym w ruchu walcu naprężającym, 

 zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem.  

 

 

2. Poszkodowany rozcinał worki z odpadami zielnymi i przygotowywał je do dalszego 

rozdrabniania. Miejsce pracy znajdowało się przed halą przygotowania wsadu na wolnej 

powierzchni. Pracownik po odniesieniu pustych worków po odpadach do kontenera 

wracał do stanowiska pracy przechodząc przez halę przygotowania wsadu dostał się pod 

koła ładowarki jednonaczyniowej, która po przywiezieniu worków z liśćmi na halę 

wykonywała manewr cofania. W wyniku doznanych urazów zmarł.  

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
23 

 

Fot. nr 4. Widok ładowarki, która 

uczestniczyła w wypadku 

W ocenie inspektora pracy przyczyny wypadku to: 

 nie zachowanie ostrożności przez poszkodowanego, 

 nie zachowanie ostrożności przez operatora ładowarki. 

 

Fot. nr 5. Miejsce zdarzenia 

Ponadto stwierdzono: 

 nie wyposażenie ładowarki w ostrzegawczy sygnał świetlny, 

 potłuczone lusterko wsteczne ładowarki, 

 nie wyznaczenie dróg komunikacyjnych w hali przygotowania wsadu, 

 nie opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych i w pomieszczeniach 

zakładu pracy. 
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3. Podczas zanurzania stalowych elementów ogrodzeniowych w ciekłym cynku doszło  

do wybuchu – rozerwania profilu zamkniętego elementu zanurzanego i poparzenia  

2 pracowników ciekłym cynkiem.  

  

Fot. nr 6. Widok strefy wanny 

cynkowniczej  

 

Fot. nr 7. Rozerwane profile 

zamknięte elementu 

zanurzanego 

Inspektorzy pracy ustalili następujące przyczyny wypadku: 

 brak otworów do odpowietrzenia i spływu stopu cynku w dwóch ramkach wykonanych 

z zamkniętych profili, co spowodowało ich rozerwanie i rozprysk gorącego stopu 

cynku w chwili zanurzania w ciekłym cynku, 

 nieprzestrzeganie instrukcji cynkowania ogniowego i podjęcie decyzji  

o kontynuowaniu zanurzania wsadu pomimo wcześniejszej eksplozji wsadu  

i niezanurzenia się materiału, 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
25 

 nieprzestrzeganie instrukcji cynkowania ogniowego w zakresie dokładnego 

sprawdzenia przez piecowego odpowiedniego rozmieszczenia i wielkości otworów  

do odpowietrzenia i spływu stopu cynku, 

 nieprawidłowe zachowanie poszkodowanych, którzy otworzyli klapy boczne wanny 

cynkowniczej, pomimo, że piecowy nie zakończył procesu zanurzania wsadu, 

niezanurzone elementy sugerowały nieprawidłowy przebieg procesu, 

 dopuszczenie do pracy poszkodowanych bez stosowania przez nich środków 

ochrony indywidualnej w postaci hełmów ochronnych i przyłbic oraz ubrań 

ochronnych na wypryski cynku 

 

4. Poszkodowany otrzymał od kierownika produkcji polecenie wyczyszczenia zasuwy  

na filtrze wosków oraz dwóch otworów rewizyjnych na rurociągu wosku w instalacji  

do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych metodą katalitycznego przetwarzania na 

wosk polimerowy. Poszkodowany czyścił kołnierz zasuwy szczotką drucianą. W tym 

czasie nastąpił wybuch, w wyniku, którego został poparzony.  

Przyczyną wybuchu było jednoczesne wystąpienie wewnątrz filtra lub w jego części 

mieszaniny wybuchowej gazów (mieszanina par węglowodorów powstających  

w procesie technologicznym) z powietrzem oraz czynnika inicjującego wybuch. 

Najbardziej prawdopodobnym czynnikiem inicjującym wybuch były iskry mechaniczne, 

które powstały w czasie czyszczenia zasuwy przez poszkodowanego używającego do 

wykonywania tych czynności zwykłych narzędzi (nie używano narzędzi nieiskrzących).  

 

Fot. nr 8. Widok ogólny – filtr 

wosków 
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Fot. nr 9. Zasuwa czyszczona 

przez poszkodowanego oraz 

stosowane narzędzia 

Inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku: 

1. brak kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach 

pracy atmosfery wybuchowej oraz niesporządzenie – na podstawie przedmiotowej 

oceny ryzyka - dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, a tym samym brak 

określenia środków ochronnych adekwatnych do występujących zagrożeń,  

2. brak instrukcji bhp lub innych instrukcji (w tym instrukcji opracowanej przez 

producenta instalacji) zawierających stosowne postanowienia dotyczące 

wykonywania prac remontowych lub prac związanych z usuwaniem awarii, 

wykonywanych w warunkach rozszczelnienia instalacji, które skutkują możliwością 

wystąpienia atmosfery wybuchowej, w szczególności w żadnych instrukcjach nie 

ustalono w sposób szczegółowy zasad przedmuchiwania/napełniania instalacji 

argonem, 

3. zastosowanie niewłaściwych środków ochronnych zapobiegających wybuchom  

i zapewniających ochronę przed ich skutkami – w ocenie inspektora pracy 

napełnienie filtra argonem w sposób przyjęty przez pracodawcę nie zapewniał 

całkowitego usunięcia węglowodorów lotnych z filtra oraz wszystkich odcinków 

rurociągów i tym samym nie wykluczał możliwości powstania atmosfery wybuchowej, 

w związku z czym należało zastosować dodatkowe środki ochronne np. eliminujące 

wystąpienie możliwych źródeł zapłonu, takie jak narzędzia nieiskrzące czy ubrania 

antyelektrostatyczne,  

4. niewłaściwe, niezgodne z przyjętymi przez pracodawcę zasadami, napełnianie 

instalacji argonem – w czasie wykonywania prac, przy których doszło do wypadku 

argon najprawdopodobniej nie był podawany ciągle w ilości wskazanej przez 

pracodawcę, jako prawidłowa, 

5. brak dostatecznej wiedzy osób nadzoru oraz pracowników wykonujących czyszczenie 
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rurociągu wosków w zakresie zasad napełniania filtra argonem,  

6. niewłaściwy nadzór nad prowadzonymi pracami. 

 

5. Na terenie oczyszczalni ścieków technologicznych podczas czyszczenia - usuwania 

kamieni i osadów za pomocą ręcznej gracy poszkodowany wszedł po elementach 

napędu bębna. W wyniku utraty równowagi wpadł przez lej – rynnę do usuwania 

odpadów z bębna sitowego, na pracujący przenośnik ślimakowy. Doszło do pochwycenia 

nóg poszkodowanego przez przenośnik. 

 

Fot. nr 8. Widok odwadniacza 

stacji SWO. Widoczny od lewej 

zbiornik przelewowy, bęben 

sitowy, lej do usuwani odpadów  

z bębna. Na pierwszym planie 

widoczne elementy napędowe, 

po których wszedł poszkodowany 

na maszynę. 

 

Fot. nr 9. Przenośnik ślimakowy, 

na który spadł poszkodowany.  

 

Inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku: 
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 bezpośrednią przyczyną wypadku było nieprawidłowe zachowanie 

się poszkodowanego, tj. wejście na maszynę w strefę zagrożenia upadku  

z wysokości. Dodatkowe zagrożenie stanowił pracujący poniżej przenośnik 

ślimakowy. 

 nie zapewniono koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 

pracy wszystkich osób wykonujących pracę w tym samym miejscu.  
 

6. Poszkodowany podczas obsługi maszyny do produkcji tasiemki polipropylenowej  

(tzw. ekstruder) wszedł w strefę niebezpieczną między obracające się wałki (tzw. galety) 

modułu rozciągającego. Został zakleszczony między pierwszym a drugim wałkiem 

odbierającym oraz dociśnięty przez naprężone tasiemki PP. W wyniku wypadku doznał 

urazu wielomiejscowego twarzoczaszki, urazu klatki piersiowej, oparzeń I i II stopnia 

twarzy, ucha, ramienia i przedramienia, tylnej powierzchni głowy, pleców.  

 

 

Fot. nr 11. Miejsce wewnątrz 

maszyny, w którym znajdował się 

pracownik w chwili wypadku. 

 

Fot. nr 12. Widok ogólny modułu 

rozciągającego ciągu wraz  

z modułem poprzedzającym – 

piecem grzewczym 
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Inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku: 

 samowolne wejście poszkodowanego w strefę niebezpieczną wałków (galet) 

prowadzących tasiemki w module rozciągającym, 

 wykonywanie pracy samodzielnie zamiast w zespole dwuosobowym, 

 wykonywanie czynności manipulacyjnych ręcznie zamiast użycia pistoletu 

pneumatycznego lub po uprzednim zatrzymaniu maszyny, 

 brak wydania instrukcji bhp w zakresie czynności wykonywanych przez 

poszkodowanego w chwili wypadku, 

 

Kontrole przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 

2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

W 2018 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi przeprowadzono 176 

kontroli w 169 podmiotach, w trakcie których dokonano oceny przestrzegania przez 

pracodawców przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności  

i przyczyn wypadków przy pracy. W trakcie tych kontroli inspektorzy pracy objęli analizą 

łącznie 429 wypadków, w tym 51 zdarzeń nieuznanych za wypadki przy pracy. 

Stwierdzone przez inspektorów pracy nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 

przez pracodawców zapisów rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności  

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 ustalenia tylko części przyczyn 

wypadku (26 % kontrolowanych dokumentacji), a w przypadku 14,5% przyczyny były inne, 

niż wynikające z analizy przeprowadzonej przez inspektora, brak środków i wniosków 

profilaktycznych w protokole powypadkowym stwierdzono w 5,6% poddanych analizie 

protokołów, natomiast ustalenie środków i wniosków profilaktycznych nieadekwatnych  

do przyczyn wypadków stwierdzono w 10,6% dokumentacji. Problemem dla zespołów 

powypadkowych jest również wskazywanie w protokołach powypadkowych naruszonych 

przez pracodawcę przepisów prawa pracy, nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono  

w odniesieniu do 11,5% kontrolowanych dokumentów.  

W wyniku kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów  

w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy pracy wydali 

ogółem 16 decyzji, w tym 5 decyzji nakazania ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, 

skierowali do pracodawców 132 wystąpienia zwierających 344 wnioski. Nałożono 4 mandaty 

za popełnienie 4 wykroczeń na łączną kwotę 5 000 zł.  
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Analizując efekty przeprowadzonych w 2018 r. kontroli stwierdzono, że na 16 

wydanych decyzji wykonane zostało 11, co stanowi 68,75% wszystkich wydanych decyzji. 

Wszystkie decyzje dotyczyły łącznie 10 pracowników i w stosunku do 7 zostały wykonane.  

W odniesieniu do wniosków stwierdzono, że na 344 wnioski 235 zostało zrealizowane,  

co stanowi 68,32% wszystkich wydanych wniosków. 

Stwierdzone przez inspektorów pracy nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 

przez pracodawców zapisów rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności  

i przyczyn wypadków przy pracy uległy niewielkiemu obniżeniu w stosunku do poprzednich 

lat, jednak nie można wskazać, że stan przestrzegania przepisów w tym zakresie jest  

na wysokim poziomie. Ponadto wzrasta liczba wypadków osób niebędących pracownikami, 

w których jakość procedur (sporządzanej dokumentacji) ustalenia przyczyn i okoliczności 

wypadku nie podlegają ocenie inspektora.  

 

II.2.2. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie 

A. Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych 

W 2018 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

przeprowadzili ogółem 447 kontrole 398 przedsiębiorców wykonujących prace budowlane,  

w tym rozbiórkowe. W skontrolowanych podmiotach pracę wykonywało 2298 pracujących,  

w tym 1889 pracowników. Stwierdzono wykonywanie pracy przez 283 cudzoziemców, co 

stanowi 12% ogółu pracujących w skontrolowanych podmiotach. 313 osób świadczyło pracę 

na innej podstawie niż stosunek pracy. 

Najczęściej występujące nieprawidłowości w poszczególnych grupach zagadnień 

Od wielu lat najwięcej nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli prac 

budowlanych dotyczy organizacji stanowisk pracy i dojść do stanowisk pracy znajdujących 

się na wysokości. Nieprawidłowości dotyczą zarówno zabezpieczania stanowisk pracy 

wewnątrz obiektów budowlanych jak i na rusztowaniach. Do powszechnie stosowanych 

zabezpieczeń zbiorowych należą balustrady ochronne, które najczęściej nie spełniają 

podstawowych wymogów np. brak jest poręczy pośredniej lub krawężnika. Wątpliwości budzi 

często także wytrzymałość poszczególnych elementów balustrady i jej mocowania. Częstą 

nieprawidłowością jest brak balustrad na biegach schodowych i spocznikach, a także w 

otworach technologicznych, szybach windowych, otworach w ścianach i stropach itp. 

Pracodawcy tłumaczą brak ochron zbiorowych wysokimi kosztami i czasochłonnością ich 

montażu rekompensując to udostępnieniem pracownikom środków ochrony indywidualnej. 

Jednakże środki ochrony indywidualnej udostępniane pracownikom najczęściej nie są 

dostosowane do warunków w jakich oni pracują. Przykładem może być stosowanie 
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amortyzatorów bezpieczeństwa przy niskich wysokościach albo łączników niedostosowanych 

do elementów kotwiczących. Powszechną sytuacją jest także brak jakichkolwiek elementów, 

do których pracownicy mogliby się przypiąć sprzętem.  

 Przykładem nieprawidłowego zabezpieczenia stanowiska pracy na wysokości jest 

wypadek, w wyniku którego pracownik spadł szachtem instalacyjnym z wysokości 15 

kondygnacji. Pracownik miał za zadanie wymurować ściankę zamykającą szacht 

instalacyjny. Ścianka miała zostać wymurowana za rurami widocznymi na zdjęciu na 

krawędzi szachtu biegnącego na całej wysokości budynku. Pracownik wszedł za rury  

i prawdopodobnie stracił równowagę. Zginął na miejscu.  

 

          

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 20cm, a także brak balustrad części wystającej poza obrys budynku. Istotnym 

problemem jest także przekazywanie użytkownikom rusztowań, przez firmy wynajmujące  

i montujące rusztowania, bez uziemienia ich. Rusztowania montowane przez 

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

potwierdzenia pomiarami poziomu oporności.  

W dalszym ciągu najpoważniejsze nieprawidłowości dotyczą rusztowań 

warszawskich oraz starych rusztowań elewacyjnych. Rusztowania takie są wykorzystywane 

przez małe firmy, w których nie ma osób posiadających uprawnienia do montażu rusztowań 

bądź uprawnienia budowlane. Rusztowania dopuszczane są do eksploatacji bez odbioru, 

bowiem często brak jest uprawnionych osób, które taki odbiór mogłyby przeprowadzić. 
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W obszarze przygotowania pracowników do pracy najczęściej występujące 

nieprawidłowości dotyczą niewłaściwego wyposażenia pracowników w środki ochrony 

indywidualnej. Nieprawidłowości te dotyczą niestosowania przez pracujących środków 

ochrony indywidualnej (najczęściej 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 chroniących przed upadkiem z wysokości, co utrudnia bądź 

uniemożliwia faktyczne określenie przydatności takich środków (aktualności ich terminu 

ważności). Nieprawidłowości stwierdzane są także w zakresie wyposażenia pracowników w 

maseczki przeciwpyłowe i środki ochrony oczu przy wykonywaniu prac związanych z cięciem 

elementów betonowych i ceramicznych. Często przy maszynie znajduje się mocno 

zabrudzona maseczka i zniszczone okulary, z których mają korzystać wszyscy pracownicy.  

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. W większości sytuacji są 

one wynikiem niewłaściwego zaplanowania inwestycji i przygotowania budowy. Przed 

podpisaniem kontraktów pracodawcy nie analizują obowiązków związanych  

z bezpieczeństwem i przez to nie uwzględniają kosztów związanych z zajęciem chodnika lub 

jezdni przy montażu rusztowań czy 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 np. opisują 

regulacje dotyczące wszystkich prac wykonywanych w trakcie trwania całej inwestycji 

zamiast odnieść się do konkretnych robót prowadzonych na danym etapie. Nawet instrukcje 

rekomendowane przez Porozumienie czasami zawierają ogólne informacje, które nie dają 

pracownikom konkretnych wskazówek w jaki sposób wykonać daną pracę bezpiecznie. 

Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót są sporządzane przez wykonawców na 

potrzeby kierownika budowy lub organów kontrolnych, a nie w celu wydania pracownikom 

jednoznacznych wytycznych z zakresu bezpieczeństwa pracy.  
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Przy wykonywaniu robót ziemnych największym problemem pozostaje prawidłowe 

zabezpieczenie ścian wykopu. Dopuszczanie do pracy 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, które nie posiadają na 

własność szalunków i nie dysponują sprzętem zmechanizowanym niezbędnym do transportu 

i montażu szalunków. Nadal podczas kontroli stwierdzane są nieprawidłowości przy 

składowaniu urobku. Urobek składowany jest zazwyczaj bezpośrednio przy krawędzi 

wykopu, co jest uzasadniane przez przedsiębiorców zbyt małą przestrzenią na odkład.  

W ocenie inspektorów pracy rzeczywistą przyczyną jest lekceważenie tego problemu przez 

operatorów koparek wykonujący wykop, którzy nie zwracają uwagi na ten aspekt 

bezpieczeństwa także w sytuacji, gdy mają wystarczającą przestrzeń do prawidłowego 

składowania.  

W zakresie eksploatowanych na budowach maszyn i urządzeń technicznych w 2018 

roku najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie eksploatacji żurawi, ale jest to 

wynikiem wprowadzenia do harmonogramu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi tematu 

wewnętrznego dotyczącego bezpieczeństwa przy eksploatacji żurawi. Temat ten 

wprowadzono po wypadkach, jakie miały miejsce w 2017 r. na terenie województwa. 

Szczególną uwagę w 2018 r. zwrócono na wypadek, który miał miejsce przy modernizacji 

zabytkowego obiektu przemysłowego na centrum biurowo-handlowe. Przedsiębiorca 

próbował wjechać koparką BABCAT E35 przez niewielki otwór do wnętrza remontowanego 

budynku (tam koparka miała być użyta do skuwania starej posadzki). Przedsiębiorca 

zjeżdżał po pochyłym terenie, skręcającym łagodnie w lewo bezpośrednio przy otworze 

wjazdowym. Ze względu na konieczność precyzyjnej manipulacji pracodawca wstał  

z siedzenia i wychylił się z kabiny, aby mieć lepszą widoczność. W tym momencie 

prawdopodobnie przypadkowo uruchomił manetką funkcję obrotu kabiny, która przygniotła 

głowę poszkodowanego do ściany. Poszkodowany zmarł. 
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Przyczyny nieprawidłowości występujących przy robotach budowlanych od wielu lat 

pozostają niezmienne. Pracodawcy jako główne przyczyny wskazują: 

 wysokie koszty bezpieczeństwa,  

 brak wykwalifikowanych pracowników (tzw. pracownicy z przypadku, których pracodawca 

jest zmuszony zatrudnić, bo nie jest w stanie zrealizować zawartych zobowiązań),  

 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. Niedostateczna 

znajomość 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. 
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Przykłady złych praktyk  

 

Brak pionu komunikacyjnego na rusztowaniu, 

pracownicy przechodzą poza obrysem 

rusztowania 

 

 

Urządzenie elektryczne do cięcia styropianu 

eksploatowane jesienią na otwartej przestrzeni. 

 

Wątpliwej konstrukcji elementy balustrad. 

 

 

Brak zabezpieczenia przed upadkiem  

z wysokości 
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Stanowisko pracy cieśli niezabezpieczone przed 

upadkiem pracowników z wysokości. 

 

 

Uszkodzony hak, przy pomocy którego 

transportowano płyty szalunkowe 

 

Nieprawidłowo zamontowane siatki 

bezpieczeństwa 

 

 

Niepełne podesty bez balustrad ochronnych 
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Przykłady dobrych praktyk 

 

Oddzielenie dostępu do strefy 

niebezpiecznej 

 

 

Zabezpieczenie dojść do pomostu 

rusztowania 

 

Zabezpieczenie wejścia do budynku 

 

 

Wydzielenie i zabezpieczenie przejść  

dla osób postronnych 
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Zabezpieczenie otworu technologicznego 
 

Oznakowanie maszyn poruszających się  

po budowie 

 

Oznakowanie balustrad 

 

Wyposażenie punktu pierwszej pomocy 

 

Wyposażenie punktu pierwszej pomocy 

 

Osiatkowanie rusztowania 
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Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych 

W wyniku kontroli placów budów w 2018 roku inspektorzy pracy wydali: 

 2472 decyzje, w tym 2045 decyzji zostało wydanych w formie decyzji ustnych, 

 98 decyzji wstrzymania prac, 

 182 decyzje wstrzymania eksploatacji, 

 75 decyzji skierowania do innych prac 139 pracowników,  

 23 decyzje zakazu wykonywania prac. 

Inspektorzy pracy skierowali 109 wystąpień zawierających 229 wniosków.  

Nałożyli 117 mandatów za popełnienie 373 wykroczeń na łączną kwotę 135 700 zł.  

Skierowali 2 wnioski do sądu za popełnienie 10 wykroczeń. 

Zastosowali 113 środków wychowawczych za popełnienie 213 wykroczeń.  

Skierowali 1 zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Współpraca z organami nadzoru i kontroli: 

 Policja – 14 wspólnych kontroli, 7 kontroli na wniosek Policji i 2 informacje o wynikach 

kontroli 

 Straż Graniczna - 1 wspólna kontrola, 11 informacji o wynikach kontroli, 

 Wojewoda – 9 informacji o wynikach kontroli, 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 8 informacji o wynikach kontroli 

 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – 6 informacji o wynikach kontroli 

 Urząd Skarbowy – 1 informacja o wynikach kontroli, 

 Urząd Dozoru Technicznego – 2 informacje o wynikach kontroli (dotyczyły 

nieprawidłowości związanych z eksploatacją urządzeń poddozorowych),  

 Urząd Celny – 1 informacja o wynikach kontroli,  

 Powiatowy Urząd Pracy – 1 informacja o wynikach kontroli, 

 Starosta / Prezydent Miasta – 1 informacja o wynikach kontroli, 

 

Przedsiębiorcy wykonali 2197 decyzji (co stanowi 89% wszystkich wydanych decyzji) 

poprawiając warunki pracy 4776 pracowników. Wszystkie nieprawidłowości generujące 

bezpośrednie zagrożenia dla pracujących zostały wykonane. 
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Przykłady efektów: 

Przed:  Po: 

  

Przykładem przedsiębiorcy najgorzej ocenionego podczas kontroli budów firma  

z Rzeszowa, która zakupiła 2 kamienice w Łodzi i remontowała je własnymi pracownikami. 

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 

 

Niezabezpieczone otwory okienne  

w obu kamienicach 

Przewody będące pod napięciem 

 nie posiadały izolacji 
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Rusztowania używane do remontu ścian klatek schodowych były nieprawidłowo 

posadowione i stężone, brak balustrad ochronnych oraz bezpiecznego wejścia na podest. 

  

  

  

W wielu miejscach na przejściach leżały deski z wystającymi gwoździami 

 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
42 

Przykładem przedsiębiorcy, który został najlepiej oceniony podczas kontroli jest firma 

UNIBEB będąca generalnym wykonawcą biurowca w Łodzi przy skrzyżowaniu ulic 

Ogrodowej i Zachodniej. Biurowiec powstawał w bezpośrednim sąsiedztwie najruchliwszego 

skrzyżowania, praktycznie w granicy chodnika. Budowany budynek zajmował prawie całą 

działkę oddaną do dyspozycji. Chodniki, po których poruszały się osoby postronne były 

całkowicie zadaszone. Słupy podtrzymujące zadaszenia znajdowały się na krawężniku 

jezdni, przez co zostały oznakowane znakami i barwami bezpieczeństwa. Do zabezpieczenia 

osób pracujących na wysokości stosowano pełne balustrady, a także systemy Alsiny tzw. 

szubieniczki.  

  

  

Budowa zdobyła pierwsze miejsce w konkursie „Buduj Bezpiecznie”.  

 

Działania prewencyjne 

W ramach działań prewencyjnych związanych z realizacją programu informacyjno-

prewencyjnego w budownictwie „Budowa STOP wypadkom!” przeprowadzono 9 szkoleń,  

w których uczestniczyły łącznie 142 osoby. 
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Podjęto także działania informacyjno-edukacyjne z przedstawicielami 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, a także z sygnatariuszami 

Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa 

przeprowadzono 2 szkolenia, w których wzięło udział 38 pracowników z 24 podmiotów. 

Przeprowadzono także 2 spotkania ze studentami Wydziału Budownictwa, Architektury  

i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej w ramach realizowanego przez uczelnię 

przedmiotu „Technologia i Organizacja Robót Instalacyjnych” dla studentów 2 stopnia 

(magisterskich). W spotkaniach uczestniczyło 39 studentów.  

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 2018 roku  

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

przystąpiło 28 uczniów z 11 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 PIP, a także udzielano porad w zakresie bhp.  

 

Podsumowanie  

Na terenie województwa łódzkiego w 2018 roku prowadzono dużo inwestycji, ale 

zdecydowanie mniejszych niż w latach poprzednich. Inwestycje problematyczne skupiły się 

w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwych skrzyżowań. Rozpoczęto 

rewitalizację obszarową miasta obejmującą śródmieście Łodzi. Rok 2018 był rokiem 

drobnych prac budowlanych jednakże występujących z dużą intensywnością, dzięki czemu 

Łódź była w dalszym ciągu atrakcyjnym miastem dla firm budowlanych. 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 ilością 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 choinka podwykonawców powoduje 

rozmywanie się odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Problemem na mniejszych 

inwestycjach realizowanych przez małe firmy jest brak dostatecznej wiedzy oraz brak 

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.  
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Dla inspektorów pracy problemem były obowiązujące w 2018 r. przepisy dotyczące 

orzeczeń lekarskich, na których nie było informacji o dopuszczeniu do pracy na wysokości. 

Brak obowiązku przechowywania przez pracodawcę kopii skierowania na badania 

profilaktycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez lekarza uniemożliwiał podczas 

kontroli stwierdzenie czy dany pracownik został dopuszczony przez lekarza do pracy na 

wysokości, a także czy ewentualne dopuszczenie dotyczy pracy do 3 m czy bez ograniczeń. 

Nadal problemem są przepisy uzależniające określenie terminu przydatności środków 

ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości (środki kategorii III) od 

dokumentu wypełnianego przez pracodawcę. Takie uregulowania prawne dają możliwość 

przedsiębiorcom użytkowania danego środka przez wiele lat dopóki kontrola nie przymusi ich 

do wypełnienia karty użytkownika lub stan techniczny środka ochrony indywidualnej będzie 

wystarczająco zły, aby wycofać go z użytkowania. Problemem nadal jest także 

zweryfikowanie prawdziwości uprawnień wydawanych przez Instytut Mechanizacji 

Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Brak szybkiego dostępu do rejestru 

uprawnień praktycznie uniemożliwia realną weryfikację uprawnień na budowie. 

 

B. Kontrole prac przy budowach i remontach dróg 

W 2018 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

przeprowadzili ogółem 60 kontroli u 55 przedsiębiorców realizujących prace budowlane przy 

wykonaniu i remontach dróg. W skontrolowanych podmiotach pracę wykonywało 442 

pracujących, w tym 426 pracowników. Stwierdzono wykonywanie pracy przez 16 

cudzoziemców, co stanowi 3,6% ogółu pracujących w skontrolowanych podmiotach. 16 osób 

świadczyło pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.  

Najczęściej występujące nieprawidłowości w poszczególnych grupach zagadnień 

W 2018 roku największa ilość nieprawidłowości występujących przy budowach  

i remontach dróg na terenie województwa łódzkiego dotyczyła zagospodarowania 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. W 2018r. na terenie Okręgu 

nie prowadzono dużych budów liniowych, stąd kontrole dotyczą małych remontów dróg 

organizowanych bez wyłączenia z ruchu lub jedynie przy częściowym wyłączeniu z ruchu. 

Jezdnia i chodniki częściowo były udostępnione mieszkańcom do użytkowania choć 

formalnie przebiegały przez teren budowy. Taka organizacja prac wiązała się  

z występowaniem zagrożeń publicznych, które można było zminimalizowane jedynie poprzez 
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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 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. Bywają także budowy, na których pracodawcy nie zapewniają szatni i jadalni dla 

pracowników, a jedynie oddają im do dyspozycji samochód firmowy. 

W zakresie przygotowania pracowników do pracy najczęściej występujące 

nieprawidłowości dotyczą braku szkoleń w dziedzinie bhp oraz niewłaściwego wyposażenia 

pracowników w środki ochrony indywidualnej. Nieprawidłowości związane ze szkoleniami 

dotyczą najczęściej braku instruktażu stanowiskowego przeprowadzanego na kontrolowanej 

budowie, a także częstotliwości szkoleń okresowych. Nie zawsze pracodawcy uwzględniają 

fakt, że przy pracach ziemnych występują prace szczególnie niebezpieczne. Niezmiennie 

nieprawidłowości w zakresie środków ochrony indywidualnej przy budowie i remontach dróg 

dotyczą niestosowania przez pracujących maseczek 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. Kontrola prawidłowości uprawnień operatorów 

ciężkiego sprzętu budowlanego jest utrudniona ze względu na brak szybkiego wglądu  

w rejestr Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.  

W zakresie przygotowania i organizacji budowy w dalszym ciągu problemem 

pozostaje przestrzeganie zapisów projektów organizacji ruchu oraz zbyt ogólne i lakoniczne 

instrukcje bezpiecznego wykonywania robót. Projekty organizacji ruchu określają stosowanie 

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

budowy nie są na bieżąco aktualizowane. Często powoduje to dezorientację kierowców, 

która z kolei zwiększa ryzyko wypadków pracowników. Problemem od lat jest także 

wyznaczanie strefy pracy ciężkiego sprzętu budowlanego. Systematycznie każdego roku 

rejestrowane są wypadki najechania lub przygniecenie pracowników przez maszynę. Na 

początku 2018 roku przy budowie instalacji miał miejsce wypadek. Prace ziemne 
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realizowane były przez 3 pracowników pod nadzorem brygadzisty. Brygadzista polecił 

pracownikowi podać łatę do wykopu i sam poszedł do niwelatora. Pracownik podał łatę  

i stanął pomiędzy koparką a szalunkiem wystającym ponad poziom gruntu. W tym czasie 

operator realizując polecenie brygadzisty włączył silnik i wykonał obrót kabiną. Przeciwwaga 

przygniotła pracownika do szalunku w wyniku czego pracownik zmarł.  

 

 

 

 

Przebywanie pracownika w strefie pracy koparki doprowadziło do śmiertelnego wypadku. 

 

Problemy występują także 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. Ponadto przepis § 55 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) zakazuje 

pracy pod liniami energetycznymi wszystkich napięć określając bezpieczne odległości 

liczone w poziomie od skrajnych przewodów. Zakaz ten dotyczy linii niskich, średnich  

i wysokich napięć. W ustępie 3 tego paragrafu przepis dopuszcza wykonywanie robót przy 

użyciu maszyn i urządzeń technicznych, bezpośrednio jedynie pod linią wysokiego napięcia 

po uzgodnieniu bezpiecznych warunków z użytkownikiem linii. W przepisie nie ma żadnego 

nawet warunkowego dopuszczenia prowadzenia prac budowlanych pod liniami niskiego  
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i średniego napięcia. Tymczasem drogi są budowane także pod takimi liniami i nie zawsze 

jest technicznie możliwe wyłączenie linii na czas trwania prac budowlanych. 

W zakresie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót ziemnych największym 

problemem pozostaje prawidłowe zabezpieczenie ścian wykopu. Większość prac 

wykonywanych jest metodą mechaniczną i czas przebywania pracownika w wykopie jest 

krótki. Z tego powodu pracodawcy omijają obowiązek wzmacniania pionowych ścian 

wykopów uzasadniając to brakiem czasu i środków finansowych. Jest to oczywiście wynik 

niewłaściwego zaplanowania kosztów przed podpisaniem kontraktu, ale także wynik 

wyniszczającej firmy budowlane praktyki inwestorów publicznych, którzy przyjmują wyłącznie 

ofertę z najniższą ceną i najkrótszym czasem realizacji.  

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.  

W 2018r. stwierdzono stosunkowo mało nieprawidłowości dotyczących 

zabezpieczenia stanowisk prac na wysokości podczas wykonywania robót przy budowie  

i remontach dróg. Wynikało to z charakteru prac drogowych prowadzonych w 2018 r., które  

w większości nie obejmowały budowy wiaduktów i innych obiektów inżynierskich. Charakter 

stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn jest taki sam, jak w przypadku prowadzenia 

obiektów kubaturowych.  

W zakresie eksploatowanych na budowach maszyn i urządzeń technicznych 

nieprawidłowości najczęściej dotyczyły braku instrukcji bezpiecznej obsługi oraz 

niewygrodzenia strefy pracy maszyny.  

 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 z przypadku, których 

pracodawca jest zmuszony zatrudnić, bo nie jest w stanie zrealizować zawartych 

zobowiązań),  

 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 
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wykonawców, których oferta nie przewiduje kosztów bezpieczeństwa i nie ponoszą 

konsekwencji za ewentualne skutki takiego wyboru. Ponadto według inspektorów 

przyczynami nieprawidłowości 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,  

 świadome oszczędzanie na wydatkach na bezpieczeństwo pracy szczególnie  

u przedsiębiorców na końcu łańcucha podwykonawców, 

 brak znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy wykonywanych pracach  

 brak umiejętności przewidywania zagrożeń, 

 lekceważenie zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami przez pracodawców  

i nadzór, 

 tolerowanie złych praktyk przez pracodawców i nadzór, 

 niejasna odpowiedzialność, bądź brak świadomości odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo na stanowiskach pracy szczególnie na budowach z mocno 

rozbudowanym łańcuchem podwykonawców,  

 niedostateczny nadzór nad prowadzonymi pracami – zbyt mała liczba osób 

nadzorujących, co prowadzi do lekceważenie przez pracowników zagrożeń związanych 

z wykonywanymi pracami. 

Analiza statystyczna procentowa w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości i 

poprawy stanu nie jest możliwa z uwagi na fakt, że system informatyczny nie daje możliwości 

zliczania środków prawnych wydanych w formie decyzji ustnych, które stanowią 83% 

wszystkich wydanych w temacie decyzji. 

Przykłady złych praktyk  
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Brak wzmocnienia ścian, brak zabezpieczenia 

krawędzi wykopu, brak środków ochrony głowy. 

 

 

Zbyt krótka drabina wymuszająca 

chodzenie po rozporach. 

 

Brak zabezpieczenia pionowych ścian 

wykopu 
 

 

Brak bezpiecznego wyjścia z wykopu 

 

Mocowanie więźby za pomocą wkrętu Możliwość upadku osób postronnych  

do wykopu 
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Przykłady dobrych praktyk 

 

Oddzielenie czynnego pasa ruchu 
 

 

Wygrodzenie przejścia dla osób postronnych 

 

Wygrodzenie miejsca niebezpiecznego 
 

Czytelne oznakowanie zgodne z projektem 

organizacji ruchu 
 

Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych 

W wyniku kontroli robót przy budowie i remontach dróg przeprowadzonych  

w 2018 roku inspektorzy pracy wydali: 

 278 decyzji, w tym 229 decyzji zostało wydanych w formie decyzji ustnych, 

 6 decyzji wstrzymania prac, 

 7 decyzji wstrzymania eksploatacji, 

 12 decyzji skierowania do innych prac 22 pracowników,  

 11 decyzji zakazu wykonywania prac. 

Inspektorzy pracy skierowali 5 wystąpień zawierających 7 wniosków. Nałożyli 8 

mandatów za popełnienie 29 wykroczeń na łączną kwotę 8000,- zł. Zastosowali 15 środków 

wychowawczych za popełnienie 25 wykroczeń.  
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W ramach współpracy z organami nadzoru i kontroli inspektorzy pracy przeprowadzili 

z Policją 1 wspólną kontrolę na wniosek Policji.  

Przedsiębiorcy wykonali 247 decyzji (co stanowi 89% wszystkich wydanych decyzji) 

poprawiając warunki pracy 702 pracownikom.  

Przykłady efektów 

Przed: 

 

Po: 

 

Przykładem przedsiębiorcy najgorzej ocenionego podczas kontroli robót przy budowie 

i remontach dróg firma z siedzibą w Kosomłotach Drugich. Kontrolowany podmiot wykonywał 

przebudowę ulicy. W trakcie kontroli stwierdzono przebywanie pracowników w strefie pracy 

naczynia roboczego koparki oraz przebywanie pracowników w niezabezpieczonym wykopie, 

a także pracę bez środków ochrony głowy. Stwierdzono także brak zabezpieczenia terenu 

prowadzonych robót przed dostępem osób nieupoważnionych, brak oznakowania 

wymaganego projektem organizacji ruchu, brak bezpiecznego zejścia do wykopu i brak 

zabezpieczenia przed możliwością wpadnięcia do wykopu. 
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Przykładem przedsiębiorcy, który został najlepiej oceniony podczas kontroli jest 

„KRAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Skłodowskiej-Curie 12/14. Firma wykonywała 

prace ziemne polegające na stabilizacji kruszywa podbudowy drogowej. 

Podsumowanie  

Na terenie województwa łódzkiego w 2018 roku, w porównaniu z poprzednimi latami, 

nie prowadzono inwestycji drogowych o dużej skali. Rozpoczęto rewitalizację obszarową, 

która częściowo obejmuje remonty instalacji i ulic, jednakże skala tych inwestycji była 

zdecydowanie mniejsza w porównaniu z latami poprzednimi. Rok 2018 był rokiem drobnych 

remontów w centrum miasta utrudniających mieszkańcom codzienną komunikację.  

W budownictwie drogowym przyczyny nieprawidłowości leżą w głównej mierze  

w konieczności godzenia interesów mieszkańców z obowiązującymi przepisami w zakresie 

bezpieczeństwa. Remonty dróg prowadzone w strategicznych dla mieszkańców miejscach 

są prowadzone pod presją czasu bez wstrzymania ruchu samochodowego. Wykonawcy 

dodatkowo muszą zwracać uwagę na mieszkańców, którzy nie bacząc na zagrożenia 

wchodzą w strefy niebezpieczne. Budownictwo drogowe wciąż dotyka problem 

niedostatecznej ilości osób nadzorujących. Prace budowlane prowadzone są najczęściej na 

dużym obszarze i zapewnienie nadzoru w każdym miejscu bywa niemożliwe.  

Dla inspektorów pracy problemem jest brak dostępu do bazy osób, którym wydano 

uprawnienia do obsługi sprzętu budowanego. Nie ma przy tym przeciwwskazań 

wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, bowiem umożliwienie wglądu w 

wydane uprawnienia po wpisaniu przez inspektora pracy numeru pesel bez dostępu do 

innych danych nie naruszałoby w żadnym zakresie przepisów.  

 

C. Krótkie kontrole w budownictwie ukierunkowane na likwidację bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących  

Krótka charakterystyka zagadnień i najczęściej występujących nieprawidłowości  

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 2018 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 2018 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili 

55 kontroli krótkich kontroli w budownictwie, ukierunkowanych na szybką eliminację 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
53 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących. Skontrolowano 51 

przedsiębiorców, w których pracę wykonywały 341 osoby, w tym 288 pracowników. W celu 

potwierdzenia, że działania inspektorów doprowadziły do faktycznej likwidacji bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących przeprowadzono kolejne 42 kontrole w 38 

podmiotach. 

W trakcie przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 183 decyzji (w tym 180 decyzji 

ustnych), w tym: 

 48 decyzji wstrzymania prac; 

 35 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń; 

 23 decyzji skierowania do innych prac dotyczących 50 pracujących;  

 6 decyzji zakazu wykonywania prac; 

 71 decyzji na podstawie artykułu 108 kpa. 

Przed zakończeniem kontroli zostało wykonanych 178 z 183 wydanych decyzji, co 

stanowi 97,3% wszystkich decyzji. Nałożono 34 mandaty (95 wykroczeń, łączna kwota 

grzywny 37 500,- zł) i zastosowano 21 środków wychowawczych (31 wykroczeń).  

Najczęściej występującymi zagrożeniami były: 

 upadek z wysokości – problem zaistniał w 33 kontrolach z 55 przeprowadzonych 

kontroli; 

 niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy na wysokości – wydano około 40 

decyzji wstrzymujące prace na wysokości, z czego połowa dotyczyła prac 

wykonywanych z rusztowań; 

 niewłaściwe lub brak urządzeń ochronnych przy rusztowaniach – wydano 21 decyzji 

wstrzymujących eksploatację rusztowań w tym 14 decyzji dotyczyło nieprawidłowości 

w eksploatacji rusztowania typu warszawskiego; 

 brak odpowiedniego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – wydano  

6 decyzji; 

 roboty ziemne, praca w wykopach – przeprowadzono 9 kontroli w związku  

z prowadzonymi pracami ziemnymi – wydano 3 decyzje wstrzymujące prace  

w wykopie i 2 decyzje zakazu pracy w wykopie ze względu na nieprawidłowe 

zabezpieczenie ścian wykopu przed osunięciem oraz 9 decyzji z rygorem 

natychmiastowego wykonania 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; 

 porażenie prądem: niewłaściwe zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, niewłaściwe połączenia przewodów, niewłaściwa ochrona 

podstawowa i dodatkowa, stosowanie urządzeń nie przeznaczonych do pracy  
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w warunkach podniesionej wilgotności i zapyleniu, organizacja składowisk materiałów 

w obrębie czynnej linii energetycznej – łącznie wydano około 15 decyzji; 

 brak wygrodzenia i oznakowania strefy niebezpiecznej pracy maszyn przy pracach 

ziemnych, brak zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej związanej  

z możliwością upadku przedmiotów z wysokości, nieprawidłowe daszki nad drogami 

komunikacyjnymi i stanowiskami pracy, niezabezpieczony teren budowy – wydano 

około 18 decyzji; 

 stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wyposażenia pracujących w środki ochrony 

indywidualnej: brak odpowiednich środków ochrony głowy (przekroczony okres 

używania, uszkodzenia skorupy hełmu) i nieużywanie przez pracownika środków 

ochrony głowy, brak lub niestosowanie środków ochrony przed upadkiem  

z wysokości, niewłaściwa lub brak ochrony przy pracy maszynami, brak odzieży 

ochronnej spawacza – wydano 42 decyzje. 
 

Przykłady działań: 

 W wyniku kontroli podmiotu wydano 21 decyzji, w tym trzy decyzje wstrzymania prac, 

pięć z rygorem natychmiastowej wykonalności, z czego dwie dotyczyły eksploatacji 

rusztowań, jedna przewodów z uszkodzoną izolacją zasilających elektronarzędzia. 

Zlikwidowano zagrożenia związane z możliwością upadku z wysokości, zagrożenia urazu 

pracujących i osób postronnych spadającymi przedmiotami, porażenia prądem, urazu 

głowy oraz usunięto nieprawidłowości dotyczące eksploatacji rusztowań. Pracodawca 

został ukarany mandatem karnym w wysokości 1200,- zł (stwierdzono 8 wykroczeń). 

  

  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
55 

 W wyniku kontroli podmiotu wydano siedem decyzji, w tym jedną decyzję wstrzymania 

prac, jedną decyzję skierowania pracowników do innych prac do czasu uzyskania 

uprawnień kwalifikacyjnych, pięć decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności.  

W wyniku kontroli oznakowano miejsce wykonywanych robót w pasie drogi bez 

wstrzymania ruchu i wyposażono pracowników w kamizelki ostrzegawcze. Zapewniono 

bezpieczne warunki wykonywania robót w strefie niebezpiecznej linii energetycznej. 

Zapewniono pracownikom instruktaż stanowiskowy w zakresie prowadzonych prac. 

Pracodawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000,- zł (6 wykroczeń). 

  

 W wyniku kontroli podmiotu wydano 8 decyzji, w tym 5 decyzji wstrzymania prac. 

Zlikwidowano zagrożenia związane z możliwością upadku z wysokości spowodowane 

brakiem zabezpieczeń i brakiem urządzeń ochronnych przy rusztowaniach, urazu 

będącymi w ruchu, niezabezpieczonymi elementami maszyny (przecinarki kątowe), 

uderzenia przedmiotem spadającym z wysokości oraz urazu głowy. Pracodawca został 

ukarany mandatem karnym w wysokości 1800,- zł (łącznie10 wykroczeń). 

 

 W wyniku kontroli wydano trzy decyzje w tym jedną wstrzymania prac  

w niezabezpieczonej części wykopu i decyzję zakazu chodzenia po rozporach szalunku. 

Zlikwidowano zagrożenie przysypania pracownika ziemią, zapewniono prawidłową 

komunikację z wykopu na poziom terenu. Pracodawca za dwa wykroczenia został 

ukarany mandatem 1000 zł.  
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 W wyniku kontroli podmiotu wydano dziewięć decyzji, w tym cztery decyzje z rygorem 

natychmiastowej wykonalności. Wstrzymano eksploatację rusztowania zmontowanego 

niezgodnie z dokumentacją producenta i eksploatację kilku przedłużaczy z uszkodzoną 

izolacją. Skierowano do innych prac pracowników wykonujących prace cięcia elementów 

drewnianych bez wymaganych środków ochrony indywidualnej. W wyniku kontroli 

zaprzestano transportu materiałów przy użyciu żurawia ponad pracującymi oraz 

zapewniono zbrojarzom podesty komunikacyjne. Pracodawca został ukarany mandatem 

karnym w wysokości 1000,- zł (2 wykroczenia).  
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Ilustracja fotograficzna efektów kontroli:  

W wyniku kontroli zabezpieczono krawędzie wykopu przed możliwością wpadnięcia osób: 

  

W wyniku kontroli wymieniono przy drabinie uszkodzony stabilizator: 

  

W wyniku kontroli zabezpieczono biegi klatki schodowej: 

  

 

Wnioski: 

Kontrole, zgodnie z założeniem tematu, w przeważającej większości dotyczyły prac 

krótkoterminowych, na małych budowach, prowadzonych przez podmioty zatrudniające 

mniej niż 9 pracowników – 32 z 55 skontrolowanych podmiotów. 
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Zagrożenia przeważnie były usuwane w trakcie pobytu inspektora na budowie.  

W 37 kontrolach przeprowadzonych w celu likwidacji bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia 

i życia pracujących przeprowadzono również kontrolę sprawdzającą likwidację zagrożeń. 

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, 

nie posiadający przygotowania technicznego i organizacyjnego. Z 55 przeprowadzonych 

kontroli aż dla 18 podmiotów był to pierwszy kontakt z inspekcją pracy. Właściciele nie mają 

nawyku bezpiecznej pracy, tolerują odstępstwa od przepisów i zasad bhp. W społecznym 

odczuciu w wypadkach przy pracy giną górnicy i kierowcy. Wypadki przy pracy na budowie 

nie są nagłaśniane. O ile w przypadku wypadków drogowych w mediach mówi się głośno  

o nadmiernej prędkości, wymuszeniach pierwszeństwa jako przyczynach wypadków to  

o przyczynach wypadków na budowach mówi się niewiele. Ponad połowa stwierdzonych 

nieprawidłowości przy eksploatacji rusztowań dotyczyła rusztowań warszawskich. 

Przedsiębiorcy nie zadają sobie trudu zapoznania się z dokumentacją producenta 

rusztowania, powierzenia montażu rusztowania osobie z odpowiednimi kwalifikacjami. Wręcz 

oznajmiają, że myśleli, że takie obowiązki dotyczą rusztowań fasadowych. 

Pracownicy zatrudniani w małych firmach budowlanych rzadko mają staż pracy 

dłuższy niż pełen rok u jednego pracodawcy. Pracodawcy zależy jedynie na szybkim i jak 

najniższym kosztem wykonanie pracy. Pracodawcy prowadzący małe firmy tłumaczą się 

brakiem możliwości zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi pracami. Tłumaczą się 

koniecznością wywiązywania się z innych obowiązków związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą i brakiem środków na zatrudnienie dodatkowej osoby  

z odpowiednimi kwalifikacjami, a nie wykonującej produkcji. W małych firmach wiele 

pozostawia do życzenia funkcjonowanie służby bhp. Jest to najczęściej specjalista spoza 

zakładu, którego działanie ogranicza się do przeprowadzenia instruktażu ogólnego  

w szkoleniu wstępnym i wydrukowania powielanej po wielokroć oceny ryzyka, nie zawsze 

przystającej do konkretnej firmy oraz przekazania kilku instrukcji. Współpraca specjalisty 

spoza zakładu rzadko obejmuje ocenę stanowisk pracy. Tym bardziej, że specjaliści do 

spraw bhp często zajmują się firmami prowadzącymi działalność o różnych profilach, nie 

specjalizują się w wykonywaniu zadań służby bhp w firmach budowlanych. Objęcie małej 

firmy powtórną kontrolą jest utrudnione ze względu na ciągłe zmiany miejsca wykonywania 

robót. Mali przedsiębiorcy tłumaczą brak odpowiednich zabezpieczeń stanowisk pracy 

względami ekonomicznymi i koniecznością różnych, trudnych do spełnienia warunków. 

Jednocześnie ilość nieprawidłowości, których usunięcie nie wymagało dużych nakładów 

finansowych, takich jak zabezpieczenie przewodów zasilających przed uszkodzeniem 
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mechanicznym, wyznaczenie i wygrodzenie miejsc niebezpiecznych wskazuje raczej na 

niechlujność i lekceważenie wymagań bezpieczeństwa.  

Nadal inwestor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na 

realizowanych inwestycjach. Powoduje to, że jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest 

cena. Inwestorzy nie weryfikują w żaden sposób możliwości technicznych wykonania 

zlecenia. Mali przedsiębiorcy, żeby utrzymać się na rynku zaniżają koszty i podejmują się 

wykonania zlecenia, do którego nie są przygotowani technicznie i merytorycznie.  

Pracodawcy i osoby kierujący pracownikami, kończący szkolenie okresowe  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach samokształcenia, nie dysponują 

podstawową wiedzą z zakresu wymagań minimalnych maszyn, organizacji pracy na 

wysokości, organizacji robót ziemnych. Materiały do samokształcenia, przekazane przez 

firmy wystawiające zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego, często nie obejmują 

specyficznej wiedzy potrzebnej przy realizacji robót budowlanych, w ramach których 

wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne: na terenie czynnego zakładu, na 

wysokości, w przestrzeniach zamkniętych (zbiorniki, kanały, studzienki) 

Konieczna jest szeroko pojęta edukacja w tematyce kultury bezpieczeństwa pracy. 

Niezbędne jest informowanie opinii publicznej o społecznych skutkach lekceważenia 

przepisów i zasad bezpieczeństwa, społecznych skutkach wypadków przy pracy. Dla 

aktywnych zawodowo osób pracujących w budownictwie, przydatne są różne formy 

kształcenia zawodowego w zakresie bhp. Obecna forma szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, prowadzanych w małych firmach, zarówno okresowych jak i wstępnych, 

niestety, często sprowadza się i do drukowania formularzy i złożenia podpisów. Szkolenia 

często nie przekładają się na rzeczywistą wiedzę.  

Przydatne są proste, dostosowane formą do percepcji pracownika budowlanego, 

materiały propagujące wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pracy w budownictwie. W trakcie 

kontroli przedsiębiorcy, mający świadomość braku wiedzy swojej i pracowników, proszą  

o takie materiały do przeprowadzania wstępnych szkoleń stanowiskowych i 

przypominających. Takie materiały są opracowane przez inspekcję pracy.  

 

II.2.2. Kontrola zapewniania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót 

wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze 

publicznym). 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2018 roku przeprowadzono 57 kontroli 

prac wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych, podczas których stwierdzono 

występowanie zagrożeń o charakterze publicznym, w szczególności nieprawidłowości 
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powodujących bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia dla wszystkich osób, które mogą 

przebywać w miejscach niebezpiecznych. Zdecydowana większość tych kontroli została 

przeprowadzona w związku z zagrożeniami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych 

– przeprowadzono łącznie 50 kontroli 49 podmiotów. W związku z zagrożeniami publicznymi 

występującymi w pozostałych rodzajach działalności przeprowadzono 7 kontroli  

w 7 podmiotach.  

Łącznie skontrolowano 56 przedsiębiorców powierzających pracę ogółem 470 

osobom, w tym zatrudniających 424 pracowników, 27 osób pracujących na podstawie umów 

cywilno-prawnych; 10 podmiotów prowadzących jednoosobową samodzielną działalność 

gospodarczą, 26 cudzoziemców, 1 osobę młodocianą i 11 osób niepełnosprawnych. 

Spośród 56 łącznie skontrolowanych podmiotów: 

 43 podmioty zatrudniały do 9 pracowników, co stanowi 77%, 

 12 podmiotów zatrudniało od 10 do 49 pracowników, co stanowi 21%, 

 1 podmiot zatrudniał od 50 do 249 pracowników, co stanowi blisko 2%. 

 

Zastosowane środki prawne 

W ramach kontroli zapewniania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót 

wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych ogółem wydano: 

 415 decyzji, w tym dotyczących bezpośrednio zagrożeń o charakterze publicznym 

119 decyzji, co stanowi blisko 29% wszystkich decyzji wydanych w kontrolach; 

 29 decyzji wstrzymania prac, w tym 15 decyzji dotyczyło bezpośrednio zagrożeń o 

charakterze publicznym,  

 25 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, w tym 4 decyzje dotyczyły bezpośrednio 

zagrożeń o charakterze publicznym,  

 17 decyzji skierowania do innych prac 30 pracowników, w tym 2 decyzje  

w odniesieniu do 4 pracowników dotyczyło bezpośrednio zagrożeń o charakterze 

publicznym, 

 22 decyzje zakazu wykonywania prac, w tym 8 decyzji dotyczyło bezpośrednio 

zagrożeń o charakterze publicznym,  

 161 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności z art. 108 kpa, w tym 62 decyzji 

dotyczyło bezpośrednio zagrożeń o charakterze publicznym, 

 skierowano 100 wniosków w 22 wystąpieniach i 17 poleceń, w tym 1 wniosek 

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

wniosków. 
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 nałożono 33 mandaty na łączną kwotę 37 000,- zł za popełnienie 127 wykroczeń,  

w tym 22 mandaty dotyczyły bezpośrednio zagrożeń o charakterze publicznym za 

popełnienie 47 wykroczeń na łączną kwotę 25 400,- zł oraz zastosowano 15 środków 

wychowawczych za popełnienie 45 wykroczeń, w tym 12 środków wychowawczych 

za wykroczenia o charakterze publicznym. 

 

Jedna kontrola została zakończona złożeniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

wniosku o podwyższenie składki wypadkowej w związku z nieprzestrzeganiem przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie dwóch kolejnych kontroli podmiotu. Zagrożenia 

dotyczyły nieprawidłowości związanych z eksploatacją rusztowań, w tym w miejscu 

publicznym.  

 

Komentarz do wyników kontroli 

Najwięcej kontroli przeprowadzono w przedsiębiorstwach budowlanych, głównie przy 

wznoszeniu budynków, remontach obiektów, które najczęściej dotyczyły remontów elewacji, 

a także przy pracach instalacyjnych i drogowych, montażu konstrukcji rusztowań. Ze 

względu na charakter tych prac, które są wykonywane w miejscach dostępnych generują one 

dla osób postronnych zagrożenia upadkiem przedmiotów z wysokości, wpadnięciem do 

wykopu lub uderzeniem i najechaniem przez ciężki sprzęt budowlany. Największa ilość 

nieprawidłowości regulowanych w tych kontrolach dotyczyła wygrodzenia i oznakowania stref 

niebezpiecznych.  

Kontrole przeprowadzono głównie w małych podmiotach zatrudniających do  

9 pracowników co stanowiło 75%, ale również w podmiotach o średnim zatrudnieniu 23%  

i wielkich. Były to podmioty należące w przeważającej części 93% do sektora prywatnego, 

zaledwie 5% kontroli podmiotów o własności mieszanej i tyko jeden z nich należał do 

własności państwowej. 

W przypadku zagrożeń w branży drogowej należy zwrócić uwagę na powracający 

problem nieprawidłowego oznakowania robót drogowych pomimo opracowania projektów 

organizacji ruchu. Bardzo często realizacja robót nie odpowiadała etapom wyróżnionym  

w projekcie, etapy nakładały się na siebie mieszając oznakowanie. Projekty nie były 

aktualizowane do faktycznie wprowadzanych zmian w trakcie robót. Ponadto występowały 

przypadki braku staranności w prawidłowym utrzymaniu oznakowania. Nie sprawdzano 

stanu znaków, prawidłowości ich ustawienia w trakcie robót, niechlujności w trakcie 

ponownego ich rozstawiania w trakcie prac. Problem trudny do uregulowania, biorąc pod 

uwagę właściwość rzeczową inspektora pracy. Prowadzenie robót bez wyłączenia z ruchu 
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dróg dla pojazdów, jak i pieszych, ale również w przypadku wyłączenia z ruchu konieczności 

zapewnienia dojazdów do posesji dla mieszkańców i dojazdów docelowych. W większości 

przypadków w trakcie prowadzenia robót nie zapewniano wówczas wyznaczonych dróg dla 

pieszych, kładek nad miejscami grożącymi wpadnięciem itp. Brakiem ciągłości 

wyznaczonych dróg tj. przejścia dla pieszych nagle kończyły się barierą, bez możliwości 

dalszego przejścia, bez wcześniejszej informacji lub nie zapewniały dostępu do wszystkich 

posesji.  

Należy również zwrócić uwagę na wykonywanie prac pielęgnacji zieleni w miejscach 

publicznych np. pomiędzy pasami ruchu dróg nie wyłączonych z użytkowania, zagrożenia 

związane dla osób postronnych generowane użytkowaniem sprzętu bez osłon, w hałasie, 

bez strefy niebezpiecznej i zagrożeń dla osób pracujących ze strony odbywającego się ruchu 

ulicznego.  

Zwrócono uwagę również na przygotowywanie imprez kulturalno-rozrywkowych. 

Prace organizacji tego rodzaju imprez zlecane są przede wszystkim małym przedsiębiorcom, 

zatrudniającym jednego lub dwóch pracowników, którzy na potrzeby konkretnej imprezy 

wspomagali się powierzaniem pracy zarobkowej często przypadkowym osobom bez 

kwalifikacji, chcącym „dorobić po godzinach”. Prace wykonywane były w godzinach 

popołudniowych i nocnych. Przygotowywania odbywają się często w bardzo krótkim czasie  

w miejscach publicznych, nie wyłączonych z użytkowania – w strefie ruchu pojazdów  

i pieszych. Wykonywane są prace na wysokości z użyciem wynajmowanego sprzętu, do 

którego obsługi osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.  

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły wykonywania prac 

transportowych, elementów wielkogabarytowych, prac szczególnie niebezpiecznych 

wykonywanych przy czynnych napowietrznych liniach energetycznych, robót instalacyjnych 

na wysokości, ale w charakterze konserwacji, awarii, montażu instalacji telewizji 

przemysłowej. Zła organizacja wykonywanych prac generowała zagrożenia dla pracujących  

i innych osób postronnych, które nie zostały odseparowane od zagrożeń, jak również 

pozostawały nieświadome ich występowania.  

Należy również zwrócić uwagę, iż powyższe wyniki nie przedstawiają pełnego obrazu 

zagrożeń publicznych występujących w związku z wykonywaniem pracy, ponieważ nie 

uwzględniają zagrożeń związanych z transportem drogowym i komunikacją miejską. 
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Przykłady nieprawidłowości  

 

Brak oznaczenia, wyznaczenia i wygrodzenia 

strefy niebezpiecznej podczas montażu 

rusztowania. Brak zabezpieczenia przed 

spadającymi przedmiotami, bezpiecznych 

dojść do wejść (klatek schodowych) budynku, 

przejść na chodniku i parkingu przed 

budynkiem wielorodzinnym. Również 

nieprawidłowo zamontowane rusztowanie. 

 

 

Brak oznaczenia, wyznaczenia  

i wygrodzenia strefy niebezpiecznej  

w związku z wykonywaniem prac na 

rusztowaniu. Pozorne zabezpieczenie  

z siatki, brak daszków w ciągu dla pieszych 

użytkowników ulicy w centrum miasta, przed 

wejściem do placówek handlowych. 

Brak prawidłowego oznaczenia 

wykonywanych robót budowlanych w pasie 

jezdni nie wyłączonego z ruchu. 

Zastosowane oznaczenia znakami 

drogowymi wprowadzają w błąd uczestników 

ruchu, generując dodatkowe zagrożenia. 

 

Brak zapewnienia ciągów komunikacji dla 

pieszych, osób postronnych w miejscu 

prowadzonych robót budowlanych, 

drogowych. Brak oznaczenia, wygrodzenia 

stref pracy maszyn budowlanych. 
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Brak zabezpieczenia przed dostępem 

osób nieupoważnionych do miejsca 

prowadzenia robót w pasie czynnej drogi 

krajowej. Brak oznaczeń, zabezpieczeń 

przed możliwością wpadnięcia do 

wykopów wykonanych w ciągach 

komunikacji dla pieszych. Brak innych 

oznaczeń znakami. 

 

 

Brak oznaczenia, wyznaczenia  

i wygrodzenia pracy maszyn budowlanych, 

terenu prowadzonych robót budowlanych – 

drogowych w czynnym pasie jezdni. 

Wykonywanie pracy bezpośrednio pod 

czynną napowietrzną linią energetyczną. 

Roboty zostały zorganizowane i były 

prowadzone z dostępem dla osób 

postronnych – pieszych, mieszkańców, 

kierowców korzystających z drogi 

publicznej. 
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Brak prawidłowo wyznaczonej, 

oznaczonej i wygrodzonej strefy 

niebezpiecznej (za mała szerokość)  

w związku z wykonywaniem prac  

na wysokości, na rusztowaniu, a także 

niedostateczne zabezpieczenie przed 

dostępem do miejsca wykonywanych 

prac i ww. strefy osób nieupoważnionych. 

Wykonywano prace termomodernizacji 

budynku szkoły podstawowej, w której 

uczęszczały dzieci. Brak bezpiecznego 

wejścia do budynku i możliwość dostępu 

do miejsca prowadzonych prac 

budowlanych. 

 

Brak wygrodzenia stref pracy maszyn 

budowlanych (koparko-ładowarki) pracującej 

w pasie czynnej jezdni, bezpośrednio  

przy przystanku autobusowym.  

Brak oznaczenia, wygrodzenia miejsca 

niebezpiecznego wykopu i zabezpieczenia 

dostępu do wykonywanych robót 

wodociągowych dla osób postronnych. 

Brak oznaczenia i wygrodzenia miejsca 

niebezpiecznego, w pasie ruchu i na tyłach 

pracującego straganu. Wykonywano roboty 

ziemne ciężkimi maszynami (koparko-

ładowarką). 
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Brak oznaczenia wygrodzenia stref pracy 

koparki, brak zabezpieczenia przed 

dostępem do miejsc wykonywania robót 

budowlanych oraz oznaczenia miejsc 

niebezpiecznych – wykopów pod gazociąg. 

Nie zapewniono bezpiecznych przejść, dojść 

do budynków wielorodzinnych dla osób 

postronnych, pieszych, mieszkańców itp. 

Prace prowadzono jednocześnie  

po dwóch stronach ulicy. 

Brak oznaczenia, wygrodzenia strefy pracy 

koparki wykonującej wykop pod gazociąg 

przed budynkiem wielorodzinnym, w pasie 

ulicy, na chodniku, przed jednym z wejść  

do budynku wielorodzinnego. Brak przejść, 

dojść do budynku dla osób postronnych, 

pieszych, mieszkańców budynku itp.  

Brak oznaczeń znakami drogowymi, 

informującymi o prowadzonych robotach  

w ulicy, która nie została wyłączona z ruchu. 

 

Brak wygrodzenia strefy pracy podestu 

nożycowego na nie wyłączonej z ruchu ulicy, 

brak kwalifikacji do obsługi podestu przez 

osoby pracujące, nieprawidłowe 

wykonywanie pracy na podeście generujące 

zagrożenie utraty stateczności, jak również 

upadku z wysokości materiałów i narzędzi. 

Brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej przy 

wykonywaniu prac na wysokości, 

nieprawidłowo dobrany sprzęt do pracy na 

wysokości, zagrożenie upadku osób, 

materiału i sprzętu. 
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Efekty przeprowadzonych działań 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wykonano łącznie 114 ze 119 wydanych 

decyzji, co stanowi 96% wydanych decyzji zakodowanych do tematu.  

Wykonano łącznie wszystkie decyzje opatrzone rygorem natychmiastowej 

wykonalności, 15 decyzji dotyczących wstrzymania, 4 decyzje wstrzymania eksploatacji 

maszyn, 8 decyzji zakazania wykonywania prac oraz 2 decyzje skierowania do innych prac  

4 pracowników.  

W 47 miejscach prowadzenia robót budowlanych zapewniono odpowiednio 

ogrodzone i oznakowane strefy niebezpieczne i zabezpieczono je przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

W trakcie wykonywanych kontroli bezpośrednio informowano o dobrych praktykach, 

proponowano rozwiązania zastosowane w innych miejscach, przez inne podmioty, jak na 

fotografii poniżej z jednej z przeprowadzonych kontroli. Wykonano zadaszenie chodnika 

wzdłuż całej strefy niebezpiecznej, zabezpieczono daszkiem ochronnym przystanek 

komunikacji miejskiej. Konstrukcję zadaszenia zabezpieczono przed możliwością powstania 

urazów oraz uszkodzeniem odzieży przechodniów przez elementy konstrukcyjne 

rusztowania. 

 

 

Analiza głównych problemów 

W zakresie zagrożeń związanych z wykonywaniem prac budowlanych w miejscach 

publicznych największym problemem od lat pozostają regulacje prawne dotyczące opłat za 

zajmowanie chodników. Bardzo często podmioty wykonujące inną działalność gospodarczą 

niż budowlana np. zajmujące się kulturą, rozrywką deklarowały brak świadomości  

o potrzebie dokonywania takich uzgodnień. Roboty budowlane prowadzone przy remontach 
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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 polskich przepisach, jako zajęcie chodnika (pomimo że jest on udostępniony dla 

mieszkańców) i wiąże się z dodatkowymi kosztami, a także koniecznością sformalizowania 

podjętych działań. Podobnie jak wydzielenie strefy niebezpiecznej i zamknięcie chodnika lub 

pasa ruchu. Należałoby zatem zmienić przepisy tak, aby prawidłowe zadaszenie chodnika 

nie wiązało się z kosztami, a niezadaszenie go generowało obowiązek wniesienia olbrzymich 

opłat. Wówczas każdy wykonawca zadbałby o to, aby spełnić obowiązki wynikające  

z przepisów. W tym zakresie w obowiązujących regulacjach prawnych bezpieczeństwo 

publiczne nie jest priorytetem. 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. Brak prawidłowej organizacji prac, nakładanie się na siebie różnych 

etapów robót bez zachowania właściwej jej koordynacji szczególnie w zakresie bhp, 

stosownych oznaczeń i ich zachowania w trakcie trwania robót. 

Kontrola podmiotu wykonującego prace pielęgnacji nad zielenią miejską wykazała 

deklarowany brak świadomości zagrożeń generowanych w trakcie prowadzonych prac, nie 

tylko dla osób pracujących, ale również dla osób postronnych, nie biorących bezpośrednio 

udziału w prowadzonych pracach, zagrożeń dodatkowych wynikających z miejsca 

wykonywania pracy, maszyn i narzędzi stosowanych do wykonywanych prac.  

 

Wnioski 

Przeprowadzone kontrole i stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zagrożeń  

o charakterze publicznym w przeważającej liczbie były generowane przez podmioty 

wykonujące roboty budowlane. Budownictwo było dominującym rodzajem działalności, które 

podlegało kontroli. Kontrole przeprowadzono przede wszystkim w małych podmiotach 

zatrudniających do 9 pracowników. Kontrolowane podmioty zatrudniają zazwyczaj jednego 

lub dwóch pracowników, a wiele osób wykonujących prace w trakcie kontroli to osoby 

przypadkowe, wykonujące prace wyłącznie na potrzeby konkretnego zlecenia. Rodzaj 

stwierdzonych nieprawidłowości to nadal brak wyznaczenia, oznaczenia i wygrodzenia stref 

niebezpiecznych, zabezpieczenia terenu prowadzonych prac, robót budowlanych przed 

dostępem osób nieupoważnionych.  
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Przeprowadzone kontrole w podmiotach z branży „Kultury, rozrywki i rekreacji” 

wykazały podobnie, jak w podmiotach budowlanych, że kontrolą objęto podmioty 

zatrudniające jednego lub dwóch pracowników, a pozostałe osoby wykonujące prace  

w ramach umów cywilno-prawnych, to osoby często przypadkowe, dorabiające  

po godzinach, w czasie wolnym, bez odpowiednich kwalifikacji do obsługi maszyn oraz 

doświadczenia i wiedzy w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy i generowanych 

zagrożeń zarówno dla siebie, jak i osób postronnych. Podmioty świadczące pracę nie 

korzystają z pomocy wykwalifikowanych osób z zakresu BHP. Zazwyczaj były to pracy 

krótkotrwałe, czasami wykonywane sporadycznie, a nawet jednorazowo.  

Bardzo często osoby organizujące pracę w miejscach publicznych skupiają się na 

przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy tylko w odniesieniu do pracowników, czy tylko w 

odniesieniu do wykonywanych przez siebie prac, nie biorąc pod uwagę innych osób 

mogących przebywać w miejscu wykonywania prac, osób przypadkowych, biorących udział 

w ruchu np. ulicznym, drogowym, często nieświadomych zagrożeń. Należy zwrócić także 

większą uwagę na inne rodzaje prac, poza budownictwem, które często nie mają jasno 

określonych wymagań w przepisach prawa. 

Należy podjąć również działania prewencyjno-informacyjne, mające na celu 

uświadomienie małym przedsiębiorcom, także z innych branż niż budowlane, o zagrożeniach 

o charakterze publicznym. 

 

II.2.3. Kontrole bezpieczeństwa pracy w wytypowanych zakładach o wysokiej skali 

zagrożeń 

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

W 2018 r. inspektorzy pracy OIP W Łodzi przeprowadzili kontrolę przestrzegania 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie 43 kontrole (w tym 7 rekontroli)  

w wytypowanych zakładach charakteryzujących się wysokimi wskaźnikami wypadków przy 

pracy. 

Charakterystyka objętych kontrolami zakładów. 

Kontrolą objęto: 

 22 zakłady zatrudniające powyżej 250 pracowników, 

 16 zakładów zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

 6 zakładów zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

W zakładach w których przeprowadzono kontrole pracę wykonywało: 

 w ramach stosunku pracy 15098 osób,  
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 na podstawie umów cywilnoprawnych 72 osób, 

 46 podmiotów samozatrudniających, 

 46 cudzoziemców. 

Kontrole zostały przeprowadzone m.in. w: 31 zakładach przetwórstwa 

przemysłowego, 5 zakładach związanych z handlem i naprawami, 2 zakładach związanych  

z administracją publiczną, 2 zakładach budowlanych, 1 zakładzie opieki zdrowotnej,  

1 zakładzie związanym z dostarczaniem wody, 1 zakładzie związanym z transportem  

i gospodarką magazynową. 

Liczba 
wypadków przy 

pracy w ostatnich 
3 latach 

Liczba poszkodowanych w 
wypadkach w skontrolowanych 
zakładach w ostatnich 3 latach 

Liczba osób 
zatrudnionych 
w warunkach 
zagrożenia 

Liczba chorób 
zawodowych 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

O.(*) O. O. O. Ś. C. O. Ś. C. O. Ś. C O. O. O. O O. O. 

323 325 300 323 1 1 325 0 0 309 4 2 – – – – – – 

(*) O. – Ogółem, Ś. – śmiertelnych, C. – ciężkich 

 

Opis sposobu zarządzania bezpieczeństwem pracy. 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że w 5 zakładach wdrożono 

system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz, że w 2 zakładach opracowano 

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

bezpieczeństwem i higieną pracy są realizowane na podstawie ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa pracy.  

Opis stwierdzonych nieprawidłowości. 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy wydali:  

 386 decyzji w tym: 

o 171 decyzji ustnych, 

o 215 decyzji na piśmie, 

o 12 decyzji wstrzymujących pracę, 

o 22 decyzje wstrzymujące eksploatację maszyn, 

o 1 decyzję zakazującą wykonywania prac, 

o 10 decyzji wykonania badań i pomiarów, 

o 1 decyzję nakazującą ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków, 

o 3 decyzje skierowania pracowników do innych prac. 

Ww. decyzje dotyczyły 4356 pracowników. 

 237 wniosków wystąpień dotyczące 5295 pracowników. 
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Nieprawidłowości 

Liczba zakładów, 

w których stwierdzono 

nieprawidłowości 

Procentowy 

udział 

nieprawidłowości 

Nie opracowano ryzyka zawodowego dla 

wszystkich stanowisk pracy lub występujących 

czynników (np. hałasu) 

7 3,8% 

Nieprawidłowo sporządzono dokumenty oceny 

ryzyka zawodowego 
21 11,3% 

Nieinformowanie pracowników o ryzyku 

zawodowym 
3 0,5% 

Dotyczące badań lekarskich 4 2,2% 

Dotyczące szkoleń z zakresu bhp - brak szkoleń 6 3,2% 

Dotyczące szkoleń z zakresu bhp (nieterminowe 

szkolenia, brak programów szkoleń, 

nieprawidłowe programy) 

10 5,4% 

Dotyczące kwalifikacji zawodowych 2 1,1% 

Dotyczące instrukcji bhp (brak instrukcji, 

nieprawidłowe instrukcje) 
14 7,5% 

Dotyczące kontroli stanu bhp w zakładzie 

(wykonywane przez służbę bhp oraz w ramach 

komisji bhp) 

10 5,4% 

Dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych  10 5,4% 

Dotyczące wyposażania stanowisk pracy w 

maszyny spełniające wymagania zasadnicze 
3 1,6% 

Dotyczące stanu maszyn wynikającego z 

wymagań minimalnych 
25 13,4% 

Dotyczące organizacji stanowisk pracy (w tym 

dojść do stanowisk pracy) 
18 9,7% 

Dotyczące nieustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy 
1 0,5% 

Dotyczące sporządzania i prowadzenia 

dokumentacji powypadkowej 
31 13,4% 

Dotyczące wyposażania pracowników w odzież i 

obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej 
9 4,8% 

Dotyczące pomiarów środowiska pracy 9 4,8% 
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Komentarz do opisanych nieprawidłowości. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli ustalono, że najwięcej stwierdzonych 

nieprawidłowości dotyczyło:  

 braku lub nieprawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego – 

nieprawidłowość wystąpiła w 48,8% objętych kontrolą zakładach, 

 braku lub niewłaściwie przeprowadzonych szkoleń z zakresu bhp - nieprawidłowość 

wystąpiła w 37,3% objętych kontrolą zakładach, 

 braku lub nieprawidłowości w sporządzaniu instrukcji bhp - nieprawidłowość wystąpiła 

w 42,6% objętych kontrolą zakładach, 

 kontroli stanu bhp w zakładzie (wykonywanej przez służbę bhp oraz w ramach komisji 

bhp) – nieprawidłowość wystąpiła w 23,3% objętych kontrolą zakładach, 

 wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie – nieprawidłowość 

wystąpiła w 23,3% objętych kontrolą zakładach, 

 stanu zabezpieczeń maszyn – nieprawidłowość wystąpiła w 58,1% objętych kontrolą 

zakładach, 

 nieprawidłowości w sporządzaniu i prowadzeniu dokumentacji powypadkowej –

nieprawidłowość wystąpiła w 53,5% objętych kontrolą zakładach, 

 nieprawidłowości związanych z wykonywaniem pomiarów środowiska pracy (brak 

rozeznania czynników szkodliwych, niewykonanie powtórnych pomiarów) – 

nieprawidłowość wystąpiła w 20,9% objętych kontrolą zakładach. 

 

Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości. 

Jako przykłady nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli należy wymienić: 

 brak oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy, 

 nieprawidłowo sporządzona ocena ryzyka zawodowego 

 brak urządzeń ochronnych zabezpieczających przed dostępem do stref 

niebezpiecznych, 

 nieprawidłowe urządzenia ochronne zabezpieczające przed dostępem do stref 

niebezpiecznych, 

 nieprawidłowe oznakowanie elementów układów sterowania, 

 brak wygrodzenia lub oznakowania miejsc niebezpiecznych w zakładzie, 

 brak instrukcji bhp dotyczących obsługi maszyn, 

 brak rocznych analiz stanu bhp w zakładzie, 

 nieprawidłowo sporządzone protokoły powypadkowe, 

 nie sporządzenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
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 w jednym przypadku stwierdzono nie wykonanie zaleceń zespołu powypadkowego 

dotyczącego naprawy schodów (w zakładzie związanym z administracją publiczną).  

Przyczyny naruszeń prawa – wg inspektorów pracy 

Zdaniem inspektorów pracy przyczynami naruszeń prawa są:  

 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. 

Przy ocenie kultury bezpieczeństwa należy podzielić kontrolowane zakłady na te,  

w których wprowadzono system zarządzania bezpieczeństwem lub wprowadzono procedury 

dotyczące kultury bezpieczeństwa oraz zakłady gdzie bezpieczeństwo pracy jest oparte 

jedynie na stosowaniu obowiązujących przepisów.  

W zakładach, w których wprowadzono procedury mające na celu poprawę 

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

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

występowania podobnych zdarzeń w przyszłości. Należy również stwierdzić, że w zakładach 

korporacyjnych obejmujących 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 zakładu małe, gdzie bezpieczeństwo i higiena pracy są 

oparte na przepisach prawa, które w znacznej mierze nie są stosowane. 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, Zdarzają się zakłady, że pomimo kontroli 

inspekcji pracy oraz stosowaniu przez inspektorów dostępnych środków prawnych nadal 

mają miejsce naruszenia przepisów prawa które skutkują ciężkimi wypadkami przy pracy. 
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Należy również podnieść fakt, że stan maszyn, sposób zabezpieczania miejsc 

niebezpiecznych nie zawsze zależy od możliwości finansowych zakładów. Braki 

odpowiednich zabezpieczeń maszyn występują na równi w zakładach przemysłu 

włókienniczego gdzie rentowność produkcji jest niewielka jak również w zakładach 

produkujących elementy konstrukcyjne. 

