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I. WPROWADZENIE 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem 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 ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej 

Inspekcji Pracy.  

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa 

pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole 

oraz działania prewencyjne, zmierzające do zwiększenia poszanowania prawa pracy 

i eliminowania zagrożeń wypadkowych. 

Do utrzymywania systemu inspekcji pracy zobowiązuje Polskę ratyfikowana w 1995 r. 

Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 81, dotycząca inspekcji pracy 

w przemyśle i handlu. 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej.  

Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy, w zakresie określonym w ustawie, sprawuje 

Rada Ochrony Pracy. Urzędem kieruje Główny Inspektor Pracy powołany przez Marszałka 

Sejmu RP. Główny Inspektor Pracy wchodzi w skład unijnego Komitetu Wyższych 

Inspektorów Pracy (SLIC). Do sekretariatu ww. Komitetu corocznie przekazywany jest 

„Raport roczny z działalności inspekcji pracy”. 

Struktura organizacyjna Państwowej Inspekcji Pracy określona jest w Statucie 

Marszałka Sejmu RP. Zgodnie ze Statutem organami Państwowej Inspekcji Pracy są: 

1) Główny Inspektor Pracy 

2) okręgowi inspektorzy pracy 

3) inspektorzy pracy działający w ramach terytorialnej właściwości okręgowych 

inspektoratów pracy. 

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy są: 

1) Główny Inspektorat Pracy 

2) okręgowe inspektoraty pracy 

3) Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera 

we Wrocławiu. 

Zgodnie z art. 5.1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektoraty Pracy mogą 

tworzyć w ramach swojej właściwości terytorialnej oddziały. 
 

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 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
6 

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. 
 

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje ustawowe zadania - określone w art. 10 ustawy 

o Państwowej Inspekcji Pracy – zgodnie z programem działania, który jest podstawowym 

dokumentem określającym jednoroczne oraz długofalowe kierunki działania Urzędu. Przy 

tworzeniu programu wnikliwie analizowane są propozycje tematyczne ministerstw i urzędów 

centralnych, organów kontroli warunków pracy, jednostek naukowo-badawczych, związków 

zawodowych i organizacji pracodawców. Program uwzględnia standardy europejskie, 

zalecenia Rady Ochrony Pracy i komisji sejmowych, a także potrzeby krajowego rynku pracy 

oraz sytuację makroekonomiczną kraju. 

Przy realizacji zadań Państwowa Inspekcja Pracy współdziała ze związkami 

zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami 

pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w rozumieniu 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Pełnomocnikiem Rządu  

do Spraw Równego Traktowania oraz z organami administracji państwowej, w szczególności 

z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz organami Krajowej Administracji 

Skarbowej, a także z Policją, Strażą Graniczną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  

i organami samorządu terytorialnego. 
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Struktura organizacyjna Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

Okręgowym Inspektoratem Pracy kieruje okręgowy inspektor pracy przy pomocy 

zastępcy ds. nadzoru i ds. prawno-organizacyjnych. W strukturze Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Łodzi działają cztery oddziały terenowe zlokalizowane w Piotrkowie Trybunalskim, 

Sieradzu, Skierniewicach i w Kutnie.  
Inspektorat obejmuje zasięgiem swojego działania województwo łódzkie. Siedzibą 

Inspektoratu jest miasto Łódź.  

Przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi działają na rzecz promowania działań  

w sprawach przestrzegania przepisów prawa pracy w wybranych sektorach gospodarki 

następujące organy opiniodawczo-doradcze: 

• Rada do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie; 

• Wojewódzka Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. 

Pracownicy Inspektoratu, w tym inspektorzy pracy, w zależności od wykonywanych 

zadań, przypisani są formalnie do zorganizowanych w Okręgowym Inspektoracie Pracy 

sekcji i zespołów, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów branżowych. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. 

wynosił 166 osób (165,5 etatów), w tym: 

• osoby kierownictwa (OIP i 2 Zastępców OIP), 

• inspektorów pracy, 

• kandydatów na inspektorów pracy, 

• pracowników merytorycznych, 

• pracowników organizacyjnie wspomagających inspektorów pracy, 

• pracowników księgowości, administracyjnych i obsługi. 
 

Działalno ść Okręgowego Inspektoratu Pracy Łodzi w 2019 roku – infor macje ogólne 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi realizował w 2019 r. zadania kontrolne  

i nadzorcze oraz działalność prewencyjną i promocyjną w zakresie prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w harmonogramie działania Okręgowego 

Inspektoratu Pracy na 2019 r., opartym na Programie działania Państwowej Inspekcji Pracy 

w roku 2019 oraz na lata 2019- 2021 zaopiniowanym przez Radę Ochrony Pracy.  

W 2019 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zrealizował wszystkie zadania 

nałożone harmonogramem na dany rok. 

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. DZIAŁALNO ŚĆ KONTROLNA OKR ĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY  

II.1. Informacje ogólne – statystyka 

W okresie sprawozdawczym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi 

zrealizowanych zostało ogółem 5502 kontroli (dla porównania w roku 2018 kontroli było 

5861, natomiast w 2017 roku – 6461). 

 

Kontrolami objętych zostało 4789 podmiotów gospodarczych zatrudniających 417 296 

pracujących (w latach 2018 i 2017 kontrole przeprowadzono u 5459 i u 5421 pracodawców). 
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Dominującą liczbą kontroli objęto zakłady małe o zatrudnieniu do 9 osób – 

skontrolowano 2741 takich zakładów, co stanowi prawie 57 % ogólnej liczby podmiotów 

poddanych kontroli. Zakładów o zatrudnieniu od 10 do 49 osób skontrolowano 1273 (27% 

ogólnej liczby podmiotów objętych kontrolami), o zatrudnieniu od 50 do 249 osób – 547 

podmiotów (11%) i 228 zakładów o zatrudnieniu powyżej 250 osób (5% liczby podmiotów). 

 

W porównaniu z latami ubiegłymi, tym razem w roku 2019, uwzględniając sektory 

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

(od 2018 przewaga tej branży wzrasta, w latach ubiegłych było to „Przetwórstwo 

przemysłowe”) skontrolowano 1141 podmiotów – około 24% wszystkich skontrolowanych 

podmiotów. Przedsiębiorstw z branży „Przetwórstwo przemysłowe” skontrolowano w ilości 

1047 podmiotów, co stanowi około 22%, z branży „Budownictwo” było to 738 podmiotów – 

15% 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 2018 r. pokazują wykresy na następnej stronie. 

W roku 2018 wyniku przeprowadzonych kontroli wydawane były następujące środki 

prawne: 

• decyzje nakazowe ogółem – 15 216 (dla porównania w roku 2018 wydanych było  

19 529 decyzji, natomiast w 2017 – 24 934 decyzji); w tym: 

o decyzje płacowe – 254 ogółem (dla porównania w roku 2018 było wydanych 

takich decyzji 345, natomiast w 2017 – 281 decyzji); 

o decyzje ustne – 7097 (w latach 2018 i 2017 odpowiednio 8 930 i 10 717 decyzji); 
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• decyzje skierowania do innych prac – 150 dotyczących 254 pracowników  

(w latach 2018 i 2017 odpowiednio 172 dotyczących 317 pracowników oraz  

218 dotyczących 383 pracowników); 

• wnioski w wystąpieniach – 17 013 (w latach 2018 i 2017 odpowiednio 16 885 i 21 244 

wniosków); 

• mandaty – 1170  na kwotę 1 353 620,- zł (w latach 2018 i 2017 odpowiednio 1 152  na 

kwotę 1 360 450,- zł oraz 1 100 na kwotę 1 286 500,- zł); 

• wnioski do sądu – 59 (w latach 2018 i 2017 odpowiednio 147 i 228 wniosków); 

• środki wychowawcze – 1144  (w latach 2018 i 2017 odpowiednio 1440 i 1644); 

• upomnienia – 67  (w latach 2018 i 2017 odpowiednio 93 i 84). 
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II.2. Działania kontrolno-nadzorcze w obszarze bezp ieczeństwa i higieny pracy 

II.2.1. Badanie okoliczno ści i przyczyn wypadków przy pracy  

W 2019 roku w prowadzonym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi rejestrze 

wypadków zarejestrowano 349 zdarzeń wypadkowych (sporządzono 349 meldunków 

GIP-Mw), w których poszkodowanych zostało 391 osób. Z tego w okresie od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. zaistniało 330 zdarzeń wypadkowych, w których poszkodowanych zostało 

375 osób. W analizowanym okresie wśród zgłoszonych zdarzeń według stanu wiedzy na 

dzień 27.01.2020 r. za wypadki przy pracy zostało uznane 217 zdarzeń, w których 

poszkodowanych zostało 236 osób. 

Inspektorzy pracy w ramach realizacji tematu w roku 2019 przeprowadzili ogółem 185 

kontroli w 183 podmiotach, w trakcie których zbadali okoliczności i przyczyny 184 wypadków, 

w których poszkodowane były 203 osoby, oraz dwa zdarzenia potencjalnie wypadkowe. 

Spośród zbadanych w 2019 r. wypadków przy pracy 158 wypadków, w których 

poszkodowanych było 169 osób, zaistniało w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

Zdarzenia zgłoszone w 2019 r, zaistniałe w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 
(liczba poszkodowanych wg skutków wypadku)  

 Zarejestrowane 
zdarzenia 

wypadkowe 

Poszkodowani (wg skutków wypadku) 

śmiertelne ciężkie lekkie suma 

indywidualne 295 50 78 167 295 

zbiorowe 35 2 7 71 80 

Razem 329 52 85 237 374 

Tab. 1. Zdarzenia zgłoszone do OIP, zaistniałe w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 – 

liczba poszkodowanych wg skutków wypadku. 

Wśród zgłoszonych w 2019 r. zdarzeń zarejestrowano 23 wypadki komunikacyjne, 

w których poszkodowanych było łącznie 45 osób oraz 38 tzw. nagłych przypadków 

medycznych, w których poszkodowanych było 39 osób (13 wyznaczonych do badania, jeden 

przekazany do innego OIP, w tym według stanu na 27.01.2020 r. 9 zdarzeń nie zostało 

uznanych za wypadek przy pracy, 1 zostało uznane, a w trzech przypadkach nie zakończono 

jeszcze postępowania kontrolnego). Ogółem, według stanu wiedzy na dzień 27.01.2020 r., 

24 zdarzenia, w których do urazu doszło w wyniku zaistnienia przyczyny wewnętrznej 

u poszkodowanego, nie zostały uznane za wypadki przy pracy w rozumieniu przepisów 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi  

(według stanu na dzień 27.01.2020 r.), za wypadki przy pracy uznanych zostało 217 zdarzeń 
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zaistniałych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Liczba ta może ulec zmianie 

ze względu na trwające obecnie postepowania powypadkowe zarówno prowadzone przez 

inspektorów pracy w ramach czynności kontrolnych, jak i postępowania prowadzone przez 

zespoły powypadkowe w zakładach pracy. 

Wypadki przy pracy zarejestrowane w OIP Łód ź 
 i zaistniałe w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019  r. 

 Zarejestrowane 
wypadki przy pracy 

Poszkodowani (wg skutków wypadku) 

śmiertelne ciężkie lekkie suma 

indywidualne 187 17 42 127 187 

zbiorowe 24 0 2 41 43 

Razem 217 17 44 175 236 

Tab. 2. Wypadki przy pracy zarejestrowane w systemie PIP – OIP Łódź, zaistniałe w okresie 

od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.  

W roku 2019 inspektorzy pracy zakończyli czynności kontrolne badania okoliczności  

i przyczyn których zbadali okoliczności i przyczyny 184 wypadków uznanych za wypadki przy 

pracy, w których poszkodowane były 203 osoby, w tym 158 wypadków uznanych za wypadki 

przy pracy zaistniałych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r., i w których 

poszkodowanych zostało 169 osób.  

Zbadane przez inspektorów pracy OIP Łód ź zdarzenia uznane za wypadki przy pracy  

 
Wypadki przy pracy 

Poszkodowani (wg skutków wypadku) 

śmiertelne ciężkie lekkie suma 

indywidualne 164 18 48 98 164 

zbiorowe 20 1 7 31 39 

Razem 184 19 55 129 203 

Tab. 3. Zbadane zdarzenia uznane za wypadki przy pracy  

Zbadane przez inspektorów pracy OIP Łód ź zdarzenia 
 uznane za wypadki przy pracy, zaistniałe w okresie  od 01.01.2019 do 31.12.2019  

 
Wypadki przy pracy 

Poszkodowani (wg skutków wypadku) 

śmiertelne ciężkie lekkie suma 

Indywidualne 144 16 42 86 144 

Zbiorowe 14 0 2 23 25 

Razem 158 16 44 109 169 

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

od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.  
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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 (Rys. 1a). W 2019 roku nastąpił spadek liczby 

zgłoszonych wypadków śmiertelnych i ciężkich, znacząco wzrosła natomiast liczba 

zgłoszonych wypadków indywidualnych lekkich (o ponad 31 %) oraz wypadków zbiorowych 

(o niemal 60 %). O ile liczba przeprowadzonych kontroli w związku z badaniem przyczyn  

i okoliczności wypadków przy pracy w roku 2019 wzrosła o 4 % w stosunku do roku 2018,  

o tyle badanych w trakcie kontroli wypadków indywidualnych lekkich przekroczyła 53 % 

ogółu wszystkich badanych zdarzeń uznanych za wypadki przy pracy. Podobna tendencja 

utrzymuje się odnośnie osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy zbadanych  

przez inspektorów pracy OIP w Łodzi. O ile sumaryczna liczba poszkodowanych  

w wypadkach śmiertelnych i ciężkich utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym 

poziomie, a nawet spada, o tyle liczba poszkodowanych z lekkimi obrażeniami ciała 

znacząco wzrosła (Rys. 1b). 

Zbadane w 2019 r. wypadki przy pracy najczęściej były zgłoszone przez policję 

(65 %), w drugiej kolejności przez pracodawców (30 %). 

 

 

Rys. 1a 
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Najwięcej spośród zaistniałych i zbadanych w 2019 r. zdarzeń, które zostały uznane 

za wypadki przy pracy miało miejsce w zakładach przetwórstwa przemysłowego (36,4 %), 

zakładach budowlanych (13,0 %), zakładach prowadzących pozostałą działalność 

(nieokreśloną) (25,0%). 

 

Poszkodowani w wypadkach ze skutkiem ciężkim zaistniałych i zbadanych  

przez inspektorów pracy w 2019 r. najczęściej wykonywali pracę w zakładach przetwórstwa 

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

(20 %), w budownictwie (11 %).  

 

Rys. 3 
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Wśród poszkodowanych w zaistniałych i w zbadanych wypadkach przy pracy  

w 2019 r. ze skutkiem śmiertelnym, najwięcej poszkodowanych pracowało w zakładach 

prowadzących pozostałą nieokreśloną działalność (58 % poszkodowanych) oraz 

w zakładach przetwórstwa przemysłowego (31,6 % poszkodowanych).  

 

Rys. 5 

Rys. 4 
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Największa ilość poszkodowanych uległa wypadkom w miejscach produkcji 

przemysłowej (121 osób – 60 %, w tym 69 w miejscach produkcji) oraz na terenach budów 

(50 osób – 25 %). Również w tych dwóch rodzajach miejsc śmierć poniosła największa ilość 

poszkodowanych – po 8 osób, to jest po 42 % ofiar śmiertelnych. 

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: 

− upadek osoby z wysokości na niższy poziom – 39 poszkodowanych 

(19,3 % wszystkich poszkodowanych), w tym 7 poszkodowanych ze skutkiem 

śmiertelnym (36,8 % ofiar śmiertelnych), a 6 kolejnych poszkodowanych doznało 

ciężkich obrażeń ciała (10,7 % wszystkich poszkodowanych w tej grupie), 

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

kontroli nad materiałem obrabianym – 18 poszkodowanych (8,9 % wszystkich 

poszkodowanych), w tym 9 poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała (16,1 % 

poszkodowanych w wypadkach ciężkich), 

− ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego – upadek czynnika 

z góry – 18 poszkodowanych (8,9 % wszystkich poszkodowanych), w tym 

2 poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym i 4 z ciężkimi obrażeniami ciała, 

− pochwycenie lub odrzucenie osoby – 15 poszkodowanych (7,4 % wszystkich 

poszkodowanych), w tym 2 poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym (10,5 %) 

i 6 z ciężkimi obrażeniami ciała (10,7 %), 

− utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym –  

10 poszkodowanych (4,95 % wszystkich poszkodowanych), w tym 1 poszkodowany 

ze skutkiem śmiertelnym, a 2 doznało ciężkich obrażeń ciała, 

− przemoc, atak, zagrożenie – ze strony osób spoza zakładu pracy – 

10 poszkodowanych (4,95 % wszystkich poszkodowanych), 

− obecność poszkodowanego lub osoby trzeciej w strefie zagrożenia – 

10 poszkodowanych (4,95 % wszystkich poszkodowanych), w tym 7 osób doznało 

ciężkich obrażeń ciała (12,5 % ogółu ciężkich wypadków). 
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Analizując procesy pracy wykonywane przez poszkodowanych w chwili wypadku, 

jako najczęściej występujące należy wskazać: 

− produkcję i przewarzanie – 57 poszkodowanych, 

− wznoszenie nowych obiektów budowlanych – 23 poszkodowanych  

− przebudowywanie, naprawę, rozbudowywanie, konserwację obiektów budowlanych 

i infrastruktury – 17 poszkodowanych, 

− przygotowywanie, instalowanie, montowanie, demontowanie, rozbieranie itp. – 

15 poszkodowanych, 

− prace związane z czynnościami konserwacji, naprawy, regulacji –  

14 poszkodowanych,  

− magazynowanie – 12 poszkodowanych. 

Zwraca uwagę, że podczas realizowania procesów pracy związanych 

z budownictwem, obejmujących zarówno wznoszenie nowych budynków i obiektów 

infrastruktury, jak i ich przebudowy oraz rozbiórki, wypadkom uległo ogółem 

48 poszkodowanych, w tym 8 poniosło śmierć (42 % wszystkich ofiar śmiertelnych), 

a kolejnych 8 odniosło ciężkie obrażenia ciała. 

Rys. 6 
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 Biorąc pod uwagę proces pracy realizowany przez poszkodowanego w chwili 

wypadku, należy uznać, że w stosunku do roku 2018 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 

budowanie nowych budynków (230 %).  

 

Najczęściej poszkodowani ulegali wypadkom przy wykonywaniu czynności związanych z: 

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

– 28 poszkodowanych (13,9 % ogółu poszkodowanych), 

− obsługą maszyn związaną z podawaniem/odbieraniem materiałów, wyrobów, 

półwyrobów itp. – 25 poszkodowanych (12,4 % ogółu poszkodowanych), 

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

21 poszkodowanych (10,4 % ogółu poszkodowanych), 

− pracą narzędziami ręcznymi niezmechanizowanymi - 13 poszkodowanych (6,4 % 

ogółu poszkodowanych), 

− nadzorowaniem i innymi czynnościami związanymi z pracą oraz przemieszczaniem 

się maszyny - 12 poszkodowanych (5,9 % ogółu poszkodowanych). 

Rys. 7 
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Wypadkom przy pracy ulegały najczęściej osoby w wieku 41-50 lat (50 –

poszkodowanych, w tym 7 ofiar śmiertelnych) oraz osoby w wieku 21-30 lat i 31-40 lat  

(po 46 poszkodowanych w obu grupach), najmniej liczną grupę stanowiły osoby do 20 roku 

życia (4 poszkodowanych).  

Niemal połowa poszkodowanych (47 %) uległa wypadkowi w pierwszym roku 

zatrudnienia na stanowisku, na którym doszło do wypadku, w tym 12 % w pierwszym 

tygodniu zatrudnienia. Trzy czwarte wszystkich poszkodowanych przed wypadkiem 

wykonywało pracę na danym stanowisku krócej niż 4 lata. Spośród śmiertelnych ofiar 

wypadków przy pracy niemal dwie trzecie z nich (63 %) uległo wypadkowi w pierwszym roku 

zatrudnienia na danym stanowisku, a co czwarta ofiara śmiertelna pracowała przed 

wypadkiem krócej niż tydzień. 

Najczęściej wskazywane przez inspektorów pracy przyczyny wypadków miały 

związek z nieprawidłowym zachowaniem pracownika i stanowiły one niemal 50 % wszystkich 

zidentyfikowanych przyczyn zbadanych wypadków. Najczęściej wskazywane w tej grupie 

przyczyny to przyczyny związane z zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem, 

niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności, lekceważeniem zagrożenia 

(brawura, ryzykanctwo) oraz lekceważeniem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Piętnastu poszkodowanych uległo wypadkowi w wyniku niewłaściwego zachowania 

się pracownika spowodowanego spożyciem alkoholu. 

Rys. 8 
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Przyczyny wynikające z nieprawidłowej organizacji pracy stanowiły niemal jedną 

trzecią wszystkich przyczyn zbadanych wypadków (32 %). Jako dominujące przyczyny w tej 

grupie inspektorzy pracy wskazali nadzoru nad pracownikami oraz tolerowanie, przez osoby 

sprawujące nadzór, odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, także 

brak instrukcji obsługi maszyn i urządzeń lub prowadzenia procesu technologicznego. 

Przyczyny wynikające ze stanu materialnego środowiska pracy, w tym maszyn 

i urządzeń oraz narzędzi, stanowiły zaledwie 17 % wszystkich przyczyn wypadków. 

W tej grupie inspektorzy pracy najczęściej wskazywali na niewłaściwą konstrukcję urządzeń 

zabezpieczających, ich niewłaściwą konstrukcję lub niewłaściwe działanie, a ponadto 

na niewłaściwą stateczność czynnika materialnego oraz brak środków ochrony zbiorowej. 

Przykłady zbadanych zdarze ń wypadkowych  

1. Poszkodowany pracownik zatrudniony na stanowisku introligatora obsługiwał maszynę 

sztancującą „Szanztygiel Imperia Rabolini”. W pewnym momencie pracujący przy 

maszynie sztancującej – poligraf-automat inny pracownik usłyszał „dziwny” dźwięk  

i wychylił się znad swojej maszyny i spojrzał na stanowisko pracy poszkodowanego. 

Podbiegł do stanowiska poszkodowanego i zobaczył. że do pasa znajduje się on  

w maszynie, którą obsługiwał, pomiędzy płytą oporową a stołem ruchomym, dociskowym. 

Wyłączył maszynę wyłącznikiem awaryjnym i krzykiem przywołał pozostałych 

pracowników. Poszkodowany był przewieszony przez stół roboczy (ruchomy) maszyny 

sztancującej, nie dawał znaków życia. Inny pracownik przystąpił do próby opuszczenia 

stołu roboczego, aby uwolnić poszkodowanego. W tym celu przeciął przewody 

elektryczne, sterujące elektrozaworu. Pozostałe osoby próbowały rozewrzeć szczęki 

maszyny przy pomocy lewarka i łomów. Po otwarciu elektrozaworu przy pomocy zasilania 

230V z przedłużacza, pracownicy zakręcili kołem zamachowym, co spowodowało 

opuszczenie dolnej części stołu roboczego do ok. 300 od poziomu. Ostatecznie ciało 

poszkodowanego wyciągnęli z maszyny przybyli na miejsce wypadku strażacy. 

.  
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Fotografia nr 1 – Brak urządzeń 

ochronnych od strony drugiej 

korby mimośrodu oraz od przodu 

maszyny 

Fotografia nr 2 – Brak urządzeń 

ochronnych od strony drugiej 

korby mimośrodu oraz od przodu 

maszyny 
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Fotografia nr 3 – Widok maszyny 

sztancującej IMPERIA 

(sztanctygiel) od strony obsługi. 

Widoczny pręt na czole ruchomej 

części sztancownicy, 

niesprzężony z łącznikiem 

wyłączającym napędy. 

 

Widoczny wyłącznik nożny 

maszyny. 

Inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku: 

− brak urządzenia ochronnego uniemożliwiającego dostanie się operatora w strefę 

niebezpieczną, zgniotu, maszyny sztancującej (w przestrzeń pomiędzy stołem 

ruchomym a płytą oporową) lub wyłączającego napęd maszyny w chwili dostania się 

w strefę niebezpieczną części ciała operatora, 

− dopuszczenie do pracy poszkodowanego, z użyciem maszyny sztancującej, 

niesprawnej technicznie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa operatorowi, 

niespełniającej wymagań minimalnych bhp, poprzez brak urządzenia ochronnego. 

− niewłaściwe dokonywanie kontroli i przeglądów maszyny sztancującej, przez osobę 

nie posiadającą kwalifikacji i wystarczającej wiedzy w tym zakresie, 

− niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności (prawdopodobne),  

− chwilowe zasłabnięcie (prawdopodobne). 

− niewłaściwe tempo pracy (prawdopodobne).  
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2. Poszkodowany, zatrudniony na stanowisku operator podestów ruchomych przejezdnych – 

pomocnik montera instalacji elektrycznych, wykonywał prace polegające na wymianie 

przyłącza elektroenergetycznego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Prace  

te były wykonywane w pobliżu czynnej, napowietrznej instalacji niskiego napięcia (NN)  

~ 400 V, z wykorzystaniem podestu ruchomego, obsługiwanego bezpośrednio przez 

poszkodowanego. 

Po usunięciu starej linii elektrycznej prowadzącej od słupa należącego do PGE  

do budynku mieszkalnego, wykonanej z nieizolowanych przewodów, zamocował skrętkę 

przewodów energetycznych (izolowanych) na haku znajdującym się na budynku. Drugi 

koniec przewodów poszkodowany miał zamocować na haku znajdującym się na słupie 

energetycznym należącym do PGE, w pobliżu czynnej linii energetycznej niskiego 

napięcia (w odległości ok 0,5 m od czynnej linii niskiego napięcia należącej do PGE).  

W czasie wykonywania tych czynności poszkodowany dotknął prawą ręką będącego pod 

napięciem przewodu linii NN, w wyniku czego doszło do porażenia prądem i zgonu 

poszkodowanego. 

W czasie, gdy poszkodowany demontował stare przyłącze i przystąpił do montażu 

nowego, kierujący pracą pracodawca poszkodowanego nie był obecny w miejscu 

wykonywania robót.  

Poszkodowany w czasie wykonywania ww. prac nie stosował środków ochrony 

indywidualnej i zbiorowej zabezpieczających przed możliwością porażenia prądem oraz 

zabezpieczających przed możliwością upadku z wysokości. 

Inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku: 

− wykonywanie prac przy czynnej – znajdującej się pod napięciem – napowietrznej linii 

elektroenergetycznej niskiego napięcia,  

− niepoinformowanie PGE o wykonywanych pracach, 

− brak instrukcji, określających technologię, wymagane narzędzia oraz środki ochronne, 

które należy stosować podczas prowadzenia tych prac, 

− brak pisemnego polecenia na wykonywanie prac eksploatacyjnych stwarzających 

możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego 

podczas wykonywania prac w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych 

lub ich części, znajdujących się pod napięciem określających warunki i środki ochronne 

niezbędne do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac, 

− niestosowanie środków ochrony indywidualnej przez poszkodowanego, 

− brak środków ochrony zbiorowej, 

− nieuwaga poszkodowanego – lekceważenie zagrożenia, 

− brak nadzoru. 
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3. Poszkodowany – obywatel Ukrainy – zatrudniony był na podstawie umowy - zlecenia przy 

rozkładaniu blachy trapezowej na konstrukcji stalowej hali magazynowej. Arkusze blachy, 

o długości 12 m i szerokości około 1 m, były już wcześniej ułożone w owiniętych folią 

paczkach (18 arkuszy blachy) na konstrukcji dachu hali. Praca wykonywana była  

w zespole trzyosobowym, z wykorzystaniem podnośnika nożycowego. Wykonawcy pracy 

unosili się na platformie podnośnika nieco powyżej dolnej belki nośnej konstrukcji dachu 

hali magazynowej, a następnie wyjmowali z paczek 2-3 arkusze blachy, które rozkładali 

na stalowej konstrukcji dachu. Następnie wchodzili na te arkusze i montowali je kołkami. 

W dalszej kolejności rozkładali i montowali następne arkusze blachy. Arkusze blachy były 

montowane od strony ściany zewnętrznej hali do wnętrza hali. W trakcie wyciągania 

kolejnego arkusza blachy z paczki, poszkodowany stracił równowagę i spadł z wysokości 

około 11 m na wyrównane i utwardzone podłoże pod halą magazynową, ponosząc 

śmierć. 

 

Fotografia nr 4 – Podnośnik 

nożycowy GENIE GS-4390, 

ustawiony w miejscu, którym 

pracujący byli transportowani na 

konstrukcję dachu hali 

 Fotografia nr 5 – na zdjęciu, 

w górnej jego części paczka 

z blachą trapezową  

i prawdopodobne miejsce, 

z którego spadł poszkodowany. 
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Fotografia nr 6 – elewacja ściany 

hali z pozostawionym otworem-

przejazdem; krawędź zewnętrzna 

ściany hali bez zabezpieczeń 

bocznych, brak siatki ochronnej 

pod konstrukcją stalową dachu 

hali. 

Inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku: 

− brak zabezpieczenia zleceniobiorcy przed upadkiem z wysokości, 

− nieokreślenie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

prac szczególnie niebezpiecznych – prac na wysokości,  

− brak właściwego nadzoru nad pracą pracowników i zleceniobiorców, 

− lekceważenie zagrożenia przez osoby kierujące pracownikami i poszkodowanego. 

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że w zakładzie nie oceniano i nie 

udokumentowano ryzyka zawodowego przy pracach związanych z montażem ścian z płyty 

warstwowej i z montażem blachy trapezowej. 

 

4. Poszkodowany pracownik wraz z pracodawcą układali rurę PCV sieci kanalizacyjnej  

w wykopie o głębokości ok. 3,5 m. Ściany wykopu o długości ok. 5-6 m zostały 

zabezpieczone jedną obudową typu BOX o wymiarach długość 3 m, wysokość 2 m, która 

była umieszczona w taki sposób, że jej górna krawędź znajdowała się około 0,5 m poniżej 

powierzchni gruntu, a dolna około 1 m nad dnem wykopu. Pracodawca stał między 

płytami szalunku i ustawiał rurę. W tym czasie poszkodowany stał poza szalunkiem  

i pomagał ustawić rurę we właściwej pozycji. W pewnym momencie, tuż po tym jak drogą 

wzdłuż wykopu przejeżdżał samochód, nastąpiło oberwanie niezabezpieczonej części 

skarpy wykopu. Oberwał się klin ziemi o długości ok. 6,8 m i szerokości po powierzchni 

gruntu 2,5 m. Pracodawca widząc osuwającą się ziemię krzyknął do poszkodowany, który 

odskoczył wprost pod obrywającą się część ściany wykopu. Został całkowicie przysypany. 

Pod ziemią przebywał kilkanaście minut do czasu częściowego odkopania przez 

współpracowników. Poszkodowany przewiozły został do szpitala, gdzie po kilku dniach 

zmarł. 
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Fotografia nr 7 – wykop, w którym 

doszło do wypadku, widać 

nieprawidłowe posadowienie obudowy 

oraz brak zabezpieczenia w pozostałej 

części wykopu, zasypanej oberwanym 

gruntem. 

 

Miejsce, w którym znajdował się 

poszkodowany. 

 

Fotografia nr 8 – wykop, w którym 

doszło do wypadku, widać oberwaną 

ścianę wykopu 
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Inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku: 

− niewłaściwa organizacja stanowiska pracy montażu rur kanalizacyjnych w wykopie  

o ścianach pionowych i na głębokości ok. 3,5 m, polegająca na: 

 wykonywaniu pracy bez zabezpieczenia obudowy - szalunku, na całej długości  

i wysokości wykopu (oraz wystające powyżej poziomu gruntu co najmniej 10 cm) –  

na długości prac układania i łączenia ze sobą rur kanalizacyjnych; 

 braku dostatecznej liczby zabezpieczeń ścian wykopu oraz dostosowanych wymiarami 

do głębokości wykopu; 

 niewłaściwym składowaniu urobku - obciążenie składowanym urobkiem ściany wykopu 

bezpośrednio przy krawędzi wykopu na klinie naturalnego odłamu gruntu. 

− tolerowanie odstępstw od przepisów BHP przy wykonywaniu prac budowlanych 

w wykopie oraz odstępstw od technologii bezpiecznego zabezpieczenia wykopu, zarówno 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obecnego na terenie budowy między innymi 

bezpośrednio przed wypadkiem (oraz wcześniej), jak i Kierownika Budowy, 

− brak instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, ustalającej sposób zabezpieczenia 

wykopu, oraz sposób składowaniu urobku, odpowiadający przepisom BHP, a tym samym 

nie poinformowanie poszkodowanego o sposobie bezpiecznego wykonywania pracy, 

− brak oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami występującymi na budowie 

przy pracach ziemnych w wykopach i w konsekwencji nie poinformowanie 

poszkodowanego o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami na 

stanowisku pracownik fizyczny przy pracach ziemnych. 
 

Ponadto inspektor pracy ustalił, że głębokość wykopów na jakiej należało 

w rzeczywistości układać rury była większa niż wynikająca z projektu. Zgodnie z projektem 

miało to być 2,5 m, maksymalnie do 3 m, a faktycznie wykop musiał mieć głębokość 3,5 m. 

Pracodawca poszkodowanego, będący podwykonawcą robót, nie dysponował własnymi 

obudowanymi do zabezpieczenia wykopów, zwrócił się do Kierownika Budowy o użyczenie 

obudów. Kierownik Budowy uwzględniając tempo robót i bezpieczeństwo prac na innych 

odcinkach (6 frontów robót, z tego 3 zajęte przez podwykonawców) dysponował dwoma 

wolnymi obudowami typu BOX o wymiarach płyt 2 m wysokości i 3 m długości (to jest za 

niskimi w stosunku do głębokości wykopu), które udostępnił pracodawcy poszkodowanego. 

 

5. Pracę przy wycince drzew w lesie wykonywało dwóch braci. Po prawidłowym położeniu 

czterech drzew o wysokości 12 do 14 metrów jeden z braci zajął się okrzesywaniem 

jednej ze ściętych sosen. W tym samy czasie drugi z braci przystąpił do ścinania 

kolejnego drzewa. Wykonał rzaz podcinający, a potem tnący. Gdy skończył rzaz ścinający 
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sosna zaczęła lecieć w odwrotnym kierunku do zamierzonego. Wówczas pracownik 

ścinający drzewo zobaczył że jego brat okrzesuje pilarką wcześniej położoną sosnę. 

Krzyknął do niego, ale było już za późno. Sosna upadła na pracownika uderzając go w 

głowę. Fragment gałęzi upadającej sosny spowodował dziurę w potylicy 

poszkodowanego. Po kilku chwilach poszkodowany zmarł. 

 

Fotografia nr 9 – 

poszkodowany wykonywał 

pracę w obrębie strefy 

niebezpiecznej 

 

Fotografia nr 10 – widok 

na miejsce wypadku od 

strony pnia ściętego 

drzewa, które upadło  

na poszkodowanego, 

okrzesującego w chwili 

wypadku wcześniej 

obalone drzewo  

(w głębi kadru) 
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Fotografia nr 11 – widok na pień po ściętym 

drzewie, które upadło na poszkodowanego – 

widać nieprawidłowo wykonane rzazy 

Inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku: 

− nieprawidłowe obalania drzewa, ścinający drzewo popełnił następujące błędy: 

 nie użył dwóch specjalnych klinów do podbijania w rzaz ścinający służących do 

ukierunkowania obalania drzewa; kliny te były zabrane na wyrąb, 

 wykonał zbyt wąski rzaz podcinający tj. o kącie rozwarcia ok. 10-20 stopni, zamiast 

minimum 45 stopni, 

 ściął fragment tzw. „zawiasy” tj. nie dociętej części drzewa na długości ¼ średnicy 

drzewa, 

 do ścinania użył pilarki z krótszą prowadnicą, podczas gdy poszkodowany 

okrzesywał obalone drzewo pilarką o dłuższej prowadnicy; do wykonania rzazu 

ścinającego powinien użyć dostępnej drugiej pilarki tak aby rzaz ścinający wykonać 

„na raz”, 

 ww. błędy były powodem tego iż drzewo zostało obalone w odwrotnym kierunku, 

ścinający twierdził, iż powodem odwrotnego obalenia drzewa był porywisty wiatr, na 

co jednak brak było dowodów.  

− zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem – poszkodowany okrzesywał obaloną 

sosnę i nie spodziewał się, że brat zetnie następną sosnę; stojąc tyłem i mając 

założone ochronniki słuchu nie widział i nie słyszał, że jest cięte następne drzewo.  

− przebywanie w strefie niebezpiecznej – poszkodowany pracował wewnątrz strefy 

niebezpiecznej, co jest zabronione przez przepisy bhp. Strefę te określa się jako 

promień dwóch wysokości obalanego drzewa. Ścinane drzewo miało wysokość 

17 metrów, co oznacza, iż granica strefy bezpieczeństwa wynosi minimum 34 metry 

licząc od pnia ścinanej sosny. Poszkodowany okrzesywał wcześniej ściętą sosnę 

w miejscu odległym o 15 metrów od ścinanej. Ponieważ stał tyłem i był nachylony 

został uderzony w potylicę poniżej kasku, który miał na głowie. 
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Analizowanie okoliczno ści i przyczyn wypadków przy pracy – inne czynno ści 

W 2019 roku inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili  

16 kontroli w 16 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 4 decyzje, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności  

na podstawie art. 108 kpa, 1 decyzję nakazującą wstrzymanie prac oraz 2 decyzje 

wstrzymania eksploatacji maszyn, 1 decyzję zakazania wykonywania prac. Skierowano 

17 wniosków w wystąpieniach, nałożono 6 mandatów za popełnienie 8 wykroczeń, w łącznej 

wysokości 6 500 zł., skierowano 1 wniosek do sądu (w postępowaniu nakazowym nałożono 

w grzywnę w wysokości 1.500 zł).  

W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzanych w celu ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy pracy skierowali 2 wnioski do sądu 

o ukaranie, za popełnienie ogółem 4 wykroczenia. W obu przypadkach orzeczono grzywny 

w postępowaniu nakazowym, w wysokości 5.000 zł. Jeden z ukaranych złożył sprzeciw, 

do dnia sporządzenia sprawozdania sprzeciw nie został rozpatrzony. 

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 pracy, 

dopuszczenia do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak 

przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 

 W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzanych w celu ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w roku 2019 skierowano 1 zawiadomienie 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (Art. 221 Kk). 

Ponadto inspektorzy nałożyli 92 mandaty za popełnienie 136 wykroczeń na łączną 

kwotę 120 400,- zł. Zastosowali 11 środków wychowawczych za popełnienie 12 wykroczeń. 

Po kontrolach przeprowadzanych w 2019 r. w celu ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy, inspektorzy pracy nie kierowali do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

wniosków o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

W czasie kontroli związanych z badaniem okoliczności przyczyn wypadków przy pracy, 

inspektorzy pracy udzielili 170 porad prawnych, 417 porad technicznych i 43 porady 

dotyczące legalności zatrudnienia.  
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W siedzibie OIP i oddziałach udzielono ogółem 275 porad dotyczących wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych. 

Analizując efekty przeprowadzonych w 2019 r. kontroli stwierdzono, że na 211 

wydanych decyzji wykonanych zostało 179 decyzji, co stanowi 84 % wszystkich wydanych 

decyzji. Decyzje dotyczyły łącznie 1299 pracowników i w stosunku do 1273 zostały 

wykonane. W odniesieniu do wniosków stwierdzono, że na 221 wniosków  

146 zostało zrealizowanych, co stanowi 66 % wszystkich wydanych wniosków (stan na dzień 

27.01.2020 r.). 

Oceniając stopień realizacji decyzji i wniosków na poziomie ponad 75 % 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. 

Na przykład po wypadku w sortowni jednej z firm kurierskich, gdzie pracownik spadł 

z przenośnika do transportu paczek, na który wszedł w celu wycofania błędnie skierowanej 

przesyłki, w ramach realizacji wydanej przez inspektora pracy decyzji zakazującej chodzenia 

po przenośnikach w miejscach, w których nie ma zabezpieczenia przed upadkiem 

z wysokości, między innymi: 

− pracowników wyposażono w teleskopowe popychacze do paczek, których zasięg wraz  

z ręką przekracza znacznie 3 m, co eliminuje, a co najmniej znacząco ogranicza, 

konieczność wchodzenia na taśmociągi w celu przepchnięcia zaklinowanych przesyłek, 

w drugim etapie wymieniono te popychacze na bardziej praktyczne, wykonane z lekkiej 

rurki aluminiowej, 

− w części łukowej przenośnika napędzanego zainstalowano dodatkowe bariery, które 

zabezpieczają przed upadkiem pracownika kiedy wejdzie na taśmociąg napędzany, 

− w przestrzeniach pomiędzy taśmami grawitacyjnymi (przestrzeń, w którą spadł 

poszkodowany) zamontowano siatki zabezpieczające, takie siatki zamontowano również 

na drugiej hali sortowania. 
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Fotografia nr 12 – widok na halę 

sortowania przed wykonaniem 

dodatkowych barierek  

 

Fotografia nr 13 – widok na halę 

sortowania po zamontowaniu 

w ramach realizacji decyzji 

inspektora pracy dodatkowych 

barierek (na łukach) oraz siatek  

 

Fotografia nr 14 – widok na drugą 

halę sortowania, również 

widoczne siatki zamontowane po 

kontroli inspektora pracy  
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Fotografia nr 15 – teleskopowe 

popychacze do paczek 

 

Fotografia nr 16 – II wersja 

popychaczy do paczek, z lekkiej 

rurki aluminiowej 

W ramach współpracy z innymi organami nadzoru i kontroli oraz partnerami 

społecznymi informacje o wynikach kontroli przekazano ogółem w 94 przypadkach. 

Organ nadzoru i kontroli Poinfor-
mowanie 

Kontrole 
wspólne 

Kontrole  
na wniosek  

Policja 62 1 1 

Prokuratura 6 0 0 

Związki Zawodowe 6 0 1 

Urząd Dozoru Technicznego 4 0 0 

Wojewoda 4 0 0 

Straż Graniczna 3 0 0 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2 0 0 

Społeczna Inspekcja Pracy 2 0 0 

Państwowy Nadzór Budowlany 2 0 0 

Organa władzy ustawodawczej  
i parlamentarzyści 1 0 0 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 1 0 0 

Tab. 5. Zestawienie współpracy z innymi organami i partnerami społecznymi 
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W 2019 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. Przede wszystkim poruszana była podczas realizacji tematu „Zarządzanie 

bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” (między innymi na terenie budów objętych 

programem przeprowadzono 5 szkoleń dla pracodawców i pracowników, w tym osób 

kierujących pracownikami, w których uczestniczyło 66 osób z 32 podmiotów). 

Przedstawiciele OIP Łódź wygłosili również wykłady między innymi w ramach 

obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych 

podczas zorganizowanej już po raz 28 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”. 

W dniu 15 kwietnia 2019 r. odbyło się szkolenie dla wszystkich inspektorów pracy, 

w trakcie którego przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi omówił zasady 

i procedury postępowania organów policji w miejscu wypadku przy pracy oraz współdziałanie 

z inspektorami pracy w przypadku utrudniania czynności kontrolnych. W dniu 9 grudnia 

2019 r. odbyła się narada szkoleniowa z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Łodzi oraz Zastępcą Prokuratura Okręgowego w Łodzi dotycząca kompetencji PIP, 

Prokuratury i Policji oraz wzajemnej współpracy tych organów podczas prowadzenia 

czynności związanych ze zdarzeniami wypadkowymi mającymi związek z pracą najemną 

pracy. W naradzie uczestniczyło Kierownictwo OIP oraz grupa inspektorów pracy 

prowadzących kontrole poświęcone badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

Na bieżąco realizowana była współpraca z lokalnymi mediami w zakresie 

informowania o wypadkach przy pracy i prewencji wypadkowej, między innymi w dniu 9 maja 

2019 roku udzielono wywiadu w Radiu Łódź nt. wypadków przy pracy, w tym obowiązków 

pracodawcy i najczęstszych przyczyn wypadków.  

Analiza danych o wypadkach przy pracy zbadanych w 2019 roku przez inspektorów 

pracy OIP w Łodzi wskazuje na to, że zdecydowana większość wypadków wystąpiła podczas 

prowadzenia procesów produkcji i przetwarzania oraz w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych. Zwraca uwagę, że w 2019 roku wystąpił znaczący (ponad dwukrotny) wzrost 
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liczby poszkodowanych w śmiertelnych wypadkach przy pracy, jakie zaistniały na budowach. 

Celowe jest zatem skoncentrowanie i intensyfikacja działań kontrolno-nadzorczych  

i prewencyjnych ukierunkowanych na pracodawców, przedsiębiorców i pracowników sektora 

budowlanego. Spodziewany efekt to zmniejszenie liczby nieprawidłowości i przypadków 

nieprzestrzegania przepisów bhp będących głównym źródłem przyczyn wypadków  

przy pracy, w tym śmiertelnych i ciężkich. 

Biorąc pod uwagę, że do największej liczby wypadków przy pracy, w tym ciężkich, 

dochodzi w sektorze przetwarzania i produkcji celowe wydaje się potraktowanie priorytetowo 

również tej branży i zintensyfikowanie działań kontrolno-nadzorczych oraz prewencyjnych  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach tego sektora. Szczególnie 

należałoby tu uwzględnić pracodawców zatrudniających do 49 pracowników, u których 

wydarzyło się 60 % wszystkich zbadanych wypadków i u których zatrudnionych było prawie 

95% wszystkich śmiertelnych ofiar wypadków przy pracy. 

 

Kontrole przestrzegania przepisów Rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009  

w sprawie ustalania okoliczno ści i przyczyn wypadków przy pracy 

W 2019 roku w ramach realizacji tematu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi 

przeprowadzono 202 kontrole w 200 podmiotach. W ramach realizacji tego tematu 

inspektorzy łącznie objęli analizą 525 wypadków, w tym 74 zdarzenia, które nie zostały 

uznane za wypadki przy pracy. 

Stwierdzone przez inspektorów pracy nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 

przez pracodawców przepisów 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 (27,43 % kontrolowanych dokumentacji), a w przypadku 13,71 % przyczyny były 

inne, niż wynikające z analizy przeprowadzonej przez inspektora. Brak środków i wniosków 

profilaktycznych w protokole powypadkowym stwierdzono w 11,24 % poddanych analizie 

protokołów, natomiast ustalenie środków i wniosków profilaktycznych nieadekwatnych  

do przyczyn wypadków stwierdzono w 8,00 % dokumentacji. Niemal w co dziesiątym 

przypadku (9,90 %) zespoły powypadkowe przystępowały do ustalania okoliczności 

i przyczyn wypadku z nieuzasadnioną zwłoką, a w 8 % przypadków nie dokonały one 

oględzin miejsca wypadku lub innych czynności koniecznych do zebrania dowodów 

dotyczących wypadku. Problemem dla zakładowych zespołów powypadkowych jest również 

wskazywanie w protokołach powypadkowych naruszonych przez pracodawcę przepisów 
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prawa pracy, nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w odniesieniu do 7,24% 

skontrolowanych dokumentów.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli w ramach realizacji tematu inspektorzy pracy 

wydali ogółem 10 decyzji, w tym 1 decyzję nakazania ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku, skierowali do pracodawców 110 wystąpień zwierających 270 wniosków. 

W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli nałożono 1 mandat za popełnienie  

1 wykroczenia na kwotę 1 400,- zł oraz zastosowano jeden środek oddziaływania 

wychowawczego. Nie kierowano wniosków do sądu o ukaranie, nie zawiadamiano 

prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

W czasie kontroli, inspektorzy pracy udzielili 199 porad prawnych, 592 porady 

techniczne i 36 porad dotyczących legalności zatrudnienia.  

W ramach współpracy z innymi organami nadzoru i kontroli oraz partnerami 

społecznymi przekazano ogółem 87 informacji o wynikach kontroli, w trakcie których 

realizowany był omawiany temat. 

Organ nadzoru i kontroli Poinformowanie Kontrole ws pólne 

Policja 53 1 

Prokuratura 6 0 

Związki Zawodowe 9 0 

Urząd Dozoru Technicznego 6 0 

Społeczna Inspekcja Pracy 6 0 

Państwowy Nadzór Budowlany 2 0 

Organa władzy ustawodawczej 
i parlamentarzyści 

1 0 

Powiatowy Urząd Pracy 1 0 

Straż Graniczna  1 0 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 1 0 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 0 

Tab. 8. Zestawienie współpracy z innymi organami i partnerami społecznymi 

Działania informacyjno-promocyjne prowadzone były łącznie z działaniami 

realizowanymi w ramach tematów kontrolnych dotyczących wypadków przy pracy. 

Analizując efekty przeprowadzonych w 2019 r. kontroli stwierdzono, że na 10 

wydanych decyzji wykonane zostało 7, co stanowi 70 % wszystkich wydanych decyzji. 

Wszystkie decyzje dotyczyły łącznie 4 pracowników i w stosunku do 2 zostały wykonane.  
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W odniesieniu do wniosków stwierdzono, że na 270 wnioski 198 zostało zrealizowanych,  

co stanowi 73 % wszystkich wydanych wniosków. 

Stwierdzone 2019 r. nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przez pracodawców 

zapisów rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

są podobne do stwierdzanych w latach poprzednich. Wciąż dominują nieprawidłowości 

polegające na ustaleniu tylko części przyczyn wypadku przy pracy lub przyczyn 

nieadekwatnych do faktycznych okoliczności wypadku. Bezpośrednio wiąże się z tym brak 

określenia w protokole powypadkowym środków i wniosków profilaktycznych lub ustalenie 

środków i wniosków nieadekwatnych do przyczyn wypadku. 

 

II.2.1.1. Kontrola danych zawartych w druku ZUS IWA  

Zakres zrealizowanego zadania  

W ramach realizacji zadania, w okresie od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r., 

inspektorzy pracy OIP w Łodzi przeprowadzili ogółem 249 kontrole, w trakcie których 

sprawdzili poprawność sporządzenia 249 deklaracji ZUS IWA za 2018 r. 

Nieprawidłowości stwierdzono w 21 informacjach ZUS IWA, to jest 8,34 % wszystkich 

deklaracji objętych kontrolą. 

W jednym przypadku powiadomiono ZUS o stwierdzeniu nieprawidłowych danych 

w informacji ZUS IWA. Nieprawidłowość polegała na podaniu złych danych dotyczących 

liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy – 0, zamiast 1.  

W 20 przypadkach deklaracje zawierające nieprawidłowe dane zostały skorygowane 

jeszcze w trakcie kontroli: 

− w jednym przypadku informacja ZUS IWA została przekazana do ZUS dopiero 

w trakcie kontroli (w dniu 19.03.2019 r.), 

− w 9 informacjach podano nieprawidłowe dane dotyczące liczby poszkodowanych 

w wypadkach przy pracy, przy czym w 6 informacjach liczba ta została zaniżona o 1, 

a w 3 przypadkach zawyżona o 1, 

− w 7 informacjach podano nieprawidłowe dane dotyczące liczby zatrudnionych 

w warunkach zagrożenia, przy czym w 5 informacjach pierwotnie w ogóle nie 

wykazano osób zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których były przekroczone 

wartości dopuszczalne czynników szkodliwych dla zdrowia, w jednym przypadku 

omyłkowo podano informację o 21 osobach zatrudnionych w warunkach zagrożenia, 

pomimo braku takich osób, w jednym przypadku zawyżono liczbę zatrudnionych 

w warunkach zagrożenia (podano 324 zamiast 188), 
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− w 5 informacjach podano nieprawidłową – wyższą od rzeczywistej – przeciętną liczbę 

ubezpieczonych, przy czym różnica wynosiła od 1 do 7 osób, 

− w jednej informacji podano nieprawidłowe PKD. 

Podanie nieprawidłowych danych najczęściej wynikało z pomyłek osób 

sporządzających deklarację. W jednym przypadku nie uwzględniono w deklaracji 

poszkodowanego w wypadku przy pracy ponieważ nie korzystał on ze zwolnienia 

lekarskiego, a leczenie nie było finansowane ze środków NFZ. W jednym przypadku wśród 

poszkodowanych uwzględniono osobę, która uległa wypadkowi w drodze z pracy do domu.  

 

Wnioski do ZUS o podwy ższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 

W 2019 r. inspektorzy pracy OIP w Łodzi skierowali do ZUS 6 wniosków  

o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe.  

W trzech przypadkach podstawą skierowania wniosków było stwierdzenie w trakcie 

dwóch kolejnych kontroli rażących naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczących zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości (niewłaściwe 

zabezpieczenie rusztowań, brak indywidualnych środków ochrony przed upadkiem  

z wysokości). W kolejnych dwóch przypadkach główna przyczyną wniosku były 

nieprawidłowości w eksploatacji instalacji elektroenergetycznych w zakładzie – brak 

zabezpieczenia przed dostępem do znajdujących się pod napięciem części obwodów 

elektrycznych, co groziło porażeniem prądem. W jednym przypadku podstawą skierowania 

wniosków było stwierdzenie rażących naruszeń przepisów dotyczących zabezpieczenia 

przed dostępem do stref niebezpiecznych maszyn, w tym blokowanie układów 

bezpieczeństwa lub brak osłon. 

Wnioski o podwyższenie składki dotyczyły 3 pracodawców działających w branży 

budowlanej i po jednym pracodawcy działającym w zakresie prowadzenia restauracji, 

produkcji wyrobów tekstylnych oraz gospodarowania odpadami. Wszyscy pracodawcy 

zatrudniali po mniej niż 50 pracowników, w tym 2 firmy zatrudniały poniżej 10 osób. 

Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, to jest do dnia 14.02.2020 r.,  

nie były znane decyzje ZUS w sprawach skierowanych w 2019 r. wniosków. 

 

II.2.2. Eliminowanie zagro żeń wypadkowych w budownictwie 

A. Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych  

W ramach realizacji tematu w 2019 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Łodzi przeprowadzili ogółem 368 kontroli 339 przedsiębiorców. W skontrolowanych 

podmiotach pracę wykonywało 2103 pracujących, w tym 1732 pracowników. Stwierdzono 
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wykonywanie pracy przez 332 cudzoziemców, co stanowi 16% ogółu pracujących  

w skontrolowanych podmiotach. 265 osób świadczyło pracę na innej podstawie niż stosunek 

pracy.  

Największa ilość nieprawidłowości występujących przy robotach budowlanych  

na terenie województwa łódzkiego dotyczyła zabezpieczenia osób pracujących  

na wysokości. Nieprawidłowości występowały zarówno na stanowiskach pracy znajdujących 

się na elementach konstrukcyjnych budynków, jak i na rusztowaniach. Balustrady ochronne, 

stanowiące najczęściej stosowane zabezpieczenie, w większości przypadków nie spełniały 

podstawowych wymogów np. brak było poręczy pośredniej lub krawężnika. Wątpliwości 

budziła czasami wytrzymałość konstrukcji balustrady albo sposób jej zamocowania. Częstą 

nieprawidłowością był brak balustrad na ciągach komunikacyjnych, w szczególności  

na biegach schodowych i spocznikach. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły także 

zabezpieczenia otworów technologicznych, szybów windowych, otworów w ścianach  

i stropach itp. Brak ochron zbiorowych pracodawcy tłumaczą udostępnieniem pracownikom 

środków ochrony indywidualnej. Jednakże środki te najczęściej nie są dostosowane  

do warunków w jakich pracują pracownicy. Pracodawcy zakupują standardowe zestawy 

środków ochrony indywidualnej wyposażone w amortyzatory bezpieczeństwa, które nie 

zawsze mogą być wykorzystane przy zbyt małych wysokościach. Bywa, że zastosowane 

łączniki są niedostosowane do elementów kotwiczących. Bywają też stanowiska, na których 

brak jest jakichkolwiek elementów, do których pracownicy mogliby się przypiąć 

zabezpieczających ich sprzętem. W zakresie bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach 

najczęściej występującą nieprawidłowością jest brak pełnych balustrad ochronnych (brak 

krawężników i poręczy pośrednich), brak balustrad od strony wewnętrznej rusztowania 

odsuniętego od ściany bardziej niż na 20 cm, a także brak balustrad części podestów 

wystających poza obrys budynku. Istotnym problemem są także uziemienia rusztowań. 

Rusztowania montowane przez „specjalistyczne” firmy montujące są oddawane  

do użytkowania bez uziemienia, albo bez potwierdzenia pomiarami poziomu oporności. 

Dodatkowo osoby posiadające uprawnienia do pomiaru oporności uziemienia zgłaszają,  

że osiągnięcie wielkości 10 omów (wymagane polskimi normami) jest często niemożliwe  

w przestrzeni zabudowy miejskiej.  

Poważne nieprawidłowości w większości dotyczą rusztowań warszawskich oraz 

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

w których nie ma osób posiadających uprawnienia do montażu rusztowań 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 oraz braku szkoleń w dziedzinie bhp. Od lat nieprawidłowości w odniesieniu do 

środków ochrony indywidualnej dotyczą wyposażania pracowników w nieodpowiednie środki 

chroniące przed upadkiem z wysokości oraz niestosowania przez pracujących środków 

ochrony głowy.  

W przypadku środków chroniących przed upadkiem z wysokości problemem dla 

inspektorów jest określenie daty przydatności ich do użytkowania. Ustalone przez 

producentów daty ważności, uzależnione od daty pierwszego użytkowania, teoretycznie 

pozwalają na ich użytkowanie przez nieokreślony czas. Pracodawcy, pomimo obowiązku, nie 

wypełniają kart użytkownika środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem  

z wysokości co utrudnia bądź uniemożliwia faktyczne określenie przydatności takich 

środków.  

W zakresie szkoleń w dziedzinie bhp nieprawidłowości dotyczą, jak w latach 

poprzednich, instruktażu stanowiskowego przeprowadzanego na kontrolowanej budowie 

oraz częstotliwości szkoleń okresowych. Problem ten 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 roku 2019 zintensyfikował się problem z fałszywymi orzeczeniami lekarskimi. 

Orzeczenia są podrabiane, ale sygnowane są prawdziwymi nazwiskami lekarzy, którzy sami 

zgłaszają ten fakt do Prokuratury. Pojawiły się orzeczenia z podrobionymi pieczątkami 

lekarzy i przychodni. Orzeczenia te są prawdopodobnie kupowane na budowach. 

Stwierdzone przez inspektorów pracy z Łodzi sytuacje dotyczyły orzeczeń kupowanych  

w Warszawie.  

W zakresie zagospodarowania terenu budowy, jak w latach poprzednich, 

największym problemem jest niewłaściwe zabezpieczenie stref niebezpiecznych oraz 

zabezpieczenie przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

Z obserwacji inspektorów wynika, że nieprawidłowości jest coraz mniej, ale nadal występują 

zwłaszcza przy mniejszych pracach budowlanych. Wynikają one w ocenie inspektorów  

z niewłaściwego zaplanowania inwestycji i przygotowania budowy. Pracodawcy nie analizują 

obowiązków związanych z bezpieczeństwem przed podpisaniem kontraktu i tym samym nie 

uwzględniają kosztów związanych np. z koniecznością poniesienia opłat w związku  

z zajęciem chodnika lub jezdni przy wyznaczaniu stref niebezpiecznych, zapewnienia 
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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, których treść ma zbyt ogólny charakter. Często 

opisują regulacje dotyczące wszystkich prac wykonywanych w trakcie trwania inwestycji.  

W mniejszych firmach IBWR-ki mają charakter ogólnych instrukcji bhp. Nie są sporządzane 

dla prac realizowanych na konkretnej budowie, ale są opracowywane raz i wykorzystywane 

przy wszelkich pracach.  

W zakresie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót ziemnych największym 

problemem pozostaje prawidłowe zabezpieczenie ścian wykopu. Praca w wykopach  

o ścianach pionowych bez zabezpieczenia przed osunięciem się gruntu najczęściej wynika  

z braku czasu i środków finansowych, koniecznych do zaprojektowania lub wykonania 

szalunków w miejscach kolizji instalacji. Przyczyną jest niewłaściwe zaplanowanie kosztów 

przed podpisaniem kontraktu. Drobne prace ziemne wykonywane są często przez małe firmy 

niedysponujące prefabrykowanymi szalunkami i sprzętem zmechanizowanym niezbędnym 

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

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

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

w większości przypadków 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 

maszyn.  

Przyczyny nieprawidłowo ści 

Przyczyny nieprawidłowości występujących przy robotach budowlanych od wielu lat 

pozostają niezmienne. Pracodawcy jako główne przyczyny wskazują wysokie koszty 

bezpieczeństwa, brak wykwalifikowanych pracowników fizycznych, a także niewłaściwe 

przepisy, dzięki którym inwestorzy preferują firmy składające najniższe oferty z najkrótszym 

czasem wykonania bez uwzględnienia jakichkolwiek wymogów bezpieczeństwa i kosztów  

z tym związanych. Zdaniem inspektorów pracy 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. Skutkiem takich przepisów i 

jednocześnie najpoważniejszą przyczyną nieprawidłowości leżącą po stronie wykonawców 

jest niewłaściwe przygotowanie budowy na etapie planowania - niewłaściwe 
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kosztorysowanie prac bez uwzględnienia wszystkich kosztów związanych  

z bezpieczeństwem, krótki czas realizacji inwestycji narzucony przez inwestorów, 

nieuwzgledniający nieprzewidzianych sytuacji, a także świadome oszczędzanie  

na wydatkach na bezpieczeństwo pracy, szczególnie u przedsiębiorców na końcu łańcucha 

podwykonawców. Dodatkowo osoby nadzorujące prace (pracodawcy, nadzór budowy) nie 

potrafią przewidywać zagrożeń i tym samym lekceważą zagrożenia związane  

z wykonywanymi pracami i tolerują niewłaściwe zachowania u pracowników. Przyczyną 

nieprawidłowości jest również niejasna odpowiedzialność, bądź brak świadomości 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo na stanowiskach pracy, szczególnie na budowach  

z mocno rozbudowanym łańcuchem podwykonawców oraz niedostateczny nadzór nad 

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

lekceważenia przez pracowników zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami. 

Przykłady złych praktyk  

 
Pracownik w wykopie bez zabezpieczenia 
ścian przed osunięciem gruntu. 

 
Brak zabezpieczeń przed upadkiem  
z wysokości. 

 
Brak balustrad przy biegu schodowym. 
 

 
Brak osłony i klina rozszczepiającego  
na pilarce tarczowej. 
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Brak zabezpieczenia przed  
upadkiem z wysokości. 
 

 
Brak zabezpieczenia przed  
upadkiem z wysokości. 

Przykłady dobrych praktyk 

 
Zabezpieczenie krawędzi stropu. 

 

 
Zabezpieczenie otworów technologicznych. 

 
Wygrodzone strefy niebezpiecznej  
pod otworem technologicznym. 

 
Bezpieczne wejścia. 
 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
45 

 
Systemy kotwienia środków ochrony 
indywidualnej. 

 

 
Kotwy przy krawędziach stropów do 
ogólnego użytku wszystkich pracowników. 

 

Efekty przeprowadzonych działa ń kontrolnych 

W wyniku kontroli placów budów w 2019 roku inspektorzy pracy wydali: 

− 1761 decyzji, w tym 1538 decyzji zostało wydanych w formie decyzji ustnych, 

− 87 decyzji wstrzymania prac, 

− 115 decyzji wstrzymania eksploatacji, 

− 40 decyzji skierowania do innych prac 82 pracowników,  

− 19 decyzji zakazu wykonywania prac. 

Inspektorzy pracy skierowali 58 wystąpień zawierających 124 wniosków. Nałożyli 82 

mandaty za popełnienie 253 wykroczeń na łączną kwotę 91 100 zł. Skierowali 1 wniosek do 

sądu za popełnienie 3 wykroczeń. Zastosowali 82 środki wychowawcze za popełnienie 153 

wykroczeń.  

 

Współpraca z organami nadzoru i kontroli: 

• Państwowy Nadzór Budowlany – 4 informacje o wynikach kontroli (dotyczyły 

stwierdzonych nieprawidłowości należących do kompetencji PINBu) oraz 1 wspólna 

kontrola, 

• Urząd Dozoru Technicznego – 1 informacja o wynikach kontroli (dotyczyła 

nieprawidłowości związanych z eksploatacją urządzeń poddozorowych),  

• Policja – 9 wspólnych kontroli (na wniosek Policji w związku z legalnością 

zatrudnienia cudzoziemców) i 3 informacje o wynikach kontroli (dotyczyły wyników 

kontroli związanych z wypadkami przy pracy) 

• Straż Graniczna – 9 informacji o wynikach kontroli (dotyczyły legalności pracy 

cudzoziemców), 
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• Wojewoda – 10 informacji o wynikach kontroli (dotyczyły legalności pracy 

cudzoziemców), 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 5 informacji o wynikach kontroli (dotyczyły 

stosowania umów cywilnoprawnych przy wykonywaniu prac budowlanych), 

• Fundusz Pracy – 1 informacja o wynikach kontroli,  

• Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – 2 informacje o wynikach kontroli (dotyczyły 

niewłaściwych uprawnień lekarzy), 

 

Przedsiębiorcy wykonali 1645 decyzji (co stanowi 93% wszystkich wydanych decyzji) 

poprawiając warunki pracy 3338 pracowników.  

Nieprawidłowości dotyczące wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych  

i miejsc niebezpiecznych oraz zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych usunięto w 100%. 

Wykonano około 98% decyzji dotyczących ochrony przeciwporażeniowej instalacji  

i urządzeń elektrycznych, w tym zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wykonano 100% decyzji dotyczących wyposażenia pracowników w środki ochrony 

indywidualnej. 

Wykonano 98% decyzji dotyczących prac na wysokości, w tym zastosowania 

środków ochrony zbiorowej na stanowiskach pracy, zabezpieczenia dojść, klatek 

schodowych oraz otworów w stropach i ścianach. 