Skala nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzonych  

w  zakładach charakteryzujących się wysokimi wskaźnikami wypadków przy pracy wskazuje 

na niedostateczną znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

zły nadzór ze strony służby BHP lub brak porozumienia między osobami wykonującymi 

zadania służby i pracodawcami. W wielu przypadkach służba bhp nie realizuje swoich 

obowiązków nałożonych przepisami np. nie wykonuje rocznych analiz stanu bhp. Zdarzają 

się również przypadki, że są ignorowane zalecenia kierowane przez osoby wykonujące 

zadania służby bhp dotyczące zabezpieczenia maszyn. 

Efekty 

W trakcie kontroli przeprowadzonych w związku z realizacją tematu nałożono 19 

mandatów karnych na łączną kwotę 22 400,- zł oraz zastosowano 16 środków 

wychowawczych. 

Ponadto:  

 w 1 przypadku skierowano wniosek o podwyższenie składki na ubezpieczenie 

społeczne, 

 w 10 przypadkach poinformowano związki zawodowe o wynikach kontroli, 

 w 7 przypadkach poinformowano o wynikach kontroli właściwe jednostki policji, 

 w 1 przypadku poinformowano o wynikach kontroli właściwy oddział UDT, 

 w 1 przypadku poinformowano o wynikach kontroli właściwą jednostkę Straży 

Pożarnej. 

W jednym przypadku kontrola została przeprowadzona w zakładzie, gdzie pod koniec 

2017 r. miał miejsce ciężki wypadek przy pracy. W trakcie kontroli stwierdzono,  

że pracodawca nie podjął działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pracy.  

W dalszym ciągu występowały nieprawidłowości związane z zabezpieczeniem maszyn 

(ciągów włókienniczych) przed dostępem do stref niebezpiecznych obszarów roboczych.  

W związku z kontrolą zostały nałożone 2 mandaty karne o łącznej wysokości 3000,- zł oraz 

został skierowany wniosek do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie społeczne. 

Na podstawie informacji przekazanych przez pracodawców i przeprowadzonych 

kontroli sprawdzających stwierdzono, że zostały wykonane 290 decyzji obejmujących 4080 

pracowników oraz 146 wnioski wystąpień obejmujących 2931 pracowników. 
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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 ww. zakładach. W 2018 r. w województwie łódzkim takim działaniem 

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

w tych zakładach. W zakładach tych zatrudnionych było 643 pracowników, w tym 73 kobiety. 

W 2018 roku przeprowadzono ogółem 3 kontrole w 2 wymienionych wyżej 

podmiotach gospodarczych. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 

ogółem 10 decyzji (w tym 7 pisemnych), pracodawcy wykonali 3 decyzje, termin realizacji 

pozostałych decyzji jeszcze nie upłynął. Wydane decyzje dotyczyły łącznie 559 pracowników 

(wykonane decyzje dotyczyły 208 pracowników). 

Ponadto po przeprowadzonych kontrolach wydano 9 wniosków, które łącznie 

dotyczyły 752 pracowników. 

W jednym zakładzie zastosowano środki sankcyjne w postaci środka 

wychowawczego. 

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 występował u obu 

pracodawców objętych wzmożonym nadzorem, przy czym u jednego z nich udało się 

ograniczyć narażenie do wartości dopuszczalnych na jednym stanowisku pracy, a na 

pozostałych nawet do poziomu poniżej połowy wartości dopuszczalnych. Pomiary 

przeprowadzone w roku 2018 wykazały, że dla zmodernizowanych stanowisk pracy wartość 

poziomu hałasu wacha się w granicach 0,3 – 0,4 NDN. Tym samym uznać należy, że 

podjęte przez pracodawcę działania (m. in. w wyniku wydawanych przez PIS oraz PIP 

decyzji) przyniosły oczekiwany efekt. 

Z kolei u drugiego pracodawcy, dodatkowo przekraczane są dopuszczalne normy 

narażenia na zapylenie, występuje również narażenie na szkodliwe czynniki chemiczne.  

W latach poprzednich, przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – 

Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, zidentyfikowano i wytypowano do 

badania szkodliwe czynniki chemiczne występujące w procesie pracy. W związku ze 

zmianami w składzie chemicznym surowców produkowanych mieszanek przeprowadzona 

identyfikacja stała się nieaktualna. Przystąpiono do ponownej identyfikacji chemicznych 

czynników środowiska pracy i w ostatnim kwartale 2018 r. dokonano badań i pomiarów dla 
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dwóch pierwszych wytypowanych stanowisk pracy. Na dzień zakończenia kontroli  

w zakładzie pracodawca nie dysponował jeszcze wynikami kontroli. 

Z wyjaśnień pracodawcy wynika, że ma on trudności z przeprowadzeniem badań 

związane z tym, że firmy dokonujące pomiarów czynników chemicznych nie posiadają 

akredytacji PCA na dokonywanie pomiarów wielu mogących występować w środowisku 

pracy czynników, a część ze zidentyfikowanych czynników nie ma określonych wartości 

NDS.  

W roku 2017 Laboratorium Sekcji Badań Środowiska Pracy Państwowej Inspekcji 

Pracy prowadziło pomiary zapylenia na wybranych stanowiskach pracy, stwierdzono 

przekroczenie normatywów na jednym stanowisku pracy. Przeprowadzone przez 

Laboratorium Sekcji Badań Środowiska Pracy PIP ponowne pomiary w roku 2018 wykazały, 

że wartość zapylenia na badanym stanowisku pracy została obniżona poniżej wartości NDS 

(ale jest powyżej wartości 0,5 NDS). 

W roku 2018 rozpoczęta została inwestycja modernizacji linii produkcyjnych (w tym 

stanowiska na którym występuje narażenia na zapylenie – stanowiska obsługi tzw. „big-

bagów”), zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2019. Modernizacja linii 

produkcyjnych i związana z tym hermetyzacja procesu powinna wyeliminować problem 

zapylenia, a także częściowo rozwiązać problem emisji do środowiska pracy czynników 

chemicznych powstających podczas produkcji mieszanek gumowych. 

Z przeprowadzonych w zakładzie pomiarów hałasu na stanowiskach pracy wynika, że 

dla części stanowisk w dalszym ciągu występują przekroczenia normatywów higienicznych 

(dla części stanowisk pracy decyzje dotyczące obniżenia hałasu do normatywów 

higienicznych wydał PPIS – terminy realizacji decyzji nie upłynęły). W wyniku pomiarów 

hałasu przeprowadzonych przez Laboratorium Sekcji Badań Środowiska Pracy Państwowej 

Inspekcji Pracy w roku 2018 stwierdzono, że występują przekroczenia normatywów 

higienicznych hałasu dla 2 stanowisk pracy. 

Utrzymywanie się hałasu powyżej wartości dopuszczalnych na tych dwóch 

stanowiskach pracy występuje, pomimo podjętych przez pracodawcę w roku 2018 działań 

modernizacyjnych (min. wymian łożysk napędów, obudowanie napędów - zastosowano 

obudowy dźwiękochłonne – koszt inwestycji ok. 120 000,- zł).  

Podkreślić należy, że podjęte działania spowodowały, że na omawianych 

stanowiskach nie występują przekroczenia wartości szczytowych hałasu (co miało miejsce 

podczas poprzednich pomiarów prowadzonych przez Laboratorium Sekcji Badań 

Środowiska Pracy). Obecny poziom hałasu wynika głównie z procesu technologicznego 

przerobu mieszanki (hałas występuje głównie podczas uwalniania się powietrza z tzw. „bąbli” 

występujących w przerabianej mieszance gumowej). Obecnie prowadzone są przez 
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pracodawcę testy technologiczne dotyczące zmiany prowadzenia procesu. Ich wyniki są 

spodziewane pod koniec pierwszego półrocza roku 2019. 

Pracodawca opracował program działań organizacyjno-technicznych zmierzających 

do obniżenia hałasu (w tym dla opisywanych wyżej stanowisk pracy), który jest sukcesywnie 

wdrażany. 

Dla części stanowisk pracy (których dotyczyły decyzje PPIS) obniżono poziom hałasu 

do wartości normatywnych. Tym samym stwierdzić należy, że podejmowane przez 

pracodawcę działania (w tym przede wszystkim techniczne – modernizacja maszyn) 

przynoszą pożądane efekty. 

W związku z dokonaniem w 2018 oceny wydatku energetycznego na wybranych 

stanowiskach pracy w zakładzie, w wyniku której stwierdzono, że na 4 stanowiskach pracy 

występują przekroczenia normatywu wydatku energetycznego, profilaktycznych, na wniosek 

inspektora pracy pracodawca podjął decyzję, że wszyscy pracownicy zatrudnieni  

w obszarach produkcyjnych (około 500 osób) otrzymywać będą posiłki profilaktyczne.   

W zakładzie prowadzona jest budowa nowej hali produkcyjnej, montowane są nowe 

linie produkcyjne. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał roku 2019.  

W związku z rozbudową i modernizacją planowane jest przeniesienie produkcji ze starych 

wydziałów na nowe linie produkcyjne oraz modernizacja starych linii produkcyjnych (min. 

wymiana maszyn). Powinno to znacząco poprawić warunki pracy w zakładzie. Oceny w tym 

zakresie będzie można dokonać w trakcie kontroli, które planowane są na rok 2019. 

Efekty osiągnięte w wyniku działalności PIP. 

1. Poprawę warunków pracy uzyskano ogółem w 2 zakładach, w których wykonanie przez 

pracodawców wydanych decyzji nakazowych oraz wniosków w skierowanych 

wystąpieniach przyczyniło się do poprawy warunków pracy pracowników.  

2. Ograniczenie zagrożeń chorobowych i wypadkowych wynikających z wdrożenia 

rozwiązań organizacyjnych, programów poprawy warunków pracy, procedur 

systemowego zarządzania bhp w zakładzie miało miejsce w 2 zakładach.  
 

Przykłady: 

 Zakład nr 1 

o dla wszystkich stanowisk pracy obniżono poziom hałasu do wartości poniżej 0,5 NDN 

(tym samym poprawa warunków pracy w latach 2016-2018 dotyczyła 22 pracowników). 

 Zakład nr 2 

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

hałasu generowanego przez maszyny (część maszyn wyposażono w osłony 
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akustyczne, przez co ograniczono zagrożenia związane z generowanym przez 

maszyny hałasem). 

o dokonano rozeznania występujących w środowisku pracy szkodliwych czynników 

chemicznych (w tym potencjalnie rakotwórczych) występujących podczas produkcji 

mieszanek gumowych, prowadzone są pomiary, 

o obniżono narażenie na zapylenie do poziomu poniżej wartości NDS dla jednego 

stanowiska pracy (w zakładzie zapylenie występuje tylko na jednym stanowisku) 

W obu kontrolowanych zakładach, główna przyczyna zaniedbań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obecnych warunków pracy jest związana ze stanem 

technicznym parku maszynowego. Podkreślić jednak należy, że w obu zakładach następuje 

poprawa tego stanu. Modernizowane i remontowane są obecnie użytkowane maszyny, ale 

też kupowane i uruchamiane są nowe maszyny dzięki czemu stan bezpieczeństwa oraz 

warunki pracy w obu zakładach ulegają poprawie. 

Prognozowana poprawa sytuacji ekonomicznej obu zakładów, zaangażowanie 

kierownictwa w zakresie działań własnych mających na celu poprawę warunków 

bezpieczeństwa pracy, ograniczenie lub wyeliminowanie narażenia zawodowego 

pracowników, ograniczenie ryzyka zawodowego do wartości akceptowalnych lub małych 

oraz świadomość występujących zagrożeń i podejście pracodawców, kadry kierowniczej,  

a także samych pracowników do zagadnień bezpieczeństwa, oraz realizacja wydawanych 

wcześniej przez inspektorów pracy decyzji nakazowych i wniosków zawartych  

w wystąpieniach daje podstawy do stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa pracy w obu 

zakładach będzie ulegał dalszej poprawie. 

Największe problemy w obu zakładach występują w zakresie przekraczania 

normatywów higienicznych hałasu. Nadzór i kontrolę tych zagadnień w obu zakładach 

prowadzi (oprócz PIP) PPIS – wykonywane są przez Inspekcję Sanitarną pomiary czynników 

środowiska pracy i w przypadkach stwierdzenia przekroczeń normatywów wydawane są 

stosowne decyzje. 

W jednym z zakładów problem hałasu dotyczy w zasadzie jednego stanowiska 

sporadyczne eksploatowanego. W pozostałym zakresie stwierdzono, że stan 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie jest na tyle zadowalający, że zakład należy 

wyłączyć z programu „wzmożonego nadzoru”, a dalsze kontrole w zakładzie prowadzić  

w ramach zwykłego nadzoru nad warunkami pracy. 

Natomiast drugi zakład powinien pozostać w programie tzw. „wzmożonego nadzoru” 

na lata 2019-2021, gdyż poprawa warunków pracy nie jest jeszcze zadowalająca. 
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C. Kontrole zakładów branży paliwowej o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

W 2018 r. w województwie łódzkim skontrolowano jeden zakład branży paliwowej  

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Jest on 

dostawcą gazu ziemnego do podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem gazu ziemnego 

do procesów technologicznych, grzewczych, produkcji ciepła i energii elektrycznej  

w skojarzeniu, czy napędu pojazdów. Kontrolą objęto Stację LNG, której eksploatację 

rozpoczęto w 2016 r. Kontrolę, poza inspektorem pracy, przeprowadzili również 

przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. 

Przy kontroli tego pracodawcy zastosowano podejście prewencyjne, polegające na 

tym, że kontrole były poprzedzone przekazaniem pracodawcy list kontrolnych w celu 

dokonania przez niego samokontroli.  Została ona dokonana w sierpniu 2018r., w ramach 

przeglądu stanu BHP. Przeprowadzenie takiej samokontroli było wynikiem ustalonego 

współdziałania kierownictw przedsiębiorstw przemysłu naftowego, które wspierają działania 

Grupy Roboczej Przemysłu Naftowego powołanej z inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy. 

Wynikiem współdziałania było także, przyjęcie założenia, że wyniki samokontroli zostaną 

zweryfikowane przez wspólne kontrole prowadzone przez przedstawicieli PIP, PSP i IOŚ. 

 W trakcie kontroli przeprowadzonej przez inspektora pracy stwierdzono, że 

pracodawca wdrażając osiągnięcia nauki i techniki oraz środki organizacyjne stosowane 

przez wiodące w świecie firmy prowadzące podobny rodzaj działalności – celem 

zmniejszenia poziomu ryzyka i tym samym podwyższenia poziomu bezpieczeństwa pracy na 

stanowiskach obsługi magazynowania i dystrybucji gazu w kontrolowanej stacji regazyfikacji 

w ciągu ostatnich 2 lat zastosował szereg organizacyjnych i technicznych środków 

bezpieczeństwa. Pomimo tego, inspektor pracy stwierdził nieprzestrzeganie niektórych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:  

 pracodawca nie zapewnił sporządzenia oceny ryzyka zawodowego spowodowanego 

przez występujące w zakładzie czynniki chemiczne; 

 dokument oceny ryzyka zawodowego nie został zatwierdzony przez pracodawcę;  

 dla kontrolowanej stacji nie opracowano dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy 

przed wybuchem, zgodnie z wymaganymi w dokumencie oceny ryzyka zawodowego 

na stanowisku – pracownik eksploatacji, działań korygujących i zapobiegawczych  

w przypadku pojawienia się czynnika w postaci wybuchu; 

 w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych nie uwzględniono pracy związanej ze 

stosowaniem czynnika chemicznego sklasyfikowanego jako niebezpieczny – THT; 
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 nie sporządzono spisu niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych 

występujących w kontrolowanej stacji. 

Przedstawiciele PSP oraz WIOŚ w wyniku dokonanych ustaleń nie wydali żadnych 

środków prawnych, zaleceń ani nie zastosowali sankcji za naruszenie obowiązujących 

przepisów. 

Inspektor pracy wraz z przedstawicielami KP, PSP i IOŚ dokonał własnych ustaleń 

weryfikując ustalenia z przeprowadzonej samokontroli bazy paliw w odniesieniu wszystkich 

zagadnień objętych tą listą. Weryfikacja ustaleń samokontrolnych podmiotu w zakresie bhp, 

p.poż. i ochrony środowiska dokonana podczas kontroli przez ww. organy wykazała,  

że niektóre zagadnienia nie były tożsame z ustaleniami przedstawicieli organów kontrolnych.  

Jednakże znaczna zgodność dokonanych ustaleń kontrolnych przez ww. 

przedstawicieli z ustaleniami samokontroli świadczy o dobrym rozpoznaniu wskazanej 

problematyki.  

Kontrolujący mimo stwierdzenia kilku nieprawidłowości, pozytywnie ocenili wyniki 

samokontroli przeprowadzonej przez kontrolowany podmiot. 

Wyniki kontroli wskazują, że działania prewencyjne, poprzedzające przeprowadzenie 

kontroli dokonywanych przez państwowe organa nadzoru i kontroli, przyczyniły się do 

zdecydowanie szerszego zakresu podejmowanych działań kontrolnych w krótkim przedziale 

czasowym, co pozwoliło na uzyskanie pełniejszych informacji o aktualnym stanie 

przestrzegania obowiązujących przepisów. Prowadzone w tym samym czasie kontrole 

innych organów kontroli i wspólne oględziny instalacji i miejsc pracy pozwalały na wymianę 

spostrzeżeń przez kontrolujących i wymianę informacji na temat identyfikowanych zagrożeń, 

rozwiązań technicznych i technologicznych mających wpływ na poziom ochrony osób 

przebywających na terenie bazy przed zagrożeniami dla ich życia lub zdrowia. 

 

II.2.4. Bezpieczeństwo w przemyśle 

Charakterystyka skontrolowanych zakładów  

Realizując w 2018 roku zadanie pn. „Bezpieczeństwo w przemyśle”, w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Łodzi przeprowadzono 82 kontrole w 82 zakładach prowadzących 

działalność przemysłową w różnych branżach.  

Kontrolowane zakłady zatrudniały ogółem 7827 pracowników, w tym 3148 kobiet,  

11 młodocianych, 196 osób niepełnosprawnych, 33 cudzoziemców. Ponadto  

w kontrolowanych podmiotach 40 osób wykonywało pracę na podstawie umów cywilno-

prawnych i 15 osób świadczyło pracę jako podmioty samozatrudniające się.  
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Blisko dwie trzecie kontrolowanych zakładów to zakłady średniej wielkości, 

zatrudniające kilkunastu lub kilkudziesięciu pracowników, 30% kontrolowanych stanowią 

zakłady małe zatrudniające kilku pracowników, natomiast zakłady wielkie to tylko 6% 

kontrolowanych. Taka struktura kontrolowanych zakładów wynika z ogólnej struktury 

zakładów sektora przetwórstwa przemysłowego działających na terenie Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi, a częściowo spowodowana jest również faktem prowadzenia 

tego rodzaju kontroli w roku poprzednim (2017), w którym objęto już kontrolą 10 wielkich 

zakładów przemysłowych.  

W kontrolowanej grupie zakładów, zatrudnienie w innej formie niż umowa o pracę 

miało charakter marginalny; na 8021 pracujących tylko 40 osób (ok. 0.5% ogółu pracujących) 

wykonywało pracę na podstawie umów cywilnych. Tego rodzaju formy zatrudnienia 

stwierdzono tylko w 15 zakładach, przy czym największa liczba zatrudnionych na podstawie 

umowy zlecenia w jednym zakładzie wynosiła 8 osób, w pozostałych zakładach stwierdzano 

średnio 2-3 osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych.  

 

Komentarz do wyników kontroli – najczęściej występujące nieprawidłowości: 

Stan maszyn i urządzeń technicznych 

Nieprawidłowości dotyczące stanu użytkowanych maszyn i urządzeń stwierdzono  

w co drugim zakładzie (w 41 zakładach), przy czym w niektórych zakładach nieprawidłowości 

tego rodzaju dotyczyły znacznej liczby maszyn i urządzeń objętych kontrolą. Skutkiem tych 

sytuacji jest wydanie przez inspektorów ok. 200 decyzji regulujących wymienione 

zagadnienia, co stanowi blisko 23% wszystkich wydanych decyzji.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na braku koniecznych osłon lub innych 

urządzeń ochronnych zabezpieczających ruchome części maszyn i urządzeń przed 

możliwością dostępu pracownika lub stosowaniu niewłaściwych osłon niespełniających 

swojej funkcji (np. osłony tzw. „ażurowe” wykonane z prętów, kratek, osłony niekompletne, 

źle usytuowane, które nie eliminowały zagrożenia). Braki wymaganych osłon i urządzeń 

ochronnych dotyczyły zarówno stref roboczych maszyn, gdzie odbywała się np. obróbka 

mechaniczna jak i elementów układów napędowych maszyn i urządzeń (jak koła 

zamachowe, pasy, łańcuchy, sprzęgła).  

Część stwierdzonych w tym przedmiocie nieprawidłowości dotyczyła elementów 

sterowniczych maszyn i urządzeń, w tym elementów istotnych dla bezpieczeństwa jak np. 

brak opisu słownego lub piktogramu identyfikującego funkcję i przeznaczenie elementu 

sterującego lub stosowanie opisów w obcych językach.  
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Innym istotnym problemem było użytkowanie maszyn posiadających system 

sterowania, który nie zapewniał aby ponowne uruchomienie maszyny po jej zatrzymaniu 

następowało tylko poprzez celowe działanie pracownika na układ sterujący.  

Instrukcje 

Drugą co do wielkości grupę stwierdzonych nieprawidłowości stanowią 

nieprawidłowości w zakresie różnego rodzaju instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, przy 

czym nieprawidłowości miały charakter zarówno braku opracowanych instrukcji, jak  

i uchybień w treści funkcjonujących w zakładach instrukcji. Problemy tego rodzaju wystąpiły 

w 36 zakładach (ok. 44% kontrolowanych). Inspektorzy pracy wydali ogółem ponad 80 

decyzji dotyczących opracowania instrukcji bhp lub zweryfikowania i uzupełnienia ich treści.  

Stwierdzano brak opracowanych instrukcji bhp dotyczących obsługi maszyn  

i urządzeń technicznych, brak opracowanych instrukcji bhp dotyczących postępowania  

z materiałami niebezpiecznymi, w tym określenia zasad postępowania w sytuacjach 

awaryjnych, brak instrukcji bhp dotyczących wykonywania prac stwarzających zagrożenia 

wypadkowe jak np. prace transportu ręcznego, prace spawalnicze, prace lakiernicze oraz 

brak instrukcji określających miejsce i sposób składowania różnego rodzaju surowców, 

materiałów, wyrobów gotowych.  

Ocena ryzyka zawodowego 

Kolejną znaczącą grupę nieprawidłowości stanowią zagadnienia z zakresu oceny 

ryzyka zawodowego, przy czym należy zaznaczyć, że stwierdzone nieprawidłowości  

w niewielkim stopniu polegały na braku oceny ryzyka zawodowego w ogóle, w większości 

stwierdzano uchybienia dotyczące sposobu przeprowadzenia i dokumentowania oceny 

ryzyka zawodowego. Uchybienia dotyczące oceny ryzyka zawodowego inspektorzy 

stwierdzili w co trzecim zakładzie (29 zakładów) i wydali ponad 40 decyzji w tym zakresie 

oraz skierowali ok. 50 wniosków w wystąpieniach.  

Przypadki całkowitego braku udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego w danym 

zakładzie wystąpiły incydentalnie, zdarzały się sytuacje, w których ocena ryzyka 

zawodowego nie była dokonana dla wszystkich występujących w zakładzie stanowisk pracy 

czy też rodzajów wykonywanych prac.  

Natomiast 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 lub 

niebezpiecznych występujących na stanowisku, nie zostały zidentyfikowane wszystkie 

zagrożenia związane z pracą na danym stanowisku. W kilku zakładach, gdzie występowały 

czynniki chemiczne oraz i/lub występowało narażenie na hałas, ocena ryzyka nie spełniała 
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wymagań przepisów szczegółowych w tym zakresie określających elementy, które powinny 

być uwzględnione podczas takiej oceny.  

Występowały również sytuacje braku aktualizacji oceny w sytuacji np. zmian  

w wyposażeniu stanowiska, stosowania nowych materiałów, zaistniałych wypadków.  

Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy  

W tym obszarze nieprawidłowości wystąpiły w ok. 30 zakładach (ok. 37% 

kontrolowanych), przy czym połowa z nich polegała na braku aktualnych pomiarów 

czynników szkodliwych jak: hałas, drgania mechaniczne, zapylenie, czynniki chemiczne, 

promieniowanie optyczne – brak pomiarów wyznaczonych czynników szkodliwych 

(pierwszych lub kolejnych) stwierdzono w 16 zakładach tj. w co piątym kontrolowanym,  

w tym w jednym z zakładów nie wykonano kolejnych pomiarów hałasu po roku w sytuacji gdy 

poziom narażenia na hałas przekraczał wartość NDN.  

Istotną nieprawidłowością dotyczącą narażenia na czynniki szkodliwe jest nie 

przeprowadzenie przez pracodawców rozpoznania prowadzonych procesów pod kątem 

wytypowania czynników szkodliwych do badań; tego rodzaju sytuacje wystąpiły  

w 7 zakładach. Ponadto, w 11 zakładach inspektorzy pracy stwierdzili brak rejestru 

czynników szkodliwych i kart wyników pomiarów badanych czynników lub brak dokonywania 

wpisów dotyczących aktualnych badań.  

Zagadnienia dotyczące czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

zostały uregulowane ogółem 65 decyzjami i 23 wnioskami.  

Instalacje elektryczne  

W co trzecim zakładzie (35% kontrolowanych) inspektorzy stwierdzili 

nieprawidłowości w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych. Polegały one 

na: braku badań i pomiarów eksploatowanej instalacji elektrycznej pod względem 

skuteczności działania zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej, stosowaniu 

urządzeń i instalacji bez odpowiedniej ochrony przed porażeniem (np. z uszkodzoną 

izolacją), nie zabezpieczeniu urządzeń elektrycznych (np. rozdzielnic) przed dostępem osób 

nieuprawnionych, braku odpowiedniego oznakowania urządzeń elektrycznych, braku 

zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed urazami mechanicznymi. Stwierdzone 

nieprawidłowości zostały uregulowane ok. 60 decyzjami.  

Szkolenia w dziedzinie bhp 

Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły ok. 25% kontrolowanych zakładów, 

natomiast nie objęły znaczącej grupy pracowników. Braki aktualnych szkoleń z zakresu bhp, 

w większości przypadków stwierdzano dla 1-2 pracowników i dotyczyły przede wszystkim 
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braku aktualnego szkolenia okresowego.  

Poza brakiem wymaganego szkolenia wstępnego lub okresowego dla pracowników 

występowały inne nieprawidłowości jak: brak opracowanych programów szkoleń,  

w szczególności programu instruktażu stanowiskowego uwzględniającego specyfikę pracy 

na danym stanowisku, brak ustaleń dotyczących częstotliwości odbywania i czasu trwania 

szkoleń okresowych, prowadzenia szkolenia wstępnego stanowiskowego w za małym 

wymiarze godzin, nieprawidłowego sporządzania karty szkolenia wstępnego. Występowały 

również przypadki, w których pracodawcy lub osoby kierujące zakładem nie posiadały 

żadnego lub aktualnego szkolenia okresowego z zakresu bhp.  

W celu wyeliminowania powyższych nieprawidłowości inspektorzy wydali blisko  

30 decyzji i skierowali ponad 50 wniosków w wystąpieniach.  

Zabezpieczenie, oznakowanie miejsc niebezpiecznych 

Często występowały nieprawidłowości dotyczące braku oznakowania lub braku 

zabezpieczenia różnego rodzaju miejsc niebezpiecznych, co stwierdzono w 23 zakładach 

(28% kontrolowanych), w tym zakresie wydano blisko 40 decyzji.  

Brak odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia dotyczył różnych miejsc 

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

technologiczne.  

Pomiary oświetlenia elektrycznego  

Brak przeprowadzonych pomiarów oświetlenia elektrycznego potwierdzających 

zgodność parametrów stosowanego w pomieszczeniach pracy oświetlenia elektrycznego  

z wymaganiami Polskiej Normy, wystąpił w ok. 20 zakładach tj. 25% kontrolowanych.  

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości  

Jako przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości można wskazać: 

 Część nieprawidłowości dotyczących stanu maszyn i urządzeń technicznych wynika  

z użytkowania przestarzałych maszyn i urządzeń, pochodzących często z „drugiego 

obiegu”, które nie spełniają minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy. Nie dostosowanie maszyn i urządzeń do wymagań minimalnych 

wynika natomiast zarówno z braku wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy jak i braku dostatecznej wiedzy inżynierskiej czy chociażby technicznej.  

 Nie bez znaczenia dla stanu maszyn i urządzeń technicznych użytkowanych  

w zakładach są ograniczenia finansowe, szczególnie w zakładach małych i średnich, 

które często funkcjonują na granicy opłacalności i nie posiadają środków na zakup 

nowoczesnych maszyn spełniających wymagania przepisów.  
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 Niestety, często za niewłaściwy stan maszyn i urządzeń odpowiadają bezpośrednio 

sami pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia. Osłony i urządzenia ochronne 

często są demontowane, blokowane, uszkadzane przez obsługujących pracowników, 

ponieważ wg nich „są niepotrzebne i przeszkadzają w sprawnej pracy”. Tego rodzaju 

postawa, granicząca z głupotą, często prowadzi do zaistnienia wypadku przy pracy.  

 Występowanie takich nieprawidłowości jak: brak aktualnych pomiarów czynników 

szkodliwych, brak pomiarów oświetlenia elektrycznego, brak badań instalacji 

elektrycznej, brak aktualnych szkoleń okresowych bhp – w znacznej mierze 

spowodowane są problemami finansowymi lub zwyczajnie próbą oszczędzenia 

wydatków, które w ocenie pracodawcy są niepotrzebnym a znaczącym obciążeniem 

dla zakładu.  

 Uchybienia dotyczące sposobu wykonania oceny ryzyka zawodowego, braku 

opracowanych instrukcji bhp, braku właściwych, szczegółowych programów szkoleń  

z zakresu bhp, braku rejestru czynników szkodliwych są skutkiem nierzetelnego 

wykonywania zadań przez osoby pełniące rolę służby bhp lub braku w zakładzie 

takowych osób. Jest to szczególnie zauważalne w małych i średnich zakładach,  

w których nie ma zatrudnionego pracownika służby bhp na etacie a zadania służby 

bhp wykonują specjaliści spoza zakładu. W takich przypadkach wykonywanie zadań 

służby bhp ma charakter „okazjonalny” i odbywa się od kontroli do kontroli.  

 Niektóre uchybienia o charakterze formalno-porządkowym (np. brak oznakowania  

i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, nieprawidłowe składowanie materiałów, 

pozostawianie urządzeń niezabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych, 

brak porządku na stanowiskach pracy) są spowodowane brakiem należytej dbałości  

o sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy a także zwyczajnym niedbalstwem  

i lekceważeniem obowiązków zarówno samych pracowników, jak i osób nadzoru.  
 

Przykłady istotnych nieprawidłowości  

Zakład w Tomaszowie Mazowieckim (zatrudnionych 23 pracowników na podstawie 

umów o pracę), zakład zajmuje się produkcją etykiet samoprzylepnych.  

Stwierdzono liczne nieprawidłowości w różnych obszarach, m.in.: 

 na 10 kontrolowanych pracowników, 6 nie odbyło wstępnych badań lekarskich,  

 1 pracownik nie odbył wstępnego szkolenia ogólnego i stanowiskowego przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy, 2 pracowników nie odbyło szkolenia 

stanowiskowego po zmianie stanowiska pracy, szkolenia stanowiskowe innych 

pracowników zostały przeprowadzone przez specjalistę ds. bhp (spoza zakładu) zamiast 

przez osobę kierująca pracownikami. Ponadto pracodawca nie posiadał aktualnego 

szkolenia okresowego z zakresu bhp, 
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 dotychczas nie wykonywano pomiarów czynników szkodliwych, pomimo, że w ocenie 

ryzyka zawodowego dla stanowiska „pracownik fizyczny przy produkcji etykiet” 

wskazano, że na w/w stanowisku występują takie czynniki szkodliwe jak: hałas, wibracja, 

pył przemysłowy. Ponadto w zakładzie używane są chemiczne mieszaniny 

niebezpieczne, w których kartach charakterystyki, w sekcji kontrola narażenia/środki 

ochrony indywidualnej wskazano wartości NDS oraz NDSCh dla substancji, które 

zawierają ww. preparaty, 

 nie ustalono rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

koniecznych do stosowania na określonych stanowiskach oraz przewidywanych 

okresów użytkowania odzieży i obuwia roboczego. W dniu kontroli 4 pracowników 

pracowało we własnej odzieży i obuwiu roboczym, na podstawie kontroli kart ewidencji 

ustalono, że pracodawca nie wyposażył ogółem 6 pracowników w odzież i obuwie 

robocze, 

 w hali maszyn produkcyjnych brak było wentylacji, 

 w pomieszczeniach pracy nie przeprowadzono pomiarów potwierdzających zgodność 

parametrów oświetlenia z Polskimi Normami,  

 brak spisu stosowanych niebezpiecznych substancji/mieszanin chemicznych,  

 dla większości funkcjonujących w zakładzie stanowisk pracy nie wykonano 

udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego, natomiast w ocenach wykonanych dla 

niektórych stanowisk brak charakterystyki stanowiska pracy oraz nie zostały 

zidentyfikowane wszystkie występujące na danym stanowisku zagrożenia, 

 stwierdzono brak tylnych osłon na obudowie maszyny sztancującej ROTARY PRINT 260 

co stwarza możliwość bezpośredniego dostępu do niebezpiecznych elementów 

ruchomych,  

 przy maszynie sztancującej ROTARY PRINT 260S stwierdzono nieprawidłowe działanie 

linki bezpieczeństwa umieszczonej około 10 cm nad posadzką; przy próbach 

uruchomienia stopu awaryjnego poprzez przesunięcie linki stopą lub nadepnięcie jej nie 

doszło do zatrzymania maszyny, maszyna zatrzymała się dopiero po silnym 

pociągnięciu ręką linki do góry,  

 w dniu kontroli stwierdzono celowe zablokowanie wyłączników krańcowych ruchomej 

osłony noży krążkowych w dwóch maszynach przewijarko-rozcinarkach taśm i etykiet 

firmy LESKO ENGINEERING, czujniki w maszynach były zaklejone taśmą 

samoprzylepną, 

 nie oznakowano metalowych regałów magazynowych informacją o wartości 

dopuszczalnego obciążenia, ponadto użytkowane regały nie zostały zabezpieczone 

przed przewróceniem,  
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 w zakładzie nie zostały opracowane instrukcje bhp dotyczące: obsługi maszyn  

i urządzeń, postępowania z niebezpiecznymi środkami chemicznymi, wykonywania prac 

transportu ręcznego, obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego, magazynowania 

różnych materiałów, w tym niebezpiecznych materiałów chemicznych. 

Poza tym, kontrolując użytkowane maszyny i urządzenia w zakresie dotyczącym 

spełniania wymagań zasadniczych stwierdzono brak osłon stref niebezpiecznych, w których 

pracują ruchome elementy, brak osłon elementów niebezpiecznych oraz zastosowanie osłon 

nieskutecznych lub nieprawidłowo usytuowanych, niezabezpieczających w pełni przed 

możliwością dostępu do części ruchomych stwarzających zagrożenie pochwyceniem; 

dotyczyło to trzech maszyn sztancujących ROTARY oraz przewijarko-rozcinarki  

i przewijarko-wykrawarki. Wszystkie wymienione maszyny zostały wyprodukowane w Polsce 

w latach 2013-2017 i posiadały oznakowanie znakiem CE oraz deklaracje zgodności 

wystawione przez producentów.  

 

Zakład w Łodzi (zatrudnionych 15 pracowników), zakład prowadzi działalność  

w zakresie produkcji kominów, nasad kominowych, elementów wentylacyjnych z blachy 

kwasoodpornej oraz elementów z blachy ocynkowanej i wiatrowskazów.  

Kontrola wykazała użytkowanie w zakładzie wielu maszyn, obrabiarek do metalu, 

głównie pras, które nie spełniały wymagań minimalnych bezpieczeństwa pracy. 

Nieprawidłowości dotyczyły systemu sterowania pras mechanicznych (mimośrodowych)  

i pneumatycznych oraz stanu urządzeń ochronnych maszyn jak np.: 

 prasa mimośrodowa (fotografia nr 1) sterowana nożnie z tłocznikiem typu otwartego – 

brak osłony zapobiegającej dostępowi do strefy zagrożenia lub zatrzymującej ruch 

części niebezpiecznych co stwarza możliwość dostania się palcy pomiędzy stempel a 

matrycę,  

 prasy mimośrodowe (fotografie nr 2 i 3) z otwartym przyrządem tłoczącym – sterowanie 

nożne; brak możliwości zastosowania sterowania oburęcznego,  

 prasa mimośrodowa i prasa hydrauliczna (fotografie nr 4 i 5) z tłocznikiem otwartym – 

dostępny osobom nieuprawnionym przełącznik trybu sterowania, możliwe sterowanie 

oburęczne – nożne,  

 prasa hydrauliczna krawędziowa z otwartym przyrządem tłoczącym i sterowaniem 

nożnym; brak możliwości zastosowania sterowania oburęcznego,  

 zdemontowana osłona korbowodu w prasie mimośrodowej, 

 brak osłony śruby mocującej frez przy frezarce do metalu,  

 nadmiernie zużyte powierzchnie czołowe tarcz szlifierskich szlifierki-ostrzałki MacAllister, 
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Fot. 1. 

 
Fot. 2. 
 

Fot. 3 
 

Fot. 4 
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Fot. 5. 

 
Fot. 6 

 
Fot. 7. 

 
Fot. 8. 

  
 prasa hydrauliczna (fotografia nr 6) – brak oznakowania, opisu elementów sterowania, 

dźwigni sterujących. Sterowanie ręczne – dźwigniami, 

 przy tokarce do metalu zablokowany czujnik elektromagnetyczny urządzenia 

ochronnego blokującego osłonę wrzeciona z układem sterowania maszyny (fotografie nr 

7 i 8),  

Poza tym stwierdzono, że stanowiska spawalnicze MIGMAG nie wyposażono w 

ekrany osłonowe o wysokości 2m posiadające powierzchnię pomalowaną farbą matową, 

chroniące innych pracowników przed promieniowaniem UV, przy stanowisku brak wentylacji 

miejscowej (fotografia nr 9). Butla z gazem technicznym stojąca przy stanowisku spawacza 

MIGMAG na hali magazynowo-produkcyjnej nie została zabezpieczona przed upadkiem, 
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natomiast inną butlę „zabezpieczono” łańcuchem przymocowanym do regału i do osłony 

zaworu butli (fotografia nr 10).  

Przedłużacze dwuprzewodowe stosowane w zakładzie do zasilania urządzeń, nie 

posiadają wymaganego przewodu ochronnego. 

 
Fot. 9. 

 
Fot. 10. 

 

Zakład w Zgierzu (spółka akcyjna, oddział Łódź) (pracujących 154, w tym 153 

zatrudnionych na podstawie umów o pracę) – zakład produkuje systemy magazynowe oraz 

zajmuje się sprzedażą i serwisowaniem wózków jezdniowych. 

Przeprowadzona kontrola wykazała wiele istotnych nieprawidłowości występujących 

w różnych obszarach tj.:  

 pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne nie odbywają szkolenia 

okresowego z dziedziny bhp raz w roku, tylko co 3 lata, nie zostały opracowane 

szczegółowe programy wstępnego instruktażu stanowiskowego dla żadnego stanowiska 

pracy,  

 na stanowisku piaskarza (zatrudnionych 2 pracowników), na którym występuje 

przekroczenie NDN hałasu (poziom ekspozycji dla 8 godzin wynosi 100,3 dB) nie 

wykonano kolejnych pomiarów hałasu po upływie roku czasu od poprzednich (ostatnie 

pomiary w marcu 2016r., kontrola w marcu 2018r.). Ponadto nie rozeznano i nie 

wytypowano do badań czynników szkodliwych w procesie prowadzonym z użyciem 

zgrzewarki do siatek emitującej pole elektromagnetyczne oraz nie zaprowadzono 

rejestru czynników szkodliwych i kart wyników pomiarów poszczególnych czynników, 

 w dokumentacji oceny ryzyka sporządzonej dla stanowisk: operator kabiny obróbki 

strumieniowo-cieplnej, ślusarz-spawacz, monter, ślusarz-monter, lakiernik, w opisie 

stanowiska pracy nie uwzględniono stosowanych na wymienionych stanowiskach 

maszyn, urządzeń , materiałów, surowców. Ponadto dla stanowiska ślusarz-spawacz nie 

oceniono ryzyka związanego z narażeniem na promieniowanie optyczne (UV i IR),  

a sporządzona ocena ryzyka związanego z narażeniem na hałas nie uwzględnia 
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wymaganych przepisami informacji (np. danych dot. poziomu hałasu emitowanego przez 

stosowane maszyny i urządzenia, wartości NDN, wyników badań profilaktycznych). 

Ponadto nie została wykonana ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem 

prac transportu ręcznego,  

 nie zostało ocenione ryzyko wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej  

w związku z prowadzeniem prac lakierniczych w kabinie lakierniczej z użyciem farb 

rozpuszczalnikowych, przygotowywaniem farb oraz myciem pistoletów lakierniczych  

z użyciem rozpuszczalników. Ponadto na stanowisku mycia pistoletów lakierniczych nie 

zapewniono wentylacji miejscowej, 

 w zakładzie ustalono wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, jednak nie uwzględniono 

w nim prac remontowo budowlanych, które w czasie trwania kontroli były prowadzone na 

terenie zakładu w części biurowej oraz w pomieszczeniach higienicznosanitarnych bez 

wstrzymania ruchu zakładu pracy,  

 zbiornik ciśnieniowy marki Komnino o pojemności 200 l i ciśnieniu roboczym 10 bar oraz 

dwa inne zbiorniki ciśnieniowe o pojemności 270 l i ciśnieniu roboczym 11 bar były 

eksploatowane bez decyzji organów dozoru technicznego zezwalających na 

eksploatację,  

 stanowiska spawalnicze nie zostały wyposażone w wentylacje miejscową,  

 szlifierka taśmowa nie została wyposażona w urządzenia ochronne zabezpieczające 

przed dostępem do strefy niebezpiecznej tj. miejsca nabiegania taśmy ściernej,  

 tablica bezpieczników (topikowych) w biurowcu nie została zabezpieczona przed 

dostępem osób nieupoważnionych, w tablicy tej znajdowały się naprawiane bezpieczniki 

topikowe nadmiarowo prądowe linką miedzianą o nieznanych parametrach. Ponadto 

tablica bezpieczników topikowych nie została odpowiednio oznakowana – brak 

podanych wartości zabezpieczeń nadmiarowo prądowych.  

 

Zastosowane działania (środki prawne) i uzyskane efekty  

Na skutek stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości wydano następujące 

środki prawne zakodowane do tematu: 

 liczba decyzji ogółem – 892, w tym 521 decyzji na piśmie i 371 decyzji ustnych, 

 wydano 17 decyzji wstrzymania prac, 87 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn,  

 wydano 3 decyzje skierowania 3 pracowników do innych prac, 

 liczba wniosków w wystąpieniach – 210, liczba poleceń – 8, 

 w stosunku do 28 pracodawców i/lub osób kierujących pracownikami zastosowano 

kary grzywny w postaci mandatów na łączną kwotę 32 300,- zł,  

 w stosunku do 26 osób zastosowano środki wychowawcze.  
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Ponadto w trakcie kontroli inspektorzy udzielili 104 porady prawne oraz 232 porady 

dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy.  

Na podstawie pisemnych informacji przekazanych inspektorowi przez kontrolowanych 

pracodawców oraz przeprowadzonych w niektórych zakładach rekontroli ustalono, że do 

dnia 21.12.2018r. wykonano ogółem 726 decyzji (tj. 81,4% ogółu wydanych decyzji), w tym 

370 decyzji ustnych i 356 decyzji wydanych na piśmie (co stanowi ok. 68% decyzji wydanych 

na piśmie). Dotychczas zrealizowano 139 wniosków zawartych w skierowanych 

wystąpieniach tj. 66% ogółu skierowanych wniosków.  

Najbardziej znaczącym i istotnym efektem przeprowadzonych kontroli jest wykonanie 

w trakcie trwania kontroli 370 decyzji ustnych, w tym ok. 70 decyzji to decyzje wstrzymania 

eksploatacji maszyn, 15 decyzji wstrzymania prac i 3 decyzje skierowania pracowników  

do innych prac. Należy przez to rozumieć, że w tych przypadkach, realizacja decyzji 

spowodowała natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości, które bezpośrednio zagrażały 

zdrowiu i życiu pracowników (np. maszyny zostały doprowadzone do stanu zgodnego  

z przepisami bhp lub zostały wycofane z użytkowania).  

Poza opisanymi powyżej efektami wynikającymi z realizacji decyzji wstrzymania 

eksploatacji maszyn i wstrzymania prac, na podstawie analizy podstaw prawnych decyzji, 

które zostały wykonane (dane szacunkowe, z uwagi na fakt, że niektóre decyzje mają więcej 

niż jedną podstawę prawną szczegółową) można wskazać inne istotne efekty 

przeprowadzonych kontroli tj.:  

 wykonanych zostało ok. 130 decyzji (co stanowi 65% ogółu wydanych decyzji ustnych 

i pisemnych) dotyczących stanu maszyn i urządzeń, w szczególności zapewnienia 

wymaganych osłon, urządzeń ochronnych i elementów sterowniczych przy 

użytkowanych maszynach i urządzeniach technicznych; uzyskane w tym zakresie 

efekty (polegające głównie na wyeliminowaniu bezpośrednich zagrożeń) uzyskano  

 40 zakładach,  

 w 20 zakładach dokonano udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego lub jej 

zweryfikowania i uzupełnienia,  

 w 25 zakładach zostały opracowane instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczące obsługi maszyn oraz wykonywania różnych prac stwarzających zagrożenie 

wypadkowe; wykonano ok. 70% decyzji wydanych w tym zakresie,  

 w 20 zakładach usunięto nieprawidłowości związane z występowaniem czynników 

szkodliwych dla zdrowia tj. dokonano rozpoznania procesów technologicznych  

i wytypowano czynniki szkodliwe do badań, przeprowadzono pomiary czynników 

szkodliwych, poinformowano pracowników o wynikach pomiarów, zaprowadzono 

rejestry czynników szkodliwych i karty pomiarów,  
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 w 15 zakładach wykonano pomiary oświetlenia elektrycznego, wykonano ponad 50% 

decyzji wydanych w tym zakresie,  

 w 10 zakładach oznakowano lub zabezpieczono miejsca niebezpieczne,  

 w 10 zakładach dla 25 pracowników przeprowadzono szkolenie z zakresu bhp.  

 

Przykłady uzyskanych efektów 

Zakład w Zgierzu (spółka akcyjna – oddział Łódź) 

W ramach realizacji wydanych przez inspektora decyzji między innymi: 

 przeprowadzono pomiary hałasu na stanowisku piaskarza, na którym poprzednie 

pomiary wykazały przekroczenie wartości NDN,  

 przeprowadzono rozpoznanie środowiska pracy i wskazano czynniki szkodliwe do 

badań na stanowisku obsługi zgrzewarki do siatek (promieniowanie 

elektromagnetyczne), 

 dokonano udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją 

pracowników na promieniowanie optyczne związane z wykonywaniem prac 

spawalniczych, 

 oceniono w sposób udokumentowany ryzyko związane z możliwością wystąpienia w 

miejscach pracy atmosfery wybuchowej w związku z prowadzeniem prac 

lakierniczych w kabinie lakierniczej z użyciem farb rozpuszczalnikowych, 

przygotowywaniem farb oraz myciem pistoletów lakierniczych z użyciem 

rozpuszczalników, 

 wykonano ocenę ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem ręcznych prac 

transportowych,  

 opracowano szczegółowe programy szkoleń stanowiskowych z zakresu bhp dla 

poszczególnych stanowisk pracy zorganizowanych w zakładzie uwzględniające 

specyfikę stanowisk pracy,  

 zaprowadzono rejestr czynników szkodliwych oraz karty badań i pomiarów 

poszczególnych czynników,  

 uzupełniono obowiązujący w zakładzie wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 

występujących w zakładzie o prace remontowo budowlanych prowadzone bez 

wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części oraz o czynności związane  

z czyszczeniem elektrod z użyciem substancji niebezpiecznej oraz ustalono 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych – czynności związanych z czyszczeniem elektrod  

z użyciem substancji niebezpiecznej,  
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 opracowano i udostępniono pracownikom szczegółowe instrukcje bezpiecznego  

i higienicznego wykonywania prac: związanych z obsługą lasera BYSTRONIC 

FIBER, związanych z obsługą osprzętu podciśnieniowego do podnoszenia blach, 

dotyczącą wykonywania czynności związanych z czyszczeniem elektrod z użyciem 

substancji niebezpiecznej,  

 oznakowano zgodnie z przepisami wyznaczoną strefę zagrożenia wybuchem kabiny 

lakierniczej oraz oznakowano rurociąg zasilający tlenem laser znakami 

ostrzegawczymi.  

Ponadto realizując w trakcie trwania kontroli decyzje ustne wymieniono na sprawne 

naprawiane bezpieczniki topikowe w tablicy rozdzielczej w biurowcu, oznaczono wartości 

zabezpieczeń nadmiarowoprądowych i zabezpieczono tablicę przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz wyposażono szlifierkę taśmową w osłonę strefy niebezpiecznej.  

 

Zakład w Zgierzu 

Realizując decyzje inspektora między innymi:  

 uzupełniono rejestr prac występujących w zakładzie, których wykonywanie powoduje 

konieczność pozostawania pracowników w kontakcie z substancjami chemicznymi  

i ich mieszaninami o działaniu rakotwórczym, o informacje dotyczące wykonywania 

prac z użyciem związków niklu, formaldehydu oraz siarczanu kobaltu oraz 

uzupełniono rejestr pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych o 

informacje dotyczące jednego, nowo zatrudnionego pracownika,  

 przeprowadzono pomiary związków niklu na stanowisku pracownika działu 

metalizacji, 

 zapewniono system monitorowania stężenia cyjanowodoru na stanowiskach obsługi 

wanien galwanicznych zawierających kąpiele, w skład których wchodzą sole kwasu 

cyjanowodorowego (cyjanki),  

 zapewniono wentylację mechaniczną w pomieszczeniu magazynku cyjanków  

w budynku galwanizerni,  

 zapewniono ściany i sufit w pomieszczeniu magazynu cyjanków w budynku 

galwanizerni o powierzchni gładkiej, nienasiąkliwej i odpornej na działanie czynników 

chemicznych,  

 przy wannach galwanizerskich z kąpielami zawierającymi w swoim składzie związki 

chromu sześciowartościowego, związki niklu, formaldehyd, siarczan kobaltu, 

umieszczono napisy informujące o występowaniu w tych miejscach czynnika  

o działaniu rakotwórczym,  
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 uzyskano karty charakterystyki dla dwóch stosowanych w galwanizerni mieszanin, dla 

których w czasie kontroli kart nie było,  

 opracowano szczegółowe programy wstępnego instruktażu stanowiskowego 

uwzględniające rodzaje wykonywanych prac i warunki ich wykonywania dla 

występujących w zakładzie stanowisk pracy,  

 wyposażono dwie użytkowane w hali tokarek szlifierko-polerki w osłony elementów 

paskowych układów napędowych w pełni zabezpieczające przed dostępem rąk 

pracowników do elementów ruchomych,  

 wykonano pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach pracy 

produkcyjnych i biurowych.  

 

Podsumowanie i wnioski 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że stan przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa przemysłowego jest wciąż 

niezadowalający; sumaryczne wyniki kontroli zarówno pod względem liczby stwierdzonych 

nieprawidłowości jak i ich rodzaju, praktycznie niewiele się różnią od wyników podobnych 

kontroli przeprowadzonych w 2017r. Pokazuje to na potrzebę ciągłego nadzoru nad 

zakładami zajmującymi się przetwórstwem przemysłowym.  

Należy jednak podkreślić, że stan przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy w kontrolowanej grupie 82 zakładów był mocno zróżnicowany; wystąpiły zakłady 

zarówno takie, w których stwierdzono liczne i istotne naruszenia przepisów łącznie  

z sytuacjami bezpośrednich zagrożeń, ale były i takie zakłady, które ocenione zostały przez 

inspektorów pozytywnie a stwierdzone w nich uchybienia były nieznaczne.  

Analizując wyniki kontroli w aspekcie liczby występujących nieprawidłowości 

(regulowanych decyzjami), należy zauważyć, że grupa zakładów ocenionych pozytywnie 

jest stosunkowo duża tj. w 23 zakładach wystąpiło maksymalnie 5 nieprawidłowości. Blisko 

50% kontrolowanych zakładów (38 zakładów) to zakłady, w których liczba stwierdzonych 

nieprawidłowości mieściła się w przedziale od 6 do 15. Dość duża była grupa zakładów  

(21 zakładów tj. ok. 26% kontrolowanych) ze znaczną liczbą nieprawidłowości tj. wystąpiło 

więcej niż 15 nieprawidłowości – stan bezpieczeństwa pracy w tych zakładach należy ocenić 

negatywnie.  

W zakresie dotyczącym liczby stwierdzonych nieprawidłowości raczej nie 

zaobserwowano aby dominowały zakłady konkretnej branży, również wielkość zatrudnienia 

w zakładzie nie miała znaczenia. Także stan przestrzegania przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy w danym zakładzie nie ma bezpośredniego przełożenia na liczbę wypadków, 

które w tym zakładzie się wydarzyły.  
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Niepokojącym wynikiem przeprowadzonych kontroli jest znaczna liczba (około 100) 

przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników, w których inspektor 

musiał reagować wstrzymaniem pracy, wstrzymaniem eksploatacji maszyny/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. Problem ten jest 

szczególnie zauważalny w zakładach małych i średnich. W tym zakresie widoczna jest 

wciąż duża potrzeba prowadzenia przez inspektorów pracy działań informacyjnych, 

prewencyjnych ale także i kontrolnych (jak np. wydawanie materiałów, organizowanie 

programów prewencyjnych, prowadzenie szkoleń nie tylko dla pracodawców czy 

behapowców ale i dla inspektorów pracy).  

Wątpliwości interpretacyjne wciąż budzą postanowienia w przepisach dotyczące 

uprawnień spawacza (przepis powołuje się na Polskie Normy, które praktycznie są 

niedostępne) oraz uprawnień energetycznych (wciąż budzi wiele wątpliwości konieczność 

okresowego powtarzania egzaminu). Problemy te wymagają legislacyjnego 

uporządkowania.  

 

II.2.5. Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby 

tartaczne i wyroby z drewna 

Charakterystyka skontrolowanych zakładów pracy 

W 2018 roku Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi przeprowadzono 100 kontroli 

ukierunkowanych na ograniczanie zagrożeń zawodowych w podmiotach produkujących 

wyroby tartaczne i wyroby z drewna. Skontrolowano 87 podmiotów, w których zatrudnionych 

było łącznie 1347 osób, w tym: 9 osób na podstawie umów cywilno-prawnych, 24 

cudzoziemców. W ramach stosunku pracy zatrudnionych było 1264 pracowników, w tym: 

204 kobiety, 7 młodocianych, 62 niepełnosprawnych.  

Kontrole objęły 44 małych pracodawców, zatrudniających do 9 osób, 39 średnich – 

zatrudniających od 10 do 49 osób i 5 zakładów o zatrudnieniu od 50 do 249 osób. 

Podobnie jak w poprzednich latach kampanii - 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, choć zdarzają się wyjątki) nowoczesne centra obróbcze CNC, 
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wymagające ich zaprogramowania do wykonywania konkretnego produktu końcowego. 

Maszyny są przeważnie utrzymywane w należytej sprawności technicznej, w mniejszości 

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. 

Liczba pracowników narażonych i liczba pracowników zagrożonych (powyżej NDS) 

substancjami chemicznymi/mieszaninami oraz pyłami, w tym w odniesieniu do substancji  

i pyłów rakotwórczych:  

Liczba 

pracowników 

Substancje 

chemiczne/mieszaniny 
Pyły 

narażonych 580 825 

zagrożonych 0 0 

Na pył drewna dębowego narażonych było 11 pracowników.  

 

Komentarz do wyników kontroli ze wskazaniem najczęściej naruszonych przepisów 

BHP i najczęściej powtarzających się nieprawidłowości: 

 Podobnie jak w latach ubiegłych - pierwszą grupę nieprawidłowości stanowią te, które 

dotyczą 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). Są one spowodowane 

przede wszystkim wcześniejszym niedostosowaniem do wymagań minimalnych obrabiarek, 

które już od dawna są eksploatowane w zakładach. inspektorzy pracy objęli kontrolami 

ponad 790 maszyn. Zastrzeżenia zgłoszono do ok. 500 maszyn. 

Druga grupa nieprawidłowości dotyczy: braku lub błędów w instrukcjach BHP – 

stanowiskowych, procesów technologicznych oraz transportu, 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, jak również 

przypadków nieopracowania programu działań organizacyjno- technicznych, mających na 

celu obniżenie poziomu hałasu w przypadku przekroczenia normatywów. 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
98 

Kolejną grupę stanowią nieprawidłowości dotyczące: eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych (brak pomiarów skuteczności działania ochron 

przeciwporażeniowych, brak opracowania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych, 

brak skutecznych urządzeń służących do odłączania źródeł energii), braku przydziału 

środków ochrony indywidulanej (masek z odpowiednim filtrem dla pracowników 

zatrudnionych przy impregnacji drewna, butów ochronnych i spodni z wkładką dla 

pracowników obsługujących pilarki łańcuchowe do drewna), nieustalenia rodzajów odzieży  

i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidulanej, 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). 

Ponadto występowały nieprawidłowości dotyczące: postępowania powypadkowego, 

braku bądź wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, służby BHP, wentylacji, 

okresowych kontroli maszyn. 

Najczęściej naruszane przepisy, to: 

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 ze 

zmianami oraz z 2016r. Dz.U. poz. 2255), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 

ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),  

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze 

zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna (Dz. U. Nr 36, poz. 

409), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji 

chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1117), 

 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub 

drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. Nr 33, poz. 166), 
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 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych 

wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością 

wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. Nr 138, poz. 931). 

 

Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych i towarzyszących realizacji tematu 

W wyniku działań kontrolnych ok. 360 maszyn dostosowano do wymagań 

bezpieczeństwa. Około 40 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 ramach realizacji tematu wykazały, iż poziom 

bezpieczeństwa pracy w zakładach jest bardzo różny. 

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

W zakładach tych eksploatowany jest nowoczesny park maszynowy – najczęściej 

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, nie stanowiące już takiego zagrożenia, jak poprzednio stosowane lakiery nitro. 

Często stosowane są nowe, unikalne technologie. 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 pracodawcy otwarci na nowinki techniczne, chętnie współpracujący  

z inspektorami pracy i uczestniczący w programach prewencyjnych PIP. 

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 jest różny; od 

modernizowanych zakładów, które przystosowały istniejący park maszynowy do wymagań 

minimalnych, do takich, w których występują wieloletnie zaniedbania.  

Podobnie jak w latach ubiegłych - najbardziej zaniedbaną w zakresie bezpieczeństwa 

pracy grupą zakładów są tartaki. Posiadają one stare traki, często eksploatowane od 

kilkudziesięciu lat i na ogół niemodernizowane pod względem bezpieczeństwa i higieny 
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pracy. Pracodawcy często nie dostosowywali traków do wymagań minimalnych. Stwierdzane 

są przypadki braku wymaganych zabezpieczeń dostępu do podtraczy oraz braku 

zabezpieczenia drzwi do podtraczy 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. 

Kontrole pokazują, że część pracodawców nie przywiązuje szczególnej uwagi do 

bezpośredniego podnoszenia poziomu stanu BHP. Odbywa się to przy okazji podejmowania 

innych działań mających na celu wzrost zysku, np. modernizacja parku maszynowego oraz 

zakup nowych, bardziej wydajnych maszyn, które są przez ich producenta wyposażone  

w odpowiednie zabezpieczenia i przez to wpływają na bezpieczniejsze warunki pracy. 

Wielu pracodawców nie jest zainteresowana wdrażaniem systemów zarządzania 

bezpieczeństwem pracy. Nieprawidłowości występują już na etapie oceny ryzyka 

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

Pracodawcy dokonując oceny nie biorą pod uwagę wszystkich zagrożeń, które występują na 

stanowiskach pracy. Występują błędy w szacunku i w analizie skali 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.  

Zdaniem inspektorów pracy aktualnie obowiązujące regulacje prawne w branży są 

wystarczające i nie ma konieczności dokonywania ich zmian.  

 

II.2.6. Bezpieczeństwo w leśnictwie 

Charakterystyka kontrolowanych jednostek 

W 2018 r. inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili  

24 kontrole ukierunkowane na sprawdzenie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy w 24 zakładach usług leśnych. W zakładach tych pracę wykonywało 166 osób 

(w tej liczbie są też właściciele zakładów), w tym 6 osób na podstawie umów 

cywilnoprawnych i 11 podmiotów samozatrudniających się. W ramach stosunku pracy 

zatrudniano 142 pracowników, w tym 10 kobiet. Najwięcej, bo 20 zakładów zatrudniało  

do 9 osób. Po 2 zakłady zatrudniały od 10 do 20 osób i powyżej 20 osób. 
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Ocena stanu faktycznego w kontrolowanych zakładach – dane statystyczne: 

Zagadnienie 
Brak Nieprawidłowości 

Liczba 
zakładów 

Liczba 
prac. 

Liczba 
zakładów 

Liczba 
prac. 

PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY 

Szkolenia bhp wstępne ogólne 2 2 – – 

Szkolenia bhp wstępne stanowiskowe 2 3 – – 

Szkolenia bhp okresowe 2 2 1 1 

Szkolenia bhp pracodawców 2 2 – – 

Badania lekarskie wstępne 1 1 – – 

Badania lekarskie okresowe – – – – 

Kwalifikacje – – – – 

Wyposażenie w odzież i obuwie robocze 1 4 4 9 

Stosowanie odzieży i obuwia roboczego – – – – 

Wyposażenie w SOI – – 5 25 

Stosowanie przez pracowników SOI 2 3 – – 

Ocena ryzyka zawodowego 3 5 9 47 

Służba bhp 3 5 – – 

Posiłki i napoje   – – 

Pranie lub wypłacanie ekwiwalentu 1 2 – – 

BEZPIECZEŃSTWO NA STANOWISKACH PRACY I W TRAKCIE PRACY 

Prace szczególnie niebezpieczne 1 1 5 33 

Instrukcje bezpiecznego wykonywania 
pracy 

4 25 – – 

Zapewnienie obsady co najmniej 
dwuosobowej 

– – – – 

Stosowanie bezpiecznych technik pracy 
/ścinka drzew pilarkami/ 

4 6 – – 

Zapewnienie bezpiecznej organizacji 
stanowisk pracy przy ścince drzew 
pilarkami 

1 2 – – 

Stan techniczny maszyn i urządzeń 2 2 – – 

Stan techniczny środków transportu 1 1 – – 

Decyzje UDT zezwalające na eksploatację – – – – 

Zapewnienie koordynatora i ustalenie 
zasad współdziałania 

– – – – 

Bezpieczne składowanie drewna – – – – 

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 

Pierwsza pomoc przedlekarska 2 3 3 24 

Badania przesiewowe - borelioza – – – – 

Szczepienia ochronne KZM 2 2 – – 
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Przyczyny naruszeń prawa pracy – wg pracodawców (przedsiębiorców): 

 Nieznajomość obowiązujących przepisów.  

 Brak fachowości osób pełniących u pracodawców obowiązki służby BHP, którzy na 

bieżąco nie informują ich o obowiązujących przepisach.  

 Błędne informacje uzyskiwane od pracowników LP przeprowadzających audyty.  

W wielu przypadkach pracodawcy twierdzili, iż informowano ich, że buty ochronne  

„z noskami” są wystarczającym środkiem ochrony indywidualnej dla pilarzy.  

 Trudność sprawowania nadzoru nad zlokalizowanymi w terenie otwartym stanowiskami 

pracy. Często są one znacznie oddalone od siebie.  

 Niestosowanie przez pilarzy środków ochrony indywidualnej (zwłaszcza butów 

ochronnych), które – ich zdaniem – utrudniają pracę.  

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

oszczędności. 

 

Przyczyny naruszeń prawa pracy – wg inspektora pracy: 

 Niedostateczna znajomość przez pracodawców przepisów w zakresie BHP. 

 Niski poziom fachowości osób pełniących zadania służby BHP, w większości są to 

osoby nieznające realiów pracy w gospodarce leśnej,  

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

zagadnienia BHP, 

 Przekonanie pracowników, że stosowanie spodni ochronnych dla pilarza utrudnia im 

pracę i – w okresie letnim – powoduje dyskomfort termiczny. 

Zastosowane środki prawne – zestawienia liczbowe: 

Działalność kontrolna Liczba 

Nakazy pisemne 21 

Nakazy ustne 17 

Decyzje nakazowe ogółem: 

w tym: 

̶ wstrzymania prac 

̶ wstrzymania eksploatacji 

̶  skierowania /liczba pracowników  

85 

 

1 

0 

5/10 

Decyzje nakazowe na piśmie: 

w tym  

̶ wstrzymania prac 

̶ wstrzymania eksploatacji 

̶ skierowania /ilość pracowników 

68 

 

0 

0 

0/0 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
103 

Decyzje nakazowe ustne: 

w tym: 

̶ wstrzymania prac 

̶ wstrzymania eksploatacji 

̶ skierowania / liczba pracowników 

17 

 

1 

0 

5/10 

Wystąpienia 13 

Wnioski w wystąpieniach 26 

Mandaty karne / ilość wykroczeń 2 / 10 

Kwota mandatów 2000 

Środki wychowawcze / ilość wykroczeń 3/3 

 

Na podstawie informacji uzyskanych od pracodawców oraz na podstawie kontroli 

sprawdzających inspektorów pracy – stwierdzono, że wykonanych zostało: 

 66 z 85 decyzji – co stanowi 78%, 

 15 z 26 wniosków – co stanowi 58 %. 

Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych: 

W wyniku przeprowadzonych działań między innymi: 

 dokonano korekty dokumentów oceny ryzyka zawodowego, m. in. uwzględniając: 

maszyny i urządzenia techniczne eksploatowane na tych stanowiskach, wartości NDN 

hałasu (85 dB), wartości progu działania hałasu (80 dB) oraz wartości hałasu 

emitowanego przez stosowane pilarki (wg instrukcji producenta), a także choroby 

wywoływane przez kleszcze (KZM, borelioza); 

 dokonano udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy; 

 zapoznano pracowników z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez 

nich pracą; 

 określono szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

prac szczególnie niebezpiecznych; 

 zapewniono stosowanie przez pilarzy butów ochronnych; 

 zapewniono sprawne technicznie pilarki do drewna (niezużyte chwytaki łańcuchów); 

 zapewniono wykonywanie w sposób bezpieczny pozyskania drewna (każda ścinka 

zakończona jest obaleniem sztuki) na powierzchniach roboczych; 

 zaprowadzono rejestry prac narażających pracowników na działanie szkodliwych 

czynników biologicznych (kleszczowe zapalenie mózgu) i rejestry pracowników 

zatrudnionych przy tych pracach; 

 poddano pracowników wymaganemu szkoleniu w dziedzinie BHP; 
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 ustalono rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, 

których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane 

okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego w zakładach; 

 naliczono i wypłacono pracownikom ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej.  

Współpraca z Lasami Państwowymi, nowatorskie pomysły 

Współpraca pracodawców – właścicieli ZULi z Lasami Państwowymi głównie 

ogranicza się do udziału w szkoleniach organizowanych przez nadleśnictwa. W toku szkoleń 

m. in. omawiane są zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, błędnie traktowane przez 

niektórych pracodawców jako ukończenie szkoleń w dziedzinie BHP. Ponadto  

w Nadleśnictwie Gidle prowadzone są kursy dla operatorów specjalistycznych maszyn 

leśnych, m. in. harwesterów i forwarderów. Nadleśnictwo dysponuje symulatorem 

harvestera. Kursy te są prowadzone na zasadach działalności komercyjnej – odpłatnie. 

Według aktualnie obowiązujących przepisów ukończenie takiego kursu nie jest 

obowiązkowe. Nie stwierdzono występowania innej działalności w ramach współpracy  

w przedmiotowym zakresie. 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych w roku obecnym kontroli ocenia się, że  

w zadowalającym stopniu przestrzegane są przepisy BHP. Nie stwierdzono istotnych 

nieprawidłowości – oprócz jednego zakładu (opis znajduje się pod tabelą dotyczącą 

nieprawidłowości) - dotyczących wykonywania prac przy ścince, zrywce oraz ręcznego 

przemieszczania ciężarów – a więc przy procesach, gdzie występują największe potencjalne 

zagrożenia wypadkowe. U większości pracodawców istniała instrukcja bezpiecznego 

wykonywania prac w lesie. Nie stwierdzono przebywania nieuprawnionych osób w strefach 

niebezpiecznych. Najczęściej stosowany był sprawny technicznie sprzęt pomocniczy do 

ścinki drzew i zrywki drewna. Prawidłowo dobierano miejsca składowania drewna oraz 

przygotowywano surowiec do załadunku. Generalnie należy stwierdzić, że prawidłowo 

zorganizowano stanowiska i procesy pracy.  

Oceniając stan przestrzegania przepisów można stwierdzić, że znacznej poprawie 

uległo przygotowanie pracowników do pracy. Dotyczy to zwłaszcza wyposażenia 

pracowników w środki ochrony indywidualnej. Nieprawidłowości koncentrują się w ocenie 

ryzyka zawodowego. Podobnie jak w poprzednich latach pracodawcy w większości 

zapewniają możliwość zaszczepienia się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, 

natomiast pracownicy przeważnie odmawiają poddaniu się tym szczepieniom.  
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II.2.7. Kontrole ukierunkowane na eliminowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy realizowane w ramach zadań własnych OIP w Łodzi 

A. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie owoców, warzyw, mięsa 

Celem przeprowadzanych kontroli była kompleksowa ocena przestrzegania 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa warzyw, owoców  

i mięsa funkcjonujących na terenie właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Łodzi.  

Charakterystyka kontrolowanych zakładów. 

W 2018r. przeprowadzono łącznie 34 kontrole przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie owoców, warzyw, mięsa, w podmiotach 

gospodarczych prowadzących działalność w następujących branżach: 

 przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – 15 kontroli, 

 przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu – 7 kontroli, 

 produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego – 7 kontroli, 

 przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – 2 kontrole, 

 wytwarzanie gotowych posiłków i dań – 1 kontrola.  

 produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(produkcja musów owocowo-warzywnych) – 1 kontrola, 

 sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (sortownia owoców mrożonych) – 1 kontrola. 

W kontrolowanych zakładach zatrudniano ogółem 1302 pracowników, w tym 539 

kobiet, 85 osób niepełnosprawnych, 90 cudzoziemców. Nie zatrudniano pracowników 

młodocianych. 

Ponadto w 11 poddanych kontroli podmiotach 80 osób wykonywało pracę na 

podstawie umów cywilno-prawnych.  

Liczba kontrolowanych zakładów wg liczby zatrudnionych pracowników ogółem: 

 do 9 zatrudnionych - 7 podmiotów, 

 od 10 do 49 zatrudnionych - 21 podmiotów, 

 od 50 do 249 zatrudnionych - 5 podmiotów, 

 powyżej 250 zatrudnionych - 1 podmiot. 

Ponad połowa, tj. około 60% kontrolowanych zakładów to zakłady średniej wielkości, 

zatrudniające kilkunastu lub kilkudziesięciu pracowników. Małe zakłady stanowią około 20% 

spośród kontrolowanych.  
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W dwóch zakładach poddanych kontroli użytkowano amoniakalną instalację 

chłodniczą, tj.:  

 w zakładzie przetwarzającym owoce – sortowni owoców mrożonych,  

 w zakładzie przetwarzających i konserwujących mięso. 

 

Dane dotyczące wypadków przy pracy 

Branża 

Liczba 

zakładów,  

w których 

były wypadki 

Liczba wypadków przy pracy 

ogółem 2015 2016 2017 2018 

przetwarzanie  

i konserwowanie  

owoców i warzyw; 

produkcja pozostałych art. 

spożywczych 

1 2 1 0 1 0 

przetwarzanie i 

konserwowanie mięsa; 

produkcja wyrobów z 

mięsa, 

5 21 4 11 5 2 

RAZEM 6 23 5 11 6 2 

 

W żadnym zakładzie nie miały miejsca wypadki ciężkie oraz śmiertelne.  

 

Dane dotyczące pracy w warunkach przekroczenia NDS, NDN 

Praca w warunkach przekroczenia NDS wystąpiła w jednym zakładzie branży 

przetwórstwa i konserwowania mięsa, zatrudniającym 266 pracowników, stwierdzono 

przekroczenie NDS dla pyłów organicznych na stanowisku ważenia przypraw. Pracę  

w warunkach przekroczenia norm – NDS wykonywało 3 pracowników (w trakcie prac nie 

posiadali środków ochrony indywidualnej). 

Praca w warunkach przekroczenia NDN hałasu wystąpiła w jednym zakładzie 

przetwórstwa owocowo- warzywnego, zatrudniającym 7 pracowników stwierdzono 

przekroczenie norm hałasu – NDN na 3 stanowiskach pracy; pracę w warunkach 

przekroczenia norm – NDN hałasu wykonywało 4 pracowników praz w jednym zakładzie 

przetwórstwa mięsa, zatrudniającym 39 pracowników i 2 osoby na podstawie umowy 
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cywilno-prawnej, stwierdzono przekroczenie norm hałasu – NDN na 2 stanowiskach pracy; 

pracę w warunkach przekroczenia norm – NDN hałasu wykonywało 2 pracowników. 

Choroby zawodowe 

W analizowanym okresie, tj. 2015-2018, w kontrolowanych zakładach nie 

zarejestrowano chorób zawodowych.  

 

Charakterystyka występujących nieprawidłowości  

Na podstawie statystycznych zestawień wyników kontroli ustalono, że najczęściej 

naruszane były postanowienia następujących przepisów (regulacje prawne przepisów 

podano w kolejności częstości ich występowania): 

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami 

oraz 2018r. poz. 2245) w zakresie postanowień określonych w art.2374 §2, art.226 pkt 1, 

2373 § 2, art.227§1 pkt 2, art.216, art.214 §2, art.215 pkt1, art.2373 §1, art.2376 §1, 

art.2378§1; art.229 §1 i 4; 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 

ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034) w zakresie postanowień §10 ust.2,  §6 

ust.1, §41 ust.1 pkt1, 2, §39a pkt 1, §80, §55, §66 pkt 1,2, §45, § 6, § 32pkt 1, §49, §56, 

§80; 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze 

zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745) w zakresie uregulowanym w §15 ust. 3 i 4, §9 

ust.1, §2 ust.1, §30 ust.1i 2;  

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. Nr 33, poz. 166)  

w zakresie uregulowanym w §18 ust.1 i 2, §17ust.2, §2 ust.1, §4, §12 ust.1 i 2; 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami oraz 

z 2007 r. Nr 196, poz. 1420) w zakresie dotyczącym postanowień §15,  

§14 ust.2 pkt2, §15 ust.2; 

 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym (Dz.U. z 2018r. poz. 47) w zakresie uregulowanym w §7 ust. 1,2; 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub 

drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318) w zakresie wynikającym z treści § 4 

ust.1;  

 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa (Dz. U. 

Nr 34, poz. 289) w zakresie wynikającym z treści §2, §7, §9; 

 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i konserwacji amoniakalnych instalacji 

chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego(Dz. U. Nr 98, poz. 902)  

w zakresie wynikającym z treści §2, §4, §5, §8, §19 ust. 1 pkt 1,2,3, §20; 

 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 marca 1999 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa 

(Dz. U. Nr 25, poz. 226) w zakresie wynikającym z treści §16. 

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości  

Stan maszyn i urządzeń technicznych 

Nieprawidłowości dotyczące:  

 braku wyposażenia maszyn i urządzeń technicznych w wymagane osłony, urządzenia 

ochronne i zabezpieczające,  

 braku lub niewłaściwego oznakowanie elementów sterowniczych mających wpływ na 

bezpieczeństwo pracowników,  

 braku systemu sterowania maszyną, który zapewniał by ponowne uruchomienie maszyny 

po jej zatrzymaniu poprze celowe działanie pracownika na układ sterujący,  

Stanowią znaczną grupę nieprawidłowości stwierdzonych w przeprowadzonych 

kontrolach. Problemy te wystąpiły w znacznej części zakładów, dotyczyły znacznej części 

maszyn i urządzeń objętych kontrolą. Wymienione nieprawidłowości regulowane były 53 

razy, poprzez wskazanie w podstawach prawnych decyzji przepisów bhp dotyczących 

maszyn i urządzeń, co stanowi ok. 5% ogólnej liczby podstaw prawnych przepisów 

bezpieczeństwa pracy, użytych do regulowania stanu bezprawnego.  

 

Pomiary czynników szkodliwych 

W tej grupie nieprawidłowości uchybienia polegały przede wszystkim na braku 

aktualnych pomiarów czynników szkodliwych, w tym hałasu, zapylenia i czynników 

chemicznych oraz niewykonywaniu kolejnych pomiarów w terminach wymaganych 

przepisami.  
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W 5 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 nieprawidłowości 

związane z rejestracją wyników pomiarów czynników szkodliwych (brak karty, rejestru lub 

brak aktualnych wpisów). 

Wymienione nieprawidłowości regulowane były 50 razy, poprzez wskazanie  

w podstawach prawnych decyzji przepisów dotyczących tej grupy nieprawidłowości, co 

stanowi ok. 4,7% ogólnej liczby podstaw prawnych przepisów bezpieczeństwa pracy, 

użytych do regulowania stanu bezprawnego.  

Instrukcje 

Brak opracowanych różnego rodzaju instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 

stanowi dużą grupę nieprawidłowości, które były regulowane 49 razy – 4,6% ogółu podstaw 

prawnych stanowią przepisy z tej grupy. Decyzje dotyczyły głównie braku instrukcji bhp 

obsługi maszyn i urządzeń technicznych, instrukcji postępowania z materiałami 

niebezpiecznymi, instrukcji bhp dotyczących wykonywania prac stwarzających zagrożenia 

wypadkowe jak np. prace transportu ręcznego, magazynowania i składowania, postępowania 

z materiałami niebezpiecznymi, oraz procesów technologicznych. 

Ocena ryzyka zawodowego i informowanie o ryzyku zawodowym 

Nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego polegały głównie na 

nieprawidłowym sposobie przeprowadzenia i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego. 

W wielu przypadkach 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. W kilku zakładach, gdzie występowało narażenie na hałas, ocena ryzyka 

związanego z tym narażeniem nie spełniała wymagań przepisów określających elementy, 

które powinny być uwzględnione podczas takiej oceny. Stwierdzano także brak oceny ryzyka 

związanego z narażeniem na hałas w miejscu pracy oraz narażeniem na czynniki 

chemiczne.  

Występowały również uchybienia w zakresie identyfikacji wszystkich zagrożeń 

występujących na stanowiskach pracy. Przepisy dotyczące zagadnień oceny ryzyka 

zawodowego wskazywane były jako podstawy prawne decyzji 30 razy, co stanowi ok. 2,8% 

spośród ogólnej liczby podstaw prawnych przepisów bezpieczeństwa pracy, używanych  

do regulowania stanu bezprawnego.  
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Szkolenia w dziedzinie bhp 

Naruszenia przepisów w tym zakresie polegały głównie na braku aktualnych szkoleń 

okresowych pracowników oraz nie przestrzeganiu terminów i częstotliwości odbywania 

pierwszego i kolejnych szkoleń okresowych. Stwierdzano również przypadki braku 

wstępnego instruktażu ogólnego i stanowiskowego bhp. Nieprawidłowości te wystąpiły w 

wielu zakładach, ale nie dotyczyły znaczącej grupy pracowników. Wymienione 

nieprawidłowości regulowane były 26 razy, co stanowi ok. 2,4% ogólnej liczby podstaw 

prawnych przepisów bezpieczeństwa pracy, które zostały zastosowane do regulacji stanu 

bezprawnego w zakładach.  

Inne rzadziej powtarzające się nieprawidłowości to: 

 brak pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

 brak oznakowania miejsc niebezpiecznych, 

 brak spisu i kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych, 

 brak opracowania zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, 

 niewłaściwy stan techniczny oraz nieprzeprowadzanie okresowych przeglądów i napraw 

wózków jezdniowych, brak udokumentowanych codziennych kontroli stanu technicznego 

wózków (nie prowadzenie książek eksploatacji). 

 

Przykłady istotnych nieprawidłowości:  

Zakład handlowo-usługowy (6 pracujących, wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie 

umowy o pracę), przedmiotem działalności zakładu jest przetwórstwo i konserwowanie 

owoców i warzyw. 

Stwierdzono liczne nieprawidłowości, jako istotne naruszenia przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, należy wskazać:  

 brak przy przenośniku płytkowym (ok. 8m długości) w linii napełniania i zakręcania 

słoików, układu sterowania umożliwiającego uruchomienie przenośnika tylko poprzez 

celowe zadziałanie na przeznaczony do tego układ załączania, zamontowano jedynie 

przełącznik dwupołożeniowy przełączany ręcznie na pozycje włącz/wyłącz (Fot. nr 2); 

 brak awaryjnego wyłącznika napędu przenośnika (Fot. nr 1 i Fot. nr 2); 

 brak opisu przeznaczenia przycisków na pulpicie sterowniczym nalewaczki zalewy 

octowej w linii napełniania słoików (Fot. nr 2) 
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Fot. nr 1   Fot. nr 2 

 przewody elektryczne i urządzenia (silniki) zasilające w energię maszyny i urządzenia  

w hali produkcyjnej pokryte – oklejone grubą warstwą brudu ze zleżałych odpadów 

produkcyjnych (Fot. nr 3); 

    

Fot. nr 3   Fot. nr 4 

 brak pełnej osłony wirnika silnika pompy nalewaczki do zalewy octowej, znajdującego 

się przy podłodze w zasięgu nóg pracownika na stanowisku nakładania zakrętek na 

słoiki (Fot. nr 4); 

 brak bezpiecznego, stabilnego podestu roboczego na stanowisku nakładania ręcznego 

zakrętek na słoiki, jako podstawę ułożono paletę oraz na palecie prowizorycznie dwa 

kloce drewniane (Fot. nr 4); 

 brak urządzenia ochronnego uniemożliwiającego włączenie maszyny do rozdrabniania 

papryki przy otwartej osłonie elementów roboczych – noży tnących (maszyna 

eksploatowana była w trakcie kontroli (Fot. nr 5, Fot nr 6 – po zamontowaniu, w trybie 

natychmiastowym, wyłącznika krańcowego) 
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Fot. nr 5    Fot. nr 6 

 nie zapewniono pracownikom wykonującym prace obierania warzyw (np. papryka, 

cebula) w hali produkcyjnej stanowisk pracy, stosownie do wykonywanych czynności, tj. 

możliwości siedzenia na odpowiednich – bezpiecznych i ergonomicznych siedziskach, 

do siedzenia służyły odwrócone, wyłożonej tekturą plastikowe skrzynki, nie zapewniono 

także stołu podawczego surowca do obróbki (Fot. nr 7); 

  

Fot. nr 7 

 stwierdzono ubytki w posadzce przy linii technologicznej napełniania słoików; 

 nie wyznaczono i nie oznakowano dróg komunikacyjnych i transportowe  

w pomieszczeniach zakładu i magazynach, (w zakładzie użytkowano wózek jezdniowy 

podnośnikowy z napędem silnikowym); 

 nie poddano pracownika zatrudnionego na stanowisku operatora wózka jezdniowego 

wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim (pracownik zatrudniony od 1995r.);  
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 nie oceniono ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne stosowane w 

zakładzie w procesach technologicznych (ocet spirytusowy);  

 nie oceniono ryzyka zawodowego występujące przy ręcznych pracach transportowych 

na stanowiskach pracy;  

 nie opracowano instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy: 

o maszyn i urządzeń użytkowanych w zakładzie: szatkownicy do warzyw 

(szatkowanie marchwi, ogórka), szatkownicy (szatkowanie cebuli, pomidora 

zielonego), szatkownicy do papryki, etykieciarki WSK PZL ŚWIDNIK, tunelu 

grzewczego, dozownicy PT-MASZ, zalewaczki zalewy octowej (maszyny „stare” bez 

tabliczek identyfikacyjnych); 

o stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac 

związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami dla zdrowia 

pracowników, 

o w sprawie zasad bezpiecznego postępowania przy ręcznych pracach 

transportowych,  

o dotyczącej magazynowania i składowania poszczególnych surowców, środków 

pomocniczych, gotowych wyrobów; 

 nie wykonano sprawdzenia skuteczności działania instalacji i urządzeń wentylacyjnych- 

krotności wymian powietrza, a także pomiarów parametrów natężenia oświetlenia 

elektrycznego; 

 brak było pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.  

 

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Spółka Jawna (16 pracujących, wszyscy 

pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę), przedmiotem działalności zakładu jest 

przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw. 

Stwierdzono liczne nieprawidłowości, jako istotne naruszenia przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, należy wskazać:  

 kontrola wykazała prowadzenie prac produkcyjnych z użyciem etykietarki EA-08 

(maszyna „nowa” – posiadała oznakowanie CE, deklarację zgodności, instrukcję obsługi 

producenta maszyny) w linii technologicznej: mycia słoi, etykietowania i pakowania 

automatycznego (zgrzewki), obsługiwanej przez jednego pracownika, która posiadała 

niesprawne wyłączniki krańcowe przy czwartych drzwiach rewizyjnych maszyny  

(Fot. nr 8 i Fot. nr 9); 
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Fot. nr 5   Fot. nr 6 

 przewody elektryczne zasilające maszyny i przewody sprężonego powietrza ułożone na 

posadzce w przejściu komunikacyjnym między ścianą a: automatyczną ciśnieniową 

myjką słoi, etykietarką EA-08, linią pakowania automatycznego LPA21X, stołem 

obrotowym SO-02 (Fot. nr 10). 

  

 Fot. 10 

 stwierdzono brak izolacji cieplnej na przewodach doprowadzających parę do 

pasteryzatora zanurzeniowego z wytwornicy pary (przewody w zasięgu rąk 

pracowników), oraz brak oznakowania przewodów instalacji wody i pary  

w pomieszczeniu wytwornicy pary umożliwiającego identyfikację mediów; 

 w zakładzie stwierdzono w wyniku pomiarów przekroczenie wartości progu działania 

hałasu, tj. 80dB na stanowisku pracy obsługi etykieciarki; pracodawca nie zaplanował  

i nie podjął działań zmniejszających ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas, 

nie ocenił także ryzyka zawodowego związanego z narażeniem pracowników na hałas;  
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 stwierdzono także brak oceny ryzyka na stanowisku operator urządzeń przetwórstwa 

owocowo-warzywnego i na stanowisku brygadzista, oraz brak oceny ryzyka 

zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne stosowane w zakładzie w 

procesach technologicznych;  

 nie opracowano instrukcji bhp w zakresie: 

o obsługi maszyn i urządzeń: dozownika Remid, etykieciarki ECA-07, stołu 

obrotowego SO-02, tunelu grzewczego TGE-500, automatycznej myjki z systemem 

oddmuchu nr 102/05/2017, etykieciarki typ EA-08, linii automatycznego pakowania 

LPA21X, rozdrabniacza uniwersalnego PUR-150, płuczki do warzyw typ P-500, 

mieszałki do sałatek, szczotkarki do warzyw typ S9190, zalewarki Anmar, zakręcarki 

twist off, półautomatycznej owijarki GPE200; 

o postępowania ze stosowanymi substancjami i mieszaninami chemicznymi 

niebezpiecznymi, w tym biobójczą do mycia i dezynfekcji,  

o magazynowania i składowania poszczególnych surowców, środków pomocniczych, 

gotowych wyrobów, 

 nie wykonano badania i pomiarów skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, 

skuteczności działania instalacji wentylacyjnej - krotności wymian powietrza w 

pomieszczeniach pracy; 

 nie wyznaczono i nie oznakowano dróg komunikacyjnych i transportowych w 

pomieszczeniach zakładu i magazynach (w zakładzie używano do transportu 4-ch 

wózków jezdniowych podnośnikowych);  

 stwierdzono, że nie wyposażono 12 pracowników produkcji w środki ochrony 

indywidualnej, tj. okulary (gogle), rękawice z PVC, niezbędne do stosowania podczas 

prac mycia i dezynfekcji powierzchni, maszyn i urządzeń z użyciem produktów 

chemicznych niebezpiecznych;  

 nie zapoznano również 12 pracowników mających kontakt podczas mycia i dezynfekcji 

powierzchni maszyn i urządzeń z produktami chemicznymi- substancjami, mieszaninami 

niebezpiecznymi, z kartami charakterystyki tych produktów i nie zapewniono stałego 

dostępu do informacji z treści kart. 

 nie poddano 4 pracowników instruktażowi stanowiskowemu z dziedziny bezpieczeństwa 

i higieny pracy na stanowisku kierowca operator wózka jezdniowego;  
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Spółka z o.o. (10 pracujących, wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę), 

przedmiotem działalności zakładu jest przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw. 

Jako istotne nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, stwierdzone  

w trakcie kontroli, należy wskazać:  

 na linii do czyszczenia suszonych przypraw: 

o niewłaściwe zabezpieczenie otworu zasypowego linii, przez który podawano 

surowiec; przez otwór zasypowy możliwy był dostęp do strefy niebezpiecznej – strefy 

pracy przenośnika kubełkowego; otwór zasypowy przykryty był kratą Wema, którą 

można było zdjąć bez pomocy narzędzi (nie była też zblokowana z układem 

sterowania), 

o na stanowisku pakowania brak było zabezpieczenia strefy pracy szczęk mocujących 

worek na końcówce dozującej przyprawy; w czasie obsługi pracownik najpierw 

nasuwał końcówkę worka na końcówkę dozującą przyprawy (rura o średnicy około  

25 cm), a następnie – przytrzymując worek obiema rękami – uruchamiał za pomocą 

jednego przycisku szczęki zaciskające się na końcówce dozującej za pomocą 

siłownika pneumatycznego; stwierdzono możliwość dostępu dłoni do strefy 

niebezpiecznej (strefy zgniatania pomiędzy ruchomą szczęką a rurą dozującą), 

o niewłaściwe były balustrady ochronne chroniące przed upadkiem z wysokości na 

podeście przy zasobniku naważarki oraz na schodach prowadzących z poziomu „0” 

na przedmiotowy podest (podest na wysokości około 3 m): stwierdzono brak 

balustrady ochronnej na podeście – od strony schodów, brak poprzeczki (lub innego 

wypełnienia) pomiędzy poręczą ochronną a podestem – od strony głównej drogi 

komunikacyjnej, brak było balustrady ochronnej z jednej strony schodów (od strony 

pakowaczki), 

o stwierdzono brak zabezpieczenia przed dostępem do ruchomej części konstrukcji 

przesiewacza, która w czasie pracy wykonywała ruchy wibracyjne o zakresie około 10 

cm (element o wymiarach około 200 cm x 100 cm x 60 cm, z górną krawędzią na 

wysokości około 170 cm); 

 linia do sterylizacji suszonych przypraw: 

o niewłaściwe było zabezpieczenie otworu zasypowego linii, przez który podawano 

surowiec; przez otwór zasypowy możliwy był dostęp do strefy niebezpiecznej – strefy 

pracy przenośnika kubełkowego; otwór zasypowy przykryto kratą Wema, 

zdejmowaną bez pomocy narzędzi (nie była też zblokowana z układem sterowania), 

o na stanowisku pakowania stwierdzono brak zabezpieczenia strefy pracy szczęk 

mocujących worek na końcówce dozującej przyprawy; w czasie obsługi pracownik 

najpierw nasuwa końcówkę worka na końcówkę dozującą przyprawy (rura o średnicy 
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około 25 cm), a następnie – przytrzymując worek obiema rękami – uruchamia za 

pomocą jednego przycisku szczęki, które zaciskały się na końcówce dozującej za 

pomocą siłownika pneumatycznego; możliwy był dostęp dłoni do strefy 

niebezpiecznej (strefy zgniatanie pomiędzy ruchomą szczęką a rurą dozującą), 

o niewłaściwe balustrady ochronne chroniące przed upadkiem z wysokości na podeście 

przy zasobniku naważarki oraz na schodach prowadzących z poziomu „0” na 

przedmiotowy podest (podest na wysokości około 3 m): brak balustrady ochronnej na 

podeście – od strony schodów, brak poprzeczki (lub innego wypełnienia) pomiędzy 

poręczą ochronną a podestem – od strony głównej drogi komunikacyjnej, brak 

balustrady ochronnej z jednej strony schodów (od strony pakowaczki); 

 przejezdny podest roboczy o wysokości około 1,8 m nie posiadał z jednej strony 

balustrady ochronnej; 

 nie udostępniono pracownikom, do stałego korzystania instrukcji bezpieczeństwa  

i higieny pracy dotyczących obsługi: linii do czyszczenia suszonych przypraw, linii do 

sterylizacji suszonych przypraw, separatora zanieczyszczeń metalowych; 

 nie ustalono rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, 

których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne, oraz przewidywane 

okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego;  

 w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku operator maszyn 

czyszczących oraz pracownik produkcji brak było w opisie stanowisk aktualnych (zgodne 

ze stanem faktycznym) informacji w zakresie stosowanych maszyn, materiałów oraz 

wykonywanych zadań. 

 

Przetwórstwo Mięsne (13 pracujących, wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę), 

przedmiotem działalności zakładu jest przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem 

mięsa z drobiu. 

Jako istotne nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, należy wskazać:  

 kuter do mięsa z misą obrotową o średnicy około 0,75 m: 

o strefa niebezpieczna związana z obracającymi się nożami chroniona ruchomą 

osłoną- bez blokady, głębokość osłony wynosi około 60% zewnętrznej średnicy misy, 

górna część osłony około 30 cm nad dnem misy;  

o brak oznakowania elementów sterowniczych, 

 wilk do mięsa ø 130: 

o brak osłony zabezpieczającej przed dostępem do strefy niebezpiecznej/strefy 

roboczej od strony kosza zasypowego, 

o brak oznakowania elementów sterowniczych, 
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 mieszarka wychylna do mięsa/farszu: 

o osłona ruchoma zabezpieczająca przed dostępem do strefy niebezpiecznej/strefy 

roboczej mieszadła od strony kosza zasypowego posiadała niesprawną blokadę; 

 posadzka w hali wędzarni była uszkodzona, nierówna, stwarzała zagrożenie 

potknięciem; 

 nie wyposażono 5 pracowników produkcji (wszyscy pracownicy) wykonujących prace 

związane z ręcznym posługiwaniem się ostrymi narzędziami przy rozbiorze mięsa, w 

środki ochrony indywidualnej przedramienia, tułowia i części udowej kończyn dolnych; 

 dwie komory chłodnicze o temperaturze wewnątrz poniżej 5oC nie zostały wyposażone 

w sygnalizację wskazującą na obecność człowieka w komorze, oraz nie posiadały drzwi 

umożliwiających otwieranie od wewnątrz i z zewnątrz; 

 stwierdzono brak instrukcji bhp określającej szczegółowe warunki składowania i 

stosowania użytkowanych produktów chemicznych sklasyfikowanych jako 

niebezpieczne, 

 dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowisku masarz w opisie stanowiska 

nie uwzględniała zagrożeń związanych z użytkowanymi w zakładzie maszynami oraz 

zagrożenia poparzeniem, oraz wyszczególnienia stosowanych środków ochrony 

indywidualnej. 

 

Spółka z o.o. (266 pracujących na podstawie umowy o pracę, 3 osoby na podstawie umowy 

cywilno-prawnej, 28 cudzoziemców), przedmiotem działalności zakładu jest przetwarzanie 

i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu. 

Jako istotne nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, należy wskazać:  

 maszyna automatyczna termopakowarka marki Veripack typ PROGRESS / P26F nr 

fabryczny P14267 / P19 (nr zakładowy 19) posiadała zdemontowane osłony stałe  

z możliwością bezpośredniego dostępu do ruchomych niebezpiecznych elementów;  

 na posadzce na drodze komunikacyjnej w miejscu narażenia na wilgoć i uszkodzenia 

mechaniczne ułożono czynne przewody instalacji elektrycznej zasilającej maszynę 

pakującą TIROMAT (nieczytelne oznakowanie);  

 prasa do wież nr fab. 01923-023-0100 posiadała uszkodzoną osłonę stałą (siatkę) – 

otwór umożliwiał dostęp ręką do niebezpiecznej strefy, występowało ryzyko zgniecenia  

i ścinania; prasa posiadała niesprawne urządzenie blokujące (wyłącznik krańcowy); 

urządzenie blokujące zostało uszkodzone – klucz aktywacyjny wyłącznika krańcowego 

został odkręcony i umieszczony na stałe w wyłączniku;  

 nie oznakowano zaworów odcinających w maszynowni chłodni instalacji amoniakalnej. 

 wiatrowskaz umieszczono w miejscu słabo widocznym, po wyjściu z zakładu pracy, 
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budynek hali częściowo zasłania widok wiatrowskazu; 

 nie określono szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych – prace m.in. przy obsłudze 

amoniakalnych instalacji chłodniczych, a dotyczących wyznaczonych osób 

bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami oraz imiennego podziału pracy, kolejności 

wykonywania zadań a także wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

poszczególnych czynnościach; 

 dopuszczono do pracy 4-ch pracowników w pomieszczeniach o temperaturze powietrza 

poniżej 10oC bez wyposażenia w środki ochrony indywidualnej spełniające wymaganie 

WE chroniące przed zimnem, wbrew ustaleniom dokumentu oceny ryzyka zawodowego 

dla stanowiska peklowacza; 

 stanowisko naważania odpowiednich składników przypraw ze zbiorczych worków (25kg) 

z przyprawami do worków foliowych przeznaczonych do bieżącej produkcji nie zostało 

zhermetyzowane i nie posiadało wentylacji stanowiskowej; na stanowisku naważania 

przypraw pracowało 3-ch pracowników w przekroczeniu NDS pyłu przypraw bez 

środków ochrony indywidualnej układu oddechowego; 

 stwierdzono, że środki ochrony indywidualnej chroniące przed amoniakiem tj. maski 

pełno-twarzowe, pochłaniacze, odzież kwasoodporna i aparat powietrzny składowane 

były różnych miejscach w kotłowni w warunkach mogących powodować ich niszczenie. 

 

Zastosowanie przez inspektorów pracy środki prawne oraz stan ich realizacji  

W wyniku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości zastosowano 

następujące środki prawne: 

 liczba wydanych decyzji ogółem: 375, wykonano 272 (72,5%), w tym:  

o decyzji ustnych: 95, wykonano 95 (100%) 

o decyzji na piśmie: 280, wykonano 177 (63%) 

 wydano 5 decyzji wstrzymania prac, 23 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn,  

 wydane 4 decyzje zakazania wykonywania prac, 

 wydano 35 decyzji opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie 

art. 108 kpa, 

 wydano 80 wniosków w wystąpieniach, w stosunku do 570 pracowników,  

 wykonano: 50 wniosków (62,5%), dotyczących 186 pracowników, 

 liczba poleceń – 1, wykonano: 1 (100%) 

 w stosunku do 6 pracodawców i/lub osób kierujących pracownikami zastosowano kary 

grzywny w postaci mandatów na łączną kwotę 8 000 zł,  

 w stosunku do 9 osób zastosowano środki wychowawcze.  
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Ponadto w trakcie kontroli inspektorzy udzielili 48 porad prawnych oraz 87 porady 

dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy.  
 

Inne działania podjęte przez inspektorów pracy 

Inspektor pracy skierował pismo do Urzędu Dozoru Technicznego, informujące  

o eksploatacji dwóch wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem 

podnoszenia: „Yale” typ MR14H oraz „Still” typ R20-20, nie posiadających aktualnych decyzji 

Urzędu zezwalających na ich eksploatację.  

Inspektor pracy w związku ze stwierdzeniem zatrudniania w zakładzie przetwórstwa 

mięsnego 4-ch osób na podstawie umowy cywilno-prawnej umowy o dzieło, skierował pismo 

do Zakład Ubezpieczeń Społecznych informując o powyższym, celem sprawdzenia czy w/w 

umowy nazwane „umowami o dzieło” nie spełniają warunków umów zlecenia lub umów o 

świadczenie usług, podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu do ubezpieczenia 

społecznego.  

Inspektor pracy skierował pismo do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego, do wykorzystania służbowego, zawierające informację, że etykieta 

stosowanego w zakładzie produkującym musy owocowo-warzywne, preparatu biobójczego 

PROSAN K nie zawierała wszystkich niezbędnych informacji określonych w art. 33 ust. 3 

ustawy z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2018r. poz. 122 ze 

zmianami oraz z 2018r. poz. 1000).  
 

Uzyskane efekty 

 Na podstawie pisemnych informacji przekazanych inspektorom pracy przez 

kontrolowanych pracodawców ustalono, że do dnia sporządzenia niniejszej informacji 

wykonano ogółem 272 decyzje (tj. 73% ogółu wydanych decyzji). 

 Najbardziej znaczącym i istotnym efektem przeprowadzonych kontroli jest wykonanie  

w trakcie trwania czynności kontrolnych 23 decyzji ustnych wstrzymujących eksploatację 

maszyn, 5 decyzji wstrzymania pracy (które również dotyczyły maszyn i urządzeń),  

4 decyzji zakazania wykonywania prac.  

Decyzje tego rodzaju stanowiły ok. 34% ogółu wydanych decyzji ustnych. 

Na skutek realizacji tych decyzji zostały usunięte nieprawidłowości, które w sposób 

bezpośredni zagrażały zdrowiu i życiu pracowników. Lecz nie jest to równoznaczne z tym, że 

w kontrolowanych zakładach 32 maszyny i urządzenia techniczne zostały doprowadzone do 

stanu zgodnego z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zostały dostosowane do 

minimalnych wymagań bhp. Takie informacje mogą i powinny być uzyskane w drodze 

przeprowadzenia kontroli sprawdzających. 
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Przykłady efektów uzyskanych w wyniku realizacji wydanych decyzji: 

Zakład handlowo-usługowy (poprawę warunków bezpieczeństwa pracy uzyskano  

dla 6 pracowników): 

 usunięto ubytki w posadzce wokół otworu studzienki odpływowej przy linii 

technologicznej napełniania słoików w hali produkcyjnej; 

 zapewniono właściwy stan czystości posadzki, w tym w przejściach komunikacyjnych,  

w hali produkcyjnej zakładu; 

 usunięto z pomieszczenia wytwornicy pary stół służący pracownikom do spożywania 

posiłków, i zapewniono spożywanie posiłków przez pracowników w miejscu do tego 

przeznaczonym – jadalni; 

 wyposażono stanowisko pracy ręcznego nakładania zakrętek na linii napełniania słoików 

w hali produkcyjnej w stabilny i bezpieczny podest roboczy, usunięto prowizorycznie 

ułożone jako podstawa do stania kloce drewniane;  

 wyposażono przenośnik płytkowy linii napełniania słoików w hali produkcyjnej  

w wyłącznik awaryjny napędu przenośnika, umożliwiający szybkie wyłączenie napędu 

przenośnika w razie powstania zagrożenia;  

 zamontowano przy przenośniku płytkowym układ sterowania elektrycznego 

umożliwiający uruchomienie przenośnika tylko poprzez celowe zadziałanie na ten układ, 

służący do ponownego uruchomienia maszyny po jej zatrzymaniu, bez względu na 

przyczynę zatrzymania; 

 zamontowano osłonę na wirnik silnika pompy nalewaczki do zalewy octowej; 

 opisano przeznaczenie- funkcję przycisków na pulpicie sterowniczym nalewaczki do 

zalewy octowej; 

 wyposażono szatkownicę do papryki w urządzenie ochronnego uniemożliwiające 

włączenie maszyny przy otwartej osłonie noży tnących; 

 zapewniono właściwy stan czystości maszyn i urządzeń produkcyjnych w hali 

produkcyjnej zakładu; 

 oczyszczono z brudu przewody elektryczne i urządzenia (silniki) zasilające w energię 

maszyny i urządzenia w hali produkcyjnej; 

 wyłączono z użytkowania drabinę przystawną o wysokości ok. 5m, nie spełniającą 

wymagań Polskich Norm;  

 poddano pracownika zatrudnionego na stanowisku operatora wózka jezdniowego 

podnośnikowego wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim; 

 ustalono wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie; 

 wykonano badania i pomiary skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej 

instalacji elektrycznych w maszynach: szatkownicy do warzyw (szatkowanie marchwi, 
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ogórka), szatkownicy (szatkowanie cebuli, pomidora zielonego), szatkownicy do papryki; 

 zaprowadzono dokumenty eksploatacyjne dla wózka jezdniowego podnośnikowego 

TOYOTA model 427FGF18 do odnotowywania stwierdzonych nieprawidłowości  

w wyniku sprawdzenia stanu technicznego wózka przed rozpoczęciem pracy 

 wyznaczono miejsce składowania poszczególnych materiałów i przedmiotów- opakowań 

oraz surowców produkcyjnych, pod wiatą obok budynku produkcyjnego oraz 

uporządkowano teren pod wiatą. 

 wyznaczono miejsce składowania poszczególnych materiałów i przedmiotów- opakowań 

oraz surowców produkcyjnych, na terenie otwartym między budynkiem zakładu  

a magazynem głównym, oraz uporządkowano teren zakładu; 

 odnotowano w rejestrach i kartach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

wyniki pomiarów wykonanych w 2011 r. i 2017 r. 

 poinformowano pracowników narażonych na oddziaływanie czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach badań i pomiarów – hałasu, 

czynników chemicznych, oraz udostępniono pracownikom te wyniki, oraz wyjaśniono ich 

znaczenie.  

 

Spółka z o.o. (poprawę warunków bezpieczeństwa pracy uzyskano dla 266 pracowników): 

 wyposażono trzech pracowników w środki ochrony indywidualnej układu oddechowego 

chroniące przed zapyleniem, w związku z wykonywaniem pracy w warunkach 

przekroczenia NDS pyłu organicznego;  

 wyposażono w miejscowe wyciągi (instalację wentylacji stanowiskowej) stanowisko 

naważania przypraw w dziale przypraw;  

 zapewniono przechowywanie środków ochrony indywidualnej chroniących przed 

amoniakiem w sposób nie wpływający na pogorszenie ich właściwości ochronnych  

i użytkowych; 

 oznakowano w widoczny i trwały sposób zawory odcinające w amoniakalnej instalacji 

chłodniczej; 

 wyposażono maszynownię i aparatownię w system wentylacji awaryjnej, uruchamiany  

z zewnątrz i od wewnątrz, o wydajności zapewniającej co najmniej 10-krotną wymianę 

powietrza w ciągu godziny; 

 umieszczono sprawny wiatrowskaz w dobrze widocznym miejscu na terenie zakładu; 

 określono szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych;  

 dokonano udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego, występującego przy pracach 

na stanowisku pracownika produkcyjnego – peklowacza z uwzględnieniem stosowanych 
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środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;  

 ustalono rodzaje środków ochrony indywidualnej niezbędnych do stosowania na 

stanowisku pracownika produkcyjnego;  

 poinformowano pracowników działu przypraw o aktualnych wynikach badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia oraz udostępniono im tych wyniki a także wyjaśniono 

ich znaczenie.  

 zaprowadzono rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na 

stanowiskach pracownika kotłowni i naważania przypraw oraz karty badań i pomiarów 

tych czynników. 

Ponadto realizując w trakcie trwania kontroli decyzje ustne wstrzymana została 

eksploatacja 2 maszyn (prasy nr fab. 01923-023-0100, termopakowarki marki Veripack) do 

czasu wyposażenia w wymaganą osłonę i urządzenie ochronne.  

 

Przetwórstwo mięsne (poprawę warunków bezpieczeństwa pracy uzyskano dla 13 

pracowników): 

 zapewniono właściwy stan techniczny podłogi w hali wędzarni; 

 wyposażono dwie chłodnie w sygnalizację wskazującą na obecność w niej pracownika 

oraz w drzwi otwierane od wewnątrz i z zewnątrz.  

 oznakowano barwami/znakami bezpieczeństwa próg o wysokości około 0,3 m 

znajdujący się w przejściu do hali rozbioru;  

 ustalono rodzaje środków ochrony indywidualnej, których stosowanie na określonych 

stanowiskach jest niezbędne, z uwzględnieniem środków wynikających z oceny ryzyka 

zawodowego oraz kart charakterystyki substancji niebezpiecznych;  

 wyposażono wszystkich - 5 pracowników wykonujących prace związane z ręcznym 

posługiwaniem się ostrymi narzędziami zatrudnionych przy rozbiorze mięsa,  

w stosowane środki ochrony indywidualnej przedramienia, tułowia i części udowej 

kończyn dolnych;  

 poddano szkoleniu okresowemu z zakresu bhp pracownika zatrudnionego na 

stanowisku, na którym wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne;  

 dostosowano do obowiązujących przepisów dokumentację oceny ryzyka zawodowego 

na stanowisku masarz poprzez: 

 uwzględnienie w dokumentacji zagrożeń związanych z użytkowanymi w zakładzie 

maszynami oraz zagrożenia poparzeniem;  

 zawarcie w opisie ocenianego stanowiska pracy wyszczególnienia stosowanych 

środków ochrony indywidualnej.  

 udostępniono pracownikom, do stałego korzystania, aktualną instrukcję bezpieczeństwa 
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i higieny pracy określającą szczegółowe warunki składowania i stosowania 

użytkowanych w zakładzie preparatów chemicznych sklasyfikowanych jako 

niebezpieczne; 

 ustalono wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie;  

 sporządzono aktualny spis stosowanych w zakładzie substancji niebezpiecznych lub 

mieszanin niebezpiecznych. 

Ponadto realizując w trakcie trwania kontroli decyzje ustne wstrzymana została 

eksploatacja 3 maszyn (mieszarki wychylnej do mięsa/farszu, wilka do mięsa ø 130, kutra do 

mięsa z misą obrotową o średnicy około 0,75 m) do czasu wyposażenia w wymagane osłony 

i urządzenia ochronne.  

 

Zakład w gminie Głowno (poprawę warunków bezpieczeństwa pracy uzyskano  

dla 12 pracowników i 21 osób pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych): 

 wyposażono podest roboczy o wysokości około 1,2 m, z którego pracownicy zasypywali 

surowiec do przenośnika ciągu sortowania owoców, w balustradę złożoną z poręczy na 

wysokości 1,1 m, poprzeczki zainstalowanej w połowie wysokości oraz deskę 

krawężnikową o wysokości 0,15 m lub w inny skuteczny sposób; 

 wyposażono przenośnik ślimakowy (bez oznaczeń) wbudowany w ciąg sortowania 

owoców mrożonych w urządzenia ochronne mające na celu skuteczne zabezpieczenie 

przed dostępem do śruby przenośnika, jak również uzupełniono osłonę przekładni 

napędowej silnika głównego – w miejscu nabiegu paska klinowego na koła napędowe; 

 zapewniono ciągłość izolacji przewodów elektrycznych poprowadzonych na korpusie 

maszyny: odcinek między skrzynką bezpiecznikową a puszką elektryczną oraz na 

wejściu i wyjściu przewodów elektrycznych z puszki elektrycznej; 

 wyznaczono w promieniu 0,5 m od agregatów chłodniczych oraz zaworów 

bezpieczeństwa w maszynowni instalacji amoniakalnej strefę 2 zagrożenia wybuchem 

zgodnie postanowieniami dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem opracowanego 

w listopadzie 2016r.; 

 wycofano z użytkowania zawiesia tkaninowe przechowywane w wózku jezdniowym 

podnośnikowym „Still” model R20-20, numer fabryczny 512012002115, z uwagi na 

widoczne przetarcia oraz przedarcia przędzy z materiału włókienniczego; 

 poddano 3 pracowników szkoleniu okresowemu w dziedzinie bhp; 

 wydano i udostępniono pracownikom do stałego korzystania instrukcję bhp w zakresie 

obsługi ciągu technologicznego do sortowania owoców mrożonych (zbudowanego z: leja 

zasypowego do przenośnika ślimakowego, wialni do owoców mrożonych marki „Mega” 

nr 11/120, sortownika laserowego, przenośnika taśmowego do strefy odbioru). 
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Podsumowanie i wnioski  

Zasadniczym celem kontroli realizowanych w ramach tego zadania była ocena 

przestrzegania w zakładach przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Cel ten 

niewątpliwie został osiągnięty, zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli pozwolił 

dokonać oczekiwanej oceny.  

Celem przeprowadzonych kontroli była również ocena przestrzegania  

w kontrolowanych zakładach postanowień: 

– Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa (Dz. U. 

Nr 34, poz. 289), 

– Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 marca 1999r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa 

(Dz. U. Nr 25, poz. 226),  

– Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i konserwacji amoniakalnych instalacji 

chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego(Dz. U. Nr 98, poz. 902). 

 

Trudno stwierdzić, że cel ten został osiągnięty z uwagi na fakt, iż w działalności 

kontrolnej inspektorzy wykorzystywali sporadycznie wymienione przepisy. Powodem tego 

może być brak naruszeń przepisów wymienionych rozporządzeń.  

Należy także zauważyć, że większość problemów dotyczących technicznego 

bezpieczeństwa pracy w kontrolowanych branżach – przetwórstwa owoców i warzyw oraz 

mięsa, znajduje podstawy prawne w aktach prawnych innych aniżeli rozporządzenia 

branżowe.  

Przeprowadzone kontrole wykazały, że stan przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w poddanych kontroli zakładach przetwórczych jest 

niezadowalający.  

Kontrole zakładów w powyższych branżach były „zwiastunem” 3-letniej kampanii 

prewencyjno-promocyjnej dotyczącej przetwórstwa mięsa oraz poprzedzały realizację 

tematu z harmonogramu działań kontrolnych PIP na 2019r., obejmującego 

bezpieczeństwo pracy w zakładach przetwórstwa warzyw i owoców.  

Wyniki kontroli, rodzaj nieprawidłowości potwierdzają potrzebę prowadzenia 

dalszych, w tym długofalowych działań kontrolnych, nadzorczych oraz prewencyjno- 

promocyjnych w przedmiotowych branżach.  

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
126 

W 18 kontrolowanych zakładach 52% ogółu zakładów poddanych kontroli, wystąpiło 

nie więcej niż 10 nieprawidłowości – stan bezpieczeństwa pracy w tych zakładach można 

ocenić jako dość dobry. Jednakże z drugiej strony, w 10 zakładach wystąpiło 15 i więcej 

nieprawidłowości, w tych przypadkach także bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu 

pracowników.  

Niepokojącym wynikiem przeprowadzonych kontroli jest znaczna liczba- przypadki 

bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników, w których inspektor musiał 

reagować wstrzymaniem pracy, wstrzymaniem eksploatacji urządzenia lub zakazaniem 

wykonywania prac. W 5 zakładach stwierdzano kilka tego rodzaju sytuacji.  

Przeprowadzone kontrole pokazały, że w kontrolowanych zakładach znaczącym 

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

dostosowane do wymagań minimalnych i tych wymagań nie spełniają (np. różnego typu 

krajalnice, urządzenia do rozlewania, mieszania). Ustalenia kontroli pozwalają stwierdzić, że 

powody tego są różne, np. brak wiedzy pracodawcy, nieopłacalność nakładów finansowych 

na działania dostosowawcze.  

W zakładach nie stwierdzono nieprawidłowości w sprawach dostarczania 

pracownikom odzieży i obuwia roboczego, nawet w sytuacji gdy nie ustalono w sposób 

jasny, jednoznaczny – na piśmie, ich konkretnych rodzajów. Wynika to zapewne z charakteru 

prowadzonej działalności – branża spożywcza, który narzuca pracodawcom obowiązek 

zapewniania odzieży i obuwia roboczego, wynikający nie tylko z przepisów bhp ale również  

z uwagi na procedury sanitarne i wprowadzony system HACCP w zakładach. Nielicznie 

wystąpiły naruszenia przepisów bhp dotyczące wyposażania pracowników w środki ochrony 

indywidualnej.  

Stwierdzono, że liczba wypadków, które wydarzyły się w danym zakładzie 

bezpośrednio nie wiąże się ze stanem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy  

w tym zakładzie. Zakłady, w których wystąpiło najwięcej nieprawidłowości nie były 

jednocześnie tymi, w których odnotowano najwięcej wypadków (w większości nie było tam  

w ogóle wypadków). 

W większości kontrolowanych zakładów pracodawcy nie zatrudniali pracownika 

służby bhp na podstawie umowy o pracę, korzystano z usług specjalistów spoza zakładu.  

W jednym zakładzie zatrudniającym 3 pracowników pracodawca nie zapewnił 

wypełniania zadań służby bhp w zakładzie, w innym zakładzie (1 zakład) osoba wypełniająca 

zadania służby bhp nie posiadała odpowiednich kwalifikacji.  

Powierzanie wypełniania zadań służby bhp na podstawie umów cywilno-prawnych 

może mieć negatywne przełożenie na poziom bezpieczeństwa w zakładzie, z uwagi na 

sporadyczność działań takiej służby, podejmowanych w większości przypadków tylko w 

okolicznościach nagłych potrzeb pracodawcy- np. przeprowadzenia szkoleń z zakresu bhp.  
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Niektóre uchybienia, np. nieprzestrzeganie terminów badań lekarskich, brak 

zabezpieczenia i/lub oznakowania miejsc niebezpiecznych, nieprawidłowe składowanie 

materiałów, nieprowadzenie dokumentów eksploatacyjnych wózków jezdniowych, czy 

bałagan w pomieszczeniach pracy - niewłaściwy stan sanitarny pomieszczeń, należy 

wnioskować wynikają z braku należytej dbałości o sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, 

pracowników, osób nadzoru oraz służby bhp.  

Przeprowadzenie kontroli w ramach tego zadania było niewątpliwie potrzebne i 

przyniosło wiele wymiernych efektów. Dalsze pogłębione działania promocyjno-prewencyjne 

oraz kontrolne w branżach, które będą podejmowane w przyszłości w ramach 

zaplanowanych działań Państwowej Inspekcji Pracy, pozwolą na dokonanie głębszej analizy 

stanu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sformułowanie bardziej 

konkretnych wniosków w tej sferze. 

 

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji budowlanych żurawi 

dźwigowych 

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji budowlanych żurawi dźwigowych. Kontrole 

przeprowadzone zostały na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. 

W ramach realizacji tego zadania w 2018 roku inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili ogółem 13 kontroli u 13 przedsiębiorców.  

W skontrolowanych podmiotach pracę wykonywało 102 pracujących, w tym na 

podstawie umów cywilno-prawnych 1 osoba, 1 podmiot samozatrudniający się  

oraz 1 pracodawca. Na podstawie umów o pracę zatrudnionych było 99 pracowników, w tym 

4 kobiety. Stwierdzono wykonywanie pracy przez 10 cudzoziemców, co stanowi 9,8% ogółu 

pracujących w skontrolowanych podmiotach. 

 

Występujące nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy 

1. Podczas kontroli stwierdzono, że nie zapewniono instrukcji bhp dotyczącej stosowanych 

sygnałów i znaków bezpieczeństwa – nieprawidłowość z tym związana skutkowała 

wydaniem decyzji pisemnej w nakazie. 

2. W toku kontroli stwierdzono, że eksploatacja i obsługa żurawia FMGRU S.R.I. 

PONTENURE WŁOCHY typ FM 1355 TLX, na terenie budowy w Łodzi odbywa się 

niezgodnie z instrukcją producenta – wydano wniosek w wystąpieniu. Nieprawidłowość 

ta polegała na tym, że nie okazano potwierdzenia zapoznania z instrukcją użytkownika  

i kierownika budowy. Operator poinformował, że czytał instrukcję, co tydzień potwierdza 

stan liny i urządzeń sterowniczych, ale bez wskazania czynności – w przeglądach 
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codziennych. Brak wskazania osoby, która jest zobowiązana do dokonywania 

przeglądów, co tygodniowych. Według instrukcji czynności te należy powierzyć 

wyłącznie wyspecjalizowanemu personelowi z doświadczeniem. Nie okazano 

potwierdzenia przeprowadzenia kontroli lin, do czego zobowiązują zapisy w instrukcji – 

liny metalowe – co trzy miesiące musza być kontrolowane liny a wyniki kontroli muszą 

być spisane. 

3. W trakcie kontroli stwierdzono brak dokumentacji producenta lub instrukcji eksploatacji, 

obsługi żurawi wieżowych JASO J160-0107 i J115.8A na terenie budowy. Ponadto 

stwierdzono, że w żadnym z dokumentów obowiązujących na budowie – planie BIOZ 

opracowanym przez kierownika budowy, instrukcjach wydanych przez wykonawcę robót 

żelbetowych, a także pracodawcę nie ustalono sposobu sprawdzenia czy operator 

żurawia opuścił stanowisko pracy, czy nie nastąpiła żadna awaria, zagrożenie. W takich 

przypadkach pracodawca wprowadza obowiązek meldowania się tej osoby w ustalony 

sposób w oznaczonych porach, a także określa sposób postępowania w razie braku 

meldunków. Dodatkowo stwierdzono, że nie zapewniono bezpiecznego dostępu do 

stanowiska pracy operatorowi żurawia. W/w nieprawidłowości uregulowano wydaniem 

decyzji ustnych w trakcie kontroli. Ponadto w stosunku do w/w podmiotu wydano decyzję 

pisemną w nakazie dotyczącą Ustalenia sposób potwierdzania przeprowadzanych 

kontroli i stanu technicznego oraz sposobu rejestracji nieprawidłowości pracy żurawi 

eksploatowanych na terenie budowy.  

4. Podczas kontroli stwierdzono, że nie ustalono sposobu potwierdzania 

przeprowadzonych, zgodnie z instrukcją eksploatacji żurawia, kontroli i stanu 

technicznego oraz sposobu rejestracji nieprawidłowości pracy żurawia 

samomontującego B1030ID30 eksploatowanego w zakładzie – nieprawidłowość 

uregulowano wydaniem decyzji pisemnej w nakazie. 

5. W trakcie kontroli stwierdzono, że nie ustalono sposobu potwierdzania 

przeprowadzonych przez operatorów żurawi JASO J115-0344, J115-0360 i J 160-0107 

kontroli stanu technicznego oraz sposobu rejestracji nieprawidłowości pracy żurawi 

JASO J115-0344, J115-0360 i J 160-0107 eksploatowanych na terenie budowy – 

nieprawidłowość uregulowano wydaniem decyzji pisemnej w nakazie.  

Ponadto stwierdzono, że nie zapewniono bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi 

pracami szczególnie niebezpiecznymi na wysokości związanymi z prowadzonymi 

czynnościami konserwacji żurawi wieżowych oraz nie wyciągnięto konsekwencji  

w stosunku do konserwatora winnego zaniedbań w prowadzeniu dzienników konserwacji 

żurawi wieżowych – wydano dwa wnioski w wystąpieniu.  
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6. W toku kontroli stwierdzono brak oznaczenia tablicami ostrzegawczymi lub znakami 

zakazu stref niebezpiecznych związanych z eksploatacją żurawia – nieprawidłowość 

uregulowano wydaniem decyzji ustnej w trakcie kontroli 

Ponadto stwierdzono, że w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego: 

 nie wyszczególniono stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 

 nie wskazano wyników przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego  

z czynników środowiska pracy oraz nie określono niezbędnych środków profilaktycznych 

zmniejszających ryzyko, 

 nie wskazano daty przeprowadzenia oceny oraz osób dokonujących oceny. 

Ww. nieprawidłowość uregulowano wydaniem decyzji pisemnej w nakazie. 

Dodatkowo ustalono, że operatorowi żurawia w listopadzie i grudniu 2017 roku nie 

zapewniono przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym u pracodawcy 

miesięcznym okresie rozliczeniowym oraz czasu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp,  

w którym uczestniczył operator, nie wliczono do czasu pracy pracownika – wydano dwa 

wnioski w wystąpieniu.  

Najczęstsze przyczyny nieprawidłowości 

W ocenie kontrolujących przyczynami większości stwierdzonych nieprawidłowości były: 

 nie stosowanie się do zaleceń wynikających z instrukcji eksploatacji żurawia, 

 brak znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy wykonywanych pracach 

związanych z obsługą, przeglądami i konserwacją żurawi,  

 brak lub niewłaściwy nadzór ze strony pracodawców i osób kierujących pracownikami,  

 lekceważenie zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami przez pracodawców  

i nadzór techniczny, 

 krótki czas realizacji inwestycji narzucony przez inwestorów często wymuszający pracę  

w godzinach nadliczbowych 6 dni w tygodniu, 

 świadome oszczędzanie na wydatkach na bezpieczeństwo pracy, 

 nierzetelnie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywanymi 

pracami. 

Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych 

W wyniku przeprowadzonych kontroli zastosowano następujące środki prawne: 

 wydano ogółem 9 decyzji w tym: 5 decyzji na piśmie oraz 4 decyzje ustne; decyzje 

podlegały wykonaniu z art. 108 kpa (brak było decyzji skierowania pracowników do 

innych prac, wstrzymania prac lub wstrzymania eksploatacji maszyn). Wymienione 

decyzje dotyczyły 5 pracowników. 
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 skierowano 3 wystąpienia zawierające 5 wniosków, które dotyczyły 2 pracowników. 

 nałożono 1 mandat na kwotę grzywny 1 300,- zł w związku z 3 wykroczeniami,  

 zastosowano 1 środek wychowawczy w związku ze stwierdzony 1 wykroczeniem,  

 udzielono 7 porad prawnych, 52 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy 

oraz 2 porad dotyczących legalności zatrudnienia.  

Na podstawie uzyskanych informacji można stwierdzić, iż na ogólną liczbę 5 decyzji 

wydanych na piśmie wykonano 3 decyzje co stanowi realizację na poziomie 60%, na ogólną 

liczbę 4 wydanych decyzji ustnych wykonano 4 decyzje, co stanowi realizację na poziomie 

100%. Ogółem wykonanie wydanych decyzji pisemnych i ustnych ustalono na poziomie 

78%. Zgodnie z uzyskanymi informacjami od kontrolowanych zakładów pracy na ogólną 

liczbę 5 wydanych wniosków wykonano 3 wnioski, co stanowi realizację na poziomie 60%.  

 

Przykład uzyskanego efektu. 

W trakcie kontroli stwierdzono, że nie zapewniono bezpiecznego dostępu do 

stanowiska pracy operatorowi żurawia. Zgodnie z dokumentacją żuraw J160-0107 został 

posadowiony stacjonarnie na płycie oraz konstrukcji stacjonarnej z czterema balastami 

podstawowymi (Fot. nr 1 i Fot. nr 2 poniżej). 

  

Fot. nr 1    Fot. nr 2 

Odległość od płyty posadowienia do najniższej belki krzyżowej konstrukcji, na której 

oparto balasty wynosiła 144 cm – w przypadku wejścia od wewnątrz do „wieży” i następnie 

drabinami z naprzemiennie ustawionymi pomostami pośrednimi w modułach konstrukcji 

(sekcjach) do kabiny żurawia. Brak wejścia od strony wewnętrznej. 
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Dokumentacja producenta przewiduje wejście drabinką zamontowaną po stronie 

zewnętrznej balastów podstawowych, jak na wyżej zamieszczonych fotografiach. Górna 

krawędź balastu nie jest zabezpieczona przed możliwością upadku z wysokości osób,  

a znajduje się na wysokości około 3,60m (tj. 4 szt. balastów o grubości około 54cm i 144cm 

do konstrukcji wsporczej na której umieszczono balasty). Żeby dojść do sekcji należy 

przemieścić się po powierzchni balastu pomiędzy drabiną, a (sekcją) kratownicą wieży. 

Decyzja dotycząca zapewnienia bezpiecznego dojścia do stanowiska pracy operatora 

została wygłoszona na terenie budowy kierownikowi robót, kierownikowi budowy oraz 

telefonicznie pracodawcy. 

Stan po wykonaniu decyzji ustnej poniżej. 

  Fot. nr 3 

Współpraca z organami nadzoru i kontroli 

W dwóch przypadkach dotyczących przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy 

występowali z pismami zawiadamiającymi do innych organów. W obu przypadku dotyczyło to 

powiadomienia Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi: 

 Pismo informujące, że w trakcie kontroli rozpoczętej w dniu 19.04.2018 r. na terenie 

budowy stwierdzono nieprawidłowości przy eksploatacji na budowie 3 żurawi 

stacjonarnych, w celu wykorzystania służbowego, 

 Pismo informujące, że terenie budowy podczas eksploatacji żurawia samomontującego 

B1030ID3 o udźwigu 3 t.  dla którego nie odnotowano w dzienniku konserwacji 

wykonywanych czynności podczas przeprowadzanych przeglądów oraz nie ustalono 

sposobu potwierdzania przeprowadzanych przeglądów. 

Ponadto w przypadku drugiej firmy skierowano 3 pisma do Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców dotyczące prośby  
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o udzielenie informacji o podjętych decyzjach w sprawie wniosku o udzielenie 

cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (dotyczyło to 4 obywateli Ukrainy) oraz pismo 

do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Łódzkim z prośbą o przesłanie 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy 

1 obywatelowi Ukrainy.  

Podsumowanie  

W ramach realizacji zadania w 2018 roku dotyczącego sprawdzenia przestrzegania 

przez pracodawców przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji 

budowlanych żurawi dźwigowych kontrolą objęto 23 urządzenia w tym: 17 żurawi wieżowych, 

3 żurawie samojezdne oraz 1 żuraw samomontujący.  

Nieprawidłowości stwierdzono podczas 6 z 13 kontroli co stanowi 46% 

kontrolowanych podmiotów i dotyczyły one 9 żurawi wieżowych oraz 1 samomontującego co 

stanowi 43% skontrolowanych urządzeń. 

Na podstawie przeprowadzonych w 2018 r. kontroli związanych z realizacją ww. 

tematu należy stwierdzić, że nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

występujące w zakładach przy wykonywaniu tych prac tylko w niektórych przypadkach 

powodują sytuacje bezpośredniego zagrożenia i zdrowia pracowników. W większości 

przypadków nie stanowią rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ale gdy już występują to mogą stanowić zagrożenie również dla wszystkich pracowników 

przebywających na terenie budowy zatrudnionych przez innych wykonawców. 

W związku powyższym celowe jest kontynuowanie zarówno działań prewencyjnych, 

jak i kontrolno-nadzorczych w zakładach w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji budowlanych żurawi dźwigowych.  

Wnioski 

Podczas kontroli realizowanych w 2018 r. nie było przepisu wykonawczego 

(rozporządzenie z 20.03.1954 r. zostało uchylone w kwietniu 2013 r.). Inspektorzy pracy 

opierali się praktycznie na obowiązkach wynikających z instrukcji eksploatacji (lub DTR) 

opracowanej przez producenta.  

Obecnie opracowano rozporządzenie z dnia 22 października 2018 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2147.), które wchodzi w życie od dnia 16 lutego 2019 r., § 20 i 21 od 

dnia 16 maja 2019 r. oraz § 22 od dnia 16 listopada 2019 r., które ułatwi przeprowadzanie 

kontroli w ramach ww. tematu. 
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Celowym byłoby również opracowanie i wydanie wydawnictwa dotyczącego 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji budowlanych żurawi wieżowych  

i szybkomontujących m.in. na podstawie ww. rozporządzenia. 

C. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach samochodowych (w tym 

przestrzeganie wymogów dot. dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń 

technicznych) 

W roku 2018 w Okręgowym Inspektoracie w Łodzi w ramach realizacji zadania 

„Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach samochodowych (w tym przestrzeganie 

wymogów dot. dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń technicznych”) 

przeprowadzono 21 kontroli, w trakcie których dokonano oceny 21 warsztatów 

samochodowych. W zakładach tych ogółem pracę wykonywało 248 osób, w tym na 

podstawie umów cywilno-prawnych pracę świadczyło 5 osób, a także 1 podmiot wykonywał 

pracę w ramach samozatrudnienia się. Liczba zatrudnionych w ramach stosunku pracy 

wynosiła ogółem 229 osób, w tym 38 kobiet, 15 pracowników młodocianych i 1 osoba 

niepełnosprawna. 

W trakcie prowadzonych kontroli przede wszystkim oceniano przestrzeganie przez 

pracodawców przepisów dotyczących użytkowania maszyn, narzędzi pracy, stanu 

technicznego pomieszczeń zakładów, organizację stanowisk pracy. Duży uwagę skupiono 

również na przygotowaniu pracowników do wykonywania pracy (szkolenia bhp, uprawienia 

kwalifikacyjne), a także zapewnienie środków ochrony indywidualnej dostosowanych do 

charakteru występujących zagrożeń. Ocenie poddano również dokumenty tj. ocenę ryzyka 

zawodowego, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje procesów 

technologicznych itp. 

Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu związanemu z eksploatacją 

podnośników warsztatowych wprowadzonych do obrotu/oddanych do użytku po 

01.05.2004 r. Dokonano oceny zgodności stosowanych maszyn z wymaganiami 

zasadniczymi w ramach realizowanego przez Inspekcję Pracy nadzoru rynku. Podczas  

21 kontroli w 14 z nich ocenie w ramach nadzoru rynku poddano podnośniki warsztatowe.  

Podczas prowadzonych kontroli uwzględniono również informację przekazaną 

poprzez Główny Inspektorat Pracy za pośrednictwem Europejskiego Systemu Szybkiej 

Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych RAPEX, dotyczącą niebezpiecznego 

urządzenia - podnośnika Car Sling TCS25 ThyssenKrupp. Informacja wskazywała na usterki 

konstrukcyjne podnośników, w szczególności pęknięcia na belkach bocznych ramy oraz 

pęknięcia szyn podnośników. Realizowane kontrole nie wykazały użytkowania tego typu 

podnośników. 
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Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości: 

W Zakładzie Mechaniki Pojazdowej, gdzie pracę wykonywało 4 pracujących, w czasie 

kontroli: 

 wstrzymano eksploatację wiertarki stołowej ze względu na brak osłony zapobiegającej 

dostępowi do strefy roboczej wrzeciona i wiertła 

 zapewniono właściwy ład i porządek w pomieszczeniu hali warsztatowej oraz  

w magazynie w zakresie składowania części samochodowych, materiałów 

eksploatacyjnych oraz narzędzi oraz właściwy stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych zakładu (powodem były znacznie zabrudzone podłogi oraz 

armatura: sedes, umywalka, natrysk), 

a ponadto wydano decyzje z terminem wykonania dotyczące: 

 opracowania pracownikom instrukcji: bezpiecznego postępowania przy ręcznym 

przemieszczaniu przedmiotów; bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącej stosowanych 

w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych  

z zagrożeniami wypadkowymi, w tym magazynowania i składowania materiałów; obsługi 

użytkowanych w zakładzie urządzeń (wiertarki, szlifierki, spawarki, podnośnika 

samochodowego),  

 wykonania pomiarów skuteczności działania systemów wentylacyjnych zastosowanych 

w zakładzie,  

 potwierdzenia pomiarami zgodność z wymogami Polskich Norm parametrów (natężenie  

i równomierność) oświetlenia sztucznego pomieszczeń i stanowisk pracy 

zorganizowanych w zakładzie 

 

W Zakładzie Mechaniki Pojazdowej, gdzie prace naprawcze wykonywał  

1 pracownik i pracodawca oraz 4 uczniów zatrudnionych w celu nauki zawodu mechanik 

pojazdów samochodowych w trakcie trwającej kontroli w wiertarce stołowej WS-15 

naprawiono mechanizm powrotu wrzeciona. Pod kontroli wydano decyzję terminową 

dotyczącą udostępnienia pracownikom młodocianym wykazu prac wzbronionych. 

 

W Spółce Jawnej, gdzie pracę świadczyło 24 pracowników w toku kontroli wstrzymano 

eksploatację szlifierki dwutarczowej do czasu zapewnienia wymaganej odległości czoła lewej 

tarczy ściernej od podpórki. Inne nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli to zapewnienie 

równej posadzki w hali napraw, czy wyposażenie kabiny natryskowej w sprawną armaturę 

sanitarną. 
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W Spółce Komandytowej (wydzielona jednostka w Łodzi), gdzie pracę świadczyło 45 

pracowników w trakcie kontroli: 

 wytyczono i oznakowano strefy niebezpieczne przy dźwignikach przemysłowych – 

samochodowych, 

 ustalono i oznakowano dopuszczalne obciążenie konstrukcji regałów użytkowanych  

w magazynie części zamiennych. 

W wyniku kontroli wydano zalecenie, aby dostosować dwutarczową szlifierkę stołową 

użytkowaną w pomieszczeniu napraw samochodów do minimalnych wymagań w zakresie 

zapewnienia odpowiedniego układu sterowania, zabezpieczającego przed ponownym 

uruchomieniem maszyny po jej zatrzymaniu, bez względu na przyczynę zatrzymania. 

 

W Przedsiębiorstwie mieszczącym się w Łodzi wykonującym naprawy blacharsko-

lakiernicze samochodów osobowych, a także drobne naprawy mechaniczne w dniu 

rozpoczęcia kontroli zostały przeprowadzone pomiary hałasu i zapylenia. Kontrola wykazała, 

że w zakładzie Urząd Dozoru Technicznego wstrzymał eksploatację 4-kolumnowego 

podnośnika elektrohydraulicznego model TLT 440W o udźwigu 4000kg, wyprodukowanego 

w 2004 roku przez Republic of China. Na podnośniku znajdowała się informacja – 

ostrzeżenie „STOP wstrzymano eksploatację”. Z dokumentów znajdujących się w księdze 

rewizyjnej wynikało, że eksploatacja dźwignika została wstrzymana ze względu na zużycie 

liny nośnej, która mogłaby powodować możliwość upadku ładunku na osoby znajdujące się 

pod urządzeniem. W trakcie kontroli inspektor pracy stwierdził, że podnośnik nie był 

eksploatowany, urządzenie odłączone było od zasilania elektrycznego. 

Inspektor pracy ustalił , że prace lakiernicze wykonywane są w kabinie lakierniczej. 

Kabina nie została wyposażona w instrukcję, brak tablic informacyjno-ostrzegawczych  

o zakazie używania otwartego ognia, brak oceny ryzyka związanego z możliwością 

wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Brak pomiarów elektrycznych 

potwierdzających ochronę p. porażeniową instalacji elektrycznej oraz właściwą oporność 

uziemienia kabiny lakierniczej. 

 

W Spółce Prawnej (w oddziałach spółki w Łodzi), gdzie pracę świadczyło łącznie  

27 pracowników w toku kontroli stwierdzono, że:  

 nie dokonano oceny ryzyka zawodowego związanego ze szlifowaniem i polerowaniem 

nadwozi samochodowych, związanego z ekspozycją pracowników na promieniowanie 

optyczne podczas wykonywania prac spawalniczych, 
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 nie oceniono i nie udokumentowano ryzyka wystąpienia w miejscach pracy atmosfery 

wybuchowej, w związku z: 

a) nanoszeniem powłok lakierniczych metodą natryskową z użyciem materiałów 

tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe,  

b) mieszaniem lakierów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe,  

c) myciem pistoletów lakierniczych z użyciem substancji i mieszanin niebezpiecznych 

tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe,  

d) myciem części samochodowych w myjce z użyciem preparatu tworzącego z 

powietrzem mieszaninę wybuchową, 

 nie określono szczegółowych wymagań przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych (w zakładzie ustalono wykaz prac szczególnie niebezpiecznych). 

W powyższym zakresie wydano decyzje administracyjne. W jednym z oddziałów 

spółki w Łodzi kontrolą w zakresie spełniania wymagań zasadniczych objęto śrubowy 

podnośnik dwukolumnowy, a w zakresie jego budowy/eksploatacji stwierdzono szereg 

nieprawidłowości. 

W drugim z oddziałów zakładu stwierdzono m.in.: 

 wiertarka stołowa znajdująca się w hali serwis nie została:  

a) wyposażona w urządzenie ochronne zabezpieczające przed dostępem do strefy 

niebezpiecznej obszaru roboczego,  

b) zabezpieczona przed możliwością otworzenia osłony przekładni pasowej bez użycia 

narzędzi,  

c) wyposażona w układ sterowania zapewniający uruchomienie maszyny jedynie 

poprzez celowe działanie na układ sterowania.  

W związku z powyższym wstrzymano eksploatację wiertarki 

 w trakcie kontroli uzyskano i udostępniono pracownikom karty charakterystyki 

stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych 

 

W Przedsiębiorstwie z siedzibą w Łodzi większość stwierdzonych nieprawidłowości 

stwierdzonych w toku czynności została zrealizowana, np.: 

 dokonano oceny i udokumentowano ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą 

na stanowisku mechanika samochodowego, 

 umożliwiono dostęp do punktu przeciwpożarowego w hali naprawczej 
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Po kontroli wydano wniosek zabraniający eksploatowania zbiornika ciśnieniowego do 

czasu uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację wydaną przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 

 

W Przedsiębiorstwie w powiecie łódzkim wschodnim, prowadzącym działalność w zakresie 

naprawy i konserwacji samochodów ciężarowych po kontroli wydano zalecenia w formie 

decyzji administracyjnych, które dotyczyły m.in.: 

 skierowania 1 pracownika na wstępne badania lekarskie celem uzyskania aktualnego 

orzeczenia lekarskiego, 

 wyposażenia w oprawy oświetleniowe żarówek znajdujących się w kanałach 

naprawczych oraz zamontowania sprawnej puszki elektrycznej. 

W wyniku kontroli zastosowano środek karny w postaci mandatu karnego. 

 

Kontrola podmiotu mającego siedzibę w Łowiczu zatrudniającego 14 osób wykazała 

 zabrudzone ściany i sufit w pomieszczeniu pracy oraz podłogi i ściany pomieszczeń 

szatni z jadalnią, ustępu z umywalką. Ponadto stwierdzono znaczne zabrudzenia 

urządzeń sanitarnych, nieczynny natrysk, w tym zabrudzony i zastawiony brudnymi 

ubraniami, 

 nie przedstawiono decyzji organu dozoru technicznego zezwalających na eksploatację  

2 użytkowanych podnośników samochodowych dwukolumnowych SDO-2,5 i SDO-4,5, 

nie prowadzone były również dzienniki konserwacji. Poinformowano w tym zakresie 

Urząd Dozoru Technicznego w Łodzi, 

 pracodawca nie posiadał dowodów na wykonanie pomiarów oświetlenia oraz czynników 

chemicznych (tlenku węgla, tlenków azotu, ditlenku siarki, aldehydów  

w trakcie diagnostyki pojazdów). 

Zastosowano środek karny w postaci mandatu kredytowanego 

 

Kontrola podmiotu mającego siedzibę w Sieradzu, wykazała, że w zakładzie zainstalowane 

są 3 podnośniki samochodowe: 2 nożycowe, 1 kolumnowy. Pracodawca nie posiadał 

aktualnych decyzji zezwalających na użytkowanie w/w podnośników. W trakcie kontroli 

pracodawca zgłosił podnośniki do UDT. Ponadto w trakcie kontroli m.in.: 

 wyposażono w skutecznie działającą wentylację pomieszczenie ubikacji-umywalni, 
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 zapewniono właściwy ład i porządek w pomieszczeniu hali warsztatowej  

w zakresie składowania części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych oraz 

narzędzi, 

 ustalono, w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

pracownikami ilości, usytuowania i wyposażenia apteczek pierwszej pomocy,  

z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń; udostępniono 

pracownikom instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącej udzielania pierwszej 

pomocy w razie wypadku; wyznaczono dostateczną liczbę odpowiednio przeszkolonych 

pracowników do obsługi apteczki pierwszej pomocy w razie wypadku, 

 zapewniono żółte tło wyłącznika awaryjnego podnośnika nożycowego,  

Zastosowano środek w postaci środka wychowawczego „UWAGA” wobec 

pracodawcy 

 

Pierwsza kontrola podmiotu w Łodzi (działalność prowadzona od maja 2009 roku,  

2 zatrudnionych) wykazała eksploatowanie 3 dźwigników samochodowych 2 kolumnowych, 

dla których to urządzeń pracodawca nie przedstawił decyzji zezwalających na ich 

eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie wymagań 

zasadniczych dźwignika wysłano pismo do sprzedawcy wskazujące niezgodności związane 

z dźwignikiem, np.: okazana deklaracja zgodności nie zawierała: pełnego adresu producenta 

oraz jego upoważnionego przedstawiciela; nazwiska i adresu osoby mającej miejsce 

zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, upoważnionej do 

przygotowania dokumentacji technicznej; danych identyfikacyjnych maszyny, w tym funkcji, 

modelu i numeru seryjnego; oświadczenia, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie 

przepisy dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.  

w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 

24), oraz podobnego oświadczenia o zgodności z innymi dyrektywami lub innymi przepisami, 

które maszyna spełnia; miejsca i daty sporządzenia deklaracji; imienia i nazwiska oraz 

podpisu osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela. 

Ostrzeżenia znajdujące się na kolumnie dźwignika będącego przedmiotem kontroli 

wyrobu nie zostały przetłumaczone na język zrozumiały dla obsługującego (znaki graficzne 

przy opisach związane były z bezpieczeństwem użytkowania, co mogło stanowić zagrożenie 

związane z jego obsługą). 
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W wyniku kontroli wystosowano do podmiotu decyzje administracyjne, które dotyczyły 

m.in.: 

 poddania podnośników: I. typ S30-L, II. typ S30-L przeglądom konserwacyjnym 

wykonanym przez uprawnioną osobę, 

 dokonania rozeznania procesów technologicznych i występujących w nich czynników 

szkodliwych dla zdrowia pracowników w celu ich wytypowania do oznaczenia  

w środowisku pracy i uwzględnienia ich w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku 

mechanika samochodowego, 

 wyposażenia biegu schodowego prowadzącego na antresolę budynku (do miejsca 

usytuowania szatni) w barierkę lub inne skutecznie działające urządzenie ochronne, 

celem uniemożliwienia upadku pracowników podczas korzystania z niego, 

 potwierdzenia pomiarami przeprowadzonymi przez uprawnionego mistrza 

kominiarskiego spełnienie wymiany powietrza (warunków wentylacji grawitacyjnej)  

w pomieszczeniu warsztatu samochodowego. 

Zastosowano mandat karny wobec pracodawcy. 

 

Kontrola podmiotu mającego siedzibę w Konstantynowie Łódzkim, gdzie pracę 

świadczyło 2 pracowników wykazała nieprawidłowość, którą usunięto w toku czynności: 

„Zabezpieczono dostęp do części czynnych instalacji elektrycznej wyłącznika znajdującego 

się na ścianie w okolicy prasy w pomieszczeniu warsztatowym”. 

Po kontroli wydano 23 decyzje administracyjne celem przywrócenia stanu zgodnego  

z prawem. Decyzje dotyczyły: 

 wycofania z możliwości użycia urządzenia spawalniczego znajdującego się  

w pomieszczeniu warsztatu samochodowego w sposób uniemożliwiający jego 

uruchomienie, 

 dokonania pomiarów wielkości charakteryzujących hałas występujący  

w pomieszczeniu warsztatu w Konstantynowie Łódzkim generowany pracą silników, 

narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, 

 dokonania pomiarów stężenia substancji chemicznych, gdzie źródłem zagrożenia mogą 

być spaliny silnika spalinowego, opary paliwa i płynów eksploatacyjnych (podczas mycia 

części, noszenia ubrudzonej paliwem odzieży, przedmuchiwania przewodów 

paliwowych, dysz gaźników, przy zasysaniu paliwa ze zbiorników oraz wdychaniu spalin 

silników), 

 oznakowania przycisków sterowania dźwignika znajdujące się na pulpicie sterowniczym 

w sposób wyraźnie określający ich funkcje, 
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 poddania przeglądowi w zakresie stanu technicznego eksploatowany dźwignik 

samochodowy, 

 zapewnienia temperatury wynoszącej co najmniej 14°C w pomieszczeniu warsztatowym, 

 zapewnienia pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego bezpośrednio  

w budynku, w którym odbywa się praca, spełniającego wymagania dostępności  

i możliwości użytkowania w sposób higieniczny lub innego pomieszczenia sanitarnego 

połączonego z pomieszczeniem pracy ogrzewanym, obudowanym przejściem. 

W związku z nieprawidłowościami dotyczącymi budowy, eksploatacji, miejsca 

zainstalowania dźwignika, zawiadomiono Urząd Dozoru Technicznego w Łodzi w celu 

wykorzystania służbowego. Zastosowano mandat karny wobec pracodawcy 

 

Kontrola pracodawcy zatrudniającego 5 pracowników w powiecie skierniewickim 

wykazała eksploatowanie w zakładzie 4 rodzajów podnośników samochodowych 

hydraulicznych. 2 podnośniki poddano ocenie przez inspektora pracy, a wyniki tej oceny 

zawarto w protokołach kontroli wyrobów niespełniających wymagań zasadniczych lub innych. 

Są to następujące podnośniki, w tym zawierające rodzaje niezgodności, stwarzające 

następujące zagrożenia: 

 Podnośnik hydrauliczny dwukolumnowy łapowy, marki GABIGA, kraj pochodzenia 

Polska 

Niezgodności: 

a) na podnośniku nie umieszczono informacji dotyczącej podstawowych parametrów 

zasilania w energię elektryczną, 

b) podnośnik nie posiada wyłącznika awaryjnego, 

c) instrukcja obsługi maszyny nie zawiera rysunku obrazującego budowę i działania 

automatycznego mechanicznego bezpiecznika ruchu oraz zawiera niezrozumiały opis 

działania tego bezpiecznika 

Opis stwierdzonych zagrożeń: 

a) brak informacji dotyczącej budowy i regulacji urządzenia zabezpieczającego  

w przypadku zerwania cięgien nośnych może skutkować nie działaniem tego 

urządzenia i przygnieceniem pracownika przez opadający pojazd, 

b) brak wyłącznika awaryjnego może opóźnić skrócenie czasu zatrzymania  

w przypadku awarii 

W protokole kontroli wyrobu stwierdzono, iż siedziba strony postępowania znajdowała 

się poza właściwością terytorialną OIP w Łodzi i dlatego przekazano dokumentację z kontroli 

do właściwego terytorialnie OIP w Opolu. 
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 Podnośnik hydrauliczny dwukolumnowy, marki EAE, prod. 01.01.2013,  

kraj pochodzenia Chiny 

Niezgodności: 

a) deklaracja zgodności nie zawierała m.in.: nazwiska i adresu osoby mającej miejsce 

zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego UE, upoważnionej do 

przygotowania dokumentacji technicznej, miejsca i daty sporządzenia deklaracji, 

b) instrukcja obsługi podnośnika opatrzona błędnym opisem, w/b „tłumaczenie instrukcji 

oryginalnej” zamiast „tłumaczenie z instrukcji oryginalnej przez Inter Cars S.A.”. 

Ponadto instrukcja niezgodna z instrukcją w wersji w języku angielskim, będącej  

w posiadaniu użytkownika, 
 

Opis stwierdzonych zagrożeń: 

a) brak informacji dotyczącej budowy i regulacji urządzenia zabezpieczającego  

w przypadku zerwania cięgien nośnych mógłby skutkować nie działaniem tego 

urządzenia i przygnieceniem pracownika przez opadający pojazd, 

b) brak pełnej informacji dotyczącej prawidłowej instalacji mógłby skutkować brakiem 

stateczności i przewróceniem się podnośnika 

W protokole kontroli wyrobu stwierdzono, iż siedziba strony postępowania znajduje 

się poza właściwością terytorialna OIP w Łodzi i dlatego przekazano dokumentację z kontroli 

do właściwego terytorialnie OIP w Warszawie celem zakończenia czynności związanych  

z kontrolowanym wyrobem 

Środki prawne zastosowane po kontroli to np.: 

 wydanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącej obsługi pojazdów 

samochodów, w tym obsługi układów: mechanicznych, pneumatycznych, 

hydraulicznych, chłodzenia, elektrycznych, 

 oznakowanie barwami bezpieczeństwa obrzeża podnośnika hydraulicznego 

nożycowego, 

 wykonanie pomiarów parametrów oświetlenia w pomieszczeniach zakładu pracy, 

 

W Spółce w Łodzi, gdzie zatrudnionych było 45 pracowników w wyniku kontroli 

wydano decyzje administracyjne dotyczące: 

 poddania 4 pracowników szkoleniom okresowym w dziedzinie bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 

 dostarczenia 1 pracownikowi obuwia roboczego zgodnie z opracowanymi zasadami 

przydziału odzieży i obuwia roboczego, 
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 uzupełnienia w pomieszczeniu umywalni ubytków płytek ściennych oraz zapewnienia 

do wysokości co najmniej 2m pokrycia ścian materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi  

i odpornymi na działanie wilgoci, 

 wytyczenia i oznakowania stref niebezpiecznych przy dźwignikach przemysłowych – 

samochodowych użytkowanych w firmie, 

Osoba działająca w imieniu pracodawcy – członek Zarządu, został ukarany 

mandatem karnym. 

Pracodawca poinformował o wykonaniu decyzji i wniosków. 

 

Kontrola podmiotu w Łodzi, gdzie przedmiotem działalności było konserwacja i 

naprawy pojazdów, liczba zatrudnionych 6 pracowników wykazała, m.in.: 

 pomiary na stanowisku mechanik samochodowy wykazały występowanie stężeń 

formaldehydu na poziomie 0,52 NDS. Formaldehyd jest klasyfikowany jako 

substancja rakotwórcza kategorii 1B od dnia 1 stycznia 2016 roku wobec 

powyższego pomiary należy powtarzać co najmniej raz na trzy miesiące – jeżeli 

podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie powyżej 0,5 wartości 

NDS, 

 natężenie oświetlenia na stanowiskach pracy nie spełniało wymagań normy PN-EN 

12464-1:2012 odnośnie średnich wartości natężenia oświetlenia w hali napraw, w hali 

wulkanizacji, 

 pomieszczenie warsztatu samochodowego nie miało wentylacji mechanicznej 

wyciągowej z odciągiem spalin z silników. Pracodawca wystąpił do ZUS o dotację  

w ramach programu dofinansowania działań płatnika składek na poprawę 

bezpieczeństwa na wykonanie systemu wentylacji pomieszczenia warsztatu. 

Na terenie warsztatu samochodowego eksploatowane były trzy podnośniki 

samochodowe. Jeden z podnośników poddano ocenie i wykazano niezgodności z 

wymaganiami zasadniczymi. Poniżej rodzaje niezgodności, opis stwierdzonych zagrożeń, 

rodzaj i opis działań naprawczych: 

 Podnośnik dwukolumnowy samochodowy, marki PEAK CORPORATION, prod. 

01.01.2016, kraj pochodzenia Chiny 

Niezgodności: 

 Obie kolumny podnośnika od strony wewnętrznej nie posiadają osłon 

zabezpieczających przed dostępem do strefy pracy linki i łańcucha, 

Opis stwierdzonych zagrożeń: 
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 Istnieje możliwość włożenia dłoni w obszar pracy linki lub łańcucha 

Rodzaj i opis działań naprawczych: 

 Dostawca podnośnika będący jednocześnie przedstawicielem upoważnionego 

producenta zadeklarował zamontowanie na kolumnach podnośnika osłon w okresie 

do 60 dni. W tej sprawie inspektor pracy wystosował pismo do tego podmiotu na 

podstawie art. 38 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności.  
 