Wykonano 96% decyzji dotyczących bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach, w tym 

zapewnienia właściwego posadowienia, poręczy ochronnych i podestów.  

Wykonano 99% decyzji dotyczących bezpieczeństwa prac ziemnych.  
 

Przykłady efektów (przed i po) 

      

Brak balustrad ochronnych 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
47 

    

Hak z pręta zbrojeniowego obciążony młotkiem. 

Najgorzej ocenioną firmą była „ROHE” Sp. z o.o. za budowę w Łodzi przy  

ul. Dowborczyków 30/34. W toku kontroli inspektor stwierdził, że wejścia do budynku  

i przejścia komunikacyjne dla osób postronnych nie były zabezpieczone przed spadającymi 

przedmiotami, pomimo prowadzenia prac na wysokości. Teren budowy był niezabezpieczony 

przed dostępem osób nieupoważnionych, a wzdłuż przejść wystawały pręty zbrojeniowe  

z niezabezpieczonymi końcówkami. Do stanowisk pracy na wysokości pracodawca nie 

zapewnił pracownikom bezpiecznego dostępu. Pomost roboczy znajdujący się na wysokości 

4 kondygnacji nie posiadał balustrad ochronnych. Szacht instalacyjny nie był zabezpieczony 

przed możliwością upadku pracowników z wysokości. Pracownik obsługiwał pilarkę tarczową 

z zaklinowaną osłoną nie używając środków ochrony słuchu, wzroku i dróg oddechowych. 

Stan techniczny eksploatowanych zawiesi nie był potwierdzony przeglądem okresowym.  

Na stropie 3 kondygnacji zorganizowano stanowiska pracy na wysokości, bez zapewnienia 

środków ochrony zbiorowej i punktów kotwienia dla środków ochrony indywidualnej. 

Rusztowanie przejezdne nie było zmontowane prawidłowo i nie posiadało sprawnych 

hamulców. Sygnaliści i hakowi nie posiadali odzieży wyróżniającej ich od innych 

pracowników. Operator żurawia i hakowy nie byli zapoznani z informacjami dotyczącymi 

ciężaru transportowanych materiałów. Żuraw wieżowy nie posiadał oświetlenia pozycyjnego. 

Nie potwierdzono pomiarami skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń 

elektrycznych.  

Najlepiej ocenioną firmą był ERBUD SA za budowę kompleksu hotelowo-biurowego 

HILTON w Łodzi przy ul. Mickiewicza/Piotrkowskiej. Budowa zajęła I miejsce w konkursie 

„Buduj bezpiecznie” w 2019 r.  
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Działania prewencyjne 

W ramach działań prewencyjnych związanych z realizacją programu informacyjno-

prewencyjnego w budownictwie „Budowa STOP wypadkom!” przeprowadzono 12 szkoleń,  

w których uczestniczyło łącznie 238 osób. Szkolenia przeprowadzono na 9 budowach. 

W ramach współpracy z sygnatariuszami Porozumienia dla Bezpieczeństwa  

w Budownictwie podjęto wspólne działania prewencyjne (głównie szkoleniowe) w ramach 

Tygodnia Bezpieczeństwa (w dniach: 13-17 maja 2019 r.) na terenach budów prowadzonych 

na obszarze województwa łódzkiego. Przeprowadzono 3 szkolenia z wykorzystaniem 

przekazanych przez Główny Inspektorat Pracy prezentacji dla 7 pracodawców.  

W szkoleniach łącznie uczestniczyły 54 osoby. Jedno ze szkoleń przeprowadzono na terenie 

budowy Hotelu Hilton realizowanej przez ERBUD S.A. Inspektorzy pracy brali udział  

w szkoleniu (pokazie) dotyczącym sposobu ewakuacji operatora żurawia wieżowego  

z kabiny operatorskiej. Ewakuacji dokonywali strażacy z jednostki ratownictwa 

wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Godnym podkreślenia jest fakt, że na 

czas pokazu prace na budowie zostały wstrzymane, aby wszyscy pracownicy (w tym wielu 

cudzoziemców) mogli zapoznać się z procedurami dotyczącymi zasad ewakuacji. 
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 Po raz kolejny Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi został zaproszony do udziału 

w XXIII Targach Budownictwa „INTERBUD”. W trakcie 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 szkoleń zorganizowanych przez organizatorów targów inspektorzy 

przeprowadzili dwa wykłady dla wystawców, pracodawców, wykonawców, a także osób 

odwiedzających targi na temat bezpiecznej pracy na wysokości, wypadków na budowach 

oraz zakresu kontroli prowadzonej przez PIP na terenach budów. 

Podsumowanie  

Na terenie województwa łódzkiego w 2019 roku najważniejsze inwestycje dotyczyły 

rewitalizacji obszarowej centrum miasta. Polega ona na kompleksowej rewitalizacji całego 

kwartału w części pozostającej w dyspozycji władz miasta. Przebudowa instalacji i ulic 

powoduje poważne utrudnienia dla mieszkańców, a także zagrożenia związane  

z koniecznością zapewnienia osobom postronnym dostępu do budynków, w których 

mieszkają lub pracują. Powoduje to konieczność zaakceptowania poruszania się osób 

postronnych po terenie budowy i zapewnienia tym osobom bezpieczeństwa. Największe 

zagrożenia są jednak związane z rewitalizacją kamienic w większości XIX-wiecznych. 

Kamienice te od dziesięcioleci nie były remontowane, więc stan techniczny zarówno 

murowanych ścian, jak i drewnianych stropów powodował liczne zagrożenia. W lutym 2019 r. 

obywatel Mołdawii spadł z wysokości około 12 m w wyniku zarwania się drewnianej belki 

stropowej podczas remontu kamienicy. Jedna z belek stropowych poddasza przechodziła  

w osi komina i była oparta za pośrednictwem wymianu na sąsiednich belkach. Mocowanie 

wymianu do belek uległo zniszczeniu, wymian oderwał się i belka straciła punkt podparcia. 

Poszkodowany zjechał po belce, spadł przez prześwity w stropach na sam dół z wysokości 

4 kondygnacji. Poszkodowany spadając prawdopodobnie odbijał się od belek stropowych  

co zamortyzowało upadek i pracownik doznał wyłącznie zwichnięcia stawu skokowego. 
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W dniu 3 września 2019 r. zawaliły się wszystkie stropy wewnątrz remontowanej 

kamienicy. W chwili zawalenia pracownicy przebywali na śniadaniu poza budynkiem. Nie 

było poszkodowanych. W wyniku katastrofy kamienica została rozebrana. 

 

 

W dniu 25 października 2019 r. kamienica sąsiadująca z rozebraną kamienicą uległa 

częściowemu zawaleniu. Remontowana kamienica była zniszczona prawdopodobnie  

w wyniku długotrwałego działania cieknącej wody. Nie było poszkodowanych. Pracownicy  

w chwili zdarzenia przebywali w inne części kamienicy.  

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. Tym którzy faktycznie organizują stanowiska pracy  

na budowach pozostaje znikomy procent ogólnego budżetu na zainwestowanie  

w bezpieczeństwo pracy. Rozbudowana choinka podwykonawców powoduje rozmywanie się 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Problemem na mniejszych inwestycjach, 
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realizowanych przez małe firmy, jest w 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.  

Podstawowe wnioski wynikaj ące z prowadzonych kontroli 

1. Podjęcie działań, w celu wprowadzenia regulacji prawnych, określających datę zakupu 

środka chroniącego przed upadkiem z wysokości jako początek biegu terminu 

przydatności tego środka.  

2. Podjęcie, we współpracy z IMBiGS, działań prewencyjnych skierowanych do osób 

posiadających uprawnienia do obsługi koparek i koparko-ładowarek na temat 

przestrzegania przepisów dotyczących prawidłowego składowania urobku i obciążenia 

krawędzi wykopów.  

 

B. Kontrole prac przy budowach i remontach dróg 

W ramach realizacji tych zagadnień w 2019 roku inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili ogółem 49 kontroli 42 przedsiębiorców.  

W skontrolowanych podmiotach pracę wykonywało 589 pracujących, w tym 543 

pracowników. Stwierdzono wykonywanie pracy przez 30 cudzoziemców, co stanowi 5% 

ogółu pracujących w skontrolowanych podmiotach. 31 osób świadczyło pracę na innej 

podstawie niż stosunek pracy.  

Najczęściej wyst ępuj ące nieprawidłowo ści w poszczególnych grupach zagadnie ń 

W 2019 roku zdecydowanie największa ilość nieprawidłowości występujących przy 

budowach i remontach dróg na terenie województwa łódzkiego związana była  

z zagospodarowaniem terenu budowy. Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności 

zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i wyznaczania 

strefy niebezpiecznej, a także w mniejszym stopniu organizacji zaplecza higieniczno-

sanitarnego. Lokalizacja prac budowlanych związanych z remontami dróg i instalacji 

podziemnych powoduje, że są one najczęściej prowadzone bez wyłączenia jezdni z ruchu 

lub jedynie przy częściowym wyłączeniu z ruchu. W takiej sytuacji część jezdni i chodników 

jest udostępnionych mieszkańcom do użytkowania i formalnie przebiegają przez teren 

budowy. Taka organizacja prac budowlanych wiąże się z występowaniem zagrożeń 

publicznych, które mogą być zminimalizowane jedynie poprzez prawidłowe wygrodzenie  

i oznakowanie miejsc niebezpiecznych, a także skuteczne wygrodzenie ciągów pieszych dla 

mieszkańców, uniemożliwiające im skracanie sobie drogi przez teren prowadzonych prac. 

Bardzo często przy takiej organizacji wykonawcy nie wydzielają odrębnych, bezpiecznych 
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dróg dla osób postronnych. Nieprawidłowości w zakresie wyznaczania stref niebezpiecznych 

dotyczą zagrożeń związanych z możliwością wpadnięcia do wykopu lub najechania bądź 

kolizji z ciężkim sprzętem zmechanizowanym. Nieprawidłowości te wynikają ze zbyt małej 

przestrzeni pozostawionej do dyspozycji wykonawców, a także z bezpośredniego sąsiedztwa 

z drogami użytkowanymi przez osoby postronne. Problemem wciąż występującym na 

budowach liniowych jest brak lub nieprawidłowo zorganizowane zaplecze higieniczno-

sanitarne. Zdarzają się budowy, na których pracodawcy nie zapewniają szatni i jadalni dla 

pracowników – pracownicy przebierają się i spożywają posiłki w samochodach. Na tych 

budowach, gdzie zapewniono zaplecze znajduje się ono w znacznej odległości od stanowisk 

pracy.  

W obszarze przygotowania pracowników do pracy najczęściej występujące 

nieprawidłowości dotyczą braku szkoleń w dziedzinie bhp oraz niedostatecznego 

egzekwowania od pracowników stosowania środków ochrony indywidualnej. W zakresie 

szkoleń w dziedzinie bhp nieprawidłowości dotyczą przeważnie braku instruktażu 

stanowiskowego przeprowadzanego na kontrolowanej budowie i częstotliwości szkoleń 

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

wystarczający instruktaż stanowiskowy przeprowadzony na początku zatrudnienia,  

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

zatrudnieni są przy pracach szczególnie niebezpiecznych. Od lat nieprawidłowości przy 

budowie i remontach dróg, w odniesieniu do środków ochrony indywidualnej, dotyczą 

niestosowania przez pracujących masek przeciwpyłowych, środków ochrony słuchu  

i środków ochrony oczu przy wykonywaniu prac związanych z mechanicznym cięciem 

elementów betonowych, a także obsługą zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Problemem 

jest także nieużywanie środków ochrony głowy u pracowników przebywających w strefie 

pracy sprzętu budowlanego. 

Problemem pozostają wciąż 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 są 

instrukcje bezpiecznego wykonywania robót, które mają zbyt ogólny charakter.  

Niezmiennie problemy występują w miejscach, gdzie prace prowadzone są w pobliżu 

czynnych linii energetycznych. Wykonawcy nie uzgadniają z zarządcami linii warunków 

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

przestrzegają i generują zagrożenia związane z porażeniem prądem.  

W zakresie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót ziemnych największym 

problemem pozostaje prawidłowe zabezpieczenie ścian wykopu. Praca w wykopach  
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o ścianach pionowych bez zabezpieczenia przed osunięciem się gruntu najczęściej wynika  

z braku czasu i środków finansowych koniecznych do zaprojektowania lub wykonania 

szalunków w miejscach kolizji instalacji. Przyczyną jest niewłaściwe zaplanowanie kosztów 

przed podpisaniem kontraktu.  

W ramach realizacji tematu w 2019 r. nieprawidłowości dotyczące zabezpieczenia 

stanowisk prac na wysokości stanowiły znikomy problem. Wynikało to z charakteru prac 

drogowych prowadzonych w 2019 r., które w większości nie obejmowały budowy wiaduktów  

i innych obiektów inżynierskich. Charakter stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn 

pokrywa się z opisem zagadnienia w wyższej części sprawozdania. 

W zakresie eksploatowanych na budowach maszyn i urządzeń technicznych 

nieprawidłowości najczęściej dotyczyły braku instrukcji bezpiecznej obsługi.  

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 

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, 
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− 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. 

 

Przykłady złych praktyk  

 

Stanowiska pracy bezpośrednio przy 

podkopanej skarpie z odspajającym się 

gruntem. 

 

 

Wykop niezabezpieczony przed 

możliwością wpadnięcia osób postronnych 

i pracowników – w wykopie wystają pręty 

zbrojeniowe z niezabezpieczonymi 

końcówkami. 

 

Materiały składowane przy pionowych 

ścianach wykopów, których ściany nie są 

zabezpieczone przed osunięciem gruntu – 

skarpa była obciążona od czynnej jezdni. 

 

Polowa jadalnia. 
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Pracownicy pracują pod wysięgnikiem 

koparki. 

Osoby postronne i autobus poruszający się 

po terenie budowy. 

 

 

 

Dojście do posesji po terenie budowy. 

 

Przykłady dobrych praktyk 

 

Przenośna umywalnia. 

 

 

Wyposażenie pracownika obsługującego 

zagęszczarkę do gruntu. 
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Wygrodzenie miejsca niebezpiecznego. Pracownik piaskujący rury wyposażony  

w przyłbicę z dopływem filtrowanego powietrza. 

 

Wykop o głębokości 4,5 m ze ścianami  

o bezpiecznym nachyleniu ścian. 

 

Składowisko kruszywa ogrodzone 

i monitorowane. 

 

 

Efekty przeprowadzonych działa ń kontrolnych 

W wyniku kontroli placów budów w 2019 roku inspektorzy pracy wydali: 

− 177 decyzji, w tym 168 decyzji zostało wydane w formie decyzji ustnych, 

− 14 decyzji wstrzymania prac, 

− 3 decyzje wstrzymania eksploatacji, 

− 11 decyzji skierowania do innych prac 13 pracowników,  

− 2 decyzje zakazu wykonywania prac. 

Inspektorzy pracy skierowali 8 wystąpień zawierających 15 wniosków. Nałożyli 8 

mandatów za popełnienie 35 wykroczeń na łączną kwotę 8700,- zł. Zastosowali 11 środków 

wychowawczych za popełnienie 23 wykroczeń.  
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W ramach współpracy z organami nadzoru i kontroli inspektorzy pracy: 

− przeprowadzili 2 wspólne kontrole z przedstawicielami Policji, 

− poinformowali Policję o wynikach 2 kontroli, 

− poinformowali władze gmin o wynikach 1 kontroli. 

Przedsiębiorcy wykonali 172 decyzje (co stanowi 97% wszystkich wydanych decyzji) 

poprawiając warunki pracy 266 pracowników.  

Nieprawidłowości dotyczące wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych  

i miejsc niebezpiecznych oraz zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych usunięto w 100%. 

Wykonano około 98% decyzji dotyczących ochrony przeciwporażeniowej instalacji  

i urządzeń elektrycznych, w tym zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wykonano 100% decyzji dotyczących wyposażenia pracowników w środki ochrony 

indywidualnej.  

Wykonano 99% decyzji dotyczących bezpieczeństwa prac ziemnych.  

 

Najgorzej ocenioną budową była inwestycja obejmująca m.in. budowę instalacji 

sanitarnej na odcinku drogi Brzeźno-Zapole. Na budowie skontrolowano 2 firmy. W trakcie 

kontroli stwierdzono, że roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym nie są oznakowane 

zgodnie z projektem organizacji ruchu. Ponadto w trakcie kontroli wyciągano z wykopu 

szalunek używając do tego celu koparkę bezpośrednio pod czynną linią energetyczną bez 

uzgodnienia z zarządcą linii warunków bezpiecznego wykonywania tych prac. 

Eksploatowana pompa do wody miała nieosłoniętą przekładnię pasową. Na budowie 

eksploatowana była uszkodzona koparka, w której zbita szyba w drzwiach została 

zastąpiona czarną folią utrudniającą operatorowi obserwację strefy roboczej. Pracownicy 

obsługujący urządzenia wibracyjne nie byli wyposażeni w rękawice antywibracyjne,  

a pracownicy pracujący w pobliżu wysięgnika koparki nie stosowali hełmów ochronnych.  

Na budowie nie zapewniono ustępu. Podczas kontroli firmy dodatkowo stwierdzono, że 

pracownicy pracowali w wykopie, którego ściany nie były zabezpieczone przed osunięciem. 

Do wykopu nie zapewniono bezpiecznego wejścia, a urobek był składowany bezpośrednio 

przy krawędzi wykopu. Na budowie nałożono 2 mandaty i wydano łącznie 19 decyzji.  

Najlepszą w ocenie inspektorów pracy budową była budowa drogi ekspresowej S14 

tzw. zachodniej obwodnicy Łodzi, na odcinku I od węzła „Łódź Lublinek” do węzła „Łódź 

Teofilów” w systemie „projektuj i buduj”. Inwestycja obejmuje budowę drogi na odcinku 

ponad 12 km i budowę 14 obiektów inżynierskich. Inwestycja jest realizowana przez 

konsorcjum Strabag-Budimex. Generalny wykonawca określił zasady, na jakich 
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podwykonawcy mogą wprowadzać na budowę pracowników. Wszystkie osoby wchodzące 

na budowę muszą przejść szkolenie informacyjne prowadzone przez służbę bhp,  

za wyjątkiem pracowników firm transportowych, którym szkolenie informacyjne 

przeprowadza pracodawca. Podwykonawcy są obowiązani przedłożyć do sprawdzenia 

dokumenty potwierdzające właściwe przygotowanie osób pracujących tj. aktualne badania 

profilaktyczne, szkolenia w dziedzinie bhp oraz wymagane uprawnienia. Ponadto 

podwykonawcy mają obowiązek przekazać generalnemu wykonawcy (i aktualizować) wykaz 

maszyn i urządzeń wraz z danymi operatorów tych maszyn. Od grudnia 2019 r. 

wprowadzono dodatkowo zezwolenie na wjazd maszyny na teren budowy. Podwykonawca 

ma obowiązek zapoznać się z planem bioz oraz opracować i przedłożyć generalnemu 

wykonawcy instrukcję bezpiecznego wykonywania robót oraz ocenę ryzyka zawodowego. 

Ma obowiązek ustanowić stały nadzór nad pracownikami. Spełnienie tych obowiązków jest 

warunkiem udzielenia przepustek osobom świadczącym pracę na rzecz danego 

podwykonawcy. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy są obowiązane stosować 

hełm ochronny z paskiem podbródkowym, buty typu S3 oraz kamizelkę ochronną i mieć do 

dyspozycji okulary ochronne minimum F1 i rękawice ochronne. Maszyny poruszające się po 

terenie budowy muszą być wyposażone w tzw. „koguta”, sygnalizator cofania, apteczkę  

i gaśnicę. Do dyspozycji operatora powinna być instrukcja maszyny.  

Służba bhp prowadzi dziennik bhp, w który wpisywane są wszelkie nieprawidłowości 

stwierdzone podczas kontroli.  

  

Działania prewencyjne 

We współpracy z sygnatariuszami Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie 

podjęto wspólne działania prewencyjne na terenach budów A1, S14 oraz budowie sieci 

ciepłowniczej w Łodzi realizowanej przez ERBUD INDUSTRY, prowadzonych na obszarze 

województwa łódzkiego. Przeprowadzono łącznie 3 szkolenia oraz 2 spotkania 

koordynacyjne. Przeprowadzono także wstępne spotkanie koordynacyjne z generalnym 

wykonawcą kolejowego tunelu podziemnego – budowa tunelu zaplanowana jest na lata 

2020-2021. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze pod wykop komory startowej 

oraz prace projektowo-badawcze dotyczące zakresu oddziaływania wibracji na budynki 

znajdujące się nad planowanym tunelem. Tunel będzie przebiegał w większości pod 

śródmieściem miasta, gdzie przeważa zabudowa XIX wiecznych budynków.  

Podsumowanie  

Na terenie województwa łódzkiego w 2019 roku rozpoczęto kilka inwestycji liniowych 

o dużej skali, jak budowa autostrady A1 na odcinku od Tuszyna do granic województwa  

(w kierunku Częstochowy), budowa trasy S14 - zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku I  
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od węzła „Łódź Lublinek” do węzła „Łódź Teofilów” w systemie „projektuj i buduj” oraz 

największa inwestycja tj. budowa tunelu kolei podziemnej przebiegającego pod całym 

śródmieściem miasta. Intensyfikacja prac budowalnych nastąpi w 2020 roku, ale prace 

przygotowawcze i organizacyjne rozpoczęto w roku 2019. Z tego powodu w 2019 roku 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi skoncentrował się na prowadzeniu działań 

prewencyjnych na wymienionych budowach. Jedynie prace budowalne na autostradzie A1 

były w takim stopniu zaawansowane, że możliwe było prowadzenie równolegle działań 

nadzorczych.  

Pod kątem działalności kontrolno-nadzorczej rok 2019 był rokiem drobnych 

remontów, jednakże trudnych dla wykonawców, bo w dużym stopniu utrudniających 

mieszkańcom codzienną komunikację. W budownictwie drogowym nieprawidłowości  

w mniejszym stopniu niż w budownictwie kubaturowym, wynikają ze względów 

ekonomicznych. Przyczyny nieprawidłowości leżą w konieczności godzenia interesów 

mieszkańców z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa. Remonty dróg są 

prowadzone pod presją czasu i w większości przypadków bez całkowitego wyłączenia jezdni 

i ciągów pieszych z ruchu. Wykonawcy muszą walczyć z niesubordynowanymi 

mieszkańcami, którzy nie bacząc na zagrożenia, wchodzą w strefy niebezpieczne. 

Budownictwo drogowe wciąż boryka się z problemem niedostateczne ilości osób 

nadzorujących. Prace budowlane prowadzone są najczęściej na dużej przestrzeni  

i zapewnienie nadzoru w każdym miejscu bywa niemożliwe.  

W dalszym ciągu problemem dla inspektorów pracy 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  likwidacj ę bezpośrednich 

zagro żeń dla życia lub zdrowia pracuj ących  

Charakterystyka zagadnie ń i najcz ęściej wyst ępuj ących nieprawidłowo ści  

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. 
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W ramach tematu realizowano podtematy: 

− kontrole, które ujawniły bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia pracujących, 

− kontrole, które potwierdziły likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 

pracujących. 

W wyniku realizacji pierwszego podtematu oznaczonego numerem T021C 

inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili w 2019 roku  

75 kontroli w 74 podmiotach, w których pracę wykonywało 329 osób, w tym 238 

pracowników oraz 53 kontrole w 52 podmiotach w ramach realizacji drugiego podtematu 

oznaczonego numerem T021D.  

W trakcie przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 195 decyzji, w tym 194 decyzje ustne: 

− 64 decyzji wstrzymania prac; 

− 42 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń; 

− 32 decyzji skierowania do innych prac dotyczących 63 pracujących;  

− 4 decyzji zakazu wykonywania prac; 

− 53 decyzji na podstawie artykułu 108 kpa. 

Przed zakończeniem kontroli zostało wykonanych 194 ze 195 wydanych decyzji, co 

stanowi 98% wszystkich wydanych decyzji. Nałożono 50 mandatów (za 110 wykroczeń, 

łączna kwota grzywien 58 400,- zł) i zastosowano 25 środków wychowawczych (za 30 

wykroczeń). 

W ramach prowadzonych kontroli skierowano powiadomienia o stwierdzonych 

nieprawidłowościach do innych organów:  

− powiadomienie do Urzędu Dozoru Technicznego o eksploatacji urządzenia 

poddozorowego bez wymaganej decyzji; 

− powiadomienie do Urzędu Nadzoru Budowlanego o prowadzonej rozbiórce bez decyzji 

zezwalającej na rozbiórkę; 

− powiadomienie Straży Granicznej o nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca. 

− powiadomienie Wojewody o pracy cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia. 

Ponadto złożono wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podniesienie 

składki wypadkowej przedsiębiorcy, u którego stwierdzono po raz kolejny rażące 

nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

Najczęściej występującymi zagrożeniami były: 

− możliwość upadku z wysokości – problem wystąpił w 56 kontrolach z 75 

przeprowadzonych kontroli. 111 wydanych decyzji dotyczyło zabezpieczeń stanowisk 

pracy usytuowanych na wysokości – 11 przy pracach na dachu, 50 dotyczyło rusztowań 

(w tym 19 warszawskich), 21 decyzji dotyczyło niewyposażenia bądź niestosowania 
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środków ochrony indywidualnej przy wykonywanych pracach na wysokości (łącznie brak 

środków ochrony głowy i środków chroniących przed upadkiem z wysokości), 3 decyzje 

wydano w związku z wyposażeniem pracownika w środki ochrony indywidualnej 

nieoznakowane znakiem CE; 

− niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy na wysokości – wydano ponad 40 decyzji 

wstrzymujących prace na wysokości, z czego połowa dotyczyła prac wykonywanych  

z rusztowań lub z podestów położonych pomiędzy rusztowaniami, z podestów wiszących, 

ruchomych, konsoli zawieszonych na szalunkach ; 

− niewłaściwe lub brak urządzeń ochronnych przy rusztowaniach – wydano 32 decyzje 

wstrzymujące eksploatację rusztowań, w tym 11 decyzji dotyczyło nieprawidłowości  

w eksploatacji rusztowań typu warszawskiego;  

− zagrożenia związane z pracami ziemnymi, pracą w wykopach – wydano 4 decyzje 

wstrzymujące prace w wykopie i 4 decyzje zakazu pracy w wykopie ze względu na 

nieprawidłowe zabezpieczenie ścian wykopu przed osunięciem oraz 5 decyzji z rygorem 

natychmiastowego wykonanie regulujących inne nieprawidłowości w zakresie organizacji 

robót ziemnych: np. brak lub niezgodne z przepisami zejście do wykopu, obciążenie pasa 

gruntu przylegającego do krawędzi wykopu urobkiem lub pojazdami; 

− możliwość porażenia prądem – łącznie wydano 10 decyzji dotyczących niewłaściwego 

zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi, niewłaściwego 

połączenia przewodów, niewłaściwej ochrony przed możliwością porażenia prądem 

elektrycznym, stosowania urządzeń nie przeznaczonych do pracy w warunkach 

podniesionej wilgotności i zapylenia; 

− brakiem zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej związanej z możliwością 

upadku przedmiotów z wysokości oraz pracą osób w strefie niebezpiecznej – wydano  

10 decyzji; 

− związane z nieprawidłowościami w zakresie wyposażenia pracujących w środki ochrony 

indywidualnej: 

− 24 decyzje dotyczyły min. braku odpowiednich środków ochrony głowy (przekroczony 

okres używania, uszkodzenia skorupy hełmu) i nieużywanie przez pracownika środków 

ochrony głowy,  

− 9 decyzji dotyczyło braku lub niestosowania środków ochrony indywidualnej chroniących 

przed upadkiem z wysokości, w sytuacji gdzie jest to wymagane, niewłaściwa lub brak 

środków ochrony osobistej przy pracy maszynami  

− – 6 decyzji dotyczyło braku środków ochrony słuchu, oczu i układu oddechowego. 
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Przykłady działań 

W wyniku kontroli podmiotu wydano 3 decyzje ustne.  

Zlikwidowano zagrożenie związane z możliwością upadku z wysokości (zdjęcie 

poniżej). Pracodawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000,- zł. 

 

W wyniku kontroli podmiotu wydano 4 decyzje ustne. Zlikwidowano zagrożenia 

związane z możliwością upadku z wysokości (zdjęcia poniżej). Pracodawca został ukarany 

mandatem karnym w wysokości 1000,- zł. 

   

W wyniku kontroli zakładu (zdjęcia poniżej) zapewniono bezpieczne warunki 

wykonywania robót w wykopie oraz zapewniono bezpieczeństwo osobom postronnym. 

Pracodawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1200,- zł  
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W wyniku kontroli podmiotu wydano 22 decyzje (część nieprawidłowości 

uwidoczniono na zdjęciach poniżej), w tym 2 decyzje wstrzymania prac, 2 decyzje 

skierowania do innych prac oraz wstrzymano eksploatację rusztowania. Zlikwidowano 

zagrożenia związane z: 

− możliwością upadku z wysokości spowodowane brakiem zabezpieczeń i brakiem 

urządzeń ochronnych przy rusztowaniach;  

− możliwością urazu głowy w wyniku uderzenia przedmiotem spadającym z wysokości;  

− możliwością urazu w wyniku pracy w strefie niebezpiecznej - obszaru pracy maszyn 

− możliwością utraty słuchu przy eksploatacji narzędzi udarowych.  

Zapewniono bezpieczne dojścia do stanowisk pracy. Pracodawca został ukarany mandatem 

karnym w wysokości 2000,- zł (łącznie 7 wykroczeń). 

 

   

Wnioski 

Krótkie kontrole w budownictwie ukierunkowane na likwidację bezpośrednich 

zagrożeń są celowe z uwagi na bardzo dużą ilość krótkotrwałych prac budowlanych 

wykonywanych najczęściej w miejscach publicznych i związane z tym zagrożenia dla osób 

postronnych. Kontrole, zgodnie z założeniem tematu, w przeważającej większości dotyczyły 

prac krótkoterminowych, na małych budowach, prowadzonych przez podmioty zatrudniające 

mniej niż 9 pracowników. Aż 71 z 74 skontrolowanych podmiotów w podtemacie zatrudnia 

nie więcej niż dziewięciu pracowników. Zagrożenia przeważnie były usuwane w trakcie 

pobytu inspektora na budowie.  

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 75 przeprowadzonych 

kontroli, aż dla 33 podmiotów był to pierwszy kontakt z inspekcją pracy. Pracodawcy z tych 

podmiotów nie mają nawyku bezpiecznej pracy. Prawie połowa stwierdzonych 

nieprawidłowości dotyczyła eksploatacji rusztowań. Pracodawcy nie zapoznają się  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
64 

z dokumentacją producenta rusztowania, nie powierzają montażu rusztowań osobie  

z odpowiednimi kwalifikacjami. Wręcz oznajmiają, że myśleli, że takie obowiązki dotyczą 

wyłącznie rusztowań tzw. fasadowych. 

Pracownicy zatrudniani w małych firmach budowlanych rzadko mają staż pracy 

dłuższy niż pełen rok u jednego pracodawcy. Przedsiębiorcom zależy jedynie na tym żeby 

praca została wykonana najszybciej jak to możliwe i jak najniższym kosztem. Pracodawcy 

prowadzący małe firmy, a przeważnie takie były objęte kontrolą w temacie, tłumaczą się 

brakiem możliwości zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi pracami. 

Usprawiedliwiają złą organizację pracy koniecznością wywiązywania się z innych 

obowiązków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.  

W małych firmach wiele pozostawia do życzenia funkcjonowanie służby bhp. Z reguły 

zadania wypełnia 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 profilu konkretnej firmy. Współpraca 

specjalisty spoza zakładu z podmiotem rzadko obejmuje ocenę stanowisk pracy.  

Mali przedsiębiorcy tłumaczą brak odpowiednich zabezpieczeń stanowisk pracy 

względami ekonomicznymi i koniecznością różnych, trudnych do spełnienia warunków 

prowadzenia działalności. Jednocześnie ilość nieprawidłowości, których usunięcie nie 

wymagało dużych nakładów finansowych, takich jak zabezpieczenie przewodów zasilających 

przed uszkodzeniem mechanicznym, wyznaczenie i wygrodzenie miejsc niebezpiecznych 

wskazuje raczej na niechlujność i lekceważenie wymagań bezpieczeństwa.  

Inwestorzy nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na 

realizowanych inwestycjach nie weryfikują możliwości technicznych wykonania zlecenia 

przez podmiot, który podjął się jego realizacji. Przedsiębiorcy, dla osiągniecia sukcesu 

ekonomicznego podejmują się wykonania zlecenia, do którego nie są przygotowani 

technicznie i merytorycznie.  

Pracodawcy i osoby kierujące 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 tzw. samokształcenia kierowanego, 

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) 

Obecna forma szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzanych  

w małych firmach, zarówno okresowych jak i wstępnych, niestety, często sprowadza się do 

drukowania formularzy i złożenia podpisów. Szkolenia rzadko przekładają się na konkretną 
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wiedzę np. w jaki sposób pracować bezpiecznie, w jaki sposób stosować środki ochrony 

indywidualnej. Pracodawcy ograniczają się do wydania środków ochrony przed upadkiem z 

wysokości lecz nie przekazują informacji o ich stosowaniu, nie wskazują miejsca kotwiczenia 

końcówki linki bezpieczeństwa lub wskazują miejsca o nieznanej lub niedostatecznej 

wytrzymałości, nieprawidłowo dobierają urządzenia amortyzujące skutki upadku. 

Konieczna jest, zatem 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. Potrzebne 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 przydatne do 

przeprowadzania szkoleń.  

Materiały takie (wydawnictwa, prezentacje na nośnikach elektronicznych) są 

opracowane przez inspekcję pracy i udostępniane pracodawcom. 

 

D. Kontrole budownictwo infrastruktury kolejowej 

 Celem kontroli było eliminowanie bądź znacznie ograniczenie zagrożeń wypadkowych 

oraz dokonanie oceny stanu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie 

wykonywania robót torowych, w tym także właściwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca 

robót. W okresie od stycznia do listopada 2019 r. skontrolowano 16 wykonawców robót 

torowych. 

Wykaz kontrolowanych odcinków i kontrolowanych podm iotów.  

Lp. Kontrolowany odcinek 
linii kolejowej 

Kontrolowany podmiot 
na danym odcinku 

Rodzaj prowadzonych 
prac robót torowych 

1 
 

Szlak Łask – Zduńska Wola  
linia nr 14  
 

„TOR-MAX” Spółka z o.o. 
 

demontaż starych 
torowisk, ich wywózką, 
profilowanie podłoży 

2 Szlak Łask – Zduńska Wola  
linia nr 14  

MAK-TOR Kobylanka 
Aneta 

demontażem starych 
torowisk 

3 Szlak Łask – Zduńska Wola  
linia nr 14  
 

Usługi Budowlane 
Bożena Kopeć 
 

prace związane  
z wykonaniem mostu  
w km 33 + 190 oraz 
przepustu w km 34 + 882 

4 Szlak Łask – Zduńska Wola  
linia nr 14  
 

„Serso” Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 

roboty mostowe, prace 
związane z budową 
przejścia podziemnego 
pod torami na stacji 
kolejowej Zduńska Wola 
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5 Szlak Łask – Zduńska Wola  
linia nr 14  
 

Arkadiusz Kopeć Usługi 
Budowlane 
 

prace związane  
z wykonaniem mostu  
w km 33 + 190 oraz 
przepustu w km 34 + 882 

6 Szlak Idzikowice – Opoczno 
linia nr 4 

„INTOP WARSZAWA” 
Sp. z o.o. 
 

modernizacja wiaduktów 
kolejowych w km. 89,947 
i 90,147 

7 Szlak Zduńska Wola – Łask  
i stacja Łask linia nr 14 

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA montaż sieci trakcyjnej 

8 Stacja Zduńska Wola  
linia nr 14 
 

KAMIL WSZOŁEK - 
USŁUGI REMONTOWO-
BUDOWLANE 

budowa przejścia 
podziemnego w stacji 
Zduńska Wola 

9 Stacja Zduńska Wola  
linia nr 14 
 

KRZYSZTOF 
BOGUSŁAW PŁONKA 
ZAKŁAD BUDOWLANO 
DROGOWY 
KRZYSZTOF PŁONKA 

roboty związane  
z układaniem 
krawężników peronowych 
 

10 Stacja Zduńska Wola  
linia nr 14 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE 
"MIX" JÓŹWIAK 
KRZYSZTOF 

roboty ziemne w torach 
stacyjnych 

11 Szlak Łask – Gajewniki  
linia nr 14 
 

TEKNOBUD 
KRULIKOWSKI TOMASZ 

korytowanie i profilowanie 
podtorza toru nr 1 szlaku 
Łask – Gajewniki 

12 Szlak Łask – Gajewniki  
linia nr 14 
 

PHU TRANS ANDRZEJ 
KRULIKOWSKI 
 

korytowanie i profilowanie 
podtorza toru nr 1 szlaku 
Łask – Gajewniki 

13 Stacja Sieradz  
linia nr 14 
 

ZAKŁAD ROBÓT 
KOMUNIKACYJNYCH-
DOM W POZNANIU 
Spółka z o.o. 

roboty torowe związane  
z naprawą przejazdu 
kolejowego w km. 60.805 
stacji Sieradz 

14 Szlak Pabianice – Łask  
linia nr 14 
 

DUSZOTA 
ENERGETYKA 
TELETECHNIKA 
AUTOMATYKA Sp. z o.o. 

montaż sygnalizatorów na 
przejeździe kolejowym  
w km. 15.871 szlaku 
Pabianice – Łask 

15 Stacja Pabianice linia nr 14  
 

TORKAN Sp. z o.o. 
 

roboty ziemne związane  
z wykonaniem 
odwodnienia w torach 
stacyjnych stacji 
Pabianice 

16 Stacja Pabianice linia nr 14 
 

Przedsiębiorstwo Budowy 
Linii Kablowych 
TELKABL Kowalski S.J. 
 

montaż osprzętu na 
semaforach w stacji 
Pabianice oraz 
wykonanie przecisku pod 
przejazdem kolejowym  
w stacji Pabianice 
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Ogólna organizacja pracy 

W zakresie ogólnej organizacji robót kontrolowano zagadnienia dotyczące uprawnień 

budowlanych osób nadzorujących procesy związane z budową lub rewitalizacją torów, 

przestrzegania zasad w Regulaminie Tymczasowym Prowadzenia Ruchu i Regulaminie 

Wyłączenia Sieci Trakcyjnej, zabezpieczenia i osygnalizowania miejsca prowadzonych robót, 

zgłaszania przez wyznaczoną osobę nadzorującą prace torowe rozpoczynania i kończenia 

prac na posterunkach ruchu oraz koordynacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  

w miejscu wykonywania pracy.  

Kontrole wykonawców robót nie wykazały nieprawidłowości w zakresie opracowania  

i uzgadniania regulaminów tymczasowych i regulaminach wyłączenia sieci trakcyjnej. Aneksy 

do regulaminów były uzgadnianie przez służby kolejowe i wykonawców. 

Miejsca wykonywanych prac zostały oznakowane i osygnalizowane zgodnie  

z regulaminem (nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących oznakowania miejsca robót 

torowych tarczami zatrzymania D1 i wskaźnikami W-7 wskaźników zobowiązujących 

maszynistów pojazdów trakcyjnych do podania sygnału „baczność” – ostrzegawczy dźwięk 

syreny lokomotywy).  

W przypadkach, gdy na terenie robót zatrudnieni byli jednocześnie pracownicy 

różnych wykonawców wyznaczono koordynatora sprawującego nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich zatrudnionych pracowników. 
 

Szkolenia w dziedzinie bhp. 

 W wyniku sprawdzenia obowiązku poddawania pracujących szkoleniom w zakresie 

bhp ustalono, że spośród 194 osób objętych kontrolą nie poddano 8 pracujących szkoleniu  

w formie instruktażu stanowiskowego, a w stosunku do jednego pracownika stwierdzono 

konieczność ponownego przeszkolenia.  
 

Profilaktyczne badania lekarskie. 

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie poddawania pracowników profilaktycznym 

badaniom lekarskim. Ustalono, że nie poddano 3 pracowników wstępnym badaniom 

lekarskim, a jednego badaniom okresowym (na 178 skontrolowanych). 
 

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. 

W trakcie kontroli w stwierdzono tylko jeden przypadek niewyposażenia pracownika  

w odzież roboczą, a w dwóch przypadkach pracownicy nie zostali wyposażeni w środki 

ochrony indywidualnej (brak hełmu ochronnego i środków ochrony indywidualnej przed 

upadkiem z wysokości). Ponadto w stosunku do 2 pracowników stwierdzono nie stosowanie 

przydzielonych środków ochrony indywidualnej (hełmu ochronnego). 
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Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne. 

W wyniku kontroli pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac, dla których 

wymagane jest posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych nie stwierdzono 

zatrudniania pracowników bez wymaganych uprawnień.  
 

Udzielanie pracownikom wykonawcy informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa  

i zdrowia podczas wykonywanych prac (stosownie do wytycznych Ibh 105). 

Ustalono, że 8 pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu robót torowych nie 

udzielono informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywanych 

prac związanych z pracami torowymi zgodnie z wytycznymi IBH 105. 
 

Ocena ryzyka zawodowego. 

Podczas realizacji tematu sprawdzano, czy osoby dopuszczone do pracy zostały 

poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą. Nie stwierdzono 

istotnych nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego. 
 

Pomieszczenia higienicznosanitarne. 

Zapewnienie pomieszczeń higienicznosanitarnych przy wykonywaniu robót torowych 

niejednokrotnie sprawia znaczne problemy. Charakter pracy sprawia, że miejsce 

wykonywania robót ulega częstym zmianom. Brak jest dostępu do stałych pomieszczeń 

zaplecza higienicznosanitarnego. Podmioty organizujące pracę w takich przypadkach 

zmuszone są do zapewnienia przestawnych urządzeń (kabiny ustępowe, kontenery 

sanitarne) lub zapewnienia dostępu do pomieszczeń będących własnością innych 

podmiotów. 

W 4 kontrolowanych zakładach nie zapewniono pracownikom pomieszczeń 

higienicznosanitarnych (dotyczyło to 33 pracowników), a w kolejnych 4 stwierdzono 

nieprawidłowości (m.in. brak ogrzewania, składowanie w szatni materiałów i narzędzi). 
 

Organizacja prac, stanowiska i procesy pracy przy pracach związanych z robotami torowymi. 

W ramach tego tematu kontrolowano zagadnienia dotyczące: 

− zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi pracami torowymi, 

− zapewnienia pracownikom instrukcji stanowiskowych i zapoznanie z nimi pracowników, 

− wyznaczenie sygnalistów i ich kwalifikacje do pracy, 

− zachowanie procedur wynikających z instrukcji Id-18 . 

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 

− braku wyznaczenia sygnalistów do obserwowania szlaku i sygnalizowania zbliżających się 

pojazdów kolejowych ( w dwóch kontrolowanych zakładach), 

− niewłaściwe wyposażenie sygnalisty w przybory sygnałowe i środki łączności  

(w 1 kontrolowanym zakładzie). 
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Prace na wysokości, roboty ziemne – wykopy. 

Stwierdzono jeden przypadek pracy na wysokości bez zabezpieczenia przed 

upadkiem z wysokości (1 pracownik) podczas montażu osprzętu na konstrukcji semafora 

(pracownik nie został wyposażony w środki ochrony przed upadkiem z wysokości).  

Podczas kontroli w jednym z zakładów stwierdzono prowadzenie prac w wykopie dla 

budowy przejścia podziemnego pod torami z naruszeniem przepisów - stwierdzono 

niewystarczające nachylenie skarpy przy szalunku z płyt stalowych oraz osunięcia 

fragmentów dolnej części skarpy. 

Maszyny i urządzenia techniczne. 

W trakcie kontroli na budowach eksploatowane były głównie maszyny do robót ziemnych 

oraz drobny sprzęt mechaniczny, przeważnie spalinowy – różnego rodzaju zakrętarki, 

podbijaki oraz narzędzia ręczne - kleszcze do podkładów, drążki stalowe.  

W zdecydowanej większości stan techniczny urządzeń nie budził zastrzeżeń. Nie 

stwierdzono braku osłon lub innych elementów zabezpieczających maszyn, za wyjątkiem 

braku sygnału dźwiękowego koparki kołowej. 
 

Najczęstsze przyczyny narusze ń prawa  

Według wyjaśnień pracodawców najczęstszymi przyczynami naruszeń prawa były: 

− wykonywanie krótkoterminowych prac pod presją czasu (np. naprawa przejazdu 

kolejowego w czasie określonym w zamknięciu torowym), 

− ignorowaniem zagrożeń przez samych pracowników. 

Według inspektora pracy przyczynami naruszeń były: 

− lekceważenie zagrożeń zarówno ze strony nadzoru jak i samych pracowników, 

− aspekt ekonomiczny – chęć ograniczania przez wykonawców kosztów związanych  

z zapewnieniem odpowiedniego zaplecza higienicznosanitarnego,  

−  tolerowanie przez osoby z nadzoru nieprawidłowych (często niebezpiecznych) metod 

pracy lub zachowań pracowników.  

Usunięcie większości stwierdzonych nieprawidłowości nie wymagało wielkich nakładów 

finansowych, a doprowadzenie do stanu właściwego nie było czasochłonne i zostało 

wyeliminowane niezwłocznie już w trakcie trwania kontroli.  
 

Współpraca z Urz ędem Transportu Kolejowego  

W 2019 r. nie wystąpiły przypadki konieczności prowadzenia wspólnych kontroli 

inspektorów obu urzędów, powiadomienia Urzędu Transportu Kolejowego o tematyce, 

zakresie i wynikach kontroli PIP oraz wzajemnego informowania się o stwierdzonych 

nieprawidłowościach należących do właściwości rzeczowej danego urzędu. 
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Uzyskane efekty. 

W toku czynności kontrolnych wydano ogółem 53 decyzje: 4 decyzje pisemne,  

49 decyzji ustnych, w tym: 3 decyzje wstrzymania prac, 2 decyzje wstrzymania eksploatacji 

maszyn i 2 decyzje skierowania 2 pracowników do innych prac.  

Ponadto wydano 1 polecenie dotyczące 1 pracownika. 

Za wykroczenia przeciw prawom pracownika ukarano mandatami 6 osób,  

a w stosunku do 5 osób zastosowano środek wychowawczy. Łączna kwota mandatów 

wyniosła 6200,- zł.  

Wykonawcy robót torowych stwierdzone nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa 

i higieny pracy usunęli w wyniku realizacji decyzji ustnych wydanych i wykonanych w czasie 

kontroli a w dwóch przypadkach w wyniku wydanych decyzji pisemnych. 

W wyniku wydanych decyzji uzyskano efekty przedstawione w poniższej tabeli. 

Lp. Uzyskane efekty 

Liczba 
zakładów, 
w których 
uzyskano 

efekty 

Liczba 
pracowników, 

których 
uzyskany 

efekt dotyczy 

 1. 

Wyeliminowano bezpośrednie zagrożenie 
dla pracujących podczas robót torowych spowodowane 
brakiem wyznaczonych sygnalistów do obserwowania 
szlaku i sygnalizowania zbliżających się pojazdów 
kolejowych.  

2 8 

 2.  Przeszkolono pracowników w zakresie bhp w formie 
instruktażu stanowiskowego. 5 9 

 3. 
Wyeliminowano zagrożenie możliwości upadku z 
wysokości wskutek braku środków ochrony 
indywidualnej. 

1 1 

 4. 
Udzielono pracownikom wykonawcy informacji o 
zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas 
wykonywanych prac ( instrukcja IBH 105) 

4 8 

 5. Poddano pracowników wstępnym i okresowym 
badaniom lekarskim.  4 4 

 6.  Zapewniono pracownikom pomieszczenia 
higienicznosanitarne. 4 33 

 7. 
Wyeliminowano zagrożenie porażenia prądem 
elektrycznym operatora koparki pracującego 
bezpośrednio pod czynną linią energetyczną. 

1 1 

 8. Wyeliminowano zagrożenie osunięcia się ścian wykopu 
i przysypania pracowników. 1 4 
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Przykłady najbardziej istotnych nieprawidłowości. 

 

Niewystarczające nachylenie skarpy przy szalunku z płyt stalowych  

oraz osunięcia fragmentów dolnej części skarpy 

 

Koparka gąsiennicowa bezpośrednio pod czynną napowietrzną  

linią elektroenergetyczną niskiego napięcia 
 

Podsumowanie  

Na podstawie przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, że w stosunku do lat 

poprzednich zmniejszyła się liczba naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Kontrole w roku bieżącym jak i w latach poprzednich wykazały nieprawidłowości głównie na 

etapie wykonawstwa prac. Należy zatem monitorować te zagadnienia i systematyczne 

kontrole z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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E. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas us uwania wyrobów 

zawieraj ących azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w roku 2019 ogółem przeprowadzono  

3 kontrole u 3 pracodawców zgodnie z wytycznymi do realizacji tematu. Liczba pracujących 

w skontrolowanych podmiotach wynosiła 29 osób, wszystkie osoby świadczyły pracę  

w ramach stosunku pracy.  

Liczba skontrolowanych zakładów wg wielkości zatrudnienia: 

− do 9 pracowników (małe ) – 2 zakłady (2 kontrole), 

− od 10 do 49 (średnie) – 1 zakład (1 kontrola), 
 

 

Bezpośrednio przy pracach związanych z azbestem pracowało 11 osób, 8 osób 

zatrudnionych było w ramach stosunku pracy, 3 osoby to uczniowie odbywający praktyki  

u kontrolowanego pracodawcy. 

Przeprowadzone kontrole dotyczyły: 

− usuwania płyt azbestowo – cementowych falistych z dachu budynku (2 kontrole – 

usunięto około 827 m2 płyt eternitowych); 

− usuwanie płyt azbestowo – cementowych płaskich z elewacji bloku (1 kontrola – usunięto 

około 450 m2 płyt eternitowych). 

 

W jednym przypadku prace były wykonywane przez firmę, która po usunięciu 

wyrobów zawierających azbest, wykonywała nową elewację budynku.  

Pozostałe kontrole dotyczyły zakładów, które demontowały i usuwały wyroby 

zawierające azbest (demontaż, pakowanie, wywóz zdemontowanych materiałów 

zawierających azbest na składowisko materiałów niebezpiecznych przez firmę 

specjalistyczną).  

Jedna kontrola dotyczyła pracodawcy, który pierwszy raz wykonywał prace związane 

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie działalności Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi. 
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Dane dotycz ące najcz ęściej naruszonych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy. 

Zagadnienia obj ęte kontrol ą 

Liczba 
kontrolowanych 

zakładów,  
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowo ści 

wg ilo ści 
zatrudnionych 

Uwagi 

1-
9 

10
-4

9 

50
-2

50
 

>2
50

 

Powiadomienie właściwego OIP 

na 7 dni przed przystąpienie do 

prac, polegających na usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest. 

 1    W jednym przypadku 

pracodawca nie powiadomił 

właściwego OIP o rozpoczęciu 

prac polegających na usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest.  

Nieprawidłowości dotyczące 

składowania odpadów 

zawierających azbest i 

oznakowania miejsca 

składowania. 

1 1   2 firmy nie zabezpieczyły 

miejsca składowania odpadów 

zawierających azbest przed 

dostępem osób postronnych, 

składowane odpady nie zostały 

opakowane i oznakowane. 

Wyposażenie pracujących we 

właściwe środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież 

ochronną. 

 1   Trzech uczniów odbywających 

praktyki w jednym z zakładów 

ręcznie sortowało odpady 

zawierające m. in. azbest bez 

odzieży ochronnej i środków 

ochrony układu oddechowego.  
 

Wykonawcy prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w celu 

ograniczenia emisji azbestu do środowiska, stosowali głównie metody polegające 

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

demontażu i składowania. Podczas kontroli przeprowadzonych w roku 2019 nie stwierdzono 

przypadków tłuczenia, łamania demontowanych wyrobów zawierających azbest. W czasie 

wykonywania tych prac używano głównie narzędzi ręcznych, stosowano transport ręczny 

zdemontowanych wyrobów. U wszystkich skontrolowanych pracodawców, osoby pracujące 

przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest, posiadały aktualne badania lekarskie bez 
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przeciwwskazań do pracy, w jednym przypadku uczniowie odbywający praktyki nie zostali 

poddani szkoleniu wstępnemu w dziedzinie bhp.  

W latach ubiegłych częstymi i istotnymi nieprawidłowościami z punktu widzenia 

bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników, jak również osób postronnych, były 

zagadnienia bezpośrednio związane ze sposobem prowadzenia prac, tj.: ogradzanie  

i oznakowanie terenów prac, pakowanie i znakowanie odpadów azbestowych oraz 

bezpieczne składowanie zdemontowanych materiałów niebezpiecznych. Podobnie w roku 

2019 w dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia  

i oznakowania miejsca składowania zdemontowanych materiałów zawierających azbest.  

 

Przykłady szczególnie wyró żniaj ących si ę narusze ń przepisów 

Przeprowadzone kontrole wykazały przypadki naruszeń przepisów. W przypadku 

kontroli 2 firm stwierdzono, że pracodawcy nie zabezpieczyli miejsca składowania odpadów 

zawierających azbest przed dostępem osób postronnych, składowane odpady nie zostały 

opakowane i oznakowane. Trzech uczniów, odbywających praktyki w jednym z zakładów 

poddanych kontroli., ręcznie sortowało odpady zawierające m. in. azbest bez odzieży 

ochronnej i środków ochrony układu oddechowego, zabezpieczających ich przed 

narażeniem na pyły azbestu.  

 

 

Miejsce sortowania odpadów.  

Po prawej stos zdemontowanych płyt azbestowo- cementowych,  

nieopakowanych, nieoznakowanych. 
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Praktykant skierowany do sortowania odpadów, zawierających m .in. azbest,  

bez odzieży ochronnej i środków ochrony układu oddechowego . 

 

Efekty przeprowadzonych działa ń kontrolnych i profilaktycznych 

W roku 2019 w wyniku realizacji tematu, zastosowano środki prawne: 

− liczba wydanych decyzji ogółem 3 

− liczba wydanych decyzji ustnych 3 

− wydano 1 decyzje skierowania do innych prac 3 osób 

− wydano 1 polecenie 

− liczba wniosków w wystąpieniach 5 

− liczba udzielonych porad technicznych 4 

− liczba udzielonych porad prawnych 2 

− nałożono 2 mandaty za 3 wykroczenia na łączną kwotę 2200,- zł 

 

Uzyskane efekty 

Realizacja wydanych środków prawnych, w tym przede wszystkim decyzji ustnych 

wykonanych w trakcie kontroli, pozwoliła niezwłocznie wyeliminować nieprawidłowości 

występujące podczas prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest  

z obiektów budowlanych i przemysłowych, zapewniając bezpieczne warunki pracy dla 12 

osób, a także dla osób postronnych. 

Działania profilaktyczne 

Inspektorzy pracy przeprowadzający kontrole w ramach realizacji tematu udzielali  

w trakcie kontroli porad technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest.  
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W marcu 2019 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi brali 

udział w Targach Budowlanych ,,INTERBUD’’. Inspektorzy pracy udzielali porad oraz 

kolportowane były wydawnictwa, broszury, ulotki publikowane przez PIP, m. in. dotyczące 

postępowania z azbestem w obiektach budowlanych. W targach uczestniczyło ponad 

200 wystawców.  

 

Najczęstsze przyczyny narusze ń prawa 

Struktura przyczyn naruszeń prawa, wskazywanych zarówno przez pracodawców, jak 

i inspektorów pracy nie zmienia się zasadniczo od lat. Natomiast można wskazać, że w roku 

2018 oraz w roku 2019 uwidocznił się problem ze znalezieniem wykwalifikowanych 

pracowników do pracy.  

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa według pracodawców (wykonawców prac): 

− krótkie terminy wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowo-

cementowych narzucone przede wszystkim przez inwestorów, a także przez 

specjalistyczne firmy odbierające odpady zawierające azbest; 

− dodatkowe, postrzegane przez pracodawców jako niepotrzebne, wymogi biurokratyczne 

związane z przygotowaniem robót usuwania wyrobów zawierających azbest (tworzenie 

kolejnych dokumentów np. planów prac usuwania wyrobów zawierających azbest – 

powielanie tych samych informacji często zawartych w planie BIOZ, instrukcji 

bezpiecznego wykonywania prac, ocenie ryzyka zawodowego), 

− trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników, co powoduje że do pracy 

trafiają pracownicy niewykwalifikowani (przypadkowi), nie przestrzegający standardów 

jakości pracy i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (przyczyna ta zauważana jest 

również przez inspektorów pracy). 

Najczęstsze przyczyny naruszenia prawa według inspektorów pracy: 

− niska świadomość zagrożeń zdrowotnych związanych z narażeniem na szkodliwe 

działanie pyłu azbestu; 

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

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

− niedostateczny nadzór nad prowadzonymi pracami ze strony pracodawców; 

− niski poziom szkoleń bhp w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 

azbest; 

− rutyna i pośpiech przy wykonywaniu prac, świadome nieprzestrzeganie przepisów  

i zasad bhp zwłaszcza w czasie wykonywania krótkotrwałych (niedużych) prac 

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.  
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Omówienie realizacji środków prawnych wynikaj ących z kontroli przeprowadzonych  

w latach ubiegłych 

Na podstawie analizy środków prawnych wydanych w wyniku kontroli 

przeprowadzonych w latach ubiegłych można stwierdzić, że zmieniła się struktura i ilość 

środków prawnych wydawanych przez inspektorów pracy po przeprowadzeniu kontroli prac 

polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Zmniejszył się odsetek kontroli, 

podczas których stwierdzane były nieprawidłowości, tym samym zmalała liczba wydawanych 

decyzji, w szczególności decyzji wydawanych na piśmie. Jeżeli w trakcie kontroli stwierdzono 

nieprawidłowości regulowane one były przez inspektorów pracy przede wszystkim wydanymi 

w trakcie kontroli decyzjami ustnymi, wykonywanymi w trakcie kontroli. Zmniejszyła się liczba 

nieprawidłowości w zakresie metod pracy, w tym pracy na mokro, łamania, zrzucania 

demontowanych wyrobów zawierających azbest. Zmalała liczba nieprawidłowości w zakresie 

przygotowania pracowników do pracy, m. in. dotycząca szkolenia w zakresie bezpiecznego 

użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz poddawania pracowników badaniom 

profilaktycznym, na podstawie skierowań, w których zamieszczane były informacje o pracy  

w narażeniu na pyły azbestu. 

 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych w roku 2019 kontroli, związanych z realizacją 

tematu, można stwierdzić, że ogólny stan przestrzegania przepisów prawa pracy,  

w szczególności przepisów bhp przy wykonywaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest w kontrolowanych zakładach w stosunku do lat poprzednich poprawił 

się, podobnie jak w latach 2017, 2018.  

Informacje o zamiarze przystąpienia do prac związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest w roku 2019 (podobnie jak w latach poprzednich) były głównie 

składane przez przedsiębiorców wykonujących te prace już od kliku lat, posiadających 

bogate doświadczenie w tym zakresie. Należy zauważyć, że w roku 2019 nie stwierdzono 

przypadków demontowania wyrobów zawierających azbest w stanie suchym, łamania płyt  

w czasie ich demontażu z obiektów budowalnych, jednak pojawiły się przypadki 

nieprawidłowego składowania zdemontowanych wyrobów. 

Podejmowane systematyczne działania przez właścicieli i zarządców obiektów 

budowalnych i przemysłowych (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców)  

w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest, prace termomodernizacyjne obiektów 

budowlanych doprowadziły do usunięcia w dużym stopniu wyrobów zawierających azbest 

z elewacji, dachów obiektów budowlanych i przemysłowych. Szczególnie widoczne jest to  
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w większych miastach województwa łódzkiego. Natomiast nadal do usunięcia pozostają 

znaczne ilości wyrobów zawierających azbest z obiektów mieszkalnych, gospodarczych 

na terenie małych miasteczek i zagród wiejskich, gdzie materiały te, głównie eternit falisty, 

były w ubiegłym wieku powszechnie stosowane na pokrycia dachów i elewacji budynków.  

W roku 2019, podobnie jak w roku 2018, zauważono liczne przypadki prac, 

polegających na zapakowaniu przez specjalistyczne firmy (zajmujące się usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest) zdemontowanych wyrobów zawierających azbest  

i przewiezieniu zdemontowanych wyrobów zawierających azbest na składowisko materiałów 

niebezpiecznych. Wyroby te, zostały prawdopodobnie zdemontowane we własnych zakresie, 

samodzielnie przez właścicieli obiektów budowlanych, jednocześnie do OIP w Łodzi nie 

wpłynęły żadne inne informacje dotyczące zamiaru usuwania wyrobów zawierających 

azbest, obejmujące ww. przypadki. Wyroby zawierające azbest demontowane były przez 

właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców, czyli osoby fizyczne, firmy nie mające 

odpowiedniego przygotowania do wykonywania tego typu prac (m. in. brak znajomości 

procedur bezpiecznego wykonywania tych prac, brak wiedzy dotyczącej skutków 

zdrowotnych narażenia na pyły azbest, brak zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości).  

Pojawił się problem związany ze sposobem powiadamiania Państwowej Inspekcji 

Pracy o zamiarze prowadzenia prac w kontakcie z azbestem. W nadsyłanych zgłoszeniach 

pracodawcy ujmowali częstokroć kilkanaście – kilkadziesiąt obiektów, zlokalizowanych 

najczęściej na terenie gminy, bądź kilku gmin oraz wskazywali termin rozpoczęcia  

i zakończenia prac, obejmujący nierzadko kilka miesięcy. Brak korelacji terminów 

prowadzenia prac z poszczególnymi obiektami oraz wskazywany duży przedział czasowy 

prowadzenia robót utrudniał zaplanowanie i przeprowadzenie kontroli. Wiele ze zgłaszanych 

prac obejmowało również demontaż niewielkiej ilości azbestu – kilka, kilkanaście metrów 

kwadratowych. 

 

Wnioski 

Analiza prowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bhp podczas 

usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych pozwala 

na wysunięcie następujących wniosków: 

• Konieczne jest kontynuowanie działań informacyjnych oraz prewencyjnych wśród 

pracodawców (przedsiębiorców) i pracowników podmiotów wykonujących prace 

związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, uświadamiających 

zagrożenia związane z narażeniem na pyły azbestu (konferencje, szkolenia 

wytypowanych grup przedsiębiorców np. zakładów dekarskich, kolportowanie  
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w czasie kontroli wydawnictw PIP dotyczących azbestu). Uzasadnieniem dla tych 

działań jest nadal niska świadomość skutków zdrowotnych związanych z narażeniem 

na działanie pyłów azbestu.  

• Wskazane jest objęcie działaniami informacyjnymi i prewencyjnymi rolników, 

środowiska wiejskiego, władz małych gmin i powiatów (konferencje, spotkania  

z władzami gmin i rolnikami, kolportowanie wydawnictw PIP dotyczących azbestu). 

Nadal pozostają do usunięcia znaczne ilości wyrobów zawierających azbest  

z obiektów mieszkalnych, gospodarczych na terenie małych miasteczek i zagród 

wiejskich. Celowe zatem jest, dostarczenie tym grupom społecznym wiedzy 

dotyczącej zagrożeń związanych z narażeniem na pyły azbestu, bezpiecznego 

postepowania z wyrobami zawierającymi azbest i w efekcie zwiększenie świadomość 

skutków zdrowotnych związanych z narażeniem na działanie pyłów azbestu. 

Przemawia za tym, zauważona w roku 2019, jak i w roku 2018, tendencja 

demontowania wyrobów zawierających azbest przez właścicieli obiektów 

(nieruchomości) we własnym zakresie, a pozostawienie firmom specjalistycznym 

jedynie odbioru zdemontowanych wyrobów zawierających azbest i przewiezienie tych 

wyrobów na składowiska materiałów niebezpiecznych. 

• Celowym wydaje się, w ramach realizacji tematu, dalsze prowadzenie czynności 

kontrolno-nadzorczych pracodawców wykonujących prace związane z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest, posiadających już staż pracy przy wykonywaniu tych 

prac, w celu monitorowania poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu tych prac. Wyniki przeprowadzonych kontroli pokazały, że 

nieprawidłowości związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, dotyczyły 

także firm posiadających staż pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

Wskazuje to na rutynowe postępowania takich przedsiębiorców i lekceważenie 

zagrożenia związanego z narażeniem na pyły azbestu.  
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II.2.3. Kontrola zapewniania bezpiecze ństwa podczas wykonywania robót 

wykonywanych w miejscach ogólnodost ępnych (zagro żenia o charakterze 

publicznym) 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2019 roku przeprowadzono 53 kontrole 

prac wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych, podczas których stwierdzono 

występowanie zagrożeń o charakterze publicznym, w szczególności nieprawidłowości 

powodujących bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia dla wszystkich osób, które mogą 

przebywać w miejscach niebezpiecznych.  

Kontrole przeprowadzono łącznie w 53 podmiotach, w tym: 

− 48 kontroli w 48 podmiotach w podtemacie A – zagrożenia związane z wykonywaniem 

robót budowlanych,  

− 5 kontroli w 5 podmiotach w podtemacie B – zagrożenia w pozostałych rodzajach 

działalności. 

Skontrolowani przedsiębiorcy powierzyli pracę ogółem 289 osobom, zatrudnionych na 

podstawie umów o pracę było 246 osób, 34 osoby pracowały na podstawie umów cywilno-

prawnych; 4 podmioty prowadziły jednoosobową samodzielną działalność gospodarczą: 

− w podtemacie A zatrudnione były ogółem 264 osoby, w tym 225 pracowników: 

 32 osoby na postawie umów cywilno-prawnych, 

 4 podmioty samozatrudniające się, 

 12 cudzoziemców, 

− w podtemacie B zatrudnionych było ogółem 25 osób, w tym 21 pracowników: 

 2 osoby na podstawie umów cywilno-prawnych, 

 brak podmiotów samozatrudniających się i cudzoziemców oraz pracowników 

młodocianych, kobiet i niepełnosprawnych. 

 

Zastosowane środki prawne 

W ramach wszystkich kontroli objętych omawianym tematem  

− wydano ogółem 89 decyzji, w tym 85 decyzji ustnych; 

− wydano 9 decyzji wstrzymania prac; 

− wydano 4 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn; 

− wydano 5 decyzji skierowania do innych prac łącznie 7 pracowników; 

− wydano 1 decyzję zakazującą wykonywania prac; 

− wydano 44 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności z art. 108 kpa; 

− skierowano 3 wnioski w 3 wystąpieniach; 

− nałożono 19 mandatów na łączną kwotę 22000 zł za popełnienie 26 wykroczeń; 
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− skierowano 2 wnioski do sądu; 

− zastosowano 16 środków wychowawczych za 22 wykroczenia;  

− skierowano 2 wnioski do ZUS o podwyższenie składki. 

 
Inspektorzy pracy udzielili w czasie kontroli łącznie 159 porad technicznych, 22 porad 

prawnych i 9 porad dotyczących legalności zatrudnienia.  

W ramach realizacji tematu o wynikach kontroli poinformowano: 

− Policję – 1 kontrola;  

− Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 3 kontrole; 

− Urząd Skarbowy – 1 kontrola; 

− Straż Graniczną – 1 kontrola; 

− Wojewodę – 1 kontrola.  

Najwięcej kontroli przeprowadzono w przedsiębiorstwach budowlanych, głównie przy 

remontach obiektów, które najczęściej dotyczyły remontów elewacji, wymiany pokryć 

dachowych, a także przy pracach instalacyjnych i drogowych, montażu konstrukcji 

rusztowań. Charakter tych prac, które są wykonywane bardzo często w miejscach 

dostępnych dla osób postronnych (przy czynnych ciągach dla pieszych i ulicach) stwarza 

duże ryzyko zagrożenia upadkiem przedmiotów z wysokości, wpadnięciem do wykopu lub 

uderzenia i najechania przez ciężki sprzęt budowlany. Największa ilość nieprawidłowości, 

stwierdzonych w kontrolach objętych tematem, dotyczyła głównie braku wygrodzenia  

i oznakowania stref niebezpiecznych, a także braku daszków ochronnych nad wejściami do 

domów, sklepów.  

Kontrole przeprowadzono głównie w małych podmiotach zatrudniających  

do 9 pracowników, które stanowiły 87% wszystkich skontrolowanych podmiotów. Były to 

podmioty należące w zdecydowanej większości (98%) do sektora prywatnego. Zaledwie  

1 kontrola dotyczyła podmiotu, której właścicielem jest samorząd.  

Objęte kontrolą podmioty, przede wszystkim należały do branży budowlanej – 79% 

skontrolowanych podmiotów.  

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. 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. 

Przeważnie roboty drogowe prowadzone były bez wyłączenia z ruchu dróg dla pojazdów, jak 

i pieszych, a w przypadku wyłączenia z ruchu, istniała konieczności zapewnienia dojazdów 

do posesji dla mieszkańców i dojazdów docelowych. W większości przypadków, w trakcie 
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prowadzenia robót, nie zapewniano wówczas wyznaczonych dróg dla pieszych, kładek nad 

miejscami grożącymi wpadnięciem itp. Przejścia dla pieszych nagle kończyły się barierą, bez 

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

wszystkich posesji.  

Zła organizacja wykonywanych prac generowała zagrożenia dla pracujących  

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

pozostawały nieświadome ich występowania.  

 

Przykłady nieprawidłowo ści 

 

Wykop nie zabezpieczone przed możliwością wpadnięcia osób do wykopu, wykop 

usytuowany przy czynnym ciągu komunikacyjnym. 

 

 

Wejście na teren posesji – zagrożenie wpadnięcia do wykopu osób postronnych. Krawędzie 

wykopu w sąsiedztwie wejścia na teren posesji częściowo oznakowano taśmą foliową  

w biało-czerwone pasy, zawieszoną na prętach zbrojeniowych wbitych w grunt i wystających 

na wysokość około 80 cm. Końcówki prętów nie były zabezpieczone przed możliwością 

zranienia się ludzi. Wejście na teren posesji było nierówne i nieutwardzone.  
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Brak pełnego wygrodzenia wykopu pod studzienki kanalizacji deszczowej  

od strony ciągu pieszego.  

 
Brak wygrodzenia wykopu pod fundamenty latarni, z wykopu wystawały pręty zbrojeniowe, 

wykop usytuowany przy czynnym chodniku. 

  

Nie zabezpieczone przed możliwością osunięcia się gruntu pionowe skarpy wykopów wzdłuż 

ciągu pieszego i czynnego ciągu samochodowego. Wykop miał głębokość ponad 2,0 m. 
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Drzewo usytuowane na krawędzi wykopu bezpośrednio przy ogrodzeniu budowy, za którym 

znajdował się chodnik dla osób postronnych. Z uwagi na fakt, że podczas wykonywania 

wykopu zostały wycięte częściowo korzenie drzewa istniało prawdopodobieństwo, że drzewo 

może utracić stateczność i przewrócić się w sposób niekontrolowany w kierunku chodnika.  

 

Widok rusztowania - braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej 

i zabezpieczenia wejścia do budynku. 
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Brak wyznaczenia i wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej w związku z wykonywanymi 

pracami na dachu – od strony szczytowej, 

dojazdu. 

 

Brak wyznaczenia i wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej, daszków ochronnych  

w związku z wykonywanymi pracami na 

dachu – od strony wejść do budynku . 

 

Brak wyznaczenia i wygrodzenia strefy niebezpiecznej w związku z wykonywaniem pracy  

na wysokości – obróbek blacharskich rynny spustowej. 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
86 

 

Prowadzono prace budowalne w czynnym sklepie m. in. przygotowanie zaprawy. Ze względu 

na pylenie przy przesypywaniu sypkich składników zaprawy wystąpiło narażenia na pył  

dla pracowników i klientów sklepu. Widoczny brak wygrodzenia miejsca prac.  

 

Brak oznakowania terenu prowadzonych prac tablicami ostrzegawczymi oraz zapewnienia 

na odcinku prowadzonych prac bezpiecznej komunikacji osobom postronnym. 
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Teren prowadzonych prac - widoczny brak zapewnienia bezpiecznej komunikacji osobom 

postronnym poruszającym się w pasie drogowym. 

 

Teren prowadzonych prac – widoczny brak wygrodzenia i oznakowania terenu prac. 
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Brak wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej pracy koparki. W czasie obrotu 

wychylenie korpusu koparki poza oś jezdni powoduje powstanie ryzyka wypadkowego, 

tj. kolizji z pojazdami osób postronnych.  

W górze widoczna napowietrzna linia energetyczna oświetlenia ulicznego.  

 

Efekty przeprowadzonych działa ń  

W wyniku przeprowadzonych kontroli wykonano wszystkie wydane decyzje (łącznie 

89 decyzji dotyczących 110 pracowników).  

W miejscach prowadzenia robót budowlanych zapewniono odpowiednio ogrodzone  

i oznakowane strefy niebezpieczne i zabezpieczono je przed dostępem osób 

nieupoważnionych, wykonano daszki ochronne nad wejściami do budynków.  

 

Przejście do portierni w głębi posesji zostało odgrodzone od terenu budowy. 
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Drzewo usytuowane na krawędzi wykopu bezpośrednio przy ogrodzeniu budowy, za którym 

znajdował się chodnik dla osób postronnych, zostało podparte, zabezpieczone przed utratą 

stateczność i przewróceniem się w sposób niekontrolowany w kierunku chodnika.  

 

 

W wyniku kontroli pracodawca wydzielił miejsce przygotowania zaprawy,  

zabezpieczając tym samym osoby postronne przed narażeniem na zapylenie 

powstające przy przygotowaniu zaprawy. 
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Wnioski wynikaj ące z realizacji tematu  

Przeprowadzone kontrole i stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zagrożeń  

o charakterze publicznym przede wszystkim były wywoływane przez podmioty wykonujące 

roboty budowlane. Budownictwo było dominującym rodzajem działalności, które podlegało 

kontroli. Kontrole dotyczyły głównie małych podmiotów 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 zadania.  

Bardzo często, osoby organizujące pracę w miejscach publicznych, skupiają się na 

przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy mając na uwadze głównie swoich pracowników,  

a nie biorą pod uwagę innych osób mogących przebywać w miejscu prac, osób 

przypadkowych, biorących udział np. w ruchu ulicznym, drogowym, często nieświadomych 

zagrożeń. Należy zwrócić także większą uwagę na inne rodzaje prac, poza budownictwem, 

które często nie mają jasno sprecyzowanych wymagań w przepisach prawa. 

W zakresie zagrożeń związanych z wykonywaniem prac budowlanych w omawianym 

temacie największym problemem od lat pozostają kwestie dotyczące opłat za zajmowanie 

chodników i jezdni. Roboty budowlane prowadzone przy remontach elewacji  

i dociepleniach budynków najczęściej są prowadzone w ścisłej zabudowie miejskiej  

w bezpośredniej bliskości chodników, po których poruszają się mieszkańcy, w tym np. dzieci 

idące do szkoły. Zabezpieczenie tych przejść poprzez ich zadaszenie jest traktowane  

w polskich przepisach, jako zajęcie chodnika (pomimo że jest on udostępniony dla 

mieszkańców i innych pieszych), a to wiąże się z dodatkowymi kosztami, a także 

koniecznością sformalizowania podjętych działań. Podobnie jak wydzielenie strefy 

niebezpiecznej i zamknięcie chodnika lub pasa ruchu jezdni. Zasadnym wydaje się 

postulowanie zmiany przepisów w taki sposób, aby prawidłowe zadaszenie chodnika nie 

wiązało się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez wykonawcę prac, a niezadaszenie 

go skutkowało obowiązkiem wniesienia dodatkowych, znacznych opłat.  

Zagrożenia publiczne występujące podczas wykonywania robót drogowych dotyczą 

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

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

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

te wynikają głównie z braku prawidłowej organizacji prac, niewłaściwej koordynacji prac 

szczególnie w zakresie bhp, braku stosownych oznaczeń i ich zachowania w trakcie trwania 

prac. 
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II.2.4. Kontrole bezpiecze ństwa pracy w wytypowanych zakładach o wysokiej skal i 

zagro żeń 

A. Kontrole zakładów, w których odnotowano najwi ęcej wypadków przy pracy 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2019 r. w ramach realizacji tematu 

T104 przeprowadzono 10 kontroli u 10 przedsiębiorców. W kontrolowanych zakładach pracę 

wykonywało ogółem 3629 pracujących, w tym 3601 osób zatrudnionych w ramach stosunku 

pracy, w tym 1223 kobiety, 28 osób świadczyło pracę na podstawie umów cywilno-prawnych. 

Liczba skontrolowanych pracodawców wg liczby zatrudnionych ogółem: 

− od 10 do 49 zatrudnionych  – 2 pracodawców, 

− od 50 do 249 zatrudnionych  – 3 pracodawców. 

− powyżej 250 zatrudnionych  – 4 pracodawców. 

 
Kontrolami w ramach realizacji tematu przeprowadzono w zakładach prowadzących 

działalność w zakresie:  

− produkcji włókienniczej    – 1 pracodawcę (10% zakładów), 

− usług, handlu i transportu    – 3 pracodawców (30% zakładów), 

− produkcji spożywczej    – 2 pracodawców (20% zakładów), 

− przemysłu metalowego     – 1 pracodawcę (10% zakładów), 

− produkcji wyrobów gumowych   – 2 pracodawców (20% zakładów), 

− produkcji prefabrykatów dla budownictwa – 1 pracodawcę (10% zakładów). 

  

Dane dotyczące wypadków przy pracy jakie miały miejsce w kontrolowanych zakładach. 

Rok 

Liczba wypadków w okresie ostatnich  
3 lat w kontrolowanych zakładach  

Liczba poszkodowanych  
w tych wypadkach  

Ogółem (w tym 
zbiorowych) 

Śmiertelnych Ciężkich Ogółem Śmiertelnych Ciężkich 

2016 68   68   

2017 62   62   

2018 81 1  81 1  

2019* 35  2 35  2 
 

(*) Liczba wypadków w 2019 r. dotyczy liczby zdarzeń jakie miały miejsce w okresach od 01.01.2019 r. 

do czasu rozpoczęcia kontroli w poszczególnych podmiotach przez inspektorów pracy 
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Dane dotyczące liczby dokumentacji powypadkowych poddanych analizie oraz liczbie 

udokumentowanych ocen ryzyka zawodowego poddanych analizie. 

Liczba dokumentacji powypadkowych 

poddanych analizie 

Liczba wypadków, dla których nie 

sporządzono dokumentacji powypadkowych 

(w analizowanym okresie) 

1  2 

73 0 
 

Liczba udokumentowanych ocen ryzyka 

zawodowego objętych kontrolą (poddanych 

analizie) – w odniesieniu do analizowanych 

wypadków przy pracy 

Liczba (stanowisk pracy, prac), dla których 

nie dokonano udokumentowanej oceny 

ryzyka zawodowego – w odniesieniu do 

analizowanych wypadków przy pracy 

1 2 

35 1 
 

Dane dotyczące zmian wysokości składek wypadkowych w objętych kontrolą podmiotach. 

 Liczba skontrolowanych zakładów, dla których wysokość składki 

wypadkowej we wskazanej relacji 

wzrosła (↑) uległa obniżeniu (↓) 
pozostała na tym 

samym poziomie (=) 

w roku 2017  

w stosunku  

do roku 2016 

5 2 3 

w roku 2018  

w stosunku  

do roku 2017 

2 6 2 

w roku 2019  

w stosunku  

do roku 2018 

3 1 6 

 

Opis sposobu zarz ądzania bezpiecze ństwem pracy 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że w jednym zakładzie wdrożono 

system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, system ten nie został jednak 

certyfikowany. W 9 zakładach pracodawcy wdrożyli liczne procedury dotyczące 
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bezpieczeństwa i higieny pracy. W jednym zakładzie nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 

pracy jest realizowany na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy.  

 

Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości. 

Zagadnienie objęte 

kontrolą 

Liczba 

skontrolowanych 

zakładów w których 

stwierdzono 

nieprawidłowość 

Uwagi 

Szkolenia z zakresu bhp. 4 

Kontrolą objęto 75 osób, 

nieprawidłowości stwierdzono 

w zakresie szkoleń 18 osób  

Badania lekarskie. 1 

Nieprawidłowość dotyczyła zakresu 

(treści) skierowań na badania 

lekarskie.  

Prace szczególnie 

niebezpieczne. 
3 

W 1 zakładzie pracodawca nie ustalił 

wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych występujących 

w zakładzie natomiast w 2 zakładach 

wykaz nie zawierał wszystkich 

rodzajów prac 

Środki ochrony 

indywidualnej.  
2 

Kontrolą objęto 40 osób, inspektorzy 

pracy stwierdzili nieprawidłowości  

w zakresie wydawania środków 

ochrony indywidualnej dla 9 osób. 

Kontrole stanu 

technicznego maszyn 

wynikające z wymagań 

minimalnych.  

2 

W 2 zakładach nie zapewniono 

kontroli stanu technicznego maszyn 

wynikających wymagań minimalnych 

dla maszyn. 

Ocena ryzyka 

zawodowego. 
5 

Nieprawidłowości dotyczyły zakresu 

dokonanej oceny. 

Dokumentacja 

powypadkowa 
6 

Nieprawidłowości dotyczyły 

nieustalenia wszystkich przyczyn 

wypadków oraz braku lub 

nieadekwatnych wniosków i środków 

profilaktycznych 

 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
94 

Komentarz do opisanych nieprawidłowo ści 

Najwięcej stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyło:  

− sporządzania dokumentacji powypadkowej – nieprawidłowość wystąpiła w 60% 

przypadków – ustalono, że zespoły powypadkowe m.in. nie ustalały wszystkich 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, proponowały środki profilaktyczne 

nieadekwatne do faktycznych przyczyn zaistniałych wypadków,  

− dokumentowania oceny ryzyka zawodowego – nieprawidłowość wystąpiła w 50% 

objętych kontrolą zakładach, 

− przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp – nieprawidłowość wystąpiła w 40% objętych 

kontrolą zakładach, w szczególności nieprawidłowości dotyczyły braku szkoleń 

okresowych lub sposobu ich przeprowadzania, 

− wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie - nieprawidłowość wystąpiła 

w 30% objętych kontrolą zakładach. 
 

Przyczyny narusze ń prawa 

Należy stwierdzić, że brak jest możliwości jednoznacznego określenia przyczyn 

naruszeń prawa. Pracodawcy jako główne przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 

wskazywali:  

− kondycja finansowa zakładów,  

− braki kadrowe na rynku pracy (brak wykwalifikowanych specjalistów), 

− lekceważenie przepisów przez pracowników,  

− tolerowanie przez kadrę kierowniczą odstępstw od obowiązujących przepisów. 
 

Według inspektorów lista ww. przyczyn powinna zostać uzupełniona o:  

− niedostateczną znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. przez 

pracowników, 

− 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. 

 

Uzyskane efekty 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy wydali następujące środki prawne związane z tematem:  

− 28 decyzji, w tym: 7 decyzji ustnych, 21 decyzji na piśmie, 2 decyzje z rygorem 

natychmiastowego wykonania na podstawie art. 108 Kpa, które dotyczyły łącznie 1630 

pracowników. 

− 32 wnioski dotyczące 394 pracowników. 
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Lp. Uzyskane efekty 

Liczba zakładów,  

w których uzyskano 

efekty 

Liczba pracowników, 

których uzyskany 

efekt dotyczy 

1 
Przeprowadzono szkolenia  

z zakresu bhp 
3 10 

2 
Wyposażono pracowników  

w środki ochrony indywidualnej 
1 6 

3 
Uzupełniono wykaz prac 

szczególnie niebezpiecznych 
2  

4 
Dokonano aktualizacji oceny 

ryzyka zawodowego 
2  

 

W trakcie kontroli przeprowadzonych w związku z realizacją tematu nałożono  

5 mandatów karnych na łączną kwotę 7000 zł oraz zastosowano 1 środek wychowawczy. 

Ponadto inspektorzy pracy udzielili: 5 porad prawnych, 41 technicznych oraz 1 

dotyczącą legalności zatrudnienia. 

Współpraca  

• W 7 przypadkach o tematyce kontroli poinformowano związki zawodowe. 

• W 2 przypadkach o wynikach kontroli poinformowano właściwe jednostki policji 

(informacje dotyczyły wypadków przy pracy), 

• W 1 przypadku o wynikach kontroli poinformowano prokuraturę (informacja dotyczyła 

wypadków przy pracy). 

Na podstawie posiadanych informacji stwierdzono, że wykonano 15 decyzji oraz 

17 wniosków wystąpień. 

W trakcie przeprowadzonych kontroli w ramach tematów sprawdzono realizację  

13 decyzji oraz 14 wniosków wystąpień wydanych podczas wcześniejszych kontroli.  
 

Podsumowanie 

Przy ocenie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów bhp, 

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, nie są ukrywane 

zdarzenia wypadkowe a przyjęte działania mają na celu przeciwdziałanie występowaniu 
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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 blokowane  

i wyłączane z użytku przez osoby obsługujące, Zdarzają się zakłady, w których pomimo 

kontroli inspekcji pracy oraz stosowania przez inspektorów dostępnych środków prawnych, 

nadal mają miejsce naruszenia przepisów prawa, które skutkują ciężkimi wypadkami przy 

pracy. 

Należy również podnieść fakt, że stan maszyn oraz 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 i w zakładach produkujących 

elementy konstrukcyjne. 

Skala nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzonych w ramach 

tematu wskazuje na niedostateczną znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy, zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Często stwierdzano 

niepełną realizację zadań służby bhp lub brak porozumienia między osobami wykonującymi 

zadania tej 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 zalecenia dotyczące zabezpieczenia maszyn kierowane przez 

osoby wykonujące zadania służby bhp są ignorowane przez pracodawców lub osoby 

kierujące pracownikami. Biorąc pod uwagę często stwierdzaną niską jakość pracy oraz 

niepełny zakres wywiązywania się ze swoich obowiązków przez osoby wykonujące zadania 

służby bhp, celowe wydaje się rozszerzenie zakresu kontroli realizowanych w ramach tematu 

104, o zagadnienia dotyczące realizowania zadań służby bhp w kontrolowanych zakładach. 
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B. Bezpiecze ństwo w wytypowanych zakładach o wysokiej skali zagr ożeń 

zawodowych (wzmo żony 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 ramach realizacji tematu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi przeprowadzono 

kontrole w następujących zakładach: 

• „Sempertrans Bełchatów” Sp. z o.o., Rogowiec ul. Transportowa 5 – zakład zajmuje się 

produkcją wyrobów gumowych. Finalnym produktem są pasy transmisyjne do 

przenośników taśmowych. 

• „XELLA Polska” Spółka z o. o. - Zakład Produkcyjny w Teodorach, 98-100 Teodory 1a – 

produkcja wyrobów silikatowych (bloczków) dla budownictwa 

• „ORSA - MOTO" Sp. z o.o., 95-035 Ozorków, ul. Adamówek 37 – produkcja wykładzin 

włókninowych dla przemysłu samochodowego. 
 

Rok 2019 był czwartym rokiem uczestniczenia zakładu „Sempertrans” w tzw. 

„wzmożonym nadzorze”. Dwa pozostałe zakłady zostały włączone do programu w 2019 r. 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono ogółem 6 kontroli w 3 wymienionych 

wyżej podmiotach gospodarczych. 

W zakładach zatrudnionych łącznie (w ciągu roku kalendarzowego) było 895 

pracowników, w tym 136 kobiet. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 84 decyzje (39 

pisemnych) w tym: 

− 19 decyzji wydanych z art.108 kpa, 

− 6 decyzji wstrzymujących pracę, 

− 2 decyzje wstrzymujące eksploatację maszyn  

Wykonanych zostało przez pracodawców 80 decyzji, termin realizacji pozostałych 

decyzji nie upłynął. Wydane decyzje dotyczyły łącznie 1181 pracowników (wykonane decyzje 

dotyczyły 1088 pracowników). 

Ponadto po przeprowadzonych kontrolach wydano 20 wniosków, które łącznie 

dotyczyły 97 pracowników. 

W zakładach zastosowano środki sankcyjne w postaci 6 mandatów karnych na 

łączną kwotę 9500 zł (liczba wykroczeń ujętych w mandatach – 8). 
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W trakcie trwania kontroli udzielono łącznie: 

− 119 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, 

−  26 porad prawnych, 

−  1 porady dotyczącej legalności zatrudnienia. 

W zakładzie „Sempertrans Bełchatów” działają trzy związki zawodowe, a w zakładzie 

„XELLA” jeden związek zawodowy 

Związki zawodowe informowano o tematyce i zakresie kontroli oraz o jej wynikach. 

Przedstawiciele działających związków uczestniczyli w przeglądach stanowisk pracy 

prowadzonych w trakcie kontroli. 

 

Ryzyko zawodowe 

Ryzyko zawodowe oceniono w trzech kontrolowanych zakładach pracy – nie 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie opracowywania dokumentacji. 

W zakładzie „Sempertrans Bełchatów” wydano wniosek w wystąpieniu dotyczący 

aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla dwóch stanowisk pracy, w związku ze zmianami 

jakie zaistniały na stanowiskach pracy związanymi z działaniami technicznymi  

i organizacyjnymi dokonanymi przez pracodawcę w wyniku zaistniałych na tych 

stanowiskach pracy wypadków przy pracy – wniosek w trakcie realizacji. 

Pracownicy na bieżąco są zapoznawani z opracowanymi dokumentami. 
 

Służba bhp 

W dwóch zakładach zorganizowano wieloosobowe komórki służby bhp.  

W zakładzie „Sempertrans” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 

wykonywania i realizowania zadań z zakresu działania służby bhp. 

W zakładzie „XELLA Polska Spółka” komórka służby bhp zorganizowana została dla 

wszystkich zakładów wchodzących w skład grupy. Kierownikiem jest specjalista ds. bhp 

Michał Wieczorek. Na terenie zakładu zadania służby bhp wypełnia pracownik Halina 

Gocałek. W zakresie działania służby bhp w zakładzie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

W zakładzie "ORSA – MOTO" utworzono jednoosobową komórkę bhp. Do 

wypełniania realizacji zadań z zakresu działania służby bhp nie wnoszono uwag. 

W zakładzie tym wydano jeden środek prawny (wystąpienie) dotyczący opracowania  

i wdrożenia procedur zapewniających wykonywanie zaleceń wydawanych przez specjalistę 

ds. bhp dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności dotyczących 

bezpieczeństwa użytkowania maszyn na wydziałach produkcyjnych) – wniosek został 

przyjęty do realizacji (min. opracowano procedury dotyczące postępowania ze zgłoszonymi 

uwagami, wskazano osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń). 
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Społeczna Inspekcja Pracy  

Społeczna Inspekcja pracy została utworzona w dwóch zakładach pracy 

„Sempertrans Bełchatów” oraz „XELLA Polska”. 

ZSIP uczestniczyli w kontrolach prowadzonych przez inspektorów PIP w tych 

zakładach w 2019 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania zadań przez 

społeczną inspekcję pracy.  

W zakładzie „XELLA Polska” Społecznym Inspektorem Pracy jest pracownik 

zatrudniony w Zakładzie Produkcyjnym w Ostrołęce będący jednocześnie przewodniczącym 

Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność nr 1688 w Ostrołęce.  

 

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uci ążliwe  

1. XELLA Polska 

W trakcie kontroli stwierdzono, że pracodawca dokonał rozeznania większości 

występujących w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia (np. pyły, hałas). Dla 

wytypowanych czynników prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami badania i 

pomiary czynników szkodliwych. Na podstawie okazanych pomiarów stwierdzono, że 

wartości mierzonych czynników nie przekraczają normatywów higienicznych, a więc warunki 

pracy uznać należy za bezpieczne. 

Przykład 

Podczas kontroli prowadzonych w 2019 r. szczegółowej analizie poddano 

sprawozdania z wyników badań i pomiarów czynników środowiska pracy zapylenia dla 

stanowiska operatora maszyn i urządzeń linia 4 (w hali produkcyjnej dozowni). 

Pomierzona wartość stężenia pyłu przemysłowego dla frakcji wdychalnej wyniosła  

1,3 – 1,6 mg/m3, a wyliczona krotność NDS wyniosła 0,15, pomierzona wartość stężenia pyłu 

przemysłowego dla frakcji respirabilnej krystalicznej Si02 wyniosła 0,043 mg/m3, a wyliczona 

krotność NDS wyniosła 0,43 (data opracowania 29.03.2019 r). Warunki pracy w odniesieniu 

do pyłu przemysłowego uznać należy za bezpieczne. 

Pomiary dla tego stanowiska pracy wykonane w 05.2018 wykazywały wartości 

odpowiednio 0,38 i 0,68 krotności NDS. 

Stwierdzić zatem należy, że w zakresie narażenia na pył całkowity nastąpiła poprawa 

warunków pracy. 

Ponadto w trakcie kontroli pracy ustalono, że w procesach produkcyjnych w zakładzie 

wykorzystywana jest substancja – tlenek wapnia CaO. Stwierdzono, że pracodawca na 

stanowiskach pracy (na których może wystąpić narażenie pracowników na działanie 

substancji) nie wykonywał pomiarów stężeń pyłów tlenku wapnia w powietrzu. Na podstawie 

okazanych dokumentów ustalono również, że pracodawca nie wytypował (nie wskazał) tego 
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czynnika do badań i pomiarów dla tych stanowisk pracy, na których występuje możliwość 

kontaktu pracownika z substancją. Wobec powyższych ustaleń wydano środek prawny – 

wniosek w wystąpieniu dotyczący niezwłocznego przeprowadzenia badań i pomiarów tego 

czynnika szkodliwego środowiska pracy. Wniosek ten został przez pracodawcę zrealizowany 

- pisemnie poinformowano PIP o wykonaniu badań i pomiarów – wg informacji otrzymanych 

od pracodawcy wartości NDS nie są przekraczane – analiza dokumentów zostanie 

przeprowadzona w trakcie kontroli zakładu w roku 2020). 

 

2. Sempertrans Bełchatów 

W zakładzie „Sempertrans” pracodawca dokonał rozeznania i wytypował do badań  

i pomiarów cześć czynników środowiska pracy (np. hałasu, zapylenia, czynników 

chemicznych środowiska pracy). Dla wytypowanych czynników prowadzone są pomiary 

(choć nie na wszystkich stanowiskach terminowo – wydawano w tym zakresie środki prawne 

– decyzje, które zostały przez pracodawcę wykonane w 2019 r.). 

Z analizy przedstawionych dokumentów wynika, że dla stanowisk pracy, na których 

wykonywano pomiary aktualnie nie występują przekroczenia normatywów higienicznych 

mierzonych czynników. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje doprowadzenie do sytuacji, w której na 

stanowiskach pracy nie występują przekroczenia normatywów higienicznych hałasu. 

W poprzednich latach nadmierny hałas na stanowiskach pracy był jednym z głównych 

problemów występujących w zakładzie, skutkowało to wydawaniem szeregu decyzji 

nakazowych zarówno przez PIP jaki i PPIS. Obecnie maksymalne poziomy hałasu na 

najbardziej narażonych stanowiskach pracy utrzymują się na poziomie ok. 0, 7 – 0,75 NDN. 

Pracodawca sukcesywnie wdraża opracowany program działań organizacyjno-

technicznych zmierzających do obniżenia hałasu, a podejmowane działania  

(w szczególności techniczne) powinny doprowadzić do dalszego ograniczania narażania 

pracowników na nadmierny hałas. 

Strona społeczna w trakcie kontroli zwracała uwagę, że konieczne jest wytypowanie 

stanowisk pracy na których powinno wykonać się pomiary drgań w związku z odczuwalnymi 

przez pracowników drganiami przenoszonymi przez podłoże w pobliżu pracujących maszyn. 

Po konsultacjach ze stroną społeczną wytypowano do przeprowadzenia pomiarów 

drgań 3 stanowiska pracy na wydziale produkcji linek. Wykonano badania i pomiary na tych 

stanowiskach pracy (tym samym zrealizowano wydaną w tym zakresie decyzję). Pomierzone 

wartości drgań nie przekraczały normatywów higienicznych – stanowiska pracy uznano  

za bezpieczne. 
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W roku 2019 udało się rozwiązać jeden z największych problemów lat poprzednich, 

dotyczący badań i pomiarów chemicznych czynników szkodliwych w środowisku pracy przy 

produkcji mieszanek gumowych. W 2017 i 2018 r. dokonano identyfikacji występujących 

czynników w środowisku pracy - wytypowania i identyfikacji dokonał Centralny Instytut 

Ochrony Pracy.  

W związku ze zmianami w składzie chemicznym surowców produkowanych 

mieszanek przeprowadzona identyfikacja stała się nieaktualna.  

Przystąpiono do ponownej identyfikacji chemicznych czynników środowiska pracy 

powstających podczas produkcji mieszanej gumowych. W miesiącach: październiku  

i listopadzie 2018 r. dokonano badań i pomiarów dla dwóch pierwszych wytypowanych  

(w porozumieniu ze stroną społeczną) stanowisk pracy.  

Z wyjaśnień pracodawcy wynikało, że miał on w dalszym ciągu 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 2019 prowadzono kolejne badania i pomiary dla wytypowanych stanowisk 

pracy (np. wytłaczarkowy wydział P2, wytłaczarka KMB, walcownik wytłaczarkowy linia 3 

wytłaczarka wydział P1), które wykazały, że pomierzone wartości czynników mieszczą się  

w granicach 0,1 – 0,15 NDS, tak więc stanowiska pracy uznać należało za bezpieczne. 

Po przeprowadzonej kontroli w miesiącu czerwcu 2019 r. pracodawcy wydano 

decyzję dotyczącą przeprowadzenia badań i pomiarów czynników chemicznych (których nie 

wykonano w obowiązujących terminach) – decyzja została wykonana. Na podstawie 

okazanych protokołów z badań i pomiarów wynika, że dla części mierzonych czynników 

wartości mieszczą się w granicach 0,1 – 0,5 NDS, a dla wielu wartość stężeń nie przekracza 

krotności 0,1 NDS. 

Reasumując stwierdzić należy, że w zakładzie narażenie pracowników na działanie 

czynników chemicznych w środowisku pracy nie jest znaczące. Wszystkie stanowiska pracy 

na których wykonywano pomiary, zgodnie z obowiązującymi przepisami uznano  

za bezpieczne. 

 

3. ORSA - MOTO 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2019 r stwierdzono, ze pracodawca 

wytypował do badań i pomiarów czynniki środowiska pracy (hałas, zapylenie, czynniki 

chemiczne). Zaprowadzono karty badań i pomiarów oraz rejestr czynników szkodliwych dla 
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zdrowia występujących na stanowiskach pracy (tym samym wykonano decyzję wydaną po 

kontroli zakładu przeprowadzonej w 2018 r.). Badania i pomiary prowadzone są na bieżąco. 

Po przeanalizowaniu kart pomiarów czynników szkodliwych występujących na 

stanowiskach pracy stwierdzono, że wartości krotności NDS i NDN mieszczą się w granicach 

od 0,1 do 0,5 – stanowiska pracy są bezpieczne w tym zakresie. 

W 2019 r pracodawca opracował program działań organizacyjno-technicznych 

zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas (realizacja wydanej decyzji). Program ten 

jest sukcesywnie wrażany w zakładzie. 

 

Obiekty i pomieszczenia pracy 

1. „Sempertrans Bełchatów”  

W zakładzie zakończono budowę nowej hali produkcyjnej, zamontowano nową linię 

produkcyjną przerobu mieszanki gumowej. W związku z rozbudową  

i modernizacją przeniesiono część produkcji ze starych wydziałów na nową linię 

produkcyjną, a sukcesywnie dokonywane są modernizacje starych linii produkcyjnych (min. 

wymiana i remonty maszyn). Powinno to znacząco poprawić warunki pracy w zakładzie. 

Oceny w tym zakresie będzie można dokonać w trakcie kontroli, które planowane są na rok 

2020. 

W 2019 r w trakcie kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w zakresie 

obiektów i pomieszczeń pracy, a stwierdzone uchybienia regulowano wnioskami  

w wystąpieniach, które są przez zakład sukcesywnie realizowane. 

Przykład 

W trakcie kontroli strona społeczna zgłaszała uwagi dotyczące niekontrolowanej 

emisji ciepła na stanowiska pracy. W trakcie kontroli ustalono, że problem dotyczy głównie 

okresu letniego, gdzie dodatkowo na teren hali emitowane jest ciepłe powietrze  

z zastosowanych na szafach energetycznych zasilających maszyny, fabrycznych 

klimatyzatorów.  

Z dokonanych ustaleń wynikało, ze zastosowane na wydziale szafy zasilające 

maszyny zostały wyposażone w fabryczne klimatyzatory służące do chłodzenia szaf. Ich 

wyłączenie jest niemożliwe, gdyż w konsekwencji doprowadziło by do pożaru instalacji 

elektrycznej. Zatem ich działanie w okresie letnim powoduje dodatkowy wzrost temperatury, 

przez co zmniejsza się komfort pracy pracowników. Wobec powyższych ustaleń 

zastosowano wobec pracodawcy środek prawny (wystąpienie) obligujący pracodawcę do: 

podjęcia działań organizacyjno-technicznych zapewniających wdrożenie i zastosowanie 

rozwiązań eliminujących lub ograniczających zjawisko nie kontrolowanej emisji ciepła do 

pomieszczenia hali produkcyjnej wydziału L, w związku z zastosowaniem klimatyzatorów  
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w szafach energetycznych zasilających maszyny ciągarskie – pracodawca przystąpił  

w ostatnich miesiącach roku 2019 do realizacji wniosku (min. w porozumieniu z producentem 

urządzeń dokonywano weryfikacji możliwości zastosowania rozwiązań, które ograniczą 

emisję ciepła i jednocześnie zapewnią poprawność działania urządzeń – szaf 

sterowniczych). Ostateczna weryfikacja zastosowanych rozwiązań przeprowadzona zostanie 

podczas kolejnych kontroli zakładu. 

 

2. „XELLA Polska”  

W drugiej połowie roku 2018 rozpoczęto prace dotyczące gruntownej modernizacji 

zakładu. Dokonano szeregu zmian zarówno pod kątem budowlanym (pracami objęto teren 

wokół zakładu jak i budynków biurowych i produkcyjnych). Teren wokół zakładu, drogi 

komunikacyjne, jak również plac składowy zostały utwardzone kostką. Zdemontowano 

azbest pokrywający estakady taśmociągów. Dokonano remontu pomieszczeń biurowych. 

Wykonano nową elewację budynku biurowego oraz hali produkcyjnej. Zmodernizowano sieć 

instalacji oświetleniowej. 

Przeprowadzona kontrola w pierwszej połowie 2019 r w zakresie dotyczącym 

obiektów i pomieszczeń pracy wykazała szereg drobnych nieprawidłowości które zostały 

uregulowane w wydanych decyzjach (ustnych i pisemnych) – decyzje te zostały przez 

pracodawcę wykonane (co potwierdziła kontrola przeprowadzona w drugiej połowie roku 

2019). 

Kontrola przeprowadzona w drugiej połowie roku 2019 wykazała, że nie wykonano 

utwardzenia części dróg komunikacyjnych (ciągów pieszych) – wydano decyzję, którą 

pracodawca zrealizował (pisemna informacja pracodawcy o realizacji decyzji). 

Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, że planowana jest dalsza 

modernizacja i rozbudowa zakładu min. plany inwestycyjne na 2020 r przewidują budowę 

nowej hali produkcyjnej pakowania wyrobów gotowych (obecnie pakowanie gotowych 

produktów odbywa się na niezadaszonym placu, co dla pracowników stwarza uciążliwości 

związane z pracą w warunkach mikroklimatu gorącego lub zimnego (w zależności od pory 

roku). 

 

3. „ORSA - MOTO” 

Przeprowadzone kontrole w 2019 r nie wykazały nieprawidłowości w zakresie 

obiektów i pomieszczeń pracy. 
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Wentylacja ogrzewanie i o świetlenie 

1. „Sempertrans Bełchatów” 

 W zakładzie wydano środki prawne: decyzje (wszystkie zostały wykonane) i wnioski 

w wystąpieniu dotyczące ujawnionych nieprawidłowości w zakresie działania oraz 

dokonywania przeglądów systemów wentylacji pomieszczeń (min. pomieszczeń higieniczno- 

sanitarnych) w zakładzie w celu określenia skuteczności działania (potwierdzonego 

pomiarami krotności wymian powietrza) zastosowanych systemów wentylacji mechanicznej  

i grawitacyjnej – wnioski i decyzje zostały wydane w związku z nieokazaniem w trakcie 

kontroli protokołów z pomiarów krotności wymian powietrza zastosowanych w zakładzie 

systemów wentylacji mechanicznej ( w trakcie kontroli stwierdzono, że zastosowane systemy 

są sprawne (działają), ale w trakcie kontroli nie ustalono, czy krotności wymian powietrza  

w np. pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych spełniają wymogi przepisów, a uwagi w tym 

zakresie zgłaszała w trakcie kontroli strona społeczna). 

2. „XELLA Polska” 

 W zakładzie ujawniona w trakcie kontroli nieprawidłowość dotycząca wentylacji 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych została uregulowana decyzją inspektora pracy – 

decyzja została wykonana. Wydawano również decyzję dotyczącą dokonania 

udokumentowanego przeglądu zastosowanych w pomieszczeniu dozowni zakładu  

w Teodorach systemów wentylacji (ogólnej i stanowiskowej) w celu potwierdzenia 

skuteczności ich działania - decyzja została zrealizowana. Na podstawie dostarczonych 

przez pracodawcę po kontroli dokumentach (min. sprawozdania z przeprowadzonych badań 

i pomiarów czynników szkodliwych dla tego obszaru) stwierdzić należy, że zastosowane 

systemy wentylacji ogólnej i stanowiskowej spełniają swoją rolę (pomiary nie wykazały 

przekraczania wartości dopuszczalnych NDS). 

3.  „Orsa – Moto” 

Jedyna nieprawidłowość (uregulowana decyzją pisemną z terminem realizacji na 2020 r) 

dotyczyła niedoświetlenia światłem sztucznym szeregu stanowisk pracy. W ostatnich 

miesiącach roku 2019 pracodawca przystąpił do modernizacji istniejącej instalacji 

oświetleniowej (wymiana lamp, zastosowanie ledowych źródeł światła) – ostateczna 

weryfikacja zastosowanych przez pracodawcę rozwiązań zostanie dokonana w roku 2020 

(min. na podstawie prowadzonych przez pracodawcę pomiarów oświetlenia stanowisk 

pracy). 
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Maszyny i urz ądzenia techniczne 

We wszystkich trzech kontrolowanych zakładach ujawniono szereg nieprawidłowości 

związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń produkcyjnych w procesach pracy. 

Stwierdzone nieprawidłowości regulowane były przez dokonujących kontroli inspektorów 

pracy decyzjami min. wstrzymującymi pracę czy eksploatację maszyn i urządzeń 

technicznych. Wydawano również szereg decyzji, nadając im rygor natychmiastowej 

wykonalności w trybie art. 108 kpa. Łącznie wydano 27 decyzji (wszystkie zostały wykonane) 

związanych z ujawnionymi nieprawidłowościami dotyczącymi eksploatacji maszyn, w tym: 

− 19 decyzji wydanych z art.108 kpa, 

− 6 decyzji wstrzymujących pracę, 

− 2 decyzje wstrzymujące eksploatację maszyn 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie braku zabezpieczeń (np. osłon) 

przed dostępem do stref niebezpiecznych pracy maszyn (co rodziło zagrożenia wypadkowe). 

W jednym przypadku (dot. zakładu „Sempertrans Bełchatów”) brak właściwych zabezpieczeń 

był jedną z przyczyn ciężkiego wypadku przy pracy. 

 

Przykłady ujawnionych nieprawidłowości: 

„ORSA – MOTO” 

1. Linia „super uno”  

 brak urządzeń ochronnych zabezpieczających przed możliwością dostępu do stref 

niebezpiecznych układu przeniesienia napędów zgrzeblarek, 

 brak zabezpieczenia przed możliwością dostępu do strefy niebezpiecznej obszaru 

igłowania igłowarek linii technologicznej ( osłony nie zostały zamknięte w sposób 

uniemożliwiający ich otworzenie bez dodatkowych narzędzi). 
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Stan po dokonaniu napraw poniżej: 
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2. Piła taśmowa Mazzola zlokalizowana na dziale włóknin  

 brak zabezpieczenia strefy niebezpiecznej obszaru pracy noża taśmowego (zdjęcie 

lewe). Zdjęcie prawe po wykonaniu dodatkowych osłon – stan po realizacji wydanej 

decyzji. 

  

3. Ramarka, fulard  

 brak pełnej osłony kół zębatych napędów (zdjęcie lewe). Zdjęcie prawe – po 

dokonaniu uzupełnienia osłony – stan po realizacji wydanej decyzji. 

  

W zakładzie po przeprowadzonej kontroli wydawano decyzję dotyczącą dokonania 

udokumentowanej kontroli zainstalowanych na wydziałach produkcyjnych maszyn  

z uwzględnieniem spełnienia przez nie wymagań minimalnych dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy w zakresie ich użytkowania. Termin realizacji określono na koniec roku 2019 

– dalsze działania w tym zakresie prowadzone będą podczas kontroli w roku 2020. 

 

„XELLA Polska” 

Zakład został w 2019 r włączony do programu w związku z zaistniałymi w latach 

poprzednich wypadkami śmiertelnymi, które wydarzały się na użytkowanych w zakładzie 

maszynach. 
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W drugiej połowie roku 2018 i w roku 2019 rozpoczęto kompleksową modernizację 

parku maszynowego. Wokół maszyn i urządzeń na hali produkcyjnej – przy prasach, 

reaktorach, czyszczarkach, oraz przy urządzeniach powiązanych zabudowano systemy 

bezpieczeństwa składające się z wygrodzeń o wysokości 2,0 m, systemów wymiany kluczy 

(w tym kluczy personalnych firmy FORTRESS), barier optycznych oraz systemów logicznych 

nadzorujących pracę urządzeń. Systemy te zapewniają dozór stref niebezpiecznych – przed 

wejściem do strefy operator zobowiązany jest wcisnąć przycisk żądania wejścia. Po tym 

maszyny w tej strefie zatrzymują się i dopiero wówczas automatycznie zwalnia się rygiel  

w furtce dostępowej. Pracownik wyciąga klucz personalny i wchodząc do strefy zabiera go 

ze sobą – nie ma wówczas możliwości uruchomienia maszyn w momencie kiedy operator 

znajduje się w strefie. 

Dzięki wprowadzeniu mechanicznych kluczy bezpieczeństwa (kluczy personalnych) 

pracownicy mający dostęp do niebezpiecznych stref są dodatkowo chronieni przed 

zamknięciem ich w strefie lub ponownym nieautoryzowanym uruchomieniem maszyny. 

Maszyny zostały wyposażone w osłony stałe oraz ogrodzenie. Ponadto zostały one 

wyposażone w specjalne furtki dostępowe z funkcją ryglowania. Bramki MASTERS 

ryglowane są za pomocą cewki elektromagnetycznej, bramki SLAVE ryglowane są 

mechanicznie – zastosowano tutaj opisany powyżej system ryglowania FORTRESS.  

W strefie pracy trzech pras zastosowano kurtyny optyczne deTEC 4 core firmy SICK. 

Kurtyny te uniemożliwiają wejście w strefę niebezpieczną od strony wjazdu wózków 

hartowniczych. Czujniki zostały ustawione i zaprogramowane w taki sposób aby rozróżniały 

stos bloczków od pracownika. Przykłady rozwiązań na zdjęciach poniżej. 
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Modernizacji poddano również zabezpieczenia obszarów pracy przenośników 

taśmowych. Prace modernizacyjne obejmowały min. demontaż osłon azbestowych 

pokrywających estakady taśmociągów (zastosowano obudowy z blachy falistej). W sposób 

znaczący poprawiło to bezpieczeństwo pracowników - brak narażenia na związki azbestu. 

Zastosowanie szczelnych obudów przenośników ograniczyło również zapylenie w obszarze 

ich pracy, co również miało znaczenie dla poprawy warunków pracy. 

Wszystkie przenośniki taśmowe w zakładzie przebudowano – zastosowano 

dodatkowe osłony boczne ograniczające przestrzeń niebezpieczną. 

Przykładowe zdjęcia zastosowanych rozwiązań poniżej: 

  

Działania pracodawcy w zakresie modernizacji parku maszynowego ocenić należy 

wysoce pozytywnie. Przeprowadzone prace modernizacyjne znacząco poprawiły 

bezpieczeństwo pracowników. Kolejne zaplanowane przez pracodawcę działania, w tym 

zakupy nowych maszyn powinny przynieść oczekiwaną poprawę nie tylko bezpieczeństwa 

pracy, ale również zmniejszenie jej uciążliwości dla pracowników. 

W trakcie prowadzonych w roku 2019 kontroli wydawane były również decyzje 

związane z użytkowaniem maszyn. Dokonujący kontroli wskazywali pracodawcy zaistniałe 

nieprawidłowości (które wystąpiły nawet na tych maszynach np. przenośnikach taśmowych, 

na których prowadzone były prace modernizacyjne). Usterki (ujęte w decyzjach) były 

natychmiast usuwane, przez co uzyskano dalszą poprawę stanu bezpieczeństwa. 

 

„Sempertrans Bełchatów” 

W zakładzie pomimo prowadzonej od kilku lat modernizacji parku maszynowego  

w dalszym ciągu występują nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia obszarów 

niebezpiecznych pracy maszyn. Przykładem jest wypadek ciężki, który wydarzył się na linii 

produkcyjnej prasy wykonującej pasy transmisyjne do przenośników taśmowych. Jedną  

z przyczyn wypadku była możliwość dostania się pracownika do obszaru niebezpiecznego 

pracy maszyny. 
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W zakładzie istnieją 4 bliźniacze linie produkcyjne. W wyniku ich oceny (po 

stwierdzeniu nieprawidłowości) wydawano decyzje dotyczące wstrzymywania pracy lub 

decyzje opatrzone rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Podkreślić należy, że pracodawca natychmiast przystępował do usuwania 

stwierdzonych nieprawidłowości, dokonując modernizacji maszyn (w tym modernizacji 

zabezpieczeń obszarów niebezpiecznych), co spowodowało znaczącą poprawę stanu 

bezpieczeństwa na tych maszynach.  

Przykładowe zdjęcia poniżej obrazują stan maszyny (na której wydarzył się wypadek) 

przed modernizacją (fot. 1 i fot. 2) oraz po jej dokonaniu (fot. 3, 4, 5, 6, 7).  

fot. 1       fot. 2  

Wykonano (po wydanej decyzji wstrzymującej pracę maszyny) następujące prace 

modernizacyjne: zamontowano sterowanie ręczne opuszczania noży (fot. 3 i 4), 

zastosowano bramki ochronne obszaru podestowego (z którego możliwy jest dostęp do 

noży) wyposażone w włączniki krańcowe (otworzenie bramki powoduje wyłączenie maszyny) 

- fot. 7. Dostęp do obszaru pracy noży po otwarciu bramek możliwy jest tyko w cyklu pracy 

nieautomatycznym ( w tym cyklu opuszczanie i podnoszenie noża możliwe jest tylko poprzez 

naciśnięcie odpowiedniego przycisku na zamontowanym panelu sterowniczym oddalonym 

od strefy niebezpiecznej pracy noża – fot. 3,4. Obszary maszyny, które mogą stwarzać 

zagrożenie (ale, w których przebywanie operatora nie jest potrzebne ze względów 

technologicznych) wygrodzono stałymi osłonami – fot. 5, 6. 

Docelowym rozwiązaniem ma być zastosowanie kurtyny świetlnej obszaru 

opuszczania noży oraz zastosowanie noży obrotowych. Wdrożenie takiego rozwiązania 

zapewni bezpieczeństwo użytkowania maszyny, m.in. poprzez wyeliminowanie konieczności 

przebywania pracownika w obszarze niebezpiecznym w trakcie pracy maszyny.  
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fot. 3      fot. 4  

fot. 5                fot. 6  

fot. 7   

Podobne rozwiązania techniczne ograniczające dostęp do stref niebezpiecznych 

zastosowano na pozostałych trzech bliźniaczych liniach produkcyjnych. 
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Reasumując – łącznie wydano 8 decyzji wstrzymujących pracę lub wydanych w trybie 

art. 108 kpa - dotyczących maszyn zainstalowanych na wydziałach – wszystkie decyzje 

zostały zrealizowane (min. usunięto wskazane zagrożenia przed dopuszczeniem maszyn do 

ponownej eksploatacji). 

Podkreślić należy, że pracodawca angażuje znaczące środki finansowe  

w modernizację istniejących linii produkcyjnych, ale wieloletnie zaniedbania w tym zakresie 

powodują, że stanu bezpieczeństwa w zakresie użytkowania maszyn nie można jeszcze 

uznać za w pełni zadowalający. 

Przykładem pozytywnego działania pracodawcy jest rozpoczęcie w dniu 04.11.2019 r. 

modernizacji linii kalandra Comerio – będzie ona w pełni dostosowywana do wymagań 

minimalnych (m.in. zakres prac modernizacyjnych obejmuje wykonanie osłon – fragmenty już 

wykonanych osłon patrz zdjęcie poniżej), ograniczenie prędkości pracy maszyny w tzw. cyklu 

nastawów ręcznych, które powodują konieczność wejścia pracownika do zabezpieczonych 

bramkami obszarów pracy maszyny. 

 

W trakcie kontroli zakładu ustalono, że pracodawca posiada opracowane przez firmę 

zewnętrzną (ELOKON) dokumenty dostosowania maszyn do wymagań minimalnych. 

Dokumenty te zostały opracowane w latach 2014 -2015. Część zawartych w nich zaleceń 

została zrealizowana. Część opracowanych dokumentów jest zdezaktualizowana,  

ze względu na zmiany w wyposażeniu maszyn, czy zmiany w zakresie profilu produkcji. 

Wobec dokonania powyższych ustaleń, wydano pracodawcy środki prawne (wnioski  

w wystąpieniu) dotyczące: 

− dokonania (w porozumieniu z pracownikami) udokumentowanej aktualizacji oceny 

użytkowanych w zakładzie maszyn i urządzeń pod kątem spełniania przez nie 
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minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, 

− przeanalizowania wszystkich posiadanych dokumentacji z dokonanych audytów 

dostosowania maszyn do wymagań minimalnych, szczególnie w zakresie wydanych tam 

zaleceń dostosowawczych w obecnych warunkach eksploatacji maszyn oraz wykonanie 

niezbędnych napraw i uzupełnień stosowanych systemów zabezpieczeń  

(w szczególności tych które nie zostały zastosowane, a ich zastosowanie wprost zalecały 

przeprowadzone audyty). 

 

Wydatek energetyczny 

W zakładzie „Sempertrans” na wniosek strony społecznej podczas kontroli w 2018 r. 

pracownicy Laboratorium Sekcji Badań Środowiska Pracy PIP wykonali pomiary wydatku 

energetycznego na wybranych stanowiskach pracy w zakładzie. W wyniku badań i pomiarów 

prowadzonych w dniach 16-18.10.2018 r. stwierdzono, że na 4 stanowiskach pracy 

występują przekroczenia normatywu wydatku energetycznego – w związku z powyższym 

wydano decyzję dotyczącą zapewnienia pracownikom zatrudnionym na badanych 

stanowiskach pracy nieodpłatnych posiłków wydawanych ze względów profilaktycznych oraz 

wystosowano wniosek o rozważenie możliwości zapewnienia pracownikom zatrudnionym na 

innych stanowiskach nieodpłatnych posiłków wydawanych ze względów profilaktycznych. 

W trakcie kontroli w roku 2019 stwierdzono, że pracodawca podjął decyzję, iż 

wszyscy pracownicy zatrudnieni w obszarach produkcyjnych otrzymywać będą posiłki 

profilaktyczne. Tak więc dla ponad 500 pracowników poprawią się warunki pracy. 

Podczas kontroli w zakładzie „XELLA Polska” stwierdzono , że pracownicy wykonują 

pracę na terenie (obszarze pakowania wyrobów gotowych) nie osłoniętym ścianami  

i niezadaszonym. Praca na tych stanowiskach wykonywana jest przez cały rok, w związku  

z czym występuje narażenie pracowników na pracę w warunkach mikroklimatu gorącego 

(latem) lub zimnego (okres jesienny i zimowy).  

W trakcie kontroli stwierdzono, że pracodawca (dla stanowisk pracy pracowników 

zatrudnionych na stanowisku pakowania wyrobów gotowych) nie przeprowadził badań  

i pomiarów wskaźników wydatku energetycznego w warunkach pracy mikroklimatu gorącego 

(latem) i zimnego (zimą), a więc w warunkach szczególnie uciążliwych. Skierowano do 

pracodawcy środek prawny (wniosek w wystąpieniu) dotyczący przeprowadzenie pomiarów 

wydatku energetycznego ponoszonego przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

pracy pakowania wyrobów gotowych. Z pisemnych informacji przekazanych do PIP wynika, 

że: 
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− pomiary wydatku zostały przeprowadzone i w ich wyniku stwierdzono, że mierzonych 

stanowiskach pracy występuje przekroczenie wydatku energetycznego powyżej 

dopuszczalnego normatywu, 

− pracodawca podjął decyzję (po konsultacji ze stroną społeczną) o przydzielaniu 

pracownikom nieodpłatnych posiłków profilaktycznych. 

Stwierdzić zatem należy, że działania podjęte przez inspektorów pracy w ramach 

prowadzonych kontroli przyczyniły się do poprawy warunków pracy dla grupy pracowników 

(15 osób) wykonujących pracę w warunkach uciążliwych.  

 
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 

W poniższych tabelach podano zestawienie zaistniałych w zakładach wypadków przy 

pracy, które wystąpiły w latach 2016-2019 oraz liczbę osób zatrudnionych w warunkach 

zagrożenia. 

1. „Sempertrans Bełchatów” Sp. z o.o., Rogowiec  

Rok 

Liczba wypadków przy pracy Liczba osób 
zatrudnio-

nych w 
warunkach 
zagrożenia 
na czynniki 
szkodliwe 

Liczba 
chorób 
zawo-

dowych 

Ciężkość 
 wypadków 

Częstotliwość 
wypadków Ogółem 

Liczba poszkodowanych 

Ogółem 

w tym, w wypadkach: 

śmiertelnych ciężkich 

2019 19 19 0 1 0  0 

 22,00  
(do końca 
 września 

2019) 

25,22  
(do końca  

września 2019) 

2018  12 12 0 0 

28  
(czynnikami 
związanymi 

ze 
środowiskiem 

pracy) 

0  17,45 31,90 

2017 8 8 0 0 

32 
(czynnikami 
związanymi 

ze 
środowiskiem 

pracy) 

1 
podejrze-

nie 
43,25 14,06 

2016 13 13 0 0 

32 
(czynnikami 
związanymi 

ze 
środowiskiem 

pracy) 

0 56,15 22,26 
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2. „Xella Polska” Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny T eodory 1a 

Ze względu na zmiany organizacyjne od dnia 03.01.2018 r. nie odnoszono się  

do zdarzeń z lat 2016-2017. 

Rok 

Liczba wypadków przy pracy: Liczba osób 
zatrudnionych 
w warunkach 

zagrożenia cz. 
szkodliwymi 

Liczba chorób 
zawodowych Ogółem 

Liczba poszkodowanych 

Ogółem 
w tym, w wypadkach: 

śmiertelnych ciężkich 

2019 0 0 0 0 0 0 

2018 5 5 2 0 0 0 
 

3. „ORSA –MOTO” Sp. z o.o. , Ozorków 

Rok 

Liczba wypadków przy pracy:  
Liczba osób 

zatrudnionych 
w warunkach 

zagrożenia cz. 
szkodliwymi 

Liczba chorób 
zawodowych Ogółem 

Liczba poszkodowanych 

Ogółem 

w tym, w wypadkach: 

śmiertelnych ciężkich 

2019 2 2 0 0 0 0 

2018 6 6 0 0 0 0 

2017 5 5 0 1 0 0 

2016 4 4 0 0 0 0 

 

Na podstawie analizy powyższych zestawień stwierdzić można, że w zakładach: 

• „Xella” nastąpiła radykalna poprawa w zakresie występowania wypadków przy pracy, co 

jest szczególnie cennym zjawiskiem, gdyż w roku poprzednim zjawisko to miało bardzo 

poważny charakter ze względu na ilość wypadków, a przede wszystkim ich skutki. 

• „ORSA” – nastąpiło zmniejszenie liczby wypadków w stosunku do lat poprzednich, nie 

wystąpiły wypadki ciężkie, 

• „Sempertrans” poziom liczby wypadków wzrósł w porównaniu do lat poprzednich,  

co uznać należy za zjawisko wysoce niepokojące (tym bardziej, że w latach poprzednich 

nie odnotowywano wypadków o skutkach ciężkich). Wzrost liczby wypadków może być 

również związany ze zwiększającym się zatrudnieniem w zakładzie (w stosunku do roku 

2016 liczba pracowników uległa zwiększeniu o ok. 70 %). 

 

Nastąpiło zmniejszenie się liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na 

działanie czynników szkodliwych środowiska pracy (przede wszystkim hałasu) – zjawisko to 

dotyczyło w latach poprzednich zakładu „Sempertrans”. W 2019 r. poprzez ograniczenie 
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hałasu do wartości dopuszczalnych (poniżej 1 NDN) uzyskano poprawę warunków pracy dla 

28 pracowników. 

Nie wystąpiło zjawisko występowania lub zwiększania się liczby chorób zawodowych. 

Analizie w trakcie kontroli prowadzonych w roku bieżącym (jak i w latach 

poprzednich) inspektorzy pracy poddawali dokumentacje z zaistniałych w zakładach 

wypadków przy pracy. 

W trzech zakładach na bieżąco prowadzone są rejestry wypadków przy pracy. 

Zaistniałe w roku bieżącym wypadki (w zakładzie „Orsa – Moto”) miały lekki charakter 

– wydane środki profilaktyczne były adekwatne do ustalonych okoliczności wypadków. 

Wydawane środki profilaktyczne były przez pracodawców wdrażane. 

W zakładzie „Sempertrans” zaistniałe wypadki lekkie nie miały cech powtarzalnych. 

Na podstawie analizy dokumentacji powypadkowych stwierdzić można, że nie wystąpiły 

istotne nieprawidłowości związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy w tym dotyczące przede wszystkim: 

− nieustalania wszystkich okoliczności i przyczyn wypadku, 

− wydawaniem środków profilaktycznych, które nie są adekwatne do faktycznych przyczyn 

wypadku. 

Zatem stwierdzić należy, że nastąpiła poprawa w zakresie sporządzania 

dokumentacji z zaistniałych wypadków przy pracy. 

Stwierdzone w trakcie kontroli zaistniałe drobne nieprawidłowości związane  

z tworzeniem tzw. „protokołów powypadkowych” regulowano wnioskami w wystąpieniu. 

Analizie poddano w trakcie kontroli dokumentację, dotyczącą realizacji przez 

pracodawcę wydawanych w związku z zaistniałymi wypadkami, środków profilaktycznych  

(w szczególności dotyczy to zaistniałego w 2019 r wypadku ciężkiego). Stwierdzić należy, że 

wnioski i zalecenia realizowane są na bieżąco, wydawane są plecenia osobom 

odpowiedzialnym za właściwą realizację wniosków, a w sytuacjach, w których  

do zrealizowania wniosku zespołu powypadkowego niezbędne są decyzje zarządu spółki 

(np. dotyczące finansowania) podejmowane są odpowiednie działania organizacyjne w tym 

zakresie. 

W zakładzie „XELLA” podczas kontroli w roku 2019 nie dokonywano analizy 

dokumentacji z zaistniałych wypadków w roku 2018 (w tym wypadków śmiertelnych) – 

kontrole w tym zakresie prowadzono w roku 2018 (przed włączeniem zakładu do tzw. 

„wzmożonego nadzoru”).  

W zakładach nie wystąpiły choroby zawodowe. 
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Efekty osi ągni ęte w wyniku działalno ści PIP.  

1. Poprawę warunków pracy uzyskano ogółem w 3 zakładach, w których wykonanie przez 

pracodawców wydanych decyzji nakazowych oraz wniosków w skierowanych 

wystąpieniach przyczyniło się do poprawy warunków pracy pracowników.  

2. W roku 2019 w kontrolowanych zakładach nie wystąpiły przypadki likwidacji stanowisk 

pracy, oddziałów lub wydziałów, na których występowały zagrożenia. 

3. Ograniczenie zagrożeń chorobowych i wypadkowych wynikających z wdrożenia 

rozwiązań organizacyjnych, programów poprawy warunków pracy, procedur 

systemowego zarządzania bhp w zakładzie miało miejsce w 3 zakładach.  
 

Przykłady w zakładach: 

„Xella Polska”: 

Dokonana modernizacja budynków, stanowisk pracy i maszyn wykorzystywanych  

w procesach produkcyjnych (w tym przede wszystkim wykonanie właściwych zabezpieczeń 

stref niebezpiecznych) poprawiła warunki pracy dla 52 pracowników zakładu. Dalsze 

zaplanowane działania (min. budowa hali pakowania) – o ile zostaną zrealizowane, powinny 

przynieść znaczącą poprawę warunków pracy dla 15 pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach pakowania wyrobów gotowych. 
 

„Sempertrans Bełchatów” 

Przeprowadzone prace modernizacyjne mające na celu obniżenie hałasu 

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

ograniczono zagrożenia związane z generowanym przez maszyny hałasem) doprowadziły 

do poprawy warunków pracy znaczącej liczny pracowników (w szczególności  

28 pracowników, którzy w latach poprzednich pracowali w warunkach zagrożenia), 

Dokonano rozeznania występujących w środowisku pracy szkodliwych czynników 

chemicznych występujących podczas produkcji mieszanek gumowych, przeprowadzone są 

pomiary ( nie wykazują one przekraczania wartości NDS)  

Obniżono narażenie na zapylenie do poziomu poniżej wartości NDS dla jednego 

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

Najczęstsze przyczyny narusze ń prawa  

W kontrolowanych zakładach, główna przyczyna najistotniejszych zaniedbań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obecnych warunków pracy jest związana 

ze stanem technicznym parku maszynowego. Podkreślić jednak należy, że we wszystkich 

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. 
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Uwagi i spostrze żenia dotycz ące realizacji tematu 

1. Nie było przypadków, by nie osiągnięto poprawy warunków pracy w zakładach objętych 

kontrolami. 

2. Ograniczenie zagrożeń chorobowych i wypadkowych osiągnięto poprzez wykonanie 

prac modernizacyjnych i remontów obiektów i pomieszczeń pracy, remontowanie  

i instalowanie nowych maszyn i urządzeń technicznych; zmianę technologii lub 

eliminację z produkcji szkodliwych surowców.  

3.  W ramach kontroli inspektorzy pracy udzielali porad prawnych i technicznych, a także 

informowali o działaniach prewencyjnych prowadzonych przez PIP i o możliwości 

uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Łodzi oraz udostępniali w trakcie kontroli wydawnictwa PIP.  