Według zapisów znajdujących się w protokole kontroli – w zakładzie miał miejsce  

jeden wypadek przy pracy. W dniu 7 maja 2018 wypadkowi uległ pracownik podczas 

pompowania koła, element metalowy zaworu urwał się i uderzył pracownika w prawe oko,  

w wyniku czego powstał obrzęk powieki i rana spojówki. Jak ustalił inspektor pracy – zespół 

powypadkowy nie zwrócił uwagi na niestosowanie przez pracownika środków ochrony 

indywidualnej twarzy lub oczu podczas wykonywania prac związanych z pompowaniem kół. 

Środki prawne zastosowane po kontroli to Nakaz z dnia 10.12.2018 zawierający 

ogółem 3 decyzje. Decyzje dotyczyły: 

 przeprowadzenia badań i pomiarów czynników chemicznych obecnych w powietrzu 

na stanowisku pracy mechanik samochodowy z uwzględnieniem występowania 

formaldehydu klasyfikowanego jako substancja rakotwórcza – termin wykonania  

31 marca 2019, 

 potwierdzenia pomiarami zgodności oświetlenia stanowisk pracy z wymaganiami 

Polskiej Normy w warsztacie samochodowym – termin wykonania 31 marca 2019, 

 umieszczenia beczek z olejem silnikowym w wannie wychwytującej chroniącej przed 

skażeniem środowiska w przypadku ich nieszczelności w warsztacie samochodowym 

 

Kontrola w Spółce w Kutnie, gdzie zatrudnionych w ramach stosunku pracy zostało  

14 osób wykazała, że na terenie warsztatu samochodowego eksploatowane są cztery 

podnośniki samochodowe. Dwa z podnośników poddano ocenie  

i wykazano niezgodności z wymaganiami zasadniczymi. Dane podnośników, w tym 

zawierające rodzaje niezgodności, opis stwierdzonych zagrożeń: 

 Podnośnik dwukolumnowy marki EVERT, prod. 21.03.2014, kraj pochodzenia Chiny, 

strona postępowania w Polsce – podmiot z Warszawy oraz podnośnik czterokolumnowy 

z detektorem luzów, marki EVERT, prod. 12.01.2014, kraj pochodzenia Chiny, strona 

postępowania w Polsce – podmiot z siedzibą w Warszawie, 
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Niezgodności: 

 Podnośniki wyposażono w funkcję służącą do odryglowania zapadek 

zabezpieczających i wyłączenia układu bezpieczeństwa w celu opuszczenia 

podniesionego pojazdu w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej np. w przypadku 

„nierównomiernego zaryglowania się rygli” w każdej z kolumn. Do uruchomienia tej 

funkcji służy włącznik z blokadą na kluczyk. W instrukcji brak informacji o w/w funkcji, 

brak włącznika na rysunku funkcjonalnym panelu sterowniczego, w szczególności 

brak opisu przypadków stosowania powyższej funkcji, bezpiecznego wykonywania 

opuszczania przy wykorzystaniu tej funkcji, 

 Na podnośnikach naniesiono opis elementu sterującego i ostrzeżenia dotyczące 

bezpiecznej obsługi w języku innym, niż język oficjalny państwa członkowskiego, na 

którego terytorium maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku 

 

Opis stwierdzonych zagrożeń: 

 Możliwość przygniecenia przez elementy ruchome 

 

W związku z powyższymi naruszeniami inspektor pracy wystosował 2 pisma  

do dystrybutora, których celem było usunięcie niezgodności i poinformowanie inspektora 

pracy w terminie 30 dni od otrzymania pism o załatwieniu sprawy. W wyniku kontroli 

przeprowadzonej w dniu 12 października 2018 roku stwierdzono, że nieprawidłowości  

w zakresie wymagań zasadniczych dotyczących podnośników zostały usunięte. 

W trakcie kontroli odnowiono oznakowanie informujące o ryzyku przygniecenia stopy 

przez ramiona unoszące na dwóch podnośnikach warsztatowych typu HOFMANN/DUOLIFT 

3000. 

 

Podsumowanie środków prawnych 

Ogółem wydanych zostało 183 decyzje (113 wykonano), w tym na piśmie 33,  

z czego 27 wykonano. Decyzji ustnych wydano w liczbie 50, z czego wszystkie wykonano 

Liczba nałożonych mandatów 5, wykroczeń ujętych w mandatach 10, kwota grzywien 

ujętych w mandatach 5300,- zł. Liczba udzielonych porad prawnych 32, technicznych 63, 

dot. legalności zatrudnienia 3. 

Ogółem wydanych zostało 14 wystąpień, zawierających 26 wniosków, liczna 

pracowników, których wnioski dotyczyły wynosiła 47 osób 
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Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa – według podmiotów kontrolowanych:  

 nieznajomość obowiązujących przepisów,  

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

bieżąco nie informują ich o obowiązujących przepisach,  

 pobieżne dokumenty uzyskiwane od dystrybutorów podnośników warsztatowych nt. 

prawidłowości ich stosowania i prawidłowej eksploatacji,  

 trudność sprawowania nadzoru nad zlokalizowanymi stanowiskami pracy, w wielu 

przypadkach sami pracodawcy muszą załatwiać sprawy związane z usterkowością 

maszyn i urządzeń, zaopatrzeniem w surowce itp., 

 duża konkurencja w branży, poszukiwanie przez to oszczędności, mniejsza liczba 

klientów, 

 presja klientów warsztatów co do szybkości i rzetelności wykonania usługi, 

 w przypadku podmiotów autoryzowanych narzucone wyższe stawki za usługi, co 

wymusza negocjacje z klientami w zakresie niższych cen za materiały, wyroby, 

 ugruntowanie kierunków działań na sprawy doraźne, nie mając wizji swojej profesji, 

ani perspektyw jakie trzeba tworzyć dla swojej działalności, ograniczając swoje 

potrzeby do minimum, celem maksymalizacji zysku, 

 trudności ze znalezieniem fachowych osób, zajmujących się w pełni diagnostyką  

i serwisowaniem pojazdów. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa – według inspektorów pracy:  

 brak dbałości pracowników o stan techniczny maszyn, narzędzi, czy stosowanych 

środków ochrony indywidualnej, 

 niedostateczna znajomość przez pracodawców przepisów w zakresie BHP,  

 niski poziom fachowości osób pełniących zadania służby BHP, w większości są to 

osoby nieznające realiów pracy w obsłudze pojazdów, mających ogólną wiedzę,  

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

zagadnienia BHP, 

 brak kształcenia zawodowego pracowników w zawodzie mechanik pojazdów 

samochodowych. Celem kształcenia zawodowego byłoby lepsze przygotowanie 

uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 

zmieniającym się rynku pracy, zwiększenie świadomości występujących zagrożeń, 

 brak zbiorczych opracowań przepisów branży samochodowej, obejmujących 

wymagania stawiane procesom technologicznym wykorzystywanym przy naprawie  

i obsłudze pojazdów samochodowych. 
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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, zastąpionej 

Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, 

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

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

gazowe, zastąpionej Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/426, 

 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 2018 r. inspektorzy pracy OIP w Łodzi przeprowadzili ogółem 188 kontroli,  

w trakcie których badali zgodność wyrobów z wymaganiami zasadniczymi określonymi 

dyrektywami Unii Europejskiej. Planowymi kontrolami objęto maszyny użytkowane  

w warsztatach samochodowych – podnośniki stacjonarne (51 kontroli) oraz obuwie  

o cechach ochronnych (32 kontrole). Ponadto kontrole prowadzone były na wniosek organów 

celnych (30 kontroli), 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 (28 kontroli). Sytuacji innych niż 

wyżej wymienione dotyczyły kolejne 47 kontrole. 
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Opis stwierdzanych nieprawidłowości 

Przeprowadzone w 2018 r. kontrole wyrobów wykazały, że podobnie jak w ubiegłych 

latach najczęściej niezgodności dotyczyły zasadniczych wymagań formalnych tj.: 

 braku lub nieprawidłowości w deklaracjach zgodności, 

 braku instrukcji lub nieprawidłowości w treści instrukcji, 

 nieprawidłowego oznakowania w zakresie identyfikacji wyrobów, piktogramów, barw 

itp., 

 braku lub nieprawidłowego oznakowania znakiem CE. 
 

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. Wady występowały w przypadku 125 poddanych kontroli maszyn. 

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 2014/68, 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 (LVD) niezgodności stwierdzono w 1 przypadku – kontrola na 

wniosek urzędu celnego. 

Nie przeprowadzano kontroli wyrobów w zakresie pozostałych dyrektyw: 2014/29, 

2014/339, 2009/142, 2013/29, 2013/28. W zakresie dyrektywy 2000/14 w 1 przypadku 

maszyna była objęta równolegle wymaganiami dotyczącymi dyrektywy maszynowej oraz w 3 

przypadkach wymagania wynikające z dyrektywy 2014/34 uwzględniono przy wyrobach 

również objętych wymaganiami dotyczącymi dyrektywy maszynowej.   
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Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości wyrobów 

Dominujące były niezgodności wynikające z wymagań zasadniczych zawartych 

w dyrektywie maszynowej 2006/42 (98/37). Kontrole wykazały, że najczęściej problemy 

dotyczyły: 

 braku deklaracji zgodności lub wadliwych zapisów w wydanych deklaracjach – 83 

maszyny; 

 nieprawidłowości dotyczących budowy i wyposażenia technicznego –  

57 maszyn; 

 braku lub niewłaściwego oznakowania wyrobów w zakresie identyfikacji, elementów 

sterowania, ostrzeżeń, barw bhp itp. – 69 maszyn;  

 nieprawidłowego sporządzenia instrukcji użytkowania – niezgodności stwierdzano 

podczas kontroli 63 maszyn; 

 braku instrukcji czy dołączenia do wyrobu instrukcji tylko w języku obcym  

– problem wystąpił w przypadku 31 maszyn; 

 braku lub nieprawidłowego oznakowania znakiem CE – stwierdzono  

w przypadku 39 maszyn. 
  

W 57 maszynach ujawniono niezgodności wynikające z nieprawidłowości  

w budowie i wykonaniu. Podobnie jak w latach ubiegłych najczęściej stwierdzano brak 

zabezpieczeń stref niebezpiecznych lub urządzeń ochronnych eliminujących ryzyko urazów 

mechanicznych oraz nieprawidłowo działających układów i elementów sterowania.  

Wady konstrukcyjne wynikają najczęściej z nieprawidłowo przeprowadzonej oceny 

ryzyka maszyn lub niewłaściwego doboru urządzeń ochronnych. W wielu przypadkach może 

to być spowodowane ograniczeniem kosztów produkcji i zapewnieniem tylko minimalnego 

poziomu bezpieczeństwa. Jak wynika z doświadczeń inspektorów pracy, wpływ ma również 

brak odpowiedniej wiedzy w zakresie wymagań zasadniczych, zwłaszcza w przypadku 

maszyn produkowanych lub modernizowanych na własny użytek przez pracodawców. 

Corocznie zauważalna jest coraz lepsza znajomość wymagań norm i rozwiązań 

technicznych przez inspektorów pracy zajmujących się tematyką nadzoru rynku, co pozwala 

na pełniejszą ocenę kontrolowanych maszyn. Problemem w wielu przypadkach są 

zagadnienia specjalistyczne np. w zakresie nowoczesnej automatyki, rozbudowanych 

systemów sterowania etc. Inspektorzy pracy podczas kontroli nie mają możliwości 

technicznych do samodzielnego dokonania weryfikacji i poprawności doboru tychże 

elementów maszyn. Prawdopodobnie ze względów proceduralnych (czasochłonna 

procedura, sformalizowane przygotowanie wyrobu do badań, pobranie próbek, znalezienie 
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odpowiedniej jednostki badawczej itp.), nie wykorzystuje się zlecania badań maszyn 

akredytowanym laboratoriom.  

W dalszym ciągu dominujące są niezgodności w zakresie formalnym 

i dokumentacyjnym dotyczącym deklaracji zgodności i instrukcji czy oznakowania wyrobów, 

w tym oznakowania CE. Wady dotyczące instrukcji maszyn stanowią znaczny odsetek 

nieprawidłowości – problemy wystąpiły ogółem w 90 przypadkach.  

Poza nieznajomością przez producentów i importerów przepisów prawa (wymagań 

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

nieprawidłowości są jednak względy finansowe – koszty związane z budową maszyn 

gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie wyposażenia 

maszyn w zaawansowane technologicznie rozwiązania. Nie łatwym zadaniem jest również 

opracowanie odpowiedniej dokumentacji. Jak wynika z ustaleń kontroli najczęściej 

stwierdzano to w przypadku produkcji maszyn jednostkowych lub produkcji mało seryjnej czy 

na własny użytek przez pracodawców.  

Nieprawidłowości w konstrukcji maszyn, urządzeniach ochronnych, układach 

sterowania szczególnie widoczne są w przypadku maszyn importowanych z krajów 

dalekiego wschodu lub spoza Unii Europejskiej oraz przy produkcji na własny użytek. 

Przykłady:  

Maszyna do pakowania termokurczliwego BSE 4520A (tunel grzewczy) zakupiona 

bezpośrednio przez pracodawcę w Chinach. 

Opis elementów układu sterowania oraz ostrzeżenia zostały zamieszczone w języku 

angielskim, brak opisu w języku polskim. Oznakowanie maszyny nie zawierało wymaganych 

informacji tj.: nazwy i adresu producenta; oznakowania CE; numeru seryjnego; roku budowy 

maszyny. Brak deklaracji zgodności producenta oraz instrukcji maszyny. Ponadto 

stwierdzono, że maszyna nie została wyposażona:  

 w układ sterowania, który umożliwiał jej uruchomienie tylko przez zamierzone włączenie 

urządzenia sterującego przewidzianego do tego celu – wykonana próba potwierdziła, że 

maszyna uruchamia się samodzielnie po zaniku napięcia; 

 urządzenia ochronne zabezpieczające przed możliwością dostępu do strefy 

niebezpiecznej miejsc nabiegania łańcuchów przenośnika szczebelkowego – od strony 

podawania materiału tj. po zapakowaniu materiału w maszynie DQL 4518 i przekazaniu 

na przenośnik szczebelkowy oraz od strony odbioru materiału po obkurczeniu. Maszynę 

zestawiono w zespół z automatyczną maszyną do pakowania typ DQL 4518 – również 

zakupioną przez pracodawcę w Chinach. Ww. maszyny zostały zestawione obok siebie  
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i współpracowały jako zestaw maszyn – ciąg technologiczny – maszyna DQL 4518 

pakuje wyroby w folię, natomiast maszyna tunel grzewczy BSE 4520A obkurcza folię na 

wyrobie. 

Przy maszynie do pakowania również stwierdzono szereg nieprawidłowości wynikających  

z wymagań zasadniczych np. w zakresie oznakowania CE oraz danymi producenta  

i maszyny. Dołączono instrukcję obsługi tylko w języku angielskim, która zawierała opis 

układu sterowania maszyny innego modelu QL6025. Ponadto w instrukcji nie zawarto 

kompletu wymaganych informacji. Maszyna DQL 4518 nie została wyposażona:  

 w urządzenia ochronne zabezpieczające przed możliwością otworzenia osłon 

ruchomych (osłony nie były nadzorowane przez układ sterowania): zabezpieczających 

przed możliwością dostępu do strefy niebezpiecznej obszaru zgrzewania folii nożem 

zgrzewającym, strefy pakowania od strony pulpitu sterowania, układu podawania folii 

pod stołem roboczym – co stwarzało ryzyko obsługi maszyny przy otwartych osłonach. 

 w urządzenie ochronne zabezpieczające przed możliwością dostępu do strefy 

niebezpiecznej noża zgrzewającego w obszarze odbioru pakowanych produktów. 

Część elementów układu sterowania (przyciski znajdujące się na stole w obszarze 

podawania pakowanych produktów) zostało opisanych tylko w języku obcym. 

 

Fot. nr 1 – obszar strefy zgrzewania folii – pomimo osłony ruchomej (z pleksi) możliwy był 

dostęp do miejsca niebezpiecznego w czasie ruchu maszyny przy otwartej osłonie. 
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Fot. nr 2 – przenośnik szczebelkowy – występowało ryzyko pochwycenia palców lub 

elementów odzieży pracownika przy odbiorze zapakowanych elementów. 

 

 

Fot. nr 3 – dostęp do elementów ruchomych maszyny DQL 4518 podczas ruchu przy 

uniesionej osłonie strefy zgrzewania. 
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Fot. nr 4 – miejsce połączenia ww. maszyn – ryzyko dostępu do strefy noża tnącego pomimo 

zastosowania osłony z pleksi. 

Ponadto pracodawca dla własnych potrzeb wyprodukował kilka maszyn. Przykładowo 

maszyna do cięcia i nawijania folii na szpule z 2017r. (maszyna własnej konstrukcji, 

producent Plastiflora). Stwierdzono brak oznakowania maszyny danymi producenta  

i maszyny, brak oznakowania znakiem CE. Maszyna stanowi zespół maszyn: przewijarki 

umieszczonej w jednej zwartej obudowie i układu do nawoju pociętych pasków folii prod. 

Metex JC Cascarinio, sterowanie odbywało się z jednego pulpitu sterowniczego. 

Strefy niebezpieczne np. rolki napędzające folię miejscami osłonięte – częściowo 

ruchomą osłoną z pleksi pośrodku obudowy oraz osłoną na wałki od strony podawania 

materiału – nie zachowano przy tym wymagań dotyczących odległości bezpieczeństwa 

(możliwość włożenia dłoni w strefy niebezpieczne pomimo zastosowanych osłon). 

Nie sporządzono wymaganej dokumentacji technicznej maszyny i odpowiedniej 

instrukcji. Brak deklaracji zgodności. 

 

Fot. nr 5 - Strefy niebezpieczne np. rolki napędzające folię tylko częściowo osłonięte. 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
153 

Kontrola przeprowadzona w związku z informacją przekazaną przez OIP  

w Zielonej Górze o nieprawidłowościach w zakresie wymagań zasadniczych przez 

napownicę pneumatyczną typ SGY4-806D/KPL.  

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: oznakowania maszyny, braku deklaracji 

zgodności, braku kompletu informacji w instrukcji, niedziałania osłony bezpieczeństwa 

opisanej w instrukcji, wad konstrukcyjnych – możliwości przypadkowego uruchomienia 

przełącznika wyzwalającego ruch stempla, rozbudowy maszyny o elementy sterujące 

(sterowanie dwuręczne) które można uruchomić palcami jednej ręki lub zablokować na stałe, 

usunięcia sterownika elektronicznego, który zgodnie z zapisami instrukcji pozwalał na 

regulację siły i czasu trwania docisku tłoka.  

Przy obsłudze ww. napownicy doszło do dwóch wypadków przy pracy podczas pracy 

przy zaciskaniu nap. Pomimo zmian w konstrukcji maszyny (zainstalowania dodatkowych 

elementów sterowania dwuręcznego) wg kontrolującego maszynę inspektora pracy nie 

podwyższyło to poziomu bezpieczeństwa.  

Firma Banaszczyk jest importerem przedmiotowej maszyny i wprowadziła ją do 

obrotu firmując własną nazwą umieszczoną na tabliczce znamionowej obok znaku CE. 

Producentem jest firma Shanghai Guiyi Industrial Sewing Equipment MTG Co. Ltd. z Chin.  

Do obrotu wprowadzono ok. 10 maszyn tego typu. Potwierdzono nieprawidłowości 

dotyczące zabezpieczenia strefy niebezpiecznej tj. stempla zaciskającego napę i możliwości 

dostępu do tego elementu pomimo zastosowanej osłony w kształcie pierścienia oraz 

dodatkowych elementów sterowniczych – sterowania dwuręcznego. Próby przeprowadzone 

z użyciem okazanej maszyny wykazały możliwość dostępu do strefy niebezpiecznej – 

stempla pomimo zastosowanej osłony.  

W trakcie kontroli użytkownik dostarczył maszynę i pracodawca podjął działania 

mające na celu usunięcie nieprawidłowości m.in. dokonano zmian konstrukcyjnych  

w zakresie sterowania oraz zabezpieczania strefy niebezpiecznej – ruchomego stempla. 

 

Fot. nr 6 – widok na elementy zabezpieczające strefę pracy stempla napownicy, 

 po zmianach wprowadzonych przez firmę Banaszczyk. 
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W ramach kontroli maszyn użytkowanych w warsztatach samochodowych – 

podnośniki stacjonarne przeprowadzono 58 kontroli wyrobów. Dla 30 dźwigników nie 

stwierdzono nieprawidłowości. Niezgodności wynikające z wymagań zasadniczych dla 

dźwigników stacjonarnych stwierdzono w 28 przypadkach. Najczęściej dotyczyły wymagań 

formalnych takich jak niewłaściwa instrukcja, niewłaściwa deklaracja zgodności czy 

oznakowanie wyrobów. Przy 6 maszynach stwierdzono niezgodności w zakresie ich budowy 

i wyposażenia w zabezpieczenia. 

Przykłady: 

Dźwignik przemysłowy 209 hydrauliczny dwukolumnowy nr 4514001771 z 2014r.,  

nr fabr. 20301590, o udźwigu 4 ton. Deklarację zgodności wystawiła firma Bergone 

Importer i Hurtownia Narzędzi jako upoważniony przedstawiciel producenta na Polskę. 

Producentem jest Peak Corporation A2-A3 Xingui Industrial Area Yanbu Nanhai District 

Guangdong Chiny. Zdeklarowano zgodność z wymogami dyrektyw 2006/42 i 2004/108 oraz 

norm PNEN 1493:2010 i PNEN 60204-12006+A1:2009. Ponadto w deklaracji powołano się 

na świadectwo badania typu wystawione przez JN nr NB 1105. Okazana instrukcja 

podnośnika zawierała informację „Instrukcja zgodna z oryginalnym tłumaczeniem”. Oryginału 

nie dołączono do maszyny. W instrukcji nie podano danych producenta. Ponadto instrukcja 

nie zawierała kompletu wymaganych informacji (była to przede wszystkim instrukcja 

montażu) np.: ogólnego opisu podnośnika (z podaniem przeznaczenia itp. – zawarto rysunek  

z podaniem cech podnośnika), opisu stanowiska jakie może zajmować operator, ostrzeżenia 

dotyczącego niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika  

z doświadczenia, mogą mieć miejsce; informacji dotyczących ryzyka istniejącego mimo 

zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej w sobie, środków zabezpieczających  

i dodatkowych środków ochronnych; dotyczących środków ochronnych, jakie musi 

zastosować użytkownik; poziomu hałasu emitowanego przez maszynę; sposobu 

postępowania w razie wypadku lub awarii; wymagań dotyczących transportu maszyny.  

Na tabliczce znamionowej brak było danych producenta oraz jego upoważnionego 

przedstawiciela. Przy ramionach podnoszących brak zabezpieczeń przed ryzykiem 

zgniecenia stóp operatora, na podnośniku brak opisów elementów sterowniczych  

(z podaniem ich funkcji lub przeznaczenia).  

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
155 

 

Fot. nr 7 – brak zabezpieczenia przed zgnieceniem stóp operatora przy ramieniu dźwignika. 

 

Fot. nr 8 – widok tabliczki znamionowej ww. podnośnika. 

Dźwignik dwukolumnowy SF-B4KMS nr 2017063663 z 2017r. udźwig 4 tony. Okazana 

instrukcja dla podnośników dwukolumnowych nie zawierała kontrolowanego typu 

podnośników. W instrukcji zamieszczono deklarację zgodności DZ/01TMG/16  

z 08.06.2017 r. wydaną przez upoważnionego przedstawiciela producenta – Safe 

Automotive Maintenance Equipment Co. Ltd. z Chin. W deklaracji i załączonego do niej 

certyfikatu badania typu nie wymieniono podnośnika kontrolowanego typu SF-B4KMS.  

Brak wyciągu z instrukcji na podnośniku z informacjami w języku polskim. Brak opisu 

elementów sterujących podnośnika. Na tabliczce znamionowej brak nazwy i adresu 

producenta oraz upoważnionego przedstawiciela. Maszyna była oznakowana CE. 
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Fot. nr 9 – tabliczka znamionowa podnośnika SF-B4KMS. 

 

Podnośniki warsztatowe dwukolumnowe marki DRAGON TOOL 

Stwierdzono, że: 

 występują nieosłonięte elementy napędu podnoszenia (koła zębate napędzające 

łańcuch przymocowane do tłoków hydraulicznych) powodujące ryzyko pochwycenia  

i zmiażdżenia w przypadku zetknięcia z tymi elementami, 

 dołączono instrukcję obsługi tylko w języku angielskim,  

 instrukcja obsługi nie zawierała określenia firmy i pełnego adresu producenta i jego 

upoważnionego przedstawiciela; określenia maszyny, które zostało umieszczone na 

samej maszynie, deklaracji zgodności WE lub dokumentu przedstawiającego treść 

deklaracji zgodności WE, wskazującą szczegółowe dane dotyczące maszyny, 

 oznakowanie maszyny nie zawierało: nazwy i pełnego adresu producenta  

i upoważnionego przedstawiciela producenta. Podnośnik został wyprodukowany przez 

firmę: SHANGHAI FANBAO AUTO MAINTENANCE EQUIPMENT CO.,LTD z siedzibą: 

No. 1 Bridge, Xupan Road, Jiading District, Shanghai, CHINY. Do obrotu na terenie Unii 

Europejskiej został wprowadzony przez firmę: REAL-PARTS HOLLAND z siedzibą: 

WESTKANAALWEG 2B, 2461 EC TER AAR, HOLANDIA. W trakcie kontroli ustalono, 

że sprzedawcą kontrolowanej maszyny w Polsce była firma ARWIT ANETA URBAŃSKA 

z siedzibą ul. Polowa 8, 99-320 Żychlin. Informację o wadach przekazano do Głównego 

Inspektoratu Pracy i właściwego organu nadzoru rynku w Holandii. 

 

Szereg nieprawidłowości w zakresie konstrukcji maszyn i ich wyposażenia 

technicznego stwierdzano podczas kontroli maszyn w związku z wypadkami przy pracy  

(przeprowadzono 12 takich kontroli).  
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Przykład: 

Pracownik doznał rozległych oparzeń ciała podczas obsługi instalacji do katalicznego 

przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych na woski polimerowe typ PCP 703, nr fabr.: 

2017/6, rok prod.2017, która została wyprodukowana i zmontowana przez firmę POLYMER 

ENRGY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Ogrodowa 31/35. Reaktor 

wchodzący w skład w/w instalacji został wyprodukowany przez firmę „Bracia Szymańscy” 

s.c. i był elementem instalacji służącej do wytwarzania komponentu płynnego do paliw. 

Przyczyną wypadku był wybuch mieszaniny par węglowodorów (powstających w procesie 

technologicznym) z powietrzem prawdopodobnie na skutek inicjacji wybuchu przez iskry 

mechaniczne, które powstały w czasie czyszczenia zasuwy przez poszkodowanego 

używającego do wykonywania tych czynności zwykłych narzędzi (zamiast nieiskrzących.  

W zakresie oceny zgodności ww. instalacji stwierdzono pomimo zawarcia w deklaracji 

zgodności oświadczenia o spełnianiu przez urządzenie do produkcji wosków polimerowych 

typ PCP 703 wymagań dyrektywy 2006/9/WE Sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do 

stosowania w atmosferze potencjalnego wybuchu ATEX, przedstawiciel producenta instalacji 

Zbigniew Tokarz wyjaśnił, że pomimo zadeklarowania zgodności z dyrektywą ATEX  

w instalacji nie zastosowano żadnych urządzeń/komponentów w wykonaniu 

przeciwwybuchowym. Ponadto ustalono, że użytkownikowi nie przekazano deklaracji 

zgodności po przebudowie układu filtracji polegającej na zastąpieniu filtra jednokomorowego 

filtrem zespolonym składającym się z dwóch komór tj. komory sedymentacyjnej oraz 

zbiornika pośredniego. Instalacja nie posiadała odpowiedniego oznakowania zawierającego 

m.in. nazwę i adres producenta, określenie maszyny, oznakowanie CE. Ponadto na 

maszynie stwierdzono brak oznakowania wymaganego dla urządzeń przeznaczonych do 

pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem tj. oznakowania zawierającego (wymagania wg 

dyrektywy ATEX). Przekazana użytkownikowi instrukcja nie zawierała kompletu informacji 

m.in. sposobu postępowania w razie wypadku lub awarii, w tym awarii układu pompowania 

wosku i innych awarii, których usunięcie wykonywane jest w warunkach rozszczelnienia 

instalacji, brak określenia szczegółowych zasad użycia argonu, opisu czynności 

regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik, oraz 

zapobiegawczych środków konserwacji. Dodatkowo stwierdzono brak oznakowania 

rurociągów wchodzących w skład instalacji, odpowiedniego oznakowania elementów 

sterowniczych, zabezpieczenia przed dostępem z poziomu podestu roboczego do strefy 

niebezpiecznej występującej w urządzeniu do załadunku surowca czy zabezpieczeń przed 

upadkiem z wysokości. Sprawę przekazano do OIP Warszawa celem dalszego 

postępowania. 
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 W zakresie dyrektywy 89/686 dotyczącej środków ochrony indywidualnej 

skontrolowano 43 wyroby, w 15 wyrobach wystąpiły niezgodności. Stwierdzono przede 

wszystkim nieprawidłowości w zakresie wymagań formalnych związanych z brakiem  

lub nieprawidłowo sporządzonymi instrukcjami użytkowania, brakiem lub nieodpowiednim 

oznakowaniem wyrobów. W 1 przypadku wyrób nie posiadał oznakowania CE. Przyczyny 

nieprawidłowości najczęściej wynikały z faktu, iż wyroby wyprodukowane były poza 

obszarem UE, a importerzy czy dystrybutorzy nie przywiązywali uwagi do wymagań 

formalnych. Wiedzę o ich zgodności najczęściej opierali na zapewnieniach producentów lub 

ich upoważnionych przedstawicieli. 

Przykłady: 

Rękawica metalowa ochronna, marki Euroflex, typ: MDF76669 HC152. Do wyrobu nie 

dołączono instrukcji w języku polskim. 

 

Fot. nr 10 - widok rękawicy. 

 

Fot. nr 11 - widok strony tytułowej instrukcji wraz z wykazem dostępnych tłumaczeń,  

brak instrukcji w języku polskim. 
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Obuwie drewniaki typ 03 nie zostało oznakowane znakiem CE (kontrola wyrobu 

przekazana z OIP Warszawa). Z wyjaśnień złożonych przez producenta wynikało, że szpital 

zakupił obuwie bezpośrednio od Medibut: w dniu 06.12.2011r. – ogółem 18 par obuwia typ 

03D, 03BD, 03M, 03BM; w dniu 16.05.2013r. – 1 parę obuwia 03M; w dniu 17.07.2014r. –  

1 parę obuwia 03M. 

Do dnia kontroli bezpośrednio szpital nie dokonywał zakupów obuwia typ 03. Ponadto 

wyjaśniono, że sprzedażą obuwia Medibut zajmuje się na terenie Polski kilkudziesięciu 

dystrybutorów oraz z posiadanych informacji wynika, że szpital nie organizował przetargu  

na obuwie i przedmiotowe obuwie mogło być zakupione u jakiegoś dystrybutora z wolnego 

zakupu. Jednocześnie wskazano, że z załączonej dokumentacji fotograficznej wynika,  

że obuwie nie nosi cech znacznego użycia (co powinno mieć miejsce przy jego użytkowaniu 

od 2014r.) i obuwie może pochodzić od innego producenta niż Medibut (występowały już 

przypadki podszywania się pod obuwie produkowane przez Medibut z wykorzystaniem 

informacji dostępnych na stronie internetowej). Ponadto nie widoczne jest oznakowanie 

rozmiaru – na spodzie podeszwy. W czasie kontroli stwierdzono, że obuwie typ 03 

(drewniaki) produkowane przez Medibut znakowane jest na wewnętrznej stronie cholewki 

poprzez stemplowanie na gorąco. Oznakowanie umieszcza się na obydwu butach jednej 

pary – stempluje się cholewki po ich wykrojeniu, przed montażem do podeszwy i w ocenie 

producenta nie jest możliwe wykonanie obuwia bez tego oznakowania, wykonuje się również 

kontrolę jakości wyrobów. Oznakowanie zawierało znak CE. 

Okazano sprawozdania z badań nr 166/2010 i 159/2010 wykonanych przez Instytut 

Przemysłu Skórzanego w Łodzi. W trakcie kontroli dodatkowo dokonano uzupełnienia 

instrukcji oraz strona zobowiązała się do dobrowolnego usunięcia pozostałych niezgodności 

wynikających z wymagań formalnych (po potwierdzeniu zasadności wad wyrobu  

w odniesieniu do kontrolowanego obuwia). 

W zakresie kontroli obuwia o cechach ochronnych tylko w 8 przypadkach stwierdzono 

nieprawidłowości. Dla pozostałych 25 skontrolowanych wyrobów inspektorzy nie stwierdzili 

uwag. Niezgodności odnosiły się w 5 przypadkach do oznakowania wyrobów,  

w 6 przypadkach do niewłaściwie sporządzonych instrukcji użytkowania. Ponadto  

w 1 przypadku stwierdzono brak oznakowania CE oraz w 1 nieprawidłowo sporządzoną 

deklarację zgodności. 

Przykład: 

Pracodawca zakupił dwie pary obuwia ochronnego – sandały BENNON MAUSER S1, nr. 

kat. Z41088. Rok produkcji obuwia – grudzień 2014 r. Pracodawca okazał deklarację 

zgodności WE z której wynikało, że producentem obuwia jest Z-STYLE a.s. Malotova 5614, 
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760 01 Zlin, Czech Republic. W deklaracji podano że wyrób posiada certyfikat badania typu 

0075/2194/161/11/11/1151 z 27.11.2015 r. Oględziny obuwia wykazały, że na każdej 

półparze na wewnętrznej stronie języka przyszyta jest etykieta zawierające dane 

identyfikacyjne. Stwierdzono, że obuwie nie zostało oznakowane znakiem CE.  

Pracodawca wycofał z użytkowania wszystkie pary w/w obuwia oraz skierował pismo  

do dystrybutora z żądaniem wyjaśnień o braku oznakowania obuwia znakiem CE pomimo 

takiego obowiązku. W dniu 23.07.2018 r. dystrybutor pisemnie wyjaśnia, że cyt. „w obuwiu 

Z41088 BNN Mauser wyprodukowanym w 2014 r. doszło ze strony producenta do błędnego 

wydrukowania naklejek bez oznaczenia CE. Kontrola jakościowa nie wykryła tego 

uchybienia. Oznaczenie zostanie natychmiast uzupełnione”.  

W zakresie dyrektywy 97/23/WE (2014/68) niezgodności stwierdzono w przypadku  

3 urządzeń lub zespołów urządzeń ciśnieniowych. W zakresie tej dyrektywy w dalszym ciągu  

nie przeprowadza się wielu specjalistycznych kontroli. W dużej mierze wynika  

to ze złożoności jej wymagań. Dla poprawnego przeprowadzenia kontroli wyrobu w zakresie 

tej dyrektywy niezbędna jest znajomość szeregu praw i reguł budowy urządzeń 

ciśnieniowych, co powoduje, że problematyką 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. 

Podobnie jak w latach ubiegłych w ocenie wytwórców urządzeń przyczyną 

występowania tego rodzaju niezgodności jest w dalszym ciągu niewiedza i nieznajomość 

przepisów w zakresie dyrektywy 97/23/WE (2014/68). W przypadku dużych zespołów 

urządzeń ciśnieniowych (np. kotłowni, instalacji sprężonego powietrza) montażyści unikają 

odpowiedzialności za wyrób poprzez uzyskiwanie oświadczeń od użytkowników (najczęściej 

już po kontroli PIP) o montażu urządzeń na ich wyłączną odpowiedzialność. 

Przykłady: 

Pracodawca w 2016r. wykonał instalację sprężonego powietrza. Dla zespołu 

urządzeń ciśnieniowych (instalacja sprężonego powietrza zasilająca sprężonym powietrzem 

ciągi produkcyjne – w skład zespołu wchodziły: zbiornik ciśnieniowy 1500 litrów, p=8 bar, 

sprężarka, osuszacz, rurociągi z osprzętem ciśnieniowym i zabezpieczającym). Nie okazano 

instrukcji dla tego zespołu urządzeń ciśnieniowych. Montaż zbiornika i sprężarki oraz 

włączenia w orurowanie dokonała firma z Łodzi, natomiast rurociągi DN32 wykonał 

kontrolowany pracodawca we własnym zakresie z rur PP (nie okazano atestu dla materiałów 

z jakich wykonano rurociągi). Dla zespołu nie dokonano kategoryzacji i oceny zgodności  
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w zakresie dyrektywy PED (ciśnieniowej). Brak deklaracji zgodności lub potwierdzenia 

wykonania zespołu w dobrej praktyce inżynierskiej. 

Na wniosek urzędu celnego w Łodzi kontroli poddano m.in. 24 szt. 

niskotemperaturowych kotłów wodnych centralnego ogrzewania: kotły grzewcze typ 

KOS Econom, kotły grzewcze typ KWM Econom (o różnej mocy grzewczej). 

Stwierdzono, że w deklaracjach nie potwierdzono zgodności z wymaganiami 

zasadniczymi przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. sprawie 

wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. Z informacji 

zamieszczonych na tabliczce znamionowej i w instrukcji użytkowania kotłów wynikało, że 

posiadają maksymalne ciśnienie robocze -1,5 bar i najmniejsze z nich o mocy 10 KW 

posiadają pojemność wodną 50 litrów oraz temperaturę roboczą wody grzewczej od  

50-900C. Kotłów nie poddano procedurze oceny zgodności, stosując jeden z modułów: 

badanie typu UE, albo zgodności opartej na pełnym zapewnieniu jakości (moduł H).  

W deklaracjach zgodności nie podano zastosowanej procedury zgodności, typu i serii kotła; 

nazwy i adresu oraz numeru jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności 

oraz numeru wydanego certyfikatu, a także odniesienia do certyfikatu badania typu. Brak 

dokumentacji technicznej dla ww. kotłów. 

  

Fot. nr 12, nr 13 – widok na kocioł grzewczy oraz tabliczkę znamionową. 
 

W 2018 r. Urzędy Celno-Skarbowe 33 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 – 29 wyrobów,  

2 wyroby objęte były wymaganiami dyrektywy PED 2014/68 oraz 2 wyroby objęte 

wymaganiami dyrektywy LVD 2014/35. Tylko dla 10 poddanych kontroli wyrobów wydano 

opinie pozytywne. W 23 przypadkach wydano opinie negatywne.  
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Z informacji przekazanych przez Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi wynika, że do dnia 

31.12.2018 r. w 8 przypadkach wyroby objęto procedurą wywozu poza granice,  

w 9 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.  

Przykłady:  

Betoniarki BME 220, bez silnika – 14 sztuk (zgodnie z fakturą zakupu). Betoniarki 

zakupiono od firmy z Ukrainy. Na maszynach przyklejono tabliczki znamionowe, które 

zawierały m.in. informacje o producencie – Term-Stal Wygnanów 22, 26-300 Opoczno. 

Poziom mocy akustycznej został zapisany na tabliczce znamionowej w formie: „Lwa-87dB”, 

niezgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 

2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 

pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. Z deklaracji zgodności wynikało, że 

wyrób spełnia również wymagania dyrektywy 2000/14/EC, (co miało być potwierdzone przez 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr sprawozdania z 

badań – Nr 12570/MZ). Na deklaracji zgodności betoniarki i w ekspertyzie z badania hałasu, 

a także w instrukcji obsługi maszyny była podana nazwa RBA-220 – inna niż we wniosku 

urzędu celnego i fakturze. Z ustaleń kontroli wynikało, że firma z Opoczna jest producentem 

betoniarek RBA-220 i wprowadza je do obrotu na terytorium Polski, a firma z Ukrainy 

otrzymała od niego licencję na produkcję betoniarek i kompletną dokumentację techniczną 

wraz z rysunkami złożeniowymi i wykonawczymi wszystkich elementów betoniarki, i że 

betoniarki są produkowane w ukraińskiej fabryce. Ponadto stwierdzono niezgodności:  

w deklaracji zgodności podano nieaktualne dyrektywy i przepisy polskie implementujące 

dyrektywy na poziom prawa krajowego, nie podano imienia i nazwiska oraz podpisu osoby 

upoważnionej do sporządzenia deklaracji zgodności w imieniu producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela. 

  Fot. nr 14 – widok na przedmiotową betoniarkę. 
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Maszyna do produkcji wytłoczek z płyty papierowej, nr 03018001, typ 2100 (zespół 

maszyn stanowiący linię do produkcji opakowań z miazgi tekturowej). Z informacji 

przekazanych przez urząd celny wynikało, że przedmiotowa linia została wyprodukowana  

w RPA i została sprowadzona w celu użytkowania na terytorium Polski przez polską firmę. 

Producentem jest firma Southern Pulp Machinery (PTY) Ltd. South Africa, 50 Erika Way 

Somerset West Business Park Somerset West 7130. Elementy składowe linii były 

zdemontowane, w osobnych częściach. Wobec powyższego w stanie w jakim znajdowała się 

linia (podczas oględzin) nie było możliwości dokonania jej oceny w zakresie spełniania 

wymagań zasadniczych czy bhp. 

Na jednym z elementów linii znajdowała się tabliczka znamionowa, na której podano: 

nazwę producenta, nr referencyjny 334-01, nr modelu 2100 Standard, nr seryjny 03018001 

oraz informację „Puplack Patents Pending”. Na tabliczce wykonano oznakowanie znakiem 

CE – znak jednak nie odpowiadał wzorowi tego znaku. Nie podano roku budowy maszyny. 

Brak informacji o ustanowieniu upoważnionego przedstawiciela na terenie UE. Wg 

wyjaśnień przedstawiciela polskiego importera maszyna została zamówiona i zakupiona 

bezpośrednio u producenta i importer nie posiadał statusu upoważnionego przedstawiciela. 

Ponadto stwierdzono, że na niektórych częściach składowych linii np. komorach 

wentylacyjnych znajdowały się tabliczki znamionowe bez oznakowania znakiem CE. Dla tych 

podzespołów nie okazano deklaracji zgodności oraz wymaganych instrukcji.  

W skład linii produkcyjnej wchodziły urządzenia ciśnieniowe np. zbiorniki ciśnieniowe  

o pojemności 300 litrów i ciśnieniu 1000 kPa (10 bar). Zbiorniki nie posiadały oznakowania 

CE, brak deklaracji zgodności oraz instrukcji. Zbiornik przeznaczony do instalacji próżniowej 

o poj. ok. 500 litrów nie posiadał żadnego oznakowania (brak danych producenta, 

parametrów i danych znamionowych itd.). Elementy sterownicze umieszczone na pulpicie 

sterowniczym nie posiadały opisów z podaniem ich funkcji lub przeznaczenia w języku 

polskim. Miejscami na poszczególnych elementach składowych linii znajdowały się 

ostrzeżenia i informacje sporządzone jedynie w języku angielskim np. etykiety na silnikach 

napędowych. Do wytłaczarki SPM 2100 dołączono instrukcję i deklarację zgodności. 

Instrukcja częściowo przetłumaczona na język polski (nie okazano oryginalnej instrukcji). 

Zawartość instrukcji odnosiła się do obsługi panelu sterowniczego i mogła stanowić część 

instrukcji całej maszyny. Brak instrukcji (DTR) dla kompletnej linii (maszyny) zgodnej  

z wymaganiami zasadniczymi (dyrektywą 2006/42). 
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Fot. nr 15 i nr 16 - widok na elementy składowe linii produkcyjnej 
 

  

Fot. 17, 18 - widok na elementy składowe linii m.in. zbiorniki ciśnieniowe  
 

Zakres i rodzaj stwierdzanych podczas tych kontroli niezgodności wynika w dużej 

mierze z przyjętych procedur w zakresie wydawania opinii na wnioski Urzędów Celno-

Skarbowych. W większości przypadków brak jest możliwości przeprowadzenia szczegółowej 

oceny kompletnych maszyn. Kontrolowane wyroby z reguły są składowane w magazynach 

składów celnych, zdemontowane na części lub niekompletnie zmontowane,  

w opakowaniach (kontenerach). W odniesieniu do maszyn rozległych lub urządzeń 

wielkogabarytowych (np. linii technologicznych) ocena może być dokonana po ich 

zmontowaniu w miejscu użytkowania i bezcelowe okazuje się kontrolowanie wyrobu w stanie 

przeznaczonym do transportu.  

Problemy pojawiają się również na etapie zakwalifikowania wyrobów do danej 

dyrektywy, zwłaszcza, gdy do wyrobu nie dołączono żadnej dokumentacji lub wyrób jest 

niekompletny oraz występowały problemy z interpretacją umów międzynarodowych np. dla 

wyrobów sprowadzanych z krajów należących do EFTA itp. 

Oprócz niewiedzy w zakresie wymagań dla importowanych wyrobów, jako przyczyny 

importerzy wskazują przede wszystkim aspekty ekonomiczne tj. niższe koszty zakupu 
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wyrobów poza terenem UE lub maszyn używanych z perspektywą ich modernizacji lub 

dostosowania. W dalszym ciągu występuje duża nieświadomość importerów w zakresie 

konsekwencji i odpowiedzialności wynikającej z wprowadzania do obrotu wyrobów 

niezgodnych z wymogami prawa. Próby dostosowania wyrobów do wymagań zasadniczych 

niejednokrotnie kończą się zbytecznym ponoszeniem dodatkowych kosztów.  

Uzyskane efekty  

Wobec kontrolowanych pracodawców, którzy wyposażyli stanowiska pracy  

w maszyny i urządzenia techniczne niespełniające wymagań dotyczących oceny zgodności 

wydano 7 decyzji nakazowych oraz skierowano 4 wnioski w wystąpieniach.  

Wobec pracodawców użytkujących maszyny niespełniające wymagań zasadniczych 

nałożono 1 mandat karny na kwotę 2000 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 ochronnych RBI-VEX Dragon). Do dnia 31.12.2018 r. postępowanie nie zostało 

zakończone – nie upłynął wyznaczony termin na usunięcie wad. 

W 27 przypadkach ze względu na właściwość terytorialną podmiotów 

odpowiedzialnych za wyroby, kontrole przekazano do rozpatrzenia we właściwych 

Okręgowych Inspektoratach Pracy oraz w odniesieniu do 4 wyrobów skierowano pisma do 

Głównego Inspektoratu Pracy o przekazanie kontroli do organów nadzoru rynku  

na terytorium krajów producentów. Do dnia 31.12.2018 r. w 10 przypadkach otrzymano 

informacje zwrotne o podjętych działaniach. Dla pozostałych wyrobów brak jest zwrotnych 

informacji z właściwych terytorialnie OIP lub z posiadanych informacji wynika, że sprawy  

są w toku.  

Na wnioski Urzędów Celnych w Łodzi wydano 33 opinie, w tym 23 opinie negatywne.  

W wyniku kontroli lub pism skierowanych do producentów o podjęcie dobrowolnych 

działań usunięto niezgodności w 49 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 (dot. 29 wyrobów – przesłano informacje o wadach i możliwości podjęcia 

działań dobrowolnych) – nie upłynęły terminy na udzielenie odpowiedzi lub strony nie 

udzieliły odpowiedzi, a nie przeprowadzono jeszcze kontroli sprawdzających.  
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Podsumowanie i wnioski 

W 2018 roku kontroli poddano 215 wyrobów w zakresie spełniania wymagań 

określonych w 4 dyrektywach nowego podejścia. 

Zakres stwierdzanych niezgodności najczęściej odnosił się do wymogów formalnych 

związanych z oznakowaniem wyrobów, w tym oznakowania znakiem CE, brakiem lub 

nieprawidłowo sporządzonymi deklaracjami zgodności oraz dokumentacją towarzyszącą 

wyrobom. W przypadku 57 maszyn stwierdzono wady w zakresie konstrukcji, braki 

odpowiednich zabezpieczeń lub urządzeń ochronnych. 

W odniesieniu do 49 wyrobów stwierdzone wady zostały dobrowolnie usunięte przez 

strony, bez konieczności wdrażania procedur administracyjnych. 

 Urzędy Celne w 33 przypadkach wnioskowały o wydanie opinii w zakresie spełniania 

zasadniczych i innych wymagań przez maszyny i urządzenia techniczne wprowadzane na 

rynek Unii Europejskiej. W tym zakresie wydano 23 opinie negatywne. W wyniku działań 

podjętych przez urzędy celne do dnia 31.12.2018 r. w 8 przypadkach wadliwe wyroby 

wycofano poza obszar Unii Europejskiej.  

Kontrole przeprowadzane na wnioski Urzędów Celnych pozwalają na skuteczną 

weryfikację i ograniczenie sprowadzania na teren Unii Europejskiej wyrobów wadliwych lub 

niespełniających wymagań oceny zgodności.  

Podsumowując należy stwierdzić, że kontrole wyrobów w zakresie nadzoru rynku  

są skomplikowane i czasochłonne, wymagające od kotrolującego specjalistycznej wiedzy  

i dużego doświadczenia praktycznego. Zadawalający jest fakt, iż coraz częściej wady 

wyrobów usuwane są w ramach działań dobrowolnych i nie ma potrzeby stosowania 

środków administracyjnych (decyzji, wszczynania postępować etc.). W dalszym ciągu wiele 

problemów stwarza możliwość różnej interpretacji prawa w zakresie tych samych wymagań 

zasadniczych oraz brak dostępu do pełnej bazy norm technicznych czy coraz częściej 

publikowanych jedynie norm „okładkowych” (nie tłumaczonych na język polski). 
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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 

dotyczyły treści regulaminu pracy, głównie w zakresie nieprawidłowego określenia miejsca, 
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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 

dokonującego oceny ryzyka zawodowego – głównie braku lekarza sprawującego 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
170 

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 

instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących bezpiecznej obsługi i konserwacji 
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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.  

Po zakończeniu czynności kontrolnych, kierowali do kontrolowanych podmiotów środki 

prawne mające na celu usunięcie uchybień w przestrzeganiu przepisów prawa pracy, 
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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.  

 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
173 

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
ść

 
ko

n
tr

o
li 

D
ec

yz
je

 
sp

ra
w

-
d

zo
n

e 

D
ec

yz
je

 
n

ie
w

y-
ko

n
an

e 

W
n

io
sk

i 
sp

ra
w

-
d

zo
n

e 

W
n

io
sk

i 
n

ie
w

y-
ko

n
an

e 

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.2. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2018 r. przeprowadzono w tym 

temacie 1083 kontrole w 1008 podmiotach. 

Na ogólną liczbę kontroli przeprowadzonych w ramach realizacji ww. tematu  

– 58 kontroli zainicjowanych było skargami, z czego 7 skarg było zasadnych,  

w 15 przypadkach niemożliwe było ustalenie zasadności, 36 skarg było bezzasadnych.  

44 skargi dotyczyły zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie, 6 skarg dotyczyło 

zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło, 6 skarg dotyczyło zatrudnienia na podstawie 

innej umowy cywilnoprawnej i 2 skargi dotyczyły zatrudnienia przez wykonawcę lub 
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podwykonawcę zamówienia publicznego umowy zlecenia w warunkach, w których zgodnie  

z art. 22 § 1 K.p. powinna być zawarta umowa o pracę.  

 

Podsumowanie: 

W toku 77 kontroli inspektorzy pracy zakwestionowali zatrudnienie na podstawie 

umów cywilnoprawnych i wydali 36 poleceń oraz 51 wystąpień.  

W wyniku kontroli przeprowadzonych w związku z realizacją tematu 100 inspektorzy 

pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wydali: 

 51 wystąpień zawierających 60 wniosków, które dotyczyły  247 pracowników, 

 wydano również 36 poleceń, które dotyczyły 53 pracowników,  

 w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami skierowano 4 wnioski o ukaranie  

do sądów rejonowych sądów karnych,  

 nałożono 21 mandatów karnych, w wyniku stwierdzenia 21 wykroczeń, na łączną 

sumę grzywien w wysokości 21 200 zł., 

 skierowano również 24 środki wychowawcze w związku ze stwierdzeniem  

24 wykroczeń. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi, na ogólną liczbę wydanych 51 wystąpień 

zawierających 60 wniosków wykonane zostały 23 wystąpienia i 25 wniosków.  Nie zostało 

wykonanych 35 wniosków zawartych w 28 wystąpieniach (tzn. nie została udzielona przez 

pracodawcę informacja zwrotna o wykonaniu wystąpienia).  

 

Wnioski: 

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, 

 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. 
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W porównaniu do lat ubiegłych znacząco zmalała liczba nieprawidłowości. 

Zauważalne jest obecnie, że osoby zatrudnione wyrażają świadomą, nieprzymuszoną wolę 

świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Jest to spowodowane 

zagwarantowaniem minimalnej stawki godzinowej obowiązującej przy umowie zlecenie, która 

jest wyższa od stawki wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego 

pracownikom. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych wyjaśniały w toku 

kontroli, że taki rodzaj zatrudnienia im odpowiada ponieważ na przykład: mogą dysponować 

swoim czasem, nie są silnie związane z podmiotem zatrudniającym, prowadzą własną 

działalność gospodarczą (której przedmiot różni się od pracy świadczonej na zlecenie). 
 

Działania prewencyjne: 

Inspektorzy pracy udzielając w toku kontroli porad prawnych przekonywali 

przedsiębiorców do potwierdzania pracownikom zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

 – odnotowano szereg pojedynczych przekształceń stosunków cywilnoprawnych w stosunki 

pracy. 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. 

 

III.3. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz wstępowanie  

do postępowania w tych sprawach w 2019 r. 

Wniesiono 21 powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy.  

Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy zostały wniesione łącznie na rzecz  

21 osób, z których 15 świadczyło pracę na podstawie pozornych umów o dzieło,  

a 6 świadczyło pracę na podstawie pozornych umów zlecenie.  

 

Podsumowanie: 

W Okręgu łódzkim jedynie w przypadku jednego powództwa wniesionego w 2018 r. 

Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sieradzu wydał Wyrok 

zaoczny z dnia 26 czerwca 2018 r. sygn. akt IV P 15/18, w którym ustalił stosunek pracy  

w miejsce zawartej umowy zlecenie, na rzecz jednej osoby objętej powództwem. Wyrok  

jest prawomocny.  

Pozostałych 20 spraw jest w toku i nie zapadły w nich żadne rozstrzygnięcia.  

W 2018 r. nie było przypadku wystąpienia przez inspektora pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz 
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osoby świadczącej pracę bez żadnej umowy W 2018 r. jak również przypadku wstąpienia 

inspektora pracy do postępowania za zgodą bądź na wniosek powoda. 

Wnioski: 

Zasadniczym wnioskiem nasuwającym się w pracy inspektorów pracy występujących 

do sądów pracy z powództwami o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz osób 

świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jest pytanie o celowość takich 

działań inspektora wobec długotrwałości postępowań sądowych i skutków przewlekłości 

procesu dla pracowników. Z obserwacji wynika bowiem, że w okresie od wniesienia 

powództwa do uprawomocnienia się wyroku część podmiotów zaprzestaje prowadzenia 

działalności bądź likwiduje ją i w efekcie brak jest możliwości wyegzekwowania wykonania 

wyroku.  

 

III.4. Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie 

umów cywilnoprawnych 

W okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili 1020 kontroli przestrzegania przepisów 

dotyczących wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie 

umów cywilnoprawnych u 940 przedsiębiorców.  

Przeprowadzono kontrole w różnych branżach m.in.:  

 199 kontroli w zakładach zajmujących się handlem i naprawą.  

 198 kontroli w zakładach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym.  

 109 kontroli w budownictwie.  

 103 kontroli w usługach administracyjnych.  

 63 kontrole w zakładach zajmujących się zakwaterowaniem i świadczących usługi 

gastronomiczne. 

 59 kontroli w zakładach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.  

 54 kontrole w administracji publicznej.  

 

Podsumowanie: 

Podczas kontroli stwierdzono niżej wskazane 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,  
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 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 2018 r. w sprawdzanym temacie kontrolnym, nieprawidłowości stwierdzono: 

 w zakresie wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w związku  

z wykonywaniem czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej na okres 

dłuższy niż 1 miesiąc, wystąpiły w 146 kontrolach, 

 w zakresie przedkładania przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi 

stosownych informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług 

wystąpiły w 72 kontrolach,  

 w zakresie archiwizacji dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin 

wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzających liczbę 

godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług stwierdzono w 13 kontrolach.  

 w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy kierowali polecenia 

lub wystąpienia zobowiązujące do wypłacenia, wykonującym na podstawie umów 

cywilnoprawnych, osobom przysługujących należności.  

 w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w 2018 r. łącznie skierowano  

do pracodawców: 

 237 wystąpień zawierających 306 wniosków, 

 21 poleceń. 
 

W związku z popełnionymi wykroczeniami wynikającymi z ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę skierowano 1 wniosek do sądu w związku z popełnieniem 2 

wykroczeń. W wyniku prowadzonego postępowania obwinionego ukarano karą grzywny  

w wysokości 4 000,- zł.  

W postępowaniu mandatowym wymierzono 21 grzywien w łącznej kwocie 26 200,- zł  

za 21 wykroczeń, zastosowano 25 środków wychowawczych obejmujących 25 wykroczeń.  

Na skutek skierowanych wniosków oraz poleceń, łącznie wykonującym czynności  

na podstawie umów cywilnoprawnych, wypłacono łącznie  kwotę 79 466,91 zł.  
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Wnioski: 

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości były problemy finansowe kontrolowanych 

podmiotów i nieznajomość przepisów prawa. 

Ocena wyników przeprowadzonych kontroli prowadzi do wniosku, iż stan 

przestrzegania przepisów dotyczących wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób 

zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych generalnie jest zadawalający,  

ale wymaga stałego monitorowania. 

Nie stwierdzono w 2018 r. wielu przypadków, w których zleceniobiorcy lub 

wykonujący usługi, mieliby wypłacone wynagrodzenie za wykonane czynności na poziomie 

rażąco niskim, niemniej jednak ujawnienie w 91 zakładach wypłat na poziomie niższym niż 

minimalna stawka godzinowa, wskazuje na konieczność realizowania kontroli w tym 

zakresie.  
 

Działania prewencyjne: 

W czasie kontroli inspektorzy wyjaśniali przepisy dotyczące minimalnej stawki 

godzinowej. Udzielono również szereg porad prawnych w tym zakresie. 

 

III.5. Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania 

umów terminowych 

Przeprowadzono 90 kontroli . W kontrolowanych podmiotach w ramach stosunku 

pracy zatrudnionych było 4005 pracowników, w tym 1664 kobiet i 873 osób 

niepełnosprawnych.  

Przeprowadzono 2 kontrole w związku ze skargami w zakresie nieprzestrzegania 

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

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

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

bezzasadne. 
 

Podsumowanie: 

W toku przeprowadzonych kontroli jedynie w 5 kontrolach stwierdzono przypadek 

zawarcia umów z przekroczeniem limitu 33 miesięcy. 

Nie stwierdzono przypadku braku wypełnienia obowiązku zawiadomienia  

OIP o zawarciu umowy  na czas określony w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 

Kodeksu pracy. 

Nie stwierdzono również przypadku podważania przez inspektora pracy celu lub 

przypadku wskazanego przez pracodawcę w umowach na czas określony, wyłączających 

umowę spod regulacji limitów określonych w art. 251 § 1 k.p. 
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W toku kontroli wydano 41 wystąpień, w których zawarto 65 wniosków dotyczących 

realizacji tematu 210 oraz 2 polecenia, które zostały zrealizowane w toku czynności 

kontrolnych. 

Wnioski dotyczyły sytuacji prawnej 151 pracowników. 

Nie zastosowano środków karnych w postaci mandatów lub środków 

wychowawczych. 

Analizując okoliczności zawarcia umów na czas określony w przypadkach, o których 

mowa w art. 251 par. 4 pkt 4 Kodeksu pracy tj. wyłączenia spod limitu 3/33 w przypadku,  

gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie,  jeżeli ich zawarcie  

w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest 

niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy,  

najczęstszymi przyczynami, na które powoływali się pracodawcy odchodzący  

od limitów zatrudnienia 33 miesięcy i 3 umów  ze względu na obiektywne powody (art. 251  

§ 4 pkt 4 Kodeksu pracy) było: 

 zatrudnienie pracownika w związku z zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy umową 

o organizowanie  prac interwencyjnych i robót publicznych; 

 zatrudnienie pracownika na czas trwania kontraktu zawartego w trybie ustawy  

o zamówieniach publicznych (umowy zawarte z gminami miast); 

 zatrudnienie pracownika w celu wykonywania zadań na rzecz projektu 

finansowanego ze środków unijnych na czas trwania projektu (uczelnie wyższe); 

 zatrudnienie pracownika w celu wykonywania zadań na rzecz kontrahenta w związku 

z czasową umową handlową tzw. klient czasowy (firmy logistyczne); 

 zatrudnienie pracownika na stanowisko urzędnicze i wszczęcie procedury naboru  

na stanowisko (jednostki samorządowe); 

 zatrudnienie pracownika w związku z zawarciem przez pracodawcę umowy  

z kontrahentem o świadczenie usług utrzymania czystości (firmy, których 

przedmiotem działalności jest świadczenie usług sprzątania). 

 

Nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli dotyczyły głównie: 

 braku przekazania pracownikowi pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia  

 zawierania umów na czas określony powyżej 33 miesięcy bez wskazania przyczyny 

określonej w art.251 par.4 kodeksu pracy, 

 zastosowania nieprawidłowego okresu wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy  

o pracę, 

 zawierania umów na okres próbny powyżej 3 miesięcy. 
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Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było: 

 brak rzetelnego sporządzania pisemnych informacji o warunkach zatrudnienia oraz 

aktualizowania ich treści, 

 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. 

 

Wnioski: 

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 ciężkość stwierdzonych w toku kontroli uchybień,  

a także znikoma liczba wykroczeń w zakresie tematu 210. Temat ten stanowił również 

śladowy przedmiot skarg składanych przez pracowników. 

 

Działania prewencyjne: 

W toku kontroli prowadzonych w związku z realizacją tematu 210 inspektorzy pracy 

udzielili 242 porad prawnych, w wyniku których dokonano  wykładni niezrozumiałych  

dla pracodawców lub pracowników służb kadrowych przepisów kodeksu pracy w zakresie 

umów terminowych.  

 

 

III.6. Egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz 

wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy  

A. Kontrole planowe 

Przeprowadzono 112 kontroli u 110 pracodawców, którzy zatrudniali ogółem 29 119 

pracowników, w tym 21 236 kobiet, 6 pracowników młodocianych oraz 363 pracowników 

niepełnosprawnych.  

Najwięcej kontroli przeprowadzono w podmiotach zajmujących się działalnością  

w zakresie przetwórstwa przemysłowego (40) oraz w handlu i naprawach (35). Natomiast 

biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych pracowników, to w zakładach zatrudniających 

od 1 do 9 pracowników skontrolowano 40 pracodawców, od 10 do 49 – 40 pracodawców,  

od 50 do 249 – 17 pracodawców oraz 250 i więcej zatrudnionych – 13 pracodawców. 
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Podsumowanie: 

Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w czasie przeprowadzonych 

kontroli: 

 niewypłacenie wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzenia za nadgodziny, 

 przekroczenie rocznego limitu godzin nadliczbowych 

 naruszenie przepisów o przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,  

 nieprawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy, w tym pracy w godzinach 

nadliczbowych, 

 nieustalanie w prawie zakładowym systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy  

i okresów rozliczeniowych, 

 niesporządzanie harmonogramów i nieprzekazywanie ich pracownikom. 

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami inspektorzy pracy 

zastosowali następujące środki prawne: 

 nakaz – 4, 

 decyzje – 19, 

 wystąpienia – 97, 

 wnioski w wystąpieniach – 355, 

 polecenia – 8,  

 mandaty – 28, liczba wykroczeń w mandatach 52, kwota grzywien w mandatach  

31 000,- zł, 

 środki wychowawcze – 24, liczba wykroczeń w środkach – 52. 

 Na podstawie przekazanych przez pracodawców informacji o realizacji wydanych 

środkach prawnych oraz przeprowadzonych kontrolach sprawdzających ustalono, że:  

 na ogólną liczbę 355 wniosków skierowanych w wystąpieniach potwierdzono 

wykonanie 241 wniosków (wpłacono kwotę 9 707, zł. dla 57 pracowników), 

 wykonano 13 decyzji (wpłacono kwotę 72 699,90 zł. dla 92 pracowników). 

Wnioski: 

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2018 r. można zaobserwować spadek 

naliczonych, a nie wypłaconych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy,  

w tym wynagrodzenia zasadniczego. 

Coraz większa liczba nieprawidłowości pojawia się w zakresie czasu pracy  

i wynagrodzeń w sferze publicznej, w tym samorządowej. 

Zdecydowanie najwięcej naruszeń przepisów z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń 

stwierdzono w branży – przetwórstwo przemysłowe (identyczna sytuacja miała miejsce  

w roku 2017), gdzie przeprowadzono 40 kontroli. W związku z ujawnionymi wykroczeniami 
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nałożono na pracodawców 15 mandatów na łączna kwotę 17 000,- zł. Również w tej branży 

stwierdzono najwięcej nie wypłaconych świadczeń pieniężnych, w związku z powyższym 

wydano 14 decyzji płatniczych na łączną kwotę – 75 019,85 zł. w stosunku do 96 

pracowników. Stosunkowo niedużo naruszeń przepisów prawa pracy stwierdzono  

w następujących branżach: administracja publiczna i obrona narodowa oraz w informacji  

i komunikacji. 

Z kontroli przeprowadzonych w 2018 r. wynika, że najwięcej naruszeń przepisów  

o czasie pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy było  

w zakładach pracy zatrudniających 250 i więcej pracowników. 

Przyczyny naruszeń prawa w zakresie czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i 

innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy: 

 niewystarczająca liczba zatrudnionych pracowników w zakładzie pracy, w stosunku  

do zadań, jakie mają wykonać lub nieprawidłowa organizacja procesu pracy, 

 bardzo skomplikowane przepisy regulujące niektóre instytucje z zakresu czasu pracy  

np. dotyczące doby pracowniczej czy prawidłowego stosowania tzw. „ruchomego 

czasu pracy”, 

 błędna interpretacja, nieznajomość oraz lekceważenie przez pracodawców 

obowiązków dotyczących ustalenie 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, 

 brak środków finansowych na zaspokojenie należnych świadczeń pracowniczych, 

 słaba znajomość przepisów, głównie w małych zakładach pracy, które nie zatrudniają 

wyspecjalizowanych służb kadrowych. 

Działania prewencyjne: 

Podejmowano działania w zakresie poradnictwa i popularyzacji przepisów w tym 

zakresie. Szkolenia prowadzono na wniosek organizacji zrzeszających pracowników  

jak i pracodawców. Działalność prewencyjna w tym zakresie nie tylko podnosi świadomość 

prawną uczestników szkoleń ale w przyszłości może się znacząco przełożyć na poprawę 

przestrzegania przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniach. 

 

B. Kontrole skargowe 

Przeprowadzono 73 kontrole u 73 pracodawców, którzy zatrudniali ogółem 6 624 

pracowników, w tym 2 705 kobiet, 6 pracowników młodocianych oraz 554 pracowników 

niepełnosprawnych.  

Najwięcej kontroli przeprowadzono w podmiotach zajmujących się działalnością  

w zakresie handlu i naprawach (24) oraz w przetwórstwie przemysłowym (17). Natomiast 
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biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych pracowników, to w zakładach zatrudniających  

od 1 do 9 pracowników skontrolowano 28 pracodawców, od 10 do 49 – 23 pracodawców,  

od 50 do 249 – 15 pracodawców oraz 250 i więcej zatrudnionych – 7 pracodawców. 

 

Podsumowanie: 

Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w czasie przeprowadzonych 

kontroli: 

 naruszenie przepisów o czasie pracy w zakresie udzielania czasu wolnego  

za przepracowane godziny nadliczbowe oraz obliczania wymiaru czasu pracy, 

 niewypłacenie należnego wynagrodzenia za pracę. 

 błędy w ustalaniu rozkładów czasu pracy,  

 nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, 

 niezapewnienie pracownikom odpoczynków dobowych i tygodniowych, 

 naruszenie przepisów dotyczących doby pracowniczej. 

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami inspektorzy pracy 

zastosowali następujące środki prawne: 

 nakaz – 13, 

 decyzje – 34, 

 wystąpienia – 60, 

 wnioski w wystąpieniach – 262, 

 polecenia – 9,  

 wnioski do sądu – 1, liczba wykroczeń we wniosku – 1,  

 mandaty – 34, liczba wykroczeń w mandatach 78, kwota grzywien w mandatach  

41 500,- zł, 

 środki wychowawcze – 16, liczba wykroczeń w środkach – 32. 

Na podstawie przekazanych przez pracodawców informacji o realizacji wydanych 

środkach prawnych oraz przeprowadzonych kontrolach sprawdzających ustalono, że:  

 na ogólną liczbę 262 wniosków skierowanych w wystąpieniach potwierdzono 

wykonanie 165 wniosków (wpłacono kwotę 14 988,92 zł. dla 57 pracowników), 

 wykonano 13 decyzji (wpłacono kwotę 100 509,20 zł. dla 40 pracowników). 

 

Wnioski: 

Najwięcej naruszeń przepisów z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń stwierdzono  

w branży – handel i naprawy, gdzie przeprowadzono 24 kontrole. W związku z ujawnionymi 

wykroczeniami nałożono na pracodawców 14 mandatów na łączna kwotę 16 000,- zł. 
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Natomiast najwięcej nie wypłaconych świadczeń pieniężnych stwierdzono w branży – 

przetwórstwo przemysłowe, w związku z powyższym wydano 16 decyzji płatniczych na 

łączną kwotę 597 803,19 zł w stosunku do 143 pracowników. Natomiast najmniej naruszeń 

przepisów prawa pracy stwierdzono w następujących branżach: pozostała działalność 

usługowa oraz w edukacji. 

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2018 r. można stwierdzić, że najwięcej 

naruszeń przepisów o czasie pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze 

stosunku pracy było w zakładach pracy zatrudniających od 1 do 9 pracowników. 

 

Działania prewencyjne: 

Podejmowano działania w zakresie poradnictwa i popularyzacji przepisów w tym 

zakresie. Szkolenia prowadzono na wniosek organizacji zrzeszających pracowników jak  

i pracodawców. Działalność prewencyjna w tym zakresie nie tylko podnosi świadomość 

prawną uczestników szkoleń ale w przyszłości może się znacząco przełożyć na poprawę 

przestrzegania przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniach. 

 

III.7. Kontrole agencji zatrudnienia oraz przestrzegania przepisów prawa wobec 

pracowników tymczasowych  

A. Agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa 

personalnego, poradnictwa zawodowego. 

Przeprowadzono 5 kontroli w podmiotach świadczących usługi w zakresie:  

 w 3 podmiotach świadczących usługi w zakresie pośrednictwa pracy, 

 w 2 podmiotach świadczących usługi w zakresie poradnictwa zawodowego,  

 w 2 podmiotach świadczących usługi w zakresie doradztwa personalnego. 

 

Podsumowanie: 

W zakresie przestrzegania prawa przez agencje zatrudnienia stwierdzono, podobnie 

jak w latach ubiegłych przypadek podjęcia działalności bez wymaganego wpisu do rejestru 

agencji zatrudnienia w zakresie doradztwa personalnego.  

W zakresie kierowania do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 

stwierdzono, że agencja przestrzegała obowiązujących w tym zakresie przepisów  

m.in. w zakresie prowadzenia wykazu podmiotów, do których były kierowane osoby do pracy 

za granicą jak i w zakresie umów o skierowanie.   

Ponadto stwierdzono przypadki niezamieszczania w dokumentach numeru wpisu  

do rejestru agencji zatrudnienia i nieterminowego opłacania składek na Fundusz Pracy. 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
186 

Wnioski: 

Nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli wynikały z braku znajomości 

obowiązujących przepisów i niedokładania należytej staranności przez kontrolowane 

podmioty w zakresie konieczności zawierania odpowiednich zapisów w umowach  

i dokumentach.  

 

B. Agencje pracy tymczasowej 

Przeprowadzono 39 kontroli, w 34 podmiotach. 

Podsumowanie: 

Stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości: 

a) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy: 

 niepodawanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru oraz 

nieoznaczanie ogłaszanych ofert do pracy w ramach zatrudnienia tymczasowego 

jako „oferta pracy tymczasowej”, 

 zatrudnienie osoby w celu wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika bez 

uzyskania wpisu do rejestru, 

b) w zakresie przestrzegania ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz 

kodeksu pracy: 

 brak uzgodnienia z pracodawcą użytkownikiem lub niepełne uzgodnienie informacji 

dotyczących:  

 wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do wykonywania pracy, która ma być 

powierzona pracownikowi tymczasowemu,  

 rodzaju pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, 

 przewidywanego okresu wykonywania pracy tymczasowej, 

 wymiaru czasu pracy pracownika tymczasowego,  

 miejsca wykonywania pracy tymczasowej, 

 niewypłacenie pracownikom tymczasowym należnych świadczeń ze stosunku pracy 

lub ich bezpodstawne obniżenie, 

c) 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 lub bez zezwolenia na pracę  

d) w zakresie nieprzestrzegania przez agencję zakazu dyskryminacji: 
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 nieprzestrzeganie zasady zakazu dyskryminacji ze względu na wiek poprzez odmowę 

powierzenia pracy zarobkowej osobie powyżej 60 roku życia skierowanej przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w ramach złożonej przez podmiot oferty 

zatrudnienia. 

 

Wnioski: 

Nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli wynikały z braku dostatecznej 

znajomości obowiązujących przepisów i niedbalstwo ze strony osób prowadzących agencje 

zatrudnienia, a 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). 

Przyczyną nieprawidłowości najczęściej stwierdzanej w skontrolowanych agencjach 

pracy tymczasowej, tj. nieinformowanie pracowników na piśmie, przed podpisaniem umowy  

o pracę, o warunkach pracy tymczasowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy było 

koncentrowanie się agencji na informowaniu pracowników o warunkach zatrudnienia  

w zakresie wynagrodzenia i innych okolicznościach wykonywania pracy tymczasowej  

i przyjęcie, że wystarczające będzie poinformowanie pracowników o warunkach 

bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkoleń wstępnych. Częściowo mogło to też 

wynikać z niepełnej znajomości przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych. 

Podobnie w odniesieniu do egzekwowania od pracodawców użytkowników 

przekazywania na piśmie informacji o warunkach wykonywania pracy tymczasowej  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Agencje uznawały, że skoro zgodnie z art. 9 ust. 

2a ustawy, obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywają na pracodawcy 

użytkowniku te informacje nie są dla agencji tak istotne, jak kwestie wpływające 

bezpośrednio na organizacyjne i finansowe aspekty współpracy. 

W niektórych przypadkach agencje przystawały na odstępstwa od zasad określonych 

ustawą, aby dostosować się do oczekiwań pracodawcy użytkownika (np. w zakresie 

przejęcia przez agencję obowiązku dostarczania obuwia i odzieży roboczej). 

 

C. Pracodawcy użytkownicy 

Przeprowadzono 30 kontroli, w 30 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 

obowiązujących u pracodawcy użytkownika, 
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 naruszania przepisów o czasie pracy  

 nieprzekazanie związkom zawodowym informacji określonych w art. 9 ust 1 ustawy  

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych . 

 

Wnioski: 

Nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli wynikały z braku dostatecznej 

znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie, braku odpowiedniej ilości 

pracowników (w zakresie dotyczącym naruszania przepisów o czasie pracy), chęci obniżenia 

kosztów prowadzonej działalności (w zakresie zaniżania wynagrodzeń pracowników 

tymczasowych – niższe wynagrodzenie zasadnicze lub brak informacji o dodatkowych 

składnikach wynagrodzenia). 

 

Działania prewencyjne 

Przeprowadzane przez inspektorów pracy kontrole uświadomiły osobom prowadzącym 

agencje zatrudnienia i pracodawcom użytkownikom konieczność i potrzebę przestrzegania 

obowiązujących przepisów oraz zakres obowiązków związanych z prowadzeniem agencji 

zatrudnienia i zatrudnianiem pracowników tymczasowych.    

 

III.8. Delegowanie pracowników z terytorium RP w ramach świadczenia usług  

Przeprowadzono kontrole w 10 podmiotach. 

 

Podsumowanie: 

W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wypłacania pracownikom 

delegowanym wynagrodzenia niższego niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące  

na terenie państwa, do którego delegowano pracowników; w trakcie czynności kontrolnych 

pracodawca dokonał korekty wynagrodzeń; w wyniku prowadzonych czynności, w związku  

z naruszeniem przepisów prawa w stosunku do pracodawcy wszczęto postępowanie 

mandatowe oraz poinformowano Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dokonanych 

ustaleniach kontrolnych. 

 

Wnioski: 

 Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była nieznajomość przepisów 

obowiązujących na terenie innych państw członkowskich w zakresie możliwości 

wykonywania pracy przez pracowników delegowanych z Polski, nieposiadających 

obywatelstwa państwa UE/EOG i Szwajcarii oraz powierzanie zagadnień związanych z 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
189 

delegowaniem pracowników osobom nieposiadającym odpowiedniej wiedzy w zakresie tych 

zagadnień. 

 

Działania prewencyjne: 

 W zakresie problematyki delegowania pracowników udzielono 38 porad. Podobnie jak 

w poprzednim roku najczęściej poruszana problematyka w trakcie porad prawnych dotyczyła 

warunków zatrudnienia jakie powinien zapewnić podmiot delegujący pracownika do pracy na 

terytorium RP. W grupie, której udzielono porad znaleźli się przedsiębiorcy prowadzący 

działalność oraz pracownicy w tym, także cudzoziemcy. 