Działania prewencyjne objęły 3 zakłady – min. zakłady wypełniły i przekazały do OIP 

ankietę w ramach realizacji programu tematu 402 – „zarządzanie bezpieczeństwem pracy – 

prewencja wypadkowa”. W zakładzie „ORSA – MOTO” przeprowadzono szkolenia dla kadry 

kierowniczej (osób zarządzających zakładem i kierujących pracownikami). W zakładzie 

„Sempertrans” szkolenia takie przeprowadzano w latach poprzednich. 

Na rok 2020 po ustaleniach z kierownictwem, w zakładach „Sempertrans” i „Xella” 

zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dla osób kierujących pracownikami. 

  

Wnioski ko ńcowe 

W wyniku prowadzonych w zakładach kontroli w roku 2019 (a także w latach 

poprzednich w ramach zwykłych kontroli nadzorczych (dot. zakładów „Xella” i „Orsa – Moto”) 

nastąpiła poprawa warunków pracy pracowników.  

 Prognozowana poprawa sytuacji ekonomicznej 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. 

Weryfikację poprawy warunków pracy przeprowadzić można będzie podczas 

kolejnych kontroli w zakładach, zaplanowanych na rok 2020.  
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C. Kontrole zakładów bran ży paliwowej o zwi ększonym lub du żym ryzyku 

wyst ąpienia powa żnej awarii przemysłowej 

W 2019 r. w województwie łódzkim skontrolowano jeden zakład branży paliwowej  

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Pegas Grupa Sp. z o.o. funkcjonuje od 2010 roku. Jest przedsiębiorstwem 

specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku gazu płynnego LPG oraz LNG 

potwierdzonego certyfikatami firm takich jak Orlen, Lotos i Gaspol. Spółka zajmuje się 

również dystrybucją oleju napędowego. Kontrolę przeprowadzono w Zakładzie w Zduńskiej 

Woli, ul. Ceramiczna 2, 98-220 Zduńska Wola.  

Podmiot jest przedsiębiorstwem branży paliwowej. Zgodnie z KRS, przedmiotem jego 

działania jest: 

− sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 

− wytwarzanie paliw gazowych, 

− magazynowanie, składowanie i przechowywanie paliw płynnych w zbiornikach 

magazynowych; 

− transport paliw gazowych, 

− prowadzenie usługi w zakresie uszlachetniania paliw/uszlachetnianie, barwienie, 

dodawanie komponentów; 

− przeładunek produktów pochodnych ropy naftowej, paliw płynnych za pomocą 

własnych urządzeń; 

Kontrolowana firma w październiku 2012 r. odkupiła majątek kontrolowanej rozlewni 

od firmy „Lampogaz” Sp. z o.o. Podmiot zajmuje się rozlewaniem gazu płynnego do butli  

11 kg oraz sprzedażą gazu propan – butan, który jest magazynowany w trzech podziemnych 

zbiornikach magazynowych o pojemnościach odpowiednio 54,0 i 55,4 m3, napełnianych  

z samochodowego frontu rozładunkowego. 

Opis sposobu zarz ądzania bezpiecze ństwem pracy w zakładzie 

Zakład Rozlewnia Gazu Płynnego w Zduńskiej Woli od 01.2013r. jest nadal zaliczany 

do zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (art. 6 ust. 1 

ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2015 r., poz. 1434). Ponadto zgodnie z zapisami 

zawartymi w zaktualizowanym „Zgłoszeniu zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii rozlewni w Zduńskiej Woli” z 2016r. dokonano zmian w zakresie 

zwiększenia ilości magazynowanego gazy płynnego tj. do 106,95 ton. W związku z tym, że 

nie zostało przekroczone kryterium progowe 200 ton to oznacza, iż Zakład Rozlewnia Gazu 

w Zduńskiej Woli jest wciąż zaliczony do zakładu zwiększonego ryzyka.  
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Prowadzący ww. zakład sporządził program zapobiegania poważnym awariom 

przemysłowym (PZPA). Przedstawiono w ww. programie system bezpieczeństwa 

gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu 

zarządzania bezpieczeństwem. Opracowany system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę 

ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem został 

opracowany i wdrożony w styczniu 2013r. System bezpieczeństwa uwzględnia zagrożenia 

awariami przemysłowymi i złożoność organizacji w zakładzie oraz jest oparty na ocenie 

ryzyka. Prowadzący ww. rozlewnię opracował wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. 

 Zarząd Pegas Grupa Sp. z o.o. Rozlewni Gazu Płynnego w Zduńskiej Woli  

nie określał polityki bezpieczeństwa i nie wdrażał Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Pracy.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, ze nie zarejestrowano w ostatnich 3 latach awarii 

przemysłowej w ww. zakładzie. 

Poprawę bezpieczeństwa pracy osiągnięto poprzez opracowanie i wdrożenie 

dokumentów: „System bezpieczeństwa”, „Raport o bezpieczeństwie”, „Wewnętrzny Plan 

Operacyjno-Ratowniczy” oraz „Program Zapobiegania Poważnym Awariom”.  

Działania techniczne podejmowane przez pracodawcę zmierzające do eliminowania 

lub ograniczania do minimum ryzyka zawodowego wynikającego z pracy z czynnikiem 

chemicznym stwarzającym zagrożenie – wentylacja mechaniczna w tym awaryjna,  

w pomieszczeniu rozlewni zainstalowano instalacje eksplozymetryczną, urządzenia 

elektryczne wykonano w wersji przeciwwybuchowej, oznakowano strefy i pomieszczenia 

zagrożenia wybuchem. 

Działania organizacyjne podejmowane przez pracodawcę zmierzające  

do eliminowania lub ograniczania do minimum ryzyka zawodowego wynikającego z pracy  

z czynnikiem chemicznym stwarzającym zagrożenie – pracowników zapoznano z przepisami 

przeciwpożarowymi, posiadają aktualne szkolenia bhp oraz uprawnienia kwalifikacyjne do 

napełniania butli gazem płynnym.  

W zakładzie opracowano dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed 

wybuchem zawierający wymaganą prawem ocenę ryzyka zagrożenia wybuchem  

na stanowiskach pracy.  

Uwzględniono w ww. dokumencie wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz  

z ich klasyfikacją na strefy – wyznaczono i oznakowano strefy zagrożenia wybuchem  

(np. wejścia do pomieszczenia rozlewni oznakowano znakiem „EX”). 

Pracowników wyposażono w antyelektrostatyczną odzież i obuwie robocze  

w miejscach pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa oraz w odpowiednie 

środki ochrony indywidualnej, w tym odzież ochronną antyelektrostatyczną. 
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Podczas przeglądu stanowisk pracy pracownicy wykonywali pracę w odzieży i obuwiu 

roboczym (środkach ochrony indywidualnej) zabezpieczających przed powstaniem 

wyładowań elektrostatycznych. 

W kontrolowanej rozlewni gazu płynnego prowadzone są regularne (zgodne  

z zaleceniami producenta) kontrole i sprawdzenia aparatury kontrolno-pomiarowej, sprzętu 

pomocniczego oraz sprzętu ratowniczego.  

Urządzenia techniczne wchodzące w skład instalacji technologicznej magazynowania 

gazu płynnego są okresowo serwisowane, konserwowane i poddawane remontom w sposób  

i z częstotliwością wskazaną w dokumentacjach techniczno-ruchowych.  

W trakcie kontroli stwierdzono, że w zakładzie ustalono w zakładzie rodzaje maszyn  

i urządzeń wymagających stałej obsługi, szczegółowe warunki ich obsługi i nadzoru nad ich 

pracą. Sprawdzane są dokumenty: UDT, TDT, DTR oraz dokumentacja z przeglądu maszyn 

i urządzeń. Są to czynności mające na celu zapewnienie, że maszyny udostępnione 

pracownikom spełniają minimalne wymagania bhp w zakresie ich użytkowania przez 

pracowników podczas pracy tzn. mają odpowiednie urządzenia ochronne, urządzenia 

sterownicze, zabezpieczają pracowników przed: ryzykiem pożaru, ryzykiem wybuchu oraz 

zagrożeniami wynikającymi z kontaktu energią elektryczną. 

Pracodawca zapewnił wyposażenie rozlewni gazu płynnego w rodzaj sprzętu 

ratunkowego niezbędnego do ograniczania skutków awarii gazowej, w tym w sprzęt 

umożliwiający ewakuację pracowników, którzy doznali utraty przytomności ze stref 

zagrożenia dla ich życia i zdrowia. 

Na terenie rozlewni zainstalowano System TV Przemysłowej – 7 kamer 

usytuowanych w newralgicznych miejscach związanych z eksploatacją magazynu gazu 

płynnego. Zapewniono ciągły podgląd i nadzór w biurze zakładu.  

Osoby wykonujące prace w warunkach zagrożenia posiadały aktualne zaświadczenia 

lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

odpowiednim stanowisku pracy, zostały poddane wymaganym szkoleniom w zakresie bhp 

oraz posiadają dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne.  

W czasie kontroli w trakcie przeglądu dokumentacji oraz miejsc pracy stwierdzono 

wystąpienie 6 nieprawidłowości dotyczących:  

− nie przeprowadzania przeglądów stanu bhp.  

− nie uwzględniania w opracowanych dokumentach terminów dokonywania przeglądu 

stosowanych środków ochronnych,  

− niewłaściwego oznakowania znakiem strefy zagrożenia wybuchem  

− składowania na terenie zakładu nieużywanych agregatów gaśniczych (dodatkowo 

stwierdzono, że agregaty nie posiadają aktualne decyzji UDT).  

− przechowywania w pomieszczeniu rozlewni butli grzejnika elektrycznego.  
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− nie zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczeń pompowni  

i sprężarkowni,.  

− zabezpieczeń dławień przewodów elektrycznych związanych ze sterowaniem pompą 

i sprężarką w pompowni  

 Przyczyny naruszeń prawa ustalone przez inspektora pracy 

− brak wiedzy na temat możliwych skutków nieprzestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa przy magazynowaniu i transporcie materiałów niebezpiecznych -  

u osób odpowiedzialnych za przegląd stanu bhp.  

− zlokalizowanie siedziby służby bhp poza rozlewnią gazu, 

− niedostateczny nadzór pracodawcy nad działaniem służby bhp.  

W wyniku kontroli inspektor pracy wydał w związku z ww. nieprawidłowościami 

decyzje oraz wniosek w wystąpieniu. Kontrolujący w związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami i naruszeniem przepisów bhp zastosował wobec kierującego 

pracownikami środek wychowawczy w formie pouczenia.  

Podsumowanie i wnioski 

Kontrola zakładu pracy przez organ PIP w związku z tym, że nie była zapowiedziana 

ujawniła, że zakładowe służby czuwające nad bezpieczeństwem zakładu nie wykonują  

w sposób należyty swoich zadań. Pomimo zapewnienia należycie prowadzonej dokumentacji 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy pracowników, nie dokonano należytego przeglądu stanu 

bhp urządzeń i maszyn eksploatowanych na terenie rozlewni.   

Reasumując, kultura bezpieczeństwa w zakładzie wymaga doskonalenia  

z uwagi na brak niezapewnienia przez kierownictwo nadzoru nad stanem bhp na terenie 

rozlewni gazu. Brak przeglądów okresowych stanu bhp świadczy o braku świadomości 

kierownictwa i służby bhp w zakresie zagrożenia, którego źródłem jest przechowywanie  

i transport gazu LPG. 

 

 

D. Ograniczanie zagro żeń wypadkowych poprzez wdro żenie elementów 

zarządzania bezpiecze ństwem pracy w zakładach, w których wyst ąpiły wypadki 

przy pracy – rekontrole zakładów kontrolowanych w 2 017 r.  

W 2017 r. kontrolą objęto w ramach realizacji zagadnienia 48 zakładów. W 2019 r 

przeprowadzono 11 kontroli u 11 przedsiębiorców. W kontrolowanych zakładach pracę 

wykonywało ogółem 2563 pracujących, w tym 2513 osób zatrudnionych w ramach stosunku 

pracy, w tym 931 kobiet. 49 osób świadczyło pracę na podstawie umów cywilno-prawnych. 
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Liczba skontrolowanych pracodawców wg liczby zatrudnionych ogółem: 

− od 10 do 49 zatrudnionych  – 2 pracodawców, 

− od 50 do 249 zatrudnionych  – 5 pracodawców. 

− powyżej 250 zatrudnionych  – 4 pracodawców. 

Dane dotyczące wypadków przy pracy jakie miały miejsce w kontrolowanych zakładach 

Rok 

Liczba wypadków w okresie ostatnich 
3 lat w kontrolowanych zakładach 

Liczba poszkodowanych  
w tych wypadkach 

Ogółem 
(w tym 

zbiorowych) 
Śmiertelnych Ciężkich Ogółem Śmiertelnych Ciężkich 

1 2 3 4 5 6 

2017 49 0 0 49 0 0 

2018 48 0 0 48 0 0 

2019* 22 0 1 22 0 1 
 

 (*) Liczba wypadków w 2019 r. dotyczy liczby zdarzeń jakie miały miejsce w okresach od 01.01.2019 r. 
do czasu rozpoczęcia kontroli w poszczególnych podmiotach przez inspektorów pracy. 

Dane dotyczące liczby dokumentacji powypadkowych poddanych analizie oraz liczbie 

udokumentowanych ocen ryzyka zawodowego poddanych analizie. 

Liczba dokumentacji powypadkowych 
poddanych analizie 

Liczba wypadków, dla których nie 
sporządzono dokumentacji powypadkowych 

(w analizowanym okresie) 

105 0 
 

Liczba udokumentowanych ocen ryzyka 
zawodowego objętych kontrolą 

(poddanych analizie) – w odniesieniu do 
analizowanych wypadków przy pracy 

Liczba (stanowisk pracy, prac), dla których 
nie dokonano udokumentowanej oceny 
ryzyka zawodowego – w odniesieniu do 

analizowanych wypadków przy pracy 

84 0 

Dane dotyczące zmian wysokości składek wypadkowych w objętych kontrolą podmiotach 

 Liczba skontrolowanych zakładów, dla których wysokość składki 
wypadkowej we wskazanej relacji  

wzrosła (↑) uległa obniżeniu (↓) pozostała na tym 
samym poziomie (=) 

w roku 2018  
w stosunku  

do roku 2017 
0 7 4 

w roku 2019  
w stosunku  

do roku 2018 
1 2 8 
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Opis sposobu zarz ądzania bezpiecze ństwem pracy 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że w żadnym z kontrolowanych 

zakładów nie wdrożono systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.  

W 1 zakładzie pracodawca wdrożył liczne procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W pozostałych zakładach nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy jest 

realizowany na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy.  

Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 

Zagadnienie 
objęte kontrolą 

Liczba 
skontrolowanych 

zakładów w których 
stwierdzono 

nieprawidłowość 

Uwagi 

Szkolenia  
z zakresu bhp 3 Kontrolą objęto 40 osób, nieprawidłowości 

stwierdzono w zakresie szkoleń 3 osób  

Prace 
szczególnie 

niebezpieczne 
1 W 1 zakładzie wykaz nie zawierał wszystkich 

rodzajów prac 

Ocena ryzyka 
zawodowego 3 

W objętych kontrolą zakładach pracodawcy 
wywiązali się z obowiązku dokonania oceny 

ryzyka zawodowego. Nieprawidłowości 
dotyczyły braku aktualizacji oceny ryzyka  
lub nieobjęcia oceną ryzyka zawodowego 

wszystkich zagrożeń. 

Dokumentacji 
powypadkowej 2 W 2 zakładach stwierdzono nieprawidłowości 

dotyczące treści protokołów powypadkowych 
 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli ustalono, że najwięcej stwierdzonych 

nieprawidłowości dotyczyło:  

− sporządzania i prowadzenia dokumentacji powypadkowej - nieprawidłowość wystąpiła 

w 18,2% przypadkach – ustalono, że zespoły powypadkowe m.in. nie ustaliły 

wszystkich okoliczności i przyczyn wypadków,  

− dokonywania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego – nieprawidłowość 

wystąpiła w 27,3% objętych kontrolą zakładach i dotyczyła braku aktualizacji oceny 

ryzyka zawodowego (w tym w związku z wypadkami przy pracy), nieujęcia wszystkich 

zagrożeń, 

− braku lub sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp – nieprawidłowość 

wystąpiła w 27,3% objętych kontrolą zakładach w szczególności nieprawidłowości 

dotyczyły braku szkoleń okresowych, 

− wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie – nieprawidłowość 

wystąpiła w 9,1% objętych kontrolą zakładach. 
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Uzyskane efekty. 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy wydali, kwalifikując środki prawne do tematu kontroli:  

− 12 decyzji, w tym: 1 decyzję ustną, 11 decyzji na piśmie, które łącznie dotyczyły  

3 pracowników. 

− 7 wniosków w wystąpieniach. 

Lp. Uzyskane efekty Liczba zakładów, w 
których uzyskano efekty 

Liczba pracowników, 
których uzyskany efekt 

dotyczy 

1 Przeprowadzono szkolenia  
z zakresu bhp 

1 1 

2 Dokonano aktualizacji oceny 
ryzyka zawodowego 2  

 

W trakcie kontroli przeprowadzonych w związku z realizacją tematu inspektorzy pracy 

udzielili: 4 porad prawnych i 12 technicznych oraz 1 dotyczącą legalności zatrudnienia. 

Ponadto w 4 przypadkach poinformowano związki zawodowe o tematyce kontroli. 

Na podstawie posiadanych informacji stwierdzono, że wykonano 10 decyzji oraz  

4 wnioski wystąpień. 

 

Podsumowanie 

Należy stwierdzić, że w zakładach skontrolowanych w ramach realizacji tematu skala 

naruszeń przepisów prawa pracy występuje w niewielkim stopniu. Nieprawidłowości polegały 

przede wszystkim na tym, że nie dokonywano okresowych aktualizacji oceny ryzyka 

zawodowego oraz w kilku przypadkach nie przeprowadzono wymaganych szkoleń z zakresu 

bhp. W związku z powyższym należy stwierdzić, że kontrole przeprowadzone w ramach 

tematu przyniosły spodziewany efekt w postaci poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 
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II.2.5. BHP w przedsi ębiorstwach rolnych 

Celem kontroli była ocena stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób 

pracujących w zakładach zajmujących się chowem i hodowlą kur oraz przestrzegania 

przepisów bhp w tym zakresie. Realizując kontrole tematyczne uwzględniono zagadnienia 

dotyczące ochrony zdrowia i życia pracowników, zapewnienia pracującym wymaganych 

środków ochron zbiorowych i indywidualnych, identyfikacji występujących zagrożeń (w tym 

analizy dokumentacji powypadkowej) oraz zagadnienia związane z oceną stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy pomieszczeń inwentarskich, maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych na fermach drobiu jak również przy obsłudze zwierząt. 

W 2019 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

przeprowadzili 8 kontroli przestrzegania przepisów bhp w gospodarstwach rolnych, 

zajmujących się chowem  i hodowlą kur, w których pracowały ogółem 154 osoby, 141  

w ramach stosunku pracy, w tym: 70 kobiet i 6 osób na podstawie umów cywilnoprawnych. 

W 2 z kontrolowanych zakładów stwierdzono zatrudnianie na umowę o pracę cudzoziemców, 

łącznie zatrudnionych było 2 Obywateli Ukrainy. 

Podział kontroli według liczby zatrudnionych: 

− pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników – 6 kontrole (75%) 

− pracodawcy zatrudniający od 21do 100 pracowników – 1 kontrola (12,5%) 

− pracodawcy zatrudniający ponad 100 pracowników – 1 kontrola (12,5%) 

W kontrolowanych zakładach zatrudnionych jest od 1 do 102 pracowników. 

Kontrolowane zakłady według formy własności stanowią sektor prywatny (214) i są 

zaklasyfikowane do grupy 01.47 PKD, prowadziły działalność w zakresie chowu i hodowli 

kur, produkcji jaj i wylęgarni drobiu. Trzy podmioty, to fermy prowadzące produkcję brojlerów,  

w trzech zakładach jest prowadzony chów kur niosek i produkcja jaj, jeden zakład jest fermą 

zarodową i w jednym gospodarstwie prowadzony jest chów indyków. Charakterystyczną  

cechą kontrolowanych zakładów jest to, iż sześć z nich to zakłady „rodzinne”, tj.: prowadzone 

rodzinnie bądź zatrudniające członków rodzin. 

 

Ocena stanu przestrzegania przepisów bhp – przykład y rażących narusze ń  

i stosowania dobrych praktyk 

Kontrole przeprowadzone w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy wykazały, że pracownicy przechodzą wymagane szkolenia bhp. Nieprzestrzeganie 

przepisów w zakresie szkoleń bhp jest zjawiskiem marginalnym. W jednym przypadku  

w fermie stwierdzono, że pracownik nie posiada szkolenia okresowego bhp i pracodawca  

nie posiada szkolenia bhp w zakresie bhp dla pracodawców. W pozostałych przypadkach  
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nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. W kontrolowanych zakładach nie 

stwierdzono istotnych nieprawidłowości w zakresie prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp. 

Jedynie w dwóch firmach nie określono po konsultacji z pracownikami lub ich 

przedstawicielami, częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego dla pracowników 

zatrudnionych w zakładzie, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na 

stanowiskach pracy. W dwóch przypadkach stwierdzono, że pracodawca nie przestrzega 

obowiązku przeprowadzania szkolenia okresowych w dziedzinie bhp na stanowiskach 

robotniczych nie rzadziej niż raz na 3 lata. 

Badania lekarskie 

Przestrzeganie przepisów w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad 

pracownikami skontrolowano u wszystkich pracodawców. Wyniki przeprowadzonych kontroli 

pozwalają stwierdzić, że w odróżnieniu od szkoleń w dziedzinie bhp, zjawisko podejmowania 

pracy przez pracowników bez wymaganych aktualnych badań lekarskich stanowi pewien 

problem. W jednym z zakładów stwierdzono, że że w okresie od 25.08.2011 r.  

do dn. 17.07.2019 r. pracownik zatrudniony na stanowisku robotnik gospodarczy  

był dopuszczony do pracy bez orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań  

do pracy. Bez badań okresowych stwierdzono dopuszczenie pracownika do pracy na 

stanowisku pracownika gospodarczego w innym zakładzie. 

Uprawnienia kwalifikacyjne 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że w 4 z kontrolowanych zakładach pracownicy  

wykonywali prace, przy których wymagane były dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne  

i nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakresie. Kontrolowani pracownicy posiadali  

wymagane uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin, uprawnienia do prac 

elektroenergetycznych kwalifikacyjne typu „D” i typu „E”, uprawnienia do obsługi wózków 

widłowych. W 2 gospodarstwach eksploatowane były ładowarki teleskopowe i wózki widłowe,  

które jak stwierdzono obsługiwali właściciele gospodarstw rolnych. 

Ocena ryzyka zawodowego 

Analizy przestrzegania przepisów w zakresie oceny ryzyka zawodowego dokonano  

w trakcie wszystkich kontroli, na stanowiskach związanych z obsługą drobiu. W 5  

kontrolowanych zakładach stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące oceny ryzyka  

zawodowego. W 4 zakładach stwierdzono brak oceny ryzyka zawodowego  

na stanowiskach pracy. W jednym przypadku stwierdzono, że z pracownikami lub ich 

przedstawicielami nie są konsultowane działania związane z bezpieczeństwem i higieną 
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pracy, w szczególności dotyczących oceny ryzyka zawodowego występującego przy 

wykonywaniu określonych prac.  

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy, w tym szkodliwe czynniki biologicz ne  

W czasie prowadzenia czynności kontrolnych w ww. zakresie ustalono, że w pięciu  

z kontrolowanych zakładach pracodawcy nie dokonali rozpoznania w zakresie możliwości 

występowania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, dla których niezbędne  

jest wykonywanie badań i pomiarów w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia 

pracowników, a w jednym gospodarstwie pracodawca oświadczył, że czynniki szkodliwe  

na stanowiskach pracy w jego zakładzie nie występują. W jednym gospodarstwie,  

nie zaprowadzono kart, ani rejestru pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, a także 

nie sporządzono aktualnego wykazu substancji niebezpiecznych stosowanych w procesie 

produkcji. 

Pozytywny przykład stanowi zakład „Ferma Bałdrzychów i Chropy”, w którym 

opracowano wykaz czynników biologicznych występujących w procesie pracy. Ponadto 

zaprowadzono oddzielnie dla każdego stanowiska pracy rejestr pracowników narażonych na 

działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz określono rejestr prac narażających 

pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego. W zakładzie prowadzona jest 

coroczna aktualizacja prowadzonych rejestrów, a w przedłożonym wykazie określono stopień 

szkodliwości danej substancji niebezpiecznej. Powyższe ustalenia zostały uwzględnione  

w ocenie ryzyka zawodowego – szkodliwe czynniki biologiczne opracowane dla 

występujących stanowisk pracy. Pracodawca dokonał rozpoznania czynników szkodliwych 

występujących w środowisku pracy. Wytypowano tutaj do badania hałas oraz zapylenie. 

Pomiary wytypowanych czynników przeprowadzane są regularnie zgodnie z wymaganym 

interwałem czasowym uzależnionym od otrzymanych wyników.  

Środki ochrony indywidualnej oraz odzie ż i obuwie robocze 

W trakcie kontroli stwierdzono, że we wszystkich kontrolowanych pracownicy zostali  

wyposażeni w odzież roboczą i w środki ochrony indywidualnej. W 3 zakładach nie ustalono 

na piśmie zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem 

roboczym i nie zaprowadzono kart indywidualnych ewidencji przydziału odzieży i obuwia 

roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. 

Obiekty inwentarskie i pomieszczenia pracy 

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych ustalono, że tereny kontrolowanych 

zakładów chowu i hodowli kur są obiektami wydzielonymi i wygrodzonymi. Kontrole 

pomieszczeń ferm w tym obiektów inwentarskich wykazały szereg spostrzeżeń  
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i nieprawidłowości, które mają charakter powtarzalny we wszystkich kontrolowanych 

podmiotach.  

Pomieszczania pracy są dostosowane do rodzaju pracy i liczby zatrudnionych 

pracowników. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Część maszyn rolniczych, urządzeń i narzędzi pracy znajduje się w wydzielonych 

miejscach, tj. w halach garażowych i w innych zamkniętych obiektach, natomiast część 

maszyn rolniczych, głównie opryskiwacze, rozrzutniki obornika, przyczepy, wozy 

asenizacyjne  i ciągniki rolnicze ustawione są w wydzielonych miejscach na terenie otwartym 

gospodarstwa. Odzież ochronna przechowywana jest w wydzielonych miejscach, zazwyczaj 

w zamkniętych metalowych szafach. 

Zabezpieczenie, oznakowanie miejsc niebezpiecznych 

W większości kontrolowanych zakładów stwierdzone nieprawidłowości związane  

z brakiem oznakowania miejsc niebezpiecznych. Na przykład nie oznakowano barwą 

bezpieczeństwa progów drzwiowych w jednym z gospodarstw. W innym zakładzie 

stwierdzono brak balustrady ochronnej wzdłuż krawędzi stropu magazynowego  

w pomieszczeniu magazynowym i balustrady ochronnej wzdłuż schodów prowadzących na 

powierzchnie stropu magazynowego w pomieszczeniu magazynowym. 

Oświetlenie umo żliwiaj ące bezpieczne wykonywanie pracy, o świetlenie awaryjne 

W kontrolowanych pomieszczeniach pracy jest zapewnione wymagane oświetlenie 

sztuczne i naturalne. Fermy drobiu wyposażone są w agregaty prądotwórcze, który 

automatycznie zapewniają zasilanie w momencie zaniku prądu. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

W trakcie kontroli 5 ferm drobiu stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych: 

− w 2 zakładach w jadalni stwierdzono brak wentylacji, 

− w 2 zakładach stwierdzono brak wentylacji w ustępach, 

− w 2 zakładach w szatniach pracowników nie zapewniono miejsc siedzących, dla  

co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 

− w jednym przypadku brak w pomieszczeniu z natryskami wentylacji mechanicznej,  

− w jednym przypadku pomieszczeniu z umywalką i ustępem nie zapewniono ciepłej wody.  
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Procesy pracy  

Organizacja stanowisk pracy w pomieszczeniach inwentarskich 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji stanowisk pracy. Karmienie  

i pojenie drobiu odbywa się bezobsługowo, w sposób zmechanizowany, karma dozowana 

jest automatycznie do kurników. Pracownicy nadzorują urządzenia sterujące zadawanie 

paszy i wody. Obornik z kurników po zakończeniu cyklu chowu usuwany jest najczęściej za 

pomocą ładowarek teleskopowych lub „cyklopa” i wywożony na pola rozrzutnikiem obornika 

w odpowiednich okresach zgodnych z przepisami. W przypadku chowu klatkowego kur 

obornik z kurników wywożony jest na bieżąco transporterem taśmowym bezpośrednio  

z klatek oraz przekazywany dalej do transportera taśmowego wynoszącego ww. na zewnątrz 

kurnika. 

Występowanie atmosfery wybuchowej 

W 4 fermach drobiu nie dokonywano oceny ryzyka związanego z możliwością 

wystąpienia w miejscach pracy (kurniki, mieszalnia pasz, magazyny zbożowe i paszowe) 

atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”. 

Prace związane z dezynfekcją  

Skontrolowano wybrane substancje i preparaty chemiczne stosowane do dezynfekcji 

kurników, między innymi: Lerasept T-430, Lerasept TGA, Lerasept Forte, Lerapur, Diptron, 

Lerades Demyro, DM Cid, NDO-DES 82OS. Stwierdzono, że w kontrolowanych zakładach 

są karty charakterystyki stosowanych substancji i preparatów chemicznych, są właściwie 

oznakowane. 

Po każdym cyklu produkcyjnym i usunięciu ściółki wraz z pomiotem następuje proces 

mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz urządzeń zainstalowanych, tj. poideł oraz karmników.  

Po umyciu wodą pod ciśnieniem dokonywana jest dezynfekcja przez pompę do schładzania 

obiektu. W pomieszczeniu sterowni dozownik pobiera środek i dezynfekcja prowadzona jest 

automatycznie na zasadzie zamgławiania. Ustalono, że w kontrolowanych gospodarstwach 

najczęściej mycie i czyszczenie kurników zlecane jest firmom zewnętrznych. W trakcie 

prowadzonych kontroli nie stwierdzono, żeby pracownicy wykonywali zabiegi chemiczne. 

Opracowanie i dostosowanie instrukcji do prowadzonych procesów 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości 

związanych z opracowywaniem dokumentów np.: 

− brak instrukcji przygotowania i stosowania środków chemicznych do dezynfekcji 

kurników, 
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− brak instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń, np. nie opracowano i nie 

udostępniono pracownikom do bezpośredniego stosowania: 

 instrukcji bhp bezpiecznej obsługi urządzenia sortującego SIME-TEK, instrukcji 

stanowiskowej bhp linii do sortowania jaj MOBA 2000 i instrukcji pakowaczki jaj 

MOBA 80 

− brak instrukcji bhp dot. wykonywania ręcznych prac transportowych, prac/procedury 

dotyczącej ochrony zdrowia i życia pracowników (szczególnie w zakresie czynników 

biologicznych oraz zasad komunikacji na terenie zakładu),  

Ponadto stwierdzono: 

− brak wykazu prac, które powinny być wykonywane, co najmniej dwuosobowo 

stwierdzono w 3 fermach drobiu 

− brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych stwierdzono w 3 fermach drobiu 

 

Maszyny i urz ądzenia techniczne   

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości w stanie 

technicznym eksploatowanych maszyn i urządzeń, które nie zapewniały bezpiecznych 

warunków pracy osobom obsługujących fermy drobiu. Większość nieprawidłowości zostało 

usuniętych w czasie kontroli, w wyniku wydawanych decyzji ustnych. 

Wyposażenie w urządzenia ochronne, elementy sterownicze, instrukcje bhp 

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło braku osłon i zabezpieczeń ruchomych części 

maszyn i urządzeń. Ww. nieprawidłowości stwierdzano: 

− przy maszynach i urządzeń stosowanych w chowie, hodowli drobiu, głównie  

przy maszynach służących do przygotowania i zadawania paszy 

− przy maszynach i urządzeniach stosowanych w rolnictwie: ciągnikach i przyczepach 

rolniczych, opryskiwaczach i innych maszynach służących do pielęgnacji gleby  

i zbioru płodów rolnych 

− przy maszynach i urządzeniach warsztatowych 
 

Maszyny i urządzenie w chowie i hodowli drobiu 

Nieprawidłowości przy maszynach i urządzeń stosowanych w chowie, hodowli drobiu 

stwierdzono w 5 kontrolowanych zakładach. Na przykład stwierdzono: brak osłony przekładni 

pasowej zespołu przeniesienia napędu przenośnika ślimakowego do paszy przy silosie 

paszowym kurnika i brak osłony przekładni pasowej zespołu przeniesienia napędu 

przenośnika ślimakowego do zboża przy mieszalni pasz, brak skutecznych zabezpieczeń 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
132 

przed możliwością włożenia ręki do gardzieli kosza zasypowego paszy z pracującym 

ślimakiem w koszach zasypowych, podajnik paszy eksploatowany w kurniku nie został 

wyposażony w osłony zabezpieczające przed dostępem do elementów napędowych. 

Agregowanie maszyn rolniczych, zabezpieczenia wałka przekaźnika mocy 

Nieprawidłowości dotyczące maszynach i urządzeniach stosowanych w rolnictwie 

miały charakter powtarzalny i najczęściej dotyczyły nieprawidłowości związanych  

z agregowaniem maszyn z ciągnikiem rolniczym i braku osłon na wały przegubowo –

teleskopowe. 

Maszyny i urządzenia warsztatowe 

Nieprawidłowości dotyczące maszyn i urządzeń warsztatowych stwierdzono  

w 3 kontrolowanych zakładach i dotyczyły one głównie braku osłon przy szlifierkach  

i obrabiarkach do metali i braku zabezpieczeń przed upadkiem butli z gazami technicznymi.  

Spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie bhp 

Kontrolowane nowe środki transportu i maszyny i urządzenia posiadają znak „CE”  

i wymagane tabliczki znamionowe, posiadają również piktogramy ostrzegawcze i informacje 

w języku polskim. Nie stwierdzono również nieprawidłowości w ich stanie technicznym,  

w związku z powyższym uznać należy, że spełniają zasadniczym wymagania. 

 

Urządzenia i instalacja elektryczna 

Nieprawidłowości zakresie urządzeń i instalacji elektrycznej zostały stwierdzone 

praktycznie we wszystkich kontrolowanych fermach drobiu i polegały one głównie na: braku 

pomiarów w zakresie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej eksploatowanej 

instalacji elektrycznej oraz eksploatowanych urządzeń elektrycznych, braku żarówek i opraw 

w punktach świetlnych, a także w zakresie eksploatacji rozdzielnic elektrycznych. W wielu 

przypadkach brak było skutecznego zabezpieczenia pracowników przed możliwością dotyku 

bezpośredniego części czynnych znajdujących się pod napięciem. Ponadto stwierdzano brak 

opisów rozdzielnic elektrycznych w schematy elektryczne z podaniem wartości prądów 

znamionowych zabezpieczeń, a także brak pokryw puszek elektrycznych. 

Należy stwierdzić, że w nowych obiektach stan instalacji elektrycznej jest 

zadawalający, najgorzej przedstawia się sytuacja w starych wyeksploatowanych obiektach, 

często odziedziczonych po państwowych gospodarstwach rolnych. Pozytywnym zjawiskiem, 

jeśli chodzi o użytkowaną starą instalację elektryczną jest fakt sukcesywnej jej wymiany 

przez właścicieli gospodarstw. 
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Transport i magazynowanie 

Przeprowadzone kontrole w zakresie transportu i magazynowania również wykazały 

szereg nieprawidłowości.  

Oznakowanie, stan techniczny dróg transportowych i przejść  

We wszystkich kontrolowanych gospodarstwach drogi transportowe są utwardzone.  

W 2 gospodarstwach stwierdzono brak przy wjeździe na teren gospodarstwa brak znaku 

drogowego z dopuszczalną prędkością obowiązującą na terenie zakładu. Brak oznakowania 

barwą bezpieczeństwa słupów odbojowych przy drzwiach rolowanych prowadzących do 

kurnika i przy ścianach szczytowych kurnika. 

Służba bhp 

Kontrola zagadnień dotyczących wykonywania zadań przez służbę bhp wykazała,  

że w 2 zakładach pracodawca nie utworzył służby bhp ani nie powierzył zadań służby bhp 

specjalistom spoza zakładu. Ustalono, że jedynie w jednym zakładzie utworzono służbę bhp, 

zatrudniono pracownika służby bhp na umowę o pracę. W pozostałych przypadkach 

pracodawca zleca wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu.  

Legalno ść zatrudnienia. 

W 3 kontrolowanych zakładach stwierdzono nieterminowe zgłaszanie pracowników  

i zleceniobiorców do ZUS. Kontrola opłacenia składki na Fundusz Pracy na podstawie 

okazanych: ZUS P DRA, potwierdzenia wysyłki i potwierdzeniu wpłaty składki na konto ZUS 

wykazała w jednym kontrolowanym zakładzie nieterminowe opłacanie składek. Innych 

nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudniania nie stwierdzono. 

 

Wydane środki prawne i uzyskane efekty 

W celu wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości  

w kontrolowanych 8 zakładach chowu i hodowli kur zastosowano następujące środki prawne: 

− decyzje nakazowe ogółem – 112 decyzji, które dotyczyły 135 pracowników, 

− decyzje nakazowe na piśmie – 66 w 8 nakazach, 

− decyzje ustne – 46, w tym: 

 wstrzymania prac – 3, 

 wstrzymania eksploatacji maszyn – 12, 

− wnioski w 8 wystąpieniach – 21, które dotyczyły 43 pracowników, 

− mandaty karne – 1, 

− środki wychowawcze – 1. 
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Realizacja środków prawnych 

W wyniku kontroli wydano 8 nakazów, z których wykonano 3, Łącznie wydano 112 

decyzji nakazowych, z których wykonano 68 decyzji, w tym 46 decyzji ustnych. Ponadto 

wykonano 7 z 8 wydawanych wystąpień, łącznie 18 z 21 wniosków. W związku z powyższym 

do dnia 31.12.2019 r. wykonano 60,7% decyzji i 85,7% wniosków.  

 

Wydane środki prawne w rozbiciu na poszczególne zagadnienia : 

− badania lekarskie – wydano 1 decyzję i 3 wnioski w wystąpieniach, 

− szkolenia bhp – wydano 1 decyzję i 5 wniosków w wystąpieniach, 

− ocena ryzyka zawodowego – wydano 4 decyzje i 1 wniosek w wystąpieniu, 

− wyposażenie pracowników w odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej – 

wydano 2 decyzje oraz 5 wniosków w wystąpieniach, 

− obiekty i tereny z nimi związane, pomieszczenia pracy – wydano 22 decyzje, 

− pomieszczenia higienicznosanitarne – wydano 8 decyzji, 

− stanowiska i procesy pracy, procesy technologiczne – 11 decyzji, 

− czynniki szkodliwe w środowisku pracy, w tym biologiczne – wydano 4 decyzje i 4 wnioski 

w wystąpieniach. 

− prace szczególnie niebezpieczne – 4 decyzje, 

− maszyny i urządzenia – wydano 16 decyzji (w tym 3 decyzji wstrzymania prac i 12 decyzji 

wstrzymania eksploatacji maszyn), 

− urządzenia i instalacje energetyczne – wydano 16 decyzji, 

− magazynowanie – wydano 8 decyzji oraz 2 wnioski w wystąpieniu, 

− transport- wydano 7 decyzji, 

− służba bhp-2 decyzje i 1 wniosek w wystąpieniu 

 

Przyczyny ujawnionych nieprawidłowo ści 

Kontrolowane zakłady w większości są to małe gospodarstwa rolne (75%), 

zatrudniające do 20 osób, gospodarstwa „rodzinne”, tj.: prowadzone rodzinnie bądź 

zatrudniające członków rodzin. Najczęściej prowadzą je rolnicy indywidualni, którzy 

specjalizują się w chowie i hodowli drobiu i rozwijają swoje gospodarstwa rolne  

i od niedawna zatrudniają pracowników. Część z nich wykupiła majątki po państwowych 

gospodarstwach rolnych i przejmując z nimi pracowników stałą się pracodawcami. Rolnicy ci 

w większości nie znają przepisów prawa pracy, przepisów i zasad bhp, albo je lekceważą  

i stąd inspektorzy pracy stwierdzają wiele nieprawidłowości. 
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Najwięcej naruszeń przepisów stwierdzano w odniesieniu do obiektów, terenów  

z nimi związanych i pomieszczeń pracy. Następną w kolejności znaczną liczba 

nieprawidłowości ujawniano w trakcie kontroli maszyn, a także urządzeń i instalacji 

energetycznych. Ponadto wydawano 11 decyzji w związku z nieprawidłowościami 

dotyczącymi stanowisk i procesów pracy i procesów technologicznych. Kontrole w zakresie 

transportu i magazynowania również wykazały szereg nieprawidłowości, które regulowano 

15 decyzjami. Najmniej nieprawidłowości dotyczyło zagadnień związanych z czynnikami 

szkodliwymi w środowisku pracy, z badaniami lekarskimi, szkoleniami bhp, wyposażeniem 

pracowników w odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz z organizacją 

służby Nieprawidłowości nie stwierdzono w zakresie dodatkowych uprawnień 

kwalifikacyjnych. 

Analizując nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli zakładów chowu i hodowli 

kur, należy stwierdzić, iż mają charakter powtarzalny, a ich główne przyczyny, to: 

• Brak oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i niezapoznanie 

pracowników z tą oceną może być przyczyną nieznajomości i nieświadomości 

zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także sposobów unikania i likwidacji 

zagrożeń wypadkowych. W związku z powyższym nieprawidłowości z zakresu bhp 

nie są usuwane. 

• Brak konsultacji pracodawców z pracownikami w zakresie działań na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Brak lub nienależyte wywiązywanie się ze swoich obowiązków służby bhp. Brak 

służby bhp i brak merytorycznego wsparcia ze strony inspektorów bhp ma na pewno 

ma istotny wpływ na ilość nieprawidłowości występujących w poszczególnych 

zakładach i to we wszystkich kontrolowanych zagadnieniach. 

• Nieznajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców 

i pracowników. 

• Brak rozpoznania w zakresie możliwości występowania czynników szkodliwych na 

stanowiskach pracy, dla których niezbędne jest wykonywanie badań i pomiarów  

w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników, w tym 

wytypowania i sklasyfikowania szkodliwych czynników biologicznych może istotny 

wpływ na zdrowie i życie pracowników.  

• Brak pomiarów w zakresie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej 

eksploatowanej instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych. Niewykonywanie 

zgodnie z przepisami wymaganych badań i przeglądów instalacji elektrycznej pociąga 

za sobą automatycznie mnóstwo nieprawidłowości związanych z jej niewłaściwą 

eksploatacją. 
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• Dewastacja urządzeń, parku maszynowego i obiektów budowlanych odziedziczonych 

często po byłych państwowych gospodarstwach rolnych. 

• Rutyna, a także lekkomyślność i przyzwyczajenie do istniejącego, niezgodnego  

z przepisami, stanu faktycznego, np.: stan techniczny i wyposażenie pomieszczeń 

higienicznosanitarnych, stan techniczny budynków. 

• Lekceważenie zagrożeń związanych z magazynowaniem materiałów oraz ze 

stosowaniem i magazynowaniem w zakładach pracy substancji chemicznych. 

 

Podsumowanie i ocena stanu przestrzegania przepisów  

Przeprowadzone kontrole znacząco wpłynęły na uzyskanie poprawy warunków pracy 

oraz praworządności w zakładach chowu i hodowli kur. Dowodem tego jest wykonanie  

46 decyzji w trakcie kontroli, co stanowi 41%, wszystkich wydanych decyzji. W czasie 

kontroli usunięto 22 nieprawidłowości dotyczące obiektów budowlanych i pomieszczeń 

pracy, 16 nieprawidłowości związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych  

i 12 dotyczących maszyn i urządzeń.  

W czasie kontroli udzielono pracodawcom 26 porad technicznych i 14 porad 

prawnych, które służyły między innymi uświadomieniu pracodawcom, jakie ciążą na nich 

obowiązki względem pracowników i jakie działania powinni podjąć, aby zapewnić 

pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Potwierdzeniem zasadności kontroli 

w/w zagadnień jest fakt, iż sami pracodawcy widzą konieczność kontroli, a realizacja decyzji 

nakazowych i wniosków w wystąpieniach potwierdza, że kontrolowani podeszli do zagadnień 

poruszonych w kontrolach w sposób bardzo odpowiedzialny. Pracodawcy w trakcie rozmów 

z inspektorami pracy przyznają, że część stwierdzonych nieprawidłowości jest wynikiem 

pewnych przyzwyczajeń do istniejącego stanu obiektów, maszyn i urządzeń i dopiero 

spojrzenie kogoś z zewnątrz uświadamia im stan faktyczny, który jest niezgodny z prawem  

i może stwarzać zagrożenie wypadkowe dla pracujących. W czasie kontroli nie stwierdzono, 

aby pracodawcy lekceważąco podchodzili do zagadnień związanych ze stanem bhp, jednak 

pojęcie oceny ryzyka zawodowego jest im obce i nie traktują oceny ryzyka, jako narzędzia 

umożliwiającego zidentyfikowanie występujących zagrożeń i określenia niezbędnych działań 

służących poprawie bezpieczeństwa pracy, a bardziej, jako wymóg formalny. Najwięcej 

nieprawidłowości stwierdzono w 2 gospodarstwach, w których nie utworzono służby bhp, ani 

nie powierzono zadań służby bhp specjalistom z zewnątrz brak służby bhp, co potwierdza, 

że brak służby bhp w znaczny sposób wpływa na bezpieczeństwo i higienę pracy  

w kontrolowanych zakładach.  
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Podsumowanie  

1. Kontynuowanie przez Państwową Inspekcję Pracy działań kontrolnych gospodarstw 

rolnych specjalizujących się w chowie i hodowli kur, a w szczególności prowadzenie 

kontroli w małych rodzinnych gospodarstwach rolnych jeszcze niekontrolowanych,  

a zatrudniających pracowników w znacznym stopniu powinno przyczynić się do poprawy 

warunków pracy. 

2. Konieczne jest podejmowanie u pracodawców rolnych działań prewencyjnych na rzecz 

bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, mających na celu podniesienie poziomu świadomości 

i wiedzy rolników na temat zagrożeń wypadkowych w rolnictwie oraz na temat przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. 

3. wskazane było by podjęcie działań legislacyjnych mających na celu uszczegółowienie 

zapisów na temat bezpieczeństwa pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich  

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1692), które w sposób dość ogólny reguluje zagadnienia związane z zapewnieniem 

bezpiecznych warunków i sposobów wykonywania pracy w obiektach chowu i hodowli 

zwierząt. 

 

 Na przykład w ww. rozporządzeniu brak regulacji na temat: 

− wymagań bhp, jakie muszą być spełnione w czasie czyszczenia i dezynfekcji 

kurników, 

− obowiązku stosowania środków ochrony dróg oddechowych, chroniących 

pracowników przed występującym na fermach drobiu pyłem i toksycznymi gazami 

pochodzenia organicznego, w szczególności bioaerozolem, zawierającym bakterie,  

a także grzyby toksynotwórcze i alergogenne), 

− zapobiegnia chorobom odzwierzęcym (zoonozom) - w § 16 rozporządzenia istnieje 

jedynie zapis o środkach zapobiegających przed ryzykiem ukąszenia przez kleszcze. 
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II.2.6. Ograniczanie zagro żeń zawodowych w zakładach produkuj ących wyroby  

tartaczne i wyroby z drewna 

Podczas realizacji tematu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi podjęto  

26 czynności w 24 jednostkach. Przeprowadzono 24 kontrole, w 24 podmiotach.  

W kontrolowanych zakładach zatrudnionych jest łącznie 327 osób, w tym: 10 osób  

na podstawie umów cywilno-prawnych, 3 cudzoziemców. W ramach stosunku pracy 

zatrudnionych jest 298 pracowników, w tym: 29 kobiet, 27 niepełnosprawnych.  

W kontrolowanych zakładach nie zatrudnia się młodocianych. Strukturę zatrudnienia pod 

względem wielkości zakładów przedstawiono w poniższej tabeli. 

Stan zatrudnienia 
Liczba 

skontrolowanych 
zakładów 

Liczba 
świadczących 

pracę 

W tym  
na podstawie 

stosunku pracy 

Zakłady małe  
(do 9 zatrudnionych) 

14 99 76 

Zakłady średnie  
(od 10 do 49 zatrudnionych) 10 228 222 

Zakłady duże  
(od 50 do 249 zatrudnionych) 0 0 0 

 

Podobnie jak w poprzednich latach - poziom wyposażenia kontrolowanych zakładów 

w obrabiarki do drewna i stan techniczny tych maszyn 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, 

wymagające ich zaprogramowania do wykonywania konkretnego produktu końcowego. 

Maszyny przeważnie utrzymywane są 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. 

Wypadki w latach 2016 – 2019: 

W analizowanym okresie w kontrolowanych zakładach miało miejsce 5 wypadków 

przy pracy, w tym: 1 – w 2016, 1 – w 2017, 1 – w 2018, 2 – w 2019. Wypadki te uznano  

za wypadki lekkie, zostały one zarejestrowane w zakładowych rejestrach. Pracodawcy 

powołali zespoły powypadkowe, które ustaliły okoliczności i przyczyny wypadków. 

Sporządzono protokoły powypadkowe. W postępowaniu dochowano obowiązujących 

terminów. 
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Dane w tym zakresie liczby pracowników narażonych i liczba pracowników 

zagrożonych (powyżej NDS) substancjami chemicznymi/mieszaninami oraz pyłami,  

w tym w odniesieniu do substancji i pyłów rakotwórczych przedstawiono w poniższej tabeli: 

Liczba pracowników Substancje chemiczne/mieszaniny Pyły 

narażonych 43 212 

zagrożonych 0 0 
 

Nie stwierdzono zatrudniania pracowników w kontakcie z substancjami rakotwórczymi.  

Najczęściej naruszane przepisy BHP i najcz ęściej powtarzaj ących si ę 

nieprawidłowo ści: 

 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.  

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), 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. 

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 
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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). 

Na końcu znajdują się nieprawidłowości dotyczące: postępowania powypadkowego, 

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

okresowych kontroli maszyn. 

Inspektorzy pracy objęli kontrolami ponad 62 maszyny. Zastrzeżenia zgłoszono  

do ok. 18 maszyn. Przykłady najistotniejszych nieprawidłowości przedstawiono poniżej. 

• Brak osłony przekładni łańcuchowej napędu obrzynarki dwustronnej wzdłużnej (pod 

wiatą, na placu). 

• Brak wyłącznika krańcowego przy odsuwanej osłonie dostępu do strefy roboczej 

traka tarczowego TD 500, mającego za zadanie wstrzymanie napędu tarcz traka lub 

uniemożliwienie odsunięcia tej osłony podczas pracy traka.  

• Brak możliwości zamykania na klucz drzwi do podtracza traka pionowego.  

• Brak czytelnego oznakowania elementów sterowniczych piły formatowej do drewna 

oraz brak urządzeń pomocniczych przeznaczonych na składowanie odpadów. 

• Uszkodzony element sterowniczy uniemożliwiający otworzenie osłon bocznych  

w ruchu okleiniarki wąskich płaszczyzn. 

• Brak opisów elementów sterowniczych przy pile taśmowej WIREX. 

• Brak osłony mechanizmu napędowego obrzynarki do desek (pilarka poprzeczna). 

 

Efekty przeprowadzonych działa ń kontrolnych towarzysz ących realizacji tematu: 

W wyniku działań kontrolnych ok. 36 maszyn dostosowano do wymagań 

bezpieczeństwa. Ok. 18 pracodawców w sposób właściwy podjęło działania związane  

z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa. Przykłady uzyskanych efektów przedstawiono 

poniżej. 

• Wyposażono trak tarczowy TD 500 w wyłącznik krańcowy odsuwanej osłony strefy 

roboczej, mający za zadanie wstrzymanie napędu tarcz traka podczas jego pracy. 

•  Zabezpieczono osłoną przekładnię łańcuchową napędu obrzynarki dwustronnej 

wzdłużnej. 

• Uwzględniono w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych prace przy impregnacji 

drewna preparatem Kuprafung P-Premium, oznakowanym jako substancja 

niebezpieczna. 
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• Zapewniono zamykanie na klucz drzwi prowadzących do podtracza. 

• Zapewniono systematyczne przeprowadzanie okresowych kontroli stanu bhp  

w zakładzie, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu 

technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalono sposoby 

rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania. 

• Zapewniono pełną osłonę na skrzynkę elektryczną przy pile taśmowej WIREX  

w pomieszczeniu przecierania drewna. 

• Oznakowano piktogramami informacyjnymi gniazda oraz włączniki i wyłączniki 

elektryczne w hali przetarcia oraz w pomieszczeniu zbijania palet. 

• Dokonano rozeznania odnośnie czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących 

na stanowiskach pracy podczas prowadzonych procesów technologicznych, w celu 

ich wytypowania do oznaczenia w środowisku pracy. 

• Zabezpieczono osłoną mechanizm napędowy poprzecznej obrzynarki do desek. 

• Zabezpieczono osłoną przekładnię pasową napędu pilarki do cięcia kostki paletowej. 

• Opracowano i wdrożono do stosowania procedury bezpiecznego składowania palet 

na placu manewrowym.  

• Zabezpieczono osłoną nieroboczą część głowicy frezarskiej frezarki 

dolnowrzecionowej TF 110. 

• Zabezpieczono pełną osłoną nieroboczą część wału nożowego strugarki COMEVA 

CP-415. 

• Zapewniono prawidłową ochronę podstawową przed porażeniem prądem 

elektrycznym przyłącza pilarki formatowej ALTENDORF F45 oraz zabezpieczono 

osłoną tarczę tnącą tej obrabiarki. 

 

Profilaktyka wypadków przy pracy i chorób zawodowyc h w bran ży: 

Z analizy przeprowadzonych kontroli wynika, iż treść wniosków i zaleceń zespołów 

powypadkowych często nie wynika z przyczyn wypadków, które są niepełne lub źle ustalone. 

Unikano podawania przyczyn wypadków wynikających z organizacji pracy i złego stanu 

maszyn i urządzeń. Nie podawano również faktu nieprzestrzegania przez pracodawców 

przepisów prawa pracy – nawet jeżeli takie sytuacje wystąpiły.  

Zalecenia dotyczą najczęściej: omówienia wypadków z pracownikami, poddania 

pracowników ponownemu szkoleniu w dziedzinie BHP z uwzględnieniem okoliczności 

wypadku oraz szczególnego wzmożenia uwagi przez pracowników podczas wykonywania 

pracy. Pracodawcy – wbrew obowiązkowi – nie dokonują systematycznych analiz przyczyn 

wypadków, co powoduje niestosowanie właściwych środków zapobiegawczych. Najczęściej 

nie jest zwracana uwaga potrzebę korekty oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach 
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pracy, gdzie miały miejsce wypadki. Jeśli w ogóle wydawane są wnioski i zalecenia 

polecenia powypadkowe, to na ogół nie są sprawdzane i nie egzekwuje się ich wykonania. 

 

Podsumowanie 

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. 

Pracodawcy wyposażyli je w nowoczesny park maszynowy – komputerowo sterowane centra 

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

w wymagane systemy zabezpieczeń, ponadto pracodawcy podczas ich montażu  

w zakładach dodatkowo zabezpieczają stanowiska pracy wg indywidualnych wymagań 

uzależnionych od usytuowania. Do lakierowania są stosowane farby wodne, nie stanowiące 

już takiego zagrożenia, jak poprzednio stosowane lakiery nitro. 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.  

Najbardziej zaniedbaną w tym zakresie grupą zakładów są tartaki. Posiadają one 

stare traki, często eksploatowane od kilkudziesięciu lat i na ogół nie modernizowane pod 

względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy często nie dostosowywali traków  

do wymagań minimalnych. Obiekty te nie mają wymaganych zabezpieczeń dostępu  

do podtraczy, połączonych z elementami wstrzymującymi pracę traka w wypadku wejścia 

tam pracownika. Występują nieprawidłowości (oprócz opisanych wyżej) w zakresie 

zabezpieczenia niebezpiecznych elementów osłonami oraz nieprawidłowości polegające  

na braku urządzeń do ich awaryjnego zatrzymania. Wiele nieprawidłowości stwierdzanych 

jest też przy eksploatacji tradycyjnych obrabiarek do drewna. 

Kontrole pokazują, że część pracodawców nie przywiązuje szczególnej uwagi do 

bezpośredniego podnoszenia poziomu stanu BHP. Część pracodawców nie jest 

zainteresowana wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. 

Nieprawidłowości pojawiają się już na etapie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się  
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z wykonywaniem przez zatrudnionych pracowników pracy. Nie są brane pod uwagę 

wszystkie zagrożenia występujące na stanowiskach pracy, niepoprawny jest szacunek  

i skala zagrożeń. Najczęściej ocena ryzyka nie jest korygowana po wypadkach, co jest 

powodem braku eliminacji zagrożeń potencjalnie wypadkowych. Część pracodawców 

traktuje ocenę ryzyka jako formalną czynność wynikającą z nałożonego na nich wymogu,  

a nie jako narzędzie do identyfikacji i eliminacji zagrożeń w zakładzie. 

  

II.2.7. Bezpiecze ństwo w le śnictwie 

 W ramach realizacji tematu przeprowadzono 18 kontroli w 17 zakładach usług 

leśnych. W zakładach tych pracę wykonywało 139 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 128 pracowników, w tym 10 

kobiet. Najwięcej, zakładów zatrudniało do 9 pracowników. 

 

Ocena stanu faktycznego w kontrolowanych zakładach – dane statystyczne 

Zagadnienie 
BRAK NIEPRAWIDŁOWO ŚCI 

Liczba 
zakładów 

Liczba 
prac./masz./urz. 

Liczba 
zakładów 

Liczba 
prac./masz./urz. 

PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY 

Szkolenia bhp wstępne 
ogólne 1 1 --- --- 

Szkolenia bhp wstępne 
stanowiskowe --- --- --- --- 

Szkolenia bhp okresowe 4 5 --- --- 

Szkolenia bhp 
pracodawców 2 2 --- --- 

Badania lekarskie 
wstępne 1 1 --- --- 

Badania lekarskie 
okresowe 1 1 2 2 

Kwalifikacje --- --- --- --- 

Wyposażenie w odzież  
i obuwie robocze --- --- 4 4 

Stosowanie odzieży  
i obuwia roboczego --- --- --- --- 

Wyposażenie w SOI 3 5 1 1 

Stosowanie przez 
pracowników SOI --- --- --- --- 
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Zagadnienie 
BRAK NIEPRAWIDŁOWO ŚCI 

Liczba 
zakładów 

Liczba 
prac./masz./urz. 

Liczba 
zakładów 

Liczba 
prac./masz./urz. 

Ocena ryzyka 
zawodowego 3 4 5 9 

Służba bhp --- --- --- --- 

Posiłki i napoje 1 12 --- --- 

Pranie lub wypłacanie 
ekwiwalentu --- --- --- --- 

BEZPIECZEŃSTWO NA STANOWISKACH PRACY I W TRAKCIE PRACY 

Prace szczególnie 
niebezpieczne 2 2 --- --- 

Instrukcje bezpiecznego 
wykonywania pracy 2 4 --- --- 

Zapewnienie obsady co 
najmniej dwuosobowej --- --- --- --- 

Stosowanie 
bezpiecznych technik 

pracy 
/ścinka drzew pilarkami/ 

--- --- 5 5 

Zapewnienie bezpiecznej 
organizacji stanowisk 

pracy przy ścince drzew 
pilarkami 

--- --- --- --- 

Stan techniczny maszyn 
i urządzeń 1 1 --- --- 

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 --- --- --- --- 

Badania przesiewowe - 
borelioza --- --- --- --- 

Szczepienia ochronne 
KZM --- --- --- --- 
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Najczęstsze przyczyny narusze ń prawa 

Według pracodawców najczęstszymi przyczynami naruszeń prawa są: 

• Nieznajomość obowiązujących przepisów.  

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

bieżąco nie informują ich o obowiązujących przepisach.  

• Trudność sprawowania nadzoru nad zlokalizowanymi w terenie otwartym 

stanowiskami pracy. Często są one znacznie oddalone od siebie.  

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

oszczędności. 

Według inspektorów pracy: 

• Niedostateczna znajomość przez pracodawców przepisów w zakresie BHP.  

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

osoby nieznające realiów pracy w gospodarce leśnej.  

• Chęć minimalizacji wydatków przez pracodawców i szukanie oszczędności kosztem 

nakładów m.in. na zagadnienia BHP. 

• Niski poziom świadomości w zakresie konieczności stosowania środków ochrony 

indywidualnej u części pracowników, dotyczący zwłaszcza ochron przed przecięciem. 

Uważają oni, iż spodnie lub nogawice oraz buty z wkładką antyprzecięciową  

są niewygodne i utrudniają pracę. 

Przykłady dobrych praktyk 

W większości zakładów wzrasta poziom usprzętowienia; przedsiębiorcy eksploatują 

często specjalistyczne maszyny do pozyskania drewna: harvestery, forwardery, ciągniki  

do zrywki drewna. Jako przykład zastosowania dobrych praktyk zasługuje postępowanie 

właściciela zakładu Usługi Leśne – Mirosław Kuczka, Klonowa. 

 Przedsiębiorca ten eksploatuje nowe maszyny – harvester i forwarder firmy Ponse. 

Pracodawca uważa, iż opłacało mu się zakupić duży harvester – zrębowy, gdyż zakład ma 

wtedy większe możliwości i jest konkurencyjny. Zakupiono maszyny z dodatkowym 

wyposażeniem, m. in. z samopoziomującymi się fotelami operatorów, dodatkowo tłumiącymi 

wstrząsy. W kabinie forwardera, pod sufitem znajduje się fabryczny pochwyt – poprzeczka, 

aby operator mógł co pewien czas wyciągnąć ciało w celu gimnastyki kręgosłupa. Zakład ten 

już wcześniej był wymieniany jako przykład zastosowania dobrych praktyk. W obecnym roku 

właściciel zakładu został jednym z laureatów programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP 

w zakładach usług leśnych”. 
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Zastosowane środki prawne – zestawienia liczbowe 

W wyniku kontroli inspektorzy pracy zastosowali następujące środki prawne: 

Działalno ść kontrolna Liczba 

Nakazy pisemne 9 

Nakazy ustne 7 

Decyzje nakazowe ogółem, w tym: 

− wstrzymania prac 

− wstrzymania eksploatacji 

− skierowania /liczba pracowników  

31 
1 
0 

5/8 

Decyzje nakazowe na piśmie, w tym:: 

− wstrzymania prac 

− wstrzymania eksploatacji 

− skierowania /ilość pracowników 

24 
0 
0 

0/0 

Decyzje nakazowe ustne, w tym: 

− wstrzymania prac 

− wstrzymania eksploatacji 

− skierowania /liczba pracowników 

7 
1 
0 

5/8 

Wystąpienia 9 

Wnioski w wystąpieniach 14 

Mandaty karne / ilość wykroczeń 4 / 7 

Kwota mandatów 4000 zł 

Środki wychowawcze / ilość wykroczeń 2/2 
 

Na podstawie informacji uzyskanych od pracodawców oraz na podstawie kontroli 

sprawdzających inspektorów pracy – stwierdzono, że wykonanych zostało: 

− 22 z 31 decyzji – co stanowi 71%, 

− 5 z 14 wniosków – co stanowi 36 %. 

 

Efekty przeprowadzonych działa ń kontrolnych 

W wyniku przeprowadzonych działań między innymi: 

• Dokonano korekty dokumentów oceny ryzyka zawodowego, m. in. uwzględniając: 

maszyny i urządzenia techniczne eksploatowane na tych stanowiskach, czasy 

ekspozycji na drgania i hałas, 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).  

• Zapoznano pracowników z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną 

przez nich pracą  
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• Wdrożono do stosowania procedurę wydawania pracownikom posiłków 

profilaktycznych w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca, zamiast wypłacania 

im ekwiwalentu pieniężnego za te posiłki  

• Zapewniono stosowanie przez pilarzy butów ochronnych  

• Wyposażono i zapewniono stosowanie przez pilarzy środków ochrony przed 

przecięciem nóg (spodnie, nogawice) o adekwatnej do eksploatowanych pilarek 

klasie ochrony  

• Zapewniono sprawne technicznie pilarki do drewna (niezużyte chwytaki łańcuchów)  

• 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 

Współpraca z Lasami Pa ństwowymi 

Współpraca pracodawców – właścicieli ZULi z Lasami Państwowymi głównie 

ogranicza się do udziału w szkoleniach organizowanych przez nadleśnictwa – podobnie jak 

w latach ubiegłych. W toku szkoleń m. in. omawiane są zagadnienia bezpieczeństwa  

i higieny pracy. Nadal – choć w mniejszym stopniu niż w latach ubiegłych – część 

pracodawców traktuje je jako darmowe szkolenia w dziedzinie BHP dla zatrudnianych przez 

siebie pracowników. 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. Wg aktualnie obowiązujących przepisów ukończenie takiego kursu 

nie jest obowiązkowe. Nie stwierdzono występowania innej działalności w ramach 

współpracy w przedmiotowym zakresie.  

Działalno ść dydaktyczna i prewencyjna po kontrolach w ZUL-ach 

Działalność w tym zakresie polegała na przeprowadzeniu szkolenia dla pracodawców 

– właścicieli ZULi, prowadzących działalność na terenie Nadleśnictwa Złoczew. W toku 

szkolenia omówiono wymogi podstawowych przepisów prawa pracy – w tym przepisów  

i zasad BHP, a także najczęściej występujące nieprawidłowości, które zostały wykazane  

w czasie kontroli. Omówiono też wypadki występujące w ZUL-ach. Pracodawcom 

udostępniono publikacje PIP dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przy pozyskaniu 

drewna – m. in. listę do samokontroli.  

Oprócz pracodawców – właścicieli ZULi w szkoleniu uczestniczyli również pracownicy 

LP: zastępca nadleśniczego, leśniczowie, pracownik wykonujący obowiązki służby BHP  

w nadleśnictwie.  
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Omówienie realizacji wniosków wynikaj ących z kontroli przeprowadzonych w latach 

ubiegłych: 

Należy pozytywnie ocenić zawieranie dłuższych umów na pozyskanie drewna przez 

nadleśnictwa z właścicielami ZULi. Ten kilkuletni już trend, wynikający z wniosków z lat 

ubiegłych jest – zdaniem pracodawców – bardzo dla nich korzystny. Umowy dwuletnie,  

a nawet trzyletnie pozwalają bowiem na planowania długofalowego rozwoju i opłacalność 

inwestycji w zakładach usług leśnych. Ma to odzwierciedlenie w zakupach nowoczesnego 

sprzętu do pozyskania drewna, m. in. forvarderów i harwesterów. Coraz częściej jest  

to sprzęt nowy, a nie używany.  

Wzrasta świadomość pracodawców w zakresie kultury pracy; dotyczy to również 

sfery bezpieczeństwa pracy. Pracodawcy dostrzegają korzyści w przestrzeganiu przepisów 

BHP, co wpływa na płynność wykonywanych robót.  

Podsumowanie 

Tegoroczne kontrole nie wykazały istotnych różnic w zakresie przestrzegania 

przepisów w dziedzinie BHP - porównując z kontrolami przeprowadzonymi w latach 

ubiegłych. W jednym przypadku stwierdzono rażące naruszenie przepisów, co skutkowało 

śmiertelnym wypadkiem przy pracy. U większości pracodawców istniała instrukcja 

bezpiecznego wykonywania prac w lesie. Najczęściej stosowany był sprawny technicznie 

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

składowania drewna oraz przygotowywano surowiec do załadunku.  

Oceniając stan przestrzegania przepisów można stwierdzić, że w zakresie 

przygotowania pracowników do pracy nadal pojawiają się przypadki dopuszczania do pracy 

bez wymaganego szklenia w dziedzinie BHP. Dotyczy to zwłaszcza pilarzy, którzy powinni 

odbywać szkolenie okresowe BHP nie rzadziej niż raz w roku – z uwagi na wykonywanie 

prac szczególnie niebezpiecznych. Pracodawcy najczęściej nie mają dostatecznej wiedzy, 

uważając za zgodne z przepisami przeprowadzanie tych szkoleń z częstotliwością: raz na 

trzy lata, podobnie jak dla pracowników zatrudnionych na pozostałych stanowiskach 

robotniczych.  

Zdarzają się przypadki dopuszczania do pracy pilarką pilarzy bez butów ochronnych  

z wkładką antyprzecięciową, a także w spodniach ochronnych z wkładką antyprzecięciową  

o klasie ochrony nieadekwatnej do prędkości łańcucha stosowanych pilarek. 

U części pracodawców nierzetelnie sporządzone są dokumenty oceny ryzyka 

zawodowego. Często nie uwzględniano w nich stosowanych na stanowiskach maszyn  

i urządzeń technicznych, czasu ekspozycji na hałas i drgania mechaniczne, parametrów 

wibroakustycznych stosowanych pilarek, wartości NDN i progu działania hałasu i drgań. 
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Podobnie jak w poprzednich latach pracodawcy w większości zapewniają możliwość 

zaszczepienia się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, natomiast pracownicy 

przeważnie odmawiają poddaniu się tym szczepieniom.  

Z przeprowadzonych kontroli wynika potrzeba ich kontynuacji w kolejnych latach w celu 

dalszej poprawy stanu bhp. 

 

II.2.8. Bezpiecze ństwo w przemy śle spo żywczym  

Celem przeprowadzanych kontroli była kompleksowa ocena przestrzegania 

przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach: 

A. przetwarzaj ących, konserwuj ących, konfekcjonuj ących owoce i warzywa,  

B. innych bran ż przemysłu spo żywczego (z wyj ątkiem zakładów przemysłu 

mięsnego), 

funkcjonujących na terenie właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Łodzi.  

W ramach realizacji tematu w 2019 r. przeprowadzono łącznie 24 kontrole w podmiotach 

gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną w zakresie: 

1. przetwarzania, konserwowania, konfekcjonowania owoców i warzyw - przeprowadzono 

łącznie 21 kontroli, o następujących profilach technologicznych:  

− przetwarzanie, konserwowanie owoców i/lub warzyw oraz konfekcjonowanie –  

w 13 zakładach; 

− sortowanie, mrożenie i pakowanie owoców i warzyw - w 4 zakładach; 

− przetwarzanie i konserwowanie runa leśnego, owoców i warzyw – w 1 zakładzie; 

− przetwarzanie i konserwowanie owoców, w tym produkcja win owocowych –  

w 1 zakładzie; 

− produkcja owoców kandyzowanych, wsadów owocowych dla mleczarstwa, produkcja 

nadzienia cukierniczego – w 1 zakładzie; 

− produkcja soków owocowych i warzywnych – w 1 zakładzie; 

2. produkcja mas cukierniczych, mieszanek keksowych oraz konfekcjonowanie skórki 

pomarańczowej – w 1 zakładzie; 

3. uprawa i produkcja zboża, oraz sezonowe przetwarzanie marchwi i pasternaku –  

w 1 zakładzie; 

4. uprawa i przetwórstwo warzyw na susz warzywny oraz uprawa roślin korzeniowych  

i roślin bulwiastych – w 1 zakładzie. 
 

W kontrolowanych zakładach zatrudniano ogółem 1005 pracowników, w tym 467 

kobiet, 26 osób niepełnosprawnych, 72 cudzoziemców. Nie zatrudniano pracowników 
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młodocianych. Ponadto w poddanych kontroli podmiotach 178 osób wykonywało pracę na 

podstawie umów cywilno-prawnych. Osoby na podstawie umów cywilno-prawnych 

zatrudniano w 11 zakładach.  

Liczba kontrolowanych zakładów wg liczby zatrudnionych pracowników ogółem: 

− do 9 zatrudnionych   –    9 podmiotów, 

− od 10 do 49 zatrudnionych  – 12 podmiotów, 

− od 50 do 249 zatrudnionych  –   2 podmiot, 

− powyżej 250 zatrudnionych  –   1 podmiot. 

 

Ponad połowa – ok. 88% kontrolowanych zakładów to zakłady małe i średniej 

wielkości, zatrudniające od kilku do kilkudziesięciu pracowników. Małe zakłady stanowią  

około 38% spośród kontrolowanych.  

Na ogólną liczbę 178 osób pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych 

istotnie wpłynęły cztery zakłady zajmujące się przetwarzaniem i konserwowaniem owoców  

i warzyw. W jednym, co zasługuje na podkreślenie z uwagi na liczbę zatrudnionych 

pracowników – 17 pracowników, dodatkowo zatrudniano 38 osób, które świadczyły pracę na 

podstawie umów cywilno-prawnych, większość zatem stanowiły umowy zlecenia.  

W kolejnych zakładach: 

− na 31 pracowników przypadły dodatkowo 44 osoby pracujące na podstawie umów 

cywilno-prawnych, 

− w zatrudniającym 28 pracowników, dodatkowo przypadło 39 osób pracujących  

na podstawie umów cywilno-prawnych, 

− w zatrudniającym 25 pracowników, dodatkowo przypadły 32 osoby pracujące  

na podstawie umów cywilno-prawnych, 
 

W pozostałych zakładach skala zatrudniania osób w takiej formie prawnej była 

niewielka, od 1 do maksymalnie 12 osób. 

W kontrolowanych zakładach na ogólną liczbę 1197 osób w nich pracujących –  

72 osoby były innego obywatelstwa niż polskie, co daje niewielki odsetek – ok. 6% wśród 

pracujących osób w zakładach.  

W dwóch zakładach poddanych kontroli w ramach realizacji tematu użytkowano 

amoniakalną instalację chłodniczą. 
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Dane dotyczące wypadków przy pracy 

Rok 

Liczba wypadków przy pracy 

 
Ogółem 

skutek 
wypadek 
zbiorowy 

w tym z udziałem wózków 

ciężki śmiertelny Ogółem 
skutek Wypadek 

zbiorowy ciężki śmiertelny 

2016 12 1  1 1   1 

2017 10 3       

2018 11 1   1    

Razem 33 5  1 2   1 

 
Wypadki miały miejsce w 6 kontrolowanych zakładach, zatem średnio w co czwartym 

zakładzie. W żadnym zakładzie nie miały miejsca wypadki śmiertelne, w 4 zakładach 

zarejestrowano ogółem 5 wypadków powodujących ciężkie uszkodzenie ciała. 

Powtarzalność wydarzeń powodujących wypadki zaobserwowano w dwóch 

zakładach, w tym o największej liczbie zatrudnienia i jednocześnie o największej liczbie 

wypadków. 

Powtarzającymi się okolicznościami zaistnienia wypadków było poślizgnięcie 

pracownika na powierzchni, dotyczyło to łącznie 8 zaistniałych w ocenianym okresie 

wypadków przy pracy. 

W zakładzie o największej liczbie zatrudnionych pracowników powtarzającym się 

wydarzeniem był także kontakt z ruchomymi elementami maszyn - dotyczy to 6 wypadków 

spośród ogółu 24 zaistniałych w zakładzie, tj. 25% wypadków. 

Najczęściej występującymi skutkami wypadków w wymienionych dwóch zakładach 

były stłuczenia, złamania, rozcięcia. 

W pozostałych zakładach nie wystąpiło zjawisko powtarzalności wydarzeń, które 

doprowadziły do wypadków.  

Ocena stanu przestrzegania przepisów BHP 

Miarą przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny w zakładach jest 

niewątpliwie liczba środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy w wyniku 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

Na skutek stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości wydano następujące 

środki prawne:  

− liczba decyzji ogółem – 360, w tym 225 decyzji na piśmie i 135 decyzji ustnych, 

 wydano 2 decyzje wstrzymania prac, 22 decyzje wstrzymania eksploatacji 

maszyn, wydano 2 decyzje skierowania 2 pracowników do innych prac,  

− liczba wniosków w wystąpieniach - 75,  
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− w stosunku do 5 pracodawców i/lub osób kierujących pracownikami zastosowano 

kary grzywny w postaci mandatów na łączną kwotę 7 000 zł,  

− w stosunku do 7 osób zastosowano środki wychowawcze.  

 

Liczba decyzji i wniosków wydanych w zakładach zatrudniających do 100 

pracowników i powyżej 100 przedstawia się następująco: 

− zakłady zatrudniające do 100 pracowników: 

 liczna decyzji ogółem – 341, w tym decyzje na piśmie 217,  

 liczba wniosków - 71; 

− zakłady zatrudniające powyżej 100 pracowników: 

 liczna decyzji ogółem – 19, w tym decyzje na piśmie 8, wstrzymania prac 

dotyczyła 1 decyzja; 

 liczba wniosków – 4. 
 

Ponadto w trakcie kontroli inspektorzy udzielili 27 porad prawnych oraz 71 porady 

dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy.  

Najistotniejsze nieprawidłowo ści, analiza mo żliwych przyczyn 

W tabeli poniżej podano zestawienie badanych przez inspektorów pracy w trakcie 

kontroli grup zagadnień z podaniem liczby stwierdzonych nieprawidłowości. 

Lp. Zakres kontroli 

Badane zagadnienie 

P – pracownicy 

D – dokumenty 

S – stanowiska 

O – obiekty, 
pomieszczenia, 

U – urządzenia, maszyny 

Z – inne 

 

 

Badano 

 

Stwierdzono 
nieprawidło-

wości 

1 Badania lekarskie P 148 6 

2 Szkolenia w dziedzinie bhp P 149 13 

3 Dodatkowe uprawnienia 
kwalifikacyjne P 60 3 

4 Ocena ryzyka zawodowego S 99 38 

5 Środki ochrony indywidualnej P 120 20 

6 Odzież robocza P 134 8 

7 Obiekty i pomieszczenia pracy O 59 20 
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8 Pomieszczenia higieniczno-
sanitarne Z 36 8 

9 
Mikroklimat i środowisko pracy 
(wymiana powietrza, 
ogrzewanie, oświetlenie) 

Z 25 7 

10 Stanowiska i procesy pracy, 
procesy technologiczne Z 36 17 

11 Czynniki szkodliwe dla zdrowia S 51 21 

12 Prace szczególnie 
niebezpieczne Z 9 6 

13 Maszyny i urządzenia 
techniczne U 107 43 

14 Urządzenia i instalacje 
energetyczne U 71 20 

15 Magazynowanie i składowanie O 35 19 

16 Transport U 43 13 

17 Służba bhp Z 20 7 

 

Największą grupą nieprawidłowości stwierdzoną w trakcie kontroli stanowiło 

wyposażenie maszyn i urządzeń technicznych w wymagane osłony, urządzenia ochronne, 

zabezpieczające i elementy sterownicze. Problemy tego rodzaju wystąpiły w znacznej części 

zakładów (stwierdzono w ok. 11 zakładach, co stanowi 46% kontrolowanych). Jak można 

wnioskować, nieprawidłowości dotyczyły znacznej części maszyn i urządzeń objętych 

kontrolą. W sferze zagadnień związanych ze stanem maszyn i urządzeń technicznych 

inspektorzy na 107 maszyn poddanych kontroli stwierdzili nieprawidłowości w stosunku  

do 43 maszyn. 

Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły:  

− braku lub niewłaściwego oznakowanie elementów sterowniczych mających wpływ na 

bezpieczeństwo pracowników,  

− braku wyposażenia maszyn i urządzeń technicznych w wymagane osłony, urządzenia 

ochronne i zabezpieczające,  

− braku systemu sterowania maszyną, który zapewniałby ponowne uruchomienie 

maszyny po jej zatrzymaniu tylko poprzez celowe działanie pracownika na układ 

sterujący. 
 

Brak opracowanych różnego rodzaju instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 

stanowi liczną grupę nieprawidłowości, które wystąpiły w ok. 19 zakładach (ok. 80% 
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kontrolowanych). Problemy te zostały uregulowane ok. 22 razy, a dotyczyły głównie braku 

opracowanych instrukcji bhp obsługi maszyn i urządzeń technicznych. Poza tym stwierdzano 

również brak opracowanych instrukcji bhp dotyczących składowania towarów, postępowania 

z materiałami niebezpiecznymi, w tym określenia zasad postępowania w sytuacjach 

awaryjnych, a także składowania materiałów niebezpiecznych. Brakowało także instrukcji 

bhp dotyczących wykonywania prac stwarzających zagrożenia wypadkowe np. transportu 

wewnątrzzakładowego.  

Wśród nieprawidłowości dotyczących obiektów i pomieszczeń pracy bardzo często 

występowały nieprawidłowości dotyczące braku zabezpieczenia i oznakowania miejsc 

niebezpiecznych, co stwierdzono w ok. 11 zakładach (46% kontrolowanych). Brak 

odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia dotyczył miejsc stwarzających zagrożenie jak 

np.: progi, stopnie, krawędzie ramp, podestów, otwory technologiczne.  

Na 59 poddanych kontroli pomieszczeń pracy nieprawidłowości stwierdzono  

w stosunku do 20 pomieszczeń. Zagadnienie regulowano decyzjami 32 razy. 

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 wydanych w 9 zakładach. 

Jednakże uchybienia w zakresie oceny ryzyka zawodowego regulowano również 

wnioskami w wystąpieniach, dodatkowo w 5 zakładach, co daje łącznie 14 zakładów gdzie 

problem wystąpił. Na ogólną liczbę 99 stanowisk pracy poddanych kontroli w tym zakresie 

nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 38 stanowisk pracy.  

Zagadnienie regulowane było decyzjami 15 razy, oraz wnioskami 17 razy, w tym 

inspektorzy pracy 13 razy regulowali problem niepoinformowania pracowników o ryzyku 

zawodowym.  

Czynniki szkodliwe - w tej grupie nieprawidłowości uchybienia polegały przede 

wszystkim na braku aktualnych pomiarów czynników szkodliwych, w tym hałasu, zapylenia  
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i czynników chemicznych oraz niewykonywaniu kolejnych pomiarów w terminach 

wymaganych przepisami.  

W 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). 

Spośród 51 stanowisk pracy poddanych kontroli w tym zakresie nieprawidłowości 

stwierdzono w stosunku do 21 stanowisk pracy. Wymienione nieprawidłowości regulowane 

były ok. 26 razy, poprzez wskazanie w podstawach prawnych decyzji przepisów dotyczących 

tej grupy nieprawidłowości. 

Inne powtarzające się nieprawidłowości to: 

− brak pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz brak ochrony 

przeciwporażeniowe j- nieprawidłowości regulowane były ok. 26 razy, poprzez 

wskazanie w podstawach prawnych decyzji przepisów dotyczących tej grupy 

nieprawidłowości; 

− nieprawidłowości w zakresie magazynowania i składowania materiałów, w tym 

niewłaściwe miejsce składowania i magazynowania materiałów - nieprawidłowość 

regulowano ok. 15 razy; 

− brak pomiarów parametrów oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach pracy – 

nieprawidłowość stwierdzono w 6 zakładach.  

− niewyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie 

robocze -regulowano łącznie 11 razy (nieprawidłowość stwierdzono w stosunku  

do 28 pracowników spośród 254 pracowników poddanych kontroli), 

− nieustalenie zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej - w 6 zakładach, 

− niepoddanie pracowników szkoleniom z zakresu bhp wstępnym i okresowym – 

stwierdzono w stosunku do 13 pracowników na 149 poddanych kontroli. 

 

W zakresie eksploatacji wózków jezdniowych: 

− niewłaściwy stan techniczny wózka jezdniowego – nieprawidłowość regulowano  

3 decyzjami; 

− brak dokumentów eksploatacyjnych wózka jezdniowego – wydano 7 decyzji;  

− niezapoznanie operatora wózka jezdniowego z instrukcją bezpieczeństwa prac 

transportowych – problem regulowano 3 decyzjami; 
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− brak środków zapobiegające wtargnięciu osób na teren pracy wózków jezdniowych – 

wydano 2 decyzje; 

− niewłaściwa treść dokumentów bhp: instrukcji, programu szkolenia, oceny ryzyka  

na stanowisku operatora wózka jezdniowego, brak dzienników konserwacji wózków 

jezdniowych – wydano 4 wnioski pokontrolne. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowo ści  

Znaczna liczba stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu maszyn  

i urządzeń technicznych wynikać może z użytkowania przestarzałego parku maszynowego. 

W zakładach używane są stare maszyny (np. różnego typu krajalnice, mieszałki), które  

z różnych przyczyn nie zostały dostosowane do wymagań minimalnych. Częsty pogląd 

pracodawców jest taki, że skoro zakupili maszynę w określonym stanie, jest sprawna pod 

względem technologicznym, to maszyna spełnia wszelkie wymagania bhp i nie zachodzi 

potrzeba dokonywania w niej zmian. Często wiedza pracodawców, zwłaszcza w małych  

i średnich zakładach, nie jest wystarczająca aby dokonać oceny urządzenia pod kątem 

spełniania minimalnych wymagań. W wielu przypadkach dostosowanie maszyny czy 

urządzenia do wymagań minimalnych wymaga znacznych nakładów finansowych i jest 

nieopłacalne z punktu widzenia kosztów użytkowania maszyny.  

Niektóre uchybienia jak np. brak zabezpieczenia i/lub oznakowania miejsc 

niebezpiecznych, nieprawidłowe składowanie materiałów, nieprowadzenie dokumentów 

eksploatacyjnych wózków jezdniowych, czy także dodatkowo bałagan w pomieszczeniach, 

na stanowiskach pracy (który może stanowić poważne zagrożenie wypadkowe),  

w pomieszczeniach zaplecza higieniczno-sanitarnego, wynikają z braku należytej dbałości  

o sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zaniedbań zarówno samych pracowników, jak  

i pracodawców czy osób nadzoru.  

Naruszenia przepisów dotycz ące eksploatacji maszyn i urz ądzeń 

Podczas kontroli stwierdzono rażące naruszenia przepisów technicznego 

bezpieczeństwa pracy, które skutkowały wydaniem 22 decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn i urządzeń. Ponadto wydano 54 decyzje z nałożonym rygorem natychmiastowego 

wykonania z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnych zagrożeń dla zdrowia lub życia 

pracowników.  

Przykład  

− maszyny – szatkownica do warzyw, rozdrabniacze do warzyw nie posiadają układów 

sterowania umożliwiających uruchomienie maszyny tylko poprzez celowe zadziałanie na 

przeznaczony do tego układ sterowania, z pierwszeństwem funkcji zatrzymania nad 

funkcją uruchomienia; 
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Efekty działa ń inspektorów pracy 

Na podstawie pisemnych informacji przekazanych inspektorom pracy przez 

kontrolowanych pracodawców oraz przeprowadzonych w niektórych zakładach powtórnych 

kontroli ustalono, że wykonano ogółem 293 decyzje (tj. 82% ogółu wydanych decyzji), w tym 

134 decyzje ustne i 159 decyzji wydanych na piśmie (co stanowi ok. 71% decyzji wydanych 

na piśmie).  

Należy mieć przy tym na uwadze, iż nie dla wszystkich decyzji upłynęły już terminy 

ich realizacji. 

Dotychczas zrealizowano 61 wniosków zawartych w skierowanych do pracodawców 

wystąpieniach tj. 81% ogółu skierowanych wniosków.  

Najbardziej znaczącym i istotnym efektem przeprowadzonych kontroli jest wykonanie 

w trakcie trwania kontroli 134 decyzji ustnych, z czego 22 były to decyzje wstrzymania 

eksploatacji maszyn, 2 decyzji wstrzymania pracy (1 dotyczyła maszyny, druga 

niezachowania dopuszczalnych norm w transporcie ręcznym) oraz dwóch decyzji kierujących 

pracowników do innych prac z uwagi na brak właściwych uprawnień do kierowania wózkami 

jezdniowymi. Zatem na skutek realizacji tych decyzji zostały usunięte najbardziej rażące oraz 

zagrażające zdrowiu i życiu pracowników nieprawidłowości.  
 

Przyczyny nieprawidłowo ści według inspektorów pracy 

• Niewłaściwa współpraca pracodawców z osobami wykonującymi zadania służby bhp. 

• W większości kontrolowanych zakładów wykonywanie zadań służby bhp zlecono 

specjalistom spoza zakładu. Z obserwacji inspektorów pracy wynika, że nadzór ze strony 

służby bhp niejednokrotnie ma charakter okazjonalny, co wpływa na brak staranności  

w wypełnianiu obowiązków.  
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• Niedostateczna wiedza pracodawców i innych osób w zakładach na temat wymagań bhp, 

występujących zagrożeń i obowiązujących przepisów przyczyniły się do wielu 

nieprawidłowości w zakresie stanu maszyn i urządzeń, w szczególności braku 

odpowiednich osłon i urządzeń ochronnych. Wpływ na taki stan rzeczy może mieć 

poziom szkoleń z zakresu bhp w jakich uczestniczą pracodawcy, bądź też nie poddanie 

się szkoleniom bhp. Szkolenia bhp pracodawcy traktują niejednokrotnie jako zło 

konieczne.  

• Należy również wskazać, iż istniejący niezadawalający stan bezpieczeństwa pracy  

w zakładzie wynika niejednokrotnie z przyzwyczajenia pracodawcy lub osób nadzoru  

do stanów nieprawidłowych, oswojenia się z nimi i tolerowania niebezpiecznych 

rozwiązań. Wśród pracodawców pokutuje pogląd - skoro dana maszyna „od zawsze” nie 

posiadała żadnej lub odpowiedniej osłony, to widocznie tak musi być.  

• Niektóre uchybienia, jak np. nieprzestrzeganie terminów badań lekarskich, brak 

zabezpieczenia i/lub oznakowania miejsc niebezpiecznych, bałagan w miejscach pracy 

oraz zapleczu higieniczno-sanitarnym wynikają prawdopodobnie z braku należytej 

dbałości o sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, uzasadnianej przez pracodawców 

brakiem czasu z powodu nadmiernej ilości obowiązków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

 

Przyczyny nieprawidłowo ści według podmiotów kontrolowanych 

Poza trzema przyczynami wymienionymi wyżej, wskazywanymi także przez 

pracodawców, istnieją dodatkowo inne przyczyny: 

• Przepisy regulujące sferę prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy są zbyt 

skomplikowane i wymagające, a przede wszystkim jest ich za dużo. Wymagania  

z zakresu bhp są takie same dla dużego, rozbudowanego zakładu i dla małej firmy  

o charakterze rodzinnym, gdzie praktycznie wszystkim zajmuje się osobiście  

i samodzielnie pracodawca.  

• Brak środków finansowych spowodowany między innymi niewywiązywaniem się przez 

kontrahentów ze zobowiązań finansowych oraz uciążliwość procedury dochodzeniowej 

roszczeń pieniężnych w postępowaniach przed sądami gospodarczymi i nieefektywność 

postępowania egzekucyjnego prowadzonego po uprawomocnieniu się orzeczeń 

sądowych. 

• Trudna sytuacja finansowa, zdaniem niektórych pracodawców, wpłynęła  

na wystąpienie takich nieprawidłowości jak np. brak aktualnych pomiarów czynników 

szkodliwych, niezapewnienie właściwego stanu technicznego obiektów i pomieszczeń, 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
159 

braki opracowanej oceny ryzyka zawodowego oraz różnego rodzaju instrukcji bhp – 

część tych zadań wykonują specjaliści ds. bhp spoza zakładu, którym za każde zlecenie 

trzeba zapłacić. 

• Zbyt wysokie koszty związane z realizacją obowiązków określonych w przepisach prawa 

pracy.  

 

Podsumowanie  

Przeprowadzone kontrole wykazały, że stan przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w poddanych kontroli zakładach przetwórczych jest 

niezadowalający. Wyniki kontroli, rodzaj nieprawidłowości potwierdzają potrzebę 

prowadzenia dalszych działań kontrolnych, nadzorczych oraz prewencyjno- promocyjnych w 

branży.  

Poziom przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach jest 

mocno zróżnicowany. Z jednej strony wśród kontrolowanych znalazły się zakłady,  

w których stwierdzono liczne i istotne naruszenia przepisów, w innych niewiele.  

Niemniej żaden z zakładów nie został ocenionych przez inspektorów pracy bardzo 

wysoko.  

W 13 kontrolowanych zakładach – 54% ogółu zakładów poddanych kontroli, wystąpiło  

nie więcej niż 10 nieprawidłowości – stan bezpieczeństwa pracy w tych zakładach można 

ocenić jako dobry. Jednakże z drugiej strony, aż w 11 zakładach wystąpiło ponad  

15 nieprawidłowości, w tym także bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu pracowników.  

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.  

Skutkowało to wydaniem znacznej liczby decyzji – 25 przypadków bezpośredniego 

zagrożenia życia i zdrowia pracowników, w których inspektor musiał reagować 

wstrzymaniem pracy, wstrzymaniem eksploatacji urządzenia lub skierowaniem pracownika 

do innych prac. W 6 zakładach stwierdzano nawet kilka tego rodzaju sytuacji.  

W kontrolowanych zakładach zatrudniano 72 cudzoziemców. Inspektorzy nie 

stwierdzili nieprawidłowości związanych z legalnością ich zatrudniania. 

W zakładach nie stwierdzono znaczących nieprawidłowości w sprawach dostarczania 

pracownikom odzieży i obuwia roboczego, nawet w sytuacji, gdy nie ustalono w sposób 

jasny, jednoznaczny, na piśmie zasad ich dostarczania. Wynika to zapewne z charakteru 
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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 dotyczących 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.  

Powierzanie realizacji 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.  

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 ze 

strony pracowników, osób nadzoru oraz służby bhp.  

  

Wnioski  

Zasadniczym celem kontroli realizowanych w ramach tematu była ocena 

przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 

przemysłu spożywczego – zakładach przetwarzających, konserwujących, konfekcjonujących 

owoce i warzywa. Cel ten niewątpliwie został osiągnięty, zakres tematyczny 

przeprowadzonych kontroli pozwolił dokonać oczekiwanej oceny.  

Przeprowadzone kontrole wykazały, że stan warunków pracy oraz stan 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach 

zajmujących się przetwarzaniem, konserwowaniem i konfekcjonowaniem owoców i warzyw, 

należy ocenić raczej negatywnie, w szczególności w zakresie obszarów bezpośrednio 

wpływających na bezpieczeństwo pracowników jak np. stan maszyn i urządzeń 

technologicznych, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, zapewnienie instrukcji 

bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny ryzyka zawodowego, składowania i magazynowania 

materiałów.  
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W wymienionych obszarach stwierdzano sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu 

pracowników a skala stwierdzonych nieprawidłowości była dość znaczna.  

Dla każdej kontrolowanej grupy tematycznej występowały nieprawidłowości w postaci 

braku lub uchybienia.  

Zakłady branży przetwórstwa owoców i warzyw w ostatnich latach nie były objęte  

w skali kraju ujednoliconymi kontrolami, nie dokonywano kompleksowej oceny 

przestrzegania przepisów bhp w tej branży. 

Sumaryczne wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały, że miały one uzasadnienie. 

Przyniosły już pozytywne efekty w kontrolowanych zakładach na skutek usunięcia 82% 

spośród ogółu stwierdzonych nieprawidłowości w sferze BHP.  

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę ujawnionych nieprawidłowości, wydaje się zasadne 

systematyczne prowadzenie kontroli w zakładach tej branży w zbliżonym jak obecnie 

zakresie tematycznym.  

Mając na uwadze, iż zakłady branży przetwórstwa owoców i warzyw należą głównie 

do grupy małych i średnich zakładów, w których nie działają w sposób stały służby bhp, 

należy zintensyfikować dla tej branży działania o charakterze promocyjnym i prewencyjnym, 

np. w postaci specjalistycznych wydawnictw dotyczących zagadnień prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

II.2.9. Kontrole ukierunkowane na eliminowanie zagr ożeń w zakresie bezpiecze ństwa  

i higieny pracy realizowane w ramach zada ń własnych 

A. Bezpiecze ństwo 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 tematu w 2019 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Łodzi przeprowadzili ogółem 13 kontroli u 11 przedsiębiorców. W skontrolowanych 

podmiotach pracę wykonywało 112 pracujących, w tym 101 pracowników. Stwierdzono 

wykonywanie pracy przez 10 osób na innej podstawie niż stosunek pracy (7 osób świadczyło 

pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, 3 podmioty samozatrudniające się).  

Liczba skontrolowanych zakładów wg wielkości zatrudnienia: 

− do 9 pracowników (małe )  – 9 zakładów (11 kontroli), 

− od 10 do 49 (średnie)  – 1 zakład (1 kontrola), 

− od 50 do 249 (duże)   – 1 zakład (1 kontrola). 
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Nieprawidłowo ści stwierdzone w trakcie kontroli  

 W zakresie eksploatowanych na budowach maszyn i urządzeń technicznych  

w bieżącym roku szczegółowiej kontrolowano zagadnienia dotyczące eksploatacji żurawi.  

Po wypadku w 2017 r., podczas którego przewrócił się żuraw wieżowy na budowie 

prowadzonej w centrum Łodzi, do harmonogramu na 2018 r. i 2019 r. wprowadzono temat 

wewnętrzny dotyczący bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji żurawi. W 2019 r. dodatkowo 

sprawdzano przestrzeganie przepisów nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. W protokołach 

wykazano szczegółową kontrolę 19 żurawi. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono  

w zakresie opracowania instrukcji prac transportowych (5 decyzji) oraz ewakuacji z kabiny  

(9 decyzji), a także zapewnienia operatorom dostępu do dokumentacji techniczno-ruchowej 

żurawia na terenie budowy (6 decyzji). W 5 przypadkach stwierdzono brak oświetlenia 

pozycyjnego żurawi. Problemem często regulowanym na budowach był także bezpieczny 

dostęp operatora do żurawia.  

 

 

Wejście do żurawia prowadzi 

przez wykop o głębokości ponad 

3,0 m z pionowymi ścianami  

nie posiadającymi zabezpieczeń 

przed osunięciem gruntu. 

 

Stan po poprawie. 
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Schodnia oparta była o stromą ścianę 

(nie zapewniono bezpiecznego 

nachylenia ściany), niezabezpieczoną 

przed osunięciem gruntu. 

 

               Stan po poprawie. 

 W zakresie stosowania rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  

z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 

żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. z 2018r. poz. 2147) problemem są instrukcje 

bezpieczeństwa prac transportowych oraz ewakuacji z kabiny żurawia. Zgodnie z §5 

pracodawca przed dopuszczeniem operatora żurawia, sygnalisty i hakowego udostępnia im 

do stałego korzystania ww. instrukcje. Jednocześnie przepis nie precyzuje kto jest 

zobowiązany do opracowania tych instrukcji. Najczęściej na budowach generalny 

wykonawca, właściciel żurawia, pracodawca operatora żurawia oraz pracodawca 

sygnalizatora i hakowego, to zupełnie różne podmioty. Praktyka podpowiada, że obie te 

instrukcje powinien opracowywać ten podmiot, który zarządza budową, a więc generalny 

wykonawca (lub inwestor, jeżeli to on zatrudnia kierownika budowy). Przemawia za tym fakt, 

że instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych powinna obejmować przede wszystkim 

koordynację prac transportowych realizowanych przez różne podmioty w różnych formach. 

Wiedzę o tym, jakie prace będą odbywały się na terenie budowy, ma kierownik budowy.  

Z kolei w odniesieniu do instrukcji ewakuacji z kabiny żurawia doświadczenia z budów 

wskazują, że ewakuować operatora z kabiny żurawia wieżowego czy szybkomontującego 

można wyłącznie za pomocą specjalistycznego sprzętu będącego w posiadaniu Straży 

Pożarnej. Wszystkie firmy budowlane zainteresowane tym problemem wskazują,  

że wezwanie Straży Pożarnej, to jedyny sposób udzielenia pomocy i ewakuowania operatora 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
164 

z kabiny znajdującej się na wysokości kilkudziesięciu metrów. Wobec tego kierownik budowy 

(lub w jego imieniu generalny wykonawca czy inwestor) powinni porozumieć się z właściwą 

jednostką straży i ustalić jaki sprzęt będzie musiał być zastosowany do takiej akcji 

ewakuacyjnej i jaką przestrzeń (np. miejsce dojazdu wozu) należy zapewnić planując 

organizację budowy, bo na tą organizację ma wpływ wyłącznie kierownik budowy. Przepis 

nie umożliwia inspektorom pracy wydania na generalnego wykonawcę decyzji opracowania 

tych instrukcji. Wydanie decyzji na podmiot zatrudniający operatora nie przyniesie 

pożądanego efektu. Instrukcja może zostanie opracowana, ale nie ma pewności, czy 

generalny wykonawca zapewni warunki do je realizacji.  

Zgodnie z §6 rozporządzenia niedopuszczalne jest łączenie funkcji operatora 

żurawia, sygnalisty i hakowego. Dotąd funkcje sygnalisty i hakowego były na budowach 

łączone. Osoby wyznaczone i przeszkolone wykonywały obydwa obowiązki. Obecnie przepis 

nakazuje rozdzielać te funkcje, co jest niezrozumiałe i nieekonomiczne dla pracodawców.  

Liczne problemy na budowach w 2019 r. wprowadził również §19 mówiący  

o ograniczeniu czasu pracy operatora żurawia do 8 godzin. Na budowach, na których 

operatorzy ściśle przestrzegali ww. przepisu rozporządzenia, rodziły się związane z tym 

problemy. Gdy przepis zaczął obowiązywać trwały inwestycje, których kosztorysy zostały 

opracowane w starym stanie prawnym. Budżet budowy nie przewidywał zatrudniania 

większej ilości operatorów. Dochodziło do sytuacji, w których operatorzy opuszczali 

stanowiska pracy (bo minęło 8 godzin pracy) np. podczas betonowania. Powstawały na tym 

polu sytuacje konfliktowe. Ponadto operatorzy oczekiwali podwyższenia stawki godzinowej, 

ponieważ chcieli zarabiać w miesięcznym rozliczeniu tyle samo za 8-godzinną pracę,  

ile zarabiali wcześniej za 12-godzinny dzień pracy. Firmy zatrudniające operatorów miały już 

wcześniej podpisane kontrakty i nie mogły zapłacić większych stawek. Efektem było to,  

że wielu operatorów żurawi wyjechało do pracy w innych krajach, ponieważ tam oferowane 

stawki są nieporównywalnie większe. Należy zatem spodziewać się, że inwestorzy  

i generalni wykonawcy, jeżeli będą chcieli mieć zapewniony transport na budowach, będą 

musieli planować większe nakłady na pracę operatorów żurawi.  

 

Najczęstsze przyczyny nieprawidłowo ści 

W ocenie kontrolujących przyczynami większości stwierdzonych nieprawidłowości 

były: 

− 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,  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
165 

− lekceważenie zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami przez pracodawców  

i nadzór, 

− krótki czas realizacji inwestycji narzucony przez inwestorów często wymuszający 

pracę w godzinach nadliczbowych 6 dni w tygodniu, 

− świadome oszczędzanie na wydatkach na bezpieczeństwo pracy. 

 

Efekty przeprowadzonych działa ń kontrolnych 

W wyniku realizacji tematu 839 w 2019 roku inspektorzy pracy wydali: 34 decyzje 

ogółem, w tym 29 decyzji zostało wydanych w formie decyzji ustnych. Inspektorzy pracy 

skierowali 7 wystąpień zawierających 11 wniosków. Nałożyli 3 mandaty za popełnienie  

6 wykroczeń na łączną kwotę 3 600,- zł. Zastosowali 1 środek wychowawczy za popełnienie 

2 wykroczeń.  

Inspektorzy pracy udzielili 13 porad prawnych, 73 porady techniczne, 7 porad 

dotyczących legalności zatrudnienia.  

Współpracowano z organami nadzoru i kontroli, inspektorzy pracy przeprowadzili 

wspólną kontrolę z Policją oraz  przekazali informację o wynikach kontroli (dotyczyła kontroli 

związanej z wypadkiem przy pracy). 

Na ogólną liczbę 5 decyzji wydanych na piśmie wykonano 3 decyzje, co stanowi 

realizację na poziomie 60%. Na ogólną liczbę 29 wydanych decyzji ustnych wykonano  

27 decyzji, co stanowi realizację na poziomie 93%. Ogółem wykonano 88% wszystkich 

wydanych decyzji, dotyczyło to 10 pracowników – 83% wszystkich pracowników, których 

dotyczyły wydane decyzje.  

Działania prewencyjne 

W ramach współpracy z sygnatariuszami Porozumienia dla Bezpieczeństwa  

w Budownictwie podjęto wspólne działania prewencyjne (głównie szkoleniowe) w ramach 

Tygodnia Bezpieczeństwa (w dniach: 13-17 maja 2019 r.) na terenach budów prowadzonych 

na obszarze województwa łódzkiego. Jedno ze szkoleń przeprowadzono na terenie budowy 

Hotelu Hilton realizowanej przez ERBUD S.A. Inspektorzy pracy brali udział w szkoleniu 

(pokazie) dotyczącym sposobu ewakuacji operatora żurawia wieżowego z kabiny 

operatorskiej. Ewakuacji dokonywali strażacy z jednostki ratownictwa wysokościowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Godnym podkreślenia jest fakt, że na czas pokazu 

prace na budowie zostały wstrzymane, aby wszyscy pracownicy (w tym wielu 

cudzoziemców) mogli zapoznać się z procedurami dotyczącymi zasad ewakuacji. 
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Podsumowanie  

Na podstawie przeprowadzonych w 2019 r. kontroli, związanych z realizacją ww. 

tematu należy stwierdzić, że nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

występujące na budowach przy wykonywaniu tych prac, w większości nie stwarzały sytuacji 

bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracujących. W większości przypadków nie 

stanowiły rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak ich 

nieprzestrzeganie może być źródłem zagrożenia również także dla innych pracowników 

przebywających na terenie budowy zatrudnionych przez innych wykonawców. 

W związku powyższym celowe jest dalsze kontynuowanie zarówno działań 

prewencyjnych, jak i kontrolno-nadzorczych na budowach w zakresie przestrzegania 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji budowlanych 

żurawi dźwigowych.  

 Wskazane byłoby także opracowanie i wydanie wydawnictwa dotyczącego 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji budowlanych żurawi wieżowych  

i szybkomontujących, przybliżającego m. in. przepisy ww. rozporządzenia. 

 

B. Budowy pod specjalnym nadzorem – budowa hotelu H ilton 

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie hotelu Hilton w Łodzi. 

W ramach realizacji tematu w 2019 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Łodzi przeprowadzili ogółem 36 kontroli w 34 podmiotach. W skontrolowanych 

podmiotach pracę wykonywało ogółem 170 osób, w tym 141 pracowników. Stwierdzono 

wykonywanie pracy przez 29 osób na podstawie umów cywilno-prawnych. Pracę świadczyło 

także 36 cudzoziemców. Inspektorzy pracy udzielili 25 porad prawnych, 77 porad 

technicznych i 13 porad dotyczących legalności zatrudnienia.  

 Kontrolowana budowa obejmowała budowę budynku biurowego z częścią usługową 

(w tym handel, gastronomia, apteka, klub fitness, przychodnia lekarska), garażem 

podziemnym, przebudową i rozbudową drogi wewnętrznej.  

Kontrole przeprowadzone na budowie nie wykazały nieprawidłowości w zakresie 

organizacji i sposobów bezpiecznego wykonywania pracy na stanowiskach pracy. Stan 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na terenie budowy był zgodny z obowiązującymi 

przepisami. Wejście do budynku zabezpieczono daszkiem ochronnym.  

Pracownicy pracujący na budowie pracowali w odpowiedniej odzieży i obuwiu 

roboczym oraz stosowali środki ochrony indywidualnej przewidziane dla danego stanowiska 

pracy. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy były zobowiązane do stosowania 
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co najmniej odzieży roboczej, obuwia ochronnego kategorii S3, hełmu ochronnego, kamizelki 

ostrzegawczej.  

 Stanowiska pracy były zorganizowane w sposób zgodny z przepisami i zasadami 

bhp. Użytkowane maszyny, urządzenia, narzędzia spełniały wymagania bhp. Na terenie 

budowy nie zarejestrowano śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy.  

Po przeprowadzonych kontrolach inspektorzy pracy nie wydali środków prawnych.  

 

Działania prewencyjne 

W ramach współpracy z sygnatariuszami Porozumienia dla Bezpieczeństwa  

w Budownictwie podjęto wspólne działania prewencyjne (głównie szkoleniowe) w ramach 

Tygodnia Bezpieczeństwa (w dniach: 13-17 maja 2019 r.) na terenach budów prowadzonych 

na obszarze województwa łódzkiego. Przeprowadzono 3 szkolenia z wykorzystaniem 

przekazanych przez Główny Inspektorat Pracy prezentacji. Jedno ze szkoleń 

przeprowadzono na terenie budowy Hotelu Hilton realizowanej przez ERBUD S.A. 

Inspektorzy pracy brali udział w szkoleniu (pokazie) dotyczącym sposobu ewakuacji 

operatora żurawia wieżowego z kabiny operatorskiej. Ewakuacji dokonywali strażacy  

z jednostki ratownictwa wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Godnym 

podkreślenia jest fakt, że na czas pokazu prace na budowie zostały wstrzymane, aby 

wszyscy pracownicy (w tym wielu cudzoziemców) mogli zapoznać się z procedurami 

dotyczącymi zasad ewakuacji. 

Kontrolowana budowa wzięła w bieżącym roku udział w konkursie „Buduj 

bezpiecznie” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Budowę kompleksu 

hotelowo-biurowego HILTON w Łodzi przy ul. Mickiewicza/Piotrkowskiej realizowana przez 

Spółkę Akcyjną ERBUD oraz firmy podwykonawcze, była najlepiej ocenioną firmą  

w ww. konkursie, zajęła I miejsce.  

 

Przykłady rozwi ązań w zakresie bhp stosowane na kontrolowanej budowie  

 

Zabezpieczenie otworu technologicznego w stropie przed możliwością wpadnięcia osób. 
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Stosowane na budowie szalunki słupów z dojściem i obarierowanym podestem. 

 

 

Systemowe zabezpieczenie krawędzi stropu przed możliwością upadku z wysokości. 

 

 

Daszek ochronny nad dojściem i wejściem do budynku. 
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Zabezpieczenie otworu szybu windowego przed możliwością wpadnięcia osób. 

 

 

Zabezpieczenie otworów w stropie przed możliwością wpadnięcia osób. 

 

 

Zabezpieczenie pracujących przed możliwością upadku z wysokości. 

Widoczna lina ochronna.  
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Mocowanie liny ochronnej.  

 

 

Zabezpieczenie krawędzi stropu przy wejściu na schodnię.  

 

Systemowe zabezpieczenie pracującego na wysokości przy deskowaniu stropu.  
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Zabezpieczenie krawędzi stropu na poszczególnych kondygnacjach  

przed upadkiem z wysokości, widoczne rozpięte siatki ochronne.  

 

 

C. Budowy pod specjalnym nadzorem – budowa tunelu średnicowego – przekop 

pod miastem pomi ędzy dworcem PKP Łód ź Fabryczna a PKP Łód ź Kaliska 

Budowa podziemnego tunelu średnicowego przebiegającego pod miastem jest na 

etapie projektowania i prac przygotowawczych. W 2019 roku nie prowadzono żadnych prac 

budowlanych. W dniu 21.11.2019 r. odbyło się spotkanie inspektorów Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi z przedstawicielami inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe SA 

oraz generalnego wykonawcy Konsorcjum firm PBDiM Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego  

i Energopol Szczecin SA.  

Na spotkaniu przedstawiono ogólne informacje techniczne oraz obecny stan realizacji 

inwestycji. Pierwszym budowlanym etapem będzie budowa komory startowej przy ulicach 

Odolanowska/Stolarska. Komora zostanie wykopana na głębokość blisko 30 m, aby 

pomieścić maszynę, której wysokość wynosi 13 m a długość 100 m. Tarcza maszyny TBM1 

ma średnicę blisko 13 m. Maszyna będzie drążyć tunel przeznaczony na dwa tory. Nadmiar 

urobku będzie usuwany przez przenośnik ślimakowy. Po wydrążeniu określonego odcinka 

maszyna będzie układać prefabrykowane panele i uszczelniać specjalną mieszanką. 

Maszyna będzie pracować w trybie ciągłym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.  

Na dobę wydrążane będzie około 10 m tunelu. Maszyna ta jest jeszcze w fazie produkcji.  

Druga maszyna TBM2 została już skonstruowana i jest gotowa do transportu  

do Polski. Średnica jej tarczy wynosi 8,7 m. Będą nią drążone 4 jednotorowe tunele: 2 do 

Łodzi Kaliskiej i 2 do Łodzi Żabieniec. 
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Poważnym problemem dla wykonawcy są drgania emitowane przez maszyny 

podczas wiercenia tunelu. Tunel przechodzi pod całym śródmieściem Łodzi czyli pod 

budynkami w większości XIX wiecznymi, których fundamenty i stan techniczny całych 

konstrukcji jest słaby. Obecnie prowadzone są badania mające na celu określenie 

wytrzymałości każdego z budynków i zaprojektowanie ewentualnych wzmocnień. Każdy 

budynek jest inwentaryzowany. Podczas przekopu na bieżąco będzie prowadzony 

monitoring drgań spowodowanych wierceniem oraz ich wpływ na konstrukcję budynków. 

Inwestor i generalny wykonawca nie wykluczają możliwości ewakuowania mieszkańców  

w newralgicznych miejscach budowy. Początek tunelu, przy stacji Łódź Fabryczna, będzie 

znajdował się na głębokości 14 metrów, a w najniższym punkcie, w okolicach ulicy 

Ogrodowej, nowa linia kolejowa osiągnie głębokość 24 metrów.  

Obecny projekt przewiduje budowę 2 przystanków: przy ul. Kościuszki/Zielonej oraz 

przy Manufakturze. Generalny wykonawca wraz z inwestorem prowadzą rozmowy na temat 

możliwości utworzenia trzeciego przystanku w miejscu komory startowej. 

Rozpoczęcie prac budowlanych przewidywane było na drugą połowę grudnia 2020 r.  

 

D. Budowy pod specjalnym nadzorem – budowa trasy S1 4 – zachodniej 

obwodnicy Łodzi 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 2 kontrole. Inwestycja obejmuje budowę 

drogi ekspresowej S14 tzw. zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku I od węzła „Łódź 

Lublinek” do węzła „Łódź Teofilów” w systemie „projektuj i buduj”. Obejmuje budowę drogi na 

odcinku ponad 12 km oraz budowę 14 obiektów inżynierskich. Inwestycja jest realizowana 

przez konsorcjum Strabag-Budimex.  

Zgodnie z wewnętrznym podziałem pomiędzy firmy wchodzące w skład konsorcjum 

Spółka Strabag realizuje prace na odcinku węzeł Lublinek – Nowy Józefów. Obecnie 

najintensywniejsze prace prowadzone są w okolicach ulic Maratońska – Nowy Józefów. 

Znajduje się tam składowisko kruszyw ogrodzone i monitorowane. Na terenie składowiska 

znajdują się także pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników.  

Na tym odcinku część prac jest uzależniona od zakończenia przełączania instalacji. 

Na odcinku około 2 km nie ma możliwości wykonywania jakichkolwiek robót ziemnych  

do czasu odłączenia starego gazociągu, który znajduje się w torze nowobudowanej drogi. 

Odłączenie będzie możliwe po uruchomieniu nowobudowanego gazociągu. Obecnie trwają 

prace związane z budową nowego gazociągu o długości około 6 km. Rury spawane są na 

poziomie gruntu, a po zakończeniu tych prac zostanie wykonany wykop, do którego 

przygotowane odcinki zostaną włożone. Po pozytywnej próbie szczelności nastąpi 

przełączenie.  
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Wzdłuż ulicy Maratońskiej znajduje się także napowietrzna linia energetyczna, która 

koliduje z budową. Linia jest przeznaczona do likwidacji. 

W trakcie kontroli wykonywano zasypywanie wykopu w okolicach składowiska 

kruszyw od strony ulicy Maratońskiej. Wykopy nie były zabezpieczone balustradą przed 

możliwością wpadnięcia osób, ale był zapewniony stały dozór.  

 

  

Przy ul. Nowy Józefów wykonane były wykopy pod przyłącza. Ściany wykopów  

nie były zabezpieczone przed osunięciem gruntu. Z oświadczenia kierownika budowy 

wynikało, że obecnie prace w wykopach zostały przerwane z przyczyn technologicznych. 

Wykopy były ogrodzone. Zamieszczono informację o zakazie wchodzenia  

do niezabezpieczonego wykopu.  
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Spółka Budimex realizuje prace na odcinku Nowy Józefów – węzeł Teofilów. Na tym 

odcinku prace budowlane są bardziej zaawansowane. W niektórych fragmentach 

wykonywana jest podbudowa drogowa. Prac związanych z przełączeniami kolizyjnych 

instalacji było znacznie mniej i zostały już zakończone. 

W trakcie kontroli w pobliżu Konstantynowa Łódzkiego wykonywany był metodą 

mechaniczną wykop o głębokości około 4m pod rurociąg. Wykop miał zeskarpowane ściany, 

a urobek był odłożony poza klin naturalnego odłamu gruntu. Na poziomie terenu pracownicy 

podwykonawców wykonywali piaskowanie rur. Pracownik był wyposażony w przyłbicę  

z urządzeniem filtrującym i podającym oczyszczone powietrze pod ciśnieniem pod przyłbicę. 

Generalny wykonawca postawił wysokie wymagania firmom wykonawczym. 

Wszystkie osoby wchodzące na budowę muszą przejść szkolenie informacyjne prowadzone 

przez służbę bhp, za wyjątkiem pracowników firm transportowych, którym szkolenie 

informacyjne przeprowadza pracodawca. Podwykonawcy są obowiązani przedłożyć  

do sprawdzenia dokumenty potwierdzające właściwe przygotowanie osób pracujących 
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tj. aktualne badania profilaktyczne, szkolenia w dziedzinie bhp oraz wymagane uprawnienia. 

Ponadto podwykonawcy mają obowiązek przekazać generalnemu wykonawcy  

(i aktualizować) wykaz maszyn i urządzeń wraz z danymi operatorów tych maszyn.  

Od grudnia 2019 r. wprowadzono dodatkowo zezwolenie na wjazd maszyny na teren 

budowy. Podwykonawca ma obowiązek zapoznać się z planem bioz oraz opracować  

i przedłożyć generalnemu wykonawcy instrukcję bezpiecznego wykonywania robót oraz 

ocenę ryzyka zawodowego. Ma obowiązek ustanowić stały nadzór nad pracownikami. 

Spełnienie tych obowiązków jest warunkiem udzielenia przepustek osobom świadczącym 

pracę na rzecz danego podwykonawcy. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy 

są obowiązane stosować hełm ochronny z paskiem podbródkowym, buty typu S3 oraz 

kamizelkę ochronną i mieć do dyspozycji okulary ochronne minimum F1 i rękawice 

ochronne. Maszyny poruszające się po terenie budowy muszą być wyposażone w tzw. 

„koguta”, sygnalizator cofania, apteczkę i gaśnicę. Do dyspozycji operatora powinna być 

instrukcja maszyny.  

Służba bhp prowadzi dziennik bhp, w który wpisywane są wszelkie nieprawidłowości 

stwierdzone podczas kontroli.  

 

 

E. Przestrzeganie przepisów bezpiecze ństwa i higiena pracy, prawnej ochrony 

pracy oraz legalno ści zatrudnienia w odniesieniu do pracowników hotelo wych  

W 2019 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

przeprowadzili 4 kontrole w podmiotach świadczących usługi hotelarskie (działalność wg 

PKD: 5510Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania).  

W objętych kontrolami podmiotach zatrudnionych było łącznie 45 pracowników,  

2 osoby wykonywały pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Pracodawcy zatrudniali od 

2 do 22 pracowników, nie powierzali pracy młodocianym. W skontrolowanych podmiotach 

świadczył pracę 1 cudzoziemiec. Jeden z kontrolowanych podmiotów nie był wcześniej 

kontrolowany przez organy Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie trwania kontroli 3 z 4 

podmiotów działało dłużej niż 1 rok od rozpoczęcia działalności.  

 
Skala narusze ń. Przykłady stwierdzonych nieprawidłowo ści. 

Wykonane kontrole wykazały naruszenia przepisów prawa pracy, w tym dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Nieprawidłowości ujawniono 

m.in. w zakresie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, 

czasu pracy, wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, 
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profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

oceny ryzyka zawodowego, zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego, opłacania składek na 

Fundusz Pracy.  

Nieprawidłowości stwierdzono u wszystkich skontrolowanych pracodawców, ale 

zarówno skala jak i waga naruszeń nie była jednakowa w poszczególnych podmiotach. 

Część uchybień miało przy tym charakter formalny, związany z prowadzoną dokumentacją  

i nie miało bezpośredniego wpływu na uszczuplenie praw pracowniczych i innych osób 

wykonujących pracę.  

W wyniku kontroli przeprowadzonej w jednej z firm w branży stwierdzono najwięcej 

naruszeń przepisów, skutkujących skierowaniem do pracodawcy nakazu zawierającego  

9 decyzji oraz wystąpienia obejmującego 17 wniosków. W tym przypadku ujawniono szereg 

nieprawidłowości dotyczących prawnej ochrony pracy. Nieprawidłowości dotyczyły: ustalenia 

w obwieszczeniu systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy oraz przejętych okresów 

rozliczeniowych czasu pracy, udostępnienia pracownikom tekstu przepisów o równym 

traktowaniu, prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. 

Wystąpiły również nieprawidłowości w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń, w tym 

polegające na nieprowadzeniu ewidencji czasu pracy, nie sporządzaniu rozkładów czasu 

pracy oraz braku wypłaty dodatku za pracę w porze nocnej.  

Ponadto ujawniono szereg nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, m.in.: dotyczących szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

profilaktycznych badań lekarskich, ustaleń odnośnie wyposażenia pracowników w odzież  

i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnienia instrukcji bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy obsłudze urządzeń i stosowania środków chemicznych, niewłaściwego 

oznakowania miejsc niebezpiecznych, braku przeprowadzenia i udokumentowania ryzyka 

zawodowego na stanowiskach pracy, braku instrukcji pierwszej pomocy oraz nie 

wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Ponadto nie zapewniono 

właściwego oświetlenia na stanowisku pracy recepcjonistki. W trakcie omawianej kontroli, 

ujawniono również nieprawidłowości dotyczące legalności zatrudnienia polegające na 

nieterminowym zgłoszeniu pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

nieterminowym przekazywaniu składek na Fundusz Pracy. 

W innym z zakładów stwierdzono liczne nieprawidłowości, skutkujące skierowaniem 

do pracodawcy 10 wniosków w wystąpieniu oraz 8 decyzji. W tym przypadku inspektor pracy 

stwierdził m.in. brak oceny ryzyka zawodowego, nieprawidłowości dotyczące szkoleń  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktycznych badań lekarskich, zapewnienia 

instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych, braku 

instrukcji pierwszej pomocy oraz nie wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej 

pomocy. Ten sam pracodawca m.in. nie poinformował pracowników o warunkach 
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zatrudnienia, nie sporządzał rozkładów czasu pracy, nie ustalił w obwieszczeniu systemów 

czasu pracy, rozkładów czasu pracy oraz przejętych okresów rozliczeniowych czasu pracy, 

nie zapewnił pracownikom w każdej dobie 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku, 

dopuszczał do rozpoczynania pracy dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej oraz dopuścił 

się nieprawidłowości przy prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy. Ponadto ujawniono przypadki nieterminowego zgłoszenia pracowników oraz osób 

wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Na uwagę zasługuje fakt, że jeden z kontrolowanych podmiotów HOTEL INNER CITY 

z Kutna wziął udział w programie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy: 

„Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy” i wobec spełnienia kryteriów uzyskał Dyplom 

Państwowej Inspekcji Pracy. Skłania to do stwierdzenia, że część pracodawców jest 

zainteresowana stałym podnoszeniem standardów i ulepszaniem warunków pracy. 

Zastosowane środki prawne. 

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami inspektorzy pracy 

wydali: 20 decyzji, w tym 17 na piśmie i 3 decyzje ustne – Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Łodzi posiada informację o wykonaniu 10 decyzji; 3 wystąpienia, które zawierały łącznie 

30 wniosków (Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi posiada informację o realizacji 16 

wniosków). 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami przeciwko prawom pracownika nałożono 

na osoby odpowiedzialne 2 mandaty za 5 wykroczeń na łączną kwotę 2 700,- zł. 

Podsumowanie i wnioski ko ńcowe  

Temat „Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higiena pracy, prawnej ochrony 

pracy oraz legalności zatrudnienia w odniesieniu do pracowników hotelowych” był po raz 

pierwszy realizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi jako wyodrębnione 

działanie w ramach czynności kontrolnych. Kontrole przeprowadzone u pracodawców 

prowadzących usługi hotelowe wykazały szereg nieprawidłowości zarówno w dziedzinie 

prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. 

Powyższe skłania do stwierdzenia, że zasadne jest systematyczne sprawowanie nadzoru 

nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w branży 

hotelarskiej. Uzasadnia to również fakt, że jest to jedna z najszybciej rozwijających branży,  

a co za tym idzie można się spodziewać, że nastąpi wzrost zatrudnienia w usługach 

hotelarskich, co może skutkować zwiększeniem nieprawidłowości dotyczących zatrudniania. 
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II.2.10. Kontrole wyrobów w zakresie oceny ich zgod ności z wymaganiami 

zasadniczymi – działania realizowane w ramach nadzo ru 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 ramach realizacji tematu 05 w 2019 r. przeprowadzono 187 kontroli pracodawców 

użytkujących wyroby, przedsiębiorców produkujących lub importujących wyroby oraz kontroli 

na wnioski Urzędów Celnych w tym: 

• w temacie 05A „kontrole związane z wydawaniem opinii na wniosek organów 

celnych” – 43 kontrole,  

• w temacie 05B „kontrole sprawdzające w związku z otrzymanymi informacjami  

o wadach” – 33 kontrole,  

• w temacie 05CD „kontrole maszyn do robót drogowych” – 10 kontroli, 

• w temacie 05CZ „kontrole maszyn do robót ziemnych” – 33 kontrole, 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
179 

• w temacie 05D „kontrole środków ochrony głowy” – 33 kontrole, 

• w temacie 05E1 „kontrole spełniania wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów 

pirotechnicznych klasy T1, P1, T2, P2, F4” – 1 kontrolę, 

• w temacie 05F „kontrole w zakresie oceny zgodności – pozostałe przypadki” 

– 34 kontrole. 

W ramach ww. tematów kontrolom poddano ogółem 206 wyrobów podlegających 

wymaganiom zasadniczym. W zakresie tematu – materiały wybuchowe do użytku cywilnego 

– kontroli nie przeprowadzano. 

Opis stwierdzanych nieprawidłowo ści. 

Przeprowadzone w 2019 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 95 poddanych kontroli maszyn. 

Ponadto w zakresie: 

• dyrektywy 89/686 (2016/425) niezgodności wystąpiły w przypadku 7 kontrolowanych 

wyrobów i odnosiły się do wymagań związanych z oznakowaniem wyrobów znakiem CE, 

braku czy nieprawidłowo sporządzonych deklaracji zgodności oraz nieprawidłowości 

związanych z udziałem jednostek notyfikowanych i instrukcji użytkowania. 

• dyrektywy 2014/68 (97/23) niezgodności stwierdzono w 4 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.  
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Ze względu na specyfikę i złożoność wymagań zasadniczych dla urządzeń 

ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych kontrole tych wyrobów przeprowadzano 

sporadycznie. 

W zakresie dyrektyw 2009/142 przeprowadzono kontrolę 1 wyrobu oraz w zakresie 

dyrektywy 2013/29 przeprowadzono kontrole w odniesieniu do 4 wyrobów. Kontrole nie 

wykazały niezgodności. 

W zakresie dyrektywy 2000/14 w 14 przypadkach maszyny były objęte równolegle 

wymaganiami dotyczącymi dyrektywy maszynowej, w 12 przypadkach wymagania 

wynikające z dyrektywy 2014/352 oraz w 1 przypadku wymagania wynikające z wymagań 

dyrektywy 2014/34 (Atex) uwzględniono przy wyrobach również objętych wymaganiami 

dotyczącymi dyrektywy maszynowej.  

Nie przeprowadzano kontroli wyrobów w zakresie pozostałych dyrektyw: 2014/29, 

2014/339, 2013/28. 

Dane dotycz ące stwierdzonych nieprawidłowo ści wyrobów 

Dominujące były niezgodności wynikające z wymagań zasadniczych zawartych 

w dyrektywie maszynowej 2006/42 (98/37). Kontrole wykazały, że najczęściej problemy 

dotyczyły: 

− braku lub nieprawidłowego oznakowania znakiem CE – stwierdzono w przypadku  

25 maszyn, 

− braku deklaracji zgodności lub wadliwych zapisów w wydanych deklaracjach  

– 79 maszyn, 

− nieprawidłowości dotyczących budowy i wyposażenia technicznego  

– 43 maszyny, 

− braku lub niewłaściwego oznakowania wyrobów w zakresie identyfikacji, elementów 

sterowania, ostrzeżeń, barw bhp itp. – 56 maszyn, 

− nieprawidłowego sporządzenia instrukcji użytkowania – niezgodności stwierdzano 

podczas kontroli 26 maszyn, 

− braku instrukcji czy dołączenia do wyrobu instrukcji tylko w języku obcym  

– problem wystąpił w przypadku 52 maszyn. 

 

W 43 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.  
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Wady te 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 na własny użytek przez pracodawców. 

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 odpowiedniej jednostki badawczej itp.), nie wykorzystuje się 

zlecania badań maszyn akredytowanym laboratoriom.  

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. 

Dominujące są niezgodności w zakresie formalnym i dokumentacyjnym dotyczącym 

deklaracji zgodności i instrukcji oraz oznakowania wyrobów, w tym oznakowania CE.  

Wady dotyczące deklaracji i instrukcji maszyn stanowią znaczny odsetek 

nieprawidłowości – problemy wystąpiły ogółem w 131 przypadkach.  

Poza nieznajomością przepisów prawa przez producentów i importerów (tj. wymagań 

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

nieprawidłowości są przede wszystkim względy finansowe – koszty związane z budową 

maszyn gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie 

wyposażenia maszyn w zaawansowane technologicznie rozwiązania. Znacznym problemem 

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: 

1. Walcarka 3-wałowa wyprodukowana przez pracodawcę na własne potrzeby w 2018 r. 

Podczas pierwszego użycia maszyny wydarzył się wypadek przy pracy w wyniku, którego 
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pracownik doznał urazów lewej dłoni w wyniku jej pochwycenia przez walec napędowy. 

Kontrola w zakresie nadzoru rynku wykazała, że:  

− producent nie dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przed 

dodaniem maszyny do użytku, 

− maszyna nie została oznakowana znakiem CE, 

− na maszynie nie umieszczono tabliczki znamionowej oraz informacji dot. m.in. nazwy 

i adresu producenta, typu oraz nr seryjnego, roku budowy oraz nie został oznakowany 

znakami informacyjnymi oraz ostrzegawczymi w zakresie występujących zagrożeń, 

− dla wyrobu nie wystawiono deklaracji zgodności,  

− nie opracowano instrukcji maszyny, 

− ruchome elementy (układ napędowy walców, strefa robocza) nie zostały wyposażone  

w osłony lub inne urządzenia ochronne zabezpieczające przed dostępem do stref 

niebezpiecznych, 

− układ sterowania wyrobu został zaprojektowany i wykonany w sposób niezapewniający 

bezpieczeństwa oraz zapobiegający powstawaniu sytuacji zagrożenia w tym eliminacji 

sytuacji niebezpiecznych związanych z możliwymi do przewidzenia błędami ludzkimi.  