 

III.9. Delegowanie pracowników na terytorium RP w ramach świadczenia usług 

 Przeprowadzono kontrole według niżej wskazanego zestawienia: 

Nr kontroli 

Państwo siedziby pracodawcy 

delegującego pracownika na 

terytorium RP 

Liczba osób 

delegowanych 

Obywatelstwo 

osób 

kierowanych 

090201/053 Włochy 2 Włochy 

090255/035 Brazylia 1 Brazylia 

090260/052 Białoruś 12 Białoruś 

090263/002 Niemcy 1 Kazachstan 

2 Niemcy 

090263/071 Indonezja 20 Indonezja 

090265/091 Chiny 6 Chiny 

090269/105 Białoruś 10 Białoruś 

090269/107 Brazylia 3 Brazylia 

090278/082 Ukraina 1 Ukraina 

090295/062 Włochy 1 Włochy 

090299/077 Białoruś 3 Ukraina 

9 Białoruś 

 

Podsumowanie: 

 Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 

 niedopełnienia obowiązków informacyjnych wobec PIP poprzez: 

 niezłożenie oświadczenia zawierającego informacje wskazane w ustawie  

o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (tj. oświadczenia 

zawierającego dane identyfikacyjne pracodawcy, przewidywaną liczbę 
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pracowników delegowanych na terytorium RP, przewidywaną datę rozpoczęcia  

i zakończenia delegowania pracowników na terytorium RP, adresy miejsca pracy 

pracowników delegowanych, charakter usług uzasadniających delegowanie 

pracowników, dane osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy przed 

Państwową Inspekcją Pracy oraz upoważnioną do składania wyjaśnień  

w zakresie kontroli, miejsce przechowywania dokumentów),  

 brak powiadomienia o zmianie informacji zawartych w złożonym oświadczeniu  

w obowiązującym terminie. 

 warunków zatrudnienia pracowników delegowanych, głównie związanych  

z bezpieczeństwem i higieną pracy, na przykład niezapewnienie pracownikom 

delegowanym szkoleń bhp czy badań lekarskich. 

 W związku z stwierdzonymi nieprawidłowościami odpowiedzialność za wykroczenia 

związane z naruszeniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(legalność pobytu) w stosunku do osoby kierującej pracownikami delegowanymi (osoby 

odpowiedzialnej), zastosowano mandat karny w wysokości 1 000,- zł a w stosunku  

do cudzoziemca środek oddziaływania wychowawczego.  

 W związku z stwierdzeniem wykroczenia z art. 27 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy  

o delegowaniu w ramach świadczenia usług i w stosunku do osób odpowiedzialnych, 

działających w imieniu pracodawcy zastosowano  środki oddziaływania wychowawczego. 

 

Wnioski: 

 Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była nieznajomość i niezrozumiałość  

przepisów obowiązującego w RP prawa oraz powierzanie zagadnień związanych  

z delegowaniem pracowników osobom nieposiadającym odpowiedniej wiedzy w zakresie 

tych zagadnień, jak również  brak zainteresowania przepisami, z których wynikają obowiązki 

związane z delegowaniem pracowników. 

 W czasie kontroli nie stwierdzono przypadków dotyczących naruszeń przepisów  

w zakresie czasu pracy (norm czasu pracy, odpoczynków) lub wypłaty wynagrodzenia  

za pracę. W przypadków cudzoziemców z państw „trzecich” wynagrodzenie wypłacane 

pracownikom delegowanym było zgodne z zezwoleniem na pracę wydanym dla tych 

cudzoziemców, zazwyczaj było to wynagrodzenie wyższe od wynagrodzenia minimalnego.  

 Nie stwierdzono także naruszeń związanych z niezapewnieniem warunków 

zatrudnienia wynikających z art. 4 ustawy o delegowaniu pracowników (…) za wyjątkiem 

szeroko rozumianych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, opisanych w punkcie 

dotyczących badań i szkoleń bhp. 
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Działania prewencyjne: 

 W zakresie problematyki delegowania pracowników udzielono 7 porad, w tym 1 

poradę pisemną. Podobnie jak w poprzednim roku najczęściej poruszana problematyka  

w trakcie porad prawnych dotyczyła warunków zatrudnienia jakie powinien zapewnić podmiot 

delegujący pracownika do pracy z terytorium RP. W grupie, której udzielono porad znaleźli  

się przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach świadczenia usług poza terytorium  

RP oraz pracownicy. 

 

III.10. Ograniczenie handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni 

A. Placówki wielkopowierzchniowe  

Skontrolowano 2 placówki wielkopowierzchniowe.  

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, że 126 placówek 

wielkopowierzchniowych było zamkniętych. 

 

Podsumowanie: 

Rozpatrzono 1 skargę dotyczącą naruszenia zakazu pracy w święto i 1 zgłoszenie 

telefoniczne dotyczące naruszenia zakazu pracy w niedziele. Skarga i zgłoszenie były  

zasadne.  

W Wigilię Bożego Narodzenia i w Wielką Sobotę nie stwierdzono nieprawidłowości.   

W 1 placówce ujawniono nieprzestrzeganie zakazu pracy w święto, a w 1 ujawniono 

naruszenie pracy w niedziele.   

W wyniku kontroli skierowano wystąpienie o zaniechanie powierzania czynności 

związanych z handlem w niedziele i święta zarówno pracownikom jak i osobom 

zatrudnionym na umowę o pracę tymczasową. W stosunku do 1 osoby winnej naruszenia 

przepisów ustawy wszczęto postępowanie w sprawie o popełnienie wykroczenia na 

podstawie art. 10.1 ustawy. W drugim przypadku inspektor pracy wystawił mandat 

kredytowany w wysokości 1000,- zł.  

 

Wnioski: 

Nie stwierdzono wielokrotnego naruszania zakazu handlu w niedziele i święta  

oraz w niektóre inne dni. 

Naruszenie przepisów ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta  

było spowodowane, według kontrolowanego, zbyt późnym wejściem w życie ustawy  

z 24 października 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej ustanawiającej dzień 12 listopada 

2018r. dniem wolnym od pracy. 
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B. Mniejsze placówki handlowe 

W okresie objętym kontrolą skontrolowano 412 placówek. Ponadto w wyniku 

przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, że 405 placówek było zamkniętych.  

 

Podsumowanie: 

Łącznie rozpatrzono 32 skargi z czego 14 było zasadnych. Składały się na nie:  

 na pracę w niedziele: 21 skarg w tym 9 zasadnych, 

 na pracę w święta: 11 skarg  w tym 5 zasadnych. 

W okresie objętym niniejszą informacją było 77 telefonicznych zgłoszeń  

o nieprawidłowościach, w tym 16 było zasadnych. Składały się na nie:  

 na pracę w niedziele : 70 z czego 12 było zasadnych, 

 na pracę w święta: 7 z czego 4 były zasadne. 

W czasie kontroli stwierdzono, że w niedziele objęte ograniczeniem handlu ujawniono 

47 placówek  nieprzestrzegających zakazu. 

W święta ujawniono 9 takich placówek. 

Za stwierdzone wykroczenia łącznie ukarano 1 pracodawcę 1 mandatem oraz 

skierowano do sądu 9 wniosków o ukaranie. 

W Wigilię Bożego Narodzenia i w Wielką Sobotę nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Po zakończeniu kontroli inspektorzy pracy wydali następujące środki prawne:  

 po kontrolach ograniczenia handlu w święta: 

 8 wystąpień zawierających 8 wniosków; wnioski dotyczyły 6 pracowników. 

Z dotychczasowej informacji wynika, że wykonano 4 wnioski dla 2 pracowników.  

 zastosowano 1 środek wychowawczy, 

 nałożono 3 mandaty w wysokości po 1000,- zł dla 3 osób, 

 skierowano 7 wniosków o ukaranie do sądu.  

 po kontrolach ograniczenia handlu w niedziele: 

 37 wystąpień zawierających 39 wniosków; wnioski dotyczyły 19 pracowników. 

Z dotychczasowej informacji wynika, że wykonano 22 wnioski dla 9 pracowników.  

 zastosowano 14 środków wychowawczych, 

 nałożono 21 mandatów za 22 wykroczenia w wysokości 22 000,- zł dla 21 osób, 

 skierowano 13 wniosków za 15 wykroczeń o ukaranie do Sądu.   

 

Wnioski: 

W czasie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że niektórzy pracodawcy 

wielokrotnie naruszyli zakaz zatrudniania w dni obowiązywania ustawy o ograniczeniu 
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handlu. Stwierdzono podobne naruszenia w 2 zakładach, w których właścicielem  

lub współwłaścicielem jest jedna osoba. 

Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że ujawnione nieprawidłowości  

w sklepach należących do sieci Żabka mają charakter systemowy. Placówki handlowe 

wchodzące w jej skład stały się z formalno-prawnego punktu widzenia placówkami 

pocztowymi.  

Z zakończonych postępowań sądowych – na skutek złożonych wniosków o ukaranie 

– wynika, że orzecznictwo uznało zasadność zastosowanego wyłączenia.   

Firma ta przygotowała się bardzo precyzyjnie  do funkcjonowania w niedziele i święta 

objęte zakazem handlu. Opracowano szczegółowy instruktaż postępowania na wypadek 

kontroli inspekcji pracy. W przypadku skierowania wniosku o ukaranie danego 

franczyzobiorcę reprezentował pełnomocnik z sieci Żabka.  

W trakcie kontroli tych podmiotów stwierdzono w 2 placówkach nieprawidłowości  

w święto i w 4 placówkach nieprawidłowości w niedzielę. 

Rozstrzygnięcia w sprawach skierowanych wniosków do Sądów o ukaranie 

pracodawców prowadzących placówki handlowe: 

 w sprawach skierowanych w związku z naruszeniem przepisów o ograniczeniu 

handlu w święto zapadło 1 rozstrzygnięcie. Obwiniona pracodawczyni została 

uniewinniona. Pozostałe 6 spraw jest w toku;  

 w sprawach skierowanych w związku z naruszeniem przepisów o ograniczeniu 

handlu w niedziele zapadły 4 rozstrzygnięcia. W 2 przypadkach sprawy umorzono,  

w 1 przypadku obwinionego uniewinniono, a w 1 przypadku uznano winnym 

popełnienia zarzucanego czynu i na podstawie art. 39 §1 kodeksu wykroczeń 

odstąpiono od wymierzenia kary. Pozostałe 9 spraw jest w toku. W części na skutek 

złożonych sprzeciwów od wydanych wyroków nakazowych, w części od złożonych 

apelacji jednej ze stron.   

W uzasadnieniu do wyroków wydanych w pierwszej instancji Sądy wskazały  

na spełnienie formalnoprawnych przesłanek przez placówki handlowe do tego aby stać  

się placówką pocztową oraz na to, że usługi pocztowe były w praktyce realizowane. Nie było 

istotne czy stanowiło to przeważającą działalność danego punktu handlowego.   

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że pracodawcy i przedsiębiorcy naruszali 

przepisy ustawy. W początkowym okresie obowiązywania ustawy było więcej 

nieprawidłowości.  

Konsekwentne prowadzenie kontroli spowodowało, że jest ich obecnie mniej. 

Nie dotyczy to sklepów sieci „Żabka”. Tutaj zaobserwowano znaczne zwiększenie 

liczby placówek handlowych otwartych w niedziele i święta, które są jednocześnie 

placówkami pocztowymi.  
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III.11. Przestrzeganie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy  

w placówkach handlu detalicznego  

A. Placówki wielkopowierzchniowe (część dotycząca prawnej ochrony pracy)  

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili w 2018 r. 

czynności kontrolne w 10 placówkach wielkopowierzchniowych  w zakresie prawnej ochrony 

pracy oraz technicznego bezpieczeństwa. 

Kontrole przeprowadzono między innymi w związku z 2 skargami, które okazały  

się bezzasadne. Żadna ze skarg nie dotyczyła zakazu pracy w święto.  

 

Podsumowanie: 

W czasie kontroli najczęściej występowały nieprawidłowości w zakresie: 

 naruszenia przepisów o czasie pracy poprzez zatrudnianie ponad przeciętnie 5 dni  

w tygodniu – stwierdzono u 2 pracodawców. Dotyczyło 7 pracowników,  

 niezapewnienia odpoczynku tygodniowego – stwierdzono u 2 pracodawców –  

dotyczyło to 5 pracowników, 

 niezapewnienia odpoczynku dobowego – stwierdzono u 1 pracodawcy – dotyczyło  

to 1 pracownicy, 

 niewypłacania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych – dotyczyło 1 

pracodawcy – dla 2 pracowników, 

 powtórne zatrudnianie w tej samej dobie pracowniczej – dotyczyło 1 pracodawcy  

– dla 2 pracowników,  

 nieudzielania urlopów wypoczynkowych w roku, w którym pracownik nabył do niego 

prawo – dotyczyło 1 pracodawcy – dla 10 pracowników,  

 nieudzielania urlopu wypoczynkowego w części obejmującej co najmniej 14 kolejnych  

dni kalendarzowych – dotyczyło 1 pracodawcy – dla 2 pracowników, 

 nieprawidłowości w regulaminie pracy – stwierdzono u 3 pracodawców, 

 nieokreślenie systemu i rozkładu czasu pracy w jakim pracują pracownicy oraz 

długości okresu rozliczeniowego czasu pracy – dotyczyło 1 pracodawcy – dla 24 

pracowników, 

 nieprawidłowego prowadzenia akt osobowych – dotyczyło 2 pracodawców,  

 nieterminowego wypłacenia wynagrodzenia za pracę – dotyczyło 1 pracodawcy  

– za 1 miesiąc – dla 47 pracowników, 

 nieterminowego zapoznawania pracowników z rozkładem czasu pracy w danym 

miesiącu – dotyczyło 1 pracodawcy dla 15 pracowników. 
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Stwierdzone podczas kontroli uchybienia i nieprawidłowości spowodowane były: 

 dużą rotacją pracowników, co powoduje obciążenie dodatkową pracą stale 

zatrudnionych pracowników i powoduje problemy z udzielaniem urlopów 

wypoczynkowych,  

 nieznajomością przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy, 

 niestarannym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, 

 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. 
 

O wynikach przeprowadzonych w 2018 roku kontroli nie powiadamiano prokuratury 

ani innych organów nadzoru. Po zakończeniu kontroli nie kierowano wniosków do sądu  

o ukaranie. Nałożono 1 mandat kredytowany w wysokości 1 000,- zł za popełnienie 4 

wykroczeń. Zastosowano 5 środków wychowawczych w związku ze stwierdzonymi  

15 wykroczeniami. W czasie kontroli inspektorzy pracy udzielili 26 porad prawnych.  

Po zakończeniu kontroli wydano 11 wystąpień zawierających 38 wniosków, 

W zakresie prawnej ochrony pracy skierowano do pracodawców 8 wystąpień 

zawierających 23 wnioski, z czego wykonano 19 wniosków. Większość wniosków 

skierowanych do pracodawców mających charakter zaleceń profilaktycznych ma być, według 

zapewnień pracodawców, systematycznie realizowana.  
 

Wnioski: 

Stan przestrzegania przepisów prawa pracy w placówkach wielkopowierzchniowych 

uległ poprawie.  

Analiza wyników kontroli prowadzonych w 2018 r. wskazuje, pomimo wyżej 

wymienionych nieprawidłowości, na poprawę stanu przestrzegania przepisów prawa pracy  

w sklepach wielkopowierzchniowych. Główne obowiązki nałożone na pracodawców są przez 

nich wypełniane.  
 

Działania prewencyjne: 

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości i uchybienia inspektorzy pracy  

na bieżąco omawiali z pracodawcami i osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie 

dokumentacji pracowniczej i stosowanie przepisów prawa pracy. Omawiano je  zarówno  

z kierującymi poszczególnymi placówkami jak i wykonującymi prace w centralach sieci.  

We wszystkich przypadkach nieprawidłowości dotyczące prowadzenia stosownej 

dokumentacji omówione zostały z pracownikami centrali odpowiedzialnymi  
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za ww. zagadnienia we wszystkich placówkach na terenie kraju, a wnioski dotyczyły podjęcia 

działań i rozwiązań systemowych na szczeblu krajowym. 

Omówienie wyników kontroli przeprowadzano w obecności wszystkich 

zainteresowanych ze strony pracodawcy, ze wskazaniem wymagań prawnych dla 

właściwego sposobu prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy, z opisaniem możliwych 

sposobów rozwiązania omawianych problemów. 

 

B. Inne placówki handlowe (część dotycząca prawnej ochrony pracy) 

Przeprowadzono 51 kontroli w 51 podmiotach. W placówkach tych pracę wykonywało 

łącznie 545 osób, w tym 491 w ramach stosunku pracy, 12 na podstawie umów 

cywilnoprawnych.  

W przeważającej części były to placówki handlowe zajmujące się sprzedażą 

artykułów spożywczych i przemysłowych.  

Kontrole przeprowadzono między innymi w związku z 3 skargami. Spośród nich  

1 była zasadna, a 2 bezzasadne. Skargi dotyczyły zakazu pracy w święto. 
 

Podsumowanie: 

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 

 niepotwierdzania umów o pracę na piśmie i nieprawidłowego ich sporządzania, 

 niepoinformowania pracowników o warunkach zatrudnienia oraz przekazanie 

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., 

 nie tworzenia rozkładów czasu pracy, a także ich nieprzekazywanie pracownikom na 

tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie na który został sporządzony,  

 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, 

 nieustalenie 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, 

 niewydawania świadectwa pracy   

 niewypłacania wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, 

 niewypłacania wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych,  

 nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę, 

 nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego. 
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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, 

 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, 

 fluktuacja w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, 

 postawa części pracowników polegająca na nadużywaniu zwolnień lekarskich,  

co powoduje naruszenie 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 związku ze stwierdzonymi wykroczeniami: 

 skierowano do pracodawców  39 wystąpień zawierających 167 wniosków, 

 nałożono 8 mandatów karnych  w związku z 33 wykroczeniami, na łączną kwotę 

8 000,- zł,  

 w 18 przypadkach zastosowano środki wychowawcze w związku z 64 wykroczeniami. 
 

Najczęściej występujące wykroczenia w wyniku których, nałożono mandaty i środki 

wychowawcze: 

 naruszenie przepisów o czasie pracy,  

 nieprowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, 

 niewypłacanie wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz ich 

nieterminowe wypłacanie, 

 niewydanie świadectwa pracy, 

 nieudzielanie urlopu wypoczynkowego, 
 

Po zakończeniu kontroli wydano:   

 37 nakazów zawierających 221 decyzji, które dotyczyły 590 pracowników; 

 40 wystąpień zawierających 223 wnioski, które dotyczyły 403 pracowników; na ich 

podstawie zostały wypłacone świadczenia na kwotę 3 356,64 zł dla 11 pracowników. 
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W czasie kontroli wydano 3 polecenia dotyczące 13 pracowników. Zostały one 

wykonane w czasie kontroli. Na ich podstawie dla 1 pracownika wypłacono 13,87 zł.  

W czasie kontroli inspektorzy pracy udzielili 153 porady prawne, w tym:  

19 dotyczących legalności zatrudnienia oraz 156 porad z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

O wynikach przeprowadzonych w 2018 roku kontroli nie powiadamiano prokuratury. 

Nie zachodziła również konieczność zawiadomienia innych organów. 

 

Wnioski: 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że nadal stwierdza się nieprawidłowości 

dotyczące: 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 zostało niezwłocznie 

wyeliminowanych.  

W związku z wejściem w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, występuje 

zjawisko wydłużania czasu pracy w tygodniu, co powoduje konieczność kontroli kwestii 

dotyczących udzielania odpoczynku dobowego, dwukrotnego zatrudniania w tej samej dobie 

pracowniczej, wypłacania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych  

i ponadwymiarowych. 

 

Działania prewencyjne: 

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości i uchybienia inspektorzy pracy  

na bieżąco omawiali z pracodawcami i osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie 

dokumentacji pracowniczej i stosowanie przepisów prawa pracy. Omawiano je  zarówno  

z kierującymi poszczególnymi placówkami jak i wykonującymi prace w centralach sieci.  

We wszystkich przypadkach nieprawidłowości dotyczące 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. 

Omówienie wyników kontroli przeprowadzano w obecności wszystkich 

zainteresowanych ze strony pracodawcy, ze wskazaniem wymagań prawnych dla 

właściwego sposobu prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy, z opisaniem możliwych 

sposobów rozwiązania omawianych problemów. 
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III.12. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 

przez dzieci 

W 2018 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wpłynęło 10 wniosków  

o wydanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci przed 

ukończeniem 16 roku życia. Ww. wnioski zostały skierowane przez 9 podmiotów 

prowadzących działalność kulturalno-artystyczną. 

Wydano 61 decyzji dotyczących łącznie 61 dzieci uczęszczających m.in.: do szkół 

podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych w Łodzi i w innych miastach Polski. Wydane 

decyzje dotyczyły zgody na pracę dzieci w charakterze: aktorów w filmie reklamowym, 

aktorów lub statystów do epizodycznych ról w próbach i spektaklach teatralnych.  

Do 60 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.   

 

III.13. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych w stosunku  

do pracowników urzędów gmin, miast, powiatów zatrudnionych  

na podstawie wyboru (prezydent, starosta, burmistrz, wójt) 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy  

w Łodzi, czyli na terenie województwa łódzkiego, przeprowadzono 60 kontroli  

u 59 pracodawców z zakresu przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych  

w jednostkach samorządu terytorialnego w stosunku do pracowników  zatrudnionych  

na podstawie wyboru (prezydent, starosta burmistrz, wójt) i ich zastępców, w tym kontroli: 

 7 w starostwach powiatowych, 

 16 w urzędach miast, 

 1 w urzędzie miejsko-gminnym, 

 36 w urzędach gmin. 
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Podsumowanie 

Po kontrolach, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, skierowano 4 wystąpienia 

zawierające następujące wnioski: 

 udzielenie Wójtowi Gminy Lubochnia w możliwie najbliższym czasie zaległego za lata 

2015-2017 urlopu wypoczynkowego, 

 do Urzędu Gminy w Gorzkowicach, 

 udzielenie w możliwie najbliższym czasie, 3 dni zaległego za 2016 r. urlopu 

wypoczynkowego Wójtowi Gminy w Żarnowie; 

 niezwłoczne udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 3 dni za 

2016 r. Wójtowi Gminy Sławno.  
 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami, wszczęto postępowanie wykroczeniowe 

w wymienionym zakresie. 

Zgodnie ze stanem na dzień kontroli tj. 4.07.2018 r. Wójt Gminy Lubochnia posiadał  

do wykorzystania łącznie 66 dni i 30 minut zaległego urlopu wypoczynkowego za lata 2015- 

2017, tj. odpowiednio w tym: 14 dni i 30 min. za rok 2015, 26 dni za rok 2016. Osoba 

odpowiedzialna Sekretarz Gminy Lubochnia w dniu 17.07.2018 r. został ukarany mandatem 

karnym w wysokości 1 000,- zł. 

Wójt Gminy Gorzkowice na dzień kontroli 27.08.2018r. posiadał 21 dni zaległego 

urlopu wypoczynkowego za 2016r. Osoba odpowiedzialna Zastępca Wójta Gminy 

Gorzkowice w dniu 28.08.2018 r. został ukarany mandatem karnym w wysokości 1 000,- zł, 

Zgodnie ze stanem na dzień kontroli 26.06.2018r. Wójt Gminy w Żarnowie posiadał  

do wykorzystania 3 dni zaległego urlopu wypoczynkowego za 2016r. W stosunku do osoby 

odpowiedzialnej Sekretarza Gminy w Żarnowie zastosowano środek wychowawczy: 

pouczenie. 

W trakcie kontroli w dniu 07.06.2018r. ustalono, że Wójt Gminy Sławno posiadał 

jeszcze 3 dni zaległego urlopu wypoczynkowego za 2016 r. W stosunku do osoby 

odpowiedzialnej zastosowano środek wychowawczy: ostrzeżenie. 

Na podstawie przedłożonej ewidencji wykorzystania urlopów wypoczynkowych 

stwierdzono, że burmistrz miasta Uniejów w dniu rozpoczęcia  przez inspektora pracy 

kontroli  tj. w dniu 28.02.2018r. posiadał  zaległości w zakresie wykorzystania urlopu 

wypoczynkowego za 2016 r./na koniec 2017 r. burmistrz posiadał 24 dni zaległego urlopu  

wypoczynkowego za 2016r. Kontrolującemu przedłożono w trakcie kontroli kartę ewidencji 

czasu pracy burmistrza miasta Uniejów, z której wynikało, że udzielono mu w miesiąc lutym 

2018r. 15. dni zaległego urlopu, a w miesiąc marcu 2018 r. 11 dniu urlopu z czego 9-ciu dni 

urlopu zaległego za 2016 r. W stosunku do osoby odpowiedzialnej Sekretarza miasta 

Uniejowa zastosowano środek wychowawczy – pouczenie w związku z popełnieniem 
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wykroczenia polegającego na nieudzieleniu do dnia 30 wrześnie 2017 r. burmistrzowi miasta 

Uniejów urlopu wypoczynkowego za 2016 r. w wymiarze 24 dni.  

Wójt Gminy Łowicz nie wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego za 2016 r. do 

dnia 30.09.2018 r. (wykorzystał 10 dni zaległego urlopu wypoczynkowego za 2016 r.  

w okresie od 09.10.2017r. do 20.10.2017r.). W stosunku do osoby odpowiedzialnej 

Sekretarza Gminy Łowicz zastosowano środek wychowawczy – ostrzeżenie. 

 

Wnioski i działania prewencyjne 

Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi kilka lat temu oraz  

w 2010 r. wysyłał do urzędów gmin, miast i starostw zapytania dotyczące ilości  

dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego osób zatrudnionych w tych organach  

na podstawie wyboru. Po analizie odpowiedzi przeprowadzono kontrole u wybranych 

pracodawców. 

Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi po raz trzeci 

ponowił akcję i w pierwszych miesiącach 2014 r. wysyłał do urzędów gmin, miast i starostw 

zapytania dotyczące ilości dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego osób 

zatrudnionych w tych organach na podstawie wyboru. Po analizie odpowiedzi 

przeprowadzono w 2014 r. kontrole u wybranych pracodawców. Akcja pytania  

i kontrolowania urzędów w tym zakresie miała sens, z uwagi na to, że w miesiącach listopad-

grudzień 2014r. odbyły się wybory samorządowe. Pragnę zwrócić uwagę, że już sama akcja 

wysyłania do urzędów gmin, miast i starostw zapytań dotyczących ilości dni 

niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego osób zatrudnionych w tych organach na 

podstawie wyboru odniosła swój skutek; te osoby zaczęły wykorzystywać swoje zaległe 

urlopu i na dzień kontroli nie miały już zaległych urlopów wypoczynkowych. Kontrole  

w wybranych podmiotach motywowały jeszcze bardziej do wykorzystywania kolejnych dni 

zaległego urlopu wypoczynkowego. Dzięki działaniom Inspekcji Pracy ci pracownicy 

wykorzystali dużo dni zaległego urlopu wypoczynkowego za rok 2013 i lata wcześniejsze,  

i ewentualna ilość dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, za który osoby 

zatrudnione w urzędach gmin, miast, starostw z wyboru nabyły prawo do ekwiwalentu 

pieniężnego, była niewątpliwie mniejsza. Dzięki temu samorządy wydały mniej pieniędzy na 

ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane zaległe urlopy wypoczynkowe pracowników 

zatrudnionych na podstawie wyboru. Urlopy niewykorzystane w trakcie kadencji wójta, 

burmistrza, prezydenta czy starosty, które nie uległy przedawnieniu, przekształciły się  

w prawo do ekwiwalentu po zakończeniu stosunku pracy, co nastąpiło z chwilą wygaśnięcia 

mandatu (art. 73 § 2 Kodeksu pracy).  

W 2015 r. i 2016 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy Państwowej Inspekcji Pracy  

w Łodzi przeprowadzono kontrole dotyczące ilości dni niewykorzystanego urlopu 
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wypoczynkowego osób zatrudnionych w organach samorządu terytorialnego na podstawie 

wyboru, które w poprzedniej kadencji samorządu terytorialnego sprawowały funkcje z wyboru 

i po wyborach, które odbyły się w listopadzie/grudniu 2014r., sprawują je nadal, oraz osób 

nowowybranych w grudniu 2014r. 

Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi po raz czwarty 

ponowił akcję i w pierwszych miesiącach 2017r. wysyłał do urzędów gmin, miast i starostw 

zapytania dotyczące ilości dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego osób 

zatrudnionych w tych organach na podstawie wyboru. Po analizie odpowiedzi 

przeprowadzono w 2017r. kontrole u wybranych pracodawców. Akcja pytania i kontrolowania 

urzędów w tym zakresie miała sens, z uwagi na to, że w miesiącach październik-listopad 

2018r. odbędą się wybory samorządowe. 

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) i ich zastępców urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyli do 

niego prawo, a jedynie wyjątkowo do końca września następnego roku kalendarzowego.  

Dzięki działaniom Inspekcji Pracy ci pracownicy wykorzystali dużo dni zaległego 

urlopu wypoczynkowego za rok 2017 i lata wcześniejsze oraz ewentualna ilość dni 

niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, za który osoby zatrudnione w urzędach gmin, 

miast, starostw z wyboru nabędą prawo do ekwiwalentu pieniężnego, była niewątpliwie 

mniejsza. Dzięki temu samorządy terytorialne wydały mniej pieniędzy na ekwiwalenty 

pieniężne za niewykorzystane zaległe urlopy wypoczynkowe pracowników zatrudnionych na 

podstawie wyboru, których kadencja się zakończyła w październiku – listopadzie 2018 r. 

 

III.14. Egzekucja administracyjna 

W 2018 r. nie wniesiono zarzutów do tytułów wykonawczych, nie wniesiono zażaleń 

na postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia. 

Umorzono postępowania egzekucyjne na podstawie art. 59 § 2 ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nie wydano postanowienia o zawieszeniu 

postępowania egzekucyjnego. 

W 2018 r. nastąpił niewielki wzrost ściągalności nałożonych grzywien w celu 

przymuszenia. Jest on jednak niski w stosunku do kwot będących w postępowaniu 

egzekucyjnym w urzędach skarbowych i u komorników. Powyższe wynika z faktu, że 

grzywny nałożono na podmioty, które są w trudnej sytuacji finansowej. Posiadają zadłużenia 

z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Wobec zobowiązanych sądy 

wydały wyroki zasądzające wierzytelności, które korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia. 
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Podmioty nie posiadają ruchomości, jak i nieruchomości do których można prowadzić 

postępowanie egzekucyjne. Często są to podmioty figurujące w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, czy też w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych ale w rzeczywistości 

nie prowadzą działalności gospodarczych i wskazane adresy są fikcyjne. 

 

III.15. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową 

W 2018 r. inspektorzy pracy ujawnili ogółem – 6617 wykroczeń przeciwko prawom 

osób wykonującym pracę zarobkową. Dla porównania w roku 2016 ujawniono – 9526 

wykroczeń, a w roku 2017 – 7621 wykroczeń.  

W stosunku do roku 2017 ujawniono o 1004 wykroczenia mniej, ale jednocześnie  

w analogicznym okresie zmniejszyła się liczba kontroli o 601.  

Ujawnione w roku 2018 wykroczenia zawarte zostały w: 

 147 skierowanych do Sądu wnioskach o ukaranie – 464 wykroczeń; 

 1152 nałożonych mandatach karnych – 3158 wykroczeń; 

 1440 zastosowanych środkach wychowawczych – 2995 wykroczeń. 

Struktura ujawnionych naruszeń praw osób wykonujących pracę zarobkową w roku 

2018, kształtowała się w następujący sposób:  

 naruszenia z art. 281 Kodeksu pracy – 886 wykroczeń, 

 naruszenia z art. 282 Kodeksu pracy – 1131 wykroczenia, 

 naruszenia z art. 283 Kodeksu pracy – 3993 wykroczeń, 

 naruszenia z art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o delegowaniu pracowników w ramach 

świadczenia usług – 3 wykroczenia, 

 naruszenia z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o informowaniu pracowników  

i przeprowadzaniu z nimi konsultacji – 1 wykroczenie, 

 naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

– 441  wykroczeń, 

 naruszenia przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

– 70 wykroczeń, 

 naruszenia przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy – 2 wykroczenia, 

 naruszenia przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  

– 8 wykroczeń, 

 naruszenia przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

– 16 wykroczeń, 

 naruszenia przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz  

w niektóre inne dni – 66 wykroczeń.  
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Wnioski o ukaranie 

W 2018 r. skierowano do sądów ogółem – 147 wniosków o ukaranie, które zawierały 

464 wykroczenia.  

 

We wnioskach o ukaranie: 

 68 wykroczeń dotyczyło naruszeń art. 281 kodeksu pracy, 

 131 wykroczeń dotyczyło naruszeń art. 282 kodeksu pracy, 

 122 wykroczenia dotyczyły naruszeń art. 283 kodeksu pracy, 

 117 wykroczeń dotyczyło naruszeń przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, 

 6 wykroczeń dotyczyło naruszeń przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

 20 wykroczeń dotyczyło naruszeń przepisów ustawy o ograniczeniu handlu  

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. 

 

Do dnia 31 grudnia 2018 r. sądy wydały orzeczenia: 

W sprawach, w których wnioski o ukaranie wniesiono do sądu w roku 2018 zapadły 

rozstrzygnięcia, obejmujące: 

 104 wyroki nakazowe, w których sądy orzekły karę grzywny na ogólną kwotę 

297 950,- zł, 

 4 wyroki w trybie zwyczajnym po sprzeciwie – orzeczono karę grzywny  

na ogólną kwotę 3 200,- zł, 

 3 wyroki w trybie zwyczajnym z uznaniem za winnego i odstąpieniem  

od wymierzenia kary, 

 2 wyroki nakazowe, w których uznano obwinionych za winnych zarzucanych im 

czynów, orzekając karę nagany. 

 1 postanowienie i 1 wyrok o umorzeniu postępowania,  

 1 wyrok, w którym odstąpiono od wymierzenia kary, 

 2 postanowienia o umorzeniu postępowania (po wniesieniu przez obwinionych 

sprzeciwu od wyroków nakazowych),  

 w 3 przypadkach nastąpiło utrzymanie rozstrzygnięcia w mocy (po apelacji).  
 

Mandaty karne 

Inspektorzy pracy w roku 2018 wymierzyli ogółem – 1152 kar grzywny przy 

zastosowaniu postępowania mandatowego za 3158 ujawnionych wykroczeń na łączną kwotę 

– 1 360 450,- zł. 
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Z ogólnej liczby – 3158 wykroczeń ujawnionych przez inspektorów pracy w wyżej 

wymienionym okresie w postępowaniu mandatowym: 

 wśród 1104 mandatów kredytowych: 

o 2145 wykroczeń – przypisano pracodawcom, 

o 549 wykroczeń – przypisano osobom działającym w imieniu pracodawcy, 

o 248 wykroczeń – przypisano osobom kierującym pracą innych osób u pracodawcy, 

o 67 wykroczeń – przypisano przedsiębiorcom nie będącym pracodawcami,  

o 5 wykroczeń – przypisano osobom działającym w imieniu przedsiębiorców 

niebędących pracodawcami, 

o 7 wykroczeń – przypisano osobom kierującym pracą innych osób  

u przedsiębiorców niebędących pracodawcami,  

o 4 wykroczenia – przypisano innym podmiotom,  

o 3 wykroczenia – przypisano osobom wykonującym pracę – bezrobotnym nie 

pobierającym zasiłku; 

 wśród 22 mandatów gotówkowych: 

o 15 wykroczeń – przypisano pracodawcom, 

o 9 wykroczeń – przypisano osobom działającym w imieniu pracodawcy, 

o 0 wykroczeń – przypisano osobom wykonującym pracę – cudzoziemcom, 

 wśród 26 mandatów zaocznych: 

o 69 wykroczeń – przypisano pracodawcom, 

o 14 wykroczeń – przypisano osobom działającym w imieniu pracodawcy, 

o 13 wykroczeń – przypisano osobom kierującym pracą innych osób u pracodawcy. 
 

Łącznie w postępowaniu mandatowym, nałożono kary grzywny wobec: 

 758 pracodawców, w tym w drodze: mandatu kredytowanego – wobec 733 

pracodawców, mandatu gotówkowego –  wobec 7 pracodawców, a mandatu 

zaocznego – wobec 18 pracodawców, 

 216 osób działających w imieniu pracodawcy, w tym w drodze: mandatu 

kredytowanego – wobec 207, mandatu gotówkowego – wobec 5, a mandatu 

zaocznego – wobec 4, 

 134 osoby kierujące pracą innych osób u pracodawcy, w tym w drodze: mandatu 

kredytowanego – wobec 130 osób i mandatu zaocznego – wobec 4 osób. 
 

Ponadto wymierzono kary grzywny: 

 w drodze mandatu kredytowanego wobec: 

o 23 przedsiębiorców nie będących pracodawcami, 

o 3 osób działających w imieniu przedsiębiorców nie będących pracodawcami, 
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o 2 osób kierujących pracą innych osób u przedsiębiorców niebędących 

pracodawcami, 

o 3 innych podmiotów, 

o 3 osób wykonujących pracę – bezrobotnych nie pobierających zasiłku, 

 oraz w drodze mandatu gotówkowego wobec: 

o 10 osób wykonujących pracę – cudzoziemców. 

Podstawą powyższych wykroczeń były: 

 473 naruszenia art. 281 Kodeksu pracy, 

 529 naruszeń art. 282 Kodeksu pracy, 

 1945 naruszeń art. 283 Kodeksu pracy, 

 141 naruszeń przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 33 naruszenia przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 1 naruszenie przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy,  

 3 naruszenia przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, 

 3 naruszenia przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

 30 naruszeń przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta  

oraz w niektóre inne dni. 
 

Środki wychowawcze 

W 2018 r. inspektorzy pracy zastosowali środki wychowawcze w 1440 przypadkach, 

przy ujawnionych 2995 wykroczeniach. Środki wychowawcze obejmowały: 2011 pouczeń,  

916 ostrzeżeń oraz 68 uwag. 

Z ogólnej liczby 2995 wykroczeń, które według ocen inspektorów pracy kwalifikowały 

się do zastosowania wobec ich sprawców 1440 środków wychowawczych: 

 345 wykroczeń dotyczyło naruszenia art. 281 kodeksu pracy; 

 471 wykroczeń dotyczyło naruszenia art. 282 kodeksu pracy; 

 1927 wykroczeń dotyczyło naruszenia art. 283 kodeksu pracy; 

 2 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o delegowaniu pracowników  

w ramach świadczenia usług, 

 183 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, 

 31 wykroczeń dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

 16 wykroczeń dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o ograniczeniu handlu  

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, 

 13 wykroczeń dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych; 
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 1 wykroczenie dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy; 

 1 wykroczenie dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o informowaniu pracowników  

i przeprowadzaniu z nimi konsultacji; 

 5 wykroczeń dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o pracownikach tymczasowych. 

 

Struktura dotycząca sprawców ww. wykroczeń, wobec których zastosowano środki 

wychowawcze:  

 2043 wykroczeń przypisano 880 pracodawcom; 

 556 wykroczeń przypisano 269 osobom działającym w imieniu pracodawcy; 

 226 wykroczeń przypisano 133 osobom kierującym pracą innych osób u pracodawcy;  

 31 wykroczeń przypisano 20 przedsiębiorcom niebędącym pracodawcą; 

 4 wykroczenia przypisano 3 osobom działającym w imieniu przedsiębiorcy  

nie będącego pracodawcą; 

 26 wykroczeń przypisano 26 osobom wykonującym pracę – bezrobotnym  

nie pobierającym zasiłku; 

 2 wykroczenia przypisano 2 osobom wykonującym pracę – bezrobotnym 

pobierającym zasiłek; 

 103 wykroczenia przypisano 103 osobom wykonującym pracę – cudzoziemcom; 

 4 wykroczenia przypisano 4 innym podmiotom niż wyżej wymienione. 
 

Wnioski: 

W  sprawach, w których wnioski o ukaranie wniesiono do sądu w roku 2018 i w roku 

2018 zapadło rozstrzygnięcie, w 108 sprawach orzeczono karę grzywny w ogólnej kwocie  

301 150,- zł. 

Analiza orzecznictwa sądów z roku 2018 wskazuje na to, że sądy wymierzając kary 

uwzględniały 3 ogólne dyrektywy ich wymierzania, tj. sprawiedliwości, prewencję ogólną  

i szczególną. Stwierdzono, że: 

 w przypadku wyroków nakazowych: 

 wymiar kary był adekwatny do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości 

czynów, których dopuścili się sprawcy wykroczeń, z jednym wyjątkiem –  

w sprawie obwinionej o dwa czyny, w tym o czyn z art. 10 ust 1 ustawy  

o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz  

o czyn z art. 283 § 1 kodeksu pracy, zapadł wyrok nakazowy z dnia 21.06.2018r., 

w którym nałożono na obwinioną łącznie karę grzywny w wysokości 5 000,- zł. 

Orzeczona kara grzywny na tle grzywien zasądzonych w podobnych wyrokach 

nakazowych była znaczna; 
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 kary grzywny wymierzane w trybie wyroków nakazowych odpowiadały liczbie 

stwierdzonych naruszeń oraz ich rodzajowi, często wymierzano grzywny  

w wysokości 1 000,- zł. Zdarzały się jednak wyroki z grzywnami w wysokości 

wyższej. 

 w 2 przypadkach sąd poprzestał na orzeczeniu kary nagany, 

 wyroki wydane na skutek sprzeciwów obwinionych z reguły obejmowały kary 

grzywny w wysokości niższej od wysokości grzywny orzeczonej w wyroku 

nakazowym. 

 

W związku z obowiązywaniem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 

w niektóre inne dni, w przypadku wniosków o ukaranie zapadały orzeczenia, w których 

wymierzono w wyrokach nakazowych kary grzywny, a następnie w wyniku sprzeciwu 

umarzano postępowanie. 

W  sprawach, w których wnioski o ukaranie wniesiono do sądu w roku 2018 i w roku 

2018 zapadło rozstrzygnięcie, w 108 sprawach orzeczono karę grzywny w ogólnej kwocie  

301 150,- zł. 

Jak wynika z zaprezentowanych danych postępowanie mandatowe stosowane przez 

inspektorów pracy było stosowane w przeważającej mierze w stosunku do wykroczeń 

wypełniających znamiona czynów z art. 283 kodeksu pracy. Należy w związku z tym 

wyciągnąć wniosek, że w odniesieniu do ich sprawców uzyskiwano natychmiastową reakcję 

na ujawniane wykroczenia. 

Średnia kwota grzywny nałożona przez inspektora pracy w formie mandatu karnego  

w 2018 r. to – 1 180,95 zł  na 1 ukaranego.  

Okoliczności i przyczyny stosowania przez inspektorów pracy środków 

wychowawczych są zawsze zróżnicowane, ponieważ dotyczą sytuacji wyjątkowych,  

które inspektor pracy ocenia samodzielnie w toku swojej kontroli oraz po jej zakończeniu.  

Analiza danych statystycznych wykazała, że najczęstszym środkiem oddziaływania 

wychowawczego było pouczenie, zastosowane w przypadku 2011 ujawnionych wykroczeń, 

wobec 978 sprawców wykroczeń. Ostrzeżenie zastosowano wobec 434 ukaranych  

w związku ze stwierdzonymi 916 wykroczeniami. Natomiast zwrócenie uwagi wobec 28 

sprawców 68 wykroczeń.  

 

III.16. Spory zbiorowe 

W 2018 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi zostały zgłoszone 33 spory 

zbiorowe. 
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Związki zawodowe zgłaszają w zasadzie tylko żądania o charakterze płacowym,  

tj.: podwyższenie wynagrodzenia, czy wypłacenie jednorazowych nagród lub świadczeń. 

Warunki pracy są przedmiotem 3 sporów zbiorowych wszczętych w roku ubiegłym.  

Pojawiły się również postulaty: wycofania zmian w regulaminie pracy (bez wskazania, o jakie 

zmiany chodzi), zmniejszenia limitu nadgodzin do przepracowania w ciągu roku 

kalendarzowego, wprowadzenia karty medycznej współfinansowanej. 

Najwięcej sporów toczy się domach pomocy społecznej. 

Tak jak w latach ubiegłych pracodawcy nie mając ustawowego obowiązku  

nie informowali Państwowej Inspekcji Pracy o etapach toczącego się u nich sporu 

zbiorowego. Należy jednak podkreślić, że w kilku przypadkach strony sporu zbiorowego 

wyznaczyły sobie termin na zakończenie sporu zbiorowego w 2019 roku. Strony sporu 

wprowadzają także etap postępowania nieuregulowany przez ustawę o rozwiązywaniu 

sporów zbiorowych i zawieszają prowadzenie sporu zbiorowego (2 przypadki, w których OIP 

w Łodzi został poinformowany o takim fakcie). 

W jednym przypadku pracodawca stwierdził, że istnieją wątpliwości natury prawnej,  

czy sformułowane postulaty mogą stanowić przedmiot sporu zbiorowego. 

Należy również podkreślić, że w 3 przypadkach do OIP w Łodzi wpłynęło jedynie 

pismo o wszczęciu sporu zbiorowego – bez informacji, jakie żądania przedstawiły 

organizacje związkowe. 

 

III.17. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy 

W 2018 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wpłynęło łącznie  

95 wniosków o rejestrację, w tym: 

 6 wniosków o rejestrację zakładowych układów zbiorowych pracy,  

 63 wnioski o rejestrację protokołów dodatkowych, 

 3 wnioski o rejestrację porozumienia o stosowaniu układu, 

 1 wniosek o wpis informacji o wypowiedzeniu układu,  

 3 wnioski o wpis informacji o rozwiązaniu układu, 

 1 wniosek o wpis informacji o rozwiązaniu porozumienia o stosowaniu układu, 

 3 wnioski o wpis informacji o odstąpieniu od stosowania układu,  

 1 wniosek o wpis informacji o zawieszeniu stosowania układu,  

 3 wnioski o wpis informacji o wstąpieniu związku zawodowego w prawa strony zuzp, 

 5 wniosków o wpis informacji o rozwiązaniu organizacji związkowej, 

 6 wniosków o wpis informacji o zmianie nazwy lub siedziby pracodawcy/organizacji 

związkowej. 
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Do rejestru wpisano ogółem:  

 4 zakładowe układy zbiorowe pracy – 1 układ został zarejestrowany na podstawie 

wniosku złożonego w 2017 roku, 

 62 protokoły dodatkowe –  5 protokołów zostało zarejestrowanych na podstawie 

wniosków złożonych w 2017 roku, 

 1 porozumienie o stosowaniu układu, 

 20 informacji, w tym:  

 2 informacje o rozwiązaniu układu, 

 3 informacje o odstąpieniu od stosowania układu, 

 1 informację o zawieszeniu stosowania układu, 

 1 informację o wstąpieniu związku zawodowego w prawa strony zuzp., 

 6 informacji o rozwiązaniu organizacji związkowej (1 informacja została wpisana  

na podstawie wniosku złożonego w 2017 roku), 

 1 informację o podziale organizacji związkowej (informacja została wpisana  

na podstawie wniosku złożonego w 2017 roku), 

 6 informacji o zmianie nazwy lub siedziby pracodawcy/organizacji związkowej. 

Liczba pracowników objętych zakładowymi układami zbiorowymi pracy 

zarejestrowanymi w 2018 roku wynosi:  

 ogółem – 503 pracowników, 

 z podziałem na gałęzie gospodarki (według PKD):  

o PKD 3600Z  – 158 pracowników, 

o PKD 4910Z – 270 pracowników, 

o PKD 6820Z – 23 pracowników, 

o PKD 8553Z  –  52 pracowników. 

W 2018 roku w 2 przypadkach wydano odmowę rozpatrzenia wniosku o rejestrację 

zakładowego układu zbiorowego pracy, w 4 przypadkach odmówiono rozpatrzenia wniosku 

 o rejestrację protokołu dodatkowego, w 3 przypadkach odmówiono rozpatrzenia wniosku  

o wpis informacji, w 1 przypadku wydano odmowę rejestracji protokołu dodatkowego. 

W roku ubiegłym OIP w Łodzi nie wydawał odmowy rejestracji zakładowego układu 

zbiorowego pracy oraz porozumienia o stosowaniu układu. 

W 2018 roku nie wniesiono do sądu odwołania od odmowy rejestracji. Żaden podmiot 

nie wystąpił z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 24111 § 51 K.p. W związku z tym nie 

odnotowano przypadku wykreślenia układu z rejestru na podstawie art. 24111 § 54 K.p. 

W 2018 roku dwa zakładowe układy zbiorowe pracy zostały zarejestrowane  

po uprzednim rozwiązaniu na mocy zgodnego oświadczenia stron wcześniej obowiązujących 

układów w zakładach. 
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W ubiegłym roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi nie prowadził działalności 

szkoleniowej oraz popularyzatorskiej z zakresu zakładowych układów zbiorowych pracy, 

ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby. 

Z zakresu układów zbiorowych pracy w 2018 roku zostało udzielonych szacunkowo 

około 30 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). W 2018 roku strony zakładowych układów zbiorowych pracy zadawały pytania 

dotyczące możliwości zarejestrowania protokołów dodatkowych w przypadkach rozwiązania 

organizacji związkowych, które zawarły układ lub zmiany nazw lub siedzib stron układu. 

Przedmiotem porad była również sytuacja wstąpienia reprezentatywnych organizacji 

związkowych w prawa i obowiązki strony zuzp., a konkretnie możliwość kwestionowania 

reprezentatywności związków zawodowych wstępujących w prawa i obowiązki strony układu. 

Do OIP w Łodzi wpłynęło również 1 zapytanie w formie pisemnej, które dotyczyło możliwości 

rozwiązania układu w przypadku nie funkcjonowania w zakładzie organizacji związkowych. 

 

III.18. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz 

współpraca OIP z prokuraturą i sądami 

A. Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa: 

W 2018 roku inspektorzy pracy skierowali do Prokuratur Rejonowych 36 zawiadomień 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W porównaniu do roku ubiegłego liczba 

zawiadomień wzrosła o 9 (w 2017 roku było 27 zawiadomień). Najwięcej zawiadomień 

dotyczyło udaremniania lub utrudniania wykonywania czynności służbowej (art. 225 § 2 

Kodeksu karnego). W 2018 roku było 25 takich zawiadomień. 

 

Liczba zawiadomień o popełnieniu przestępstw wraz ze wskazaniem przestępstw, których 

dotyczyły: 

 1 zawiadomienie z art. 190a § 2 kk, 

 2 zawiadomienia z art. 218 § 1a kk, 

 1 zawiadomienie z art. 218 § 1a kk, z art. 225 § 2 kk i z art. 273 kk, 

 1 zawiadomienie z art. 218 § 3 kk, 

 2 zawiadomienia z art. 219 kk, 

 1 zawiadomienie z art. 219 kk i z art. 225 § 2 kk, 

 1 zawiadomienie z art. 219 kk, z art. 225 § 2 kk i z art. 270 § 1 kk, 
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 1 zawiadomienie z art. 220 kk. 

 21 zawiadomień z art. 225 § 2 kk, 

 1 zawiadomienie z art. 225 § 2 kk i z art. 226 § 1 kk, 

 1 zawiadomienie z art. 233 § 1 kk, 

 1 zawiadomienie z art. 270 § 1 kk, 

 2 zawiadomienia z art. 271 § 1 kk. 

 

Liczba wniosków złożonych – w trybie art. 49 § 3a kpk: 

 wniosek w trybie art. 49 § 3a kpk został złożony w 30 zawiadomieniach; 

 Inspektorzy pracy nie składali wniosków w trybie art. 49 § 3a kpk w odrębnym 

piśmie. 

 

Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych: 

 W 2018 roku zostało wszczętych 29 dochodzeń. 

 W 2018 roku zostało wszczęte 1 śledztwo. 

 

Liczba spraw, w których organy ścigania nie powiadomiły – w ciągu 6 tygodni od dnia 

zawiadomienia – o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania: 

 w 20 sprawach organy ścigania naruszyły 6-tygodniowy termin na poinformowanie 

o wszczęciu lub odmowie wszczęcia dochodzenia; 

 w 1 przypadku organy ścigania naruszyły 6-tygodniowy termin na poinformowanie   

o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa. 

 

Liczba spraw, w których organy ścigania powiadomiły o wszczęciu lub odmowie wszczęcia 

postępowania z naruszeniem 6-tygodniowego terminu – bez pisma lub zażalenie PIP: 

 w 12 przypadkach OIP w Łodzi został powiadomiony o wszczęciu lub odmowie 

wszczęcia dochodzenia z naruszeniem 6-tygodniowego terminu bez pisma lub 

zażalenia PIP; 

 nie było przypadku, w którym OIP w Łodzi został powiadomiony o wszczęciu  

lub odmowie wszczęcia śledztwa z naruszeniem 6-tygodniowego terminu bez pisma 

lub zażalenia PIP. 

 

Liczba spraw, w których skierowano pisma (nie zażalenia) – w związku  

z niepowiadomieniem – w ciągu 6 tygodni od dnia zawiadomienia – o wszczęciu lub 

odmowie wszczęcia postępowania: 

 w 5 sprawach skierowano pismo w związku z niepowiadomieniem w terminie  

6 tygodni o wszczęciu lub odmowie wszczęcia dochodzenia; 
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 w 1 przypadku skierowane zostało pismo w związku z niepowiadomieniem  

w terminie 6 tygodni o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa. 

 

Liczba spraw, w których organy ścigania powiadomiły o wszczęciu lub odmowie wszczęcia 

postępowania z naruszeniem 6-tygodniowego terminu – po interwencji PIP (pismo lub 

zażalenie): 

 w 4 przypadkach organy ścigania powiadomiły OIP w Łodzi o wszczęciu 

dochodzenia po złożeniu pisma; 

 w 1 przypadku organy ścigania powiadomiły OIP w Łodzi o wszczęciu śledztwa  

po złożeniu pisma. 

 

Liczba zawiadomień, wobec których odmówiono wszczęcia postępowania 

przygotowawczego: 

 odmówiono wszczęcia dochodzenia w 1 sprawie; 

 w żadnym przypadku nie wydano postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. 

 

Liczba spraw, w których doręczono postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia wraz 

z uzasadnieniem – mimo niezłożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie tegoż 

uzasadnienia. 

W 1 sprawie doręczono postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia wraz  

z uzasadnieniem pomimo niezłożenia wniosku o uzasadnienie. 

 

Liczba umorzonych postępowań przygotowawczych: 

 w żadnej sprawie nie wydano postanowienia o umorzeniu śledztwa; 

 w 6 sprawach zostało wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia. 

 

Liczba wniosków o uzasadnienie postanowień o umorzeniu dochodzenia  

złożonych – w trybie art. 325e § 1a kpk – w odrębnym piśmie po wydaniu postanowienia: 

 w 2 sprawach zrealizowano wniosek o uzasadnienie postanowienia o umorzeniu 

dochodzenia. 

 w 2 przypadkach nie doręczono postanowienia o umorzeniu dochodzenia wraz  

z uzasadnieniem – mimo prawidłowo złożonego wniosku o sporządzenie  

i doręczenie tegoż uzasadnienia. 

 

B. Współpraca Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi z prokuraturą i sądami: 

1. Liczba kontroli przeprowadzonych na wniosek prokuratury: 

W 2018 roku na wniosek prokuratury zostało przeprowadzonych 10 kontroli. 
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2. Udział inspektorów pracy w prowadzonych przez prokuraturę postępowaniach 

(świadkowie, biegli): 

W 2018 roku inspektorzy pracy byli przesłuchiwani w charakterze świadka w 19 

postępowaniach prowadzonych przez prokuraturę. 

W roku ubiegłym inspektorzy pracy nie występowali jako biegli w żadnej sprawie 

prowadzonej przez prokuraturę. 

3. Udostępnianie dokumentacji kontroli na wniosek sądów pracy: 

W 33 przypadkach na wniosek sądów pracy została udostępniona dokumentacja 

kontroli. 

4. Udostępnianie dokumentacji kontroli na wniosek sądów karnych: 

W 10 przypadkach udostępniono dokumentację z kontroli na wniosek sądów karnych. 

5. Wspólne spotkania i szkolenia inspektorów pracy oraz prokuratorów i sędziów: 

W 2018 roku nie odbyło się żadne wspólne spotkanie ani szkolenie inspektorów pracy 

oraz prokuratorów i sędziów. 

 

W ¾ przypadków inspektorzy pracy byli przesłuchiwani w charakterze świadków  

w postępowaniach prowadzonych przez prokuraturę w sprawach związanych  

ze złożonymi przez inspektorów zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  

Współpraca z sądami sprowadza się w zasadzie tylko do udostępniania protokołów 

kontroli z załącznikami oraz środków prawnych wydanych po ich zakończeniu. W jednym 

przypadku sąd zwrócił się do OIP w Łodzi o udzielenie informacji w zakresie danych 

adresowych świadka, w których posiadaniu był OIP w Łodzi w związku z prowadzoną 

kontrolą. Należy zaznaczyć, że o dokumentacje z kontroli zwracały się również do tutejszego 

inspektoratu wydziały cywilne sądów, a w jednym przypadku wydział gospodarczy. Do 

tutejszego urzędu wpływały również pisma o udzielenie informacji, czy OIP w Łodzi 

przeprowadzał kontrole w wyniku skarg składanych przez konkretne osoby. W jednej sprawie 

sąd zwrócił się o informację, czy wskazana w piśmie osoba była karana przez inspektorów 

pracy mandatami za popełnienie wykroczeń opisanych w Kodeksie pracy. 

W przypadku współpracy OIP w Łodzi z prokuraturą również znaczną część stanowi 

wymiana dokumentacji pomiędzy jednostkami. Inspektorzy pracy zwracają się do prokuratur 

w celu uzyskania dokumentacji z postępowań prowadzonych przez organy ścigania. 

Jednostki prokuratury także składają pisma o udostępnienie akt postępowania kontrolnego 

wytworzonych przez inspektorów pracy. 
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III.19. Rozpatrywanie skarg i wniosków 

Odnotowano 4785 zgłoszeń, według rodzajów skarg wyróżnionych zostało 451 skarg 

anonimowych oraz skargi zgłaszane przez różnych pracowników, m.in.: 

 byłego pracownika – 1694; 

 aktualnie zatrudnionego – 1253, 

 cudzoziemca – 201, 

 pracownika tymczasowego – 4, 

 pracującego bez umowy – 127, 

 niepełnosprawnego – 17,  

 pracowników pracujących zbiorowo – 3 przypadki. 

Skargi były przekazywane do OIP w Łodzi również przez inne podmioty, wyróżniono m.in.: 

 Główny Inspektorat Pracy – 2, 

 inne instytucje – 197, 

 inne jednostki organizacyjne PIP – 27, 

 organy samorządu terytorialnego – 9, 

 organ władzy państwowej – 2, 

 posłów na Sejm RP – 8, 

 pracodawca – 27, 

 osoby trzecie – 395, 

 wykonujący np. umowy cywilne – 153, 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 26 

 organizacje związkowe – 93 przypadki 
 

 

Informacje dotyczące zakresu tematycznego skarg i wniosków: 

Przedmiot  
skargi 

Ogółem Bezzasadne 
Brak 

informacji 
Zasadne 

przybliżony 
procentowy udział 

zagadnienia we 
wszystkich skargach 

Wynagrodzenia 2236 854 408 974 38,0% 

Stosunek pracy 1077 548 212 317 19,0% 

Czas pracy 433 231 65 137 7,0% 

Obiekty 
i pomieszczenia 
pracy 

353 180 27 146 6,0% 

Przygotowanie 
do pracy 

268 114 36 118 4,6% 

Legalność 
zatrudnienia 

259 120 60 79 4,5% 
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Przedmiot  
skargi 

Ogółem Bezzasadne 
Brak 

informacji 
Zasadne 

przybliżony 
procentowy udział 

zagadnienia we 
wszystkich skargach 

Środki ochrony 
indywidualnej, 
odzież i obuwie 
robocze 

183 78 26 79 3,1% 

Uchybienia w 
zakresie 
minimalnej stawki 

162 57 28 37 2,7% 

Stanowiska, 
procesy pracy 

127 49 16 62 2,0% 

Dyskryminacja 115 48 72 10 1,9% 

Urlopy 
pracownicze 

110 59 24 27 1,8% 

Mobbing 97 30 61 5 1,6% 

Wypadki przy 
pracy, choroby 
zawodowe 

87 34 9 44 1,5% 

ZFŚS 60 24 4 32 1,0% 

Maszyny i 
urządzenia tech. 

56 16 8 32 1,0% 

Transport 46 33 3 9 0,7% 

Urządzenia i 
instalacje 
energetyczne 

29 12 0 17 0,5% 

Młodociani 27 16 6 5 0,4% 

Agencje 
zatrudnienia 

21 6 4 11 0,3% 

Organizacja 
bezpiecznej pracy 

15 7 5 3 0,2% 

Rodzicielstwo 10 6 4 0 0,1% 

Zbiorowe prawo 
pracy 

1 0 0 1 0,01% 

Pozostałe 93 39 39 24 1,6% 

 

Skargi i wnioski zgłaszane przez związki zawodowe 

 Liczba spraw ogółem – 60,  

 Liczba skarg związkowych ogółem – 60,  

 Liczba zagadnień skargowych – 120 (w jednej skardze poruszano ok. 2 zarzutów) 
 

Organizacje związkowe składające skargi:  

 NSZZ „Solidarność” – 39, 

 ZZ Inicjatywa Pracownicza – 2, 

 ZNP – 3, 

 ZZ Sierpień 80 – 4, 
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 ZZ OPZZ – 1, 

 ZZ Pielęgniarek i Położnych – 4, 

 Pozostałe zakładowe związki zakładowe – 42. 
  

Podział skarg składanych przez organizacje związkowe według zagadnień nimi 

objętych przedstawia się następująco: 

Przedmiot skargi Bezzasadna 
Brak 

informacji 
Zasadna Ogółem 

Obiekty i pomieszczenia pracy 2 0 6 8 

Procesy pracy 1 0 4 5 

Środki ochrony indywidualnej, 
odzież i obuwie robocze 

1 0 5 6 

Przygotowanie do pracy 1 0 1 2 

Stosunek pracy 8 2 8 18 

Czas pracy 5 2 11 18 

Wynagrodzenia 16 4 5 25 

Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 

7 2 8 17 

Urlopy wypoczynkowe 2 0 5 7 

Stawka minimalna 1 0 0 1 

Nielegalne wykonywanie pracy 
przez cudzoziemca 

1 0 0 1 

Dyskryminacja, mobbing 2 3 2 7 

Pozostałe 2 0 3 5 

Razem 49 13 58 120 
 

Skargi i wnioski dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu, molestowania  

i mobbingu 

Liczba skarg ogółem – 125, 

Liczba skarg dotyczących dyskryminacji – 28, w tym: 

 bezzasadne – 55, 

 zasadne –  9. 
 

Liczba skarg dotyczących mobbingu – 97, w tym: 

 bezzasadne – 30, 

 zasadne – 5. 
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Podsumowanie 

Wpływające skargi dotyczyły prawie wszystkich zagadnień prawa pracy.  

W kierowanych skargach i wnioskach, najliczniejszą grupę stanowiły 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. 

Zakres zagadnień podnoszonych w skargach organizacji związkowych przedstawia  

się podobnie jak zakres przedmiotowy skarg składanych przez pracowników. Przeważały 

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 40% skarg uznano  

za bezzasadne. 

Wśród 97 zagadnień zawierających zarzut mobbingu, 30 uznano za bezzasadne,  

a w 61 przypadkach nie udało się ustalić jego występowania. W przypadku 5 przedmiotów 

skarg, w których podnoszono zarzut mobbingu ustalono, że naruszono przepisy w tym 

zakresie. 

W 2018 r. odnotowano 3 skargi dotyczące molestowania; w 2 przypadkach 

podniesiono występowanie zachowań mających charakter molestowania, 1 odnosiła się do 

molestowania  i molestowania seksualnego. 

Wnioski 

Podobnie jak w ubiegłym roku, skargi pracowników kierowane były dość często 

dopiero w momencie ustania zatrudnienia, gdy ustała obawa przed utratą pracy. Wśród 

wszystkich zgłaszających skargi, byli pracownicy stanowili 35%. Skargi składane przez 

aktualnie zatrudnionych stanowiły 25% ogółu skarg pracowniczych.   

 Na jednakowo wysokim poziomie (37 %) utrzymuje się liczba skarg zasadnych.  

Dało się również zauważyć przypadki kilkukrotnego składania skarg tej samej treści, przez 

tych samych skarżących, którzy nie podzielali argumentów prezentowanych w udzielonej 

odpowiedzi, niejednokrotnie wskazującej, iż jedynie sąd jest właściwy od rozstrzygnięcia 

sporu. Porównywalnie przedstawiała się sytuacja, gdy poza zagadnieniami z zakresu prawa 

pracy, w skardze poruszane były 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 
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prawidłowej oceny, wraz ze wskazaniem możliwości dochodzenia swoich praw przed innymi 

organami.  

Wpływające skargi dotyczyły prawie wszystkich zagadnień prawa pracy. 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. 

Skargi których przedmiotem była dyskryminacja, mobbing i molestowanie składane  

były zazwyczaj w reakcji na wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę, lub po ustaniu 

zatrudnienia. Skarżący podnosili, iż byli dyskryminowani albo stosowano wobec nich 

mobbing, bez powołana się na konkretne okoliczności, co rodziło przypuszczenie,  

iż nie wiedzieli z jakim zachowaniem należy wiązać takie zarzuty. Sporadycznie skarżący 

wyrażali pisemną zgodę na ujawnienie pracodawcy informacji, iż kontrola jest następstwem 

skargi, co umożliwiałoby przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i konfrontację 

zarzutów z wyjaśnieniami pracodawcy. W 3 przypadkach podzielono zarzuty stosowania 

mobbingu wskazane w skardze i wydano wnioski wystąpienia.  

Z uwagi natomiast na sporny charakter zarzutów w zakresie dyskryminacji,  

 mobbingu i molestowania postępowanie organów kontroli koncentrowało się na udzieleniu 

informacji odnoszących się do zagadnień dyskryminacji i mobbingu oraz wskazaniu 

właściwego miejscowo sądu pracy, do którego należało skierować roszczenie o ochronę 

prawa do równego traktowania w zatrudnieniu oraz zasądzenie zadośćuczynienia  

za doznaną krzywdę czy odszkodowania.  

 

III.20. Porady prawne i techniczne udzielone w Okręgowym Inspektoracie Pracy  

w Łodzi 

Przykłady ilustrujące problematykę porad wraz z danymi liczbowymi: 

 Liczba porad prawnych  – 13 536  

 Liczba porad technicznych – 998 

 Liczba porad dotyczących legalności zatrudnienia – 620 

 

Liczba podmiotów, którym udzielono porady  – 9 669 

w tym: 

o byli pracownicy –  2 500  

o pracownicy  – 4 730 

o pracownicy niepełnosprawni – 287 
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o osoby ubiegające się o zatrudnienie – 33 

o cudzoziemcy – 144 

o pracodawcy/przedsiębiorcy – 956 

o organizacje pracodawców  – 5 

o pracownicy służby bhp – 37 

o rolnicy – 17 

o związki zawodowe – 54 

o SIP – 14 

o Organ/jednostka samorządu terytorialnego –  13 

o Organ/ urząd państwowy  – 15 

o Inne podmioty – 858 

 

Forma porady (wg podmiotów, którym udzielono porad) 

o E-mail – 11 

o Pisemna – 749 

o Telefoniczna –  180 

o Ustna – 8 729 

 

Zakres tematyczny udzielonych porad: 

Lp. Przedmiot porady Ilość porad 

1. Obiekty i pomieszczenia pracy 39 

2. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 24 

3. Mikroklimat i środowisko pracy 16 

4. Wypadki i choroby zawodowe 277 

5. Ocena ryzyka zawodowego 72 

6. Służba bhp 44 

7. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 3 

8. Pierwsza pomoc 2 

9. Ochrona przeciwpożarowa 5 

10. Stanowiska, procesy pracy, procesy technologiczne 36 

11. Magazyny i składy 3 

12. Maszyny i urządzenia techniczne 19 

13. Urządzenia i instalacje energetyczne 3 

14. Transport 16 

15. 
Badania i pomiary czynników szkodliwych.  
Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

35 

16. Przygotowanie do pracy – szkolenia  177 

17. Przygotowanie do pracy – badania  227 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
221 

Lp. Przedmiot porady Ilość porad 

18. Przygotowanie do pracy – kwalifikacje 52 

19. Stosunek pracy 3989 

20. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika 749 

21. Czas pracy 1220 

22. Czas pracy – kierowcy 145 

23. Czas pracy – podmioty lecznicze  21 

24. Ochrona pracy młodocianych 43 

25. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 635 

26. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia 2697 

27. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia – pod. lecznicze 58 

28. Ubezpieczenie społeczne 246 

29. Legalność zatrudnienia – obywatele polscy 372 

30. Opłacanie składek na Fundusz Pracy 46 

31. Legalność zatrudnienia – cudzoziemcy 251 

32. Zakładowe układy zbiorowe pracy 25 

33. Uprawnienia związków zawodowych  50 

34. Społeczna inspekcja pracy 15 

35. Rady pracowników 12 

36. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 173 

37. Urlopy pracownicze 1030 

38. Agencje zatrudnienia 32 

39. Pracownicy tymczasowi 63 

40. 
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w związku z ochroną miejsc 
pracy 

10 

41. Zatrudnienie pracowników w formie telepracy 9 

42. Dyskryminacja 126 

43. Molestowanie 13 

44. Mobbing 118 

45. Emerytury pomostowe 45 

46. Praca za granicą – w ramach delegowania 25 

47. Praca za granicą – u pracodawcy zagranicznego 14 

48. Informacje o warunkach zatrudnienia w RP – art. 3 dyr. 96/71 7 

49. Inne 347 

50. Inne – sprawy poza kompetencją PIP  307 

51. ob. UE i EFTA – dostęp do zatrudnienia 1 

52. 
ob. UE i EFTA – zasady członkostwa w związkach zawodowych i 
biernego prawa wyborczego w przedstawicieli pracowników 

1 

53. ob. UE i EFTA – dostęp do zasobów mieszkaniowych 1 

54. 
ob. UE i EFTA – dostęp do kształcenia, nauki zawodowej oraz 
szkolnictwa zawodowego dla dzieci pracowników 

1 
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Łącznie według wg przedmiotu 14 534 porad. 

 

Podsumowanie: 

W zakresie udzielonych w 2018r w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi porad 

dotyczących stosunku pracy, podobnie jak w ubiegłym roku najczęściej pojawiały się 

problemy zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi i głównie dotyczyły 

podmiotów zajmujących się utrzymaniem czystości, ochroną mienia, usługami żywieniowymi  

i telekomunikacyjnymi. 

Problemem, z którym często zgłaszali się pracownicy po poradę były również kwestie 

związane z ustaniem stosunku pracy, szczególnie w sytuacjach braku kontaktu  

z pracodawcą. 

W przypadku wynagrodzenia za pracę nadal najwięcej wątpliwości i pytań dotyczyło 

niewypłacenia wynagrodzenia w terminie lub bezpodstawnego jego obniżenia, kwestii 

ustalania uprawnień do dodatków do wynagrodzenia i premii, obliczenia wynagrodzenia 

chorobowego i urlopowego (kwestia uwzględniania składników zmiennych, „premie 

uznaniowe” itp.), dokonywania potrąceń. 

W zakresie czasu pracy pytania dotyczyły głównie występowania i rozliczania 

godzinach nadliczbowych w powiązaniu z obowiązującym pracownika systemem i rozkładem 

czasu pracy. 

Porady dotyczące urlopów pracowniczych najczęściej sprowadzały się do kwestii 

samowolnego udzielania urlopu przez pracodawcę, bez porozumienia z pracownikiem  

i udzielania urlopu w dzień, w którym według rozkładu czasu pracy pracownik nie był 

zobowiązany świadczyć pracę. 

Pytania związane z rodzicielstwem pojawiały się rzadziej niż w zeszłym roku  

i dotyczyły głównie możliwości kwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

zawartej umowy o pracę. 

Lp. Przedmiot porady Ilość porad 

55. ob. UE i EFTA – pomoc udzielania przez urząd pracy 3 

56. ob. UE i EFTA - inne 2 

57. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy 342 

58. 
Naruszenie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele, święta oraz 
inne dni 

75 

59. 
Wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w związku z naruszeniem 
przepisów o ograniczeniu handlu 

7 

60. Informacja dotycząca procedury przeprowadzenia kontroli 11 

61. Informacja dotycząca kompetencji PIP 34 

62. Inne 113 
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W zakresie wypadków przy pracy osoby udzielające porad w dalszym ciągu spotykają 

się z przykładami naruszeń w zakresie prowadzenia postępowania powypadkowego, 

sprostowania protokołu powypadkowego i możliwości sądowego ustalenia wystąpienia 

wypadku przy pracy.  

W aspekcie warunków pracy najczęściej pytający wskazują na potrzebę doposażania 

na swój koszt pomieszczeń socjalnych, brak ustępu lub informują o problemie związanym  

z zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturą pomieszczeń, w których wykonują pracę. 
 

Wnioski 

W porównaniu do roku 2017 liczba udzielonych porad zmalała, jednakże nadal 

utrzymuje się na wysokim poziome. Świadczy to o niesłabnącym zainteresowaniu poradami 

prawnymi i technicznymi. Nadmienić należy, iż w grudniu 2017 r. OIP Łódź została objęta 

infolinią centralną, a liczba porad udzielonych telefonicznie zmalała z 7 922 na 180. 

Powyższy spadek ma więc związek z odejściem od formy telefonicznej na rzecz porad 

udzielanych osobiście oraz w postaci papierowej i elektronicznej..  

Liczba porad udzielonych w e-mail utrzymuje się na porównywalnym poziomie  

co w 2017 r., lecz to forma ustna cieszy się największą popularnością. Zauważalny jest 

znaczny wzrost liczby porad udzielonych w formie pisemnej (z 463 na 749). 

 

III.21. Ocena rozwiązań prawnych w 2018 r. 

Ocenie rozwiązań prawnych w 2018 r. podlegały niżej wymienione unormowania: 

1. Przepisy ustawy ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni  

i związane z nimi uprawnienia PIP dotyczące prowadzenia kontroli w zakresie 

przestrzegania przepisów ustawy. 

2. Przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów na czas określony w aspekcie praktyki 

kontrolnej inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. 

3. Przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku  

ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją  

– w aspekcie uprawnień kontrolnych PIP. 

4. Inne przepisy istotne dla prawidłowego działania organów Państwowej Inspekcji Pracy  

lub powodujące szczególne problemy z ich prawidłowym stosowaniem, jeżeli obserwacje 

poczynione przez inspektorów pracy dają podstawę do dokonania oceny. 
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1. Ocena przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. o ograniczeniu handlu  

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018r. poz. 305 ze zmianami  

z 2018r. poz. 650) i związane z nimi uprawnienia dotyczące prowadzenia kontroli  

w tym zakresie. 

Przepisy ustawy okazały się niejasne w ich stosowaniu w zakresie niżej wskazanych 

kwestii: 

1) Określenia przeważającej działalności polegającej na handlu prasą, biletami komunikacji 

miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych – art. 6 

ust 1 pkt 6. 

Uznano, że powołany przepis tego nie określa. Nie wyjaśnia tej kwestii również uchwała 

Sądu Najwyższego I KZP 13/18, z której wynika, że przeważająca działalność  

to działalność dotycząca handlu łącznie prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami 

tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych jak i działalność, która za 

swój przedmiot ma tylko jeden ze wskazanych w tym przepisie asortymentów.  

Niejasnym okazało się w świetle ww. Uchwały dla inspektorów pracy, czy inspektor ma 

stać w sklepie i liczyć co jest głównym przedmiotem sprzedaży i jak długo ma to robić  

a następnie odnosić to do ilości np. sprzedanego alkoholu lub artykułów spożywczych?  

2) Niedostosowania doby pracowniczej wynikającej z przepisów Kodeksu pracy  

do ocenianej ustawy, w połączeniu z godzinami w jakich obowiązuje ograniczenie 

handlu.  

Stwierdzono, że obecna regulacja pozwala pracodawcom na takie określenie rozkładu 

czasu pracy danego pracownika, że może on skończyć pracę np. w sobotę o godzinie 

23:00, a w poniedziałek rozpocząć ją o godzinie 5:00. Zatem wolna od pracy niedziela 

nie zapewni pracownikowi odpoczynku, co było celem ustawy.  

3)  Braku ustawowego określenia osób uprawnionych do pomocy przedsiębiorcy będącego 

osobą fizyczną - art. 6 ust 1 pkt 27 ustawy. 

W dotychczasowej działalności inspektorzy pracy kierowali się wykładnią tego przepisu 

dokonaną przez GIP i MRPiPS. W czasie kontroli napotykano sytuacje, w których 

przedsiębiorcy znacznie rozszerzali katalog osób wg nich uprawnionych do pomocy  

w handlu np. kuzyni, konkubiny. W związku z tym niezbędne jest określenie katalogu 

członków najbliższej rodziny. 

4) Placówek pocztowych. 

W praktyce zaistniał problem interpretacyjny dotyczący prowadzenia handlu w niedziele  

i święta objęte zakazem handlu, który praktycznie zniknął za sprawą orzecznictwa 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
225 

sądowego. Sądy Rejonowe i Okręgowe na terenie działalności OIP w Łodzi umarzają 

wnioski skierowane przez inspektorów pracy o ukaranie pracodawców zatrudniających 

pracowników i zleceniobiorców w dni objęte zakazem handlu. 

W związku z powyższym należałoby rozważyć zmianę przepisu regulującego tę kwestę, 

gdyż prowadzenie kontroli w obecnym stanie prawnym wydaje się bezprzedmiotowe.  

W uzasadnieniu do wyroków wydanych w pierwszej instancji Sądy zwracały uwagę na 

spełnienie formalnoprawnych przesłanek przez placówki handlowe do tego, aby stać się 

placówką pocztową oraz na to, że usługi pocztowe były w praktyce realizowane.  

To w jakiej skali powyższe występowało, nie miało znaczenia. Nie było istotnym również 

z punktu oceny dokonywanej przez Sąd, czy stanowiło to przeważającą działalność 

danego punktu handlowego.  

W czasie pełnionych przez inspektorów dyżurów w niedziele i święta dostrzeżono,  

że sklepy sieci Żabka są otwarte i prowadzony jest w nich handel. Właściciele placówek 

handlowych, którzy w tych dniach sami pracują w swoich sklepach wyrażają pogląd, że 

działania sieci Żabka są pozorne i mają na celu ominięcie przepisów ustawy. Wskazują 

przy tym na brak równowagi między małymi podmiotami handlowymi, a siecią sklepów 

jaką jest Żabka. Dysponuje ona wyspecjalizowaną obsługą prawną, która służy pomocą 

franczyzobiorcom, przeciwko którym inspektorzy pracy skierowali wnioski o ukaranie  

za naruszenie przepisów ustawy o ograniczeniu handlu. 