W celu zainicjowania ruchu obrotowego walców, zastosowano nieoznakowany w sposób 

widoczny i możliwy do zidentyfikowania łącznik nastawny 3 stopniowy (1-0-1),  

z możliwością uruchomienia zmiennego kierunku obrotów. Przedmiotowy element 

sterowniczy umieszczono bezpośrednio przy strefie pracy układu napędowego maszyny. 

Ponadto maszyny nie wyposażono w urządzenie ochronne uniemożliwiające 

samoczynne uruchomienie maszyny np. w przypadku przywrócenia zasilania energią 

elektryczną bez względu na przyczynę jej zaniku. 

 

Fot. 1 – widok ogólny walcarki 3 walcowej.  
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Fot. 2 – widok układu napędowego oraz elementu sterowniczego walcarki. 

W związku ze stwierdzonymi w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościami 

dotyczącymi walcarki oraz brakiem możliwości finansowych i technicznych ich usunięcia 

pracodawca podjął dobrowolne działania mające na celu wycofanie wyrobu z użytku. 

Poszczególne elementy składowe walcarki zostały zdemontowane oraz przeznaczone  

do utylizacji.  

 

2. Pracodawca w 2016 r. zakupił prasę krawędziową WC67Y-40T/1000 wprowadzoną do 

obrotu przez Metal Technics Polska S.C. (nieznany kraj pochodzenia). W dniu 5.06.2019 r. 

pracownik obsługiwał po raz pierwszy prasę krawędziową. Usiłował poprawić kształtowane 

elementy. W czasie wykonywania tych czynności nastąpiło przygniecenie palców prawej ręki 

przez elementy formujące pracy. W wyniku zdarzenia pracownik doznał złamania dwóch 

palców prawej ręki. 

Stwierdzono, że prasa krawędziowa typ WC67Y40T/1000 nr fabryczny nie została 

wyposażona: 

− w skuteczne urządzenie ochronne zabezpieczające przed możliwością dostępu do strefy 

niebezpiecznej obszaru roboczego z przodu maszyny, 

− w skuteczne urządzenia ochronne zabezpieczające przed możliwością dostępu do strefy 

niebezpiecznej z boku maszyny, 
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Fot. 3 – widok z boku na prasę i osłony zabezpieczające. 

− w urządzenie ochronne zabezpieczające przed dostępem do strefy niebezpiecznej 

przekładni łańcuchowej (napędu znajdującego się na ramie maszyny). 

 

Fot. 4. Widok na przekładnię napędową. 

− maszyna została wyposażona w wyłącznik główny, bez możliwości zablokowania go  

w pozycji wyłączonej oraz w kurtynę świetlną jako urządzenie ochronne powodujące 

wyłączenie maszyny lub uniemożliwienie jej uruchomienie w przypadku obecności 

kończyn w obszarze roboczym maszyny. Kurtyna została zainstalowana w sposób 

powodujący powstanie niechronionej szczeliny na całej szerokości strefy roboczej  

o wysokości ok. 72 mm.  
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Fot. 5 i 6 - widok na strefę narzędziową z zabezpieczeniem  

z użyciem kurtyn świetlnych. 

− maszyna nie została wyposażona w sterowanie dwuręczne. 

− deklarację zgodności WE wystawił dystrybutor METAL TECHNICS POLSKA s.c. 

deklaracja zgodności nie zawierała nazwy i pełnego adresu producenta oraz podano 

inne oznaczenie wyrobu (typ/model) 40t/1000 niż w oznaczeniu zamieszczonym  

na maszynie WC67Y-40T/1000.  

 

Do maszyny dołączono instrukcję obsługi prasy krawędziowej 40T x 1000 w języku 

polskim (nie zamieszczono napisu „instrukcja oryginalna” lub „tłumaczenie instrukcji 

oryginalnej”). Ponadto instrukcja nie zawierała kompletu wymaganych informacji  

np. nazwy i pełnego adresu producenta (i jego upoważnionego przedstawiciela), określenia 

maszyny które zostało umieszczone na samej maszynie, opisu stanowiska pracy, opisu 

elementów układu sterowania zamieszczonych na pulpicie sterowania, opisu elementów 

sterowania nożnego. Ponadto na maszynie umieszczono opisy w języku angielskim. 

W trakcie kontroli użytkownik oświadczył, że wystąpi z żądaniem do właściwego 

Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie decyzji nakazującej odkupienie przedmiotowego 

wyrobu – prasy krawędziowej WC67Y-10Tx1000. Sprawę przekazano do OIP w Warszawie. 
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Ponadto w dwóch przypadkach stwierdzono wprowadzenie do użytkowania urządzeń 

przeznaczonych do podnoszenia ładunków.  

1. Pracodawca we własnym zakresie wykonał trawersy o udźwigu 2000 kg. Dla trawersów 

brak odpowiedniej dokumentacji technicznej, oznakowania z podaniem danych producenta, 

parametrów oraz znaku CE. Brak deklaracji zgodności UE i odpowiedniej instrukcji.  

 

Fot. 7 – widok na belkę trawersową. 

Według przekazanej informacji producent (pracodawca) podjął działania dobrowolne  

i usunął stwierdzone niezgodności. 

2. W trakcie kontroli stwierdzono, że w zakładzie są użytkowane dwie belki trawersowe 

własnej produkcji. Na belkach nie zamieszczono oznaczenia zawierającego: nazwę i adres 

producenta; określenia maszyny; oznakowania CE; oznaczenia serii lub typu, numeru, roku 

budowy oraz nie zamieszczono informacji dotyczącej maksymalnego udźwigu. Brak 

deklaracji zgodności oraz odpowiedniej instrukcji. Pracodawca w trakcie kontroli dobrowolnie 

usunął belki trawersowe z użytku. 

Szereg nieprawidłowości w zakresie konstrukcji maszyn i ich wyposażenia 

technicznego stwierdzano podczas kontroli maszyn w związku z wypadkami przy pracy.  

Przykład 

W jednym z zakładów ciężkiemu wypadkowi przy pracy w dniu 29.07.2019 r. uległ 

pracownik. W wyniku uwięzienia palca środkowego prawej ręki w strzemionie 

podtrzymującym tuszki drobiowe na przenośniku doznał urazowej amputacji palca III ręki 

lewej na poziomie podstawy paliczka podstawowego – awulsyjny mechanizm urazu  

z wyrwaniem ścięgien z poziomu przedramienia. Przy linii technologicznej do uboju i rozbioru 

drobiu wg zamówienia nr 412442.1 z dn. 30 listopada 2017 r. produkcji MAREL STORK 
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POULTRY PROCESSING B.V. z Holandii, stanowisko ręcznego podwieszania kurcząt przy 

przewieszaczu TRDE z linii ubojowej na linię patroszenia wyposażono w przenośnik 

podwieszony (Stork Overhead Conveyor, Typ 4029478, Nr seryjny 10410703) znajdujący się 

na wysokości 1,6 metra od poziomu posadzki. Przenośnik nie został wyposażony w osłony 

lub inne urządzenia ochronne chroniące przed dostępem do ruchomych elementów 

przenośnika na odcinku prostopadłym do linii stanowiska podwieszania oraz na nawrocie 

przy kole prowadzącym przenośnik. Miejsce przejścia przenośnika podwieszanego przez 

ścianę nie posiadało zabezpieczeń umożliwiających zatrzymanie przenośnika w przypadku 

pochwycenia. Możliwy był dostęp do strefy niebezpiecznej pomiędzy przenośnikiem 

podwieszonym a ścianą oraz elementów napędowych. 

  

Fot. 8, 9 – widok na fragment przenośnika podwieszonego, przy którym nastąpił wypadek. 

 

Fot. 10 - brak zabezpieczenia przenośnika po przeciwnej stronie stanowiska.  

  

W zakresie dyrektywy 97/23/WE (2014/68) niezgodności stwierdzono w przypadku  

4 urządzeń – zespołów urządzeń ciśnieniowych. W zakresie tej dyrektywy w dalszym ciągu 

nie przeprowadza się wielu specjalistycznych kontroli. W dużej mierze wynika to ze 
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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. instalacji) montażyści próbują unikać odpowiedzialności  

za wyrób poprzez uzyskiwanie oświadczeń od użytkowników o montażu urządzeń na ich 

wyłączną odpowiedzialność (najczęściej już po kontroli PIP). 

Przykład: 

Z ustaleń kontroli wynikało, że na potrzeby firmy jednej z firm do zasilania gazami maszyn  

do obróbki laserowej i CNC wykonano zespół urządzeń ciśnieniowych tj. stację zgazowania 

ciekłego azotu. Rurociągi z oprzętem ciśnieniowym i zabezpieczającym oraz zbiornik azotu  

o V = 6365 litrów i ps = 36 bar stanowią zespół urządzeń ciśnieniowych. Zespołu  

nie oznakowano danymi wytwórcy, w tym znakiem CE. Nie okazano instrukcji określającej 

warunki bhp przy eksploatacji zespołu oraz dokumentów potwierdzających przeprowadzenie 

oceny zgodności dla tak powstałego zespołu urządzeń ciśnieniowych (brak informacji dot. 

kategorii zespołu). Wg wyjaśnień pracodawcy wynikało, że ww. zespół urządzeń został 

wykonany przez firmę Linde i jest użytkowany na podstawie wynajmu. Wynajmujący nie 

dostarczył ww. dokumentów. Kontrola przeprowadzona w firmie Linde Gaz wykazała,  

że w zakresie stacji zgazowania azotu ciekłego w październiku 2018r. dokonano 

modernizacji stacji i zainstalowano nowy zbiornik T36V60 w miejsce mniejszego zbiornika. 

Wykonano rurociągi instalacji rozprowadzającej wg projektu o średnicy 22x1,0. W okazanej 

deklaracji 30/2018 r. podano zapis „instalacja: DN20”. Zbiornik został połączony z instalacją 

przez wytwórcę tj. firmę Linde. Dla tak powstałego zespołu urządzeń ciśnieniowych  

nie okazano dokumentów potwierdzających dokonanie oceny końcowej i oceny zgodności 

jako zespołu. Z wyjaśnień projektanta wynikało, że okazane deklaracje są dokumentami 

wewnętrznymi firmy Linde i odnoszą się raczej do rurociągów i dotychczas w przypadku 

montażu stacji nie klasyfikowano ich jako zespoły urządzeń ciśnieniowych. Nie okazano 

dokumentów z których wynikałoby, że zespół został scalony na odpowiedzialność 

użytkownika.  
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Fot. 11,12 – widok na zbiornik T36V60 oraz część rurociągów instalacji azotu. 

W dniu 18.11.2019 r. strona udzieliła odpowiedzi o usunięciu niezgodności poprzez 

oświadczenie o scaleniu zespołu urządzeń na odpowiedzialność użytkownika oraz 

przekazano informację o sklasyfikowaniu zespołu ww. urządzeń ciśnieniowych w dobrej 

praktyce inżynierskiej. W przesłanym dokumencie brak było oświadczenia użytkownika  

o przejęciu na własną odpowiedzialność zespołu (jedynie oświadczenie firmy Linde). 

Ponadto z okazanych dokumentów nie wynikało, że zespół może być objęty tzw. dobrą 

praktyka inżynierską (np. parametry zbiornika wskazują na konieczność klasyfikacji  

w wyższej kategorii). Wobec powyższego po kontakcie telefonicznym w dniu 28.11.2019 r.  

z inspektorem pracy strona zobowiązała się dokonać pełnej oceny zgodności wg wymagań 

dyrektywy PED.  

 W zakresie dyrektywy 2016/425 (89/686) dotyczącej środków ochrony indywidualnej 

(poza tematem 05D) skontrolowano 5 wyrobów. Niezgodności wystąpiły w 4 wyrobach. 

Stwierdzono przede wszystkim nieprawidłowości w zakresie wymagań formalnych 

związanych z brakiem lub nieprawidłowo sporządzonymi instrukcjami użytkowania, brakiem 

lub nieodpowiednim oznakowaniem wyrobów oraz brakiem odpowiednich certyfikatów oceny 

typu WE. 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. 

Przykład: 

Na wniosek urzędu celnego w Łodzi. Kontroli poddano kalosze gumowe Dielektryk LV  

(52 szt.). Wyroby składowano na terenie firmy Galmag sp. z o.o. Z informacji przekazanych 

przez Urząd Celny wynikało, że przedmiotowe kalosze zostały wyprodukowane w Rosji  

na zlecenie producenta.  
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Fot. 13, 14 – widok na kalosze oraz ich oznakowanie. 

Kalosze na zewnętrznej stronie oznakowane były nazwą Dielektryk LV, znakiem CE  

z podaniem numeru jednostki notyfikowanej 1437 (nr CIOP), nr art. 03/A, nazwą Galmag  

sp. z o.o. oraz z drugiej strony informacją o klasie „0”, datą produkcji 04.2019, nr seryjnym  

i piktogramem. Oznakowanie te naniesiono techniką druku – stemplowania. Oznakowanie 

było nietrwałe – ścierało się już pod wpływem lekkiego pocierania palcem. 

  

Fot. 15, 16 – oznakowanie kaloszy, które jest nietrwałe. 

Ponadto na podeszwie wytłoczone były informacje w języku rosyjskim „rezinowaja 

galosza”, numer TY2595-012-00149564-2010, symbol daty produkcji, piktogramy, 330, 3H 

(objaśnień dotyczących tych informacji nie opisano w dołączonej instrukcji). 

 

Fot. 17 – wytłoczone na podeszwie informacje dotyczące kaloszy. 
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Okazano deklaracje zgodności z 09.05.2018 r. wydaną przez Galmag sp. z o.o.  

w oparciu o certyfikat zgodności wystawiony przez JN CIOP z 28.05.2013 r. Producent 

zadeklarował, że obuwie spełnia wymagania zasadnicze oraz wymagania PN EN 

50321:2002 i jest identyczne ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem  

ww. certyfikatu nr WE/S/2043/2013. Jak ustalono certyfikat badania typu wydany przez CIOP 

utracił swoją ważność 27.05.2018r. Wobec powyższego stwierdzono, że przedmiotowe 

obuwie zostało niezgodnie oznakowane znakiem CE z podaniem numeru jednostki 

notyfikowanej 1437.  

Z wyjaśnień przedstawiciela spółki Galmag wynikało, że obecnie dla kaloszy 

gumowych elektroizolacyjnych w dniu 15.06.2018r. uzyskano nowy certyfikat badania typu nr 

IPS-1439-5/2018 wydany przez Instytut Przemysłu Skórzanego Ośrodek Certyfikacji w Łodzi  

– nr jednostki notyfikowanej 1439. Okazano również deklarację zgodności z 15.06.2018 r. 

wydaną w oparciu o ww. certyfikat.  

Do obuwia dołączono instrukcję użytkowania. Zawarto w niej informacje dotyczące 

przeznaczenia, właściwości obuwia, opakowania i przechowywania, kontroli przed użyciem, 

środków ostrożności, transportu, badań okresowych oraz wymagań dotyczących 

czyszczenia i konserwacji. Ponadto podano informacje o oznakowaniu jakie powinno być 

umieszczone na obuwiu – m.in. powinno zawierać nr dyrektywy 89/686/EWG (czego nie 

zawarto w oznakowaniu). Wskazano również, że Galmag Sp. z o.o. jest upoważnionym 

przedstawicielem producenta. Wobec powyższych ustaleń w czasie przeprowadzonej 

kontroli brak było podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, że ww. wyrób spełnia 

wymagania oceny zgodności zawarte w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 

indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) – dyrektywa 89/686/EWG i wydano negatywną 

opinię. 

Kontrola przeprowadzona w zakresie nadzoru rynku w związku ze skargą dotycząca 

ochronników słuchu Alpine (złożoną przez jedną z firm na nieuczciwą konkurencję). Jak 

ustalono firma Sonova Audiological Care Polska sp. z o.o. produkuje zatyczki antyhałasowe 

uniwersalne i wprowadza do obrotu pod nazwą Alpine (ochronniki słuchu formowane 

indywidualnie dla użytkownika). Zgodnie z okazaną informacją handlową ochronniki słuchu 

wyposażane są w filtry tłumiące określone poziomy hałasu (filtry F4, F6, F7, F8, F10 – różne 

zakresy tłumienia). Z ustaleń kontroli wynikało, że filtry te wytwarza firma Alpine Nederland 

BV i są one montowane do wkładek dousznych.  

Wkładka douszna na indywidualne zamówienie wykonywana jest w pracowni 

protetycznej w firmie Sonova. Filtr tłumiący montowany jest we wkładce wykonanej z silikonu 
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medycznego (wkładka niewymienna). Wobec powyższego stwierdzono, że wyrób finalny 

jakim jest kompletny ochronnik słuchu wytwarza firma Sonova.  

  

Fot. 18, 19 – widok na wytwarzane przez firmę Sonova wkładki douszne z opakowaniem. 

Dla ochronników wytwarzanych w firmie Sonova brak deklaracji zgodności UE.  

Nie okazano dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie przez producenta oceny 

zgodności ochronników. Nie okazano umowy z jednostką notyfikowaną na przeprowadzenie 

badania typu i kontroli produktu. Ochronników zaliczonych do kategorii III środków ochrony 

indywidualnej nie oznakowano znakiem CE z podaniem numeru identyfikacyjnego jednostki 

notyfikowanej uczestniczącej w procedurze oceny zgodności (moduł C2 lub D czy 

dokumentów potwierdzających na zastosowanie innych procedur).  

Firma Sonova Audiological Care Polska sp. z o.o. zobowiązała się do dobrowolnego 

usunięcia niezgodności i przeprowadzenia oceny zgodności wytwarzanych ochronników 

słuchu oraz wstrzymano dystrybucję tych środków do czasu zakończenia procedury. 

W zakresie realizacji tematu 05D dotyczącym kontroli środków ochrony głowy  

w 3 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Dla pozostałych 30 skontrolowanych 

wyrobów inspektorzy nie stwierdzili uwag. Niezgodności odnosiły się do wymagań 

formalnych tj. oznakowania wyrobów, braku lub niewłaściwie sporządzonych instrukcji 

użytkowania czy braku deklaracji zgodności.  

Przykład 

Kontroli poddano hełm ochronny Walter #101, kolor pomarańczowy,  

nie wentylowany, z sześciopunktową więźbą z paskiem podbródkowym. Brak informacji  

o producencie hełmu (data produkcji luty 2019 r.). W dołączonej instrukcji zamieszczono 

informację, że deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.artmas.pl. 

Zgodnie z dokumentem zamieszczonym na wskazanej w instrukcji stronie internetowej, 

zatytułowanym Deklaracja Zgodności WE ustalono, że importerem hełmu jest 
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ART.MAS” Export-Import Jacek Bińczyk, Wojciech 

Bińczyk Spółka Jawna.  

 

Fot. 20 – widok na hełm – daszek z oznakowaniem. 

W deklaracji zgodności nie umieszczono: nazwy i adresu producenta; oświadczenia,  

że nowy środek ochrony indywidualnej jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej 

będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE z podaniem numeru certyfikatu, wydanego 

przez jednostkę notyfikowaną z podaniem nazwy, adresu i numeru jednostki notyfikowanej. 

Do hełmu nie przymocowano etykiety w języku polskim z informacjami dotyczącym jego 

użytkowania. Na hełmie stwierdzono brak znakowania potwierdzającego spełnienie 

dodatkowych wymagań stosowania hełmu: w bardzo niskiej temperaturze; w bardzo wysokiej 

temperaturze; elektroizolacyjności itp. Ponadto w instrukcji umieszczono informację, że znak 

„KS” na hełmie oznacza logo producenta podczas gdy zgodnie z normą PN-EN 

14052+A1:2013 oznacza, że hełm jest wyposażony w pasek podbródkowy.  

W dniu 5.11.2019 r. strona udzieliła odpowiedzi na skierowane pismo informujące o wadach. 

Niezgodności zostały usunięte dobrowolnie. 

W zakresie tematów 05CZ i 05CD dotyczących kontroli maszyn do robót ziemnych  

i drogowych łącznie przeprowadzono 43 kontrole (13 CD, 30 CZ). W większości przypadków 

kontrole nie wykazywały niezgodności – dotyczy to 10 maszyn w temacie 05CD i 22 maszyn 

w temacie 05CZ. Tylko w odniesieniu do 11 maszyn wystąpiły nieprawidłowości.  

Niezgodności jakie występowały dotyczyły wymagań formalnych tj. nieprawidłowo 

sporządzonych deklaracji zgodności, odpowiedniego oznakowania maszyn w zakresie 

identyfikacji, piktogramów i informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji 

użytkowania. Powyższe może wynikać z faktu, iż większość maszyn były to maszyny nowe 

lub wprowadzone do obrotu w nieodległym czasie. Ponadto podczas rutynowych kontroli  

„w terenie” trudne jest dokonanie szczegółowej analizy w zakresie wyposażenia i rozwiązań 

technicznych maszyn w zakresie wymagań zasadniczych (zwłaszcza maszyn 

samojezdnych) i kontrole najczęściej sprowadzały się do weryfikacji wymagań formalnych 
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oraz widocznych podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa np. w odniesieniu 

elementów sterowniczych, wyposażenia kabiny operatora, oznakowania CE itp. 

Przykłady: 

Przedmiotem kontroli była frezarka do stabilizacji gruntu współpracująca z ciągnikiem 

FENDT 936 VARIO. Kontrola wykazała niezgodności w zakresie: dotyczącym oznaczenia 

wyrobu (brak: adresu producenta; nie zamieszczono nazwy maszyny, wskazano typ SG-

240/75; maszyna nie została oznaczona gwarantowaną wielkością mocy akustycznej Lwa na 

podstawie dyrektywy „hałasowej” 2000/14/WE. W związku z niejednoznacznym określeniem 

rodzaju maszyny (w przekazanej instrukcji podana była nazwa „frezarka do stabilizacji 

gruntu” natomiast w deklaracji zgodności maszynę nazwano „frezarka drogowa – frezarka 

ziemna – frezarka szczelinowa”), nie można było jednoznacznie określić, w jakim zakresie 

maszyna podlega oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej. W wydanej 

deklaracji zgodności WE stwierdzono: brak nazwy i adresu producenta; pełnego opisu  

i danych identyfikacyjnych maszyny; nie zawarto oświadczenia, że maszyna spełnia 

wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE i innych dyrektyw oraz miejsca i daty 

sporządzenia deklaracji; imienia i nazwiska oraz podpisu osoby upoważnionej do 

sporządzenia deklaracji.  

Ponadto instrukcja dołączona do maszyny nie zawierała kompletu wymaganych 

informacji np. ogólnego opisu maszyny, odpowiednich rysunków i schematów, opisu  

i objaśnień niezbędnych do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny czy sprawdzenia 

prawidłowości jej działania oraz nie określono parametrów dotyczących emisji hałasu  

(nie zamieszczono informacji o gwarantowanym poziomie mocy akustycznej). 

  

Fot. 21, 22 – widok na „frezarkę” zainstalowaną do ciągnika. 
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W 2019 r. Urzędy Celno-Skarbowe wnioskowały o wydanie opinii w sprawie 

spełniania zasadniczych i innych wymagań przez 54 wyroby. Wydano 37 negatywnych opinii.  

W odniesieniu do 34 wyrobów niezgodności dotyczyły maszyn i urządzeń objętych dyrektywą 

maszynową 2006/42 oraz 3 wyrobów objętych wymaganiami dyrektyw dotyczących środków 

ochrony indywidulanej 2016/425 (89/686). Dla 17 poddanych kontroli wyrobów wydano 

opinie pozytywne (najczęściej po przeprowadzeniu dostosowania). 

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

31.12.2019 r. w 4 przypadkach wyroby objęto procedurą wywozu poza granice,  

w 19 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:  

W dniu 25.09.2019 r. przeprowadzono kontrolę (na wniosek urzędu celnego w Łodzi)  

w zakresie spełniania zasadniczych i innych wymagań przez linię do recykingu tworzyw 

sztucznych CY-ABS 1000 produkcji chińskiej firmy Dongguan Chongyaun Plastic Machinery 

Co.Ltd. Shengping Road Hengli Town Dongguan City Guandgdong Prowince Chiny.  

Na jednym z elementów składowych (prostopadłościenna „szafa” koloru żółtego z 

„mieszadłem – podajnikiem ślimakowym”) znajdowała się tabliczka znamionowa zawierająca 

jedynie dane firmy Dongguan Chongyuan Plastic Machinery co. Ltd. – informacja w języku 

chińskim. Brak było informacji określającej maszynę, na której została umieszczona 

tabliczka, brak znaku CE, daty produkcji maszyny i innych informacji określających 

parametry maszyny. W trakcie oględzin nie ujawniono innej tabliczki (oznakowania) 

dotyczącego przedmiotowej linii do recyklingu, w tym oznakowania CE. Na poszczególnych 

elementach np. silniku elektrycznym były np. tabliczki znamionowe w języku chińskim.  

  

Fot. 23, 24 – widok na elementy linii – szafa stanowiąca część linii o bliżej 

nieokreślonym przeznaczeniu. 
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Ze względu na demontaż na czas transportu poszczególnych elementów linii  

w trakcie oględzin nie było możliwe dokonanie jakiejkolwiek oceny gotowego wyrobu tj. linii.  

Przy elemencie leja zasypowego znajdowała się konsola sterownicza  

z wyposażeniem elektrycznym – poszczególne elementy sterownicze posiadały opis tylko  

w języku chińskim.  

Niektóre połączenia elementów konstrukcji np. obudów, mieszadła itp. wykonano jako 

połączenia spawane. Sposób wykonania tych połączeń budził zastrzeżenia co ich jakości lub 

wytrzymałości (np. łączenia punktowe, nieoszlifowane spawy, chropowate powierzchnie itp.).  

  

Fot. 24, 25 – widok na elementy linii – ostre krawędzie, połączenia spawane 

wykonane „prowizorycznie” – mało dokładnie. 

Nie okazano instrukcji oraz deklaracji zgodności WE ww. linii. Przekazano natomiast 

nietłumaczone na język polski dokumenty: raport z badania linii recyklingu nr BCTC –

FY181005980S (zawierający 125 stron), certyfikat z 22.08.2019r. wydany przez Euroscene 

Busines Solution Limited na spełnianie wymagań dyrektyw LVD i EMC dla produktu X-ray 

Fluorescence spectrometr EDX1800, EDX1800B, certyfikat z 21.08.2019r. nr DJT-

TRF201913101C wydany przez Shen Zhen DJT Testing Co.Ltd. Chiny dla Home Appliance 

Mixture Crushing Cleaning and Sorting Production Line typ CY-ABS-1000. Dołączono 

również specyfikację zawierającą (prawdopodobnie) wykaz maszyn wchodzących w skład 

linii - 8 pozycji (znajdują się w nim typy maszyn BS-5, CY-ABS-1000, EDX1800 oraz 

akcesoria). W trakcie oględzin nie było możliwości zweryfikowania co dokładnie wchodzi  

w skład przedmiotowej linii. Okazany raport zawierał 22 fotografie różnych elementów – 

maszyn. W kontenerze natomiast znajdowały się elementy inne niż podane na fotografiach  

w raporcie. Na elementach maszyny np. leju zasypowym znajdowały się ostrzeżenia 

sporządzone w języku angielskim i chińskim – brak tłumaczenia na język polski.  

Wobec powyższych niezgodności dotyczących przedmiotowej linii wydano opinię 

negatywną. 
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Fot. 26, 27 – ostrzeżenia w języku chińskim i angielskim. 

Kontrola (na wniosek Oddziału Celnego I w Łodzi) przeprowadzona w zakresie 

spełniania zasadniczych i innych wymagań przez m.in. automatyczne linie do montażu 

liniowych wkładów filtracyjnych nr modelu 2019-04 typ AQE-A-800-0000, AQE-A-700-0000, 

AQE-A-600-0000 (3 szt.). Wyroby składowano na terenie firmy GSP Group sp. z o.o. Łódź 

ul. Św. Teresy 103. Jak ustalono maszyny po przywiezieniu na teren Polski zostały poddanie 

procedurze uszlachetniania. Wcześniej urząd celny nie wnioskował o wydanie opinii. 

Maszyny zostały wyprodukowane i zakupione w Chinach. W ramach uszlachetniania firma 

GSP Group przejęła rolę producenta. Zlecono opracowanie instrukcji oraz wydano deklaracje 

zgodności dla ww. maszyn. Brak informacji o „pierwotnym” producencie. Maszyny 

zmontowano i ustawiono na terenie hali produkcyjnej firmy GSP Group w Łodzi przy  

ul. Teresy 103. Maszyny składały się z zespołów komory załadunkowej, zespołów 

manipulatorów, zespołu komory montażowej, podajników wibracyjnych, zsypni oraz 

podajników. Poszczególne maszyny różniły się rozmieszczeniem i ilością modułów 

dodatkowych np. przenośników, podajników komponentów.  

 

Fot. 28 – widok ogólny na linię do montażu wkładów filtracyjnych. 
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Nie wszystkie elementy sterownicze opisano z podaniem ich funkcji i przeznaczenia  

w języku polskim np. regulatora prędkości, osprzętu sprężonego powietrza. Jak ustalono 

oprogramowanie maszyny nie zostało jeszcze dostosowane do wersji w języku polskim. 

  

Fot. 29, 30 – konsola sterownicza oraz rozdzielacz osprzętu ciśnieniowego. 

Ostrzeżenia przy piktogramach informujące o zagrożeniach np. przy manipulatorach 

zawarto w języku chińskim i angielskim, brak ich tłumaczenia na język polski. Istniało ryzyko 

dostępu do elementów ruchomych zespołów zasypowych i komór montażowych – np. strefa 

od strony pulpitu sterowniczego (możliwość włożenia ręki lub nawet całego tułowia do 

przestrzeni roboczej). Strefa ta nie została zabezpieczona przed tym ryzykiem. Ponadto 

ustalono, że przewidziano możliwość sterowania nożnego co może dodatkowo potęgować 

ryzyko np. związane z manipulowaniem dłońmi w strefie roboczej.  

  

Fot. 31 – miejsca występowania ryzyka – możliwość przebywania w strefie ruchomych 

elementów (ryzyko uderzenia operatora) i miejsca np. pochwycenia lub zgniecenia dłoni. 

Wibrujące urządzenie do podawania komponentów filtrów obudowano konstrukcjami 

z płyt osb i wewnątrz wygłuszono z użyciem wytłaczanek na jajka. Obudowa wykonana 

prowizorycznie, możliwość skaleczenia się o wystające wkręty mocujące wytłoczki lub 

krawędzie płyt. Jak ustalono obudowa ma ograniczać hałas emitowany przez urządzenie 

wibrujące.  
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Fot. 32, 33 – wygłuszenie komory urządzenia wibrującego z użyciem wytłaczanek na jajka. 

Do maszyn dołączono deklaracje zgodności, w których wskazano na zgodność  

z wymogami zasadniczymi dla maszyn (2006/42), dyrektywami LVD i EMC oraz normą 

PNEN 12100:2012. Ponadto zawarto zapis, że dokumentacja techniczno-konstrukcyjna 

przechowywana jest w siedzibie producenta. Jak ustalono obecnie dla ww. maszyn brak 

kompletnej dokumentacji technicznej. Na potrzeby dostosowania maszyn zlecono 

opracowanie instrukcji, którą dołączono do maszyn.  

Okazana instrukcja nie zawierała np.: schematów instalacji elektrycznej  

i pneumatycznej, nie zawarto informacji o obudowach dźwiękoszczelnych zainstalowanych 

przy maszynach (wg wyjaśnień inspektor bhp hałas pomierzono we własnym zakresie  

i stwierdzono, że wygłuszenie ogranicza hałas z wartości 103 dB do 75 dB !), w rozdziale 

dotyczącym transportu nie wskazano informacji o punktach mocowania środków  

do transportu oraz masie elementów maszyny, brak informacji o możliwości i funkcji 

sterowania nożnego. Wydano opinię negatywną. 

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 
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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 

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 zbytecznym ponoszeniem dodatkowych kosztów. Ostatnio pojawił się 

również trend do „samowolnego” dostosowywania wyrobów przed zgłoszeniem do odprawy 

celnej. 

W 2019 r. w zakresie tematów dotyczących nadzoru rynku nie kierowano 

zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z art. 45, 

47a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r. poz. 655 

ze zmianami z 2016 r. poz. 1228). 

Nie nakładano kar pieniężnych w drodze decyzji wynikających z ustawy z dnia  

13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. poz. 542  

ze zmianami oraz z 2016 r. poz. 1579). 

Uzyskane efekty  

Wobec kontrolowanych pracodawców, którzy wyposażyli stanowiska pracy  

w maszyny i urządzenia techniczne niespełniające wymagań dotyczących oceny zgodności 

wydano 3 decyzje nakazowe oraz skierowano 2 wnioski w wystąpieniach.  

Wobec osób odpowiedzialnych za użytkowanie maszyn niespełniających wymagań 

zasadniczych wydano 2 środki wychowawcze. 

Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi wszczął 2 postępowania i wydano  

2 postanowienia na terminowe usunięcie niezgodności (sprawy dotyczyły: pakowarki 

automatycznej PA-030 oraz kutra typ KN-90 – sprawa przekazana przez OIP w Poznaniu).  

Do dnia 31.12.2019 r. postępowania nie zostały zakończone. W przypadku kutra strona 

poinformowała o usunięciu niezgodności  

W 11 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 31.12.2019 r. w 4 przypadkach otrzymano 

informacje zwrotne o podjętych działaniach. Dla pozostałych wyrobów brak jest zwrotnych 
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informacji z właściwych terytorialnie OIP lub z posiadanych informacji wynika, że sprawy  

są w toku.  

Na wnioski Urzędów Celnych w Łodzi wydano 54 opinie, w tym 37 opinii 

negatywnych. W wyniku kontroli lub pism skierowanych do producentów o podjęcie 

dobrowolnych działań usunięto niezgodności w 44 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. W pozostałych sprawach przesłano informacje o wadach i możliwościach 

podjęcia działań dobrowolnych – nie upłynęły terminy na udzielenie odpowiedzi lub strony 

nie udzieliły odpowiedzi a nie przeprowadzono jeszcze kontroli sprawdzających.  

W 2019 r. w ramach realizacji tematu na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy 

podejmowano działania informacyjno-prewencyjne adresowane zarówno do inspektorów 

pracy, producentów oraz użytkowników maszyn i urządzeń technicznych tj.: 

• W dniach 06-07.06.2019 r. przedstawiciele OIP w Łodzi wzięli udział w konferencji 

organizowanej przez UDT w Hotelu Wodnik w Słoku k/Bełchatowa,  

pt. „Bezpieczeństwo urządzeń technicznych – resurs jako wyznacznik niezawodności 

eksploatacji”. Nadinspektor Dariusz Bończak wygłosił referat pt.: „Niespełnienie 

wymagań BHP przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych jako przyczyny 

wypadków przy pracy”. 

• W dniu 22.03.2019 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej – inspektorów zajmujących 

się nadzorem rynku oraz szkolenie przeznaczone dla kadry inspektorskiej w zakresie 

obsługi systemu PIPPIN2 i bieżących spraw związanych z kontrolami w zakresie 

wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej głowy. Wykłady wygłosili 

zaproszeni przedstawiciele CIOP i UDT. Pan Krzysztof Baszczyński z CIOP omówił 

„Wymagania i metody oceny środków ochrony indywidualnej głowy” oraz 

przedstawiciele UDT Marek Kamiński i Krzysztof Dębski omówili zagadnienia 

dotyczące eksploatacji urządzeń poddozorowych do transportu pionowego i zmiany  

w przepisach UDT oraz praktyczne wskazówki wymagań technicznych przydatne  

do kontroli maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych oraz wózków 

jezdniowych. W spotkaniu uczestniczyło 35 inspektorów pracy (w tym z OIP  

w Bydgoszczy i OIP w Warszawie). 

• W dniu 18.10.2019 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej nadzoru rynku  

oraz szkolenie przeznaczone dla kadry inspektorskiej w zakresie wymagań 

obowiązujących przepisów dotyczących resursu. Przedstawiciele UDT Oddział  

w Łodzi: Krzysztof Dębski, Krystian Pietruszka przeprowadzili szkolenie pt. „Resurs 
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jako wyznacznik niezawodności eksploatacji maszyn. Wybrane zagadnienia 

dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, zmiany w przepisach”. Ponadto 

Mariusz Szokalski – Kierownik Działu Serwisu Naprawa Dźwigów Henryk Szokalski 

podał praktyczne przykłady dotyczące oceny stanu technicznego urządzeń transportu 

bliskiego i omówił „Praktyczne podejście do resursu oraz analiza nieprawidłowości 

stwierdzanych podczas przeglądów okresowych maszyn”. Pracownik Siemens  

Sp. z o.o. Warszawa Daniel Małż omówił zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 

maszyn w prezentacji pt. „Bezpieczeństwo maszyn – podejście praktyczne 

(wymagania dotyczące układów i elementów sterowania oraz technik zabezpieczeń 

maszyn). Natomiast Nadinspektor pracy Dariusz Bończak omówił wybrane 

zagadnienia dotyczące wymagań zasadniczych i minimalnych na przykładach 

wybranych maszyn. W spotkaniu udział wzięło 32 inspektorów pracy, w tym 

inspektorzy z OIP w Bydgoszczy, OIP w Katowicach i OIP w Lublinie. 

• W zakresie urządzeń poddozorowych na bieżąco kontynuowano współpracę  

z oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi, której celem była wymiana 

doświadczeń oraz aktualizacja wiedzy inspektorów pracy w zakresie wymagań 

zasadniczych dla urządzeń poddozorowych.  

• W dniu 30.05.2019r. w MCC Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbyła się IV 

edycja konferencji zorganizowanej przez UDT pt. „Nauka, technika, przemysł. 

Technologie dla bezpieczeństwa publicznego” pod patronatem Jadwigi Emilewicz 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 

OIP w Łodzi: starszy inspektor pracy - główny specjalista Marta Boguszewska oraz 

nadinspektor pracy Dariusz Bończak. Celem konferencji był dialog środowisk sektora 

nauki, techniki i przemysłu oraz budowanie płaszczyzny współpracy w działaniach na 

rzecz upowszechniania wiedzy technicznej, a także podnoszenia innowacyjności  

i konkurencyjności polskiej gospodarki. Omawiano m.in. zagadnienia – 

„Elektromobilność a energetyka – szanse i zagrożenia” „Bezpieczeństwo instalacji 

przemysłowych i procesu produkcyjnego – rola niezawodnej i pełnej diagnostyki 

stanu maszyn i urządzeń” 

• W dniach 19 i 26.11.2019 r. oraz 6.12.2019 r. odbyły się odbiory prac badawczych 

CIOP-PIB Zakładu Ochron Osobistych w Łodzi w zakresie środków ochrony 

indywidulanej. W odbiorach uczestniczyli przedstawiciele OIP w Łodzi nadinspektor 

pracy Dariusz Bończak oraz Zastępca OIP w Łodzi ds. Nadzoru Grażyna Ślawska  

(w dniu 6.12.2019 r.). 

• W dniach 17.05.2019 r. i 25.10.2019 r. odbyły się bezpłatne szkolenia dla 

społecznych inspektorów pracy, na których omawiano m.in. wymagania zasadnicze 
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dla maszyn i urządzeń technicznych. Nadinspektor pracy Dariusz Bończak wygłosił 

wykłady nt. „Wymagania dla maszyn i urządzeń” oraz „Nadzór rynku. Postępowanie 

inspektora pracy w przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia zasadniczych 

wymagań”. W szkoleniach uczestniczyło 43 społecznych inspektorów pracy. 

• Zainteresowanym pracodawcom przekazywano dostępne broszury i materiały 

informacyjne. W ramach współpracy na bieżąco udzielano porad i wskazówek 

partnerom społecznym. Podczas kontroli udzielono również szeregu porad w zakresie 

spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych oraz środków 

ochrony indywidualnej – pracodawcom, pracownikom służb bhp czy pracownikom 

działów utrzymania ruchu. 
 

Podsumowanie i wnioski 

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 43 maszyn stwierdzono wady w zakresie konstrukcji, braki 

odpowiednich zabezpieczeń lub urządzeń ochronnych. 

W odniesieniu do 44 wyrobów stwierdzone wady zostały dobrowolnie usunięte przez 

strony, bez konieczności wdrażania procedur administracyjnych. 

 Urzędy Celne w 54 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 34 negatywne opinie. W wyniku działań 

podjętych przez urzędy celne do dnia 31.12.2019 r. w 4 przypadkach wadliwe wyroby 

wycofano poza obszar Unii Europejskiej oraz w 19 przypadkach wyroby zostały 

dopuszczone do obrotu po ich dostosowaniu.  

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 dotycz ących prawnej ochrony pracy 

III.1.  Pierwsza kontrola i kontrola sprawdzaj ąca po pierwszej kontroli 

Kontynuacja zapoczątkowanej w 2016 r. strategii pierwszej kontroli w małych (w tym 

w mikroprzedsiębiorstwach) oraz średnich zakładach, miała na celu przede wszystkim 

działania instruktażowo-doradcze, motywujące do przestrzegania przepisów. Strategia 

pierwszej kontroli 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. na obszarze działania 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzono 415 kontroli w podmiotach 

dotychczas niekontrolowanych. W wyniku ustaleń wydano: 

− 1176 decyzji, w tym: 

 4 decyzje płacowe,  

 263 decyzji ustnych, 

 103 decyzje z art. 108 kpa, 

 10 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyny, 

 1 decyzję wstrzymania prac, 

 30 decyzji wykonania badań pomiarów czynników szkodliwych, 

 3 decyzje skierowania do innych prac,  

 1 decyzję ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 

− 25 poleceń,  

− 1111 wniosków w wystąpieniach, 
 

W czasie kontroli udzielono porad: 

− prawnych – 1156, 

− technicznych – 1125, 

− dotyczących legalności zatrudnienia – 242. 

 

Ustalenia kontroli stanowiły także podstawę do wszczęcia postępowania 

wykroczeniowego i postępowania administracyjnego, gdyż: 

− nałożono 34 grzywny w drodze postępowania mandatowego, których podstawą było 

99 wykroczeń, 
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− zastosowano 87 środków wychowawczych, w których zarzucono 330 wykroczenia, 

− w transporcie nałożono 4 kary administracyjne dotyczące transportu drogowego, 

zawierające łącznie 78 naruszeń.  

Z ogólnej liczby 429 wykroczeń, które stanowiły podstawę wszczęcia postępowania 

wykroczeniowego: 

− 304 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów art. 283 kodeksu pracy, 

− 53 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów art. 281 kodeksu pracy, 

− 58 wykroczeń dotyczyło naruszenia przepisów art. 282 kodeksu pracy, 

− 10 wykroczeń dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, w tym 1 wykroczenie zostało popełnione przez 

cudzoziemca, 

− 1 wykroczenie dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę. 

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

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

Dozoru Technicznego, Państwowym Nadzorem Budowlanym, Policją, Strażą Graniczną, 

Wojewodą, Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 

Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy.  

 

Przestrzeganie przepisów prawnej ochrony pracy 

Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim treści 

regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, tj. głównie informacji, które powinny się 

znaleźć w treści tych źródeł prawa wewnątrzzakładowego, a nie zostały uwzględnione, jak 

na przykład w regulaminie pracy brak ustalenia sposobu informowania pracowników o ryzyku 

zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. 

Stosunek pracy 

Do najczęściej występujących nieprawidłowości zaliczyć należy nieprawidłowe 

prowadzenie akt osobowych, tj. niesporządzenie wykazu dokumentów znajdujących się  

w aktach osobowych, nieponumerowanie dokumentów, nieułożenie ich w porządku 

chronologicznym, uchybień w określaniu warunków pracy i płacy w treści informacji  

o warunkach zatrudnienia, niewłaściwego określania informacji zawartych w treści 

świadectwa pracy treści przede wszystkim w zakresie liczby i dni urlopu wypoczynkowego 

oraz nieterminowego wydawania świadectw pracy. 
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Czas pracy 

Występujące najczęściej nieprawidłowości to brak obwieszczenia określającego 

system, rozkład, okres rozliczeniowy, w którym jest rozliczany czas pracy, brak rozkładów 

czasu pracy, nieinformowanie pracownika o rozkładzie czasu pracy, niezachowanie 

przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, zatrudnienie pracowników dwukrotnie w tej samej 

dobie, nieodnotowywanie w ewidencji czasu pracy informacji o godzinie rozpoczęcia  

i zakończenia pracy oraz liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej. 

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. 

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 tak aby jedna jego część trwała co najmniej 

14 dni kalendarzowych.  

Przestrzeganie przepisów dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy 

Szkolenia w dziedzinie bhp 

Nieprawidłowości w tym zakresie, w wyniku których wydano 326 decyzji 

stanowiących 11% wszystkich wydanych decyzji, dotyczyły najczęściej: 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 

Najczęściej występujące nieprawidłowości to dopuszczenie pracowników do pracy 

bez uprzedniego poddania ich wstępnym i okresowym badaniom lekarskim na zajmowanym 

stanowisku. W celu uregulowania nieprawidłowości w tym zakresie inspektorzy pracy wydali 

29 decyzji. Inspektorzy stwierdzali, że pracownicy zajmowali kilka stanowisk o różnym 

charakterze, a poddawano ich badaniom lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań  

do pracy tylko na jednym stanowisku. Odnotowano sporadycznie przypadki niepoddania 

pracownika kontrolnym badaniom lekarskim w ogóle, bądź też dopuszczenie pracownika  

do pracy tylko w oparciu o dostarczone przez niego zaświadczenie o zdolności do pracy  

od lekarza prowadzącego. Kilkukrotnie stwierdzono również przypadki niewskazania  
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w skierowaniu na badania lekarskie czynników niebezpiecznych występujących  

na zajmowanym przez pracownika stanowisku. 

Uprawnienia kwalifikacyjne 

Dopuszczenie pracowników do pracy bez wymaganych dodatkowych uprawnień 

kwalifikacyjnych dotyczyło to przede wszystkim zmechanizowanego wewnętrznego 

transportu zakładowego.  

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 

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, 

niewykonywaniu pomiarów okresowych już rozpoznanych czynników szkodliwych 

dla zdrowia występujących w środowisku pracy, 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. 

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; niewydawanie pracownikom wszystkich przewidzianych do stosowania 

na danym stanowisku odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualne; 

zapewnianie pracownikom przy pracy w warunkach narażenia na hałas ochronników słuchu 

nieoznakowanych znakiem CE bez instrukcji ich użytkowania; niewypłacanie pracownikom 

ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej w sytuacji, gdy pracodawca  

nie zapewniał prania we własnym zakresie. 
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Obiekty i pomieszczenia pracy 

Odnośnie pomieszczeń pracy nieprawidłowości występowały w zakresie wysokości, 

powierzchni i kubatury, wyznaczenia dróg ewakuacyjnych, miejsc niebezpiecznych  

na terenie zakładu i ich oznakowania barwami bezpieczeństwa. Najczęściej występujące 

nieprawidłowości dotyczące pomieszczeń pracy to brak ładu i porządku uniemożliwiające 

dojście do stanowisk pracy, nierówne nawierzchnie grożące potknięciem lub upadkiem 

pracownika. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

Spośród pojawiających się nieprawidłowości w tym zakresie można wskazać: brak 

ciepłej wody w umywalkach w pomieszczeniach ustępów, niezapewnienie dostatecznej ilości 

miejsc siedzących w szatni, brak wydzielonych miejsc do przechowywania odzieży własnej. 

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 w których użytkowane przez pracowników maszyny i urządzenia 

techniczne nie spełniały wymagań bezpieczeństwa np.: brak w maszynach i urządzeniach 

technicznych elementów sterowniczych przeznaczonych do ich całkowitego i bezpiecznego 

zatrzymania, brak wyposażenia maszyn i urządzeń technicznych w osłony lub inne 

urządzenia ochronne zabezpieczające pracowników przed dostaniem się do strefy 

niebezpiecznej pracy maszyn. Nie opracowano i nie dostarczono pracownikom do stałego 

korzystania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących bezpiecznej obsługi  

i konserwacji użytkowanych w zakładzie maszyn i innych urządzeń technicznych.  

Nie dopełniono obowiązku dokonywania okresowych kontroli sprawności użytkowanych 

maszyn i urządzeń. Inspektorzy pracy mieli również uwagi dotyczące spełniania przez 

użytkowane maszyny wymagań dotyczących oceny zgodności.  
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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.  

Legalno ści zatrudnienia 

Występujące najczęściej nieprawidłowości wynikały z nieprzestrzegania przepisów 

Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z Rozporządzeniem 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydania zezwolenia na pracę 

cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

do ewidencji oświadczeń. W wyniku 69 kontroli w zakresie legalności zatrudnienia 

cudzoziemców inspektorzy pracy w szczególności stwierdzili: naruszenie przepisów Ustawy 

o systemie ubezpieczeń społecznych polegające na niezgłoszeniu lub/i nieterminowym 

zgłoszeniu pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz nieuiszczeniu w terminie składek 

na Fundusz Pracy; zatrudnianie pracowników bez potwierdzenia umowy o pracę w formie 

pisemnej; powierzanie pracy cudzoziemcom niezgodnie z pozwoleniem na pracę; 

nieprzedstawienie cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy o pracę jej tłumaczenia 

na język zrozumiały dla cudzoziemca; powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi 

na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę. 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami inspektor zastosował postępowanie 

mandatowe oraz powiadomił Straż Graniczną; wystąpił do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem 

o cofnięcie zezwolenia na pracę; powiadomił ZUS o występujących nieprawidłowościach. 
 

Analiza i ocena źródeł nieprawidłowo ści ujawnianych podczas „Pierwszej kontroli”  

Ustalenia z kontroli przeprowadzonych w 2019 r. wskazują, iż podstawą 

stwierdzonych naruszeń była nieznajomość przez kontrolowane podmioty przepisów prawa 

pracy bądź też (w niewielkim procencie) trudna sytuacja finansowa podmiotów  

w przypadkach nieterminowego wypłacenia wynagrodzenia czy też innych świadczeń  

ze stosunku pracy. Niejednokrotnie podstawą stwierdzonych nieprawidłowości była również 

błędna interpretacja przepisów przez kontrolowany podmiot i jego przekonanie o działaniu  

w zgodzie z literą prawa. 
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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, 

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. 

Natomiast w przypadkach rażących naruszeń przepisów prawnej ochrony pracy czy 

w przypadkach stwierdzenia sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia 

skutkujących lub mogących skutkować śmiertelnymi, ciężkimi lub zbiorowymi wypadkami 

przy pracy, wszczynano postępowanie wykroczeniowe stosując mandaty karne 

oraz w uzasadnionych przypadkach kierowano wnioski do sądu. 

B.  Kontrole sprawdzaj ące po pierwszej kontroli  

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. na obszarze działania 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzono: 

• 98 kontroli w zakresie realizacji środków prawnych wydanych w 2018 r.  podczas 

„Pierwszej kontroli” w podmiocie. 

W czasie czynności kontrolnych ustalono, że: 

− spośród sprawdzonych 512 decyzji kontrolowane podmioty nie zrealizowały  

29 decyzji; 

− spośród sprawdzonych 748 wniosków kontrolowane podmioty nie zrealizowały  

114 wniosków. 

W wyniku ustaleń kontroli wszczęto postępowanie wykroczeniowe – podjęto 

postępowanie administracyjne: 

− nałożono 6 grzywien w drodze postępowania mandatowego, których podstawą  

było 6 wykroczeń; 

− zastosowano 3 środki wychowawcze, w związku z popełnieniem 5 wykroczeń; 

− wydano 5 upomnień dotyczących niewykonania 27 decyzji. 
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• 53 kontrole w zakresie realizacji środków prawnych wydanych w 2019 r.  podczas 

„Pierwszej kontroli” w podmiocie. 

W czasie czynności kontrolnych ustalono, że: 

− spośród sprawdzonych 332 decyzji kontrolowane podmioty nie zrealizowały 

19 decyzji, 

− spośród sprawdzonych 341 wniosków kontrolowane podmioty nie zrealizowały 

57 wniosków (informacja dotyczy prawnej ochrony pracy). 

  W wyniku ustaleń kontroli wszczęto postępowanie wykroczeniowe/podjęto 

postępowanie administracyjne: 

− nałożono 1 grzywnę w drodze postępowania mandatowego, której podstawą było  

1 wykroczenie, 

− wydano 4 upomnienia dotyczące niewykonania 19 decyzji. 

 

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 1 9 0 5 0 

Przetwórstwo przemysłowe 38 274 10 249 33 

Dostawy wody, ścieki 2 5 0 6 1 

Budownictwo 11 55 0 76 9 

Handel hurtowy i detaliczny 47 274 30 328 73 

Transport, składowanie 10 25 3 70 17 

Zakwaterowanie i gastronomia 13 90 0 98 12 

Informacja i komunikacja 1 6 0 9 0 

Finanse i ubezpieczenia 1 3 0 3 0 

Działalność profesjonalna 6 38 0 67 4 

Usługi administrowania 3 7 0 29 3 

Edukacja 8 18 0 83 3 

Opieka społeczna 3 9 0 23 6 

Zaopatrywanie w energie 1 6 1 4 0 

Pozostała działalność usługowa 6 59 4 69 13 

Podsumowanie 151 878 48 1119 174 
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Wielko ść pracodawcy 
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Małe (do 9 pracowników) 121 699 31 857 122 

Średnie (od 10 do 49 pracowników) 26 156 17 217 40 

Duże (od 50 do 249 pracowników) 3 22 0 34 6 

Wielkie (od 250 pracowników) 1 1 0 11 6 

Podsumowanie 151 878 48 1119 174 
 

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 rolnictwa i łowiectwa, finanse i ubezpieczenia, 

informacja i komunikacja oraz zakwaterowanie i gastronomia. 

Przykłady szczególnie ra żących nieprawidłowo ści  

W wyniku kontroli stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości o rażącym 

charakterze: 

− niewypłacenie wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia urlopowego, 

− niewypłacenie innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, w tym: 

 dodatku za pracę w porze nocnej, 

 ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 

 diety z tytułu podróży służbowych,  

− nieprowadzenie oraz nierzetelne prowadzenie odrębnie dla każdego pracownika karty 

ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach,  

w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz  

w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym 
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tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne 

usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy 

− niezapewnienie na stanowiskach pracy drukarza, klejacza i operatora sztancy 

poziomu ekspozycji na hałas w odniesieniu do 8-godzinnego dnia pracy w przedziale 

0.2 – 0.5 NDN, 

− niezapewnienie środków ochrony indywidualnej słuchu pracownikom na 

stanowiskach, na których występowało przekroczenie normy hałasu powyżej 80 dB. 
 

Podsumowanie 

Uwzględniając fakt, iż kontrole sprawdzające wykazały niewykonanie wydanych 

po pierwszej kontroli środków prawnych na poziomie poniżej 10%, jak również okoliczność 

skierowania do kontrolowanych podmiotów niedużej ilości środków prawnych w stosunku 

do liczby kontroli można uznać, iż efekt w postaci poprawy przestrzegania prawa 

po pierwszej kontroli o charakterze „instruktażowo-doradczym” został osiągnięty.  

 

 

III.2. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywiln oprawnych w warunkach 

wskazuj ących na istnienie stosunku pracy  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2019 r. przeprowadzono w tym 

zakresie 773 kontrole w 745 podmiotach, w tym 55 kontroli zainicjowanych było skargami. 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wpłynęły łącznie 62 skargi dotyczące 

nieprawidłowości w zakresie wyboru formy zatrudnienia, z czego 37 skarg było zasadnych,  

w 14 przypadkach niemożliwe było ustalenie zasadności, 11 skarg było bezzasadnych.  

W tym 51 skarg dotyczyło zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie (wykonano  

44 kontrole), 3 skargi dotyczyły zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło (wykonano  

3 kontrole), 7 skarg dotyczyło zatrudnienia na podstawie innej umowy cywilnoprawnej 

(wykonano 7 kontroli) i 1 skarga dotyczyła zatrudnienia na rzecz pracodawców 

i przedsiębiorców przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, 

w warunkach w których zgodnie z art. 22 § 1 K.p. powinna być zawarta umowa o pracę 

(wykonano 1 kontrolę).  

 

W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali: 

− 47 wystąpień zawierających 67 wniosków, które dotyczyły 126 pracowników, 

− 12 poleceń, które dotyczyły 39 pracowników,  
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− nałożono 21 mandatów karnych, w wyniku stwierdzenia 21 wykroczeń, wymierzając 

kary grzywny na łączną sumę 27 400,- zł., 

− 9 środków wychowawczych w związku ze stwierdzeniem 9 wykroczeń. 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami nie kierowano wniosków o ukaranie do sądów 

rejonowych sądów karnych.  
 

Do najczęstszych przyczyn naruszeń prawa należą: 

1) akceptowanie przez pracodawcę woli osób zatrudnionych zainteresowanych 

wyłącznie zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej, bądź pracą  

bez żadnej umowy (dotyczy to szczególnie osób mających zobowiązania wynikające 

z tytułów egzekucyjnych), 

2) nieznajomość przepisów prawa pracy, 

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

dla stosunków cywilnoprawnych, 

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

występujących przy zatrudnieniu pracowniczym,  

5) chęć czynienia oszczędności w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne 

(np.: w przypadku zatrudniania w oparciu o pozorne umowy o dzieło),  

6) eliminowanie bądź znaczne ograniczenie ryzyka po stronie podmiotu 

zatrudniającego. 

 

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. 

 

Wnioski 

Od ubiegłego roku inspektorzy pracy obserwują, znaczące zmniejszenie liczby 

nieprawidłowości w analizowanym temacie. Zauważalne jest obecnie, że osoby zatrudnione 

wyrażają świadomą, nieprzymuszoną wolę świadczenia pracy na podstawie umów 

cywilnoprawnych. Jest to spowodowane zagwarantowaniem minimalnej stawki godzinowej 
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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 mogą dysponować swoim czasem, nie są silnie związane z podmiotem 

zatrudniającym, uczą się, prowadzą własną działalność gospodarczą (której przedmiot różni 

się od pracy świadczonej na zlecenie) itd. 

Ponadto obecnie na rynku pracy występuje zjawisko popytu na pracownika. 

charakteryzujące się dużą liczbą ofert pracy i utrudnionym pozyskiwaniem przez firmy 

odpowiednich kandydatów. Dla pracowników jest to sytuacja, gdy mogą wybierać wśród ofert 

zatrudnienia i dyktować warunki, z kolei dla pracodawców jest to czas dbałości o retencję, 

ograniczania odpływu wartościowych pracowników i obniżania fluktuacji zatrudnienia.  

Pracodawcom zależy na silnym związaniu pracownika z zakładem, a przekłada się to 

na korzystne warunki zatrudniania i ograniczenie zatrudniania na podstawie umów 

cywilnoprawnych.  

 

III.3. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pra cy oraz wst ępowanie  

do post ępowania w tych sprawach w 2019 r. 

W 2019 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi wniesiono 4 powództwa 

o ustalenie istnienia stosunku pracy, powództwa te wniesione były w następstwie kontroli 

przeprowadzonych pod koniec w 2018 r. i 2019 r. Ponadto wniesione zostało 1 powództwo 

w sprawie ze stosunku pracy – o wynagrodzenie i ekwiwalent za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy. 

Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy zostały wniesione na rzecz 4 osób, 

z których 2 świadczyły pracę na podstawie pozornych umów zlecenie i 2 świadczyły pracę 

bez żadnej umowy potwierdzonej na piśmie.  

Rozstrzygnięcia, jakie zapadły w postępowaniu przed sądem pracy (z zaznaczeniem 

czy na dzień sprawozdania rozstrzygnięcia te były prawomocne): 

• na rzecz 2 osób o ustalenie istnienia stosunku pracy, zapadły wyroki zaoczne 

ustalające istnienie stosunku pracy (oba wyroki są prawomocne); 

• w toku – 2 postępowania w sprawie ustalenia istnienia stosunku pracy 

i 1 postępowanie o świadczenia ze stosunku pracy. 

 

W 2019 r. w Okręgowym Inspektoracie pracy w Łodzi nie było przypadku wstąpienia 

inspektora pracy do postępowania za zgodą bądź na wniosek powoda.  
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Nie było przypadku skierowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 

w związku z wnoszonymi powództwami o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

W 2019 r. zakończyły się postępowania sądowe w sprawach wniesionych przez 

inspektora pracy w 2018 r. o ustalenie istnienia stosunku pracy. Rozstrzygnięcia: 

• w 5 przypadkach zawarto ugody sądowe, których przedmiotem było ustalenie 

istnienia stosunku pracy; 

• w 7 przypadkach, w drodze wyroku sąd ustalił istnienie stosunku pracy po oddaleniu 

w 4 przypadkach apelacji strony pozwanej; 

• w 6 przypadkach Sąd Okręgowy ustalił istnienie stosunku pracy na rzecz osób 

świadczących pracę na podstawie umów o dzieło po uwzględnieniu przez Sąd 

Najwyższy skargi kasacyjnej wniesionej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 

i przekazaniu sprawy do ponownego rozstrzygnięcia;  

• w 2 przypadkach sąd oddalił powództwo (osoby na rzecz których powództwo zostało 

wytoczone oświadczyły, że nie wstępują do postępowania w charakterze strony, 

są zadowolone z dotychczasowego zatrudnienia i nie czują się pokrzywdzone ani 

poszkodowane; 

• w 1 sprawie inspektor pracy cofnął powództwo (w związku z wyraźnym brakiem 

zainteresowania, a wręcz sprzeciwem osób świadczących pracę). Postępowanie 

umorzono; 

• w 1 przypadku w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy, świadectwo pracy 

i roszczenia majątkowe, Sąd umorzył postępowanie z uwagi na likwidację spółki; 

• W 1 sprawie sąd zwrócił pozew ze względu na braki formalne.  

Pozostałe postępowania są w toku. 

 

Należy również wymienić postępowania sądowe zainicjowane przez inspektorów 

pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w latach ubiegłych, które zakończyły się 

złożeniem skarg kasacyjnych przez pracodawców i zajęciem stanowiska przez Sąd 

Najwyższy w 2019 r.  

Inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wnosił w latach: 2016, 2017, 

2018 powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz kilkudziesięciu osób 

świadczących pracę na podstawie umów zlecenie w dwóch spółkach. Problem zatrudniania 

osób na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie 

stosunku pracy został stwierdzony wielokrotnie w toku kontroli przeprowadzonych 

w miejscach wykonywania przez oba podmioty działalności gospodarczej.  

W toku kontroli stwierdzono, że posiadając status zakładu pracy chronionej spółki 

proponowały zatrudnienie pracownicze osobom niepełnosprawnym. Ustalono, że tzw. 
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„granicą” do której spółkom opłacało się zatrudnić pracowników w ramach stosunku pracy 

było posiadanie przez nich co najmniej lekkiego stopnia niepełnosprawności (w stopniu 

szczególnym). Umowy o pracę otrzymywały więc osoby niepełnosprawne w stopniu 

znacznym, umiarkowanym i lekkim szczególnym, a już osoby niepełnosprawne w stopniu 

lekkim oraz osoby pełnosprawne nie miały szans na zawarcie takiej umowy. 

Kontrole wykazały, że osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenie miały takie 

same obowiązki i wykonywały takie same czynności jak zatrudnieni pracownicy – przy 

sprzątaniu pomieszczeń. Osoby te podlegały temu samemu kierownictwu. Koordynatorzy 

układali czas pracy w grafikach, wydawali polecenia oraz sprawdzali wykonanie pracy 

wszystkich zatrudnionych przy sprzątaniu osób (bez względu na podstawę zatrudnienia). 

Koordynatorzy wyznaczali również ewentualne zastępstwa za osoby nieobecne (bez 

względu na to czy są to zleceniobiorcy czy pracownicy).  

Ustalono, że osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenie faktycznie wykonywały 

pracę osobiście, pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pozwane 

podmioty za wynagrodzeniem.  

Z oświadczeń odbieranych w toku kontroli wynikało, że umowy zlecenie zawierane 

były pod wpływem przymusu ekonomicznego, a osoby zatrudniane nie miały wyboru 

co do podstawy zatrudnienia. Jedyną umową proponowaną osobom pełnosprawnym przez 

ww. podmioty była umowa zlecenie. Wybór ograniczał się więc do możliwości podjęcia pracy 

lub nie.  

Tak więc czynnik ekonomiczny był szczególnie widoczny w działaniach podmiotu 

i to on warunkował podstawę zatrudnienia osób sprzątających. Tylko w sytuacji zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w ramach stosunku pracy podmiot mógł otrzymać dofinansowanie 

z PFRON. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego to: 

1800,- zł. w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1125,- zł., 

w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a 450,- zł. w odniesieniu 

do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Kwoty, o których mowa wyżej, 

były zwiększane o 600,- zł w przypadku osób niepełnosprawnych u których orzeczono 

chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe 

lub epilepsję oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym. 

Z tego względu osoby pełnosprawne i niepełnosprawne w stopniu lekkim (innym 

niż szczególny) zatrudniane były na podstawie umów zlecenie. 

W wyniku kontroli inspektor pracy skierował do kontrolowanych podmiotów 

wystąpienia, w których wnosi m.in.: o potwierdzenie na piśmie wymienionym osobom faktu 

zawarcia umów o pracę, w pełnym wymiarze czasu, w miejsce zawartych z tymi osobami 

umów zlecenie.  
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Wystąpienia inspektora pracy nie zostały zrealizowane. Wobec czego inspektor 

wystąpił z powództwami o ustalenie istnienia stosunku pracy przeciwko podmiotom 

zatrudniającym. Powództwa kierowane były w latach: 2016, 2017 i 2018. r 

We wszystkich sprawach, w których pokrzywdzeni uczestniczyli w procesie  

i inspektor pracy nie cofnął powództwa, zapadły prawomocne rozstrzygnięcia ustalające 

istnienie stosunku pracy.  

Pozwani złożyli skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego od prawomocnych wyroków 

Sądu Okręgowego w Łodzi. W 2019 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skarg kasacyjnych, 

wniesionych przez oba podmioty, od wyroków ustalających istnienie stosunku pracy, 

potwierdzając tym samym prawidłowość stanowiska inspektora pracy w zakresie oceny 

charakteru stosunku prawnego łączącego strony. 

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.  

Ponadto osoby zatrudnione nieprawidłowo (na podstawie pozornych umów 

cywilnoprawnych) coraz częściej nie włączają się do postępowania sądowego, nie popierają 

inspektora pracy, a nawet występują przeciwko niemu twierdząc, że odpowiada im takie 

zatrudnienie i nie życzą sobie ingerowania w relacje pomiędzy nimi, a podmiotem 

zatrudniającym. W takich przypadkach sądy pracy oddalają powództwa wnoszone przez 

inspektorów pracy.  

 

III.4. Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób z atrudnionych na podstawie 

umów cywilnoprawnych 

W okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili 754 kontroli przestrzegania przepisów 

dotyczących wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie 

umów cywilnoprawnych u 718 przedsiębiorców.  

Przeprowadzono kontrole w różnych branżach m.in.:  

− 147 kontroli w zakładach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (w wyniku 

kontroli skierowano 39 wystąpień zawierających 48 wniosków);  
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− 136 kontroli w zakładach zajmujących się handlem i naprawą (w wyniku kontroli 

skierowano 27 wystąpień zawierających 34 wniosków);.  

− 93 kontrole w budownictwie (w wyniku kontroli skierowano 17 wystąpień 

zawierających 25 wniosków); 

− 70 kontroli w usługach administracyjnych (w wyniku kontroli skierowano 23 wystąpień 

zawierających 36 wniosków); 

− 59 kontrole w zakładach zajmujących się zakwaterowaniem i świadczących usługi 

gastronomiczne (w wyniku kontroli skierowano 16 wystąpień zawierających  

22 wniosków); 

− 45 kontroli w zakładach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (w wyniku kontroli 

skierowano 15 wystąpień zawierających 18 wniosków) 

− 44 kontrole w transporcie i gospodarce magazynowej.  

W wyniku kontroli stwierdzono następujące 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 13 kontrolach); 

• w zakresie wypłaty wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia 

lub świadczenia usług w wysokości minimalnej stawki godzinowej (w 74 kontrolach);  

• 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 99 kontrolach);  

• w zakresie przedkładania stosownych informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia 

lub świadczenia usług przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi 

(w 61 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 

(w 20 kontrolach).  

W związku z popełnionymi wykroczeniami wynikającymi z ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę skierowano 5 wniosków do sądu w związku z popełnieniem 

5 wykroczeń. W wyniku prowadzonego postępowania obwinionego ukarano karą grzywny 

w łącznej wysokości 14 000,- zł. W postępowaniu mandatowym wymierzono 17 grzywien 

w łącznej kwocie 24 400,- zł za 17 wykroczeń. Zastosowano 13 środków wychowawczych 

obejmujących 13 wykroczeń.  
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W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierowali 

do kontrolowanych podmiotów 189 wystąpień zawierających 251 wniosków 

oraz 24 polecenia zobowiązujące do wypłaty wynagrodzenia. Na skutek skierowanych 

wniosków oraz poleceń, wykonującym czynności na podstawie umów cywilnoprawnych 

wypłacono łącznie kwotę 118 984,04 zł.  

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowo ści 

Przyczyny niewypłacania lub zaniżenia wynagrodzenia za wykonywanie czynności 

na podstawie umów cywilnoprawnych to najczęściej: 

• błędy w naliczaniu popełnione przez zleceniodawców lub pracowników biur 

rachunkowo – księgowych, 

• nierzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji godzin zlecenia poprzez 

niewykazywanie faktycznych godzin wykonywania czynności.  

Nieprawidłowości w wypłacie minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych 

na podstawie umów cywilnoprawnych wielokrotnie wynikały z dążenia do obniżenia kosztów 

pracy. Naruszenia w zakresie wypłaty minimalnej stawki godzinowej często też były 

akceptowane przez samych zleceniobiorców, którzy czasem z uwagi na przymus 

ekonomiczny, z obawy o utratę możliwości zarobkowania, chęć uniknięcia obciążeń 

publiczno-prawnych lub też nieświadomość prawną, godzili się na takie naruszenia. 

Nieznajomość przepisów i zmieniające się interpretacje, stanowią kolejną 

najliczniejszą grupę przyczyn uchybień w zakresie wypłaty należności z tytułu umów 

cywilnoprawnych. Ponad połowę kontroli przeprowadzono w podmiotach zatrudniających 

do 50 pracowników (394 kontroli w podmiotach zatrudniających do 9 pracowników,  

a 209 kontroli w podmiotach zatrudniających od 10 do 49 pracowników). Podmioty te 

zazwyczaj samodzielnie wypełniały obowiązki związane z naliczaniem i wypłacaniem 

należności, i z tych względów, nie mając fachowej pomocy specjalistów, popełniały błędy, 

których skutki dotykały wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.  

W treści zawieranych umów cywilnoprawnych strony często ustalały termin wypłaty 

wynagrodzenia, poprzez wskazanie, że wypłata nastąpi w terminie 14 lub 21 dni 

od przedłożenia rachunku lub łączyły ten termin z dniem wypłaty wynagrodzenia za pracę 

pracownikom zatrudnionym w zakładzie i wskazywały, że wynagrodzenie będzie wypłacane 

10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Takie regulacje umowne prowadziły 

do naruszeń przepisów – zachowując postanowienia umowne przedsiębiorcy naruszali 

zasadę wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.  
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Odnośnie niedopełnienia obowiązku ustalenia wysokości wynagrodzenia w umowie, 

w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia wypłaconego za każdą godzinę zlecenia 

lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej 

oraz nie przedkładania stosownych informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia 

lub świadczenia usług przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, strony często 

już w treści zawartych umów ustalały liczbę godzin, w czasie których zleceniobiorcy 

lub usługobiorcy zobowiązani byli zrealizować przedmiot umowy, a konsekwencją takich 

zapisów były zaniechania w zakresie pozyskiwania informacji o liczbie godzin, w czasie 

których zleceniobiorca lub usługobiorca wykonywał czynności.  

Wnioski 

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 2019 r. wielu przypadków, w których zleceniobiorcy 

lub wykonujący usługi, mieliby wypłacone wynagrodzenie za wykonane czynności 

na poziomie rażąco niskim, niemniej jednak ujawnienie w 74 zakładach wypłat na poziomie 

niższym niż minimalna stawka godzinowa, wskazuje na konieczność realizowania kontroli 

w tym zakresie.  

 

 

III.5. Ocena przestrzegania znowelizowanych przepis ów dotycz ących zawierania 

umów terminowych 

Przeprowadzono 71 kontroli. W kontrolowanych podmiotach w ramach stosunku 

pracy zatrudnionych było 1 895 pracowników, w tym 1150 kobiet, 1 pracownik młodociany, 

135 pracowników niepełnosprawnych.  

W wyniku kontroli wydano 30 wystąpień, w których zawarto 41 wniosków dotyczących 

realizacji tematu 210 oraz 3 polecenia, które zostały zrealizowane w toku czynności 

kontrolnych. Wnioski dotyczyły sytuacji prawnej 74 pracowników. Nie zastosowano środków 

karnych w postaci mandatów lub środków wychowawczych. 

Przeprowadzono 8 kontroli w związku ze skargami w zakresie nieprzestrzegania 

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

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

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

1 skargi stwierdzono jej zasadność. Skarga dotyczyła zawarcia z pracownikiem 

następujących po sobie dwóch umów na okres próbny. 
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Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli zawierania umów 

terminowych dotyczyły pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia w zakresie 

poinformowania pracownika o obowiązującej długości okresu wypowiedzenia umowy 

o pracę. (art. 29 § 3 Kodeksu pracy). Stanowiły one 70% ogółu wniosków skierowanych 

do pracodawców. Uchybienia dotyczyły braku przekazania pracownikowi pisemnej informacji 

o warunkach zatrudnienia w tym zakresie, niewłaściwej informacji w zakresie długości okresu 

wypowiedzenia umowy terminowej oraz braku aktualizacji informacji w zakresie 

obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia umowy na czas określony.  

Skala tej nieprawidłowości pozostaje praktycznie niezmienna od wejścia w życie 

nowych przepisów o zawieraniu umów na czas określony. 

Pozostały procent nieprawidłowości dotyczył: 

• zastosowania nieprawidłowego okresu wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy 

o pracę; 

• przekroczenia limitu zawarcia umowy na czas określony powyżej 33 miesięcy 

bez powołania się na obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy, jeżeli 

ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego 

zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności 

zawarcia umowy (art. 251 par. 4 pkt 4 Kodeksu pracy), 

• nieterminowe powiadomienie OIP o zawarciu umowy na czas określony w przypadku, 

o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy. 

 

Nie stwierdzono naruszeń w zakresie nawiązania umowy na okres próbny na okres 

przekraczający 3 miesięcy.  

Najczęstszą przyczyną naruszeń przepisów prawa pracy była nierzetelność służb 

kadrowych w zakresie sporządzania informacji o warunkach zatrudnienia oraz 

aktualizowania ich treści. Pozostałe naruszenia wynikały z nieznajomości przepisów prawa 

pracy lub pomyłek.  

 

Podsumowanie 

Na podstawie liczby skierowanych do pracodawców wniosków oraz ich treści należy 

stwierdzić, że pracodawcy przestrzegają co do zasady przepisy prawa w zakresie zawierania 

umów terminowych. W wyniku 71 kontroli skierowano 41 wniosków w wystąpieniach, 

co wskazuje na nieznaczną skalę popełnionych nieprawidłowości. 

Skargi dotyczące nieprawidłowości przy zawieraniu umów terminowych, stanowiły 

znikomy odsetek ogólnej liczby wniesionych skarg w 2019 roku. 

Kontrole nie ujawniły rażących nieprawidłowości popełnionych przez pracodawcę.  
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Oceniając treść skierowanych wniosków należy stwierdzić, że pracodawcy 

przestrzegają co do zasady przepisy prawa w zakresie zawierania umów terminowych oraz 

nie nadużywają możliwości stosowania wyłączenia z limitów czasowych i ilościowych 

zawieranych umów na czas określony, jakie daje im przepis art. 251 § 4 kodeksu pracy.  

W toku przeprowadzonych kontroli jedynie w 2 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. 

Jedynie w jednym przypadku stwierdzono nieterminowe dopełnienie tego obowiązku.  

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. 

Przeprowadzone kontrole wskazują, że pracodawcy nie nadużywają zawierania 

umów na czas określony z przekroczeniem limitu 3/33. 

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, najczęstszą 

przyczyną, na którą powoływali się pracodawcy było zatrudnienie pracownika w związku 

z zawarciem przez pracodawcę terminowej umowy z kontrahentem o świadczenie usług 

w zakresie usług sprzątania, usług ochrony lub usług logistycznych. 

Powyższa przyczyna, na którą powołują się pracodawcy pozostaje niezmiennie 

najczęściej podawaną przyczyną od momentu wejścia w życie nowych przepisów o 

zawieraniu umów na czas określony tj. od dnia 22.02.2016 roku. Nie odnotowano przypadku 

podważenia przez inspektora pracy przyczyn, na które pracodawcy powołali się wyłączając 

umowę na czas określony spod limitu 3/33.  

 

Wnioski 

W wyniku przeprowadzonych kontroli skierowano 41 wniosków w wystąpieniach 

regulujących stwierdzone nieprawidłowości, z czego 36 wniosków zostało zrealizowanych. 

Wyeliminowano tym samym większość nieprawidłowości związanych z zawieraniem umów 

terminowych.  

Biorąc pod uwagę skalę oraz ciężkość stwierdzonych w toku kontroli uchybień, 

a także brak wykroczeń należy uznać, iż pracodawcy przestrzegają przepisy w zakresie 
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zawierania umów terminowych. Temat ten stanowił również śladowy przedmiot skarg 

składanych przez pracowników. 

Analiza kontroli przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat pozwala na pozytywną 

ocenę znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy dotyczących umów terminowych. 

Słabością dokonanej nowelizacji przepisów jest nadal przepis art. 251 § 4 pkt 4 k.p. 

wprowadzający wyłączenie limitów czasowych i ilościowych zawierania umów na czas 

określony bez konkretyzacji powodów uzasadniających zawarcie takiej umowy, co może 

prowadzić do nadużyć. Natomiast inspektorzy pracy w takich przypadkach, ze względu 

na nieprecyzyjne zapisy przyczyn uzasadniających zawarcie takiej umowy nie mają 

skutecznego narzędzia zbadania ich zasadności. 
 

Działania prewencyjne 

W ramach kontroli prowadzonych w związku z realizacją tematu udzielono 265 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 dotycz ących czasu pracy oraz 

wypłaty wynagrodze ń i innych świadcze ń ze stosunku pracy  

Przeprowadzono 63 kontrole u 61 pracodawców, którzy zatrudniali ogółem 13 207 

pracowników, w tym 6 901 kobiet i 3 851 pracowników niepełnosprawnych.  

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami inspektorzy pracy 

zastosowali następujące środki prawne: 

− decyzje nakazu – 1, 

− wystąpienia – 61, wnioski w wystąpieniach – 279, 

− polecenia – 18,  

− mandaty – 21, liczba wykroczeń w mandatach 51, kwota grzywien w mandatach 

22 200,- zł., 

− środki wychowawcze – 14, liczba wykroczeń – 21. 

Nie kierowano wniosków do sądu o ukaranie. 

Stan realizacji środków prawnych  

Na podstawie dotychczas przekazanych przez pracodawców informacji o realizacji 

wydanych środkach prawnych oraz przeprowadzonych kontrolach sprawdzających ustalono, 

że: 

− na ogólną liczbę 279 wniosków skierowanych w wystąpieniach potwierdzono 

wykonanie 205 wniosków (wpłacono kwotę 25 598,95 zł. dla 20 pracowników), 
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− wykonano wszystkie polecenia (18), w związku z powyższym wypłacono świadczenia 

pieniężne związane ze stosunkiem pracy na łączną kwotę 246 172,34 zł. dla 172 

pracowników. 

Najwięcej kontroli przeprowadzono w handlu i naprawach (20) oraz w przetwórstwie 

przemysłowym (15). Natomiast biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych pracowników, 

kontrolą objęto: 32 pracodawców zatrudniających do 9 pracowników; 16 pracodawców 

zatrudniających od 10 do 50 pracowników; 7 pracodawców zatrudniających od 50 do 249 

pracowników; 8 pracodawców zatrudniających 250 i więcej pracowników. 
 

Podsumowanie 

Z kontroli przeprowadzonych w 2019 r. wynika, że najwięcej naruszeń przepisów  

o czasie pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy było  

w zakładach pracy zatrudniających od 50 do 249 pracowników. W pozostałych trzech 

kategoriach pracodawców liczba naruszeń była porównywalna tj. inspektorzy stosowali 

postępowanie mandatowe w około 1/3 skontrolowanych podmiotów. Natomiast w zakładach 

zatrudniających od 50 do 249 zatrudnionych przeprowadzono 7 kontroli, w których nałożono 

4 mandaty. Natomiast w 2018 r. najwięcej nieprawidłowości stwierdzono wśród 

pracodawców zatrudniających 250 i więcej pracowników. Ujawnienie tylu nieprawidłowości  

w podmiotach o stabilnym przedmiocie działalności i posiadających profesjonalne służby 

kadrowo – finansowe, zazwyczaj spowodowane jest niedoborem pracowników. Warto 

podkreślić, że pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę kontrolującym, że mają duże 

trudności w znalezieniu nowych wykwalifikowanych pracowników. Na podstawie 

przeprowadzanych kontroli, jak i obserwacji własnych inspektorów pracy można stwierdzić, 

że jest to tendencja narastająca, tj. deficyt pracowników na rynku staje się poważnym 

problemem dla wielu branż gospodarki narodowej, dotyczy to między innymi transportu  

i budownictwa. W 2019 r. trudności z pozyskaniem nowych pracowników można było 

zaobserwować również w szeroko rozumianej sferze budżetowej, gdzie podstawową barierą 

w zatrudnianiu nowych pracowników według pracodawców są niski lub bardzo niskie zarobki.  

Najwięcej naruszeń przepisów z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń stwierdzono  

w następujących branżach: usługi administrowania, przetwórstwo przemysłowe oraz  

w handlu i naprawach (w latach 2017-2018 najwięcej nieprawidłowości stwierdzono  

w przetwórstwie przemysłowym). Natomiast najmniej naruszeń przepisów prawa pracy 

stwierdzono w następujących branżach: kultura, rozrywka, rekreacja oraz działalność 

profesjonalna. W związku z powyższym dobierając zakłady do kontroli w tym temacie w roku 

2020 należałoby kontrolować przede wszystkim zakłady w tych branżach, w których od lat są 

ujawniane naruszenia przepisów w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń pracę. 
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Najczęściej wyst ępujące nieprawidłowo ści 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. 

Zgodnie z § 6 wymienionego rozporządzenia, pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego 

pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą między 

innymi ewidencje czasu pracy oraz kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę  

i innych świadczeń związanych z pracą oraz wnioski pracownika o wypłatę wynagrodzenia 

do rąk własnych. W związku z krótkim okresem ich obowiązywania, jak również z dosyć 

skomplikowanymi przepisami – pracodawcy popełniają błędy przy ich stosowaniu.  

Najczęściej spotykane nieprawidłowości dotyczą rzetelności prowadzenia ewidencji 

czasu pracy, w szczególności nie zamieszczanie w niej informacji dotyczących liczby 

przepracowanych godzin lub godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz informacji 

o dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia.  

Kontrole przeprowadzone w 2019 r. potwierdzają obserwację z lat poprzednich, 

że niedobór pracowników jest bardzo często przyczyną nieprawidłowości w zakresie 

przestrzegania przez pracodawców przepisów o przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. 

Dotyczy to przede wszystkim obowiązku udzielania dnia wolnego za pracę w sobotę tj. dniu 

wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Natomiast wynagrodzenie 

z dodatkiem 100% pracodawcy najczęściej wypłacają. Aby ukryć przed organami 

kontrolnymi pracę w szóstym dniu tygodnia, zdarzają się przypadki, że ww. świadczenie jest 

wypłacane pod postacią premii lub nagrody i jednocześnie pracy tej, nie uwzględnia się 

w ewidencji czasu pracy. Należy podkreślić, że w/w naruszenia odbywają się często 

za zgodą lub akceptacją pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy. Wymienione 

wyżej nieprawidłowości pracownicy zgłaszają często podczas udzielania porad prawnych, 

natomiast podczas kontroli pracownicy bardzo często odmawiają współpracy z inspektorami 

prowadzącymi kontrole, co często uniemożliwia ustalenie stanu faktycznego i ewentualnie 

wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób odpowiedzialnych za naruszanie przepisów 

prawa pracy. Narastająca skala tego zjawiska wymaga zwrócenia na te sprawy szczególnej 

uwagi w toku działalności kontrolnej. 

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2019 r. można zaobserwować dalszy 

spadek naliczonych, a nie wypłaconych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku 

pracy, w tym wynagrodzenia zasadniczego. W roku 2018 skierowano do pracodawców 

cztery nakazy płatnicze (19 decyzji), natomiast w 2019 r. wydano 1 nakaz (1 decyzja). 

Natomiast na znaczącym poziomie utrzymują się nieprawidłowości polegające 

na nieprawidłowym naliczeniu należnych świadczeń pieniężnych (np. dodatek za godziny 

nadliczbowe naliczono w wysokości 50%, zamiast w wysokości 100%) bądź opóźnieniu 

w terminowej ich wypłacie.  
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Kontrole przeprowadzone w 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich wykazały, 

że powtarzającą się od lat nieprawidłowością było nieustalenie w prawie zakładowym 

systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych (najczęściej 

dotyczy to zakładów zatrudniających do 9 pracowników) oraz nieprawidłowości w zakresie 

sporządzania harmonogramów i przekazywanie ich pracownikom. Powyższe bardzo utrudnia 

czynności kontrolne oraz często uniemożliwia sprawdzenie prawidłowości naliczenia bądź 

wypłacenia świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowo ści 

Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli oraz informacji uzyskanych 

od inspektorów pracy kontrolujących przedmiotowe zagadnienia nasuwają się następujące 

przyczyny naruszeń prawa w zakresie czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych 

świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy. 

Czas pracy 

• nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy – stwierdzone 

nieprawidłowości były związane z wprowadzeniem od 1 stycznia 2019 r. zmian 

przepisów dotyczących dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, 

w tym ewidencji czasu pracy i stosunkowo krótkim okresem obowiązywania tych 

zmian, jak również z dosyć skomplikowanymi rozwiązaniami w tym zakresie 

przyjętymi przez ustawodawcę, 

• niewystarczająca liczba zatrudnionych pracowników w zakładzie pracy, w stosunku 

do zadań, jakie mają wykonać lub rzadziej nieprawidłowa organizacja procesu pracy, 

stąd naruszane są przepisy dotyczące np. niezapewnienia dnia wolnego z tytułu 

przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy; doby pracowniczej lub w zakresie 

odpoczynków dobowych i tygodniowych,  

• stopień skomplikowania przepisów regulujących niektóre zagadnienia i instytucje 

zakresu czasu pracy np.: dotyczące doby pracowniczej, prawidłowego stosowania 

tzw. „ruchomego rozkładu czasu pracy”, obliczenie maksymalnego tygodniowego 

czasu pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi przeciętnie na tydzień w przyjętym 

okresie rozliczeniowym lub ustalanie godzin nadliczbowych z przekroczenia 

przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, stwarza w dalszym ciągu trudności 

pracodawcom w ich stosowaniu. 

• błędna interpretacja przepisów, nieznajomość oraz lekceważenie przez pracodawców 

obowiązków dotyczących ustalenia w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy 

przepisów dotyczących systemów czasu pracy, okresów rozliczeniowych i rozkładów 
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czasu pracy obowiązujących w danym zakładzie oraz planowania czasu pracy, 

w szczególności w zakresie sporządzania rozkładów czasu pracy i przekazywania 

ich pracownikom w odpowiednim czasie. 

Wynagrodzenia 

• od wielu lat pracodawcy najczęściej uzasadniają ujawnione naruszenia przepisów 

w zakresie wypłaty wynagrodzeń (nie wypłacenie świadczeń pieniężnych związanych 

ze stosunkiem pracy lub nieterminowa wypłata) brakiem środków finansowych 

na zaspokojenie należnych świadczeń pracowniczych (często pada argument, że ich 

kontrahenci zalegają z zapłatą za wykonane prace, co skutkuje brakiem wypłaty 

należnych świadczeń własnym pracownikom), 

• słaba znajomość przepisów, głównie w małych zakładach pracy, które nie zatrudniają 

wyspecjalizowanych służb kadrowych lub niewystarczająca współpraca pomiędzy 

właścicielem zakładu, a biurem podatkowym naliczającym należne świadczenia 

np. w zakresie wypłaty bądź ustalania w prawidłowej wysokości niektórych świadczeń 

pieniężnych lub dokonanie nieprawidłowej interpretacji przepisów np. nie wypłacenie 

dodatku za godziny nadliczbowe w związku z podjęciem przez pracownika pracy 

dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej, 

• bardzo skomplikowane przepisy np. regulujące zasady dokonywania potrąceń 

z wynagrodzenia za pracę lub brak legalnej definicji tzw. „normalnego 

wynagrodzenia” przy obliczaniu wynagrodzenia za przepracowane godziny 

nadliczbowe, w szczególności, gdy wynagrodzenie zasadnicze jest ustalone w 

umowie o prace poniżej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, 

• wiele nieprawidłowości i to zarówno w zakresie wynagrodzeń za pracę oraz innych 

świadczeń pieniężnych związanych ze stosunkiem pracy, jaki i czasu pracy powstaje 

w związku z niewystarczającą liczbą pracowników zatrudnionych w działach kadrowo 

– płacowych lub ich przygotowanie merytoryczne jest na zbyt niskim poziomie 

w stosunku do zadań na nich nałożonych.  

Wnioski 

Na podstawie analizy wyników kontroli za rok 2019 należy stwierdzić, że pracodawcy 

w dalszym ciągu nie respektują przepisów o czasie pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych 

świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, dlatego należy prowadzić kontrole w tym 

zakresie. Szczególnie w branżach w których stwierdzono najwięcej nieprawidłowości 

tj.: przetwórstwie przemysłowym; handlu i naprawach oraz usługach administrowania. 

W związku z tym, że do naruszeń przepisów dochodziło we wszystkich kategoriach 

pracodawców, to kontrole powinny być prowadzone zarówno u pracodawców 
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zatrudniających kilku pracowników, jak i w zakładach zatrudniających kilkudziesięciu 

lub kilkuset pracowników.  

Nadal aktualny jest postulat zróżnicowania kar za stwierdzone w trakcie kontroli 

wykroczenia, w zależności od skali prowadzonej działalności gospodarczej ewentualnie 

liczby zatrudnionych pracowników. Za naruszenie przepisów o czasie pracy 

lub wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych pracodawcy grozi grzywna 

w wysokości od tysiąca do 30 tysięcy złotych. Najczęściej jest to mandat nakładany przez 

inspektora pracy w wysokości od tysiąca do dwóch tysięcy złotych lub orzeczenie sądu, który 

nakłada karę z reguły nie wyższą niż trzy tysiące złotych. Na podstawie kontroli 

przeprowadzonych w 2019 r. można stwierdzić, że dużo naruszeń wykroczeń zostało 

stwierdzonych u pracodawców zatrudniający powyżej 50 lub 250 pracowników. Dlatego 

należy postulować pod adresem ustawodawcy o wprowadzenie nowych rozwiązań w tym 

zakresie, aby pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników lub ponad 250 pracowników 

ponosili adekwatną odpowiedzialność w stosunku do skali prowadzonej działalności 

gospodarczej. Można się zastanowić nad wprowadzeniem podobnej odpowiedzialności, jaka 

już funkcjonuje od kilku lat w transporcie drogowym, gdzie liczba zatrudnionych kierowców 

decyduje o wysokości kary nakładanej na przedsiębiorcę. Dobrym rozwiązaniem byłoby 

podniesienie górnej stawki mandatu nakładanego przez inspektora pracy np. z dwóch tysięcy 

do kilku tysięcy złotych. 

Bardzo ważnym postulatem pod adresem ustawodawcy, jest wprowadzenie nowych 

rozwiązań dotyczących rekompensowania czasu pracy pracownikowi, który wykonywał pracę 

w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym 

tygodniu pracy. Jest to postulat podnoszony od kilku lat, obserwacje poczynione przez 

inspektorów ale również postulaty zgłaszane przez pracodawców i pracowników są zgodne, 

że interwencja ustawodawcy w tym zakresie jest niezbędna. W obecnie obowiązującym 

stanie prawnym, pracownikowi przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony do 

końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym (art. 1513 kodeksu pracy). 

Rozmowy prowadzone w trakcie kontroli z pracodawcami i pracownikami ale również 

działającym w zakładzie pracy zakładowymi organizacjami związkowymi – jednoznacznie 

pokazują, że wszystkie ww pomioty oczekują wprowadzenia przepisów, które pozwolą na 

rekompensatę pracy w tym dniu, również w formie pieniężnej. Obowiązujące przepisy 

prowadzą do świadomego fałszowania ewidencji czasu pracy lub wprowadzaniem do prawa 

zakładowego szeregu rodzajów premii i nagród, które w rzeczywistości są wynagrodzeniem 

za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego dnia pracy. Warto również 

zauważyć, że szereg zakładowych organizacji związkowych jest za wprowadzeniem 

rozwiązań pozwalających zapłacić pracownikowi za pracę w tym dniu.  
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Należy postulować pod adresem ustawodawcy wprowadzenie do obowiązujących 

przepisów definicji tzw. „normalnego wynagrodzenia” w kontekście wypłaty za godziny 

nadliczbowe. Ciągle aktualnym pozostaje postulat wprowadzenia do kodeksu pracy regulacji 

dotyczących możliwości zmiany przez pracodawcę istniejącego rozkładu czasu pracy.  

Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie kontroli, udzielania porad prawnych, 

czy skrupulatnej analizy skarg, można postawić tezę, że istotnym problemem dzisiejszego 

rynku pracy, który dosyć istotnie również rzutuje na zagadnienia ubezpieczeniowe 

i podatkowe są świadczenia pieniężne wypłacane przez pracodawców za wykonana pracę 

poza oficjalną listą płac. Pomimo, że nie ma szybkich i skutecznych rozwiązań tego 

problemu, to biorąc pod uwagę skale nadużyć w tym zakresie, ustawodawca powinien 

szukać rozwiązań aby skutecznie eliminować nieprawidłowości występujące na rynku pracy. 

Działania prewencyjne: 

Podejmowano działania w zakresie poradnictwa i popularyzacji przepisów w tym 

zakresie. W dalszym ciągu należy prowadzić działania w zakresie poradnictwa 

i popularyzacji przepisów, ponieważ obowiązujące regulacje stwarzają ciągle wiele trudności 

interpretacyjnych i rodzą szereg wątpliwości, jeżeli chodzi o ich praktyczne stosowanie. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na nowe regulacje dotyczące dokumentacji 

w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym ewidencji czasu pracy. O konieczności 

i potrzebie prowadzenia powyższych działań świadczy duża liczba uczestników szkoleń, 

które są prowadzone na wniosek organizacji zrzeszających pracowników jak i pracodawców. 

Działalność prewencyjna w tym zakresie nie tylko podnosi świadomość prawną uczestników 

szkoleń ale w przyszłości może się znacząco przełożyć na poprawę przestrzegania 

przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniach.  

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.6. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 pa ździernika 2018 r. o pracowniczych 

planów kapitałowych  

Kontrole zostały przeprowadzone w podmiotach posiadających status pracodawcy 

i zleceniodawcy oraz w których działa rada nadzorcza. 

Od dnia 01.07.2019 r. kontrolą objęto podmioty zatrudniające na dzień 31 grudnia 2018 r. 

co najmniej 250 osób co najmniej 250 osób. 
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A. Kontrole planowe 

Kontrolami objęto zawieranie umów o zarządzanie Pracowniczych Planów 

Kapitałowych oraz zawieranie umów o prowadzenie PPK. 

Kontrole wykazały, że pracodawcy terminowo zawarli umowy o zarządzanie PPK 

oraz umowy o prowadzenie PPK. 

W jednej kontroli zakresem tematycznym objęto również dokonywanie wpłat oraz 

terminowe dokonywanie wpłat na PPK. Kontrole wykazały, że pracodawcy terminowo 

dokonali wpłat na PPK. 

 

Podsumowanie  

Inspektorzy pracy dokonywali obserwacji dotyczących kontrolowanych podmiotów  

w zakresie badanej problematyki, identyfikowali problemy pojawiające się na terenie 

działania danego okręgowego inspektoratu, zjawiska i tendencje wymagające zwiększonej 

uwagi w przyszłości, np. wskazujące na sposoby obchodzenia przepisów. 

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości, gdyż w pierwszej kolejności 

obowiązki wynikające z ustawy dotyczyły dużych podmiotów (zatrudniających powyżej  

250 pracowników), świadomych celów wprowadzenia ustawy i korzyści płynących  

z systematycznego oszczędzania na przyszłość. Kontrolowani pracodawcy już znacznie 

wcześniej przygotowywali się do nałożonych na nich obowiązków poprzez m.in. 

wcześniejsze informowanie pracowników o możliwości skorzystania z tej formy oszczędzania 

oraz dokonanie rozpoznania na rynku usług informatycznych oferowanych technicznych 

możliwości systemów elektronicznych odpowiedzialnych za prawidłowe realizowanie 

obowiązków ustawy o PPK.  

Wcześniejsze zainteresowanie pracodawców tematyką PPK wiązało się również 

z faktem, iż termin wejścia w życie przepisów przypadał przed końcem roku 

kalendarzowego, kiedy dochodzi do skumulowania także innych obowiązków nałożonych 

przez ustawodawcę na pracodawców. 

Kontrolowane podmioty nie zdecydowały się na dokonywanie wpłat dodatkowych, 

Zaledwie w jednej kontroli jeden pracownik zdecydował się na dokonywanie wpłaty 

dodatkowej. 

 

Wnioski wynikaj ące z przeprowadzonych kontroli, w tym dotycz ące nowych 

przepisów . 

Z uwagi na wprowadzenie zupełnie nowej regulacji prawnej oraz zbyt krótki okres 

obowiązywania przepisów i niewielką ilość przeprowadzonych kontroli nie można jeszcze 

formułować jednoznacznych wniosków końcowych. 
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Niemniej jednak należałoby podnieść kilka kwestii dotyczących trudności w realizacji 

zadań kontrolnych, tj.: 

• brak wiarygodnej możliwości sprawdzenia zawarcia oraz daty zawarcia umowy 

o prowadzenie PPK z uwagi na fakt, iż umowa zawierana jest w formie elektronicznej 

i stosowane przez pracodawców systemy informatyczne nie umożliwiają 

wygenerowania potwierdzenia zawarcia umowy o formie wydruku, 

•  brak możliwości zweryfikowania podawanych przez pracodawcę danych liczbowych 

wymaganych przez tabelę odnośnie liczby osób podlegających obowiązkowemu 

ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Zalecanym byłoby, aby inspektor pracy 

udający się na kontrole w tym temacie uprzednio dysponował odpowiednimi 

informacjami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

B. Kontrole skargowe 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2019 r. przeprowadzono jedną 

kontrolę, w ramach realizacji tematu, w związku ze złożoną przez pracownika skargą 

dotyczącą nieuzgodnienia z pracownikami wyboru instytucji finansowej obsługującej 

Pracownicze Plany Kapitałowe. W treści skargi pracownik zarzucił pracodawcy, iż w trakcie 

wdrażania przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawca  

nie podał informacji, kto jest przedstawicielem pracowników oraz w jaki sposób pracownicy 

zostali wybrani do udziału w pracach komisji powołanej do wyboru instytucji finansowej,  

z którą zawarta zostanie umowa o zarządzanie PPK oraz Umowa o prowadzenie PPK. 

Pracownikowi udzielono odpowiedzi, iż sprawy w tym zakresie nie należą do właściwości 

rzeczowej Państwowej Inspekcji Pracy. 

W ramach przeprowadzonej kontroli, inspektor pracy nie stwierdził nieprawidłowości, 

w tym w szczególności rażących nieprawidłowości. 

 

Podsumowanie   

Podsumowanie obejmuje obserwacje inspektorów pracy dotyczące kontrolowanych 

podmiotów w zakresie badanej problematyki, zidentyfikowane problemy, zjawiska i tendencje 

wymagające zwiększonej uwagi w przyszłości, np. wskazujące na sposoby obchodzenia 

przepisów. 

Kontrola wykazała, że pracownicy nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat 

zakresu działalności Państwowej Inspekcji Pracy w odniesieniu do realizowania postanowień 

ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Z kolei zaś z treści ustawy nie wynika wprost, 

jaki organ został umocowany prawnie do przeprowadzania kontroli w tym zakresie. Należy 

więc liczyć się ze zwiększoną ilością skarg, zarówno ze strony samych pracowników, jak 

również ze strony organizacji związkowych działających w zakładzie, chociażby z uwagi na 
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fakt bardzo cennych i niejednoznacznie sformułowanych kryteriów wyboru instytucji 

finansowych, takich jak: warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywność 

procesu zarządzania zgromadzonym kapitałem, a także doświadczenie w zarządzaniu 

funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi danej instytucji, czy też najlepiej 

rozumianym interesem osób zatrudnionych. 

Niejednokrotnie, być może organizacje związkowe będą podejmować próby 

nakłonienia pracodawcy do wyboru konkretnej instytucji finansowej, a prawidłowość 

i poprawność jej wyboru pozostawią kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, pomimo braku 

wyraźnego umocowania prawnego w tym zakresie. 

 

Wnioski wynikaj ące z przeprowadzonych kontroli, w tym dotycz ące zmian przepisów. 

Analiza kontroli dotyczących PPK, wykazała, że kwestie związane z uczestnictwem 

czynnika społecznego przy wyborze instytucji finansowej tj. organizacji związkowych bądź 

przedstawicieli załogi były przedmiotem zainteresowania inspektorów pracy, pomimo braku 

wymagań prawnych, jak i statystyczno-sprawozdawczych w tym zakresie. Może to oznaczać, 

że kwestie te mogą stanowić źródło konfliktów w zakładach pracy, które następnie mogą 

zostać poddane rozstrzygnięciu organów Państwowej Inspekcji Pracy. Zasadne byłoby 

zatem w tym zakresie przeprowadzenie kampanii informującej o uprawnieniach organizacji 

związkowej w odniesieniu do obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych. 

 

 

III.7. Kontrole agencji zatrudnienia oraz przestrze gania przepisów prawa wobec 

pracowników tymczasowych  

A. Agencje zatrudnienia świadcz ące usługi po średnictwa pracy, doradztwa 

personalnego, poradnictwa zawodowego 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 38 kontroli w 38 podmiotach.  

W zakresie przestrzegania prawa przez agencje zatrudnienia stwierdzono, podobnie 

jak w latach ubiegłych przypadek podjęcia działalności bez wymaganego wpisu do rejestru 

agencji zatrudnienia. 

Ponadto podobnie jak w latach ubiegłych stwierdzono przypadki niezamieszczania 

w dokumentach numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia; nieterminowego opłacania 

składki na Fundusz Pracy. 

Nie stwierdzono innych nieprawidłowości w zakresie spełniania warunków 

prowadzenia agencji. 
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W zakresie kierowania do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 

stwierdzono, że agencje przestrzegały obowiązujące przepisy w zakresie prowadzenia 

wykazu podmiotów do których były kierowane osoby do pracy za granicą. Nieliczne 

nieprawidłowości, w zakresie treści, dotyczyły umów zawieranych z osobami kierowanymi 

do pracy oraz umowy zawartej z pracodawcą zagranicznym. 

W ocenie inspektora pracy skala ww. naruszeń jest podobna do tych ujawnionych 

w latach ubiegłych. 

Przeprowadzone w 2019 r. kontrole nie ujawniły nowych zjawisk związanych 

z badaną tematyką. 
 

Wnioski 

W ocenie inspektora pracy w.w naruszenia w głównej mierze były spowodowane 

nieznajomością przepisów. Podmioty podejmują działalność określonego rodzaju 

bez uprzedniego zapoznania się np. z przepisami związanymi z doradztwem personalnym. 

Nie dokładają należytej staranności w zakresie konieczności zawierania odpowiednich 

zapisów w umowach i dokumentach.  

Niewątpliwie przeprowadzane przez inspektorów pracy kontrole, uświadamiają 

osobom prowadzącym agencje zatrudnienia, konieczność i potrzebę przestrzegania 

obowiązujących w tym zakresie przepisów.  

 

B. Agencje pracy tymczasowej 

Przeprowadzono 38 kontroli w 37 podmiotach. 

W kontrolowanych agencjach stwierdzono, że nie egzekwowały w pełni  

od pracodawców użytkowników obowiązku przekazania informacji na temat warunków 

wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz nie występowały o przekazanie do wglądu regulacji płacowych obowiązujących  

u pracodawców użytkowników na stanowiskach pracy na których byli zatrudniani pracownicy 

tymczasowi.  

W większości zbadanych przypadków, w uzgodnieniach na piśmie pomiędzy APT  

a pracodawcą użytkownikiem przed rozpoczęciem pracy, zawierano ustalenia dotyczące 

rodzaju pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, miejsca 

wykonywania tej pracy oraz okresu na jaki ma być zatrudniony pracownik tymczasowy. 

Nieścisłości w ustaleniu rodzaju pracy stwierdzono w dwóch agencjach w odniesieniu  

do 2 stanowisk pracy. Również w dwóch agencjach stwierdzono brak ustaleń dotyczących 

wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do wykonywania pracy, która ma być powierzona 

pracownikowi tymczasowemu. 
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W zakresie wywiązywania się przez agencje z obowiązku przekazania pracownikowi 

tymczasowemu informacji przed rozpoczęciem przez niego pracy, stwierdzono przypadki 

nieprzekazania pracownikowi tymczasowemu informacji o rodzaju pracy, która ma być mu 

powierzona lub informacja w tym zakresie była niepełna. 

Przeprowadzone kontrole pokazały, że agencje pracy tymczasowej starają się 

przestrzegać nowych regulacji prawnych obowiązujących od 1 czerwca 2017 r. 

Z zadowoleniem przyjęto ograniczenie czasookresu z którego ustala się podstawę naliczenia 

wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy. Przy czym pojawiły się w tym zakresie wątpliwości interpretacyjne związane 

z podstawą naliczenia urlopu wypoczynkowego w sytuacji gdy wynagrodzenie za pracę 

jest wypłacane do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Z reguły agencje 

przyjmują do podstawy wynagrodzenie należne pracownikowi za okres 3 miesięcy 

poprzedzający miesiąc kalendarzowy, w którym pracownikowi udzielono czasu wolnego 

od pracy, a nie wynagrodzenie wypłacone w tym okresie. W sytuacji przesunięcia terminu 

wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc na 10 dzień następnego miesiąca kalendarzowego, 

brak jest jasnej regulacji z jakiego wynagrodzenia należy naliczyć pracownikowi 

tymczasowemu wynagrodzenie urlopowe, jeżeli z urlopu korzysta w drugim miesiącu 

zatrudnienia. W tej sytuacji nie występuje wynagrodzenie wypłacone w okresie 

poprzedzającym miesiąc korzystania z urlopu.  

Agencje pracy tymczasowej i pracownicy tymczasowi korzystają z możliwości 

wykorzystania urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę zawartej z tą samą agencją. 

W zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których zgodnie z art. 

22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę, nieprawidłowości stwierdzono  

w 3 agencjach. 

W przeprowadzonych kontrolach w 2019 r. nie stwierdzono przypadku naruszenia 

przepisów dotyczących: 

− dopuszczalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej, 

− konieczności zastosowania do pracownicy tymczasowej rygoru wynikającego  

z art. 177 § 3 Kodeksu pracy. 

 

Przyczyny nieprawidłowo ści 

W ocenie inspektorów pracy stwierdzone nieprawidłowości wynikają z: 

− braku dostatecznej znajomości przepisów prawa; 

− niedbalstwo ze strony osób prowadzących agencje zatrudnienia; 
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− chęć ukrycia, że chodzi o zatrudnienie tymczasowe (z uwagi na niechęć niektórych 

osób do podejmowania pracy poprzez agencje zatrudnienia). W odniesieniu 

do przypadków nieoznaczania ofert pracy tymczasowej odpowiednią adnotacją. 
 

Wnioski 

Biorąc pod uwagę ujawnione naruszenia, w szczególności zatrudniania osób  

na podstawie umów cywilnoprawnych, zatrudniania z naruszeniem przepisów dotyczących 

legalności zatrudnienia cudzoziemców, wprowadzonym czasookresem świadczenia pracy  

w charakterze pracownika tymczasowego i mogącymi powstawać w tym zakresie praktykami 

obchodzenia ww. regulacji poprzez instytucje outsorcingu, należy stwierdzić, że kontrole  

w tym zakresie są konieczne.  

 

C. Pracodawcy u żytkownicy 

Przeprowadzono 33 kontrole, w 33 podmiotach. W czasie kontroli stwierdzono 

następujące nieprawidłowości: 

−  nieuzgadnianie przez pracodawców użytkowników w umowie zawartej z agencją 

pracy tymczasowej, okresu na jaki mają być zatrudnieni pracownicy tymczasowi.  

− nieprzekazywanie agencjom pracy tymczasowej pisemnej informacji o wynagrodzeniu 

przewidzianym w obowiązujących u pracodawców użytkowników regulaminach 

wynagradzania, w szczególności o takich składnikach wynagrodzenia jak premia, 

dodatek absencyjny, dodatek za warunki pracy.  

− nieprowadzenie ewidencji czasu pracy lub prowadzenia jej w sposób nierzetelny, 

− niezapewnienie dnia wolnego do pracy w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu 

przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, 

− niezapewnienie odpowiedniej liczby godzin odpoczynku dobowego i tygodniowego.  

− nieprzekazanie związkom zawodowym informacji określonych w art. 9 ust 1 ustawy  

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  

− brak lub nieprawidłowe prowadzenie ewidencji zatrudnionych pracowników 

tymczasowych  

 

W ocenie inspektora pracy skala w/w naruszeń jest podobna do tych ujawnionych 

w latach ubiegłych. Ponadto stwierdzono: 

−  przypadki niepoddania pracownika tymczasowego szkoleniu wstępnemu ogólnemu  

i stanowiskowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;  

− niepoinformowanie pracownika tymczasowego o ryzyku zawodowym , które wiąże się 

z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;  
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− niezapewnienie pracownikom tymczasowym odzieży roboczej i obuwia roboczego;  

− nieudostępnienie pracownikom tymczasowym - obywatelom Ukrainy, instrukcji  

w języku dla nich zrozumiałym; 

− przeprowadzenie przez agencję zatrudnienia szkoleń wstępnych w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy zamiast przez pracodawcę użytkownika na danym 

stanowisku pracy;  

− wynagrodzenie pracowników tymczasowych niższe od wynagrodzenia pracowników 

własnych zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika na tych samych 

stanowiskach pracy;  

 

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). 

Kontrolą objęto pracodawców użytkowników różnej wielkości – od małych 

przedsiębiorstw, zatrudniających kilkudziesięciu pracowników, do dużych zakładów 

będących oddziałami globalnych korporacji. Nieprawidłowości stwierdzano w obu grupach, 

przy czym więcej nieprawidłowości i o większym ciężarze gatunkowym występowało  

u mniejszych pracodawców. 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują na to, że na nieprawidłowości 

stwierdzane u pracodawców użytkowników w niewielkim stopniu zależą od współpracy na 

linii APT – pracodawca użytkownik. Raczej są odzwierciedleniem ogólnego poziomu kultury 

bezpieczeństwa oraz znajomości i przestrzegania przepisów w tych przedsiębiorstwach. 

Biorąc pod uwagę ujawnione naruszenia, w szczególności przypadki związane  

z naruszaniem przepisów o czasie pracy, zatrudnianiem pracowników tymczasowych  

na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, 

przypadkami celowego zaniżania pracownikom tymczasowym wynagrodzenia za pracę  

w stosunku do pracowników własnych należy stwierdzić, że kontrole w tym zakresie są 

konieczne.  

Ze szczególną uwagą należy przyjrzeć się również jaki wpływ na kwestie związane 

z zatrudnieniem tymczasowym będą miały przepisy ograniczające czasookres pracy 

pracownika tymczasowego u danego pracodawcy użytkownika.  
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III.8. Delegowanie pracowników z terytorium RP w ra mach świadczenia usług  

Do kontroli wytypowano 9 podmiotów. 

Nr kontroli  

Państwo członkowskie 
UE/EOG lub Szwajcaria,  
na terytorium którego 

delegowano pracowników 
z podmiotu prowadz ącego 
działalno ść na terytorium 

RP 

Liczba osób 
delegowanych,  
wobec których 

dokonano 
ustale ń 

Obywatel-
stwo osób 

kierowanych  

Forma 
delegowania 

9/0295/26 Dania 1 Polska umowa  
z kontrahentem 

9/0295/26 Szwecja 1 Polska umowa  
z kontrahentem 

9/0269/2 Belgia 3 Ukraina umowa  
z kontrahentem 

9/0129/4 Francja 1 Polska umowa  
z kontrahentem 

9/0264/5 Niemcy 1 Polska umowa  
z kontrahentem 

9/0264/12 Niemcy 4 Polska umowa  
z kontrahentem 

9/0264/46 Niemcy 3 Polska umowa  
z kontrahentem 

9/0264/46 Francja 1 Polska umowa  
z kontrahentem 

 

W 2. podmiotach podjęto czynności na wnioski IMI belgijskiej instytucji łącznikowej 

i belgijskiej inspekcji pracy. W jednym przypadku stwierdzono brak oznak prowadzonej 

działalności w miejscu wskazanym w treści przekazanego wniosku. W odpowiedzi 

na żądanie udzielenia informacji, przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany 

we wpisie do CEiDG, udzielono inspektorowi pracy w formie elektronicznej odpowiedzi 

na pytania zadane przez belgijską instytucję łącznikową. Celem uzyskania dodatkowych 

informacji dotyczących delegowania pracowników inspektor pracy skierował stosowne pisma 

do właściwych miejscowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego.  

W drugim przypadku czynności kontrolnych nie przeprowadzono z uwagi na brak kontaktu  

z przedsiębiorcą – adresat nie podejmował awizowanych przesyłek. Dokonane ustalenia 

pozwalają na stwierdzenie, że wskazane w rejestrze CEiDG miejsca prowadzenia 

działalności mają charakter wirtualny, służą jedynie przedsiębiorcy jako tzw. skrzynki 

kontaktowe. Z uwagi na posiadane informacje o wpisaniu do rejestru oświadczeń urzędu 

pracy (na wniosek podmiotu) przeszło 160 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcom, o dokonanych ustaleniach powiadomiono odrębnymi pismami Wojewodę 

Łódzkiego oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. 

W 7 podmiotach przeprowadzono kontrolę, w tym w 3. w związku ze skargami. 
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Podsumowanie 

Najczęściej występujący problem podczas kontroli dotyczył nieterminowego 

dostarczania dokumentów pracowniczych oraz braku kontaktu z prowadzącym działalność 

gospodarczą. Przykładowo w toku kontroli przestrzegania obowiązku opłacenia składek na 

ubezpieczenie społeczne w niektórych przypadkach inspektor pracy zmuszony był do 

występowania z pytaniami do ZUS i urzędu skarbowego. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nienaliczenia i niewypłacenia delegowanym 

pracownikom wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych oraz 

wynagrodzenia chorobowego. 

 

Przyczyny nieprawidłowo ści  

Przyczyny nieprawidłowości ustalone na podstawie informacji od inspektorów pracy 

i wyjaśnień pracodawców: 

• 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; 

•  powierzanie zagadnień związanych z delegowaniem pracowników osobom 

nieposiadającym odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. 
 

Współpraca z ZUS i administracj ą skarbow ą 

Skierowano 3 wnioski o udzielenie informacji na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy  

o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, w tym 2 do ZUS – dotyczące 

zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego pracowników i opłacania składek na 

ubezpieczenie społeczne, a 1 do administracji skarbowej. 
 

Wnioski 

Mając na uwadze pytania zagranicznych instytucji łącznikowych oraz prowadzone 

postępowania kontrolne należałoby dążyć do podjęcia ponownej próby prac nad włączeniem 

w ramach wymiany informacji (IMI) również administracji celno-skarbowej oraz Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, ze względu na fakt, iż w zasadzie w każdym wniosku pojawiają 

się pytania leżące w zakresie kompetencji tych organów.  

Ponadto działania PIP powinny być ukierunkowane na zacieśnianie współpracy, 

wymianę informacji między organami nadzoru i kontroli z innych krajów członkowskich, EOG 

i Szwajcarii, w sprawach dotyczących delegowania pracowników przez podmioty polskie 

poprzez: 
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• przekazywanie informacji po zakończonych czynnościach kontrolnych 

przeprowadzonych w oparciu o zebrany materiał na terenie RP w ramach działania 

polskiej instytucji łącznikowej, 

• przekazywanie informacji na temat podmiotów nie stosujących się do obowiązujących 

przepisów,  

• wypracowanie takich procedur postępowania, aby przyczyniły się do łatwiejszego 

eliminowania przypadków nadużyć w stosunku do pracowników delegowanych 

z terytorium RP, 

• kontynuowanie działalności szkoleniowej, mającej na celu pogłębianie wiedzy 

inspektorów pracy i pracowników udzielających porad prawnych na temat 

delegowania pracowników.  

 

Działania o charakterze prewencyjnym  

 Udzielono 4 porad w zakresie delegowania pracowników. Inspektorzy pracy OIP  

w Łodzi wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym w Ośrodki Szkolenia PIP we Wrocławiu 

dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. 

 

 

III.9. Delegowanie pracowników na terytorium RP w r amach świadczenia usług 

 Przeprowadzono kontrole według niżej wskazanego zestawienia: 

Nr kontroli 
Państwo siedziby pracodawcy 
delegującego pracownika na 

terytorium RP 

Liczba osób 
delegowanych 

Obywatelstwo 
osób 

kierowanych 

9/0299/051 Tajwan 1 Włochy 

9/0220/014 Turcja 1 Bułgaria 

9/0179/063 Ukraina 6 Ukraina 

9/0263/053 Włochy 3 Włochy 

9/0127/087 Japonia 1 Japonia 

9/0269/108 Białoruś 2 Białoruś 

9/0278/010 Białoruś 20 Białoruś 

9/0296/042 Włochy 1 Włochy 

9/0265/016 Chiny 5 Chiny 

9/0261/069 Niemcy 3 Niemcy 

9/0268/071 Rosja 1 Rosja 
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W 2019 r. przeprowadzono 12 kontroli w temacie T016C przede wszystkim w branży 

budownictwo, usługi informatyczne. Podczas kontroli stwierdzono niedopełnienie 

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 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) - powyższa sytuacja dotyczyła 3 podmiotów.  

•  nieprzechowywanie dokumentacji po zakończeniu okresu delegowania pracownika; 

•  dopuszczenie do pracy pracowników (20 obywateli Białorusi), którzy nie zostali 

poddani w miejscu wykonywania pracy szkoleniu wstępnemu w dziedzinie bhp. 

Inspektor pracy wydał w trakcie kontroli 13 decyzji ustnych, które zostały w trakcie 

kontroli zrealizowane. W stosunku do osoby odpowiedzialnej zastosowano 

postępowanie mandatowe. 

•  w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy nieprawidłowości stwierdzono w 1 przypadku: 

•  brak powiadomienia Wojewody Łódzkiego o zakończeniu wykonywania pracy przez 

cudzoziemca wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem okresu ważności 

zezwolenia na pracę,  

•  brak powiadomienia Wojewody Łódzkiego w ustawowym terminie o zmianie nazwy 

podmiotu,  

•  wykonywanie pracy przez cudzoziemców bez uprzedniego uzyskania zezwolenia 

na pracę  

•  wykonywanie pracy w ramach oddelegowania po upływie okresu 30 dni. 

 

Podsumowanie 

 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. 
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 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. 

 

Współpraca 

Wystąpiono do Wojewody Łódzkiego o przekazanie wykazu podmiotów 

występujących o wydanie zezwoleń na pracę dla delegowanych pracowników. 

Z uwagi na nieokazanie przez podmiot kontrolowany pełnej żądanej dokumentacji 

wystąpiono do Straży Granicznej w Łodzi o informacje dotyczące dat przekraczania granicy 

przez delegowanych pracowników z Ukrainy. 
 

Wnioski 

Pracownik delegowany na terytorium RP to pracownik delegowany do wykonania 

określonych usług, zwykle na podstawie umów podpisanych pomiędzy podmiotami 

współpracującymi lub powiązanymi kapitałowo. Na terenie województwa łódzkiego 

delegowanie dotyczyło głównie branży przemysłowej. Najczęściej kierowani do pracy byli 

pracownicy produkcyjni.  

Zjawisko delegowania stanowi jeden z elementów polskiej gospodarki, może być 

również elementem konkurencyjności na rynku wewnętrznym. Stanowi jednak duże 

wyzwanie dla firm delegujących pracowników w wielu aspektach prawnych (prawa pracy, 

ubezpieczeń, społecznych, podatkowych oraz przepisów dotyczących zatrudniania 

cudzoziemców oraz przestrzegania obowiązków wskazanych w ustawie o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług ). 

Celem ustawy o delegowaniu pracowników (…) było m.in zapewnienie wspólnej 

interpretacji przepisów przez państwa członkowskie tym samym łatwiejsze zapobieganie 

nieprzestrzeganiu i obchodzenia obowiązujących przepisów. Wskazane w ustawie nowe 

obowiązki nałożone na podmioty delegujące pracowników, z jednej strony prowadzą do 

stworzenia odpowiedniego procesu gromadzenia, przechowywania dokumentów związanych 

z delegowaniem pracowników, z drugiej strony ułatwiają organom kontrolującym 

przeprowadzanie kontroli poprzez m.in. określenie zasad udostępniania dokumentów 

określonym organom. Zapisy ustawy dotyczące możliwości występowania do określonych 
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instytucji celem uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli w trybie  

art. 12 ustawy o delegowaniu (…) umożliwiają uzyskanie pewnych danych w krótszym czasie 

niż poprzednio. Z tych rozwiązań inspektorzy korzystają w trakcie kontroli. 

 

Propozycje działa ń legislacyjnych 

Ustawa o delegowaniu w ramach świadczenia usług nie nakłada na pracodawcę 

delegującego obowiązku dokonania aktualizacji danych objętych oświadczeniem, w zakresie 

osób delegowanych, okresu ich delegowania oraz miejsca wykonywania pracy na terytorium 

RP, co powoduje, że na podstawie złożonych oświadczeń Państwowa Inspekcja Pracy nie 

posiada aktualnej wiedzy o faktycznej liczbie delegowanych pracowników w określonym 

przedziale czasowym. Szczególnie w sytuacji, gdy następuje częsta wymiana pracowników. 

Powyższa sytuacja nie pozwala na analizę oświadczeń, które powinny być źródłem 

kompletnej wiedzy na temat firm delegujących pracowników na terytorium RP pod względem 

przede wszystkim ilości osób delegowanych w określonym czasie i miejscu, przed 

rozpoczęciem czynności kontrolnych. Tym samym zdarzają się sytuacje, że inspektor pracy 

podejmując czynności kontrolne zastaje inny stan faktyczny niż został wykazany  

w oświadczeniu o delegowaniu zgłoszonym PIP, np. wskazani w oświadczeniu pracownicy 

już nie wykonują pracy na rzecz danego podmiotu, albo w firmie jest więcej osób 

delegowanych niż wynika z oświadczenia. 

Uregulowania kwestii dotyczących postępowania PIP w sytuacji, gdy złożone 

oświadczenie nie zawiera wszystkich informacji wynikających z ustawy – w obecnej stanie 

prawnym brak podstaw do zastosowania przepisu wykroczeniowego, który odnosi się do 

sytuacji, kiedy oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy nie zostało złożone, 

rozważenie możliwości objęcia odpowiedzialnością wykroczeniową złożenia oświadczenia 

niekompletnego, 

Rozważenia wymaga również: 

• dokonanie zmiany obecnie obowiązujących przepisów w zakresie zgłaszania  

w terminie 7 dni zmian w złożonym oświadczeniu dotyczącym pracowników 

delegowanych i okresu ich delegowania, dając tym samym obraz rzeczywistej liczby 

pracowników delegowanych przez dany podmiot, w miejscach, które przecież również 

mogą ulegać zmianie w trakcie delegowania, 

• określenie w ustawie o delegowaniu pracowników (…) dopuszczalnego okresu 

delegowania oraz wprowadzenie przepisów sankcyjnych za naruszenie takiego 

okresu, aby można mówić o tymczasowości w przypadku delegowania, 
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Działania o charakterze prewencyjnym  

W zakresie problematyki delegowania pracowników udzielono 6 porad. 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 tej grupie znajdują się przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach 

świadczenia usług poza terytorium RP oraz pracownicy. 

Kontynuowanie szkoleń, mających na celu pogłębianie wiedzy i podnoszeniu 

kwalifikacji zarówno inspektorów pracy i pracowników udzielających porad prawnych 

na temat delegowania pracowników na terytorium RP w zakresie świadczenia usług.  

 

III.10. Ograniczenie handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni 

A. Placówki wielkopowierzchniowe  

Sprawdzono 3 placówki wielkopowierzchniowe. W jednej stwierdzono pracę  

w niedziele objęte zakazem handlu. Pozostałe 2 placówki były zamknięte. W żadnej 

placówce nie ujawniono nieprzestrzegania zakazu pracy w święto.  

Rozpatrzono 2 zgłoszenia telefoniczne dotyczące naruszenia zakazu pracy  

w niedziele. Jedno zgłoszenie było zasadne. W objętej kontrolą placówce stwierdzono 

wielokrotne (10 przypadków) naruszanie zakazu pracy w niedziele objęte zakazem handlu. 

 

Wnioski 

W wyniku przeprowadzonych postępowań stwierdzono, że 2 placówki 

wielkopowierzchniowe były zamknięte w niedziele i święta objęte zakazem handlu. 

Natomiast stwierdzone nieprawidłowości w 1 placówce – ze względu na skalę i systemowy 

charakter nieprawidłowości - należy uznać za znaczące. Wobec powyższego w ocenie 

inspektorów kontrole w tym zakresie należy przeprowadzać w 2020 roku szczególnie 

w centrach dystrybucyjnych należących do dużych sieci handlowych. 

 

B. Mniejsze placówki handlowe 

W okresie objętym kontrolą sprawdzono 287 placówek, wśród których 9 placówek 

kontrolowano dwukrotnie, a 3 placówki trzykrotnie. Ponadto w wyniku przeprowadzonego 

rozpoznania stwierdzono, że 6 placówek było zamkniętych.  

Łącznie rozpatrzono 21 skarg z czego 3 były zasadne. Składały się na nie:  

• na pracę w niedziele: 11 skarg w tym 2 zasadne, 

• na pracę w święta: 10 skarg w tym 1 zasadna. 
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W okresie objętym niniejszą informacją było 19 telefonicznych zgłoszeń 

o nieprawidłowościach, w tym 2 były zasadne. Składały się na nie:  

• na pracę w niedziele: 15 z czego 2 były zasadne, 

• na pracę w święta: 4 – bezzasadne. 

W czasie kontroli stwierdzono, że w niedziele objęte ograniczeniem handlu ujawniono 

12 placówek nieprzestrzegających zakazu. 

W święta nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Po zakończeniu kontroli inspektorzy pracy wydali następujące środki prawne:  

• po kontrolach ograniczenia handlu w święta: 

− 2 wystąpienia zawierających 2 wnioski; wnioski dotyczyły 2 pracowników. 

Z dotychczasowej informacji wynika, że wykonano 1 wniosek dla 1 pracownika;  

− 1 polecenie dotyczące 2 pracowników, polecenie zostało wykonane w trakcie kontroli; 

− nie zastosowano środków wychowawczych; 

− nałożono 3 mandaty w łącznej wysokości 3 500 zł. dla 3 osób; 

− nie skierowano do Sądu wniosków o ukaranie. 

• po kontrolach ograniczenia handlu w niedziele: 

− 13 wystąpień zawierających 20 wniosków; wnioski dotyczyły 13 pracowników. 

Z dotychczasowej informacji wynika, że wykonano 14 wnioski dla 10 pracowników.  

− zastosowano 6 środków wychowawczych, 

− nałożono 6 mandatów za 6 wykroczenia w wysokości 6200 zł dla 6 osób, 

− skierowano 1 wniosek do Sądu o ukaranie. 

 

Natomiast z wydanych orzeczeń Sądów działających na terenie Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi dotyczących wniosków skierowanych w roku 2018 r. wynika,  

że w 4 przypadkach dotyczących placówek pocztowych w sklepach Żabka uznano,  

iż placówki te działają prawidłowo. W dwóch sprawach z roku 2018 zapadły w 2019 r. wyroki 

uniewinniające. Dotyczyło to zastosowania wyłączenia z art. 6 ust 1 pkt 6 ustawy – 

w zakresie przeważającej działalności. 

 

Podsumowanie 

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że pracodawcy i przedsiębiorcy naruszali 

przepisy ustawy. Skala naruszeń jest zdecydowanie mniejsza niż w 2018 r.  

tj. w początkowym okresie obowiązywania ustawy. Jest to zasługą m. in. konsekwentnego 

prowadzenia kontroli w dni objęte zakazem handlu. 

W kwestii korzystania z wyłączenia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy 

tj. przekształcania jednostek handlowych w placówki pocztowe zaobserwowano narastanie 
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tego zjawiska. Dotyczy to głównie sklepów sieci Żabka. Obecnie każda nowo otwierana 

placówka handlowa tej sieci jest jednocześnie placówką pocztową. Sklepy te są otwarte  

w każdą niedzielę i święto. Ponadto pracują w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę 

po godzinie 14:00.  

W roku 2019 r. stwierdzono, iż inne podmioty przekształcają swoje sklepy w placówki 

pocztowe. Dotyczyło to 7 pracodawców prowadzących działalność w 10 sklepach.  

 

Wnioski 

Pomimo zapowiedzi, dotychczas ustawodawca nie zmienił przepisów Ustawy 

w zakresie możliwości funkcjonowania placówek pocztowych w dni objęte ograniczeniem 

handlu. W czasie pełnionych przez inspektorów dyżurów w niedziele i święta można 

zaobserwować, że sklepy sieci Żabka są otwarte i prowadzony jest handel w dni ustawowo 

wolne. Powyższe budzi zastrzeżenia innych przedsiębiorców oraz osób zgłaszających 

wg nich naruszenie przepisów o ograniczeniu handlu. W samych pracownikach 

zatrudnionych w sieci Żabka rodzi to poczucie dyskryminacji i nierównego traktowania 

w zatrudnieniu. 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. W związku z tym inni pracodawcy podejmują działania mające 

na celu skorzystanie z tego wyłączenia.  

Ze strony pracodawców jest również oczekiwanie na ustawowe uregulowanie kwestii 

katalogu osób należących do najbliższej rodziny, które mogą pracować w dni objęte 

zakazem handlu. Do tej pory budzi to kontrowersje i niepokój przedsiębiorców. 