 

2. Ocena rozwiązań prawnych przepisów Kodeksu pracy dotyczących umów na czas 

określony w aspekcie praktyki kontrolnej inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi. 

Analiza kontroli przeprowadzonych po wejściu w życie nowych regulacji prawnych 

pozwala na pozytywną ocenę znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy dotyczących 

umów terminowych, które z dniem 22 lutego 2016 roku wprowadziły limity długości 

trwania i liczby zawierania umów na czas określony oraz zmiany w zakresie długości 

okresu wypowiedzenia umów na czas określony. Świadczy o tym zarówno skala, jak  

i ciężkość stwierdzonych w toku kontroli uchybień, a także brak wykroczeń w tym 

zakresie. Temat ten stanowił również śladowy przedmiot skarg składanych przez 

pracowników. 

Oceniając treść wydanych przez inspektorów pracy pokontrolnych środków prawnych 

oraz stopień ciężkości uregulowanych w nich uchybień: 

 nie stwierdzono w dotychczasowych wynikach kontroli nadużywania możliwości 

stosowania wyłączenia z limitów czasowych i ilościowych zawieranych umów na 

czas określony jakie daje im przepis art. 251 § 4 kodeksu pracy, 
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 nie stwierdzono problemów w zakresie przestrzegania przez pracodawców przepisu  

art. 29 § 11 kodeksu pracy, zobowiązującego do zamieszczenia w umowie o pracę  

na czas określony informacji o celu jej zawarcia wyłączającego stosowanie limitów 

ilościowych i czasowych do umów na czas określony, 

 nie ujawniono przypadku podważania przez inspektora pracy przyczyny zawartej  

w umowie o pracę, uzasadniającej odejście od limitów zatrudnienia na czas 

określony określonych w art. 251 § 1 kodeksu pracy  

 nie stwierdzono naruszeń art.251 § 1 kodeksu pracy w zakresie przekroczenia limitu 

zawarcia 3 umów na czas określony.  

Stwierdzono: 

 sporadyczne przypadki zawarcia umów na czas określony na okres dłuższy  

niż 33 m-ce, przy czym limit nie został przekroczony w toku czynności kontrolnych,  

 problemy z prawidłowym ustalaniem okresu wypowiedzenia umów na czas 

określony.  

Spośród przepisów ocenianej ustawy, negatywnie należy ocenić przepis  

art. 251 § 4 pkt 4 kodeksu pracy wprowadzający wyłączenie limitów czasowych  

i ilościowych zawierania umów na czas określony w przypadku, gdy pracodawca wskaże 

obiektywne przyczyny zatrudnienia leżące po jego stronie w celu zaspokojenia 

rzeczywistego, okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w świetle wszystkich 

okoliczności zawarcia umowy. Brak konkretyzacji obiektywnych powodów 

uzasadniających zawarcie takiej umowy na czas określony umożliwia nadużywanie 

przez pracodawców możliwości zatrudniania pracowników na podstawie umów 

terminowych. Przypadki, w których dopuszczalne byłoby zawieranie umów na czas 

określony z pominięciem ograniczeń wprowadzonych przez nowelizację, powinny być w 

sposób jednoznaczny określone w przepisach, a nie pozostawione ocenie pracodawcy. 

Pomimo, iż nie stwierdzono w dotychczasowych wynikach kontroli nadużywania 

możliwości stosowania wyłączenia z limitów czasowych i ilościowych zawieranych umów 

na czas określony jakie daje im powyższy przepis kodeksu pracy, istnieje domniemanie, 

że brak precyzyjnego zapisu w tym zakresie przysporzy w praktyce wiele problemów 

i sytuacji spornych, które w konsekwencji będą przedmiotem rozstrzygnięć sądów pracy. 

Z uwagi na fakt wieloletniego nadużywania ze strony pracodawców możliwości 

zatrudniania pracowników na podstawie umów terminowych prawdopodobna jest 

tendencja nadużywania przepisów art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy wyłączających limit 

czasowy i ilościowy zawarcia umowy na czas określony. W związku z powyższym, 

wydaje się słusznym zwrócenie uwagi ustawodawcy na konieczność zmiany ww. 
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przepisu, w taki sposób, aby ograniczyć możliwość pracodawcom na wykorzystywanie 

tego przepisu w celu unikania zawarcia umowy na czas nieokreślony. 

Wprowadzone regulacje prawne ograniczające zatrudnienie terminowe z pewnością 

ograniczą w znaczącym stopniu praktykowane od wielu lat nadużywanie przez 

pracodawców zatrudnianie pracowników na podstawie umów na czas określony. 

Właściwa ocena przestrzegania przez pracodawców limitów zawierania umów na czas 

określony i skuteczność uregulowań prawnych w tym zakresie będzie możliwa jednak do 

przeprowadzenia na przestrzeni kolejnych lat, kiedy to będą się sukcesywnie kończyły 

dopuszczalne limity zatrudnienia na czas określony.  

 

3. Ocena przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich 

elektronizacją – w aspekcie uprawnień kontrolnych PIP. 

W związku z możliwością prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci 

elektronicznej w praktyce powstał problem z przekazywaniem inspektorom pracy przez 

pracodawców dokumentów niezbędnych do kontroli. Wydaje się uzasadnionym w tej 

sytuacji dokonanie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy chociażby poprzez 

zapisy, z których będzie jednoznacznie wynikało, czy dokumentacja prowadzona  

w postaci elektronicznej ma być udostępniana do kontroli inspektorowi pracy na 

informatycznym nośniku danych należącym do inspektora pracy czy kontrolowanego 

podmiotu czy też na żądanie inspektora pracy w postaci papierowej.  

 

4. Ocena innych przepisów istotnych dla prawidłowego działania organów 

Państwowej Inspekcji Pracy lub powodujących szczególne problemy z ich 

prawidłowym stosowaniem.  

Analizie poddano ustawę z dnia 9 lipca 2003r. ustawy o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych (Dz.U. z 2018r. poz. 594 ze zmianami z 2018r. poz. 1608). 

W odniesieniu do obowiązujących przepisów dotyczących zatrudniania pracowników 

tymczasowych inspektorzy pracy zwrócili uwagę na nieuwzględnienie w znowelizowanej 

ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przepisów penalizujących brak 

potwierdzenia pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej warunków zawartej 

umowy o pracę, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej. 

Wskazany w art. 27a ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych katalog 

wykroczeń możliwych do popełnienia przez agencję pracy tymczasowej lub osobę 

działającą w jej imieniu nie wskazuje odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu nie 
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potwierdzenia na piśmie warunków zawartej umowy o pracę pracownikowi 

tymczasowemu lub dokonanie powyższego po upływie drugiego dnia wykonywania 

pracy. Obecne brzmienie art. 281 pkt 2 kodeksu pracy również nie pozwala na 

stosowanie odpowiedzialności wykroczeniowej z tego tytułu.  

Inspektorzy pracy zaakcentowali również konieczność rozwiązania wątpliwości 

interpretacyjnych jakie budzą zasady dotyczące sposobu naliczania pracownikom 

tymczasowym wynagrodzenia urlopowego lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy termin wypłaty wynagrodzenia  

za pracę został przesunięty na 10 dzień następnego miesiąca. Biorąc jednakże pod 

uwagę, że podstawą naliczania pracownikom tymczasowym świadczeń ze stosunku 

pracy przez agencję pracy tymczasowej stanowi ewidencja czasu pracy prowadzona 

przez pracodawcę użytkownika, która jest przekazywana do agencji pracy tymczasowej 

po zakończeniu danego miesiąca, problemy interpretacyjne dotyczą wszystkich agencji 

zatrudnienia zatrudniających pracowników tymczasowych. Rozwiązaniem sytuacji 

mogłoby być bezpośrednie określenie w treści art. 17 ust. 4 i 10 cytowanej ustawy, że 

chodzi o wynagrodzenia należne za dany okres.  

Zwrócono również uwagę na konieczność zmiany ustawy w zakresie dotyczącym 

wypłaty ekwiwalentu po kończących się umowach terminowych, zawieranych na 

następujące po sobie okresy. Agencje pracy tymczasowej sporadycznie zawierają 

umowy o pracę z pracownikami tymczasowymi na okres dłuższy, niż jednomiesięczny. 

Tego typu umowy o pracę zawierane są jedynie z pracownikami administracyjno-

biurowymi, najczęściej w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika własnego 

pracodawcy użytkownika. W odniesieniu do pracowników produkcyjnych z reguły 

zawierane są następujące po sobie umowy o pracę na okresy jedno lub dwutygodniowe, 

ewentualnie na okresy miesięczne. Agencje pracy tymczasowej albo po zakończeniu 30 

dniowego okresu pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika od razu naliczają 

i wypłacają ekwiwalent w związku z niewykorzystanym przez pracownika urlopem 

wypoczynkowym, albo narażają się na zarzut niestosowania przepisów prawa pracy  

w związku z niestosowaniem porozumień o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego  

w czasie pozostawania pracownika tymczasowego w stosunku pracy na podstawie 

kolejnej umowy o pracę zawartej z tą samą agencją pracy tymczasowej w celu 

powierzenia wykonywania pracy tymczasowej u tego samego pracodawcy użytkownika, 

u którego praca była wykonywana. Dotychczasowe brzmienie art. 17 ust. 3 i 3a ustawy  

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wskazujące, że agencja pracy tymczasowej 

nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 3 jedynie 

w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w czasie 
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pozostawania pracownika tymczasowego w stosunku pracy na podstawie kolejnej 

umowy o pracę zawartej z tą samą agencją pracy tymczasowej, w celu powierzenia 

wykonywania pracy tymczasowej u tego samego pracodawcy użytkownika, u którego 

była wykonywana taka praca, bezpośrednio przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem 

poprzedniej umowy o pracę z tą agencją powoduje, że pracownik tymczasowy traci 

prawo do skorzystania w naturze z konstytucyjnego prawa do płatnego urlopu, a jest to 

zastąpione jedynie ekwiwalentem pieniężnym.  

Rozważenia wymaga również w zakresie nowych regulacji prawnych wymaga  

z pewnością outsourcing stanowiący alternatywę dla powierzania pracy tymczasowej. 

Zwłaszcza dotyczy to sytuacji, gdy podmiot kierujący pracowników lub osoby 

zatrudnione w oparciu o umowy cywilno-prawne do wykonywania pracy w innym 

przedsiębiorstwie posiada wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Z reguły, z uwagi na 

istniejące ograniczenia w zakresie wykonywania pracy tymczasowej, obie strony 

zawartych umów pomiędzy kontrahentami są zainteresowane współpracą w ramach 

outsourcingu, choćby z uwagi na brak ograniczeń czasowych dotyczących okresu 

wykonywania pracy przez osobę skierowaną do pracy tymczasowej czy dotyczących 

rodzaju prac powierzanych tym osobom, jak również możliwości oparcia wynagrodzenia 

z tytułu wykonywanej przez te osoby pracy na innych zasadach płacowych, niż 

obowiązujących u pracodawcy użytkownika.  

Powyższe powoduje, że w przypadku ustalenia w trakcie trwania czynności kontrolnych 

u pracodawcy użytkownika, że pomimo umowy o świadczenie usług w zakresie 

outsourcingu praca osób skierowanych do pracodawcy użytkownika nosi cechy pracy 

tymczasowej (a nie ma przypadku naruszenia limitów wynikających art. 20 ustawy  

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych), poza środkami prawnymi w wystąpieniu po 

zakończeniu kontroli – brak możliwości stosowania środków karnych. Ze względu na 

powyższe, należałoby rozważyć możliwość uregulowania w przepisach prawa instytucji 

outsourcingu, bądź też wprowadzenia do przepisów prawa zapisów umożliwiających 

zastosowanie przez inspektora pracy środków prawnych, regulujących korzystanie  

z outsourcingu w sytuacjach, gdy okoliczności i sposób wykonywania pracy 

jednoznacznie wskazują, że mamy do czynienia z pracą tymczasową. 
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IV. Kontrole w obszarze legalności zatrudnienia 

IV.1. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 

1. Informacje ogólne 

W 2018 roku inspektorzy pracy OIP w Łodzi przeprowadzili 1285 kontroli  

u 1257 pracodawców i przedsiębiorców w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej obywateli polskich. W podmiotach tych kontrolą legalności zatrudnienia objęto 

9096 osób na ogólną liczbę pracujących 47175 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 30,1% ogółu kontroli (w 2017 r. – 33,8%)  

 przetwórstwa przemysłowego 27,1% ogółu kontroli (w 2017 r. – 26,7%) 

 budownictwa 13,7% ogółu kontroli (w 2017 r. – 12,1%)  

Pozytywnym zjawiskiem jest spadek stwierdzonych przypadków nielegalnego 

zatrudnienia w sektorze administracji publicznej, państwowym i samorządowym. Na 15 

skontrolowanych podmiotów w których kontrolą objęto 139 pracowników w 13 przypadkach 

stwierdzono nieterminowe zgłoszenie pracowników do ubezpieczenia społecznego. W roku 

2017 w 24 skontrolowanych podmiotach liczba ujawnionych przypadków wyniosła aż 30.  

Wśród skontrolowanych zakładów dominowały podmioty o zatrudnieniu do 9 osób – 

65,9% (w 2017r. – 67,2%) oraz o zatrudnieniu od 10 do 49 osób – 28,3%(w 2017r. – 26,5%).  

Jak widać z powyższego zestawienia od lat udział procentowy podmiotów objętych 

kontrolą nie ulega w zasadzie zmianom i waha się wokół 1,5%. 

 

2. Diagnoza 

Analiza zjawiska 

Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową ujawniono w 35,7% 

kontrolowanych podmiotów (w 2017 r. – 31,4%) i dotyczyło to 11,7% osób objętych kontrolą 

(w 2017 r. – 14,7%), przy czym zatrudnianie: 

 bez potwierdzenia na piśmie umowy o pracę stwierdzono u 2,4% osób objętych 

kontrolą (w 2017r.- 4,85%). 

 bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego stwierdzono u 10,5% osób objętych 

kontrolą (w 2017r.- 11,4%). 
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Jak widać z powyższego zestawienia wzrósł w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku 

o 4,3% odsetek podmiotów, w których stwierdzono pracę nielegalną. Jednak odsetek osób, 

które pracowały bez potwierdzenia im na piśmie umowy o pracę, spadł w analizowanych 

latach o 3%, co w tym przypadku jest zjawiskiem pozytywnym.  

W 2018 roku znacząco spadła liczba podmiotów w których stwierdzono niepłacenie  

w terminie składek na Fundusz Pracy. Nieprawidłowość stwierdzono w 14,5% podmiotach 

objętych kontrolą kiedy w 2017 roku było to 11,4%. 

Sytuacja ta ma również odzwierciedlenie w uzyskanych efektach. I tak w 2018 r.  

w podmiotach objętych kontrolą, pracodawcy w trakcie kontroli opłacili składki na Fundusz 

Pracy na kwotę 22.903 zł, kiedy w 2017r. było to 10.793 zł. (wzrost o 112,2%).  

W naszej ocenie sytuacja ta w stosunku do 2017 roku była przewidywalna, ale jej 

skala była mniejsza od oczekiwanej mimo iż od 1.01.2018 r. każda niedopłata pełnej kwoty 

składek za dany miesiąc była równoznaczna z nieopłaceniem w pełnej wysokości składki na 

Fundusz Pracy. 

Na sytuację taką bez wątpienia miał wzrost świadomości przedsiębiorców. Kara 

finansowa za niepłacenie składek na Fundusz Pracy należała do 15.11.2018 r. do jednych  

z najbardziej dolegliwych. 

W miarę stabilna, mimo tendencji spadkowej była sytuacja ujawnionych osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, którzy nie zgłosili faktu 

pracy zarobkowej w ciągu 7 dni od jej podjęcia. W 2018 roku ujawniono 32 takie osoby, kiedy 

w 2017 roku było ich 39. Na uwagę zasługuje tutaj brak ujawnienia takich przypadków  

w sektorze przetwórstwa przemysłowego kiedy w 2017 roku było ich aż 15. Wzrosła 

natomiast o 60% liczba ujawnionych bezrobotnych w sektorze handlu.  

Praktyki w postępowaniu pracodawców 

Pracodawcy w coraz większej ilości doskonale zdają sobie sprawę jak łatwo jest 

obniżyć skuteczność kontroli inspektora pracy – nagminnym jest tłumaczenie o braku 

dostępu do dokumentów w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych. Następnego dnia już są 

niezbędne dokumenty np. umowy o pracę czy zlecenia. Często również biura rachunkowe, 

które obsługują kontrolowanego pracodawcę nie są w stanie przygotować dokumentów 

niezbędnych do kontroli z uwagi na konieczność przygotowania dokumentów dla innych 

podmiotów, w których rozpoczęły już kontrole inne organy, a często i sama inspekcja pracy. 

Należy tutaj pamiętać o priorytetach czyli o zawitych dla biur rachunkowych terminach 

przekazania przez nie dokumentów do ZUS czy Urzędu Skarbowego, a pamiętajmy, że 

zatrudniane są w nich przeważnie 3-4 osoby. I tutaj biuro rachunkowe zawsze na pierwszym 

miejscu będzie stawiać obowiązek (nawet pod rygorem kary) przekazania dokumentów do 
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ZUS czy Urzędu Skarbowego, a w następnej kolejności dla inspektora pracy który nie może 

w tym przypadku wykazać ze strony pracodawcy działań utrudniających jego działalność.  

Likwidacja syndromu tzw. pierwszej dniówki miała 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 stosowanych przez pracodawców. W wielu sytuacjach 

zmiana stanu prawnego umożliwia bowiem dokonanie ustaleń faktycznych w momencie 

podjęcia czynności kontrolnych, które nie powinny być podważone poprzez działania 

podmiotu kontrolowanego polegające na przedstawieniu dowodów, które nie istniały w chwili 

podjęcia kontroli.  

Z drugiej strony nie można jednak zapomnieć, że skuteczność nowych rozwiązań 

mogłaby być o wiele większa, gdyby została skorelowana z 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).  

Z oceny kontrolujących wynika, że nie zwiększył się odsetek osób świadczących  

w 2018 roku pracę nielegalnie bez potwierdzenia umowy w ramach tzw. „syndromu 

pierwszego dnia” i w dalszym ciągu oscyluje to na poziomie mniejszym niż 10%.  

Generalnie spotykamy się tutaj z trzema sytuacjami: 

 w pierwszym dniu kontroli pracodawca jak i pracownik składają oświadczenia, 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 już w biurze 

rachunkowym” lub – rzadziej – „w domu pracodawcy” i zostają okazane i oczywiście 

opatrzone właściwą datą czyli datą przed dopuszczeniem do pracy. Możemy być w tej 

sytuacji pewni, że jeżeli do dnia kontroli nie upłynął jeszcze termin do zgłoszenia 

pracownika do ubezpieczenia społecznego to podpisanie umowy nastąpiło wyłącznie na 

potrzeby kontroli. 

 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.  

 pracodawcy, którzy chcą zalegalizować faktyczny „długotrwały” brak umowy o pracę 

zawartej w formie pisemnej oraz fakt niedopełnienie obowiązku zgłoszenia jej do 
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ubezpieczeń społecznych w celu zminimalizowania swojej odpowiedzialności za 

nielegalne powierzenie pracy, składają oświadczenie, że strony łączy umowa 

cywilnoprawna zawarta w formie ustnej godząc się nawet na zarzut naruszenia zapisu 

art. 22 §11 i §12 Kodeksu pracy i związaną z tym karą grzywny.  

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 długo podpisanie umowy nie będzie powiązane z jednoczesnym (również 

przed dopuszczeniem do pracy) zgłoszeniem pracownika do ubezpieczenia społecznego. 

Należy wspomnieć że również w całym 2018 roku poza zakresem zmian  

w przepisach prawa pozostała nadal 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 – za 

wyjątkiem zatrudnionych cudzoziemców). 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 zastosowana przez strony taka 

forma umowy 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.  

Pozytywnym zjawiskiem zaobserwowanym w 2018 rokiem jest jednak spadek 

tendencji zawieranie umów o dzieło i to nawet w sektorze budowlanym. Oczywiście zostały 

one w znaczącej większości zastąpione umowami zleceniami, i to przeważnie zawieranymi 

już na piśmie. Wieloletnia praktyka zleceniodawców powoduje, że coraz częściej w umowach 

zlecenie stosuje się zapisy bardzo dokładnie omijające postanowienia świadczące  

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy. Jednak ciągłą bolączką jest zgłaszanie 

zleceniobiorców do ZUS przeważnie z dużym opóźnieniem. 

Bariery i uwarunkowania skuteczności realizacji kontroli legalności zatrudnienia 

Jak już wskazywano w poprzednich latach, bariery w skutecznym realizowaniu zadań 

związanych z legalnością zatrudnienia od lat pozostają takie same i dotyczą głównie: 
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 nie zgłoszeniu się pracodawcy lub przedsiębiorcy w terminie wskazanym w żądaniu i nie 

okazaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,  

 coraz rzadziej nie mniej jednak, spotykamy się z odmową wypełnienia oświadczenia lub 

składania wyjaśnień przez osobę zastaną przy pracy lub przebywającą na terenie 

kontrolowanego podmiotu, 

 celowego wydłużania czasu do poddania się kontroli, a w wielu przypadkach aż do 

momentu nie zatrudniania nikogo na umowę o pracę lub nie powierzania nikomu prac na 

podstawie umów cywilnoprawnych. Po zgłoszeniu się do siedziby OIP przedsiębiorcy 

składają na piśmie oświadczenie, że na dany dzień nie podlegają już kontroli z mocy 

art. 13 pkt.1 ustawy o PIP. Dotyczy to głównie małych firm budowlanych będących 

podwykonawcami.  

W 2018 roku nastąpił znaczący bo ponad 600% w porównaniu z 2017 rokiem wzrost 

zawiadomień do Prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przez pracodawcę lub 

przedsiębiorcę czynu zabronionego opisanego w art. 225 § 2 Kodeksu karnego. Takich 

zawiadomień dotyczących głównie nie okazania żądanych dokumentów i nie zgłoszenia się 

na żądanie do siedziby OIP w celu złożenia wyjaśnień było w 2018 roku aż 20, przy 3 w 

2017 roku. Zastanawiającym jest jednak znaczący wzrost postanowień Prokuratury o 

umorzeniu postępowań których było łącznie aż 5 ,kiedy w 2017 roku takich przypadków nie 

było wcale.  

Celowo wskazano w tym punkcie powyższe dane ponieważ stanowią one również 

barierę w naszych działaniach i to głównie przy kontrolach skargowych. Uważamy, że 

pracodawcy mają świadomość wysokości kary grzywny jaka może być nałożona za 

powyższe wykroczenie przez Sąd, i która w skrajnym przypadku na wniosek Prokuratury nie 

przekroczyła w 2018 roku kwoty 3200zł. 

 

3. 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,  

 nie zawiadomienie przez bezrobotnego właściwego Powiatowego Urzędu Pracy  

o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

 nie opłacanie lub nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy. 

 nie zgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego osób 

zatrudnionych lub wykonujących inną pracę zarobkową,  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
235 

Zatrudnianie bez potwierdzenia na piśmie faktu zawarcia umowy o pracę. 

1)  W czasie kontroli w szwalni w Łodzi stwierdzono że, na 16 osób zastanych przy pracy 

w dniu kontroli 4 nie potwierdzono na piśmie umów o pracę. 

W czasie trwania kontroli pracodawca zalegalizował zatrudnienie wszystkich pracowników 

poprzez zawarcie z nimi umów o pracę i zgłoszenie ich do ubezpieczenia. Jednoczenie 

ustalono że za jeden miesiąc nie opłacone zostały składki na Fundusz Pracy.  

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami, skierowano przeciwko pracodawcy wniosek  

o ukaranie do sądu, który wymierzył mu karę grzywny w wysokości 4 000,- zł. 

2) W czasie kontroli w Restauracji w Łodzi stwierdzono że nikt z zastanych przy pracy nie 

miał potwierdzonej na piśmie umowy o pracę. Ze złożonych oświadczeń wynikało, że 

osobom tym obiecano umowy o pracę ale w formie ustnej. Jedna z tych osób była 

bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.  

W czasie trwania kontroli pracodawca zalegalizował zatrudnienie wszystkich pracowników 

poprzez zawarcie z nimi umów o prace i zgłoszenie do ubezpieczenia. 

Po wysłuchaniu osoby bezrobotnej, biorąc pod uwagę okres popełnienia wykroczenia, 

zastosowano w stosunku do niej środek wychowawczy w postaci pouczenia. 

Pracodawcę za powyższe wykroczenie oraz inne z zakresu prawa pracy i bhp ukarano 

mandatem w kwocie 1 000,- zł. 

Niezawiadomienie właściwego Powiatowego Urzędu Pracy przez bezrobotnego  

o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności.  

1) W wyniku kontroli w firmie „Usługi Gastronomiczne” w Sieradzu na 4 zastanych 

pracowników 2 pracowało bez potwierdzenia im jakiejkolwiek formy zatrudnienia przez 

okres ponad dwóch tygodni. Ustalono, że osoby bez umów były bezrobotnymi 

zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy. W czasie kontroli pracodawca 

dokonał pełnej legalizacji ich zatrudnienia poprzez zawarcie z nimi umów o pracę. 

Zostali również zgłoszeni do ZUS od rzeczywistego okresu zatrudnienia. 

Po wysłuchaniu obu bezrobotnych, biorąc pod uwagę ich sytuację i okres popełnienia 

wykroczenia, zastosowano w stosunku do nich środek wychowawczy w postaci pouczenia.  

Pracodawcę za powyższe wykroczenie oraz inne z zakresu prawa pracy i bhp ukarano 

mandatem w kwocie 1 000,- zł. 

2) W wyniku kontroli w sklepie w Łodzi, 2 sprzedawczynie zastane przy pracy w dniu 

kontroli nie miały potwierdzenia jakiejkolwiek formy zatrudnienia i obie były bezrobotnymi 

zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ponadto 2 inne osoby świadczące 

pracę na podstawie umowy zlecenia nie były od ponad miesiąca zgłoszone do ZUS.  
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W czasie kontroli pracodawca zalegalizował ich zatrudnienie poprzez zawarcie z nimi umowy 

o pracę i zgłoszenie wszystkich do ZUS od rzeczywistego okresu zatrudnienia. 

Po przesłuchaniu bezrobotnych, biorąc pod uwagę ich sytuację osobistą, zastosowano 

środek wychowawczy w postaci ostrzeżenia. 

Pracodawcę za powyższe wykroczenie oraz inne z zakresu prawa pracy i bhp ukarano 

mandatem w kwocie 2000 zł. 

Nieopłacanie lub nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy. 

1) W firmie z siedzibą w Łodzi, stwierdzono nieopłacenie składek na Fundusz Pracy za 34 

pracowników, od lutego do sierpnia 2018 roku na kwotę 7 072,- zł. Pracodawca opłacił 

te składki w czasie trwania kontroli. W związku ze stwierdzonym wykroczeniem, oraz 

innymi wykroczeniami dotyczącymi zakresu bhp skierowano przeciwko pracodawcy 

wniosek o ukaranie do sądu.  

Obwiniony sam poddał się dobrowolnie karze grzywny w wysokości 4000zł. Do dnia 

31.12.2018 r. brak rozstrzygnięcia. 

2) W spółce z o.o. spółce komandytowej z siedzibą w Łowiczu, stwierdzono nieopłacenie 

składek na Fundusz Pracy za 45 pracowników, za czerwiec 2018 roku na kwotę 

4709,71zł. Natomiast za miesiąc maj składka była opłacona z ponad 10 dniowym 

opóźnieniem. 

Pracodawca opłacił zaległą składkę w czasie trwania kontroli. W związku ze stwierdzonym 

wykroczeniem skierowano przeciwko Prezesowi zarządu wniosek o ukaranie do sądu, który 

wymierzył mu karę grzywny w wysokości 3 000,- zł. 

 

4. Skierowanie do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa  

1) W dniu 9.05.2018r. skierowano do Prokuratury Rejonowej w Kutnie zawiadomienie  

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 218§1a Kodeksu karnego. 

Z ramach postępowania wyjaśniającego przesłuchano w charakterze świadka pracownika  

z którego wynikało, że właścicielka Firmy Handlowo Usługowej w Kutnie nie potwierdziła mu 

na piśmie umowy o pracę od 1.11. do 19.12.2017 r. i od 1.01 do 19.03.2018 r. oraz nie 

zgłosiła go za ww. okresy pracy do ubezpieczenia społecznego, co potwierdził ZUS. 

Ciekawostką jest fakt, że pracodawca mimo nie sporządzenia umowy, a tym bardziej nie 

zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia, wystawił mu świadectwo pracy.  

Mimo iż w piśmie z dnia 7.06.2018r. Prokuratura poinformowała nas o wszczęciu 

dochodzenie do dnia 31.12.2018r. brak informacji o jego wynikach.  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
237 

2) W dniu 16.02.2018r. skierowano do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu zawiadomienie o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 218 § 1a Kodeksu karnego 

przez właściciela firmy z siedzibą w Głownie w związku z niewypłacaniem pracownikom 

należności z tytułu podróży służbowych. 

Mimo iż w piśmie z dnia 4.05.2018r. Prokuratura poinformowała nas o wszczęciu  

dochodzenie do dnia 31.12.2018r. brak informacji o jego wynikach.  

3) W dniu 16.11.2018 r. skierowano do Prokuratury Rejonowej Łódź Polesie zawiadomienie 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 219 Kodeksu karnego. 

W ramach kontroli ustalono że, właściciel Firmy z siedzibą w Łodzi mimo zawartej na piśmie 

umowy o pracę od 15.12.2016r. i wypłacanego co miesiąc wynagrodzenia do dnia 

10.09.2018r. nie zgłosił pracownika do ubezpieczenia społecznego. Zgłoszenia dokonano  

w czasie trwania czynności kontrolnych. Do dnia 31.12.2018r. brak informacji o podjętych w 

tej sprawie działaniach ze strony Prokuratury. 

4) W dniu 9.10.2018r. skierowano do Prokuratury Rejonowej Łódź Bałuty zawiadomienie  

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 219 Kodeksu karnego przez 

Prezesa zarządu Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi. 

W czasie pierwszego dnia kontroli jeden z pracowników oświadczył, że pracuje w warsztacie 

samochodowym od około 2 lat bez umowy (w kolejnych dniach jednak już się nie pojawił).  

Z informacji uzyskanych z ZUS wynika, że płatnik w okresie od kwietnia 2017 r. do dnia 

kontroli nie przekazał im również deklaracji ZUS DRA ani raportów miesięcznych ZUS RCA 

za 2 legalnie zatrudnionych w tym okresie pracowników. Spółka nie opłaciła składek na 

Fundusz Pracy za okres od kwietnia 2017r. do stycznia 2018r. w łącznej kwocie 

18 567,88 zł. Do dnia 31.12.2018r. brak informacji o podjętych działaniach ze strony 

Prokuratury.  

5) W dniu 26.02.2018r. skierowano do Prokuratury Rejonowej Łódź Polesie zawiadomienie 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 219 Kodeksu karnego oraz 

art. 225 § 2 Kodeksu karnego przez właściciela firmy ochroniarskiej z siedzibą w Łodzi. 

W czasie trwającej ponad pół roku kontroli ustalono, że w stosunku do 16 pracowników  

i zleceniobiorców pracodawca nie zadeklarował do ZUS właściwej podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne mającej wpływ na ich prawo do świadczeń 

oraz ich wysokości. Nie składanie do ZUS deklaracji dotyczyło okresu zatrudnienia od 2 do 5 

miesięcy.  

Ponadto pracodawca utrudniał od samego początku czynności kontrolne poprzez nie 

przedkładanie pełnej żądanej dokumentacji oraz składanie niezgodnych ze stanem 
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rzeczywistym informacji odnośnie miejsc prowadzenia działalności i osób w nich 

zatrudnionych. O kolejnych nie ujawnionych miejscach prowadzenia działalności (ochrona 

obiektów) kontrolujący dowiadywał się w wyniku spływających kolejnych skarg. 

Na podstawie wyników przeprowadzonego dochodzenia Prokuratura uznała wszystkie 

wskazane w zawiadomieniu zarzuty za zasadne i przesłała akt oskarżenia do sądu.  

W związku z wnioskiem oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze Prokurator 

zawnioskował w dniu 20.08.2018r. o wydanie przez sąd wyroku bez przeprowadzenia 

rozprawy o orzeczenie wobec pracodawcy za czyn z art. 219 i art. 225 § 2 Kodeksu karnego 

kary łącznej 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 

próby 3 lat, kary grzywny 10 000.- zł i pokryciu kosztów procesu.  

W tym miejscu należy dodać, że oprócz skierowania zawiadomienia do Prokuratury inspektor 

pracy za inne wykroczenia, tj. nie potwierdzenie umowy o pracę trzem pracownikom, 

dopuszczenie ich do pracy bez orzeczenia lekarskiego, braku szkolenia wstępnego z 

zakresu bhp, nie opłacenia składek na Fundusz pracy, nie wypłacenia wynagrodzenia i 

innych świadczeń ze stosunku pracy, skierował przeciwko pracodawcy wniosek o ukaranie 

do sądu, który wymierzył mu karę grzywny w wysokości 5 000,- zł. 

 

W 2018 podobnie jak i w 2017 roku nie stwierdzono przypadków nasuwających podejrzenie 

występowania znamion pracy przymusowej lub przestępstwa handlu ludźmi (art. 198a 

Kodeksu karnego w związku z art. 115 § 22 Kodeksu karnego). 

 

5. 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 w tzw. szarej strefie to szansa nie tylko na wyższe 

wynagrodzenie (bez obciążeń publicznoprawnych), ale także na otrzymywanie dochodów  

z pracy w ogóle. Również kwestia podstawy prawnej wykonywanej pracy nie ma dla nich 

znaczenia, w obliczu konieczności zaspokojenia bieżących potrzeb i utrzymania rodziny. 

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

umów cywilnoprawnych mimo świadomości braku stabilizacji obecnej jak i w przyszłości. 
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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 w tzw. szarej strefie jest skutkiem nie wywiązania 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 nie pobierania 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) i konsekwencje na przyszłość (np. brak możliwości udokumentowania 

okresu zatrudnienia dla potrzeb emerytalnych), nie stanowią dla nich dostatecznej bariery. 

Ujawnianie nielegalnego zatrudnianie w 90% jest wynikiem skargi i to nawet po kilku 

miesiącach od ustania zatrudnienia. Przyczyna złożonej skargi to w większości przypadków 

nie wypłacenie lub obniżenie za ostatni okres, ustalonego wynagrodzenia, wypadek przy 

pracy i w związku z powyższym brak świadczeń finansowych za zwolnienie lekarskie, które 

nie można otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z brakiem zgłoszenia 

skarżącego 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 unikając ujawnienia dochodów przed pomocą społeczną lub uniknięcia 

postępowania komorniczego w celu zaspokojenia przez nich świadczeń alimentacyjnych i 

innych należności egzekwowanych na mocy prawomocnych tytułów wykonawczych. 
 

Według inspektorów pracy, podobnie jak w latach poprzednich, główne przyczyny 

naruszeń przepisów dotyczących legalności zatrudnienia to:  

 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 zawsze 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.  
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 zatrudnianie na czarno to sposób na szybkie wykonanie przez przedsiębiorcę prac 

pozyskanego na krótki czas zlecenia, a następnie „bezproblemowe rozstanie się”  

z osobami realizującymi prace 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. Kara grzywny  

to zazwyczaj nielegalne zatrudnienie jednej osoby przez okres jednego miesiąca. 

 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.  
 

Zatrudnianie „na czarno” negatywnie wpływa szczególnie na osoby zatrudnione 

legalnie. Osoby zatrudnione nielegalnie, otrzymują często wyższe wynagrodzenie za 

wykonywaną pracę w związku z nie opłacaniem 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.  

 

6. Współpraca z innymi organami 

W związku z prowadzoną działalnością kontrolną z zakresu legalności zatrudnienia 

obywateli polskich, inspektorzy pracy skierowali powiadomienia o stwierdzonych 

naruszeniach prawa do: 

 Starostów lub Prezydentów 7 pism (w 2017 r. 6 pism),  

 Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy4 pisma (w 2017 r. 5 pism),  

(nie dotyczących zapytań o bezrobotnych)  

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 44 pisma (w 2017 r. 40 pism), 

 Urzędów Skarbowych, Administracji Skarbowej,  

 Urzędu Celno-Skarbowego 31 pism (w 2017 r. 36 pism), 

 Policji 2 pisma (w 2017 r. 1 pismo). 
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W 2018 roku podobnie jak w latach poprzednich najlepiej utrzymała się bardzo dobra 

współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy. Wyznaczeni inspektorzy pracy otrzymywali 

bezproblemowo wstępne telefoniczne informacje dotyczące osób zatrudnionych, będących  

w obszarze naszych zainteresowań. Krótki był również okres oczekiwania na pisemne 

potwierdzenie danych o statusie bezrobotnego, co bezpośrednio wpływało na czas 

zakończenia naszych kontroli.  

Zauważalny jest również wzrost zainteresowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

naszymi ustaleniami w sprawach dotyczących objęcia ubezpieczeniem społecznym osób, 

które świadczyły pracę „na czarno”, na podstawie umowy o dzieło czy w skrajnym przypadku 

na umowę zlecenie w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Jednak w naszej 

ocenie przypadki zawierania umów o dzieło stają się incydentalne i prawie nigdy nie 

powtarzają się jeżeli miało to już miejsce w czasie poprzedniej kontroli. 

 Niestety problemem w przypadku ZUS jest czas oczekiwania na odpowiedź 

dotyczącą zaległości w opłacaniu przez kontrolowany podmiot składek na Fundusz pracy, 

który wynosił w 2018 roku od 1,5 do nawet 2,5 miesięcy. Okres ten miał i będzie miał  

z pewnością bezpośredni wypływ na czas zakończenia czynności kontrolnych, a co za tym 

idzie na udzielenie odpowiedzi na skargę, co może być w 2019 roku poważnym problemem 

dla naszego urzędu jak i osób składających skargę.  

W 2018 roku ZUS w 2 przypadkach odpowiedział, że w stosunku do płatnika składek 

wszczął postępowanie wyjaśniająco-kontrolne. Brak również w otrzymywanych 

odpowiedziach jakiejkolwiek informacji o efektach finansowych uzyskanych przez ten urząd 

np. co do wysokości opłaconych składek na Fundusz Pracy, czy pozostałych na 

ubezpieczenie społeczne przez podmiot wskazany w naszym piśmie mimo, iż 21 kontroli 

przeprowadziliśmy na ich wniosek. Co ciekawe w 2 przypadkach poinformowano nas, że 

płatnik uniemożliwił im przeprowadzenie kontroli lub wystąpił bezskuteczny kontakt  

z płatnikiem. 

Podobnie jak w latach poprzednich również w 2018 roku nie mieliśmy jakichkolwiek 

uwag do współpracy z Policją. Brak odpowiedzi ze strony Policji wynika przede wszystkich  

z faktu, że znane nam są ich dalsze działania w wyniku często osobistych kontaktów. 

 Z funkcjonariuszami Policji przeprowadziliśmy wspólnie 35 kontroli (w 2017 r. 19 

kontroli) w tym 17 na ich wniosek (w 2017r. 13 kontroli). Nie stwierdzono żeby kiedykolwiek 

odmówiono inspektorowi pracy asysty funkcjonariusza policji, w celu zapewnienia jego 

bezpieczeństwa w czasie kontroli, szczególnie tych przeprowadzanych w porze nocnej lub  

w przypadku podejrzenia utrudnienia wejścia do kontrolowanego zakładu. 
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Z pewnością przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że i z naszej strony Policja nie 

spotkała się z odmową współpracy w sytuacjach kiedy było to niezbędne celem 

przeprowadzenia przez nich działań tzw. rozpoznawczych w wytypowanym podmiocie 

gospodarczym.  

Udział funkcjonariuszy Policji w kontrolach naszego organu podnosi zawsze poziom 

bezpieczeństwa kontrolujących i umożliwia natychmiastowe zweryfikowanie danych osób 

przebywających na terenie kontrolowanych zakładów pracy bez dokumentów tożsamości.  

 

Trochę odmiennie należy ocenić współpracę z Urzędami Skarbowymi, Administracją 

Skarbową i Urzędami Celno-Skarbowymi. W 2018 roku skierowano do tych organów 36 

powiadomień (o 5 mniej niż w 2017r.), mogących mieć wpływ na zobowiązania podatkowe 

kontrolowanego podatnika.  

Na nasze pisma otrzymaliśmy jedynie 7 odpowiedzi (o 5 więcej niż w 2017r.), z czego 

5 była to wyłącznie informacja o przekazaniu naszego pisma według właściwości do innego 

urzędu (celem wykorzystania), jedna o przeprowadzeniu kontroli oraz jedna o przekazaniu 

przez płatnika zaległych PIT-ów. 

Większość naszych informacji przekazywanych do Urzędów Skarbowych 

Administracji Skarbowej i Urzędu Celno-Skarbowego dotyczy nieprawidłowości z zakresu 

legalności zatrudnienia, co skutkuje uchybieniami z wywiązywania się przez pracodawców, 

czy przedsiębiorców z obowiązku dokonania wpłat zaliczek na podatek dochodowy. 

Przyczyna odmowy ze strony tych organów w udzielaniu informacji o kontrolowanych 

podmiotach jest znana inspekcji pracy od lat. Urzędy Skarbowe, Administracja Skarbowa 

oraz Urząd Celno-Skarbowy zasłaniają się tajemnicą skarbową o indywidualnych danych 

zawartych w deklaracjach podatkowych, składanych przez podatników. Ustawodawca 

zezwolił wprawdzie na udostępnienie im powyższych informacji, jednakże Państwowa 

Inspekcja Pracy nie jest w kręgu podmiotów, w stosunku do których mają taką możliwość. 

Jednak w kręgu uprawnionych podmiotów są np. Powiatowe Urzędy Pracy. 

Ponadto Urzędy Skarbowe przesyłają nam, szczególnie na początku każdego roku 

dużo pism do których dołączone są anonimowe doniesienia o nielegalnych dochodach 

podatników, nie wystawianiu faktur czy rachunków, a dopiero na samym końcu  

o prawdopodobnym nielegalnym zatrudnieniu. Anonimy coraz częściej pochodzą od kobiet 

nie mogących odzyskać należnych świadczeń alimentacyjnych wskazujących na pracę  

w danym podmiocie przez osoby zobowiązane do płacenia alimentów, a nie wykazujących 

komornikowi żadnego dochodu lub wykazują dochód poniżej minimalnego wynagrodzenia. 

Drugą grupą osób piszących do Urzędów Skarbowych anonimy są osoby niezadowolone  
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z wykonanej usługi przez danego podatnika, od którego nie otrzymały rachunku za zlecone 

usługi lub „konkurencja” która zatrudnia wszystkich legalnie i nie może być w związku  

z powyższym konkurencyjną dla wskazanego w anonimie podmiotu np. w przetargach 

publicznych.  

7. Wnioski 

Powinno podjąć się, we wspólnym interesie, zdecydowane działania mające na celu 

zapewnienie inspektorom pracy dostępu online do baz danych:  

 Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),  

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie potwierdzenia zgłoszenia 

zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego i zaległościach w opłacaniu składek na 

Fundusz Pracy (baza należąca do PIP w większości przypadków – na dzień kontroli 

– jest nieaktualna, a podgląd do bieżących zaległości składek na Fundusz Pracy jest 

w naszej ocenie kluczowy),  

 Powiatowych Urzędów Pracy dotyczących rejestru osób bezrobotnych (do systemu 

„Syriusz”), 

 

Propozycje niezbędnych prac legislacyjnych 

Z uwagi na skalę ujawnianych nieprawidłowości podobnie, jak w latach poprzednich 

powinno się podjąć działania legislacyjne w zakresie: 

1. wprowadzenie zmian w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. Obowiązek zgłoszenia pracownika lub zleceniobiorcy do 

ubezpieczenia powinien nastąpić przed dniem rozpoczęcia zatrudnienia, 

2. wprowadzenia zmian w art. 13 Ustawy z 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji 

Pracy, umożliwiając inspektorom pracy kontrolę osób bez zarejestrowanej działalności 

gospodarczej. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji sprawa, obecnie bez kontroli jest 

przekazywana zgodnie z kompetencjami Policji. 

3. wprowadzenie zmian do Ustawy z 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy, 

które umożliwią inspektorowi pracy wykorzystania podczas kontroli informacji, zdjęć, czy 

wywiadów uzyskanych w czasie wstępnego – przeprowadzonego przed formalnym 

rozpoczęciem kontroli – rozeznania. 

4. zmiany zapisów w Kodeksie cywilnym przepisów dopuszczających możliwość zawierania 

umów cywilnoprawnych w formie ustnej wyłącznie na pisemną, w celu ustalenia 

faktycznej daty ich zawarcia.  
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Ponadto, wzorując się na innych krajach Unii Europejskiej- należy rozważyć 

możliwość nakładania na podmioty nielegalnie zatrudniające pracowników bardziej 

dotkliwych sankcji niż tylko kary pieniężne. Powinno to być, na przykład: 

 zakaz składania przez określony czas ofert przy zamówieniach publicznych, 

 zwrot otrzymanych od państwa funduszy, dotacji czy ulg podatkowych, 

 brak możliwości zatrudniania przez czas określony stażystów z Powiatowych 

Urzędów Pracy, 

 brak możliwości uzyskania przez czas określony dofinansowania nowych stanowisk 

pracy w szczególności dla osób niepełnosprawnych, 

Byłoby dla wielu przedsiębiorców bardziej dotkliwą karą niż nawet kilkutysięczna kara 

grzywny nałożona przez sąd. Ponadto sama świadomość powyższych skutków mogłaby ich 

skłaniać do przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy i przepisów ustawy z dnia  

20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

Bardzo pozytywnie należy ocenić postulowane przez nas od wielu lat i wprowadzone 

od 15 listopada 2018 roku zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzające obniżenie dolnej granicy grzywny w 

przypadku: 

 art. 119 ust. w przypadku podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia lub innej pracy 

bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy  

 art. 122 ust. 1 pkt. 2 w przypadku nieopłaconej składki na Fundusz Pracy gdy składka 

jest nieznaczna, lub gdy pracodawca dokonał opłacenia zaległych składek w trakcie 

kontroli. 

 

IV.2. Kontrole w zakresie legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz 

wykonywania pracy przez cudzoziemców 

1. Zakres kontroli 

W 2018r. inspektorzy pracy przeprowadzili 527 kontroli legalności zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców w 486 podmiotach  

(w 2017 r. 484 kontrole w 444 podmiotach, w 2016r. – 274 kontrole w 265 podmiotach). 

Nadal obserwujemy sytuację wzmożonego posiłkowania się cudzoziemcami na polskim 

rynku pracy. 

W skontrolowanych podmiotach wykonywało pracę 12188 cudzoziemców z 54 

państw (w 2017 r. 8890 cudzoziemców z 58 państw, w 2016r. – 4177 cudzoziemców z 57 

państw). Kontrolą objęto 2663 cudzoziemców (w 2017 r. skontrolowano 3662 

cudzoziemców).  
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Kontrole podejmowano w podmiotach działających w szczególności w tych branżach, 

w których w latach poprzednich ujawniono przypadki powierzenia nielegalnego wykonywania 

pracy przez cudzoziemców, ale również 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. 

Porównując dane dotyczące liczby kontroli przeprowadzonych w latach poprzednich, 

należy stwierdzić, że na terenie województwa łódzkiego rok 2018 był kolejnym rokiem, w 

którym wzrosła liczba kontroli w temacie powierzania pracy cudzoziemcom. W trakcie tych 

kontroli inspektorzy pracy korzystając m.in. z możliwości objęcia kontrolą mniejszej liczby 

cudzoziemców, co wynikało z wytycznych, korzystali z tego wyjątku, a co w rezultacie 

znalazło przełożenie na wynik końcowy dotyczący ogólnej liczby cudzoziemców objętych 

kontrolą. W 2018r. w porównaniu do roku 2017 skontrolowano mniejsza liczbę 

cudzoziemców – około 22% cudzoziemców objęto kontrolą w stosunku do liczby 

cudzoziemców wykonujących pracę w podmiotach poddanych kontroli. W 2017r. objęto 

kontrolą około 42 % cudzoziemców w stosunku do liczby cudzoziemców wykonujących pracę 

w tych podmiotach. 

Najwięcej cudzoziemców wykonywało pracę w zakładach prowadzących działalność 

w zakresie: 

 usługi administrowania i działalność wspierająca – 28,42 % (w 2017 r. – 27,22%,  

w 2016 r. - 13 %, w 2015 r. - 16,3%), 

 przetwórstwo przemysłowe – 24,85 % (w 2017 – 33% w 2016 r. – 15%, w 2015 r. – 

10,9%), 

 budownictwo – 19,00 % (w 2017 r. – 14,9%, w 2016 r. – 6,27%, w 2015 r. – 8,9%), 

 handel i naprawy – 8,22 % (w 2017r. – 7,59%, w 2016r. – 4,16 %, w 2015r. – 16,3%), 

 transport i gospodarka magazynowa – 7,66 % (w 2017r. – 4,75%, w 2016 r. – 3,60%) 

 zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 4, 46% (w 2017 r. – 4,23%, w 2016 r. – 

2,20%) 

Na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, że w 2018 r. nastąpił dalszy wzrost 

zatrudnienia cudzoziemców w sektorze: usługi administrowania i działalność wspierająca 

(zatrudnienie przez agencje zatrudnienia w różnych sektorach głównie produkcyjnych  

i porządkowych), a także zaobserwowaliśmy wzrost w sektorach: budownictwo, handel  

i naprawy oraz transport i gospodarka magazynowa. 

Kontrolami obejmowano zagadnienia związane z legalnością wykonywania pracy 

(analiza przesłanek z definicji z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

dotyczącej powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi), a także nowe 
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zagadnienia związane z nowelizacją przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców od 

01.01.2018 r. oraz nowymi wykroczeniami wprowadzonymi w związku ze zmiana przepisów. 

Podobnie jak w latach poprzednich kontrolą objęto także zagadnienia związane  

z przestrzeganiem przepisów prawa pracy (czas pracy, wynagrodzenie za pracę, bezpieczne 

i higieniczne warunki pracy), zgłaszaniem do ubezpieczenia społecznego cudzoziemców, 

zgłaszaniem wymaganych danych mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy 

oraz opłacaniem tych składek oraz zgodność stosowania umowy cywilnoprawnej  

z warunkami świadczenia pracy.  

2. Diagnoza 

Analizując stan zatrudnienia cudzoziemców w skontrolowanych podmiotach należy 

podkreślić, że nadal największą grupę pod względem narodowości stanowią obywatele 

Ukrainy - 2292 osób, tj. 86,06 % ogółu cudzoziemców objętych kontrolą. Drugą grupę pod 

względem liczbowym wykazaną w kontrolach stanowią obywatele Białorusi – 83 osoby, co 

stanowi 3,11% ogółu cudzoziemców skontrolowanych w 2018r., tendencja w zakresie 

zatrudnienia obywateli Białorusi utrzymana jest na poziomie z 2016r. 

W 2018 r. znacząca liczbę cudzoziemców z państw trzecich w kontrolowanych 

podmiotach stanowią obywatele Gruzji (36 osób), obywatele Nepalu (31 osób), obywatele 

Wietnamu (25 osób), obywatele Indii (13 osób), obywatele Turcji (12 osób), obywatele Rosji 

(11 osób) i obywatele Indonezji, Bangladeszu oraz Mołdawii (po 10 osób). 

W porównaniu z latami poprzednimi zauważalny jest wzrost na rynku łódzkim 

zatrudnienia obywateli z państw azjatyckich, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli 

Nepalu, Bangladeszu, Indii czy Indonezji, którzy wcześniej nie pojawiali się zbyt licznie na 

rynku pracy w naszym województwie. 

W 2018 r. ujawniono 274 przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez 

cudzoziemców z państw trzecich co stanowi 10,28% objętych kontrolą (w 2017 r. – 377 

cudzoziemców, co stanowiło 10,29 % objętych kontrolą), czyli tendencja w województwie 

łódzkim utrzymuje się na podobnym poziomie. Największą grupę pracujących nielegalnie 

nadal stanowią obywatele Ukrainy, stwierdzono 243 przypadki w tej grupie cudzoziemców, 

co stanowi 88,68% wszystkich stwierdzonych przypadków powierzenia nielegalnego 

wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

W roku sprawozdawczym objęto kontrolą 18 obywateli Koreańskiej Republiki 

Ludowo-Demokratycznej – co stanowi 0,67% wszystkich cudzoziemców objętych kontrolą.  

W zakresie zatrudnienia obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej należy 

zauważyć, że w 2018r. podobnie jak w 2017r. w/w cudzoziemcy nie wykonywali pracy na 

terenie RP jako pracownicy delegowani przez pracodawcę zagranicznego tylko byli 
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zatrudnieni przez polski podmiot na podstawie zezwoleń na pracę typu A, następnie 

występowali o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Na terenie województwa łódzkiego 

pracowali w sektorze budownictwa. 

Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów, najwięcej przypadków powierzenia 

nielegalnego wykonywania pracy stwierdzono u małych przedsiębiorców (zatrudnienie od 10-

49 osób) – 123 cudzoziemców, co stanowi 4,61% cudzoziemców objętych kontrolą oraz  

w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudnienie do 9 osób) – 110 cudzoziemców, co stanowi 4,13% 

cudzoziemców objętych kontrolą. W odniesieniu do średnich przedsiębiorstw oraz firm 

zatrudniających 250 i więcej osób skala nielegalnego powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcom mieści się w przedziale 20-21 osób, tj. około 0,75% cudzoziemców objętych 

kontrolą.  

Odsetek skontrolowanych cudzoziemców w stosunku do tych którym nielegalnie 

powierzono prace przedstawiał się następująco: 

 budownictwo – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 103 cudzoziemcom, co 

stanowi 20,39% skontrolowanych cudzoziemców w danym sektorze – najwięcej 

nieprawidłowości, 

 przetwórstwo przemysłowe – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 62 

cudzoziemcom, co stanowi 9,36% skontrolowanych cudzoziemców w danym 

sektorze, 

 usługi administrowania i działalność wspierająca (głównie działalność agencji 

zatrudnienia) – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 44 cudzoziemcom, co 

stanowi 5,81% skontrolowanych cudzoziemców w danym sektorze, 

 zakwaterowanie i usługi gastronomiczne - powierzono nielegalne wykonywanie pracy 

10 cudzoziemcom, co stanowi 8,40% skontrolowanych cudzoziemców w danym 

sektorze. 

Natomiast w sektorach handel i naprawy oraz transport i gospodarka magazynowa, 

czyli w sektorach w których w porównaniu z 2017 r. nastąpił wzrost zatrudnienia nie 

zaobserwowano, żeby ta okoliczność przełożyła się na wzrost zjawiska nielegalnego 

wykonywania pracy. Sytuacja wyglądała następująco; 

 handel i naprawy – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 33 cudzoziemcom, co 

stanowi 15,06% skontrolowanych cudzoziemców w danym sektorze, (w 2017r. – 

17,62%) 

 transport i gospodarka magazynowa – powierzono nielegalne wykonywanie pracy  

7 cudzoziemcom, co stanowi 3,43% skontrolowanych cudzoziemców w danym 

sektorze (w 2017 r. - 6,32%). 
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W okresie sprawozdawczym brak możliwości porównania liczby cudzoziemców 

wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych, 

ze względu na fakt, iż takie dane nie były zbierane. Jednakże, można stwierdzić, że nadal 

przeważa tendencja powierzania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, ze względu na 

łatwiejsza formę rozwiązania takiej umowy oraz ze względu na bardziej elastyczna formę 

organizacji czasu pracy w podmiocie oraz możliwość wypłacania jedynie wynagrodzenia za 

przepracowane godziny, a nie za godziny nadliczbowe. Za pozytywne zjawisko należy uznać 

fakt, iż inspektorzy pracy nie spotykali się z umowami o dzieło jako formą powierzenia pracy 

cudzoziemcom, najbardziej popularne pozostają umowy zlecenie. 

Podobnie jak w poprzednich latach, począwszy od 2016r. coraz rzadziej spotykano 

zezwolenia na pracę wydawane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia, a coraz 

częściej w trakcie kontroli spotykano cudzoziemców, którzy posiadali jednolite zezwolenia na 

pobyt i pracę lub pozostawali w procedurze o wydanie takiej decyzji. Z zezwoleniami na 

pracę wydanymi na podstawie ustawy o promocji 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 

decyzje zezwalającą na pobyt czasowy i pracę, a także wtedy gdy była to inna praca 

cudzoziemca, niż ta która była podstawą udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.  

Najczęściej występującą nieprawidłowością jest nadal przesłanka dotycząca pracy 

bez wymaganego zezwolenia na pracę. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia 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 o zamiarze powierzenia pracy lub nowym oświadczeniem o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez starostę. 

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 8,03 % ogółu cudzoziemców objętych 

kontrolą - nieprawidłowość ta dotyczyła 214 przypadków, (w 2017r. cudzoziemcy pracujący 

bez zezwolenia na pracę stanowili 8,65% ogółu cudzoziemców objętych kontrolą – 

nieprawidłowość ta dotyczyła 317 przypadków, w 2016r. cudzoziemcy pracujący bez 

zezwolenia na pracę stanowili 12,52 % ogółu cudzoziemców objętych kontrolą – 

nieprawidłowość ta dotyczyła 240 przypadków). Jak widać z danych statystycznych na 

przestrzeni lat obserwujemy niewielki spadek w tym zakresie, w stosunku do roku 2017r.  

w zasadzie utrzymuje się na podobnym poziomie. 
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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 oraz jeden przypadek 

nielegalnej pracy cudzoziemca ze względu na nielegalny pobyt: 

 cudzoziemcy wykonujący pracę na innym stanowisku i innych warunkach niż określone  

w zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę – stanowią 1,87% 

cudzoziemców objętych kontrolą - nieprawidłowość ta dotyczyła 50 przypadków,  

(w 2017 r. cudzoziemcy pracujący na innym stanowisku i na innych warunkach niż  

w zezwoleniu na pracę stanowili 1,63% cudzoziemców objętych kontrolą – 

nieprawidłowość ta dotyczyła 60 przypadków, w 2016 r. cudzoziemcy pracujący na 

innym stanowisku i na innych warunkach niż bez zezwolenia na pracę stanowili 1,26 % 

cudzoziemców objętych kontrolą - nieprawidłowość ta dotyczyła 8 przypadków), 

 cudzoziemcy wykonujący pracę bez zawarcia wymaganych umów stanowili 2,10% 

ogólnej liczby cudzoziemców objętych kontrolą – nieprawidłowość ta dotyczyła 56 

cudzoziemców (w 2017 r. cudzoziemcy wykonujący pracę bez zawarcia wymaganych 

umów stanowili 1,63% - ogólnej liczby cudzoziemców objętych kontrolą – 

nieprawidłowość ta dotyczyła 60 cudzoziemców, w 2016r. cudzoziemcy wykonujący 

pracę bez zawarcia wymaganych umów stanowili 1,87% – ogólnej liczby cudzoziemców 

objętych kontrolą - nieprawidłowość ta dotyczyła 37 cudzoziemców). 

Na podstawie analizy dokumentacji z przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, iż 

do zjawiska nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcom na terenie województwa 

łódzkiego najczęściej dochodziło w następujących przypadkach: 

 powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom bez zezwolenia na pracę  

w okresie tzw. „przebywania w procedurze”, po oświadczeniu. Błędnie odczytywano 

możliwość zastosowania „nowego przepisu” dotyczącego możliwości wykonywania 

pracy do czasu wydania zezwolenia na pracę lub pobyt czasowy i pracę po 

zakończeniu pracy na „starym” oświadczeniu.  

 powierzenie pracy cudzoziemcom bez wpisania oświadczenia do ewidencji 

oświadczeń, 

 wykonywanie pracy przez cudzoziemca na rzecz innego podmiotu, niż ten dla którego 

wpisano oświadczenie do ewidencji oświadczeń lub niż wynikało to  

z zarejestrowanego oświadczenia, 

 powierzanie pracy cudzoziemcom na innych warunkach niż zostały określone  

w oświadczeniu (warunki gorsze w zakresie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia za 
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pracę, zamiana umowy o pracę na umowę cywilnoprawną lub w przypadku umów 

zleceń, gdy wypłacano wynagrodzenie w kwocie niższej niż deklarowano, 

zachowując jedynie minimalną stawkę godzinową, nie zapewniając jednocześnie 

wskazanej w oświadczeniu liczby godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu). Od 

01.01.2018r. kiedy zarówno w oświadczeniach jak i w zezwoleniach na pracę przy 

umowach zlecenie wpisywana jest liczba godzin do przepracowania przez 

cudzoziemca w tygodniu czy w miesiącu łatwiej wykazać pracę cudzoziemca 

niezgodnie z warunkami wskazanymi w tych dokumentach. Wypłaty niższych 

wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie spowodowane były różnymi okolicznościami 

np. nieobecnością zleceniobiorcy w pracy z powodu choroby lub wyjazdu z kraju. 

Inne przyczyny nie były brane przez inspektorów pracy pod uwagę jako okoliczność 

uzasadniająca odstąpienie od stwierdzenia powierzenia nielegalnego wykonywania 

pracy cudzoziemcom. 

Wszystkie ww. przypadki związane z nieprawidłowościami przy powierzaniu pracy 

cudzoziemcom związane były bezpośrednio z procedurą uproszczoną, generowały 

wykroczenie związane z pracą bez zezwolenia na pracę. 

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

w zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, 

 niezawieranie umów o pracę, a przede wszystkim umów cywilnoprawnych  

w formie pisemnej, 

 nieprawidłowości związane z przestrzeganiem przepisów prawa pracy, tj.: 

nieewidencjonowanie czasu pracy, niewypłacanie wynagrodzeń czy innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dopuszczanie cudzoziemców do pracy 

bez wstępnych badań lekarskich i szkolenia w dziedzinie bhp. 

 niezgłaszanie do ubezpieczenia społecznego - w przypadku wykonywania pracy bez 

umów i bez zezwolenia na pracę. 

W roku 2018r. podobnie jak w latach poprzednich stwierdzono nieprawidłowości  

w zakresie niezgłaszania prawdziwych danych mających wpływ na wymiar składki na 

Fundusz Pracy od wypłaconego cudzoziemcowi wynagrodzenia, stanowiącego co najmniej 

minimalne wynagrodzenie za pracę oraz nieprawidłowości w zakresie opłacania tych 

składek. Niemniej jednak te nieprawidłowości udało się wyszczególnić na podstawie 

zarzutów w skierowanych wnioskach do sądów, na podstawie art. 122 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, popełnione w związku z zatrudnieniem 

cudzoziemców. 
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3. Przykłady ujawnionych naruszeń przepisów: 

(w szczególności w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz przestrzegania 

praw pracowniczych, w tym zasady równego traktowania cudzoziemców). 

Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi  

Kontrolę przeprowadzono przy udziale funkcjonariuszy Policji w ramach 

międzynarodowej akcji JAD na terenie budowy. W kontrolowanym podmiocie wykonywało 

pracę 6 cudzoziemców: 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 1 cudzoziemcowi powierzono nielegalne wykonywanie pracy od 01.01.2018r. do dnia 

31.05.2018r. na innym stanowisku niż zostało określone w zezwoleniu na pracę 

wydanym przez Wojewodę Łódzkiego oraz podmiot powierzający pracę nie spełnił 

obowiązku informacyjnego – nie powiadomił Wojewody Łódzkiego na piśmie w terminie  

7 dni o niepodjęciu pracy przez w/w cudzoziemca w okresie 3 miesięcy od początkowej 

daty ważności zezwolenia na pracę., 

 5 cudzoziemcom powierzono nielegalne wykonywanie pracy tj. bez zezwolenia na pracę 

wydanego przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę podmiotu 

powierzającego pracę, miało to miejsce w sytuacji po zakończeniu pracy na „starym 

oświadczeniu”, bądź dopuszczeniu do pracy przed wpisaniem oświadczenia do ewidencji 

oświadczeń, a także w sytuacji powierzenia pracy na innych warunkach niż zostały 

określone w oświadczeniu w zakresie wynagrodzenia za pracę. 

W trakcie kontroli na podstawie zebranych oświadczeń od cudzoziemców oraz 

oświadczenia od prezesa zarządu ustalono, iż cudzoziemcy w okresie od stycznia do maja 

2018 r. pracowali większą liczbę godzin niż wynikało to z wystawionych rachunków do 

umowy zlecenie i tym samym otrzymywali wynagrodzenie w kwocie wyższej niż wykazano 

na rachunkach. Ustalono, iż nie zgłoszono prawdziwych danych mających wpływ na wymiar 

składki na Fundusz Pracy za okres od stycznia do maja 2018r. od wynagrodzeń faktycznie 

wypłaconych cudzoziemcom. Sporządzone podczas kontroli rachunki opiewały na kwoty od 

1600 zł brutto do 2600 zł brutto, wcześniejsze maksymalnie dotyczyły kwot do 700,- zł brutto. 

Podjęto następujące działania: 

 powiadomiono Wojewodę Łódzkiego o naruszeniach przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 powiadomiono Placówkę Straży Granicznej w Łodzi o nieprawidłowościach  

w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, 

 powiadomiono ZUS i Urząd Skarbowy o ewentualnym naruszeniu przepisów ustawy  

o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowym, w związku  
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z wypłacaniem cudzoziemcom wynagrodzenia w wyższej kwocie i niezgłaszanie tych 

danych do ZUS oraz nieopłaceniem należnych składek i podatku dochodowego, 

 powiadomiono WOMP w związku z tym, iż na orzeczeniu lekarskim 2 cudzoziemców 

nie wskazano stanowiska pracy, następnie pracodawca okazał badanie lekarskie  

z dopisanym stanowiskiem zbrojarz/cieśla bez podpisu i pieczątki lekarza, 

potwierdzającego, że powyższego uzupełnienia dokonał lekarz. 

 przeciwko zleceniodawcy skierowano wniosek o ukaranie do sądu rejonowego –  

7 zarzutów, w tym 5 zarzutów dotyczących cudzoziemców (niezgłaszanie 

prawdziwych danych mających wpływ na wymiar składki na Fundusz Pracy, 

powierzanie pracy na innych stanowisku niż wynika z zezwolenia na pracę, 

powierzanie pracy bez zezwolenia na pracę, niepowiadomienie o podjęciu pracy 

przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu 

wpisanym do ewidencji oraz niepowiadomienie o niepodjęciu pracy w terminie 7 dni 

od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w ewidencji oświadczeń) – właściciel 

kontrolowanego podmiotu poddał się karze grzywny w kwocie 4 000,- zł – wyrok sądu 

bez przeprowadzenia rozprawy orzekający grzywnę w kwocie 4 000,- zł. 

 w stosunku do 2 cudzoziemców, którzy przebywali na terenie RP zastosowano 

środek oddziaływania wychowawczego 

W wyniku kontroli, skierowano do pracodawcy wystąpienie zawierające wnioski  

o przestrzeganie przepisów prawa pracy i przestrzegania przepisów dotyczących 

zatrudniania cudzoziemców, dla których jest wymagane zezwolenie na pracę oraz dotyczące 

spełnienie obowiązków informacyjnych wobec starosty. 

Spółka Cywilna, Bełchatów 

Kontrolą objęto m.in. legalność wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz 

przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy i wynagrodzeń. Stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: 

 nie zapewniono cudzoziemcom odpoczynku dobowego, 

 nie udzielono cudzoziemcom innego dnia wolnego za pracę w sobotę, z tytułu przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy, 

 nie wypłacono wynagrodzenia za pracę – podczas kontroli wydano polecenie dotyczące 

wypłaty 3 cudzoziemcom wynagrodzenia za pracę w sumie 2904 zł netto, 

 1 cudzoziemcowi powierzono nielegalne wykonywanie prac, przed wpisaniem 

oświadczenia do ewidencji oświadczeń 

 zgłoszono nieprawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy za 

wrzesień i październik 2018r. W trakcie kontroli dokonano korekt deklaracji 

rozliczeniowych ZUS DRA. Pracodawca przed rozpoczęciem kontroli naliczał składki na 
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ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wynikających z umów o pracę, nie naliczał od 

faktycznie wypłacanego wynagrodzenia. Podczas kontroli sporządzono listy płac  

i deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA, na których wykazano jako podstawę 

ubezpieczenia społecznego kwoty faktycznie wypłacone cudzoziemcom. Początkowo 

wykazano wynagrodzenie w kwocie od około 600,- zł do około 1 400,- zł brutto. Po 

wykazaniu faktycznie wypłaconego wynagrodzenia, zgłoszono do ZUS wymagane dane 

– były to kwoty od kilkuset złotych do ponad 4000 zł brutto. 

 z cudzoziemcami zawarto umowy w języku polskim, niezrozumiałym dla cudzoziemców,  

 pracodawca nie poinformował cudzoziemców o warunkach zatrudnienia oraz nie 

udostępnił tekstu przepisów dotyczących równego traktowania. Nie zaprowadził akt 

osobowych pracownikom. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przeciwko pracodawcy skierowano 

wniosek o ukaranie – 6 zarzutów (niezgłaszanie prawdziwych danych mających wpływ na 

wymiar składki na Fundusz Pracy, powierzanie pracy bez zezwolenia na pracę, 

niezapewnienie odpoczynku dobowego, nieudzielenia dnia wolnego za pracę w sobotę, 

niewypłacenie wynagrodzenia za pracę) – na dzień 06.02.20194. brak rozstrzygnięcia 

sprawy przez sąd.  

Podjęto następujące działania: 

 w stosunku do cudzoziemca zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w 

postaci ostrzeżenia. 

 o nieprawidłowościach w zakresie zatrudniania cudzoziemców powiadomiono 

Wojewodę Łódzkiego i Placówkę Straży Granicznej w Łodzi. 

Spółka z o.o., spółka komandytowa w Łodzi 

Kontrola przeprowadzona w związku ze skargą cudzoziemca. Przedmiotem kontroli 

było przestrzeganie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia obywateli polskich  

i cudzoziemców, wybrane zagadnienia z zakresu czasu pracy i wynagrodzenie za pracę. 

W trakcie kontroli ustalono: 

 naliczono cudzoziemcowi wynagrodzenie za czerwiec 2017r., ale mimo upływu terminu 

do wypłaty wynagrodzenie nie zostało wypłacone – wydano nakaz płatniczy (1 483,62 zł 

brutto), 

 nie naliczono i nie wypłacono cudzoziemcowi wynagrodzenia za lipiec 2017 r. – wydano 

wniosek w wystąpieniu w tym zakresie, 

 w związku z rozwiązaniem stosunku pracy nie wypłacono cudzoziemcowi ekwiwalentu za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy – wydano wniosek w wystąpieniu o naliczenie 

i wypłacenie tego świadczenia. 
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W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przeciwko pracodawcy skierowano 

wniosek o ukaranie do sądu (2 zarzuty – nieopłacenie składek na Fundusz Pracy  

i niewypłacenie wynagrodzenia cudzoziemcowi). Wyrokiem sądu pracodawca został ukarany 

karą grzywny w kwocie 3 000,- zł. 

 

4. Naruszenia ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP 

W trakcie jednej kontroli pracodawcy zagranicznego, stwierdzono nielegalne 

wykonywanie pracy ze względu na nielegalny pobyt jednego z pracowników delegowanych.  

Jeden z cudzoziemców (obywatel Kazachstanu) zatrudniony był u pracodawcy 

mającego siedzibę na terytorium Niemiec (tj. państwa członkowskiego Unii Europejskiej)  

i został czasowo delegowany przez pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadał kartę pobytu - niemiecki tytuł pobytowy, zezwalający na 

osiedlenie się na czas nieokreślony, przy czym karta jako dokument była ważna w okresie od 

15.12.2015r. do 06.09.2026r. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących 

przepływ osób przez granice (Kodeks Graniczny Schengen), który określa warunki wjazdu  

i pobytu obywateli państw trzecich ww. cudzoziemiec posiada ważny dokument, który 

uprawnia go do pobytu na terytorium RP przez okres 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. 

Z okazanej ewidencji czasu pracy, wynika że okres ten został przekroczony, a cudzoziemiec 

nie legitymował się polskim tytułem pobytowym. W związku z dokonanymi ustaleniami: 

 skierowano pismo do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Placówki Straży 

Granicznej w Łodzi, 

 w stosunku do cudzoziemca zastosowano środek wychowawczy, w stosunku do osoby 

odpowiedzialnej za powierzenie nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi 

zastosowano mandat karny w wysokości 1000 zł. W dniu podpisania protokołu kontroli 

okazano inspektorowi pracy paszport cudzoziemca, w którym znajdowała się stampila, 

potwierdzająca złożenie w dniu 09.01.2018r. wniosku do Wojewody Łódzkiego  

o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla w/w cudzoziemca. 

Podczas kontroli przeprowadzanych w 2018r. nie ujawniono wykroczeń, o których 

mowa w art. 11 ww. ustawy oraz podejrzenia popełnienia przestępstw określonych w art. 9  

i 10 ww. ustawy.  

Stwierdzono naruszenia: 

 art. 2 ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium RP tj. (żądania od cudzoziemca przedstawienia przed 
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rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej) – wydano 12 wniosków w wystąpieniu, 

 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 14 wniosków w wystąpieniu. 

Powyższe wnioski miały charakter profilaktyczny. 

 

5. Ocena funkcjonowania nowych regulacji na polskim rynku pracy (zezwolenie na 

pracę sezonową i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) 

Minął rok od nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

która wprowadziła z dniem 01.01.2018r. nowe regulacje prawne dotyczące zatrudniania 

cudzoziemców, przede wszystkim w zakresie „procedury oświadczeniowej” i wdrożenia do 

polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy sezonowej, czyli wprowadzenia do obrotu 

prawnego nowego zezwolenia na pracę sezonową. Na podstawie przeprowadzonych kontroli 

można dojść do następujących wniosków: 

Pozytywne zmiany 

 nadanie przepisom dotyczącym oświadczeń rangi ustawowej, uporządkowanie tych 

przepisów poprzez określenie m.in. trybu odmowy wpisu oświadczenia,  

jak i odwołania się od decyzji organu; 

 możliwość łatwiejszego korzystania z pracowników tymczasowych przez agencję,  

w przypadku zmiany pracodawcy użytkownika bez konieczności rejestracji nowego 

oświadczenia, przy zachowaniu pozostałych warunków;  

 zaprowadzenie jednej ogólnopolskiej ewidencji oświadczeń, co może przyczynić się 

do wyeliminowania nieprawidłowości związanych z rejestracją oświadczeń (np. 

handel oświadczeniami);  

 dostęp inspektorów pracy do bazy oświadczeń i zezwoleń na pracę, umożliwiający 

weryfikację podstaw dotyczących zatrudnienia cudzoziemców (mankamentem jest 

fakt, iż powyższe bazy nie zawierają wszystkich danych, umożliwiających 

sprawdzenie czy podmiot kontrolowany zrealizował m.in. obowiązki informacyjne, 

wynikające z ustawy o promocji (…); 

 możliwość zastosowania postępowania mandatowego wobec sprawców wykroczeń 

powierzania nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom, co ułatwia działanie 

inspektorom pracy i zmniejsza ilość wniosków kierowanych do sądu. 
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Ujawnione podczas kontroli nieprawidłowości wykazują, że pomimo zmian przepisy 

dotyczące zatrudniania cudzoziemców są nadal skomplikowane dla wielu przedsiębiorców. 

Nowe przepisy nie skróciły okresu oczekiwania na wydanie zezwoleń na pracę czy też 

zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Z jednej strony rozumiemy, że dokonanie określonych 

sprawdzeń i przestrzeganie określonych przepisów ma być elementem ochrony polskiego 

rynku pracy, z drugiej jednak strony w sytuacji, gdy przedsiębiorcy musza posiłkować się 

zatrudnieniem cudzoziemców do realizacji swoich celów gospodarczych – długość 

oczekiwania na wydanie określonych dokumentów zezwalających na pracę jest główną 

bolączka systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Jednocześnie 

procedura wydawania oświadczeń w terminie 7 dni lub 30 dni spowodowała, że trudno uznać 

te procedurę za uproszczoną. Przepisy znowelizowanej ustawy nałożyły na podmiot 

powierzający pracę dodatkowe obowiązki informacyjne – dotyczące powiadomienia  

o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy lub niepodjęciu 

pracy w terminie 7 dni od daty wskazanej jako dzień rozpoczęcia pracy w ewidencji 

oświadczeń. Powyższe obowiązki często nie są realizowane przez podmiot, zdarza się 

również, że podmioty zgłaszają fakt podjęcia pracy cudzoziemca od innej daty niż wskazana 

w oświadczeniu, nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Dzieje się tak często w przypadkach 

chęci przedłużenia pracy na oświadczeniu, jeśli w podmiocie nie pojawiła się wcześniej 

kontrola, a cudzoziemiec np. nie został zgłoszony do ubezpieczenia społecznego. Wówczas 

nie ma śladu o jego pracy w żadnym dokumencie, może pracować i otrzymywać pieniądze 

bez jakiejkolwiek prawnej podstawy a pracodawca może wystąpić o wpisanie do ewidencji 

kolejnego oświadczenia, tłumacząc to zwykle wcześniejszym nie stawieniem się 

cudzoziemca w pracy.  

Prowadzone w 2018 r. kontrole wykazały, że sprawdzenie powyższego obowiązku, 

którego niedopełnienie skutkuje popełnieniem wykroczenia jest utrudnione. Przedsiębiorcy 

nie zawsze posiadają pisma informujące o realizacji obowiązku informacyjnego względem 

starosty. W tej sytuacji inspektor pracy zwraca się z pismem do właściwego powiatowego 

urzędu pracy o informacje w tym zakresie, co powoduje wydłużenie czynności kontrolnych. 

Należałoby zatem udostępnić inspektorom pracy takie dane znajdujące się w bazie 

wpisanych oświadczeń, które pozwalałyby na weryfikację, czy podmiot kontrolowany dopełnił 

obowiązku pisemnego powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu 

pracy przez cudzoziemca, jeśli tak to w jakim terminie. 

Kolejnym zjawiskiem, które ujawniło się podczas czynności kontrolnych w 2018r. to 

przypadki błędnej interpretacji przepisów w zakresie możliwości legalnej pracy 

cudzoziemców po oświadczeniu w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę lub 

zezwolenia na pobyt czasowy i pracę tj. w okresie tzw. „przebywania w procedurze”. 
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Wprowadzenie rozwiązania wynikającego z art. 88za ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy było rozwiązaniem niezwykle pożądanym, jednak 

ustawodawca ograniczył je do przypadków pracy na nowym oświadczeniu przez okres co 

najmniej 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę, jeżeli przed upływem daty zakończenia 

wskazanej w oświadczeniu podmiot powierzający pracę lub cudzoziemiec wystąpili o jeden  

z w/w dokumentów. Ponieważ rok 2018 r. to okres, w którym funkcjonowały 2 rodzaje 

oświadczeń – „stare” i „nowe”, niektórzy pracodawcy czasami z niewiedzy, a czasami  

z błędnej interpretacji powierzali pracę cudzoziemcom po zakończeniu pracy na 

oświadczeniu, nie zważając na podstawie jakiego oświadczenia cudzoziemcy wykonywali 

pracę w ich podmiocie, powołując się na zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na 

pracę na podstawie w/w przepisu. W znowelizowanych przepisach ustawodawca postawił na 

promowanie umów o pracę jako podstawy zatrudniania cudzoziemców, tym samym 

wprowadził pewne korzystniejsze uregulowania dla tej podstawy świadczenia pracy. Trzeba 

jednak zdawać sobie sprawę, że cudzoziemcy głównie pracują na podstawie umów 

cywilnoprawnych, tym samym większa część cudzoziemców nadal nie mogła korzystać  

z nowego rozwiązania, dotyczącego pracy w procedurze po oświadczeniu.  

Pewnego rodzaju trudności powoduje również wprowadzony przepis art. 90d ust. 2 – 

ustawy o promocji zatrudnienia (…), z którego wynika, że podmiot powierzający pracę przed 

podpisaniem umowy jest obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy 

na język dla niego zrozumiały. Niedopełnienie tego obowiązku zostało ujęte jako 

wykroczenie ścigane przez inspektorów pracy, którzy tak naprawdę nie mają żadnych 

narzędzi do oceny, czy dany język jest zrozumiały dla cudzoziemca czy też nie (podmioty 

powierzające pracę niejednokrotnie odbierały od cudzoziemców oświadczenia, sporządzone 

w języku polskim, w których stwierdzali, że język polski jest językiem zrozumiałym dla 

cudzoziemca). W niektórych przypadkach umowy były sporządzane w dwóch wersjach 

językowych zwykle dotyczyło to cudzoziemców za wschodniej granicy lub cudzoziemców 

anglojęzycznych w dużych korporacjach. 

W 2018 r. na terenie województwa łódzkiego objęto kontrolą 1256 osób 

wykonujących pracę na podstawie oświadczenia, co stanowi 47,16% wszystkich 

cudzoziemców objętych kontrolą. Brak danych ile osób pracowało na podstawie „nowych”  

a ile na podstawie „starych” oświadczeń, ale nadal w tej grupie występowało dużo 

nieprawidłowości związanych z nielegalnym powierzeniem pracy. Główny powód to 

niedotrzymywanie warunków wskazanych w oświadczeniu w zakresie wymiaru czasu pracy, 

liczby godzin do przepracowania w tygodniu lub w miesiącu, a tym samym zmniejszenie 

wynagrodzenia za pracę. Przedsiębiorcy chcąc uzyskać oświadczenie często wskazują obok 

stawki minimalnej za godzinę pracy liczbę godzin do przepracowania w tygodniu 
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odpowiadającą pełnemu etatowi, tym samym chcą być bardziej wiarygodni, że pracownik jest 

im potrzebny. W rzeczywistości nie zawsze zapewniają później warunki wskazane  

w oświadczeniu, czym narażają się na zarzut powierzenia nielegalnego wykonywania pracy 

cudzoziemcowi, bez zezwolenia na pracę. Czasami zdarza się tak, że faktycznie nie mają 

możliwości zapewnienia pracy w wymiarze godzin wskazanych w dokumentach 

uprawniających do pracy, ale często można spotkać się z przypadkami, kiedy cudzoziemcy 

pracują znacznie większą liczbę godzin, niż wskazane w zezwoleniu na pracę lub 

oświadczeniu, ale oczywiście wypłacone wynagrodzenie w wyższej kwocie nie jest to 

wykazywane do ZUS i urzędu skarbowego.  

 Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi objęli kontrolą  

41 cudzoziemców wykonujących pracę na podstawie zezwoleń na pracę sezonową.  

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie powierzania pracy na tej podstawie.  

Ze względu na niewielką skalę kontroli w tym temacie trudno ocenić funkcjonowanie tych 

rozwiązań w praktyce, stanowią raczej niszową formę zatrudniania na terenie województwa 

łódzkiego.  
 

6. Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

W 2018r. 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 w stosunku do cudzoziemców. 

 

7. Przyczyny nieprawidłowości 

Przyczyny nieprawidłowości w powierzaniu pracy cudzoziemcom w zasadzie 

pozostają niezmienne od lat, należy doszukiwać się ich w następujących sytuacjach: 

 łatwość w wykorzystywaniu pracowników będących cudzoziemcami – przeświadczenie 

niektórych pracodawców, że cudzoziemcy nie są w swoim kraju ojczystym, nie znają 

przepisów i procedur obowiązujących w naszym kraju, można im zatem powierzyć pracę 

na gorszych warunkach i czerpać z tego większe zyski. Powszechne jest zawieranie  

z cudzoziemcami umów cywilnoprawnych i praca ponad 200 godzin miesięcznie. 

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 
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charakter ma zarobkowy cel migracji, sprawa ubezpieczenia społecznego, w tym 

ubezpieczenia emerytalnego lub rentowego ma dla nich drugorzędne znaczenie.  

 obniżanie kosztów pracy poprzez dopuszczanie cudzoziemców do pracy „na czarno” 

jeszcze przed uzyskaniem dla nich zezwoleń na pracę lub wpisaniem oświadczeń do 

ewidencji oświadczeń, w celu szybszego osiągnięcia zysku lub realizacji zawartych 

kontraktów. Według pracodawców procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na 

pracę dla cudzoziemców jest zbyt długa. Powierzanie nielegalnej pracy jest 

determinowane długim okresem oczekiwania na zezwolenie na pracę oraz upływaniem 

okresu pobytu cudzoziemca na terytorium RP (na terenie województwa łódzkiego okres 

oczekiwania na zezwolenie na pracę to około 2 miesiące). 

 trudna sytuacja pracodawcy jako powód nielegalnego zatrudniania cudzoziemców,  

co w konsekwencji może skutkować niewypłacaniem należnego wynagrodzenia  

za pracę i trudnościami w egzekwowaniu swoich praw przez cudzoziemców oraz 

nieopłacaniem składek do ZUS i podatku dochodowego.  

 nieprzestrzeganie warunków pracy wskazanych w oświadczeniach czy zezwoleniach na 

pracę. Wykorzystywanie pracowników – cudzoziemców do prac, które w danej chwili są 

konieczne do wykonania, a nie wynikają z dokumentów uprawniających do pracy. 

Samowolna zmiana warunków zatrudnienia dla cudzoziemców pracujących na 

podstawie zezwoleń na pracę czy też zezwoleń na pobyt czasowy i pracę niezależnie od 

jej przyczyny, bez zmiany decyzji przez Wojewodę, 

 okres pracy w czasie tzw. „przebywania w procedurze” tj. po upływie okresu ważności 

oświadczenia na pracę lub po zakończeniu pracy na podstawie oświadczenia – dotyczy 

„starych” oświadczeń, które obowiązywały jeszcze w 2018r. lub jeśli praca na „nowym” 

oświadczeniu była wykonywana na podstawie umowy zlecenie, a 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 ponad  

6 miesięcy. Nowy przepis art. 88za nie wyeliminował tego problemu, ze względu na fakt, 

iż nadal duży procent cudzoziemców pracuje na umowach cywilnoprawnych. 

 powierzanie 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, 
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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 powierzeniu 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. 

Wydaje się, że nie powinniśmy już wskazywać jako przyczyny nieprawidłowości  

w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom – niedostatecznej znajomości przez 

przedsiębiorców przepisów obowiązujących w zakresie zatrudniania cudzoziemców, gdyż 

inspektorzy pracy przy różnych okazjach prowadzą działalność informacyjną i szkoleniową w 

tym zakresie a także uczestniczą w różnych przedsięwzięciach w związku z trwającą 

kampanią informacyjno-edukacyjną „Pracuję Legalnie”. Działalność powyższa ma na celu 

przybliżenie problematyki wykonywania pracy przez cudzoziemców na ternie RP, znajdującej 

się w różnych aktach prawnych, wyjaśnianie zawiłości przepisów, szczególnie tych, które 

powodują trudności interpretacyjne, odsyłanie do materiałów znajdujących się na stronie 

internetowej www.prawawpracy.pl oraz rozdawanie materiałów publicystycznych w tej 

tematyce. Tym samym docieramy do naprawdę dużej liczby osób zainteresowanych 

tematyką, które chce skorzystać z bezpłatnej wiedzy w tym zakresie. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą podobnie jak w latach ubiegłych małych firm, 

ale także firm zakładanych przez obywateli Ukrainy oraz agencji pracy tymczasowej. Mając 

na uwadze dane statystyczne – 274 ujawnione przypadki nielegalnego wykonywania pracy 

świadczy o tym, iż dla dużej grupy cudzoziemców nadal oferta pracy nielegalnej jest jedyna 

jaką mogą otrzymać, żeby zrealizować swój podstawowy cel migracyjny czyli zarobkowy.  

8. Współpraca z urzędami i organami administracji państwowej  

W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzanych kontroli nieprawidłowości  

w przestrzeganiu przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w 2018r. inspektorzy 

pracy skierowali łącznie 128 powiadomień z zakresu legalności zatrudnienia i powierzania 

pracy cudzoziemcom. Część powiadomień dotyczyła ewentualnego podjęcia działań 

pozostających w kompetencji tych organów, w tym: 

 42 powiadomienia skierowano do Straży Granicznej,  

 64 powiadomienia skierowano do Wojewody,  
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 14 powiadomienia skierowano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

 3 powiadomienia Policji 

 5 powiadomień skierowano do administracji celno-skarbowej (w tym urzędy 

skarbowe, urząd celny, urząd kontroli skarbowej)  

W zakresie współpracy z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej – Placówką 

Straży Granicznej w Łodzi należy uznać, że współpraca układa się dobrze, podobnie  

jak w poprzednich latach. Większość kontroli przeprowadzamy jednak samodzielnie, każda 

instytucja w ramach posiadanych przez siebie uprawnień. 

Współpraca z SG odbywa się głównie na szczeblu roboczym, wykorzystując dobre 

kontakty pomiędzy inspektorami pracy i funkcjonariuszami SG, wiele spraw załatwianych jest 

„od ręki”, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Funkcjonariusze Straży Granicznej  

ze względu na niedobory kadrowe nie zawsze mogą uczestniczyć w prowadzonych przez 

nas działaniach, ale wówczas mamy przyrzeczoną pomoc na „telefon”. W ramach wspólnych 

kontroli inspektorzy pracy zajmują się zagadnieniami dotyczącymi wykonywania pracy przez 

cudzoziemców, a funkcjonariusze SG zagadnieniami dotyczącymi legalności pobytu  

na terytorium RP. 

Na pisemny wniosek Straży Granicznej przekazujemy protokoły kontroli, kiedy  

w wyniku przeprowadzanych przez inspektorów pracy kontrolach stwierdzamy przypadki 

nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, co stanowi dla Straży Granicznej 

podstawę do podjęcia dalszych działań w stosunku do cudzoziemców. 

W roku sprawozdawczym z funkcjonariuszami Straży Granicznej podjęto  

14 wspólnych kontroli, w tym ramach akcji zorganizowanych przez inne służby, głównie 

Policję oraz 2 kontrole przeprowadzono na wniosek tego organu.  

Wspieramy się również w interpretacji obowiązujących przepisów w zakresie 

zatrudniania cudzoziemców, które niejednokrotnie sprawiają trudności w zastosowaniu. 

Ponadto ze strony placówki SG w Łodzi zapewniono inspektorom pracy szkolenie w zakresie 

liczenia dni pobytu, istotne przy obliczaniu m.in. długości pobytu w ramach ruchu 

bezwizowego. 

Jeśli chodzi o współpracę z Wydziałem ds. Cudzoziemców i Migracji Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi to układa się pozytywnie, chyba jedynie dlatego,  

że inspektorzy pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia wykorzystują własne kontakty do 

„szybszego załatwienia sprawy” nie czekając na odpowiedź w terminach administracyjnych. 

Pewne uzgodnienia dokonywane są telefonicznie, co pozwala nam przynajmniej  

w początkowym etapie zorientować się w sytuacji danego cudzoziemca, jeśli potrzebujemy 

określony dokument wydany przez Wojewodę Łódzkiego to po napisaniu wniosku 
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dotyczącego danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu  

w sprawach cudzoziemców i przesłaniu tego wniosku faksem otrzymujemy go  

w przyspieszonym terminie. 

Jednocześnie należy podkreślić, że ŁUW w 2018r. korzystając z zapisów ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zdecydowanie częściej kieruje do OIP  

w Łodzi pisma o przeprowadzenie kontroli w związku z toczącym się postępowaniem  

w sprawie wydania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Czasami wydaje się, iż urząd 

chce zyskać na czasie zwracając się o przeprowadzenie kontroli, gdyż z informacji 

zawartych w piśmie wynika, że np. podmiot nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne,  

w tym na Fundusz Pracy, tym samym dla organu jest to wystarczająca przesłanka 

wynikająca z ustawy dająca możliwość odmowy wydania przedmiotowej decyzji. Problem 

powstaje w sytuacji, gdy zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest 

wydane przez Wojewodę z innego województwa, a dokumenty nie zostaną okazane podczas 

kontroli przez podmiot powierzający pracę, wówczas sprawdzenie legalności wykonywania 

pracy możliwe jest po uzyskaniu informacji od wojewody, który wydał dany dokument, co 

znacznie wydłuża postepowanie kontrolne. W takiej sytuacji dostęp inspektorów pracy do 

pełnej bazy danych prowadzonej przez wojewodę (praca i pobyt) przyniesie zamierzony 

efekt (skrócenie postępowania kontrolnego, mniejsza liczba pism kierowanych do instytucji 

współdziałających) 

W 2018r. przeprowadzono 22 kontrole wspólne z Policją oraz przeprowadzono  

11 kontroli na wniosek tego organu. Współpraca z Policją związana jest głównie z masowymi 

akcjami np. 

 Międzynarodowa Akcja w ramach JOIN ACTION DAY (JAD) – 14.-15.05.2018 r., 

mająca na celu zwalczania zorganizowanej i poważnej przestępczości m in handlu 

ludźmi, w której brali również udział również funkcjonariusze Straży Granicznej – 

kontrole przeprowadzono na budowach, w gastronomii, w gospodarstwach 

ogrodniczych, zakładach przetwórstwa, 

 wspólne działania inspektorów pracy z Sekcji Legalności Zatrudnienia  

z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej i inspektorów Krajowej Administracji 

Skarbowej na terenie CH PTAK w Rzgowie.  

Kontrole z Policją miały miejsce również w sytuacji, gdy o kontrole wnioskowała 

Policja lub ze względu na brak możliwości przeprowadzenia kontroli z SG w danym 

momencie korzystaliśmy z udziału funkcjonariuszy Policji do zabezpieczenia terenu lub 

wylegitymowania osób w trakcie kontroli.  
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9. Wnioski i propozycje podjęcia określonych działań ze strony PIP lub innych 

instytucji 

Biorąc pod uwagę doświadczenia z przeprowadzonych kontroli oraz mając na 

uwadze fakt, iż przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce są skomplikowane, 

rozrzucone po różnych aktach prawnych, których interpretacja może powodować trudności, 

należy podjąć działania zmierzające do przeciwdziałania nielegalnemu wykonywania pracy 

przez cudzoziemców poprzez: 

 zapewnienia inspektorom pracy dostępu do systemu POBYT. Dostęp do danych 

znajdujących się w tym systemie umożliwiłby weryfikację okresów pobytu 

cudzoziemca w Polsce lub w strefie Schengen w celu sprawnego wykonywania 

czynności kontrolnych ale również może być podstawą do typowania podmiotów do 

kontroli. Stanowiłby uzupełnienie uzyskanego dostępu do bazy oświadczeń  

i zezwoleń na pracę i wielokrotnie skróciłoby czas trwania czynności kontrolnych 

głównie w sytuacji, gdy ani pracodawca ani cudzoziemiec nie posiadają kserokopii 

zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, posługują się jedynie kartą pobytu; 

 zapewnienie dostępu do baz danych ZUS w zakresie zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego oraz składek opłacanych do ZUS (możliwość weryfikacji opłacenia 

składek na Fundusz Pracy) oraz rejestru bezrobotnych z terenu województwa, 

prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy. 

 ustanowienie obowiązku zgłaszania osób zatrudnionych i wykonujących pracę na 

podstawie umów cywilnoprawnych do ubezpieczeń społecznych przed rozpoczęciem 

pracy; 

 umożliwienie inspektorom pracy wykorzystywanie materiałów uzyskanych podczas 

rozpoznań czy obserwacji prowadzonej bezpośrednio przed wejściem na teren 

kontrolowanego podmiotu (np. zdjęć czy nagrań), w celu zapewnienia większej 

skuteczności przeprowadzanych kontroli. 

 dalsze prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej poprzez działalność 

szkoleniową m.in. w ramach kampanii „Pracuję Legalnie” ale również na stronach 

Głównego inspektoratu Pracy, a także dalsze kontynuowanie szkoleń obejmujących 

zagadnienia kontroli legalności pobytu i pracy cudzoziemców dla wszystkich 

inspektorów, a nie tylko należących do Sekcji Legalności Zatrudnienia; 

 zmiany legislacyjne w zakresie współdziałania między instytucjami, których 

działalność związana jest z wykonywaniem pracy w zakresie sprawnego 

przekazywania informacji celem podjęcia działań kontrolnych czy działań związanych 

z postępowaniem wykroczeniowym  
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10. Informacja o skargach i kontrolach dot. cudzoziemców w związku z artykułem 

opublikowanym w dniu 26 listopada 2018 r. w Gazecie Wyborczej – Duży Format pt. 

„Polskie obozy pracy dla Ukraińców: umowa ustna, fikcyjne długi, odbieranie paszportów, 

kilkanaście osób w pokoju” 

W odpowiedzi na pismo Głównego Inspektora Pracy, skierowanego do Okręgowych 

Inspektoratów Pracy w związku z artykułem opublikowanym w dniu 26 listopada 2018 r.  

w Gazecie Wyborczej – Duży Format pt. „Polskie obozy pracy dla Ukraińców: umowa ustna, 

fikcyjne długi, odbieranie paszportów, kilkanaście osób w pokoju”, dokonano analizy skarg i 

kontroli w zakresie poruszanych zagadnień: 

 w 2018r. przeprowadzono 49 kontroli w oparciu o skargi złożone przez 

cudzoziemców, a w 8 przypadkach przeprowadzenie czynności kontrolnych nie było 

możliwe. 

 w zakresie kar umownych zamieszczanych w umowach zawartych pomiędzy 

podmiotami powierzającymi pracę a cudzoziemcem; 

Stwierdzono przypadki tak skonstruowanych umów, które zawierały w swej treści 

zapisy dotyczące stosowania kar np. za np. nie stawienie się do pracy, porzucenie pracy lub 

nieprawidłowe wykonanie powierzonej pracy.  

Przykłady 

1. Pracodawca – Spółka z o.o. w Łodzi  

W zawartych umowach zlecenia wskazano, że w przypadku niewykonania zlecenia  

w terminie, jak również wykonania w sposób wadliwy lub nienależyty, zleceniodawcy 

przysługuje prawo do zmniejszenia wynagrodzenia lub odstąpienia od umowy bez 

odszkodowania dla zleceniobiorcy. W jednym z takich przypadków jak wynikało ze skargi 

zleceniobiorców nie wypłacono wynagrodzenia za grudzień i styczeń 2017 r. Zleceniodawca 

załączył wyjaśnienia świadczące o niewykonaniu zlecenia przez zleceniobiorców oraz 

poinformował inspektora pracy, że wzywał zleceniobiorców do prawidłowego wykonania 

powierzonych prac, ewentualnie usunięcia usterek, jednak żadnej reakcji ze strony 

cudzoziemców nie było. W trakcie kontroli inspektor pracy ustalił, że wynagrodzenie za 

grudzień zostało wypłacone, a za styczeń nie okazano ewidencji przepracowanych godzin 

przez cudzoziemców, tym samym brak było możliwości ustalenia przysługującego 

cudzoziemcom wynagrodzenia. W takiej sytuacji mając na uwadze wyjaśnienia 

zleceniodawcy oraz roszczenia cudzoziemców uznano skargę za sporną i pouczono o 

możliwości rozstrzygnięcia sądowego. 
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2. Pracodawca - Spółka z o.o. w Łodzi  

Z treści umowy wynikało, że jest zawierana na okres minimalny, co najmniej  

3 miesiące. Umowa może zostać rozwiązana przez obie strony z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Ponadto w umowie zawarto zastrzeżenie,  

z którego wynikało, że rozwiązanie umowy przed upływem 3 miesięcy trwania umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy będzie się wiązało z nałożeniem kary 

umownej. Kara będzie potrącana z wynagrodzenia w wysokości od 100 zł do 500 zł. 

Zleceniodawca powołując się na w/w zapis nie wypłacił cudzoziemcom wynagrodzenia za 

miesiąc, w którym jak twierdził porzucili pracę – na polecenie inspektora pracy 

wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej zostało wypłacone; 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono, że kary umowne to główny 

powód niewypłacenia wynagrodzenia za wykonaną pracę. Można domniemywać, że jeśli 

proceder taki ma miejsce to nie musi wynikać z zapisów umowy i stosowany jest raczej 

nieoficjalnie, nie będzie miał zatem odzwierciedlenia w dokumentacji dotyczącej powierzenia 

pracy cudzoziemcowi, a jego udowodnienie wymagałoby raczej postępowania sądowego. 

 

3. Pracodawca z siedzibą w Żywcu, prace były wykonywane na terenie Kutna 

W trakcie kontroli ustalono w odniesieniu do 6 cudzoziemców, że stawka za godzinę 

pracy w danym miesiącu była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej 

obowiązującej od 01.01.2017r. Ponadto ustalono, iż zleceniobiorcom naliczono 

wynagrodzenie niezgodnie ze stawką 20 zł brutto, określoną w umowie zlecenie. Okres 

nieprawidłowości dotyczył 3 miesięcy. Ponadto ustalono, iż 1 cudzoziemcowi nie wypłacono 

wynagrodzenia za przepracowane godziny w danym miesiącu, wynikającego z minimalnej 

stawki godzinowej. W powyższych przypadkach wydano wnioski w wystąpieniu dotyczące 

wypłaty należnych świadczeń. Ponadto w przypadku 1 cudzoziemca wystosowano wniosek 

dotyczący przenalizowania dokumentacji dotyczącej naliczenia i wypłacenie wynagrodzenia 

za każdą godzinę wykonywania zlecenia w 1 miesiącu i w przypadku stwierdzenia zaniżenia 

wypłacenie stosowanego wyrównania.  
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V.  Działalność prewencyjno-promocyjna 

W minionym roku kontynuowaliśmy kampanię kształtującą świadomość prawną osób 

zatrudniających i zatrudnionych „Pracuję legalnie”. 

Rok 2018 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).  

Obok działalności kontrolno-nadzorczej Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 

realizował w 2018 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.  

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”. 

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 III etap 

był realizowany w 2018 roku. 

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. 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
267 

V.1. Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach zajmujących się produkcją 

wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna 

W środowisku przedsiębiorców branży drzewnej założenia programowe kampanii były 

przyjęte bardzo pozytywnie. Większość pracodawców potraktowała udział w kampanii jako 

możliwość dokonania bezpłatnego audytu zakładów, w celu ich dostosowania do wymogów 

aktualnie obowiązujących przepisów. Pracodawcy skorzystali z uwag inspektorów pracy 

traktując je jako uzupełnienie wiedzy w zakresie przepisów BHP oraz jako darmowe 

poradnictwo w tym zakresie. 

W ramach realizacji założeń programu zorganizowano 7 szkoleń dla pracodawców,  

w których uczestniczyły osoby reprezentujące 37 podmiotów. W toku szkoleń omówiono 

podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące zakładów 

branży drzewnej. Zapoznano uczestników szkoleń z listą do samokontroli, przygotowaną 

przez PIP. Przedstawiono i omówiono dwie prezentacje: „Bezpieczeństwo przy maszynach 

do obróbki drewna”, „Obróbka drewna, tartak i stolarnia, dostosuj swój zakład do wymagań 

przepisów prawa pracy”. Podczas szkoleń przekazano uczestnikom materiały prewencyjno – 

promocyjne przygotowane przez PIP na potrzeby kampanii. 

Materiały wykorzystywane w realizacji programu były dużą pomocą dla pracodawców. 

Należy podkreślić ich wysoką jakość merytoryczną oraz przystępność. Zwłaszcza lista 

kontrolna jest bardzo pomocną publikacją dla pracodawców, ponieważ umożliwia 

przeprowadzenie samokontroli i wskazuje, jakie należy spełnić wymagania w wypadku 

uchybień. 

 

V.2.Kampania informacyjno-edukacyjna „Pracuję legalnie!” 

Tematyka kampanii „Pracuję legalnie.” cieszyła się w 2018 r. w województwie łódzkim 

bardzo dużym zainteresowaniem wśród pracodawców, przedsiębiorców, pracowników,  

a także m. in. rolników indywidualnych. 

Szkolenia w ramach kampanii były organizowane we współpracy m. in. z Łódzkim 

Centrum Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Łodzi, Izbami Przemysłowo-Handlowymi  

w Łodzi, Zgierzu, Pabianicach, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Cechem Rzemiosł 

Budowlanych, Drzewnych i Mineralnych w Łodzi, Starostwem Powiatowym w Piotrkowie 

Trybunalskim, Starostwem Powiatowym w Sieradzu, Skierniewicką Izbą Gospodarczą.  

W dniu 24.10.2018r. na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi w Auli Niebieskiej 

odbyła się Konferencja „Pracuj legalnie”. Konferencja była zorganizowana w ramach 

Kampanii Informacyjno-edukacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy „Pracuję legalnie!”  
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przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa  

i Administracji i Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych I Oddział w Łodzi. Celem Konferencji było przybliżenie zainteresowanym  

w szczególności problematyki zatrudniania cudzoziemców. Konferencja była kierowana do 

pracodawców, ich przedstawicieli, przedsiębiorców, agencji pracy, osób zajmujących się 

sprawami zatrudniania pracowników. Na rozpoczęcie Dyrektor Departamentu Legalności 

Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie Jarosław Leśniewski zreferował 

temat: „Przeciwdziałanie pracy niezadeklarowanej w świetle  kontroli Państwowej Inspekcji 

Pracy”. 

Urszula Wojciechowska – starszy inspektor pracy – specjalista, omówiła „Kontrolę 

legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez obywateli polskich i cudzoziemców, 

jako działalność priorytetową Państwowej Inspekcji Pracy w walce z szarą strefą” i założenia 

Kampanii informacyjno-edukacyjnej PIP „Pracuję legalnie!”.  

Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Duraj – Kierownik Centrum Nietypowych Stosunków 

Zatrudnienia WPiA Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentował „Przyszłość niepracowniczych 

form zatrudnienia”.  

„Historia Państwowej Inspekcji Pracy – organu powołanego do nadzoru i kontroli 

legalności zatrudnienia” została zreferowana przez pracownika Katedry Prawa Pracy 

Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Dariusza Makowskiego.  

Podporucznik Straży Granicznej Emilia Mróz – Kierownik Zespołu ds. Kontroli 

Legalności Zatrudnienia Placówki Straży Granicznej w Łodzi, przybliżyła uczestnikom 

konferencji temat „Przeprowadzanie przez Straż Graniczną kontroli legalności wykonywania 

pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców 

oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej”. 

Dorota Rosiak – Zastępca naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek I Oddziału 

ZUS w Łodzi, omówiła „Koordynacje zabezpieczenia społecznego dla obywateli państw 

trzecich”. 

Przedstawiciele poniższych urzędów zaprezentowali także zagadnienia wchodzące  

w zakresy działania poszczególnych urzędów: 

 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 

Martyna Strzelak: „Dokumenty na podstawie których na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej pracują cudzoziemcy”,  
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 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy – Marcin 

Karolak: „Nowe formy zatrudnienia cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej od dnia 01.01.2018r. i analiza dotycząca zatrudniania cudzoziemców  

w Polsce”. 

Moderatorem konferencji był Dr hab. Tomasz Duraj (Kierownik Centrum Nietypowych 

Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ) prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego. Po części 

wykładowej odbyła się ożywiona dyskusja dotycząca szerokiego spektrum omówionych 

zagadnień. 

W dniu 18 kwietnia 2018r. w Łodzi Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia 

przy Katedrze Prawa Pracy UŁ oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod honorowym 

patronatem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka zorganizowali I Ogólnopolską 

Konferencję Naukową z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” pt. „Stosowanie umów 

cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Łódzko-

poznański początek dyskusji.”  

Tematem przewodnim konferencji była problematyka stosowania umów 

cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest to 

zagadnienie niezwykle interesujące od strony naukowo-badawczej, które wywołuje wiele 

kontrowersji i dylematów zarówno w doktrynie prawa, judykaturze, jak i w praktyce. Podczas 

konferencji były poruszane kwestie dotyczące bieżących problemów związanych ze 

stosowaniem do zatrudnienia umów prawa cywilnego (zwłaszcza umów o świadczenie usług 

i umów o dzieło), jak również nowe koncepcje pojawiające się w nauce w tym obszarze. 

Miedzy prelegentami a uczestnikami rozwinęła się ożywiona dyskusja dotycząca  

w szczególności różnego definiowania umów o dzieło i umów zleceń pozwalającego odróżnić 

je od siebie i od umów o pracę. 

W konferencji wzięli udział przedstawicieli nauki prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych, a także judykatury, Państwowej Inspekcji Pracy Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i innych środowisk bezpośrednio zainteresowanych przedmiotową 

problematyką. Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Wojciech Gonciarz 

oczytał list od Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka do uczestników konferencji 

podkreślający ważność  omawianego zagadnienia i dążenie m. in. inspekcji pracy  

do osiągniecia właściwego celu, jakim jest ochrona człowieka w środowisku pracy. 

Wicedyrektor wygłosił także wykład na temat „Przeciwdziałanie stosowaniu umów 

cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego w praktyce Państwowej Inspekcji Pracy.”  

W wykładzie zostały omówione uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i wyzwania 

dotyczące tej tematyki w działalności inspekcji. Starszy inspektor pracy główny specjalista  
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z OIP w Łodzi Renata Kuczewska-Łaguniak w czasie dyskusji zaprezentowała osiągniecia 

OIP w Łodzi dotyczące przekształcenia umów o dzieło i umów zleceń w stosunki pracy oraz 

aspekty prawne i faktyczne dotyczące tego zagadnienia w działalności inspektorów pracy  

i w postępowaniu przed sądami pracy. 

W dniu 14 lutego 2018 r. nadinspektor pracy Andrzej Cegła przeprowadził szkolenie 

dla Cechu Rzemiosł Budowlanych, Drzewnych i Mineralnych w Łodzi. W szkoleniu 

przedstawił zmiany przepisów prawa pracy, które weszły w życie od 1 stycznia 2018 r. (płaca 

minimalna – umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne) oraz zmiany, które zaczną 

obowiązywać w późniejszym okresie np. zmiana ustawy o związkach zawodowych. Ponadto 

przedstawił zagadnienia mieszczące się w zakresie przedmiotowym Kampanii informacyjno- 

edukacyjnej „Pracuj legalnie”. W szkoleniu uczestniczyło 22 pracodawców i przedsiębiorców. 

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Wojewódzkie Urzędu Pracy oraz Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

W dniu 12 lutego 2018 r. nadinspektor pracy Andrzej Cegła udzielił wywiadu dla 

Radia Strefa FM Piotrków. W wywiadzie przedstawił zmiany przepisów prawa pracy, które 

weszły w życie od 1 stycznia 2018 r. (płaca minimalna) oraz zmiany, które zaczną 

obowiązywać w późniejszym okresie (zakaz handlu w niedziele, zmiana ustawy o związkach 

zawodowych).  

W dniu 23 października 2018 r. w audycji „Łodzią po Regionie” w TVP 3 Łódź zostały 

omówione założenia i formy realizacji Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej PIP „Pracuj 

legalnie!”. Godzinny, telefoniczny dyżur z zakresu przepisów dotyczących legalności 

zatrudnienia i prawa pracy w Redakcji TVP 3 Łódź w Łodzi przy ul. Narutowicza 13 pełnił 

starszy inspektor pracy specjalista Kamil Kałużny.  

Zorganizowano w dniu 24.09.2018r. telefoniczny dyżur ekspercki (informacja na 

stronie internetowej OIP w Łodzi o dyżurze i kampanii) starszy inspektor pracy specjalista 

Kamil Kałużny dyżurował telefonicznie w ramach Kampanii „Pracuj legalnie!” 
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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”. 

 

V.3.Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”  

Uroczyste podsumowanie edycji programu 2017/2018 odbyło się w dniu 5 czerwca 

2018 r. w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Nauczyciele, którzy 

zgłosili się do programu w roku szkolnym 2017/2018 i udokumentowali przeprowadzenie  

co najmniej dwóch lekcji z uczniami, otrzymali świadectwa uczestnictwa w programie. Szkoły 
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uczestniczące w programie edukacyjnym otrzymali dyplomy z podziękowaniami za udział  

w programie.  

Na podstawie sprawozdań z realizacji programu przekazanych przez szkoły ustalono, 

że program edukacyjny w roku 2017/2018 zrealizowało ogółem 332 nauczycieli z 55 szkół 

ponadgimnazjalnych, którzy przeprowadzili lekcje z tematyki objętej programem z ogółem 

6945 uczniami.  

We wrześniu 2018 r. wysłano zaproszenia do udziału w programie do dyrektorów 137 

szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym w województwie łódzkim (wszystkich szkół 

wg informatora Kuratorium Oświaty w Łodzi). W piśmie omówiono cele i założenia programu, 

wskazano termin szkolenia dla nauczycieli oraz poinformowano o VII edycji międzyszkolnego 

konkursu plastycznego w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”. Szkolenie 

rozpoczynające jedenastą edycję programu w roku szkolnym 2017/2018 odbyło się  

w dniu 2 października 2018 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.  

W szkoleniu uczestniczyło 73 nauczycieli reprezentujących 59 szkół ponadgimnazjalnych  

z terenu województwa łódzkiego. Nauczyciele obecni na szkoleniu otrzymali deklaracje 

udziału w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2018/2019, 

deklaracje również były udostępnione na stronie internetowej OIP Łódź. W trakcie szkolenia 

zapoznano uczestników ze szczegółami realizacji programu edukacyjnego, o jego celach, 

zasadach realizacji i możliwości uzyskania wsparcia merytorycznego pracowników OIP Łódź. 

Przekazano informacje o zaplanowanych na bieżący rok szkolny konkursach 

towarzyszących programowi – VII międzyszkolnym konkursie plastycznym oraz  

VI ogólnopolskim konkursie wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów „Poznaj Swoje Prawa  

w Pracy”. W drugiej części spotkania odbyło się szkolenie nt. „Mobbing i dyskryminacja”. 

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały pomocnicze przy prowadzeniu zajęć  

z uczniami tj. podręcznik „Kultura bezpieczeństwa” z płytą CD (2018), wydawnictwa PIP,  

w tym: „Moja pierwsza praca”, „Prawo pracy – pierwsze kroki”, „Wypadek przy pracy – 

poradnik dla pracodawcy”, „Zagrożenia psychospołeczne – poradnik dla pracodawców”, 

„Stres w pracy – poradnik dla pracownika”, „Zagrożenia filmy instruktażowe BHP – 

identyfikacja zagrożeń i sposoby ochrony”, ulotki i broszury informacyjne z zakresu prawa 

pracy. Ponadto trwa akcja przekazywania nauczycielom – koordynatorom programu 

podręczników „W pierwszej pracy” (wyd. 2018). 

Na podstawie przesłanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi deklaracji 

udziału, przystąpienie do programu edukacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 

zadeklarowało ogółem 57 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Chęć 

uczestnictwa w programie „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2018/2019 

potwierdziło dotychczas 382 nauczycieli. 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2018 

 

 
273 

W 2018 roku inspektorzy pracy (w tym pracownik merytoryczny – psycholog) 

przeprowadzili ogółem 27 szkoleń w których uczestniczyło łącznie 1181 uczniów i studentów.  

W II półroczu roku szkolnego 2017/2018 (od stycznia do czerwca 2018 r.) ww. pracownicy 

OIP Łódź przeprowadzili 5 szkoleń w 5 szkołach ponadgimnazjalnych oraz 3 szkolenia  

na 2 uczelniach wyższych (Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki) – ogółem 8 szkoleń,  

w których uczestniczyło 184 uczniów i 82 studentów. W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 

(od września do grudnia 2018 r.) pracownicy OIP Łódź przeprowadzili ogółem 19 szkoleń  

w 17 szkołach ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło 997 uczniów. 

W 2018 roku sześć szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego  

(o dwie więcej niż w roku ubiegłym) zorganizowało w ramach programu „Kultura 

bezpieczeństwa” międzyszkolne oraz szkolne konkursy wiedzy dla uczniów z tematyki prawa 

pracy w tym bhp. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi występował jako współorganizator 

tych konkursów i fundator nagród dla laureatów. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali 

wydawnictwa i materiały promocyjne PIP. Konkursy w 2018 r. odbyły się: 

 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju”  

w Opocznie został zorganizowany VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy  

o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół 

zawodowych (w części teoretycznej uczestniczyło 30 uczniów z 10 szkół o profilu 

zawodowym oraz 21 uczniów w części plastycznej), 

 w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie, odbył się VI Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie  

i Higienie Pracy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – klas technikum  

i szkoły branżowej (uczestniczyło 27 uczniów), 

 w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie, odbyła się I edycja międzyszkolnego konkursu wiedzy 

z tematyki bhp – konkurs plastyczny „Rodzice bezpieczni w pracy” dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z powiatu kutnowskiego (uczestniczyło 7 uczniów), 

 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, przeprowadzono I Międzyszkolny 

Konkursu Wiedzy z tematyki bhp dla uczniów klas branżowych i zawodowych szkół 

specjalnych z województwa łódzkiego (w części teoretycznej uczestniczyło  

24 uczniów z 8 szkół), 

 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi odbyła się IV edycja 

Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w zawodzie 

elektryka „BHP w elektryce” (uczestniczyło 16 uczniów, osiem dwuosobowych drużyn 

z 8 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego o profilu 

elektrycznym),  
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 w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu odbył się II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy  

o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w branży spożywczej i gastronomicznej dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego (uczestniczyło  

19 uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych o profilu spożywczym i gastronomicznym). 

Oprócz ww. konkursów zorganizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne 

uczestniczące w programie „Kultura bezpieczeństwa”, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, 

objął honorowym patronatem organizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi – II 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. Do konkursu zostało zgłoszonych 15 prac przez 

uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Inspektor pracy 

uczestniczył w pracach komisji konkursowej, OIP w Łodzi ufundował nagrody dla 

zwycięzców, które zostały wręczone podczas uroczystego podsumowania konkursu  

w czerwcu 2018 r. w siedzibie ŁCDNiKP w Łodzi.  

W kwietniu 2018 r. 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. W konkursie wzięło 

udział 24 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu był OIP w Łodzi.  

W dniu marcu 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Łodzi odbył się etap regionalny V 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 etapie szkolnym wzięło 

udział 1021 uczniów, przystąpiło 36 szkół ponadgimnazjalnych.  

Do konkursu przystąpiło 61 uczniów reprezentujących 34 szkoły ponadgimnazjalne  

z terenu województwa łódzkiego, laureatów etapów szkolnych. Uczestnicy mieli za zadanie 

rozwiązanie testu składającego się z 35 pytań, w tym 10 pytań o zwiększonej trudności.  

W kwietniu 2018 roku w sali konferencyjnej Centrum Nauki „KOPERNIK”  

w Warszawie odbył się finał V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP  

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. W rozgrywce 

finałowej spotkało się 48 uczniów, którzy wygrali rywalizację na etapie regionalnym.  

Do VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP „Poznaj Swoje 

Prawa w Pracy” – etapu regionalnego (w obecnym roku szkolnym), który odbędzie się  

w marcu 2019 roku, OIP w Łodzi otrzymał karty zgłoszeń z 35 szkół ponadgimnazjalnych  

(w etapie szkolnym wzięło udział 1029 uczniów).  
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Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi uczestniczył w XV edycji zorganizowanego 

przez OHP, wojewódzkiego konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy 2018”,  

w kategorii znajomości bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami prawa pracy, dla 

młodzieży ochotniczych hufców pracy z województwa łódzkiego. Konkurs  odbył się  

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi. W konkursie wzięło udział 31 uczestników ze 

wszystkich hufców pracy z terenu województwa łódzkiego, których zdaniem było 

rozwiązywanie test składającego się z 50 pytań, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z 

elementami prawa pracy. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez OIP 

Łódź, wszyscy uczestnicy konkursu wojewódzkiego otrzymali zestawy materiałów 

promocyjnych. W kwietniu 2018 r. w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi odbył się etap regionalny 

XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla 

uczniów z zakładów rzemieślniczych – „Bezpiecznie Od Startu”. Do etapu regionalnego 

konkursu przystąpiło 17 uczniów reprezentujących 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu 

województwa łódzkiego. Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu pisemnego testu 

składającego się z 50 pytań z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ergonomii, psychologii pracy, ochrony ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Organizatorem konkursu na etapie regionalnym była Izba Rzemieślnicza w Łodzi oraz OIP  

w Łodzi przy współpracy Kuratorium Oświaty w Łodzi. OIP w Łodzi ufundował nagrody dla 

zwycięzców.  
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Konkurs plastyczny „Kultura bezpieczeństwa”. 

W dniu 19 listopada 2018 roku w OIP w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie  

VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”, w którym 

wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, z terenu całego województwa łódzkiego. 

Konkurs jest bardzo pozytywnie odbierany przez młodzież, która zgłosiła ogółem 88 prac 

konkursowych wykonanych przez 81 uczniów z 31 szkół ponadgimnazjalnych (każda ze 

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 2019 rok pt. „Kultura bezpieczeństwa”. Kalendarze te otrzymali uczniowie, opiekunowie 

prac oraz szkoły uczestniczące w konkursie plastycznym. Kalendarze zostały także 

wręczone Naszym partnerom społecznym oraz laureatom działań prewencyjnych  

i konkursów na uroczystym podsumowaniu zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Łodzi w listopadzie 2018 roku.  

 

W dniu 10 kwietnia 2018 r. inspektor pracy przeprowadził szkolenie dla 31 studentów 

podczas XIX edycji Akademii Kompetencji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowanej przez 

Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ. Tematem szkolenia były „Podstawy prawne 

zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło – aspekty prawne  

i faktyczne”. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w dniu 25 kwietnia 2018 r. przygotował stoisko 

informacyjne podczas XIV Akademickich Targów Pracy zorganizowanych przez Biuro Karier 

Politechniki Łódzkiej. Uczestnicy targów mieli możliwość zasięgnąć porad z zakresu prawa 

pracy, a także zaopatrzyć się w bezpłatne publikacje i wydawnictwa PIP, skierowane 

szczególnie do osób podejmujących pierwszą pracę. W trakcie targów przedstawiciel 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadził dla studentów szkolenie z tematu 

„Podstawy prawne zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło – aspekty 

prawne i faktyczne” (uczestniczyło 12 studentów).  

W dniach 21 i 23 kwietnia 2018 r. inspektor pracy, na wniosek władz Uczelni 

przeprowadził szkolenie dla 39 studentów Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska zorganizowane w ramach przedmiotu technologia i organizacja robót 

instalacyjnych. Tematem szkolenia były zagadnienia przepisów bhp na budowie, bhp  

w budownictwie, obowiązkach inspektorów bhp oraz rzeczoznawców na budowie.   

Przekazano kalendarz ścienny 2018 r. zawierający prace uczniów nagrodzonych  

i wyróżnionych w konkursie plastycznym „Kultura bezpieczeństwa” 
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V.4.Kampania informacyjno-promocyjna „Szanuj życie! Bezpieczna praca  

w gospodarstwie rolnym”  

W 2018 roku odbyły się 2 posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa  

i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi: 

 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji, 

na którym zatwierdzono plan działania Komisji na 2018 rok, przedstawiono regulamin 

XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” i regulamin 

VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi 

mamy – upadkom zapobiegamy”. Ponadto dokonano analizy wypadków przy pracy  

i chorób zawodowych rolników w województwie łódzkim w 2017 roku. 

 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji, 

na którym dokonano analizy wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników  

w województwie łódzkim za III kwartały w 2018 roku. Ponadto obradowano na temat 

organizacji X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy  

w Rolnictwie dla Uczniów Klas o Profilu Rolniczym Szkół Ponadgimnazjalnych 

Województwa Łódzkiego 

 

Wizytacje gospodarstw rolnych i prac polowych  

W 2018 roku inspektorzy pracy OIP Łódź przeprowadzili 20 wizytacji wiosennych prac 

polowych i 25 prac żniwnych (nie uwzględniono wizytacji 67 gospodarstw w ramach 

konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne- T404F). 

W czasie wizytacji prac polowych skontrolowano 20 ciągników i stwierdzono 

nieprawidłowości w stanie technicznym 12, np.: brak kabiny lub ramy ochronnej, brak 

sygnalizacji świetlnej i akustycznej, zużyte ogumienie, brak trójkąta ostrzegawczego. 

Ponadto oceniano przyczepy ciągnikowe i stwierdzono szereg nieprawidłowości, które 

polegały głównie na braku i niepodłączeniu hamulców i oświetlenia i braku zawleczek  

w zaczepach burt, zużytym ogumieniu. Stwierdzono również nieprawidłowości z zakresu 

sprzęgania ciągnika z przyczepami i z maszynami rolniczymi. Najczęściej brakowało 

oryginalnych bolców w zaczepach ciągników i zawleczek blokujących.  

W czasie wiosennych polowych prac stwierdzono przypadki braku osłon na wały 

przekazu mocy z ciągnika na maszyny rolnicze, np. przy rozrzutniku obornika, rozsiewaczu 

nawozów, opryskiwaczu. Ponadto stwierdzono 1 przypadek niebezpiecznego przewozu 

rolnika na skrzyni siewnika do kukurydzy. Łącznie przy wiosennych pracach polowych 

stwierdzono 20 zagrożeń. W czasie prac żniwnych skontrolowano 12 kombajnów  
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i stwierdzono 9 przypadków braku osłon bocznych zespołu żniwnego kombajnu  

i 8 przypadków braku osłon przekładni napędowych przyrządu żniwnego. Ponadto 

skontrolowano 9 pras zbierających, z których 6 nie posiadało osłon na wał przegubowo-

teleskopowy. W trakcie wizytacji prac żniwnych stwierdzono 5 zagrożeń, wynikających  

z nieprawidłowego transportu bel słomy na przyczepach, a mianowicie bez właściwego ich 

zabezpieczenia przed możliwością ich wypadnięcia, np. plandekami i taśmami lub w inny 

skuteczny sposób, a w 4 przypadkach przyczepy nie były wyposażone w sygnalizację 

świetlną i hamulce. Ponadto przyczepy, jak i ciągniki najczęściej nie posiadały tablicy 

wyróżniającej pojazd wolnobieżny. Nieprawidłowości w stanie technicznym 10 

skontrolowanych ciągników miały charakter powtarzalny i polegały na braku kabin lub ram 

ochronnych (3 ciągniki), zużyte ogumienie, brak oryginalnych zawleczek w zaczepach. 

Łącznie przy pracach żniwnych stwierdzono 40 zagrożeń. Podczas przeprowadzonych 

wizytacji inspektorzy pracy zwracali uwagę rolnikom na bezpieczeństwo pracy przy obsłudze 

maszyn i urządzeń technicznych oraz omawiali nieprawidłowości, które stwierdzali w trakcie 

wizytowanych prac. Ponadto inspektorzy rozdawali rolnikom wydane przez Główny 

Inspektorat Pracy poradniki i broszury propagujące zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie. 

 

Konkursy dla rolników 

W 2018 roku inspektorzy pracy OIP Łódź przeprowadzili wspólnie z partnerami 

społecznymi 3 konkursy wiedzy o bhp w rolnictwie dla 34 rolników. 

1. Konkurs bhp w czasie XIII Piotrkowskich Targów Ogrodniczych „Pamiętajmy  

o ogrodach”. 

W czasie targów w dniu 20.04.2018 r. Oddział PIP w Piotrkowie Trybunalskim wspólnie 

z KRUS Tomaszów Mazowiecki i Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział  

w Piotrkowie Trybunalskim zorganizował konkurs wiedzy bhp w rolnictwie dla rolników 

zwiedzających wystawę. W konkursie wzięło udział 8 rolników, a 3 najlepszych zostało 

nagrodzonych nagrodami ufundowanymi przez KRUS i gadżetami prewencyjnymi PIP.  

2. Konkurs bhp w czasie XXVII Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej  

„ROL-SZANSA 2018” 

W dniu 26 sierpnia 2018 r. Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Piotrkowie 

Trybunalskim przeprowadził wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

i Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego konkurs BHP dla rolników pt. „BHP  

w Rolnictwie”. Do konkursu przystąpiło 19 rolników. W tym samym dniu na scenie 

wystawy odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. Nagrody 

ufundował Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
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Społecznego. Główną nagrodę dla zwycięzcy konkursu (drabinę aluminiową) ufundował 

Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski, nagrody za zajęcie II-go miejsca, 

za III-cie miejsce ufundowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (pilarkę 

łańcuchową i szlifierkę kątową). Nagrody wręczali: Kierownik Oddziału PIP w Piotrkowie 

Trybunalskim Andrzej Cegła, Kierownik Placówki KRUS w Tomaszowie Mazowieckim 

Szczepan Goska, Zastępca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Łodzi z siedzibą w Bratoszewicach Tadeusz Morawski i Dyrektor Oddziału Łódzkiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim Marian Jurek. Wszyscy 

uczestnicy konkursu otrzymali gadżety prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy i Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Komunikaty o konkursie były nadawane przez 

spikera z punktu informacyjnego wystawy. O uroczystości informowało „Radio Piotrków”, 

„Dziennik Łódzki” i Gazeta Targowa „Rol-Szansa 2018”.  

3. Konkurs Bezpiecznej Orki w Głuchowie. 

W dniu 20.10.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie inspektorzy 

pracy uczestniczyli w IV Powiatowym Konkursie Bezpiecznej Orki pod patronatem 

honorowym Starosty Skierniewickiego. Współorganizatorami konkursu byli: Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Głuchowie, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Izba Rolnicza Województwa 

Łódzkiego Oddział Terenowy w Skierniewicach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. Celem konkursu jest upowszechnienie wśród rolników znajomości zasad 

orki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy. W konkursie orki wzięło udział  

7 rolników i 7 uczniów (zostali wskazani w karcie ZP, natomiast w rolankiecie nie, bo 

czynność konkurs by się zdublowała, a jest to ten sam konkurs). Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Łodzi ufundował nagrodę dla 1 rolnika, który najbezpieczniej wykonywał orkę. 

Nagrodę Państwowej Inspekcji Pracy wręczył zwycięzcy Kierownik Oddziału 

Państwowej Inspekcji Pracy w Piotrkowie Trybunalskim nadinspektor Andrzej Cegła. 

Oprócz Państwowej Inspekcji Pracy fundatorami nagród w II Powiatowym Konkursie 

Bezpiecznej Orki byli: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Izba Rolnicza 

Województwa Łódzkiego, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Łodzi i Łódzki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W uroczystości uhonorowania nagrodami zwycięzców 

konkursu uczestniczyli rolnicy z powiatu skierniewickiego, uczniowie szkoły, nauczyciele 

i zaproszeni goście. Inspektorzy pracy rozdali rolnikom i uczniom obecnym w czasie 

konkursu poradnik Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Praca rolnika. Dobre praktyki.”,  

a także broszury prewencyjnej: „Rolnik zawód niebezpieczny”, „Bezpiecznie ciągnikiem”, 

„Prace Transportowe”, „Wał przegubowo-teleskopowy”. 
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Szkolenia rolników 

W 2018 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

zorganizowali 3 szkolenia dla 45 rolników, 2 samodzielnie dla 37 rolników i 1 wspólnie  

z KRUS dla 8 rolników. 

 W lutym 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiadernie inspektor pracy 

wspólnie z inspektorem prewencji KRUS przeprowadził szkolenie dla 8 rolników.  

W szkoleniu zostały omówione najważniejsze zagrożenia wypadkowe w rolnictwie,  

a na koniec szkolenia rolnicy pisali test wiedzy o bhp w rolnictwie, a następnie otrzymali 

gadżety prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy i nagrody ufundowane przez KRUS. 

 W kwietniu  2018 roku inspektor pracy przeprowadził w Domu Kultury w Żelechlinku 

szkolenie z zakresu bhp w rolnictwie dla 12 rolników. W czasie spotkania inspektor pracy 

omówił najważniejsze zagrożenia wypadkowe w rolnictwie, w szczególności zagrożenia 

związane z obsługą maszyn i urządzeń stosowaniem środków ochrony roślin. Wszyscy 

rolnicy uczestniczący w szkoleniu otrzymali materiały prewencyjne wydane przez Główny 

Inspektorat Pracy, a mianowicie broszury i poradniki bhp. 

 W kwietniu 2018 roku inspektor pracy przeprowadził w Urzędzie Gminy Rozprza 

szkolenie z zakresu bhp w rolnictwie dla 25 rolników. W czasie spotkania inspektor pracy 

omówił najważniejsze zagrożenia wypadkowe w rolnictwie, w szczególności zagrożenia 

związane z obsługą maszyn i urządzeń i stosowaniem środków ochrony roślin. Wszyscy 

rolnicy uczestniczący w szkoleniu otrzymali materiały prewencyjne wydane przez Główny 

Inspektorat Pracy, a mianowicie broszury i poradniki bhp.  

 

V.5. Konkursy dla uczniów 

W 2018 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

zorganizowali 7 konkursów na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie dla uczniów 

wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów. Ogółem w konkursach uczestniczyło 247 

uczniów; 2 konkursy dla 115 uczniów inspektorzy pracy zorganizowali bez partnerów 

społecznych, 5 wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi i innymi 

partnerami społecznymi dla 67 uczniów i 1 z Komendą Hufca Pracy dla 35 uczniów. 

1. Konkurs pt. „Bezpieczne w domu i zagrodzie ” w Szkole Podstawowej w Białyninie. 

W dniu 23.05.2018 roku w Szkole Podstawowej w Białyninie inspektorzy pracy 

uczestniczyli w finale i konkursu plastycznego pt. „Bezpieczne wakacje w domu  

i zagrodzie”. W konkursie wzięło udział 48 uczniów. Wszyscy uczestnicy gadżety  

i broszury prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy. 
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2. Międzygminny konkurs pt. „Bezpieczne na wsi” w Szkole Podstawowej w Zawadzie. 

W dniu 04.06.2018 roku w Szkole Podstawowej w Zawadzie inspektorzy pracy 

uczestniczyli w finale i podsumowaniu międzyszkolnego konkursu plastycznego  

pt. „Bezpiecznie na wsi – Powiedz stop upadkom”. Konkurs został zorganizowany dla 

uczniów 5 szkół z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki, a mianowicie dla uczniów: 

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów, Szkoły Podstawowej  

w Zespole Szkół w Wiadernie, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Smardzewicach i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Zawadzie, Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Komorowie. Organizatorem Konkursem byli: Państwowa 

Inspekcja Pracy Oddział w Piotrkowie Tryb., Placówka Terenowa Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim, Dyrektor Zespołu Szkół  

w Osiedlu Niewiadów oraz Wójtowie Gmin w Tomaszowie Mazowieckim i Ujeździe.  

Do konkursu zgłoszonych zostało 22 prace wykonanych przez uczniów pod 

merytorycznym nadzorem nauczycieli plastyki. Wszystkie prace przedstawiały 

zagrożenia upadkiem występujące podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym 

lub rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy, 

Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Wójtów Gmin: Tomaszów 

Mazowiecki i Ujazd. Pozostałym 19 uczestnikom konkursu przyznano wyróżnienia. 

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody ufundowane przez 

organizatorów konkursu i wydany przez Główny Inspektorat Pracy komiks pt. „Przygoda 

na wsi – Zobacz, co ci zagraża”. 

3. Międzygminny konkurs pt. „Bezpieczne na wsi” w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy. 

W dniu 06.06.2018 roku inspektorzy pracy uczestniczyli w Publicznym Gimnazjum  

w Czerniewicach w finale konkursu gminnego wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy  

w rolnictwie pt. „Bezpiecznie na wsi” zorganizowanym dla uczniów z klas gimnazjalnych 

szkół z miejscowości: Poświętne, Czerniewice oraz Rzeczyca. Każda z ww. szkół po 

eliminacjach wewnątrzszkolnych wytypowała do finału gminnego zespoły składające się 

z 5 uczniów. Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczniowie 

rozwiązywali test składający się z 10 pytań. W drugim etapie „praktycznym” uczniowie 

po obejrzeniu 3 zestawów maszyn rolniczych sprzęgniętych z ciągnikami (kosiarka 

bijakowa, kosiarka-traktorek, ciągnik z rozrzutnikiem obornika) odpowiadali na pytania  

w sprawie zagrożeń związanych z ww. maszynami zadawane przez inspektora pracy.  

W podsumowaniu konkursu uczestniczył Wójt Gminy Rzeczyca Marek Każmierczyk  

i Wójt Gminy Poświętne Michał Franas. 
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4. Konkurs plastyczny pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”  

– etap wojewódzki. 

Podsumowanie etapu wojewódzkiego VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 

Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” odbyło się w dniu  

6 czerwca 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

Głównymi organizatorami konkursu i fundatorami nagród był Oddział Regionalny KRUS 

w Łodzi oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Współorganizatorami i fundatorami 

nagród byli również przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji do spraw bhp w rolnictwie 

przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi tj. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki OR ARiMR, Oddział Terenowy Agencji Rynku 

Rolnego w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Komenda Wojewódzka 

Policji w Łodzi oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Wojewoda 

Łódzki ufundował puchary dla szkół, a Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi ufundował 

nagrody dla zwycięzców konkursu. Uczestnikami turnieju byli uczniowie szkół 

podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa: klasy 0-III szkoły podstawowej 

(dzieci 6-9 lat), II grupa: klasy IV-VI szkoły podstawowej (dzieci 10-13 lat). W bieżącym 

roku, w konkursie wzięło udział 2085 uczniów ze 159 szkół podstawowych województwa 

łódzkiego. Komisja na etapie wojewódzkim postanowiła nagrodzić i wyróżnić  

po 15 uczniów w każdej z dwóch kategorii wiekowych. Podczas finału odbywała się 

również wystawa sprzętu i umundurowania strażackiego. 

5. Konkurs pt. „Bezpieczne w domu i zagrodzie ” w Szkole Podstawowej w Białyninie. 

W dniu 22.06.2018 roku w Szkole Podstawowej w Parcicach inspektorzy pracy 

uczestniczyli w finale konkursu plastycznego pt. „Bezpieczne wakacje”. W konkursie 

wzięło udział 67 uczniów. Wszyscy uczestnicy gadżety i broszury prewencyjne 

Państwowej Inspekcji Pracy. 

6. Konkurs plastyczny z Hufcem Pracy w Zduńskiej Woli. 

W dniu 04.07.2018 r. podsumowano konkurs plastyczny zorganizowany dla dzieci  

z terenów wiejskich, który został przeprowadzony we współpracy z Hufcem Pracy  

w Zduńskiej Woli. W konkursie uczestniczyło 35 dzieci. Podczas uroczystości odbyła się 

prezentacja filmu „Bezpieczeństwo dzieci na wsi” oraz omówiono zagrożenia 

wypadkowe w gospodarstwie rolnym. Nagrody i upominki dla uczestników konkursu 

ufundował Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi. Wszyscy uczniowie biorący udział  

w konkursie otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu i wydane 

przez Główny Inspektorat Pracy broszury i ulotki dotyczące zagadnień bhp w rolnictwie: 
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komiks pt. „Rolnik zawód niebezpieczny”, Bezpieczna obsługa zwierząt”, „Bezpiecznie 

ciągnikiem”, „Dźwigaj bezpiecznie”, „Praca rolnika dobre praktyki”. 

7. X Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. 

W dniu 28.11.2018 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 

odbył się finał X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy  

w Rolnictwie dla Uczniów Klas o Profilu Rolniczym Szkół Ponadgimnazjalnych 

Województwa Łódzkiego. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli 

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Marszałek Województwa Łódzkiego. Patronat 

medialny objął miesięcznik RADA. W roku bieżącym była to już dziesiąta, jubileuszowa 

edycja konkursu prowadzonego w obecnej formule. Konkurs ten jest kontynuacją 

Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie, która była organizowana w latach 

1995-2007 (12 edycja). Głównymi organizatorami konkursu byli: Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Łodzi, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

„TUW” w Łodzi. Wśród partnerów konkursu znaleźli się: Izba Rolnicza Województwa 

Łódzkiego, Oddział Terenowy Krajowej Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Łódzki 

Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komenda 

Wojewódzka Policji w Łodzi i Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej. Do finału 

przystąpiło 30 uczestników, uczniów 15 szkół ponadgimnazjalnych województwa 

łódzkiego wyłonionych w kwalifikacjach szkolnych, w których wzięło udział 375 uczniów 

z 16 szkół o profilu rolniczym. Finał konkursu składał się z dwóch etapów: testu 

pisemnego i części ustnej. Po zakończeniu dwóch etapu konkursu, w czasie obrad 

komisji konkursowej starszy aspirant policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 

poprowadził prelekcję dla uczniów i nauczycieli dotyczącą bezpieczeństwa na wsi, 

bezpiecznego poruszania się po drogach i zagrożenia ze strony środków zastępczych. 

Fundatorami nagród głównych byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, który 

ufundował główną nagrodę, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  

w Bratoszewicach, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Oddział Terenowy Krajowej 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi. Dodatkowo wszyscy 

finaliści otrzymali zestawu upominkowe od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 

„TUW” w Łodzi, Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Łodzi, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego a także kalendarze rolników od 

Duszpasterza Rolników Archidiecezji Łódzkiej i plecaki od Oddziału Regionalnego 

KRUS w Łodzi. W uroczystości wręczania nagród laureatom konkursu uczestniczyła 

Pani Urszula Śmiałowska Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi. 
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W 2018 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

zorganizowali 12 szkoleń dla 465 uczniów wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów,  

10 szkoleń dla 393 dzieci inspektorzy przeprowadzili samodzielnie i 2 dla 72 dzieci wspólnie 

z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

 W dniu 09.01.2018 roku w Szkole Podstawowej w Michowicach inspektor pracy wygłosił 

3 wykłady na temat bezpieczeństwa dzieci w rolnictwie dla 90 dzieci w 3 grupach 

wiekowych – oddział przedszkolny, uczniowie klas I-III i klas IV-VI. W spotkaniu 

inspektor pracy wykorzystał film pt. „Rodzina Porażków” i film pt. „Bezpieczeństwo dzieci 

na wsi”. Uczniowie otrzymali broszury „Przygoda na wsi”, „Bezpiecznie na wsi”, „Bądź 

Bezpieczny w gospodarstwie”, „Praca rolnika-dobre praktyki” 

 W dniu 11.01.2018 roku w Szkole Podstawowej w Seligowie inspektor pracy wygłosił  

2 wykłady na temat bezpieczeństwa dzieci w rolnictwie dla 60 dzieci w dwóch grupach 

wiekowych – uczniowie klas I-III i klas IV-VI . W spotkaniu inspektor pracy wykorzystał 

film pt. „Rodzina Porażków” i film pt. „Bezpieczeństwo dzieci na wsi”. Uczniowie 

otrzymali broszury „Przygoda na wsi”, „Bezpiecznie na wsi”, ”, „Bądź Bezpieczny  

w gospodarstwie”, „Praca rolnika-dobre praktyki”. 

 W dniu 16.01.2018 roku w Szkole Podstawowej w Mastkach inspektor pracy 

przeprowadził szkolenie na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi dla 50 dzieci klas I-IV. 

Podczas prelekcji wykorzystano filmy: „Rodzina Porażków”, „Bezpieczeństwo dzieci  

na wsi”, a także rozdano dzieciom wydawnictwa promocyjne PIP, takie jak: „Bezpiecznie 

na wsi”, „Co zagraża dzieciom na wsi”, „Praca rolnika – Dobre praktyki”. 

 W dniu 22.02.2018 roku w Szkole Podstawowej w Złotej inspektor pracy przeprowadził 

szkolenia dla uczniów oddziału przedszkolnego i klas I-VI, dla 42 uczniów na temat 

zagrożeń wypadkowych w rolnictwie. Inspektor Pracy  zaprezentował dzieciom film  

o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie pt. „Bezpieczeństwo dzieci na wsi” i „Rodzina 

Porażków”. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały wydany przez Główny 

Inspektorat Pracy komiks pt. „Przygoda na wsi – Zobacz co ci zagraża” i broszury: 

„Rolnictwo. Bezpiecznie na wsi”, „Bądź bezpieczny w gospodarstwie” i „Praca rolnika – 

Dobre praktyki”. 

 W dniu 06.04.2018 roku w Szkole Podstawowej w Białyninie inspektor pracy 

przeprowadził szkolenie dla 43 uczniów oddziału przedszkolnego i klas I-III na temat 

zagrożeń wypadkowych w rolnictwie. Inspektor Pracy zaprezentował dzieciom film  

o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie pt. „Bezpieczeństwo dzieci na wsi” i „Rodzina 

Porażków”. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały wydany przez Główny 

Inspektorat Pracy komiks pt. „Przygoda na wsi – Zobacz co ci zagraża” i broszury: 
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„Rolnictwo. Bezpiecznie na wsi”, „Bądź bezpieczny w gospodarstwie” i „Praca rolnika – 

Dobre praktyki”. 

 W dniu 13.04.2018 roku w Szkole Podstawowej w Białyninie inspektor pracy 

przeprowadził szkolenie na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi dla 48 dzieci, uczniów 

klas III-VI. Podczas prelekcji wykorzystano filmy: „Rodzina Porażków”, „Bezpieczeństwo 

dzieci na wsi”, a także rozdano dzieciom wydawnictwa promocyjne PIP, takie jak: 

„Bezpiecznie na wsi”, „Co zagraża dzieciom na wsi”, „Praca rolnika – Dobre praktyki”. 

 W dniu 24.04.2018 roku w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy inspektor pracy 

przeprowadził szkolenie na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi dla 50 dzieci. Podczas 

prelekcji wykorzystano film: „Bezpieczeństwo dzieci na wsi”, a także rozdano dzieciom 

wydawnictwa promocyjne PIP, takie jak: „Bezpiecznie na wsi”, „Co zagraża dzieciom na 

wsi”, „Praca rolnika – Dobre praktyki”. 

 W dniu 04.08.2018 roku w Szkole Podstawowej w Zawadzie inspektor pracy 

przeprowadził szkolenie dla 22 uczniów na temat zagrożeń wypadkowych w rolnictwie. 

Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały wydany przez Główny Inspektorat 

Pracy komiks pt. „Przygoda na wsi – Zobacz co ci zagraża” i broszury: „Rolnictwo. 

Bezpiecznie na wsi”, „Bądź bezpieczny w gospodarstwie” i „Praca rolnika – Dobre 

praktyki”. 

 W dniu 29.11.2018 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach inspektor pracy 

przeprowadził szkolenie dla 60 uczniów na temat zagrożeń wypadkowych związanych  

z hodowlą bydła i ze stosowaniem środków ochrony roślin. Na zakończenie spotkania 

młodzież otrzymała wydane przez Główny Inspektorat Pracy broszury i wydawnictwa  

o tematyce bhp w rolnictwie,  

 

V.6. Wystawy i Targi 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zorganizowali w 2018 

roku punkty informacyjno-doradcze w czasie 7 imprez rolniczych (targi, festyny), 

samodzielnie bez partnerów społecznych – 4, które odwiedziło około 1000 rolników  

i 3 punkty informacyjno-doradcze wspólnie z KRUS, które odwiedziło około 400 rolników. 

1. XIII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach” 

W dniu 29.04.2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się XIII Piotrkowskie Targi 

Ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach”, w czasie których Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Łodzi wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa  

w Tomaszowie Mazowieckim zorganizował stoisko informacyjno-promocyjne dla 
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rolników i zwiedzających wystawę. Stoisko Państwowej Inspekcji Pracy cieszyło się 

dużym zainteresowaniem wśród rolników, a także wśród przedstawicieli instytucji 

związanych z wsią i rolnictwem. Inspektorzy pracy udzielali wszystkim zwiedzającym 

porad z zakresu bhp w rolnictwie, a także porad z prawa pracy. Stoisko PIP odwiedziło 

ok. 200 rolników. Na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy prezentowano i rozdawano 

rolnikom i dzieciom rolników wydane przez GIP broszury i plakaty propagujące zasady 

bezpiecznej pracy dorosłych i dzieci w rolnictwie. W targach wzięło udział 50 firmy 

świadczących różnorodne usługi dla rolnictwa.  

2. XXVI Targi Rolne „AGROTECHNIKA 2018” 

W dniach 21-22.04.2018 r. w Bratoszewicach, w czasie XXVI Targów Rolnych 

„AGROTECHNIKA” Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował na terenie 

wystawowym stoisko informacyjno-promocyjne dla rolników indywidualnych 

i przedsiębiorców rolnych. Inspektorzy udzielali rolnikom porad z zakresu bhp  

w rolnictwie, a także zwiedzającym porad prawnych z prawa pracy. Na stoisku 

Państwowej Inspekcji Pracy przez 2 dni prezentowano i rozdawano rolnikom i dzieciom 

rolników wydane przez GIP broszury i plakaty, propagujące zasady bezpiecznej pracy 

dorosłych i dzieci w rolnictwie. Stoisko PIP odwiedziło około 400 rolników. W dniu 

21.04.2018r. na targach był obecny Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Świderski, który 

w trakcie uroczystości otwarcia targów złożył gratulacje i podziękował za współpracę 

dyrektorowi ŁODR Bratoszewice z okazji 60–lecia działalności Łódzkiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Ponadto na scenie wystawy w dniu 

21.04.2018 r. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk wręczył specjalistom ŁODR 

Medal Złoty za Długoletnia Służbę przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę,  

a najstarsi stażem specjaliści zostali uhonorowani odznaką „Zasłużony Dla Rolnictwa”, 

którą wręczył Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki. W dniu 

22.04.2017 r. w targach uczestniczył Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi 

Grażyna Ślawska. W targach wystawiło się 134 firmy świadczących różnorodne usługi 

dla rolnictwa, 7 służb państwowych i samorządowych pracujących na rzecz rolnictwa  

i 4 szkoły rolnicze. Szacuje się, że wystawę odwiedziło kilkanaście tysięcy rolników. 

3. XXVIII Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie 

W dniach 26-27.05.2018 roku na terenie wystawowym XXVIII Targów Rolniczo-

Ogrodniczych w Kościerzynie Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował punkt 

informacyjno-doradczy dla rolników i zwiedzających. Stoisko Państwowej Inspekcji 

Pracy cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników, a także instytucji 

związanych z wsią i rolnictwem. Inspektorzy udzielali rolnikom porad z zakresu bhp  
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w rolnictwie, a także zwiedzającym porad prawnych z prawa pracy. Na stoisku 

Państwowej Inspekcji Pracy prezentowano i rozdawano rolnikom i dzieciom rolników 

wydane przez GIP broszury i plakaty propagujące zasady bezpiecznej pracy dorosłych  

i dzieci w rolnictwie. W dniu 27.05.2018 roku na scenie wystawy odbyło się uroczyste 

podsumowanie etapu regionalnego XVI Ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne”. 

4. XX Wojewódzka wystawa zwierząt hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski”. 

W dniach 16-17.06.2018 r. w Bratoszewicach, w czasie „XX Wojewódzkiej wystawy 

zwierząt hodowlanych” i Targów Rolnych „W sercu Polski”, Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Łodzi zorganizował na terenie wystawowym stoisko informacyjno-promocyjne dla 

rolników indywidualnych i przedsiębiorców rolnych. Punkt informacyjny Państwowej 

Inspekcji Pracy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Inspektorzy pracy 

udzielali rolnikom porad z zakresu bhp w rolnictwie, a także zwiedzającym porad 

prawnych z prawa pracy. Na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy prezentowano 

i   rozdawano rolnikom i dzieciom rolników wydane przez GIP broszury i plakat, 

propagujące zasady bezpiecznej pracy dorosłych i dzieci w rolnictwie. W dniu 

16.06.2018r. w uroczystym otwarciu targów wzięła udział Zastępca Okręgowego 

Inspektora Pracy Grażyna Ślawska. W dniu 17.06.2018 roku odbyło się uroczyste 

podsumowanie etapu regionalnego XVI Ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne”, w którym uczestniczył Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej 

Świderski. W targach wystawiło się 89 firm świadczących różnorodne usługi dla 

rolnictwa, 7 służb państwowych i samorządowych pracujących na rzecz rolnictwa. 

Szacuje się, że wystawę odwiedziło kilkanaście tysięcy rolników. 

5. Sulejowskie Dni Pola. 

W dniu 22.06.2018 roku starszy inspektor pracy Janusz Krupa uczestniczył  

w Sulejowskich Dniach Pola, zorganizowanych przez Stację Doświadczalną Oceny 

Odmian w Sulejowie. Na terenie wystawowym Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie  

z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała punkt informacyjny,  

w którym rozdawano broszury i poradniki prewencyjne wydane przez Główny 

Inspektorat Pracy i udzielano rolnikom porad z zakresu bhp w rolnictwie i zwiedzającym 

porad z zakresu prawa pracy. Inspektor pracy uczestniczy również w sesji wykładowej 

zorganizowanej przez COBORU (Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych). 

6. XXVII Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza „ROL-SZANSA 2018” 

W dniach 25-26.08.2018 r. Oddział PIP w Piotrkowie Tryb. przy współudziale Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka w Tomaszowie Mazowieckim  
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i Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Piotrków Tryb. zorganizował 

punkt informacyjno-promocyjny na XXVII Promocyjno-Handlowej Wystawie Rolniczej 

„ROL-SZANSA 2018”, w którym inspektorzy pracy rozdawali rolnikom dystrybuowane 

przez Główny Inspektorat Pracy materiały prewencyjne (ulotki, broszury, poradniki) 

propagujące zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie, w związku programem 

prewencyjnym pt. „Szanuj Życie. Bezpieczna praca w rolnictwie”. Ponadto inspektorzy 

pracy udzielali rolnikom porad z zakresu bhp w rolnictwie, a także zwiedzającym 

wystawę porad z zakresu prawa pracy. Szacuje się, że wystawę odwiedziło ok. 20 tys. 

rolników. W wystawie wzięło udział 227 firm i 8 służb państwowych, prowadzących 

rozmaite działania na rzecz rolnictwa, w tym Państwowa Inspekcja Pracy. 

7. Dożynki Prezydenckie w Spale 

W dniach 15-16.09.2018 roku w czasie Dożynek Prezydenckich w Spale Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował stoisko dożynkowe na terenie wystawowym, 

które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników i zwiedzających. 

Nadinspektor Andrzej Cegła i starszy inspektor pracy główny specjalista Janusz Krupa 

udzielali rolnikom porad z zakresu bhp w rolnictwie, a także zwiedzającym porad 

prawnych z zakresu prawa pracy. W namiocie Państwowej Inspekcji Pracy 

prezentowano i rozdawano rolnikom wydane przez Główny Inspektorat Pracy broszury  

i poradniki, propagujące zasady bezpiecznej pracy dorosłych i dzieci w rolnictwie. Punkt 

informacyjno-doradczy PIP odwiedzali przedstawiciele władz wojewódzkich, 

samorządowych i współpracujących z PIP organizacji i instytucji. W dniu 16.09.2018r.  

w Dożynkach Prezydenckich w Spale uczestniczył Zastępca Głównego Inspektora Pracy 

Dariusz Mińkowski, który odwiedził punkt informacyjno-promocyjny Państwowej 

Inspekcji Pracy, a następnie wziął udział w mszy św. w intencji rolników w kościele 

polowym AK w Spale. Następnie w wraz z parą prezydencką i zaproszonymi gości  

z korowodem dożynkowym przeszedł z centrum Spały na stadion COS i uczestniczył  

w ceremonii dożynkowej. 

 

V.7. Współpraca z mediami 

1. APEL do rolników w sprawie bezpieczeństwa dzieci w czasie wakacji został 

zamieszczony na stronie internetowej: Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Bratoszewicach i Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.  

2. Na stronie internetowej lodz.pip.gov.pl są na bieżąco zamieszczane informacje  

o podejmowanych działaniach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi na rzecz 
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ochrony pracy w rolnictwie. Na stronie internetowej prezentowane są fotografie  

z prowadzonych przedsięwzięć prewencyjnych. 

3. W dniu czerwcu 2018 roku inspektor pracy udzielił wywiadu dla TV3 Łódź na temat 

wypadków w rolnictwie i prowadzonych przez Państwową Inspekcję działań 

prewencyjno-promocyjnych na rzecz ochrony pracy w rolnictwie. W dniu 06.06.2018 r. 

na antenie TVP3 Łódź w Łódzkich Wiadomościach Dnia został wyemitowany fragment 

wywiadu z inspektorem pracy i relacja z finału VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego dla uczniów wiejskich szkół podstawowych pt. „Bezpiecznie na wsi mamy 

– upadkom zapobiegamy”. 

4. W dniu 05.07.2018 w sali konferencyjnej parku naukowo-technologicznego 

„Bionanopark” w Łodzi odbyła się Konferencja poświęcona bezpieczeństwu pracy  

w rolnictwie, podsumowująca etap Wojewódzki XVI Ogólnokrajowego Konkursu 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018.  

5. W dniu 28.11.2018 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 

odbył się finał X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy  

w Rolnictwie dla Uczniów Klas o Profilu Rolniczym Szkół Ponadgimnazjalnych 

Województwa Łódzkiego.  

 

V.8. Ogólnopolski Konkurs” Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 

Do XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018 

zgłosiły się 73 gospodarstwa rolne, ale w trakcie wizytacji gospodarstw 6 zrezygnowało  

z udziału w konkursie. Etap regionalny konkursu przebiegał w ramach trzech regionów: 

Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi oraz Placówek Terenowych KRUS w Tomaszowie 

Mazowieckim i w Zduńskiej Woli, w którym rywalizowało łącznie 58 gospodarstw rolnych,  

21 – z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Mazowieckim,  

23 gospodarstwa rolne – z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Zduńskiej Woli,  

14 gospodarstw rolnych – z terenu działania Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi.  

W ramach każdego regionu zostały powołane komisje konkursowe, które składały się  

z przedstawicieli: Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. 

Komisje dokonały wizytacji wszystkich gospodarstw i po dokonanej ocenie gospodarstw 

wyłoniły w każdym regionie trzy najlepsze gospodarstwa rolne, które awansowały do finału 

wojewódzkiego i zostały zwizytowane przez komisję wojewódzką konkursu (9 wizytacji).  

Podczas posiedzenia Komisji ds. bezpieczeństwa pracy w rolnictwie przy Okręgowym 

Inspektorze Pracy w Łodzi wybrana została dziewięcioosobowa komisja wojewódzka  
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XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018. Komisja 

wojewódzka składała się z przedstawicieli następujących instytucji: Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwa Ubezpieczeń 

Wzajemnych „TUW” w Łodzi i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.  

W dniach 12-13.06.2018r. Komisja Wojewódzka ponownie zwizytowała dziewięć 

najlepszych gospodarstw, sporządziła dokumentację zdjęciową i dokonała oceny 

gospodarstw na „arkuszu oceny gospodarstwa”, będącego załącznikiem do regulaminu 

konkursu. Wyłoniła również zwycięzcę etapu wojewódzkiego, który reprezentować będzie 

województwo łódzkie, w etapie krajowym. Komisja oceniała: 

 ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, 

 stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych 

drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, 

 wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych 

części maszyn, podpory i inne zabezpieczenia, 

 stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, 

 warunki obsługi i bytowania zwierząt, 

 stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży roboczej, 

 wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy 

 

Ponadto, oprócz wyżej wymienionych zagadnień, Komisja poddała ocenie także 

dodatkowe elementy oceny gospodarstwa, takie jak: wydzielenie miejsc do zabawy dzieci i 

wypoczynku dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo 

i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa, posiadanie atestowanych drabin,  

a w przypadku zatrudniana pracowników w gospodarstwie, ocenie podlegała również 

prawidłowość i jakość wykonywanej oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy. 

Podczas przeprowadzonych wizytacji inspektorzy pracy zwracali uwagę rolników  

na bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych oraz na zagrożenia 

związane z niewłaściwym stanem technicznym obiektów budowlanych i terenów wokół 

budynków gospodarczych. Ponadto inspektorzy rozdawali rolnikom wydane przez Główny 

Inspektorat Pracy poradniki i broszury propagujące zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie. 
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Uroczyste podsumowanie etapu regionalnego XVI Ogólnokrajowego Konkursu 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018 i wręczenie nagród rzeczowych, pucharów  

i dyplomów nastąpiło: 

 dla rolników z regionu działania Placówki Terenowej KRUS w Zduńskiej Woli w dniu 

27.05.2018 r. w ŁODR Oddział w Kościerzynie podczas XXVIII Targów Rolno-

Ogrodniczych. 

 dla rolników z regionu działania Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi w dniu 

17.06.2018 r. w ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach podczas XX Wojewódzkiej 

Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Targach Rolnych „W sercu Polski” 

 

W uroczystym podsumowaniu etapu regionalnego XVI Ogólnokrajowego konkursu 

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” uczestniczył Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej 

Świderski, który wręczył laureatom konkursu ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy 

gadżety prewencyjne. 

W dniu 05.07.2018 w sali konferencyjnej parku naukowo-technologicznego  

„Bionanopark” w Łodzi odbyła się uroczystość podsumowania szesnastej edycji etapu 

wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018,  

w czasie której zorganizowana została Konferencja poświęcona bezpieczeństwu pracy  

w rolnictwie. Głównymi organizatorami uroczystości był: Okręgowy Inspektorat pracy  

w Łodzi, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z 

siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR i Pocztowe Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych. Ponadto do organizacji ww. przedsięwzięcia włączyli się 

następujący partnerzy społeczni: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi  

i firma Syngenta Sp. z o.o., Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Oddział Terenowy 

KOWR w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Metropolita Łódzki i Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

Patronat nad konferencją objęli Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek 

Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W konferencji uczestniczyło 80 osób, rolnicy i osoby związane 

ze środowiskiem wiejskim, partnerzy społeczni, a Państwową Inspekcje Pracy reprezentował 

Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski. 

Podczas konferencji zostały wygłoszone wykłady: 

 „Upadek to nie przypadek” – kampania Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego 

na przykładzie gospodarstw rolnych w województwie łódzkim – Przemysław Kraska, 

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi; 
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 Zasady udzielania pomocy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Michał Ochota z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

 5 złotych zasad postępowania ze środkami ochrony roślin – Izabela Wawerek, 

dyrektor ds. zrównoważonego biznesu Syngenta Polska sp. z o.o.; 

 Pakiet „Bezpieczna zagroda” – Anna Bieniawska, dyrektor Biura Regionalnego 

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi; 

 

Po zakończeniu konferencji laureaci i wyróżnieni w konkursie rolnicy otrzymali 

atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez współorganizatorów konkursu, członków 

Wojewódzkiej Komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym 

przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi, a mianowicie przez: Oddział Regionalny KRUS 

w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Izbę Rolnicza Województwa Łódzkiego dla 

najmłodszego uczestnika finału wojewódzkiego, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Bratoszewicach za najbezpieczniejsze gospodarstwo pod względem 

chemizacyjnym, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, 

Kuratorium Oświaty w Łodzi, Metropolitę Łódzkiego. Nagrodę dla państwa Kozielskich  

z Chabierowa ufundował również Burmistrz Błaszek, a dla państwa Kudlików z Gaju - Wójt 

Gminy Brzeziny. Puchary dla laureatów ufundował Wojewoda Łódzki.  

 

V.9. Program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw (zatrudniających poniżej 50 

pracowników) „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” 

Kampanię w roku 2018 skierowano głównie do małych zakładów branży budowlanej, 

w której występują znaczne zagrożenia związane z warunkami pracy oraz z niską 

świadomością pracodawców dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem pracy. 

W programie prewencyjnym uczestniczyła również jedna z firm z terenu woj. 

Łódzkiego zajmująca się gospodarką odpadami komunalnymi tj. „ TONSMEIER” Centrum 

Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ulicy Łąkoszyńska 127.  

Jak w latach poprzednich do programu włączony był zakład znajdujący się pod tzw. 

„wzmożonym nadzorem” tj. SEMPERTRANS Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowicu 

przy ul. Transportowej 5. 

Działania prewencyjne podjęte zostały na terenie budów: 

 w Łodzi przy ul. Ogrodowej 8 – budowa budynku usługowo „Ogrodowa Office” 

 w Łodzi przy ul. Wodnej 23 – budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

podjęte zostały w uzgodnieniu i za zgodą kierownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Łodzi. 
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Na terenie budów przeprowadzono w roku 2018 r. 3 szkolenia dla pracodawców  

i pracowników (w tym osób kierujących pracownikami), w których uczestniczyło 35 osób z 26 

podmiotów, które wypełniły kartę zgłoszenia do udziału w programie prewencyjnym. 

Uczestnicy szkoleń otrzymali komplety materiałów szkoleniowych, a także zostali 

poinformowani o możliwościach i sposobach korzystania z informacji zawartych na stronach 

internetowych prowadzonych przez Główny Inspektorat Pracy i Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Łodzi. 

Uczestnicy szkoleń otrzymali zaświadczenia o odbyciu szkolenia w ramach programu 

prewencyjnego „zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”.  

Od wszystkich 26 zakładów uzyskano deklaracje przystąpienia do programu 

prewencyjnego i wypełnienie jego założeń. Podsumowania działań prewencyjnych dokonano 

w kolejnych miesiącach roku 2018. Wypełnione ankiety przekazało 26 zakładów.  

W zakładach, które przesłały wypełnione ankiety, przeprowadzono audyty (kontrole) 

podsumowujące działania podjęte w zakładach. 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. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że w zakładach podjęto działania 

w celu wypełnienia założeń programu m.in. dokonywano aktualizacji dokumentów oceny 

ryzyka uwzględniając wnioski profilaktyczne z zaistniałych wcześniej zdarzeń wypadkowych.  

Podczas audytów zakładów uczestniczących w programie prewencyjnym, 

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. Wydawane środki prawne  

w postaci decyzji ustnych  dotyczyły drobnych nieprawidłowości i zostały zrealizowane  

i rozliczone przez inspektorów pracy w trakcie prowadzonych audytów. Uznać, 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. 

Wobec powyższych ustaleń uznano, że zakłady wypełniły założenia programu 

prewencyjnego. 

Pracodawcom wręczono zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego 

„zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”. 
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Podkreślić należy, że na terenie ww. budów tj.  w Łodzi przy ulicach Ogrodowej 8  

i Wodnej 23 przeprowadzone były dodatkowe audyty (po zakończeniu działań 

prewencyjnych) związane ze zgłoszeniem tych budów do konkursu „Buduj bezpiecznie”. 

Generalny wykonawca budowy budynku biurowo-usługowego „Ogrodowa Office”  

w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 8 – „UNIBEP” S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim zajął 

pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi,  

a generalny wykonawca budowy zespołu budynków mieszkalnych w Łodzi przy ulicy  

Wodnej 23 – firma „MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE” S.A. z siedzibą w Krakowie zajął 

drugie miejsce w konkursie. 

Świadczyć to może o skuteczności prowadzonych działań prewencyjnych przez 

inspektorów pracy. 

Drugi etap działań prewencyjnych obejmował zakłady stacjonarne działające  

w ramach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. 

Działania prewencyjne podjęto w dwóch zakładach: 

 „TONSMEIER” z siedzibą w Kutnie ul. Łąkoszyńska 127 

 SEMPERTRANS Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą Rogowiec ul. Transportowa 5. 

 

Dla pracowników zakładu„ TONSMEIER” przeprowadzono 1 szkolenie dla 8 osób (osób 

kierujących pracownikami). Program przeprowadzonego szkolenia przedstawiał się 

następująco: 

 rozpoczęcie szkolenia, powitanie uczestników, omówienie celu programu informacyjno- 

prewencyjnego oraz zasad jego funkcjonowania, 

 wypadki przy pracy: prowadzenie postępowania powypadkowego, wnioski i zalecenia 

profilaktyczne w aspekcie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy, na których 

wystąpiły wypadki przy pracy, 

 obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego w aspekcie zarządzania 

bezpieczeństwem w zakładzie pracy, 

 wymagania minimalne i zasadnicze dla maszyn i urządzeń wykorzystywanych  

w procesach pracy, 

 czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe w środowisku pracy (hałas, zapylenie) , 

 czynniki chemiczne w środowisku pracy (min. zagadnienia REACH i CLP), 

 bezpieczne sposoby prowadzenia prac w aspekcie rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

gospodarowaniu odpadami komunalnymi, 
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 podsumowanie szkolenia – omówienie zasad wypełniania ankiety specjalistycznej 

dotyczącej „zarządzania bezpieczeństwem w zakładach, w których wystąpiły wypadki 

przy pracy. 

Po przeprowadzonym szkoleniu od pracodawcy uzyskano deklaracje przystąpienia  

i wypełnienia założeń programu prewencyjnego. 

W trakcie szkolenia wykorzystywano prezentacje opracowane inspektorów pracy,  

a także korzystano z przygotowanych przez GIP materiałów pomocniczych – prezentacji. 

Uczestnicy szkolenia otrzymali komplety materiałów szkoleniowych, a także zostali 

poinformowani o możliwościach i sposobach korzystania z informacji zawartych na stronach 

internetowych prowadzonych przez Główny Inspektorat Pracy i Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Łodzi. 

W dalszym etapie, przeprowadzone zostały warsztaty w celu osiągnięcia założonych 

zadań prewencyjnych. W trakcie prowadzonych warsztatów inspektorzy pracy, włączeni do 

działań prewencyjnych udzielali porad (telefonicznych i mailowych) z zakresu objętego 

programem prewencyjnym (m.in. udzielono informacji dotyczących zagadnień 

uwzględnionych w liście kontrolnej do tematu). Porady dotyczyły głównie zakresu 

dokumentowania oceny ryzyka zawodowego, szkoleń w dziedzinie bhp, zagadnień CLP.  

Pracodawca przekazał do PIP wypełnioną ankietę specjalistyczną do programu. 

W miesiącu marcu 2018 r w zakładzie przeprowadzono audyt, którego celem była 

ocena wykonania przez zakład zadeklarowanych w oświadczeniu (na karcie zgłoszenia do 

programu) działań zmierzających do poprawy warunków pracy. Na podstawie dokumentacji 

powypadkowych z zaistniałych w latach 2015-2017 wypadków, rejestru wypadków, 

sporządzonej w zakładzie dokumentacji ryzyka zawodowego oraz ankiety specjalistycznej 

dokonano podsumowania prowadzonych w zakładzie działań dotyczących programu 

prewencyjnego. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że: 

 nie wystąpiły przypadki niesporządzania dokumentacji z zaistniałych w zakładach 

zdarzeń wypadkowych, 

 rejestr wypadków prowadzone jest na bieżąco, 

 nie występowały błędy w zakresie formalności związanych z prowadzeniem postępowań 

powypadkowych. 

Stwierdzono, że pracodawca dla stanowisk pracy, na których wystąpiły wypadki przy 

pracy posiadają udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego, a pracownicy są 

zapoznawani z dokonaną oceną ryzyka zawodowego i zagadnieniami ochrony przed 

zagrożeniami.  

Pracodawca wypełnił w całości założenia programu i otrzymał zaświadczenie 

o ukończeniu programu. 
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Zakład „SEMPERTRANS” Bełchatów Sp. z o.o. uczestniczy w programie 

prewencyjnym od trzech lat (tj. od momentu zaliczenia go do zakładów o wzmożonym 

nadzorze). W latach poprzednich w zakładzie prowadzone były szkolenia pracowników 

(szczególnie osób kierujących pracownikami). Wobec wielu nieprawidłowości, które 

występują w zakładzie (np. dotyczących czynników środowiska pracy – przekraczania 

wartości NDN i NDS powyżej normatywów dopuszczalnych) nie można jeszcze uznać, że 

zakład wypełnił cele programu prewencyjnego, choć podkreślić należy, że obecne 

kierownictwo przykłada dużą wagę poprawy warunków pracy i stara się w miarę możliwości  

i posiadanych środków finansowych nadrobić wieloletnie zaniedbania. Działania prewencyjne 

będą w zakładzie kontynuowane w roku 2019. 

Podsumowując, w roku 2018 w programie prewencyjnym prowadzonym przez 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi udział wzięło łącznie 28 pracodawców, z czego  

27 ukończyło program z wynikiem pozytywnym, skutkujący wydaniem zaświadczenia  

o ukończeniu programu. 

W wyniku podjętych działań prewencyjnych u pracodawców uczestniczących  

w programie zwiększono wiedzę dotyczącą nadania właściwego znaczenia analizie stanu 

bhp, analizie przyczyn wypadków przy pracy oraz skuteczności środków zapobiegającym 

wypadkom przy pracy. Pogłębiła się też wiedza pracodawców, a przede wszystkim osób 

kierujących pracownikami, które najliczniej uczestniczyły w prowadzonych szkoleniach,  

w zakresie metod zarządzania sprawami bhp – jako skutecznego narzędzia efektywnej 

prewencji wypadkowej. 

Podkreślić należy, że wszyscy pracodawcy podjęli działania naprawcze w zakresie 

zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Z prowadzonych przez 

inspektorów pracy konsultacji z pracodawcami wynika, że największe problemy stwarza 

właściwe wdrożenie procedur bezpieczeństwa opracowanych na podstawie dokonanej oceny 

ryzyka zawodowego w zakładzie. Jako główną przyczynę pracodawcy wskazywali 

niedostateczną wiedzę osób kierujących pracownikami (pomimo ciągłych szkoleń 

prowadzonych przez istniejące w zakładach komórki służb bhp). Wg opinii pracodawców 

wiedzę osób kierujących pracownikami na temat występujących zagrożeń w dalszym ciągu 

uznać należy za niewystarczającą, pomimo, że mają dostęp do opracowanych dokumentów, 

zapewnioną pomoc pracowników służb bhp w zakresie ich interpretacji. Brak dostatecznej 

wiedzy przez osoby kierujące pracownikami powoduje, że pracownicy bezpośrednio 

zatrudnieni na stanowiskach pracy nie są dostatecznie informowani o występujących na ich 

stanowiskach pracy zagrożeniach, co w sposób bezpośredni może przyczynić się 

wystąpienia wypadków przy pracy. 

Z rozmów z pracodawcami wynika, że wdrażanie programów prewencyjnych przez 

PIP (a w ramach nich prowadzenie szkoleń) jest szczególnie cenną inicjatywą, która 
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jednoznaczne wpływa na poprawę wiedzy i świadomości pracowników, przez co przyczynia 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa w zakładach (w szczególności zmniejszenia zagrożeń 

wypadkowych). 

W trakcie wizyt podsumowujących w zakładach pracodawcy deklarowali chęć dalszej 

współpracy z PIP w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa, m.in. poprzez uczestniczenie 

w konkursach (np. „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”) i kampaniach 

prewencyjnych. 

 

V.10. 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. 

Do realizacji programu prewencyjnego w 2018 roku przystąpiło 41 pracodawców. 

Program ukończyło 38 pracodawców. 3 pracodawców nie kontynuowało programu z uwagi 

na problemy zdrowotne – pracodawcy złożyli w tej sprawie stosowne oświadczenia ustne  

i pisemne. 

Inspektorzy pracy kierowali zaproszenia do pracodawców którzy wyrażali chęć 

współpracy z PIP oraz systematycznie poprawiali warunki pracy w swoich zakładach. 

Program dedykowany jest dla mikrozakładów, w których pracodawcy pełnią różnorodne 

funkcje – od pracy na stanowisku robotniczym do stanowiska osoby zarządzającej całym 

zakładem pracy. Wszyscy pracodawcy, którzy kontynuowali program prewencyjny, ukończyli 

program z wynikiem pozytywnym. Jest to wynikiem odpowiedniego doboru pracodawców do 

programu prewencyjnego, wysokiej jakości szkoleń organizowanych w ramach programu 

prewencyjnego, pomocy merytorycznej inspektorów pracy podczas realizacji programu  oraz 

wysokiej jakości wydawnictw promocyjnych  dostarczanych poszczególnym podmiotom 

gospodarczym. 

Podczas zapraszania konkretnych pracodawców do programu kierowano się ich 

podejściem do praworządności, zrozumieniem konieczności dostosowania działalności do 
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wymagań przepisów prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy. Wśród uczestników 

znalazły się zakłady o bardzo różnorodnej działalności. Były to zakłady gastronomiczne, 

branży budowlanej, usługi, produkcja i handel oraz branża motoryzacyjna.  

39 pracodawców, którzy przystąpili do programu otrzymali wstępną rekomendację 

inspektorów pracy, którzy osobiście zapraszali ich do programu. Tylko 2 pracodawców taką 

informację powzięło z kampanii informacyjnej. W dalszym ciągu inspektorzy pracy są 

głównym źródłem informacji o programie prewencyjnym i ich sugestie dotyczące udziału  

w programie prewencyjnym są pozytywnie odbierane przez pracodawców. 

W dniu 16.05.2018 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi przeprowadzono 

szkolenie dla pracodawców w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”,  

w którym udział wzięło łącznie 14 pracodawców. W tym samym dniu przeprowadzono 

analogiczne szkolenie w oddziale PIP w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie udział w szkoleniu 

wzięło 5 pracodawców oraz w dniu 11.05.2018 roku przeszkolono w Oddziale PIP w Kutnie  

4 pracodawców. 

W dniu 25.05.2018 roku w oddziale OIP Łódź w Sieradzu przeprowadzono szkolenie 

dla pracodawców w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”, w którym 

udział wzięło łącznie 16 pracodawców. 

Łącznie w OIP Łódź przeszkolono 41 pracodawców. 

Szkolenia przeprowadzone w Łodzi, Kutnie, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim 

dotyczyły: 

 zasad uczestnictwa w programie prewencyjnym, 

 prawa pracy, 

 technicznego bezpieczeństwa pracy. 
 

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe. 

Szkolenia prowadzono wraz z przedstawicielami ZUS, którzy omawiali zagadnienia  

z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, chorobowych i wypadkowych. 

Prowadzone działania prewencyjne w ramach realizowanego tematu wymagały 

dużego nakładu czasu pracy i zaangażowania od inspektorów pracy oraz bardzo dobrego 

rozeznania w terenie w zakresie potrzeb prewencyjnych poszczególnych podmiotów 

gospodarczych. 

Aby umożliwić pracodawcom udział w szkoleniach prewencyjnych przeprowadzano je 

w różnych terminach oraz prowadzono samokształcenie kierowane 4 pracodawców.  

W szkoleniu wzięło również udział 2 pracodawców, którzy nie przystąpili do programu, a byli 

zainteresowani tematyką szkolenia. Szkoleniem objęto wszystkich pracodawców którzy 

przystąpili do programu prewencyjnego. 
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Do udziału w szkoleniach zaproszono przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, którzy przeprowadzili szkolenie w zakresie „Instrumenty Rynku Pracy 

wspierające działania mikro przedsiębiorców” oraz „Zagadnienia obejmujące działania ZUS 

dla mikro przedsiębiorców.” Przeprowadzone szkolenia spotkały się z bardzo dużym 

zainteresowaniem uczestników i zostały pozytywnie ocenione przez przedsiębiorców.  

W ocenie respondentów ułatwiły one prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie  

z prawem. 

W miesiącach lipiec – sierpień 2018 roku we wszystkich podmiotach biorących udział 

w programie prewencyjnym inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole audytowe, które 

wykazały skuteczność szkoleń pracodawców i prawidłowość prowadzonych przez 

pracodawców działań naprawczych w zakresie prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa 

pracy. Nie stwierdzano istotnych nieprawidłowości. Drobne nieprawidłowości były 

natychmiast usuwane. Wszyscy pracodawcy biorący udział  w programie prewencyjnym 

ukończyli program z wynikiem pozytywnym i otrzymali Dyplom PIP. 

Istota programu prewencyjnego polegała na przeprowadzeniu przez pracodawców 

samokontroli w zakresie przestrzegania prawa pracy i bezpieczeństwa pracy oraz podjęciu 

praktycznych działań eliminujących lub ograniczających te zagrożenia. Z tego też względu 

udostępniono uczestnikom programu wydawnictwa PIP, w tym Lista kontrolna  

z komentarzem oraz wsparcie ze strony inspektorów pracy. Szczególnie wysoko oceniona 

została możliwość osobistego spotkania z inspektorem pracy. Pracodawcy często podnosili 

argument, że do udziału w programie skłonił ich niedostatek wiedzy z zakresu szeroko 

rozumianego prawa pracy oraz brak czasu na samodzielne studiowanie przepisów prawa 

pracy. 

Dotychczasowe wyniki działalności kontrolno-prewencyjnej PIP wskazują, iż dla dużej 

grupy mikroprzedsiębiorstw  spełnianie wymagań przepisów bhp jest wciąż poważnym 

problemem ze względu na niski poziom wiedzy w tym zakresie oraz ciągły brak czasu. 

Wykorzystanie przygotowanych przez PIP narzędzi tj. różnorodnych wydawnictw oraz Listy 

kontrolnej z komentarzem, pozwoliło pracodawcom na identyfikację występujących  

w zakładzie nieprawidłowości, ocenę ich skali oraz określenie sposobów i terminów ich 

likwidacji. 

Laureatom programu „Zdobądź Dyplom PIP” w roku bieżącym Dyplomy PIP zostały 

wręczone okolicznościowe dyplomy w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-

Technologicznego Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Dubois 114/116, gdzie odbyło się uroczyste 

podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych prowadzonych przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi. W ocenie adresatów programu „Zdobądź dyplom PIP”, jak 

również partnerów wspierających program, forma oddziaływania prewencyjnego, poprzez 

udzielanie pomocy merytorycznej mikropracodawcom, przyczynia się do tworzenia 
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pozytywnego wizerunku PIP jako organu wspierającego pracodawców zainteresowanych 

zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnionym pracownikom.  

Program odbierany jest przez pracodawców bardzo pozytywnie. Część pracodawców 

wskazywała poza niewątpliwą satysfakcją z ukończenia programu, brak bezpośredniego 

przełożenia w ich bieżącej działalności posiadania Dyplomu PIP na konkretne preferencje  

w urzędach, przetargach, ZUS, firmach ubezpieczeniowych. 

Znaczna część pracodawców po uroczystym wręczeniu dyplomów wyraziła chęć 

dalszego uczestnictwa w przyszłych programach prewencyjnych organizowanych przez PIP. 

 

A. „Zdobądź dyplom PIP” dla zakładów usług leśnych 

W roku 2018 liczba podmiotów objętych działaniami informacyjno-promocyjnymi  

w programie „Zdobądź dyplom PIP dla Zakładów Usług Leśnych” wyniosła 27 pracodawców. 

Przeprowadzono 7 szkoleń dla pracodawców i ich przedstawicieli, w których uczestniczyło 

18 pracodawców.  

Podobnie, jak w latach ubiegłych do udziału w programie zostali wytypowani 

pracodawcy, którzy wyróżniali się podczas kontroli wysokim poziomem przestrzegania 

przepisów BHP oraz wysoką kulturą pracy. Te same warunki spełnili również ci pracodawcy, 

którzy zrealizowali zastosowane wobec nich podczas pierwszej kontroli inspektorów pracy 

środki prawne. Stopień realizacji tych środków był oceniany podczas kolejnej kontroli. 

Kolejną grupę stanowią pracodawcy, którzy poprzez udział w programie postanowili w pełni 

dostosować swoje zakłady do wymogów przepisów prawa pracy. Po stwierdzeniu przez 

inspektorów pracy niewielkich nieprawidłowości w tym zakresie – pracodawcy ci zostali 

zaproszeni na szkolenia, tym samym rozpoczynając udział w programie.   

 

V.11. Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 

Konkurs rozgrywany jest w 3 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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Konkurs promuje proaktywne postawy skutkujące wzrostem poziomu 

bezpieczeństwa, posiadaną wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp, a także dbałość  

o organizację bezpiecznych stanowisk pracy oraz praworządność. 

W roku 2018 konkurs ukończyło 15 zakładów pracy w trzech poniższych kategoriach: 

 I kategoria – zakłady pracy do 50 zatrudnionych – 5 zakładów 

 II kategoria – zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych – 4 zakłady 

 III kategoria – zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych – 6 zakładów 

 

Zakłady pracy do 50 zatrudnionych 

SCHRANER POLSKA Sp. z o.o. Łęczyca, ul. Lotnicza 21 G 

Firma Schraner Polska wdrożyła oraz permanentnie doskonali Zintegrowane Systemy 

Zarządzania Jakością, Środowiskiem,  Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zapewniając tym 

samym postępowanie w zakresie BHP  zgodne z międzynarodowymi standardami. Między 

innymi wprowadzono system zamykania łańcuchami z tablicami ostrzegawczymi wszystkich 

maszyn wykonujących ruch posuwisto-zwrotny oraz stref pracy urządzeń suwnicowych.  

W miejsce dotychczas stosowanych kurtek spawalniczych, wprowadzono lekką 

specjalistyczną odzież ochronną. Odzież ta chroni operatorów młotów – kowali przed 

poparzeniem odpryskami gorącego metalu podczas procesu kucia matrycowego.  
 

ALMER MEBLE Przemysław Mielczarek, Radomsko, Okrajszów 20 

Pracodawca zapewnił nowoczesne maszyny do obróbki drewna wyposażone  

w sprawne technicznie osłony i urządzenia zabezpieczające pracowników przed dostępem 

do stref niebezpiecznych tj. osłony nastawne i samonastawne osłaniające strefy cięcia, maty 

bezpieczeństwa, osłony stałe układów przeniesienia napędu oraz osłony stref pracy, osłony 

uchylne wyposażone w elementy sterownicze odłączające źródło zasilania w przypadku ich 

otworzenia w czasie ruchu maszyny. 
 

REKORD PPHU Tomasz Wojciechowski, Łódź, Jęczmienna 2/4  

Pracodawca systematycznie podnosi standard pracy w zakładzie, głównie poprzez 

zakup nowego parku maszynowego i zmianę technologii. Część prac zautomatyzowano, np. 

zrezygnowano z ręcznego szlifowania elementów drewnach ławek – obecnie prace te są 

wykonywane na automatycznej szlifierce. Pracodawca systematycznie zwiększa 

eksploatowaną powierzchnię zakładu, poprzez wynajmowanie kolejnych pomieszczeń 

dostosowując je do procesów technologicznych – stolarnia, ślusarnia, spawalnia, lakiernia 

elementów metalowych, lakiernia elementów drewnianych.  

Podejmowane są w zakładzie działania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów 

w procesie produkcyjnym. 
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Wyrób Palet i Elementów Drewnianych Stanisław Kofel, Brąszewice , Zagórcze 6 

Pracodawca poprzez nakłady inwestycyjne wpływa na ekonomiczne aspekty 

bezpieczeństwa pracy w zakładzie. Ponoszone nakłady dotyczą sfery produkcyjnej, ale  

w znacznej mierze poprawiają także warunki pracy i bezpieczeństwo pracy. Z nakładów 

ponoszonych w ostatnim okresie można wymienić: 

 zakup w 2018 roku nowej automatycznej linii produkcyjnej do przecinania drewna, 

 zakup w 2018 r. nowej przecinarki do kłód i nowej przecinarki do kostki paletowej. 

Powyższe maszyny w dużej mierze eliminują prace ręczne i transport ręczny 

zmniejszając ciężkość pracy i skalę zagrożeń podczas wykonywania prac przy obróbce 

drewna. 
 

FH ANPOL Marek Frączkowski, Koluszki, Polna 33 

Pracodawca podejmuje działania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w 

zakładzie – minimalizacji ryzyka zawodowego. 

Wyremontowano szatnię pracowników i biuro zakładu. Zamontowano w kotłowni 

nowy kocioł centralnego ogrzewania oraz  nagrzewnice w pomieszczeniach pracy w celu 

zapewnienia korzystnych warunków termicznych dla pracowników. 
 

 

Zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych 

NORDKALK Sp. z o.o. , Sławno, Owadów Brzezinki 

Od września 2016 roku w zakładzie zainstalowano nową jedną  

z najnowocześniejszych w Europie linię do produkcji granulowanego wapna nawozowego.  

Z kamienia wapiennego produkowane jest wapno nawozowe i mączki wapienne do 

zastosowań w drogownictwie, budownictwie i rolnictwie. 

W 2015 roku w zakładzie wdrożono system zintegrowanego zarządzania 

dotyczącego jakości BHP i środowiska. W ramach ciągłego doskonalenia i realizacji polityki 

bezpieczeństwa poczyniono szereg działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Wyposażono 

napędy urządzeń w rozłączniki systemu ICV, które zapobiegają niezamierzonemu załączeniu 

urządzeń podczas wykonywania prac remontowych, naprawczych, kontrolnych. 

W roku bieżącym zamontowano 3 monitory na stołówkach pracowniczych i sali 

konferencyjnej i rozpoczął wyświetlanie pracownikom krótkich filmów z zakresu BHP. 
 

NU-MED. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, Tomaszów Maz., Jana Pawła II 35 

W Centrum Diagnostyki od trzech lat wdrożony jest zintegrowany system zarządzania 

jakością składający się z zarządzania jakością (norma 9001), higiena i bezpieczeństwo pracy 

(norma 14001) oraz ochrona środowiska (norma 18001). Placówka w sposób prawidłowy 

wdrożyła i utrzymuje zintegrowane systemy zarządzania, co podlega corocznym audytom. 
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Zarówno kadra kierownicza Centrum Diagnostyki jak i sami pracownicy 

zaangażowani są w poprawę warunków pracy. 

Centrum Diagnostyki systematycznie inwestuje w innowacyjność w postaci wdrożeń 

rozwiązań teleinformatycznych, m. in. systemu do produkcji leków cytostatycznych czy 

systemu do obiegu dokumentacji i poprawy komunikacji wewnętrznej, co ma bezpośredni 

wpływ na jakość i bezpieczeństwo pracy pracowników i innych zatrudnionych. 
 

Ośrodek Badawczo-Produkcyjny PŁ „ICHEM” Sp. z o.o, Łódź, Dostawcza 12a 

„ICHEM posiada zmodernizowaną infrastrukturę oraz nowoczesny park maszynowy. 

90% linii produkcyjnych to nowe, innowacyjne maszyny i urządzenia wyposażone  

w zabezpieczenia mające na celu minimalizację wystąpienia wypadku przy pracy.  

Na wydziale W2 zainstalowano nowoczesny system klimatyzacji, dzięki któremu 

kontrolowane jest ciśnienie, temperatura i wilgotność powietrza. W celu minimalizacji 

czynników szkodliwych (pyłów) została również stworzona nowa naważalnia. W ubiegłym 

roku w celu kontroli bezpieczeństwa maszyn zlecono przeprowadzenie dodatkowych 

ekspertyz maszyn i urządzeń wchodzących w skład głównych linii produkcyjnych. 
 

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska , Szadek, ul. Rynek 24 

Zakład prowadzi działalność produkcyjną w zakresie uboju i przerobu mięsa, wyrobu 

garmażu oraz produkcji pieczywa i ciast. 

Pracodawca poprzez nakłady inwestycyjne istotnie wpływa na ekonomiczne aspekty 

bezpieczeństwa pracy w zakładzie. Ponoszone nakłady dotyczą sfery produkcyjnej,  

ale w znacznej mierze poprawiają także warunki pracy i bezpieczeństwo pracy. Z nakładów 

ponoszonych w ostatni okresie można wymienić: 

 rozbudowano pomieszczenie piekarni powodując rozluźnienie stanowisk pracy, 

 dobudowano zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracowników piekarni, 

 wymieniono w piekarni część maszyn na nowe bezpieczniejsze, 

 rozbudowano pomieszczenie wędzarni przy masarni usprawniając komunikację i 

poprawiając warunki pracy, 

 dobudowano pomieszczenie produkcji garmażu powodując rozluźnienie stanowisk 

pracy i swobodę dostępu do nich. 

 

 

Zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych 

CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS POLSKA Sp. z o.o.,  Stryków, Smolice 1F  

Firma „Corning” jest światowym liderem w produkcji kabli światłowodowych i osprzętu 

dla przemysłu telekomunikacyjnego.  
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W zakładzie jest wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 

zgodnie z obowiązującym standardem w „Corning”, który w wielu obszarach jest bardziej 

restrykcyjny niż polskie prawodawstwo.  

W cyklu dwuletnim w fabryce w Strykowie odbywa się szczegółowy, tygodniowy audyt 

korporacyjny pod względem zgodności z wymaganiami systemu. 

W ciągu ostatnich 5 lat w zakładzie poniesiono znaczne koszty w zakresie poprawy 

warunków pracy. Poniesiono również znaczne koszty działań popularyzujących wiedzę  

z zakresu bhp wśród pracowników zakładu. Łączny koszt zrealizowanych działań w ostatnich 

5. latach na rzeczy eliminacji, ograniczenia zagrożeń oraz promocji kultury bhp sięgnął kwoty 

blisko 11,5 mln zł. 
 

ASCO NUMATICS Sp. z o.o. , Łódź, Kurczaki 132 

Priorytetem pracodawcy jest stosowanie w maszynach środków ochrony zbiorowej 

wykonanych w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć dostęp pracowników do stref 

niebezpiecznych – kurtyny świetlne, maty naciskowe, siatki ochronne. 

Zakład posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Założonym celem w zakładzie jest obniżenie poziomu hałasu dla wszystkich 

stanowiskach pracy do wartości 80 dB poprzez wdrażanie rozwiązań technicznych np. 

stosowanie osłon akustycznych, wymianę parku maszynowego. 
 

UMA Investments Sp. z o.o., Kutno, ul.  Wschodnia 3 

Pracodawca zapewnia wysoki budżet na rozwój i utrzymanie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa w zakładzie oraz popularyzacje wiedzy bhp wśród pracowników o czym 

świadczą przeprowadzane szkolenia, kampanie bezpieczeństwa czy stworzenie działu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W zakładzie funkcjonuje system zarzadzania bezpieczeństwem pracy polegający  

na raportowaniu zdarzeń bezpieczeństwa. 

Linie produkcyjne wyposażono w:  

 kurtyny optyczne na stanowiskach zatrzymujące maszyny w przypadku obecności 

pracownika w strefie niebezpiecznej, 

 linki bezpieczeństwa, 

 oznakowanie tablicami informującymi o zagrożeniu w miejscach w których mimo 

zastosowanych osłon i urządzeń bezpieczeństwa występuje szczątkowe ryzyko 

kontaktu z elementami ruchomymi, 

 odboje chroniące linie przed najechaniem przez wózki widłowe. 

W miejscach gdzie niemożliwe jest pełne wykluczenie zagrożenia zastosowano 

piktogramy ostrzegające. 
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RECTICEL Sp. z o.o., Łódź, ul. Graniczna 60 

Priorytetem pracodawcy jest stosowanie w maszynach środków ochrony zbiorowej 

wykonanych w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć dostęp pracowników do strefy 

niebezpiecznej – kurtyny świetlne , maty naciskowe, siatki ochronne, osłony. Pracodawca 

organizuje pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

pracowników. 
 

HUTCHINSON POLAND Sp. z o.o. , Łódź, Kurczaki 130 

W zakładzie wprowadzono system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Pracodawca stara się organizować pracę w sposób zapewniający wysoki poziom 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Systematycznie podejmuje wiele działań, 

aby nie dopuszczać do sytuacji, w których stan techniczny maszyn użytkowanych  

w zakładzie mógłby zagrażać bezpieczeństwu pracowników zakładu. 
 

Albea Poland Sp. z o.o. , Łódź, Tymienieckiego 22/24 

Firma ma wdrożony certyfikowany zintegrowany system zarządzania, którego jednym 

z elementów jest system zarządzania bezpieczeństwem pracy.  

Zakład dodatkowo stosuje politykę „EHS FIRST”, co oznacza, że aspekty związane  

z bezpieczeństwem, higieną oraz środowiskiem stawiane są na pierwszym miejscu. Przyjęto 

politykę EHS FIRST, którą ustanawia i aktualizuje Prezydent korporacji. W zakładzie 

opracowano procedurę dotyczącą uwzględniania wniosków profilaktycznych po zaistniałych 

wypadkach przy pracy w ocenie ryzyka zawodowego. 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu, 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 30.08.2018 r. dokonała wyłonienia laureatów konkursu  

w poszczególnych kategoriach i nominacji zakładów pracy do drugiego (centralnego) etapu 

konkursu. 

Do etapu centralnego zgłoszono 3 pracodawców, zwycięzców w każdej  

z kategorii (skierowano wnioski do GIP o przyznanie nagród w konkursie dla następujących 

zakładów pracy): 

 SCHRANER POLSKA Sp. z o.o, Łęczyca, Lotnicza 21 G 

 NORDKALK Sp. z o.o. Sławno, Owadów Brzezinki 

 CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS POLSKA Sp. z o.o. Stryków, Smolice 1F  
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Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbyło się w dniu  

21 listopada 2018 roku w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo Technologicznego 

Sp. z o.o. w Łodzi, w ramach uroczystego podsumowania działań prewencyjno-
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promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2018 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. 

Laureatom w poszczególnych kategoriach zakładów wręczono pamiątkowe statuetki 

za I, II lub III miejsce w konkursie. Pozostałe zakłady otrzymały dyplomy za udział  

w konkursie. 
 

V.12. 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 2018 roku do konkursu „Buduj bezpiecznie” zgłoszonych zostało siedem budów 

z terenu województwa łódzkiego. Wszystkie zgłoszone inwestycje były budowami 

kubaturowymi, dzięki czemu łatwiej było dokonać porównania poszczególnych kryteriów 

oceny zawartych w regulaminie konkursu. Budowy różniły się natomiast wielkością 

i poziomem trudności realizowanych prac. 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 dokonała oceny na podstawie dokumentacji 

kontrolnej i fotograficznej następujących budów: 

1. Budowa budynku biurowo-usługowego „Ogrodowa Office” w Łodzi  – generalny 

wykonawca „UNIBEP” SPÓŁKA AKCYJNA  z  siedzibą  w Bielsku Podlaskim. 

2. Budowa budynku biurowo-usługowego „Brama Miasta” Łódź, ul. Kilińskiego 66 – 

generalny wykonawca „SKANSKA” S.A. z siedzibą w Warszawie. 

3. Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej „Mediateka” Piotrków Tryb. ul. M. Curie- 

Skłodowskiej 10 – generalny wykonawca „MOSTOSTAL WARSZAWA” S.A., 

4. Budowa budynku APARTHOTEL Termy Uniejów w Uniejowie – generalny wykonawca 

„BUDIMEX” S.A. z siedzibą w Warszawie, 

5. Budowa hali produkcyjno-magazynowej fabryki JTI w Gostkowie Starym 42 – generalny 

wykonawca „CERMONT” Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Krzystoporskiej, 
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6. Budowa zespołu budynków mieszkalnych Łódź, ul. Wodna 23 – generalny wykonawca 

„MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE” S.A. z siedzibą w Krakowie, 

7. Budowa zespołu budynków mieszkalnych Łódź, ul. Senatorska 50/54 – generalny 

wykonawca „MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE” S.A. z siedzibą w Krakowie. 
 

Po dokonaniu oceny wyłoniono następujących laureatów: 

I miejsce 

 „UNIBEP” S.A. za budowę budynku biurowo-usługowego „Ogrodowa Office” w 

Łodzi. Inwestycja obejmowała budowę nowego obiektu z infrastrukturą towarzyszącą 

i garażem podziemnym. Obiekt budowany był na niewielkim terenie w ścisłej 

zabudowie miejskiej w sąsiedztwie ruchliwych ulic. Nadzór budowy wykazał się 

szczególną dbałością o wysoką jakość zabezpieczeń i poprawność nietypowych 

rozwiązań. Konsekwencja w egzekwowaniu od podwykonawców przepisów bhp, a 

także ciągła gotowość do udzielania pomocy w rozwiązywaniu nietypowych 

problemów przełożyła się na wysoki poziom bezpieczeństwa na placu budowy.  
 

II miejsce (ex aequo) 

 „SKANSKA” S.A. za budowę budynku biurowo-usługowego „Brama Miasta” Łódź,  

ul. Kilińskiego 66. Obiekt budowany jest na niewielkim terenie w ścisłej zabudowie 

miejskiej w sąsiedztwie ruchliwej ulicy. Wysokie standardy bezpieczeństwa dotyczące 

nie tylko przygotowania pracowników, ale także zastosowanych zabezpieczeń i 

urządzeń technicznych są od lat podstawą działania firmy.  

 „MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE” S.A. za budowę zespołu budynków 

mieszkalnych Łódź, ul. Wodna 23. Na uwagę zasługuje wykonywanie 

niestandardowych prac, które wymagały od wykonawców szczególnej dyscypliny w 

zapewnianiu bezpieczeństwa. Komisja zwróciła szczególną uwagę na właściwą 

koordynację prac wykonywaną na terenie budowy przez wielu podwykonawców. 

Wymagało to szczególnego zaangażowania od kierownictwa budowy oraz 

koordynatora ds. bhp. 
 

III miejsce (ex aequo) 

 „MOSTOSTAL WARSZAWA” S.A. za budowę budynku Miejskiej Biblioteki 

Publicznej „Mediateka” Piotrków Tryb. ul. M. Curie-Skłodowskiej 10.  

 „BUDIMEX” S.A. za budowę budynku APARTHOTEL Termy Uniejów w Uniejowie.  
 

Wyżej wymienione budowy zostały pozytywnie ocenione podczas prowadzonych 

przez inspektorów pracy kontroli (nie wydawano żadnych środków prawnych zarówno  

w stosunku do generalnego wykonawcy jak i firm podwykonawczych, co świadczyć może 
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o prowadzeniu budów na wysokim poziomie, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa  

i higieny pracy). 

Wyróżnienie przyznano firmie: 

 „CERMONT” Sp. z o.o. za budowę hali produkcyjno-magazynowej fabryki JTI  

w Gostkowie Starym 42. 

Komisja zwróciła szczególną uwagę na nietypowe rozwiązania w zakresie 

koordynacji bezpieczeństwa i higieny pracy. Koordynator ds. bhp został ustanowiony przez 

inwestora JTI. Działania koordynatora ukierunkowane były nie tylko na kontrolowanie firm 

wykonujących pracę na budowie, ale przede wszystkim na rozwiązywanie (wspólnie  

z generalnym wykonawcą  i podwykonawcami) występujących podczas prowadzenia 

procesu budowlanego problemów i zagrożeń. 

Dyplom za uczestnictwo otrzymała firma: 

 „MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE” S.A. za budowę zespołu budynków 

mieszkalnych Łódź, ul. Senatorska 50/54. 
 

Na szczególne wyróżnienie zasłużyło rozwiązanie organizacyjne zastosowane przez 

firmy: „UNIBEP” S. A. i „SKANSKA” S.A. zastosowane na nagrodzonych budowach. 

Wszyscy podwykonawcy otrzymywali fotograficzne instrukcje opracowane przez 

generalnego wykonawcę dotyczące dopuszczalnych sposobów zabezpieczeń stanowisk 

pracy np. stanowisk pracy na wysokości. Na zdjęciach pokazano ze szczegółami 

technicznymi dopuszczalny na budowie sposób mocowania balustrad w różnych miejscach 

konstrukcyjnych. Eliminowało to dowolność stosowania rozwiązań prowizorycznych,  

a jednocześnie wskazywało podwykonawcom realne rozwiązania. Jednocześnie każdy 

podwykonawca, który planował zastosować inne zabezpieczenia musiał je uzgodnić  

z nadzorem budowy. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się na uroczystej gali 

zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w dniu 21 listopada 2018 r.  

w obecności Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego, przedstawicieli: 

Marszałka Województwa, Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  

a także przedstawicieli związków zawodowych, stowarzyszeń służby bhp oraz związków 

pracodawców. Na podsumowaniu obecni byli przedstawiciele lokalnej prasy i radia. W trakcie 

audycji „Łodzią po regionie” w TVP 3 Łódź zostały omówione m. in. działania i programy 

prewencyjne prowadzone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2018 r. i plany w tym 

zakresie na 2019 r. W audycji „Radia Parada” podsumowano działania prewencyjne  

w 2018 roku, wywiadów w trakcie audycji udzielili także odznaczeni „Odznaką Honorową  

za Zasługi na Rzecz Ochrony Pracy” Pan Andrzej Krenc i Pan Krzysztof Borkowski.  
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W audycji nagranej przez „Radio Łódź” zaprezentowano założenia konkursów i programów 

prewencyjnych realizowanych przez PIP. 

Wzorem lat ubiegłych Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi opracował pamiątkowy 

plakat prezentujący wszystkich laureatów konkursu. Plakat został wręczony 

przedstawicielom wszystkich nagrodzonych budów.  
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V.13. Działanie informacyjno-edukacyjne „Budowa. STOP wypadkom!” 

W 2018 r. w działaniach prewencyjnych z tego tematu wzięły udział 142 podmioty 

(pracodawcy i pracownicy). Do działań prewencyjnych w ramach tematu „Budowa STOP 

wypadkom” włączono wszystkich inspektorów pracy okręgu przeprowadzających kontrole  

na terenach budów, specjalizujących się w tematyce budowlanej. Inspektorzy pracy 

zapraszali do udziału w działaniach prewencyjnych szczególnie małych pracodawców  

i przedsiębiorców wykonujących roboty budowlane jako podwykonawcy na większych 

inwestycjach budowlanych. Działania informacyjno-edukacyjne podjęto również wspólnie  

z przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.  

Biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z lat poprzednich stosowano głównie 

zaproszenia do udziału w programie po zakończeniu kontroli budowy. Po przeprowadzeniu 

kontroli znajomość przez inspektora pracy budowy, a w szczególności nieprawidłowości  

i problemów w zakresie bhp stwierdzonych podczas czynności kontrolnych pozwalała  

na pełne dostosowanie tematyki i potrzeb informacyjno-edukacyjnych podmiotów objętych 

działaniami prewencyjnymi. Materiały informacyjno-edukacyjne przekazywane były także 

każdorazowo po zakończeniu kontroli podmiotów nie ujętych w statystykach,  

w szczególności przedsiębiorców i pracodawców rozpoczynających działalność.  

Organizacja spotkań w wyznaczonym miejscu, poza miejscem wykonywania prac 

budowlanych i w dogodnym terminie dla podmiotów budowlanych jest trudna. Z doświadczeń 

płynących z lat poprzednich wynikało, że w tak organizowanych spotkaniach najczęściej brali 

udział pracownicy służby BHP. W podejmowanych działaniach zwrócono szczególną uwagę 

na bezpośrednie dotarcie do pracodawców czy przedsiębiorców i sprawujących nadzór 

(kierowników robót, brygadzistów, mistrzów) – osób bezpośrednio pracujących  

na budowach, biorących czyny udział w procesie budowlanym. Organizacja spotkań 

bezpośrednio na terenach budów, w czasie faktycznie wykonywanej pracy pozwalała  

na szerszy bezpośredni udział osób w spotkaniach bez zakłócania organizacji pracy.  

Z informacji uzyskanych od pracodawców wynika, że do udziału w programie zachęciła ich 

możliwość podjęcia dyskusji i znalezienia sposobu rozwiązania problemów bezpieczeństwa  

i higieny pracy, uzyskiwania fachowej porady bez konsekwencji finansowych związanych  

z ewentualnymi nieprawidłowościami.  

Przygotowane materiały edukacyjne oceniane były pozytywnie przez osoby pracujące 

w branży budowlanej, zarówno pod względem merytorycznym, jak również pod kątem 

doboru tematyki. Potwierdzeniem tego był duży popyt na te materiały. Ze względu na coraz 

większy udział w sektorze budowlanym obcokrajowców, głównie obywateli Ukrainy, pojawiały 

się zapytania o wydawnictwa w językach obcych lub materiały obrazkowe pokazujące dobre  

i złe rozwiązania w zakresie bhp na budowie.  
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W ramach współpraca z sygnatariuszami Porozumienia dla Bezpieczeństwa w 

Budownictwie podjęto wspólne działania prewencyjne (głównie szkoleniowe) w ramach 

Tygodnia Bezpieczeństwa na terenach budów prowadzonych na obszarze województwa 

łódzkiego. Ostatecznie przeprowadzono 2 szkolenia, w tym jedno dla firmy SKANSKA S.A.  

i jedno dla MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. W szkoleniach tych wzięło udział 38 

pracowników z 24 podmiotów. Inspektorzy pracy biorą także czynny udział w Tygodniu 

Bezpieczeństwa. Współpraca nie ogranicza się wyłącznie do szkoleń dla podwykonawców, 

ale obejmuje także spotkania robocze z koordynatorami ds. bhp, a także stałą wymianę 

informacji na temat bezpieczeństwa, poza kontaktami związanymi z kontrolą budów.  

Po raz kolejny Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi został zaproszony do udziału 

w XXIII Targach Budownictwa „INTERBUD”, które odbyły się w Łodzi w dniach 23-25 lutego 

2018 r. W targach wzięło udział ponad 200 wystawców związanych z branżą budowlaną.  

W ciągu trzech dni targów inspektorzy pracy udzielali porad w zakresie prawa pracy  

w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. 

Zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się bezpłatne publikacje skierowane do branży 

budowlanej. 

W ramach realizacji połączonych tematów „Budowa. Stop wypadkom!” oraz „Kultura 

bezpieczeństwa” zorganizowano zajęcia edukacyjne dla uczniów ZSP nr 8 w Tomaszowie 

Mazowieckim dla młodzieży kształcącej się w zawodach budowlanych (uczestniczyło  

32 uczniów i 3 nauczycieli). 

W miesiącu kwietniu 2018 r zorganizowano dwa spotkania ze studentami Inżynierii 

Środowiska Politechniki Łódzkiej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 

w ramach realizowanego przez uczelnię przedmiotu  „Technologia i Organizacja Robót 

Instalacyjnych” dla studentów 2 stopnia (magisterskich).  

Tematem szkoleń objęto zagadnienia dotyczące min: przepisów bhp i prawa pracy na 

budowie, praw i obowiązków rzeczoznawców bhp, a także praw inspektorów pracy podczas 

prowadzonych kontroli na budowie. Łącznie w dwóch zorganizowanych szkoleniach 

uczestniczyło 39 studentów.  

W dniu 21 listopada 2018 roku w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-

Technologicznego Sp. z o.o. w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie działań 

prewencyjno-promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi  

w 2018 r. Podczas spotkania wręczone zostały nagrody (między innymi) konkursu „Buduj 

bezpiecznie”. W 2018 r. w konkursie tym wzięło udział 7 budów z terenu województwa 

łódzkiego. Okolicznościowe statuetki dla laureatów oraz dyplomy dla kierowników 

nagrodzonych budów i koordynatorów ds. bhp wręczali Zastępca Głównego Inspektora 

Pracy Andrzej Kwaliński, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi ds. prawno-
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organizacyjnych Grażyna Ślawska oraz Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi  

ds. nadzoru Urszula Śmiałowska. 

W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele organów nadzoru i kontroli warunków 

pracy, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji 

pracodawców.  

 

V.14. Konkursy PIP promujące pożądane postawy w zakresie praworządności  

w stosunkach pracy oraz bezpieczną i higieniczną pracę  

Prawo pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w roku szkolnym 2017/2018 wpłynęły 

karty zgłoszeń do etapu szkolnego konkursu wiedzy o prawie pracy „Poznaj swoje prawa  

w pracy” z 36 szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego, biorących udział  

w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. W etapie szkolnym konkursu „Poznaj 

swoje prawa w pracy” w roku szkolnym 2016/2017 wzięło udział 1021 uczniów z 36 szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Do etapu regionalnego konkursu 

zostało zgłoszonych 72 uczniów, zwycięzców etapu szkolnego. Do etapu regionalnego  

– V edycji konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj 

swoje prawa w pracy” w roku szkolnym 2017/2018, zorganizowanym przez OIP w Łodzi  

w dniu 7 marca 2018 r. przystąpiło 61 uczniów z 34 szkół ponadgimnazjalnych z terenu 

województwa łódzkiego, laureatów etapów szkolnych. Celem konkursu było popularyzowanie 

wiedzy z zakresu prawnej ochrony w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs cieszy się 

rosnącym zainteresowaniem wśród młodzieży.  

W/w uczniowie zostali zgłoszeni do etapu centralnego konkursu. 

Trójka laureatów konkursu otrzymała cenne nagrody rzeczowe oraz zostali zgłoszeni 

oni do etapu centralnego konkursu, pozostali uczestnicy konkursu dyplomy i upominki, które 

wręczyli; w imieniu Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi – starsi inspektorzy pracy – główni 

specjaliści Marta Boguszewska i Marek Kostrzewski, Dyrektor Szkoły Henryka Michalska 

oraz Zastępca Dyrektora Szkoły Dorota Serwik-Porowska. Podziękowania i dyplomy 

otrzymali także opiekunowie (nauczyciele) za przygotowanie uczniów do konkursu.  

W dniu 18 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Centrum Nauki KOPERNIK   

w Warszawie odbył się finał V Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy  

i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. W rozgrywce 

finałowej spotkało się 48 uczniów, którzy wygrali rywalizację na etapie regionalnym. 

Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu zawierającego 50 pytań z zakresu prawnej 

ochrony pracy i bhp, w tym 20 pytań o podwyższonym poziomie trudności. Zwyciężczyni 
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konkursu otrzymała nagrodę ufundowaną przez Głównego Inspektora Pracy Wiesława 

Łyszczka – bon w wysokości 2500 zł.  

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali okolicznościowe 

dyplomy.  

 

Systematycznie wzrasta liczba uczniów etapu szkolnego i regionalnego oraz liczba 

szkół uczestniczących w konkursie, co potwierdza celowość prowadzonych działań 

i potrzebę kontynuowania konkursu w latach następnych. Uczniowie przystępując do 

konkursu, poszerzają swoja wiedzę z prawa pracy i bhp, co przełoży się na większą 

świadomość swoich praw i zagrożeń przy podejmowaniu pracy. Uczniowie są bardzo 

zadowoleni z udziału w konkursach oraz otrzymanych bardzo cennych nagród (sprzęt 

elektroniczny). Mamy nadzieję na utrzymanie w przyszłych latach funduszy na zakup nagród 

dla uczniów uczestniczących w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy” oraz innych 

konkursach  w których Okręgowy Inspektorat Pracy jest współorganizatorem.  

 

Konkurs dla pracowników młodocianych 

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi przy ul. Brzozowej 3 odbył 

się etap regionalny XVIII Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa  

i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie Od Startu”. Celem 

konkursu było popularyzowanie wiedzy o przepisach prawnej ochrony pracy w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Do etapu regionalnego 

konkursu wiedzy przystąpiło 17 uczniów reprezentujących 5 szkół ponadgimnazjalnych  

z terenu województwa łódzkiego: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Poddębicach, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony 

Środowiska w Radomsku, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu, Zespół 

Szkół nr 1 w Zgierzu. Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu pisemnego testu 

składającego się z 50 pytań z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ergonomii, psychologii pracy, ochrony ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.  

Organizatorem konkursu na etapie regionalnym była Izba Rzemieślnicza w Łodzi oraz 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi przy współpracy Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi ufundował nagrody dla zwycięzców – sprzęt 

elektroniczny.  

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi przy ulicy 

Żeromskiego odbył się etap wojewódzki XV edycji Konkursu „Sprawny w zawodzie – 

bezpieczny w pracy 2018”, w kategorii znajomości bezpieczeństwa i higieny pracy  

z elementami prawa pracy dla młodzieży ochotniczych hufców pracy z województwa 

łódzkiego. Celem konkursu było popularyzowanie edukacji tematyki bezpieczeństwa i higieny 
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pracy oraz prawa pracy, podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej bezpiecznego 

wykonywania obowiązków pracowniczych oraz kształtowanie prawidłowych postaw  

i zachowań wśród młodzieży. Do etapu wojewódzkiego konkursu wiedzy przystąpiło 29 

uczestników reprezentujących 15 ochotniczych hufców pracy z terenu województwa 

łódzkiego oraz 2 uczestników z Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie.  

Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu pisemnego testu składającego się z 50 pytań  

z zakresu prawa pracy w tym technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy (maksymalnie 

można było uzyskać 50 punktów). Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy 

co miało odzwierciedlenie w dużej liczbie zdobytych punktów.  

Organizatorami konkursu wojewódzkiego była Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w 

Łodzi oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, który ufundował nagrody dla zwycięzców – 

sprzęt elektroniczny. 

 

V.15.  Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy w 2017 r. 

Do dnia 15.09.2018r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wpłynęło tylko 

jedno zgłoszenie (szczegółowo dokumentujące podejmowane działania) na Konkurs 

Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy za rok 2017 r. w województwie łódzkim od 

Przewodniczącego K.M. NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym 

– Łódź Spółka z o.o. dotyczące Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w tym 

przedsiębiorstwie. W związku z powyższym na podstawie pkt 6 rozdział VI regulaminu 

konkursu na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy Okręgowy Inspektor Pracy 

Andrzej Świderski w dniu 8 listopada 2018 r. potwierdził, że ten konkurs za 2017 r. w 2018 r. 

nie będzie organizowany.  

Jednak pragnąc docenić codzienną działalność Zakładowego Społecznego 

Inspektora Pracy Zygmunta Ziemera na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy  

w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym – Łódź Spółka z o.o. w 2017r. Okręgowy 

Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski postanowił przyznać Panu Zygmuntowi 

Ziemerowi okolicznościowy dyplom Państwowej Inspekcji Pracy za codzienną działalność na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Komunikacyjnym – Łódź Spółka z o.o. w 2017 r.” 

 

V.16.  Działania informacyjne dotyczące bhp pracowników tymczasowych – w ramach 

kampanii SLIC (Senior Labour Inspectors Committee) 

W dniu 28.11.2018 r. w siedzibie OIP w Łodzi odbyło się szkolenie, w ramach którego 

omówiono następujące tematy: 

 specyfika zatrudnienia tymczasowego; 
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 możliwości i warunki zatrudniania cudzoziemców (stan prawny po 01.01.2018 r.); 

 obowiązki i prawa stron w zatrudnieniu tymczasowym dotyczące bhp; 

 nowe wymagania kwalifikacyjne dla kierowców wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym; 

Do udziału w szkoleniu zaproszono 50 agencji pracy tymczasowej, do których 

skierowano pisemne zaproszenia wraz z informacją o realizowanej kampanii oraz 

przypomnieniem obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ciążących na 

agencji pracy tymczasowej oraz pracodawcach użytkownikach. Agencje zachęcono do 

przekazania zaproszenia współpracującym z nimi pracodawcom użytkownikom. Ponadto 

szkolenie promowane było na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. 

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele 18 agencji pracy tymczasowej oraz  

3 pracodawców, w tym 1 pracodawcy użytkownika, ogółem 41 osób. Uczestnikom 

przekazano wydawnictwa PIP i poinformowano o materiałach poświęconych kampanii, 

dostępnych na stronie internetowej PIP.   

Niezależnie od ww. szkolenia, informacje o kampanii były przekazywane 

kontrolowanym w 2018 r. agencjom pracy tymczasowej oraz pracodawcom użytkownikom,  

w szczególności w trakcie kontroli prowadzonych w ramach realizacji tematu 

„Bezpieczeństwo pracowników tymczasowych”. 

 

 

 

V.17.  Działania edukacyjno-informacyjne. Czas pracy kierowców, a wypadki drogowe. 

W 2018 roku przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili 

w ramach działań edukacyjno-informacyjnych w 2018 r. 4 szkolenia obejmujące zakresem 

terytorialnym Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz Oddziały PIP w Kutnie, Sieradzu  

i Piotrkowie Trybunalskim. Szkoleniami objęto 47 przedsiębiorców i łącznie 50 osób.  

Wszyscy zaproszeni telefonicznie na szkolenia przedsiębiorcy (ich przedstawiciele) 

prowadzą działalność w sektorze transportowym głównie w zakresie przewozu towarów na 

terenie Unii Europejskiej. W czasie szkoleń poruszano m.in. zagadnienia związane  

z normami i regulacjami dotyczącymi czasu prowadzania pojazdu, tak krajowymi (ustawa  

o czasie pracy kierowców), jak i ogólnoeuropejskimi (rozporządzenie WE 561). 

Z uwagi na ogólne zainteresowanie poruszano w czasie szkoleń także zagadnienia 

związane ze zmianami w ustawie o transporcie drogowym oraz dyskutowano na temat 

przyszłych zmian przepisów określających zakres delegowania kierowców do innych państw 

UE, a także kwestie kabotażu i prowadzenia dokumentacji dla pracowników firm 

transportowych, jakie zostało przyjęte przez Radę UE większością głosów 3 grudnia 2018 r.  
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W czasie prowadzonych szkoleń dla pracodawców branży transportowej dostępne 

były wydawnictwa PIP w tej tematyce tj. dotyczące: czasu pracy kierowców – poradnik dla 

pracodawcy oraz teczka na materiały, czynniki psychospołeczne w pracy kierowcy, wypadek 

przy pracy oraz inne m.in. dotyczące zagadnień prawa pracy w tym umów o pracę, umów 

cywilnych, praw pracowniczych w zakresie bhp, profilaktycznej ochrony zdrowia. Ponadto w 

2018 r. w ramach rozpatrywanych skarg w firmach zajmujących się działalnością 

transportową i realizacji tematu nr 033/2018 udostępniano pracodawcom w/w wydawnictwa 

PIP, szczególnie dotyczące czasu pracy kierowców i czynników psychospołecznych w pracy 

kierowcy zawodowego. Ogólnie rozdysponowano w 2018 r. 450 szt. tych wydawnictw. 

 

V.18.  Program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu  

w miejscu pracy” 

Pracodawcy  zainteresowani byli przede wszystkim ofertą szkoleniową. Niektóre firmy 

zainteresowane były szczególnie badaniami ze względu na występujące w zespole zjawiska 

o charakterze mobbingu, konflikty interpersonalne itp. Firmy zainteresowane były także 

szkoleniami z zakresu mobbingu i dyskryminacji. Istotne było także, że jest to oferta 

bezpłatna. Informacja na stronie OIP w Łodzi oraz kierowane bezpośrednio do pracodawców  

listowne zaproszenia. 

Do udziału w programie prewencyjnym zostało zaproszonych 180 pracodawców, 

przeprowadzono 45 szkoleń, w których łącznie uczestniczyło 1087 osób. Na szkoleniach 

przeprowadzano również badanie SRP oraz badanie stresu zawodowego, w których 

uczestniczyło 496 osób.  

Popularyzowano temat „Przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu w miejscu 

pracy” również na licznych, organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, 

targach, konferencjach, seminariach i spotkaniach promocyjno-prewencyjnych (łącznie około 

1200 osób), gdzie informowano uczestników i zapraszano do odwiedzenia strony 

internetowej kampanii www.streswpracy.pl oraz rozdawano informatory i poradniki, z lat 

ubiegłych, nie tracących na aktualności: 

 „ Stres w pracy. Poradnik dla pracownika” M. Gólcz 

 „Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy” M. Gólcz 

 „Sposoby na stres. Poradnik dla pracownika” J. Konczanin 

 „Mobbing. Informator dla pracownika.” A. Kucharska 

 „Mobbing.Informator dla pracodawcy.” A. Kucharska. 

 „ Stres w pracy. Przykłady dobrych praktyk” 
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V. 19. Współpraca krajowa i międzynarodowa 

W 2018 r. w ramach różnych przedsięwzięć Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 

współpracował z następującymi partnerami instytucjonalnymi i społecznymi: 
 

1. Współpraca ze Zawiązkami Zawodowymi: NSZZ „Solidarność”, ZZ „Budowlani”, OPZZ, 

ZNP oraz Społeczną Inspekcją Pracy, w zakresie niżej wskazanych działań: 

 szkolenie dla partnerów społecznych z Związku Zawodowego „Budowlani”; 

 Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy  

i Chorób Zawodowych; 

 szkolenie dla liderów Związku Zawodowego „Budowlani” i dla Społecznych 

Inspektorów Pracy, 

 Obchody 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, 

 szkolenie dla Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska  

i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, 

 szkolenie dla przedstawicieli Związku Zawodowego Międzyzakładowej Komisji 

NSZZ „Solidarność” PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej S.A., 

 szkolenie dla zakładowych społecznych inspektorów pracy oraz działaczy 

związkowych ZNP ZOŁ, 

 szkolenie dla przedstawicieli Związku Zawodowego Międzyzakładowej Komisji 

NSZZ „Solidarność” PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej S.A.  

2. Współpraca z Społeczną Inspekcją Pracy, w zakresie niżej wskazanych działań: 

 Majówka z SIP-ami, czyli bezpłatne szkolenie dla społecznych inspektorów pracy, 

 Babie lato z SIP-ami, czyli bezpłatne szkolenie dla społecznych inspektorów pracy, 

 Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy ZNP ZO Łódź-Widzew.  

3. Współpraca z Łódzkim Centrum Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Łodzi, w zakresie 

niżej wskazanych działań: 

 Bezpłatne konsultacje dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców oraz pracodawców 

4. Współpraca z Łódzkim Centrum Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Łodzi i Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie niżej wskazanych działań: 

 Bezpłatne 4 szkolenia w ramach Kampanii „Pracuję legalnie”. 

5. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi Oddział w Piotrkowie 

Trybunalskim, w zakresie niżej wskazanych działań: 

 IV edycja seminarium pn. „ABC Biznesu” w Piotrkowie Trybunalskim 
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6. Współpraca z Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  

w Łodzi, w zakresie niżej wskazanych działań: 

 Szkolenie dla pracowników służby bhp w ramach ogólnopolskiej Kampanii 

informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie!” 

7. Współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi, w zakresie niżej 

wskazanych działań:. 

 III Konferencja UDT „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych  

w procesach produkcyjno-magazynowych” 

8. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego, Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia przy Katedrze Prawa Pracy 

UŁ, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie niżej wskazanych działań: 

 szkolenie dla studentów w ramach Akademii Kompetencji Biura Karier Uniwersytetu 

Łódzkiego, 

 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”, 

 Konferencja „PRACUJ LEGALNIE!”  

9. Współpraca z Politechniką Łódzką, w zakresie niżej wskazanych działań: 

 szkolenie dla studentów w ramach Akademickich Targów Pracy. 

10. Współpraca z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach,  

w zakresie niżej wskazanych działań: 

 XXVI Targi Rolne „AGROTECHNIKA” w Bratoszewicach, 

 „XX Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych” i Targi Rolne „W sercu Polski”, 

podsumowanie etapu regionalnego XVI Ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne” w Bratoszewicach, 

 Finał X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie  

w Bratoszewicach, 

11. Współpraca z „Ochotniczymi Hufcami Pracy, w zakresie niżej wskazanych działań: 

 Konkurs „Sprawny w zawodzie- bezpieczny w pracy”, 

 Porozumienie z Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy  

w Łodzi. 

12. Współpraca z Izbą Rzemieślniczą w Łodzi, w zakresie niżej wskazanych działań: 

 konkurs wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, 

13. Współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie niżej 

wskazanych działań:  

 Konkurs pt. „Bezpieczne na wsi- Powiedz stop upadkom”, 
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 podsumowanie Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018  

na terenie województwa łódzkiego, 

 XXVII Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza „ROL-SZANSA 2018”. 

14. Współpraca z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową i jej oddziałami (Zgierz, Pabianice),  

w zakresie niżej wskazanych działań: 

 szkolenie na temat: „Podstawy prawne zatrudnienia (umowa o pracę, umowa 

zlecenie, umowa o dzieło) - aspekty prawne i faktyczne.” w ramach Kampanii 

„Pracuj legalnie!”, 

 szkolenie na temat: „Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP” w ramach 

Kampanii „Pracuj legalnie!”. 

 szkolenie dla przedsiębiorców zorganizowane w ramach Kampanii informacyjno-

edukacyjnej „Pracuję legalnie!” na temat: „Możliwości i warunki zatrudniania 

cudzoziemców (stan prawny po 01.01.2018 r.)”. 

15. Współpraca z Skierniewicką Izbą Gospodarczą, w zakresie niżej wskazanych działań: 

 szkolenie m. in dla pracodawców w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej 

”Pracuję legalnie!”.  

16. Współpraca z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w Warszawie - 

Oddział w Łodzi, w zakresie niżej wskazanych działań: 

 Porozumienie z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w Warszawie - 

Oddział w Łodzi zawarte w dniu 31.07.2018 r. 

 

Ponadto, w 2018 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi uczestniczyli  

w niżej wskazanych przedsięwzięciach: 

 szkoleniu dla członków Cechu Rzemiosł Budowlanych, Drzewnych i Mineralnych  

w Łodzi dla Cechu Rzemiosł Budowlanych, Drzewnych i Mineralnych w Łodzi, 

 szkoleniu pracowników Zakładów Usług Leśnych, 

 Targach INTERBUD 2018 – XXV edycja Targów Budownictwa i Wyposażenia 

Wnętrz INTERBUD. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi przygotował stoisko 

informacyjne, na którym wystawcy i odwiedzający uzyskiwali porady z zakresu 

prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie oraz zaopatrywali się 

w bezpłatne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto inspektorzy pracy 

przeprowadzili wykład nt.: „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach na 

wysokości”. 

 obchodach 27. rocznicy powstania Straży Granicznej. Komendant Nadwiślańskiego 

Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzej Rytwiński uhonorował nadinspektora 
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pracy Grzegorza Barańskiego Medalem Pamiątkowym „Za zasługi dla 

Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej”. Uroczystość wręczenia medalu 

odbyła się w czasie uroczystych obchodów 27. rocznicy utworzenia Straży 

Granicznej w Łazienkach Królewskich w Warszawie. 

 Finale konkursu gminnego wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie  

pt. „Bezpiecznie na wsi” 

 Dożynkach Prezydenckich w Spale, 

 spotkaniu w ramach porozumienia pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu 

Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w siedzibie Okręgowego Urzędu 

Górniczego w Kielcach, 

 Konkursie Bezpiecznej Orki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie 

 Wojewódzkim podsumowaniu działań prewencyjno-promocyjnych w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2018 r.  

W roku 2018 Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi nie prowadził żadnych działań  

w zakresie współpracy międzynarodowej. 

 

VI.PODSUMOWANIE 

Podsumowanie i wnioski  

Przeprowadzone przez inspektorów pracy w 2018 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, w tym zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny 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 stwierdzić 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 
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natychmiast działania naprawcze przez pracodawców pozwalały inspektorom pracy 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, ale również wypłaty minimalnej stawki 

godzinowej, która w dalszym ciągu jest potrzebna. 

Mniej optymistyczne wyniki w dalszym ciągu dotyczą przestrzegania przepisów  

w zakresie wynagrodzeń za pracę oraz problematyki czasu pracy. Te zagadnienia 

dominowały w szczególności w treści skarg, jakie wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Łodzi. 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 pracy 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 ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy. 

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że najczęściej wypadkom ulegają pracownicy o krótkim 

stażu pracy w danym zakładzie. 

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. 

Bez wątpienia zachodzi potrzeba intensyfikowania działań w sektorze budowlanym 

skierowanych na czynności nadzorczo-kontrolne, jak i prewencyjne, m. in. w zakresie 

wdrażania i propagowania bezpieczeństwa i higieny oraz dobrych praktyk.  

Kolejnym, głównym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy pozostaje nadzór  

i kontrola w zakresie legalności zatrudnienia, w tym także cudzoziemców. W 2018 r. wzrosła 

liczba cudzoziemców, którzy wykonują pracę na terenie województwa łódzkiego. 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.  
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Jednym z ważniejszych nowych w 2018 r. zadań Państwowej Inspekcji Pracy stały 

się kontrole związane z przestrzeganiem przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w 

niedziele i święta oraz  w niektóre inne dni, które uwidoczniły podczas kontroli niejasność 

przepisów w/w ustawy i wskazały na konieczność jej zmiany. Kontrole te z pewnością w 

2019 r. nadal będą jednym z podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy. 

Program działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. będzie realizowany w roku 

jubileuszu 100-lecia inspekcji pracy, a stałym priorytetem działań kontrolno-nadzorczych i 

prewencyjnych PIP jest i nadal będzie dążenie do osiągnięcia trwałej poprawy stanu 

przestrzegania prawa wobec osób świadczących pracę. 

W 2019 r., jak wynika z programu przedstawionego Radzie Ochrony Pracy w dniu 11 

grudnia 2018 r., Państwowa Inspekcja Pracy rozpocznie realizację I etapu długofalowych 

działań kontrolno-prewencyjnych. Skupi się w nim na ograniczaniu zagrożeń wypadkowych 

poprzez wdrożenie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których 

wystąpiły wypadki przy pracy, a także na bezpieczeństwie w wytypowanych zakładach o 

wysokiej skali zagrożeń oraz zakładach, w których występuje narażenie na czynniki o 

działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 

W planie zadań rocznych kontynuowane będą m.in. kontrole w budownictwie, 

przemyśle spożywczym, leśnictwie, zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z 

drewna, czyli w sektorach i branżach, w których występuje wiele czynników niebezpiecznych 

lub szkodliwych w środowisku pracy. 

Program przewiduje także realizację zadań stałych, wynikających bądź z zapisów 

ustawowych, bądź z potrzeby monitorowania wybranych obszarów ochrony pracy. Nadal 

prowadzone będą m.in. kontrole w ramach nadzoru rynku maszyn i urządzeń, a także 

kontrole wypełniania obowiązków wynikających z unijnych rozporządzeń dotyczących 

chemikaliów. 

W odniesieniu do prawnej ochrony pracy działania inspektorów pracy powinny 

skoncentrować się na zagadnieniach o szczególnym znaczeniu społecznym, takich jak czas 

pracy, wynagrodzenie za pracę i zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. 

Pojawią się też nowe tematy kontrolne związane z nowymi przepisami wprowadzonymi 

nowelizacją Karty Nauczyciela oraz ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. Nowe 

unormowania w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej z pewnością objęte będą 

wzmożoną kontrolą przez inspektorów pracy. Można się również spodziewać działalności 

informacyjnej poświęcone tym zagadnieniom.  

Jak co roku kontrole inspektorów obejmą legalność zatrudnienia obywateli polskich. 

Czynności kontrolne zostaną przeprowadzone m.in. w branżach, w których najczęściej 
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stwierdzane są  nieprawidłowości, a także w agencjach pracy tymczasowej i podmiotach 

powierzających pracę sezonową w małych miejscowościach. Z kontrolami inspekcji pracy 

będą musieli się liczyć podmioty zatrudniający cudzoziemców, wśród których najliczniejszą 

grupę będą zapewne stanowić obywatele Ukrainy. 

Program działań na przyszły rok obejmuje również bogatą ofertę działań 

edukacyjnych PIP. Pracodawców i przedsiębiorców w prawidłowym stosowaniu przepisów 

prawa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy będą wspierać przedsięwzięcia pozakontrolne 

inspekcji pracy, czyli programy prewencyjno-promocyjne, kampanie, współpraca z mediami, 

szkolenia i doradztwo w tym obszarach. 

 