Ze strony inspektorów pracy jest oczekiwanie na uregulowanie w jaki sposób 

w czasie kontroli mają określać przeważającą działalność prowadzoną przez kontrolowane 

podmioty. Czy ma decydować o tym sam wpis w KRS lub CEiDG czy w jakiś inny sposób 

ma to być ustalane. W związku z powyższym należałoby uzupełnić przepisy w postulowanym 

zakresie. 

 

 

III.11. Przestrzeganie prawa pracy, w tym bezpiecze ństwa i higieny pracy  

w placówkach handlu detalicznego  

A. Placówki wielkopowierzchniowe (cz ęść dotycz ąca prawnej ochrony pracy)  

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili w 2019 r. 

czynności kontrolne w 8 placówkach wielkopowierzchniowych w zakresie prawnej ochrony 

pracy oraz technicznego bezpieczeństwa. 
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W placówkach pracę wykonywały łącznie 292 osoby w ramach stosunku pracy.  

Działające w kontrolowanych zakładach organizacje związków zawodowych 

poinformowano o wynikach kontroli. 

Ponadto o wynikach kontroli poinformowano Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Skontrolowane placówki handlowe zajmują się sprzedażą artykułów spożywczych 

i przemysłowych.  

Kontrole przeprowadzono między innymi w związku z 5 skargami. 

 

W czasie kontroli najcz ęściej wyst ępowały nieprawidłowo ści w zakresie: 

• naruszenia przepisów o czasie pracy poprzez zatrudnianie ponad przeciętnie 5 dni  

w tygodniu – stwierdzono u 1 pracodawcy. Dotyczyło 2 pracowników;  

• niezapewnienia odpoczynku tygodniowego – stwierdzono u 1 pracodawcy (dotyczyło 

3 pracowników); 

• niezapewnienia odpoczynku dobowego – stwierdzono u 1 pracodawcy (dotyczyło  

2 pracowników); 

• obniżenia dodatku za pracę w porze nocnej – stwierdzono u 1 pracodawcy (dotyczyło 

9 pracowników za 1 miesiąc); 

• nieudzielania urlopów wypoczynkowych w roku, w którym pracownik nabył do niego 

prawo – stwierdzono u 2 pracodawców (dotyczyło 40 pracowników);  

• nieudzielania urlopu wypoczynkowego w części obejmującej co najmniej 14 kolejnych  

dni kalendarzowych – stwierdzono u 4 pracodawców  (dotyczyło 7 pracowników); 

• nieprawidłowości w regulaminie pracy – stwierdzono u 2 pracodawców (dotyczyło  

58 pracowników); 

• nieokreślenie systemu i rozkładu czasu pracy w jakim pracują pracownicy oraz 

długości okresu rozliczeniowego czasu pracy – stwierdzono u 1 pracodawcy 

(dotyczyło 13 pracowników); 

• nieprowadzenia ewidencji czasu pracy – stwierdzono u 1 pracodawcy (dotyczyło  

13 pracowników za okres 3 miesięcy); 

• nieprawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy – stwierdzono u 1 pracodawcy 

(dotyczyło 3 pracowników);  

• nieterminowego wypłacenia wynagrodzenia za pracę – stwierdzono u 1 pracodawcy 

(dotyczyło 13 pracowników, za 4 miesiące); 

• nieterminowego wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy – stwierdzono u 1 pracodawcy (dotyczyło 3 byłych pracowników); 

• niewypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 

stwierdzono u 1 pracodawcy (dotyczyło 1 byłej pracownicy); 
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• nieprawidłowego planowania rozkładu czasu pracy w danym miesiącu – stwierdzono 

u 1 pracodawcy (dotyczyło 1 pracownika);  

• nieprawidłowego prowadzenia akt osobowych – stwierdzono u 2 pracodawców 

(dotyczyło 21 pracowników); 

• niepoinformowania pracowników o warunkach zatrudnienia – stwierdzono  

u 1 pracodawcy (dotyczyło 13 pracowników); 

•  nieprawidłowości przy rozwiazywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia z winy 

pracownika – stwierdzono u 1 pracodawcy (dotyczyło 2 pracowników); 

•  nieterminowego wydawania świadectwa pracy – stwierdzono u 2 pracodawców 

(dotyczyło 4 pracowników); 

•  niewydawania świadectwa pracy – stwierdzono u to 1 pracodawcy (dotyczyło 

1 byłego pracownika);  

•  nieterminowego zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego – 

stwierdzono u 1 pracodawcy (dotyczyło 16 pracowników); 

•  niepowiadomienia pracowników o wprowadzeniu monitoringu – stwierdzono  

u 1 pracodawcy (dotyczyło 1 pracownika). 

 

Podsumowanie 

Najczęściej naruszano przepisy o czasie pracy, urlopach wypoczynkowych, 

nieterminowego wypłacania świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy. Naruszenia dotyczyły 

udzielania odpoczynku dobowego i tygodniowego, udzielania urlopu wypoczynkowego 

podzielonego na części, z których żadna nie obejmowała 14 kolejnych dni kalendarzowych, 

nieterminowego wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy oraz wynagrodzeń za pracę.  

Według kontrolujących 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. 
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Z obserwacji inspektorów wynika, że w kontrolowanych zakładach występuje duża 

rotacja pracowników. Nie odpowiadają im warunki pracy, w związku z czym szybko 

rozwiązują umowy o pracę bądź podchodzą do wykonywanej pracy lekceważąco  

i nierzetelnie. Pracownicy, którzy pracują stale muszą przyuczać nowozatrudnionych oraz 

wykonywać dodatkowe czynności. W kontrolowanych sklepach wielu nowozatrudnionych 

pracowników po podpisaniu umowy o pracę przebywa na długotrwałych zwolnieniach 

lekarskich. Powoduje to dezorganizację w planowaniu rozkładu czasu pracy oraz 

konieczność korzystania przez pracodawcę z usług agencji pracy tymczasowej lub 

outsourcingu. 

Ujawnione nieprawidłowości nie miały charakteru systemowego. Nie były one 

efektem prowadzonej w zakładach polityki dotyczącej przestrzegania przepisów prawa 

pracy. Były one efektem braku znajomości prawa pracy oraz wybiórczości w ich stosowaniu 

przez osoby kierujące poszczególnymi sklepami.  

Z uzyskanych informacji wynika, że skontrolowane placówki były własnością sieci 

zagranicznych – 4 markety; krajowe – 4 markety. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono 

w marketach należących do polskich pracodawców. 

O wynikach przeprowadzonych w 2019 roku kontrolach nie powiadamiano 

prokuratury, ani innych organów nadzoru. Poinformowano ZUS w związku  

z przeprowadzonymi kontrolami na wniosek.  

Po zakończeniu kontroli nie kierowano wniosków do sądu o ukaranie.  

Skierowano do pracodawców 9 wystąpień zawierających 34 wnioski, z czego 

wykonano 16 wniosków. Większość wniosków skierowanych do pracodawców miała 

charakter zaleceń profilaktycznych. Ponadto wydano 8 poleceń. Z uzyskanych informacji 

wynika, że: 

− wypłacono wyrównania do zaniżonych kwot dodatkowego wynagrodzenia za pracę 

w porze nocnej, 

− wypłacono ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane 2 dni urlopu wypoczynkowego, 

− w trakcie realizacji są zaległe urlopy wypoczynkowe, 

− uzupełniono treść regulaminów pracy o wnioskowane zagadnienia, 

− wydano byłej pracownicy świadectwo pracy, 

− uporządkowano akta osobowe pracowników. 
 

Wnioski 

Stan przestrzegania przepisów prawa pracy w placówkach wielkopowierzchniowych 

uległ poprawie. Stwierdzone przypadki naruszenia przepisów prawa pracy dotyczyły głównie 

czasu pracy, kwestii związanych z udzielaniem urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenia 

dokumentacji pracowniczej. Ponadto przejawiały się w kwestiach formalnych takich jak: 
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nieprawidłowości w regulaminach pracy, braku obwieszczenia o systemach i rozkładach 

czasu pracy oraz długości okresu rozliczeniowego czasu pracy, wadliwym prowadzeniu akt 

osobowych. Powtórzyło się naruszenie przepisów dotyczące niezapewnienia odpoczynku 

tygodniowego i dobowego oraz zatrudnianie ponad przeciętnie 5 dni w tygodniu w okresie 

rozliczeniowym czasu pracy. Kontrolujący uznali, że było to spowodowane przez 

niespodziewaną absencję innych pracowników oraz okresy urlopowe. Ponadto wynika 

to z maksymalnego ograniczenia ilości zatrudnionych pracowników. 

Należy przyznać, że stwierdzone w roku 2019 nieprawidłowości miały niższy ciężar 

gatunkowy niż w latach poprzednich. 

Analiza wyników kontroli prowadzonych w 2019 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.  

Pewne nieprawidłowości dotyczące czasu pracy będą występowały w sytuacjach 

zamierzonej lub niezamierzonej absencji pracowników. Stwierdzone nieprawidłowości mają 

głównie charakter zaniedbań organizacyjnych.  

W zakładach dotychczas niekontrolowanych przez inspektora pracy stwierdzono 

typowe naruszenia przepisów prawa pracy. Wynikają one częściowo z braku przygotowania 

merytorycznego osób odpowiedzialnych za jego stosowanie.  

Należy podkreślić, że wpływ na naruszenia przepisów prawa pracy ma także mała 

ilość pracowników zatrudnionych w kontrolowanych sklepach. W przypadku absencji 

chorobowej pracownika lub innej nieobecności pozostali muszą pracować w zwiększonym 

wymiarze czasu pracy, co doprowadza do naruszeń przepisów o czasie pracy.  

Niepokojącym jest zjawisko długotrwałych zwolnień lekarskich nowozatrudnionych 

pracowników. Pracodawcy narzekają, że są to bezzasadne zwolnienia na które Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych nie reaguje. 

Kierownicy rejonów oraz dyrektorzy sklepów ponownie ujawnili, że pracodawcy 

narzucają im sztywne limity zatrudnienia i w związku z tym nie mogą go zwiększyć.  

W 2020 r. należy planować kontrole głównie w placówkach nowopowstałych lub 

niekontrolowanych w latach ubiegłych. Ze względów logistycznych należy ponowić wniosek,  

że w sytuacji, gdy sprawy kadrowe i płacowe są prowadzone w centrali pracodawcy,  

a kontroli podlega placówka położona na terenie właściwości innego OIP powinny być 

przeprowadzone dwie kontrole. Jedna w konkretnej placówce na terenie kraju, a druga  

w siedzibie pracodawcy. Powyższe wskazuje na celowość proponowanego działania. 

Konieczna byłaby tutaj koordynacja i współpraca pomiędzy inspektorami pracy.  

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzić należy, że nieprawidłowości 

wystąpiły przede wszystkim w placówkach rozpoczynających działalność, w których ponadto 
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dokonano w krótkim czasie zmian na stanowiskach osób kierujących pracownikami oraz 

przeprowadzono zmiany organizacyjne.  

Pozytywnie należy ocenić skuteczność środków prawnych zastosowanych przez 

inspektorów pracy, które spowodowały, iż stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości  

i uchybienia zostały wyeliminowane niezwłocznie oraz – jak należy przypuszczać – trwale.  

Dla pełnej skuteczności prowadzonych kontroli znaczące jest zidentyfikowanie źródeł 

nieprawidłowości, szczególnie w przypadku stwierdzanych błędów systemowych 

na poziomie najwyższego kierownictwa sieci, dla podejmowania adekwatnych środków 

prawnych wobec pracodawców, kierowników placówek handlowych, kierujących 

pracownikami oraz pracowników służby BHP. 

Istotne dla ograniczania niewłaściwych zachowań zarówno pracowników, jak i osób 

kierujących pracownikami oraz pracodawców jest doświadczenie pracowników zdobyte 

w trakcie wcześniejszego zatrudniania tych osób w placówkach handlowych.  

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że kontrole w marketach powinny być 

kontynuowane, uwzględniając efekty działań podejmowanych przez PIP w ostatnich latach 

oraz specyfikę rynku pracy i związane z tym zmiany organizacyjne w dokonywane w sieciach 

handlowych.  

Z dotychczasowych doświadczeń wynika również, iż kontrole przeprowadzane tuż po 

uruchomieniu placówki handlowej lub po wprowadzeniu zmian organizacyjnych pozwalają na 

uniknięcie nawarstwiania się nieprawidłowości, stąd szczególnie skrupulatne powinny być 

kontrole placówek rozpoczynających działalność, a wnioski z kontroli jednostek sieci powinny 

być przedstawiane na poziomie centrali dla monitorowania faktycznych działań 

podejmowanych przez pracodawców. 

 

Działania prewencyjne 

W czasie kontroli inspektorzy pracy udzielili 29 porad prawnych. 

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości i uchybienia inspektorzy pracy 

na bieżąco omawiali z pracodawcami i osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie 

dokumentacji pracowniczej, stosowanie przepisów prawa pracy oraz za zapewnienie 

przestrzegania przepisów bhp. Omawiano je zarówno z kierującymi poszczególnymi 

placówkami jak i wykonującymi prace w centralach sieci.  

We wszystkich przypadkach ww. nieprawidłowości dotyczące organizacji stanowisk 

pracy oraz prowadzenia stosownej dokumentacji omówione zostały z pracownikami 

odpowiedzialnymi za w/w zagadnienia we wszystkich placówkach na terenie kraju, a wnioski 

dotyczyły podjęcia działań i rozwiązań systemowych na szczeblu krajowym. 
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Omówienie wyników kontroli przeprowadzone zostało w obecności wszystkich 

zainteresowanych ze strony pracodawcy, ze wskazaniem wymagań prawnych 

dla właściwego sposobu prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy.  

 

B. Inne placówki handlowe (cz ęść dotycz ąca prawnej ochrony pracy) 

W roku 2019 inspektorzy pracy z OIP w Łodzi w ramach realizacji tematu 

przeprowadzili 22 kontrole w 22 podmiotach, w których pracowało łącznie 105 osób, w tym 

101 w ramach stosunku pracy, 4 na podstawie umów cywilno-prawnych.  

W przeważającej części były to placówki handlowe zajmujące się sprzedażą 

artykułów spożywczych i przemysłowych.  

Kontrole przeprowadzono między innymi w związku z 2 skargami. Skargi były 

zasadne. Skargi dotyczyły niewykorzystania urlopu wypoczynkowego, niezgodnego 

z przepisami ustalenia wysokości wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu 

choroby oraz nieterminowego wypłacenia wynagrodzenia za pracę. 

 

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowo ści dotyczyły 

Stosunek pracy 

− nieprawidłowości w treści umowy o pracę – stwierdzono u 1 pracodawcy 

(2 pracowników); 

− niepoinformowanie pracowników o warunkach zatrudnienia – stwierdzono  

u 5 pracodawców (16 pracowników);  

− nieprawidłowe prowadzenie akt osobowych – stwierdzono u 10 pracodawców 

(26 pracowników); 

− nieprawidłowości w treści świadectw pracy – stwierdzono u 2 pracodawców (3 byłych 

pracowników). 

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy: 

− nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia za pracę – stwierdzono u 1 pracodawcy – 

(1 pracownika); 

− niewypłacenie normalnego wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w święto – 

stwierdzono u 1 pracodawcy (5 pracowników); 

− niewypłacenie normalnego wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w niedziele 

za które nie udzielono im dnia wolnego – stwierdzono u 1 pracodawcy 

(2 pracowników); 

− niewypłacenie normalnego wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach 

nadliczbowych – stwierdzono u 1 pracodawcy (5 pracowników za 27,5 godziny); 
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− zaniżenie wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby – 

stwierdzono u 1 pracodawcy (1 pracownicy za 33 dni choroby);  

− niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 

stwierdzono u 1 pracodawcy ( 1 byłej pracownicy za 7 dni niewykorzystanego urlopu); 

− nieterminowe wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy – stwierdzono u 1 pracodawcy (1 byłego pracownika); 

− niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej – stwierdzono  

u 2 pracodawców (5 pracowników). 

Czas pracy  

− nieokreślenie systemu i rozkładu czasu pracy w jakim pracują pracownicy 

oraz długości okresu rozliczeniowego czasu pracy – stwierdzono u 8 pracodawców 

(29 pracowników); 

− nieprowadzenie ewidencji czasu pracy – stwierdzono u 2 pracodawców 

(5 pracowników za okres 2 lat); 

− niesporządzanie harmonogramów czasu pracy – stwierdzono u 3 pracodawców 

(15 pracowników);  

− nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy – stwierdzono u 3 pracodawców 

(13 pracowników);  

− naruszenie przepisów o czasie pracy poprzez zatrudnianie ponad przeciętnie 5 dni 

w tygodniu – stwierdzono u 1 pracodawcy (2 pracowników, którzy przepracowali 9 dni 

ponad obowiązujący ich wymiar czasu pracy);  

− zatrudnianie pracowników w święto – dotyczyło to 1 pracodawcy (5 pracowników). 

Urlopy wypoczynkowe  

− nieudzielenie urlopów wypoczynkowych w roku, w którym pracownik nabył do niego 

prawo - stwierdzono u 1 pracodawcy (1 pracownika),  

− nieudzielenie urlopu wypoczynkowego w części obejmującej co najmniej 14 kolejnych 

dni kalendarzowych – dotyczyło to 1 pracodawcy – dla 1 pracownika. 

Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego 

− nieterminowe zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego – dotyczyło to 

3 pracodawców – dla 4 pracowników. 

Wynika z tego, że wymienione nieprawidłowości dotyczą ważnych uprawnień 

pracowniczych. Mają charakter powtarzalny, co stwierdzono w poprzednich latach. 

Skontrolowane placówki nie należały do sieci handlowych. Stwierdzone 

nieprawidłowości nie miały charakteru systemowego. 
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Zdecydowana większość skontrolowanych placówek była własnością obywateli 

polskich. Druga część skontrolowanych placówek jest prowadzona na podstawie zawartych 

umów franczyzowych. 

W zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy nie można wskazać pracodawcy, 

który byłby przykładem stosowania dobrych praktyk. W każdej kontroli stwierdzono 

nieprawidłowości.  
 

Najczęściej wyst ępuj ące wykroczenia w wyniku których, nało żono mandaty i środki 

wychowawcze: 

− naruszenie przepisów o czasie pracy,  

− nieprowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – ewidencji czasu 

pracy, 

− niewypłacanie wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz ich 

nieterminowe wypłacanie, 

− nieudzielanie urlopu wypoczynkowego. 

 

Przyczyny narusze ń prawa 

Przyczynami nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy w kontrolowanych 

placówkach były: 

− niedostateczna znajomość przepisów prawa pracy przez pracodawców, którzy 

najczęściej nie posiadają własnych służb kadrowych i księgowych, 

− 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. 

− celowe nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów dotyczących czasu pracy. 
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Podsumowanie 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości skierowano do pracodawców 16 wystąpień 

zawierających 65 wniosków. Wydano 2 polecenia. 

Nałożono 2 mandaty karne za 3 wykroczenia oraz 4 środki wychowawcze 

za popełnienie 4 wykroczeń. 

O wynikach przeprowadzonych w 2019 roku kontroli nie powiadamiano prokuratury. 

Nie zachodziła również konieczność zawiadomienia innych organów. 

 

Wnioski 

W zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy stwierdzić należy, że nadal 

stwierdza się nieprawidłowości dotyczące prowadzenia dokumentacji ze stosunku pracy, 

treści 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 

wyeliminowane.  

Do inspektorów pracy coraz częściej docierają informacje o podawaniu 

nieprawdziwych danych w ewidencjach czasu pracy. Wskazuje się na brak 

ewidencjonowania pracy w nadgodzinach i dniach wolnych od pracy. W związku z tym 

w 2020 r. podczas kontroli placówek handlu detalicznego należałoby skupić się na tym 

zagadnieniu. Ma to bowiem istotne znaczenie dla pracowników.  

W związku z wejściem w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele występuje 

zjawisko wydłużania czasu pracy w tygodniu. W związku z tym należy skontrolować kwestie 

dotyczące 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, stosowania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Udzielali porad. 

Omówienie wyników kontroli przeprowadzone zostało w obecności wszystkich 

zainteresowanych ze strony pracodawców, ze wskazaniem wymagań prawnych dla 

właściwego sposobu prowadzenia spraw z zakresu bezpieczeństwa pracy, z opisaniem 

możliwych sposobów rozwiązania omawianych problemów. 
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III.12. Wydawanie zezwole ń na wykonywanie pracy lub innych zaj ęć zarobkowych 

przez dzieci 

W 2019 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wpłynęło 23 wnioski o wydanie 

zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci przed 

ukończeniem 16 roku życia. Wnioski skierowało 9 podmiotów prowadzących działalność 

kulturalno-artystyczną. Do 22 wniosków zostały załączone 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. Natomiast 1 wniosek, został przez podmiot wycofany z uwagi na fakt, 

iż dziecko zrezygnowało z udziału w filmie. 

W 2019 roku wydano 86 decyzji dotyczących łącznie 86 dzieci uczęszczających 

m.in.: do Szkoły Baletowej w Łodzi, Szkoły Muzycznej w Łodzi oraz przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych w Łodzi i w innych miastach Polski. Decyzje 

dotyczyły wydania zezwoleń na pracę dzieci w charakterze: aktorów w filmie fabularnym, 

reklamowym, aktorów lub statystów do epizodycznych ról w próbach i spektaklach 

teatralnych.  

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. Egzekucja administracyjna 

W 2019 roku do wdrożonych postępowań egzekucyjnych wniesiono 1 zażalenie  

na postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w tym 1 zarzut do tytułu 

wykonawczego. Składającą zarzut i zażalenie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-

spółka komandytowa. Spółka podniosła, w zarzucie i w zażaleniu, że utraciła możliwość 

podejmowania decyzji, w tym realizacji należności wynikających z nakazu z uwagi na to,  

że komplementariusz będący jednocześnie prezesem zarządu spółki zrezygnował  

z pełnienia powyższej funkcji. Zdaniem skarżącej rezygnacja ta spowodowała, że brak jest 

podmiotu uprawnionego do reprezentacji spółki. Podniesiono również, że trudno jest mówić  

o tym, że spółce skutecznie doręczono upomnienie, tytuł wykonawczy oraz postanowienie  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
257 

o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia. Podkreślić należy, że w spółce powołany jest 

prokurent samoistny uprawniony do reprezentowania spółki, a prokura nie została odwołana. 

Zdaniem skarżącej te okoliczności powodują, że postępowanie egzekucyjne winno być 

umorzone lub co najmniej zawieszone. Decyzją Okręgowego Inspektora Pracy zażalenie 

zostało oddalone. 

Umorzono 1 postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 59 § 2 ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nie wydano postanowienia o zawieszeniu 

postępowania egzekucyjnego. 

 

Wnioski 

Ściągalność należności objętych postępowaniami egzekucyjnymi jest 

niezadowalająca w stosunku do kwot będących w postępowaniach egzekucyjnym  

w urzędach skarbowych i u komorników 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 

należności, które korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia. 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, a wskazane adresy są fikcyjne. Poborcy, jak i komornicy nie mają kontaktu 

z zobowiązanymi. Przysługujące od innych podmiotów wierzytelności są zajęte na rzecz 

wierzycieli uprzywilejowanych. Rachunki bankowe nie wykazują żadnych obrotów. 

 

 

III.14. Post ępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom o sób 

wykonuj ących prac ę zarobkow ą 

W 2019 r. inspektorzy pracy ujawnili ogółem 5798 wykroczeń przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową. 

Dla porównania w roku 2016 ujawniono – 9526 wykroczeń, w roku 2017 – 7621 

wykroczeń, a w roku 2018 – 6617 wykroczeń. W 2019 r. ujawniono o 818 wykroczeń mniej 

w stosunku do roku 2018.  

Ujawnione w roku 2019 wykroczenia zawarte zostały w: 

− 59 skierowanych do Sądu wnioskach o ukaranie – 152 wykroczenia; 

− 1170 nałożonych mandatach karnych – 3232 wykroczenia; 

− 1144 zastosowanych środkach wychowawczych – 2414 wykroczeń. 
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Struktura ujawnionych naruszeń praw osób wykonujących pracę zarobkową w roku 

2019, kształtowała się w następujący sposób:  

− naruszenia z art. 281 Kodeksu pracy – 784 wykroczenia, 

− naruszenia z art. 282 Kodeksu pracy – 958 wykroczeń, 

− naruszenia z art. 283 Kodeksu pracy – 3466 wykroczeń, 

− naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

– 502 wykroczenia, 

− naruszenia przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

– 57 wykroczeń, 

− naruszenia przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy – 2 wykroczenia, 

− naruszenia przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  

– 3 wykroczenia, 

− naruszenia przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

– 13 wykroczeń, 

− naruszenia przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta 

oraz w niektóre inne dni – 13 wykroczeń.  

 

Wnioski o ukaranie 

W 2019 r. skierowano do sądów ogółem – 59 wniosków o ukaranie, które zawierały 

152 wykroczenia. Dla porównania: w roku 2018 skierowano do sądów – 147 wniosków  

o ukaranie, które zawierały 464 ujawnione wykroczenia, a w roku 2017 skierowano do sądów 

– 225 wniosków o ukaranie, które zawierały 729 ujawnionych wykroczeń. 

Wykroczenia we wnioskach o ukaranie: 

− 12 wykroczeń dotyczyło naruszeń art. 281 kodeksu pracy,  

− 87 wykroczeń dotyczyło naruszeń art. 282 kodeksu pracy,  

− 29 wykroczeń dotyczyło naruszeń art. 283 kodeksu pracy,  

− 14 wykroczeń dotyczyło naruszeń przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy,  

− 8 wykroczeń dotyczyło naruszeń przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

− 2 wykroczenia dotyczyły naruszeń przepisów ustawy o ograniczeniu handlu 

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.  
 

Do dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawach, w których wnioski o ukaranie wniesiono do 

Sądu w roku 2019 zapadły rozstrzygnięcia, obejmujące: 

− 40 wyroków nakazowych, w których sądy orzekły karę grzywny na ogólną kwotę 

99 500,- zł., 
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− 3 wyroki w trybie zwyczajnym po sprzeciwie – orzeczono karę grzywny na ogólną 

kwotę 11 000,- zł., 

− 1 wyrok w trybie zwyczajnym z uznaniem za winnego i odstąpieniem od wymierzenia 

kary.  
 

W przypadku 14 wniosków o ukaranie, do dnia 31.12.2019 r. nie zapadły orzeczenia, 

a w jednym – zwrócono wniosek o ukaranie z powodu nieuzupełnienia braków formalnych.  

W sprawach, w których wnioski o ukaranie wniesiono do sądu w roku 2019 i w roku 

2019 zapadło rozstrzygnięcie, w 43 sprawach orzeczono karę grzywny w ogólnej kwocie 

106 500,- zł. W sprawach, w których wnioski o ukaranie wniesiono do Sądu w ubiegłych 

latach, sądy w 27 sprawach wydały orzeczenia o ukaraniu karą grzywny w ogólnej kwocie – 

51 550,- zł., w tym zapadły rozstrzygnięcia, obejmujące: 

− 16 wyroków nakazowych, w których sądy orzekły karę grzywny na ogólną kwotę 

32 450,- zł., 

− 11 wyroków w trybie zwyczajnym po sprzeciwie – orzeczono karę grzywny  

na ogólną kwotę 19 100,- zł., 

− 1 wyrok w trybie nakazowym z uznaniem za winnego i odstąpieniem od wymierzenia 

kary, 

− 1 wyrok uniewinniający, 

− 5 wyroków utrzymanych w mocy po apelacji, 

− 2 wyroki uchylające i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania,  

− 1 wyrok w trybie zwyczajnym z uznaniem za winnego i odstąpieniem  

od wymierzenia kary, 

− 1 przypadek, w którym po sprzeciwie orzeczono karę nagany. 

− 5 wyroków uniewinniających (po sprzeciwie), 

− 6 postanowień o umorzeniu postępowania (po sprzeciwie). 

W przypadku 1 wniosku o ukaranie, do dnia 31.12.2019 r. nie zapadło 

rozstrzygnięcie, w 1 przypadku zwrócono wniosek o ukaranie z powodu nieuzupełnienia 

braków formalnych. Ponadto w 1 przypadku wydano postanowienie o odmowie wszczęcia 

postępowania.  

 

Zwroty wniosków o ukaranie 

W 2019 r. stwierdzono 3 przypadki zwrotu wniosków o ukaranie. Zwroty wniosków 

o ukaranie dotyczyły: 

• 1 wniosku – zgodnie z zarządzeniem sędziego, w celu uzupełnienia braków 

formalnych wniosku w terminie siedmiodniowym, poprzez określenie czasu i miejsca 
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popełnienia zarzucanych obwinionemu czynów. Po uzupełnieniu wniosku ponownie 

skierowano do sądu wniosek o ukaranie. 

• 2 wniosków – w których Sąd zarzucił niewskazanie we wnioskach o ukaranie 

prawidłowego adresu zamieszkania obwinionych, podkreślając że zgodnie z art. 57 

§ 2 pkt 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, wniosek o ukaranie 

powinien zawierać adres obwinionego.  

• 1 wniosku – zwrot zgodnie z zarządzeniem sędziego, w celu uzupełnienia braków 

formalnych w terminie siedmiodniowym, poprzez: wskazanie adresu zamieszkania 

obwinionego. W uzasadnieniu zarządzenia wskazano, że adres podany we wniosku 

o ukaranie nie jest już aktualnie adresem zamieszkania obwinionego. W odpowiedzi 

podkreślono brak możliwości technicznych ustalenia i wskazania aktualnego adresu 

zamieszkania obwinionego. Do pisma załączono wydruk z CEIDG, zgodnie z którym 

ww. pod podanym adresem prowadzi działalność gospodarczą i tam mieści się 

siedziba firmy. Jest to także adres do korespondencji. Do pisma dodatkowo 

załączono informację sporządzoną na podstawie rejestru mieszańców miasta, z której 

wynika że wskazany adres jest adresem zameldowania obwinionego. Nadesłane 

informacje uznano za niewystarczające i z uwagi na bezskuteczny upływ terminu 

do uzupełnienia braków formalnych wniosku o ukaranie zwrócono akta sprawy.  

• 1 wniosku – zwrot zgodnie z zarządzeniem sędziego, w celu uzupełnienia braków 

formalnych w terminie siedmiodniowym, poprzez: wskazanie adresu zamieszkania 

obwinionego. W uzasadnieniu zarządzenia wskazano, że adres podany we wniosku  

o ukaranie nie jest już aktualnie adresem zamieszkania obwinionego. Jest on pod tym 

adresem co najwyżej jedynie zameldowany, co nie jest tożsame. W odpowiedzi na 

zarządzenie skierowano do Sądu pismo, w którym wskazano, że w toku czynności 

przeprowadzonych przez inspektora pracy wynika, iż adres podany we wniosku  

o ukaranie jest adresem zamieszkania obwinionego. Kierowane na ten adres listy 

polecone z żądaniami inspektora pracy wracały do nadawcy z adnotacją „nie podjęto 

w terminie” co wskazuje, że obwiniony z jakichś powodów nie odebrał kierowanych 

do niego listów poleconych. Nadesłane informacje uznano za niewystarczające  

i zwrócono akta sprawy. 

 

Odmowa wszcz ęcia post ępowania  

W jednym przypadku wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.  

Z uzasadnienia postanowienia Sądu Rejonowego w Łęczycy II Wydział Karny, cyt. „z uwagi 

na to, że zarzucany obwinionemu czyn nie zawierał określenia miejsca popełnienia 

wykroczenia i brak ten nie został uzupełniony, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie 

zostało dotychczas wszczęte. Ponieważ od dnia wykroczenia – 27 marca 2018 r. upłynął rok, 
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karalność wykroczenia w przedmiotowej sprawie ustała. Dalsze postępowanie przeciwko (…) 

o zarzucane mu wykroczenie jest niedopuszczalne.” Jak ustalono w przedmiotowej sprawie 

nie zwrócono wniosku o ukaranie w celu usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni.  

Ponadto w jednym wypadku wycofano wniosek o ukaranie. Powodem wycofania 

wniosku była decyzja Okręgowego Inspektora Pracy o uchyleniu w całości decyzji inspektora 

pracy dotyczącej ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ze skutkiem 

śmiertelnym. Zarzut objęty wnioskiem dotyczył niezapewnienia, wbrew obowiązkowi, 

ustalenia okoliczności i przyczyn przedmiotowego wypadku przy pracy.  

 

Analiza orzecznictwa – ocena rozstrzygni ęć sądów i działa ń podejmowanych na rzecz 

eliminacji niekorzystnych tendencji w orzecznictwie  

Analiza orzecznictwa sądów z roku 2019 wskazuje na to, że sądy wymierzając kary 

uwzględniały trzy ogólne dyrektywy ich wymierzania, tj. sprawiedliwości, prewencję ogólną 

i szczególną. Stwierdzono, że: 

W wyrokach nakazowych wymiar kary był adekwatny do stopnia zawinienia  

i społecznej szkodliwości czynów, których dopuścili się sprawcy wykroczeń, a w przypadku  

w którym oskarżyciel publiczny stwierdził, że wysokość kary orzeczonej w wyroku 

nakazowym jest zbyt niska wnoszono sprzeciw, jak np. w sprawie w której Sąd Rejonowy  

dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi IV Wydział Karny wymierzył obwinionemu, łącznie karę 

grzywny w wysokości 5 000,- złotych, zwalniając obwinionego od ponoszenia kosztów 

sądowych. Zdaniem oskarżyciela publicznego kwota grzywny jaka została wymierzona 

w powyższym wyroku była rażąco zaniżona w stosunku do liczby osób pokrzywdzonych 

działaniem obwinionego i notoryczności w zachowaniu ukaranego, co w pełni uzasadniało 

wniesiony sprzeciw. W tej sprawie wymierzono karę grzywny w wysokości 7000,- zł. 

Sprzeciw wniesiono także w sprawie, w której w stosunku do tego samego obwinionego Sąd 

Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny wymierzył łącznie karę grzywny 

w wysokości 2 000,- złotych, zwalniając obwinionego od ponoszenia kosztów sądowych. 

Zdaniem oskarżyciela publicznego kwota grzywny jaka została wymierzona w powyższym 

wyroku była rażąco niska w stosunku do zarzuconych czynów oraz notoryczności  

w zachowaniu ukaranego, co w pełni uzasadniało sprzeciw. W tej sprawie do końca roku 

2019 nie zapadło rozstrzygnięcie. W obu wyrokach wykroczenia dotyczyły naruszenia 

art. 282 §1 pkt 1 kodeksu pracy. 

W roku 2019 zapadały rozstrzygnięcia wniosków o ukaranie skierowanych do sądu 

w roku 2018 r. w zakresie naruszenia przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele  

i święta oraz w niektóre inne dni. Gdy obwinieni wykazywali w postępowaniu sądowym, że 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz  
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w niektóre inne dni, są wyłączeni spod działania przepisów ww. ustawy, gdyż zakaz o którym 

mowa w art. 5 ww. ustawy, nie obowiązuje w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy  

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, sądy potwierdzały to w swych orzeczeniach. 

Powyższe dotyczyło 8 wniosków o ukaranie.  

W przypadku wyroków uniewinniających, gdy oskarżyciel publiczny oceniając 

przebieg postępowania sądowego uznawał, że istnieją podstawy do wniesienia apelacji, 

składał ją. Tak stało się w przypadku apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Łasku  

VII Wydział Karny z siedzibą w Poddębicach. W apelacji zarzucono błąd w ustaleniach 

faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia polegający na błędnej ocenie zebranego 

materiału dowodowego, co w konsekwencji doprowadziło do uniewinnienia obwinionego. 

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu II Wydział Karny uchylono zaskarżony wyrok  

i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania. Obecnie toczy się postępowanie 

w tej sprawie.  

Jednocześnie, przeanalizowaniu uzasadnienia innego uniewinniającego wyroku Sądu 

Rejonowego w Łasku II Wydział Karny, oskarżyciel publiczny uznał, że brak podstaw 

do wniesienia apelacji. 

 

Działania podejmowane na rzecz eliminacji niekorzystnych tendencji w orzecznictwie 

obejmują: aktywny udział oskarżyciela publicznego na rozprawach w toczących się 

postępowaniach sądowych, analizę uzasadnień wyroków przy ich ustnym ogłoszeniu, 

występowanie o uzasadnienia pisemne wyroków w przypadku kwestionowania ich treści 

i planowanym wnoszeniem apelacji, kierowanie stosownych zażaleń na postanowienia 

sądów i sprzeciwów od wyroków nakazowych. Aktywny udział na rozprawach pozwala także 

ocenić czy sądy orzekając właściwie stosują np. instytucję nadzwyczajnego złagodzenia kary 

wymierzając karę poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo karę łagodniejszego 

rodzaju. 

Jednak podstawą dla skutecznego wyeliminowania niekorzystnych tendencji 

w orzecznictwie mogłyby być jedynie zmiany w zakresie brzmienia zapisów nieprecyzyjnych 

ustaw, jak na przykład ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre 

inne dni. 

 

Mandaty karne 

Inspektorzy pracy w roku 2019 wymierzyli ogółem 1170 kar grzywny przy 

zastosowaniu postępowania mandatowego w przypadku 3232 ujawnionych wykroczeń 

na łączną kwotę 1 353 620,- zł. 
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Z ogólnej liczby 3232 wykroczeń ujawnionych przez inspektorów pracy w wyżej 

wymienionym okresie w postępowaniu mandatowym: 

− wśród 1132 mandatów kredytowych: 

 2174 wykroczenia – przypisano pracodawcom, 

 652 wykroczenia – przypisano osobom działającym w imieniu pracodawcy, 

 226 wykroczeń – przypisano osobom kierującym pracą innych osób  

u pracodawcy, 

 81 wykroczeń – przypisano przedsiębiorcom nie będącym pracodawcami,  

 1 wykroczenie – przypisano osobie działającej w imieniu przedsiębiorcy 

niebędącego pracodawcą, 

 1 wykroczenie – przypisano innemu podmiotowi,  

 2 wykroczenia – przypisano osobom wykonującym pracę – bezrobotnym 

pobierającym zasiłek, 

 2 wykroczenia – przypisano osobom wykonującym pracę – bezrobotnym  

niepobierającym zasiłku, 

− wśród 20 mandatów gotówkowych 

 18 wykroczeń – przypisano pracodawcom, 

 2 wykroczenia – przypisano osobom działającym w imieniu pracodawcy, 

 4 wykroczenia – przypisano osobom kierującym pracą innych osób u pracodawcy, 

 1 wykroczenie – przypisano przedsiębiorcy nie będącemu pracodawcą, 

 12 wykroczeń – przypisano osobom wykonującym pracę – cudzoziemcom, 

− wśród 18 mandatów zaocznych 

 42 wykroczenia – przypisano pracodawcom, 

 6 wykroczeń – przypisano osobom działającym w imieniu pracodawcy, 

 7 wykroczeń – przypisano osobom kierującym pracą innych osób u pracodawcy. 

 1 wykroczenie – przypisano przedsiębiorcy nie będącemu pracodawcą. 

 

Łącznie w postępowaniu mandatowym, nałożono kary grzywny wobec: 

− 781 pracodawców, w tym w drodze: mandatu kredytowanego – wobec  

763 pracodawców, mandatu gotówkowego – wobec 5 pracodawców, a mandatu 

zaocznego – wobec 13 pracodawców, 

− 219 osób działających w imieniu pracodawcy, w tym w drodze: mandatu 

kredytowanego – wobec 216, mandatu gotówkowego – wobec 1 osoby, a mandatu 

zaocznego – wobec 2 osób, 
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− 112 osób kierujących pracą innych osób u pracodawcy, w tym w drodze: mandatu 

kredytowanego – wobec 109 osób, mandatu gotówkowego – wobec 1 osoby, 

a mandatu zaocznego – wobec 2 osób. 

 
Podstawą powyższych wykroczeń były: 

− 493 naruszenia art. 281 Kodeksu pracy, 

− 560 naruszeń art. 282 Kodeksu pracy, 

− 1811 naruszeń art. 283 Kodeksu pracy, 

− 321 naruszeń przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

− 33 naruszenia przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

− 2 naruszenia przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy,  

− 5 naruszeń przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

− 7 naruszeń przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 

w niektóre inne dni. 
 

Postępowanie mandatowe stosowano głównie w odniesieniu do wykroczeń 

wypełniających znamiona czynów z art. 283 kodeksu pracy. Zmiana w roku 2018 ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w aktualnym stanie prawnym  

za naruszenie art. 122 ww. ustawy przewiduje karę grzywny, nie ustalając w samej ustawie 

jej minimalnego progu, spowodowała częstsze stosowanie postępowania mandatowego, 

zamiast kierowania wniosku do sądu w zakresie stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy. 

Powyższe stwierdzono w przypadku 145 wykroczeń (138 grzywien wymierzonych w drodze 

mandatów) w zakresie niedopełnienia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy 

lub jej nieopłacenia w przewidzianym przepisami terminie. 

W 2019 r. nie odnotowano przypadków uchylenia przez sądy mandatów karnych. 

Średnia kwota grzywny nałożona przez inspektora pracy przy zastosowaniu mandatu 

karnego w 2019 r. to 1 156,94 zł. na 1 ukaranego.  

 

Nieuiszczenie w wyznaczonym terminie kary grzywny p rzy zastosowaniu mandatów 

zaocznych 

W przypadku otrzymania informacji o nieopłaceniu bądź o nieterminowym opłaceniu 

kar grzywien określonych w zaocznych mandatach karnych, kierowano wnioski do Sądu. 

Pomimo zmiany od dnia 1 maja 2019 r. przepisów odnośnie m. in. wydłużenia z 7 do 14 dni 

terminu na uiszczenie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego zaocznego, nadal 

wpływały informacje o niepłaconych grzywnach.  
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Środki wychowawcze 

W 2019 r. inspektorzy pracy zastosowali środki wychowawcze w 1144 przypadkach, 

przy ujawnionych 2414 wykroczeniach. Środki wychowawcze obejmowały: 1581 pouczeń, 

786 ostrzeżeń oraz 47 uwag. 

Z ogólnej liczby 2414 wykroczeń, które według ocen inspektorów pracy kwalifikowały 

się do zastosowania wobec ich sprawców 1144 środków wychowawczych: 

− 279 wykroczeń dotyczyło naruszenia art. 281 kodeksu pracy; 

− 311 wykroczeń dotyczyło naruszenia art. 282 kodeksu pracy; 

− 1626 wykroczeń dotyczyło naruszenia art. 283 kodeksu pracy; 

− 167 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, 

− 16 wykroczeń dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

− 4 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o ograniczeniu handlu 

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, 

− 8 wykroczeń dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, 

− 3 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o pracownikach 

tymczasowych. 

 

Struktura dotycząca sprawców wykroczeń, wobec których zastosowano środki 

wychowawcze:  

− 1655 wykroczeń przypisano 707 pracodawcom; 

− 467 wykroczeń przypisano 218 osobom działającym w imieniu pracodawcy; 

− 146 wykroczeń przypisano 88 osobom kierującym pracą innych osób u pracodawcy;  

− 38 wykroczeń przypisano 24 przedsiębiorcom nie będącym pracodawcą; 

− 2 wykroczenia przypisano 1 osobie działającej w imieniu przedsiębiorcy  

nie będącego pracodawcą; 

− 3 wykroczenia przypisano 3 osobom kierującym pracą innych osób u przedsiębiorcy 

nie będącego pracodawcą; 

− 23 wykroczenia przypisano 23 osobom wykonującym pracę – bezrobotnym  

nie pobierającym zasiłku; 

− 1 wykroczenie przypisano 1 osobie wykonującej pracę – bezrobotnemu 

pobierającemu zasiłek; 

− 75 wykroczeń przypisano 75 osobom wykonującym pracę – cudzoziemcom; 

− 4 wykroczenia przypisano 4 innym podmiotom niż wyżej wymienione. 
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Najczęstszym środkiem oddziaływania wychowawczego stosowanego w roku 2019 

było pouczenie, odnotowane w przypadku 1581 ujawnionych wykroczeń wobec 769 

sprawców wykroczeń. Ostrzeżenie zastosowano wobec 355 ukaranych w związku  

ze stwierdzonymi 786 wykroczeniami. Zwrócenie uwagi zastosowano wobec 20 sprawców 

47 wykroczeń.  

Przyczyny stosowania przez inspektorów pracy środków wychowawczych są zawsze 

zróżnicowane, ponieważ dotyczą sytuacji wyjątkowych. Zastosowanie środków 

wychowawczych wobec sprawców wykroczeń podlega samodzielnej ocenie inspektorów 

pracy, którzy uwzględniając wszystkie znane im okoliczności ujawnione w toku postępowania 

decydują się na ich zastosowanie. 

Środki wychowawcze stosowane były przez inspektorów pracy zgodnie z art. 41 

kodeksu wykroczeń. Inspektorzy oceniali zarówno rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej 

wykroczeniem jak i sposób działania sprawcy, w tym zachowanie się po popełnieniu 

wykroczenia, a zwłaszcza przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się 

do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu. 

Najczęściej stosowano środki wychowawcze wobec podmiotów, które rozpoczęły 

niedawno prowadzenie działalności gospodarczej, nie były dotychczas kontrolowane,  

a ujawnione wykroczenia miały znikomą szkodliwość społeczną. W ramach prewencji 

ogólnej i szczególnej zastosowanie środka wychowawczego w określonej sytuacji spełniało 

wszystkie wymogi określone do jego wydania. Środki oddziaływania wychowawczego 

stosowano wyjątkowo i rozważnie, np. w przypadkach gdy sprawca wykroczenia wypłacił 

należne wynagrodzenie lub inne świadczenia ze stosunku pracy po terminie ale opóźnienie 

nie było nadmierne, bądź dotyczyło małej liczby pracowników, czy też niewielkich kwot. 

Często sprawca regulował zaległe należności w trakcie kontroli i przystępował do usunięcia 

uchybień.  

W przypadku wykroczeń z art. 283 § 1 kodeksu pracy, były to wykroczenia 

polegające np. na dopuszczeniu pracowników do pracy bez aktualnych orzeczeń lekarskich, 

stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, a stosowne badania 

lekarskie wykonywane były jeszcze w trakcie kontroli. W innych przypadkach 

nieprawidłowości zostały usunięte jeszcze przed kontrolą, podmiot nie był wcześniej 

kontrolowany przez organy PIP. 

Środki wychowawcze stosowane były także w przypadkach naruszenia przepisów  

w zakresie naruszenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy lub opłacenia 

jej po przewidzianym przepisami terminie.  
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Podsumowanie 

Analiza danych statystycznych potwierdziła prognozy ujęte w sprawozdaniu na koniec 

roku 2018. Zmiana przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

przyczyniła się do zmniejszenia liczby wniosków o ukaranie kierowanych do sądów 

na tej podstawie. Jednocześnie liczne wykroczenia współistniejące z wykroczeniami 

dotyczącymi składek na fundusz pracy (często naruszenia art. 283 kodeksu pracy oraz 

innych przepisów prawa pracy), były w roku 2019 regulowane w postępowaniu mandatowym 

oraz w ramach środków oddziaływania wychowawczego.  

Ugruntowanie linii orzeczniczej w zakresie naruszenia przepisów ustawy 

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

do zmniejszenia liczby wniosków o ukaranie. 

Stosowane środki oddziaływania wychowawczego były adekwatne do stopnia 

społecznej szkodliwości ujawnionych czynów . 

 

 

III.15. Spory zbiorowe 

W 2019 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi zostały zgłoszone 1304 

spory zbiorowe. Liczba żądań zgłoszonych pracodawcom przez organizacje związkowe  

w sprawach dotyczących: 

− warunków pracy – 4, 

− warunków płacy – 28, 

− świadczeń socjalnych – 0, 

− praw i wolności związkowych – 1, 

− innych, nie objętych definicją sporu zbiorowego – 3. 
 

Przykład 

W zakresie warunków pracy: 

− wprowadzenie aktywnej polityki wymiany odzieży ochronnej i odzieży scenicznej  

dla osób, którym skończył się okres przewidywalnej używalności danego ubioru; 

− dofinansowanie do kursów i szkoleń prowadzących do podnoszenia kwalifikacji  

lub aktualizacji posiadanej wiedzy; 

− respektowania zapisów regulaminu pracy o informowaniu pracowników na tablicy 

ogłoszeń o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,  

a pracowników zatrudnionych na czas określony o wolnych miejscach pracy  

i zatrudniania pracowników, w pierwszej kolejności, w drodze rekrutacji wewnętrznej; 
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− usunięcia z aneksów zobowiązania do zachowania w poufności informacji 

dotyczących wysokości wynagrodzenia pracowników, naruszającego dobra osobiste 

pracowników. 
 

W zakresie warunków płacy: 

− zwiększenie wynagrodzenia pracownikom w konkretnych grupach zawodowych; 

− ustalenie wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nowoprzyjmowanych; 

− podjęcia rokowań w celu zawarcia porozumienia płacowego na rok 2019 

zwiększającego wynagrodzenie pracowników na stawce zasadniczej; 

− zmiana tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego – zwiększenie dolnej i górnej 

granicy stawki; 

− wprowadzenie waloryzacji świadczeń i ekwiwalentów na zakup i pranie odzieży  

i sprzętu ochronnego oraz ubiorów scenicznych;  

− wprowadzenie corocznej waloryzacji ww. świadczeń i ekwiwalentów o wskaźnik 

inflacji GUS za rok poprzedni na dzień 1 stycznia; 

− przyznanie każdemu pracownikowi 1% dodatku stażowego za każdy rok pracy  

w firmie powyżej 3 roku pracy wraz z wyrównaniem; 

− wprowadzenie od 01.01.2019 roku dodatkowego wynagrodzenia w postaci trzynastej 

pensji; 

− wprowadzenia dodatku za pracę w warunkach uciążliwych; 

− wprowadzenia dodatku za pracę w weekendy i dni świąteczne. 
 

W zakresie praw i wolności związkowych: 

− przestrzegania praw i wolności związkowych oraz zasad dialogu społecznego 

poprzez wprowadzenie do prawa wewnątrzzakładowego zawartych uzgodnień.  

 

Innych, nie objętych definicją sporu zbiorowego: 

− zatrudnienia osób z tytułem diagnosty laboratoryjnego oraz techników analityki 

medycznej; 

− przedstawienia dokładnej sytuacji finansowo-ekonomicznej spółki za lata 2018-2019; 

− przedstawienia związkom zawodowym pisemnych informacji GUS-owskich 

potwierdzających wynik finansowy spółki, które pozwolą na ocenę sytuacji 

ekonomicznej i zawarcie porozumienia z poszanowaniem interesu pracowników  

i pracodawcy. 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
269 

Inspektorzy pracy, przeprowadzili w 2019 r. 85 kontroli w związku z zawiadomieniami 

o wszczęciu sporu zbiorowego. Inspektorzy pracy nie wydali środków prawnych dotyczących 

przedmiotu sporu zbiorowego. 

W 2019 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi został powiadomiony  

o zakończeniu 3 sporów zbiorowych wszczętych w ubiegłym roku. 

Podsumowanie 

W 2019 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wpłynęło o 1271 więcej 

zawiadomień o wszczęciu sporu zbiorowego w porównaniu z rokiem 2018.  

Analiza zakresu przedmiotowego sporów zbiorowych zgłoszonych w 2019 r. 

wykazała, że związki zawodowe zgłaszają w zasadzie żądania o charakterze płacowym,  

tj.: podwyższenie wynagrodzenia, czy też wprowadzenia dodatków za pracę w weekendy  

i święta lub wprowadzenia tzw. „trzynastki”. Warunki pracy są przedmiotem 3 sporów 

zbiorowych wszczętych w roku ubiegłym. 

Najwięcej sporów toczy się w placówkach oświatowych. 

Tak jak w latach ubiegłych pracodawcy nie mając ustawowego obowiązku  

nie informowali Państwowej Inspekcji Pracy o etapach toczącego się u nich sporu 

zbiorowego. Strony sporu wprowadzają także etap postępowania nieuregulowany przez 

ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i zawieszają prowadzenie sporu zbiorowego  

(3 przypadki, w których OIP w Łodzi został poinformowany o takim fakcie). 

Należy również podkreślić, że w 38 przypadkach do OIP w Łodzi wpłynęło jedynie 

pismo o wszczęciu sporu zbiorowego – bez informacji, jakie żądania przedstawiły 

organizacje związkowe. 

 

 

III.16. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy 

W 2019 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wpłynęło łącznie  

89 wniosków o rejestrację, w tym: 

− 4 wnioski o rejestrację zakładowych układów zbiorowych pracy,  

− 60 wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych, 

− 1 wniosek o rejestrację porozumienia o stosowaniu układu, 

− 6 wniosków o wpis informacji o wypowiedzeniu układu,  

− 1 wniosek o wpis informacji o rozwiązaniu układu, 

− 1 wniosek o wpis informacji o rozwiązaniu porozumienia o stosowaniu układu, 

− 2 wnioski o wpis informacji o odstąpieniu od stosowania układu,  

− 1 wniosek o wpis informacji o zawieszeniu stosowania układu,  
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− 4 wnioski o wpis informacji o wstąpieniu związku zawodowego w prawa i obowiązki 

strony zakładowego układu zbiorowego pracy, 

− 5 wniosków o wpis informacji o rozwiązaniu organizacji związkowej, 

− 4 wnioski o wpis informacji o zmianie nazwy lub siedziby pracodawcy/organizacji 

związkowej. 
 

Do rejestru wpisano ogółem:  

− 4 zakładowe układy zbiorowe pracy, 

− 51 protokołów dodatkowych, 

− 1 porozumienie o stosowaniu układu, 

− 21 informacji, w tym:  

 1 informacja o rozwiązaniu układu, 

 3 informacje o wypowiedzeniu układu, 

 1 informacja o rozwiązaniu porozumienia o stosowaniu układu, 

 2 informacje o odstąpieniu od stosowania układu, 

 1 informacja o zawieszeniu stosowania układu, 

 3 informacje o wstąpieniu związku zawodowego w prawa i obowiązki strony 

zuzp., 

 5 informacji o rozwiązaniu organizacji związkowej, 

 4 informacje o zmianie nazwy lub siedziby pracodawcy/organizacji związkowej. 
 

Liczba pracowników objętych zakładowymi układami zbiorowymi pracy 

zarejestrowanymi w 2019 roku wynosi:  

− ogółem – 531 pracowników, 

− z podziałem na gałęzie gospodarki (według PKD):  

 PKD 1584Z – 204 pracowników, 

 PKD 2862Z – 170 pracowników, 

 PKD 4011Z – 110 pracowników, 

 PKD 7485Z – 47 pracowników. 
 

W 2019 roku nie było przypadku odmowy rozpatrzenia wniosku o rejestrację 

zakładowego układu zbiorowego pracy. 

Natomiast: 

• w 1 przypadku odmówiono rozpatrzenia wniosku o rejestrację protokołu 

dodatkowego. Przyczyną odmowy rozpatrzenia wniosku było niedołączenie 

pełnomocnictw dla osób zawierających protokół dodatkowy w imieniu stron 

zakładowego układu zbiorowego pracy, tj. informacji odpowiadających odpisom 
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aktualnym z Krajowego Rejestru Sądowego oraz protokołu stwierdzającego ważność 

wyborów w organizacji zakładowej związków zawodowych. 

• w 1 przypadku wydano odmowę rozpatrzenia wniosku o rejestrację porozumienia  

o stosowaniu układu (wniosek złożony jeszcze w 2018 roku). Przedłożony wniosek 

nie zawierał informacji o adresach do korespondencji stron porozumienia 

o stosowaniu układu. 

• w 5 przypadkach odmówiono rozpatrzenia wniosku o wpis informacji.  

• w 1 przypadku wniosek o wpis informacji o wypowiedzeniu układu (złożony 

dwukrotnie) został doręczony tylko jednej organizacji związkowej. Z pism 

dołączonych do wniosków wynikało, że druga organizacja związkowa, która była 

stroną układu utraciła uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, ponieważ 

przestała zrzeszać co najmniej 10 członków. 

• w 1 przypadku – w odniesieniu do wniosku o wpis informacji o częściowym 

wypowiedzeniu układu, OIP w Łodzi odmówił rozpatrzenia wniosku z uwagi na fakt, 

że przepisy Kodeksu pracy nie przewidują możliwości częściowego wypowiedzenia 

zakładowego układu zbiorowego pracy. 

• w 1 przypadku – działająca w zakładzie organizacja związków zawodowych 

nie dołączyła do wniosku o wpis informacji o wstąpieniu w prawa i obowiązki strony 

układu zbiorowego pracy, prawidłowo złożonych oświadczeń o wstąpieniu innym 

organizacjom związkowym funkcjonującym w zakładzie. Oświadczenia te zostały 

złożone podmiotom, które nie zawarły układu. W tym przypadku doszło do zmian 

nazw i siedzib stron zakładowego układu zbiorowego pracy, ale do OIP w Łodzi nie 

wpłynął żaden wniosek o wpis takich informacji. 

• w 1 przypadku – do wniosku o wpis informacji o rozwiązaniu porozumienia 

o stosowaniu zakładowego układu zbiorowego pracy nie zostało dołączone zgodne 

oświadczenie stron o rozwiązaniu porozumienia o stosowaniu układu.  

 

W 2019 r. OIP w Łodzi nie wydawał odmowy rejestracji zakładowego układu 

zbiorowego pracy, protokołu dodatkowego oraz porozumienia o stosowaniu układu. 

Najczęściej kwestionowane postanowienia układów, jako niezgodne z przepisami 

prawa lub mniej korzystne dotyczyły: 

− art. 111 Kodeksu pracy, ponieważ wprowadzono możliwość prewencyjnego 

sprawdzania przestrzegania obowiązku trzeźwości w stosunku do wszystkich 

pracowników lub poszczególnych grup pracowników, a także wyrywkowego 

przeglądania rzeczy należących do pracownika (torebek, bagażów) oraz samochodu, 

co narusza godności inne dobra osobiste pracownika; 
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− art. 86 § 3 Kodeksu pracy, ponieważ wprowadzono zapis, że wypłata wynagrodzenia  

na konto bankowe dokonywana jest tylko za zgodą pracownika; 

− art. 1672 Kodeksu pracy, ponieważ wprowadzono możliwość odmowy przez 

pracodawcę udzielenia pracownikowi tzw. urlopu na żądanie; 

− art. 229 Kodeksu pracy, ponieważ wprowadzono możliwość wydania pracownikowi 

polecenia udania się do lekarza w razie powzięcia podejrzenia, że pracownik 

rezygnuje z konieczności skorzystania ze zwolnienia lekarskiego; 

− art. 240 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, ponieważ układ nie określał warunków, jakim 

powinna odpowiadać treść stosunku pracy, tzn. nie określał stanowisk pracy 

i wysokości wynagrodzenia pracowników  

− art. 240 § 3 Kodeksu pracy, ponieważ wprowadzono możliwość kontroli pracowników 

firm zewnętrznych, co narusza prawa osób trzecich, tzn. pracowników, którzy nie są 

objęci postanowieniami układu; 

− Dział XI Kodeksu pracy ponieważ przewidziano możliwości rejestracji tekstu 

jednolitego zakładowego układu zbiorowego pracy; 

− § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac 

wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 1509), ponieważ wskazano, że w celu 

wykonywania prac określonych w rozporządzeniu w zakresie niezbędnym 

do szkolenia zawodowego mogą być zatrudniani młodociani powyżej 15 lat; 

− art. 98 Kodeksu cywilnego, ponieważ wprowadzono zapis o konieczności udzielenia  

w formie aktu notarialnego upoważnienia do odebrania wynagrodzenia przez inną 

niż pracownik osobę. 
 

 W 2019 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi nie kwestionował postanowień, 

w przedłożonych do rejestracji protokołach dodatkowych, jako niezgodnych z prawem.  

 

Zakres regulacji układowej oraz przykłady korzystni ejszych regulacji układowych 

Zgłoszone do rejestracji układy zbiorowe pracy regulują zasady wynagradzania  

o charakterze obligatoryjnym (wynagrodzenie zasadnicze i dodatki wynikające z Kodeksu 

pracy, tj. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej). 

Układy przewidują również premie regulaminowe, nagrody, dodatki stażowe, nagrody 

jubileuszowe, dodatki funkcyjne, dodatki brygadzistowskie, dodatkowe wynagrodzenie za 

pełnienie dyżuru domowego. W każdym układzie wprowadzono zapisy dotyczące 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dwa układy w sposób kompleksowy regulują 

kwestie dotyczące czasu pracy oraz zasady i normy przydziału pracownikom środków 
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ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Dwa układy określają podstawowe 

obowiązki pracodawcy i pracownika. Jeden układ określa zasady i normy korzystania  

z energii elektrycznej dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego. Dwa układy regulują 

prawa organizacji związkowej. W jednym układzie wprowadzono mechanizm ustalania 

wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u pracodawcy. Dwa układy 

statuują zasady przeprowadzania badań stanu trzeźwości pracowników. W dwóch układach 

wprowadzono zapisy dotyczące kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy; trybu 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy, spóźnień do pracy oraz udzielania pracownikom 

zwolnień; wykaz prac zabronionych kobietom w ciąży i karmiących piersią; wykaz prac 

wzbronionych młodocianym. Należy jednak podkreślić, iż są to zapisy przepisane z: Kodeksu 

pracy; rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie 

sposobu usprawiedliwiana nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od 

pracy; rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu prac 

uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących 

dziecko piersią; rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie 

wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych 

prac.  

 

Interesujące, korzystniejsze regulacje układowe dotyczyły m.in.: 

• pracownikom za czas niezdolności do pracy potwierdzonej skierowaniem do szpitala, 

liczonej od dnia skierowania oraz zwolnień bezpośrednio następujących po leczeniu 

szpitalnym przysługuje 100% wynagrodzenia przez 33 dni w ciągu roku 

kalendarzowego lub przez 14 dni w ciągu roku kalendarzowego (pracownicy, którzy 

ukończyli 50 rok życia); 

• pracownikom za każdą godzinę pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia 

i uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości 0,03% i 0,04% minimalnego 

wynagrodzenia, w zależności od pracy w I lub II grupie szkodliwości i uciążliwości. 

• pracownikom za każdą godzinę pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, 

uciążliwych lub niebezpiecznych przysługuje dodatek w wysokości 0,025% 

minimalnego wynagrodzenia; 

• pracownikom pełniącym funkcję brygadzisty przysługuje dodatek w wysokości 8% 

minimalnego wynagrodzenia; 

• pracownikom zatrudnionym w ruchu ciągłym oraz pracownikom wykonującym pracę 

dwuzmianową z tytułu uciążliwych warunków pracy przysługuje miesięcznie dodatek  

w wysokości 18% minimalnego wynagrodzenia; 
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• pracownikom za pełnienie dyżurów domowych pogotowia technicznego za każdą 

godzinę przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,12% minimalnego wynagrodzenia 

(dni robocze) oraz 0,24% minimalnego wynagrodzenia (niedziele i święta); 

• pracownikom przysługuje ryczałt w wysokości 5,5% minimalnego wynagrodzenia  

na pokrycie kosztów dojazdu osoby pełniącej dyżur domowy pogotowia technicznego  

i osoby wezwanej do usunięcia awarii z miejsca zamieszkania do pracodawcy  

i powrotu do miejsca zamieszkania po wykonaniu pracy; 

• pracownikom przysługuje dodatek w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia  

za prowadzenie obsługi księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej; 

• pracownikom przysługuje dodatek stażowy po przepracowaniu 3 lat w wysokości  

0,4% minimalnego wynagrodzenia, po 4 latach pracy w wysokości 0,8% minimalnego 

wynagrodzenia, kolejne wysokości dodatku stażowego ustala się zgodnie z zasadą,  

że wysokość dodatku stażowego rośnie za każdy kolejny rok pracy o 0,4% 

minimalnego wynagrodzenia; 

• dzień 14 sierpnia został ustanowiony u pracodawcy Dniem Energetyka, tj. dniem 

świątecznym wolnym od pracy. 

• pracownikom przysługuje dodatek funkcyjny za zastępstwo innego pracownika – 

układ nie określa jej wysokości tylko zasady jej wyliczania; 

• pracownikom przysługuje miesięczna premia operacyjna w wysokości 300,- zł brutto. 

 

 Protokoły dodatkowe najczęściej zwiększały miesięczne i godzinowe stawki 

wynagrodzenia pracowników oraz zmieniały taryfikatory kwalifikacyjne i wykazy stanowisk 

pracy. W 9 protokołach dodatkowych dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych wprowadzono zapisy o nietworzeniu, zawieszeniu, zmniejszeniu wysokości 

odpisu na fundusz. Dwa protokoły zmieniały zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS. 

Strony wprowadzały protokołami dodatkowymi do układów zbiorowych pracy dodatki 

o charakterze fakultatywnym, np.: nagrody jubileuszowe (trzy protokoły); dodatek stażowy; 

premię za wyniki; premię za nowy biznes; premię z tzw. „Funduszu Kierownika”; premię  

za oszczędność przy produkcji drutu ocynkowanego; premia motywacyjna (za obecność  

w pracy); dodatek dla inspektorów lub koordynatorów ochrony danych osobowych; dodatek 

za udział w międzynarodowych projektach dotyczących wspierania badań naukowych, 

rozwoju i innowacji na zasadach opisanych w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 12.04.2019 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2”; 

dodatkowe wynagrodzenie dla członków grupy ratunkowej ratownictwa medycznego; 

dodatek dla pracowników pracujących w soboty przy czynnościach związanych 

bezpośrednio z nawęglaniem. 
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Protokoły dodatkowe zwiększały również wysokość świadczeń pieniężnych 

przysługujących pracownikom, np.: nagród jubileuszowych, dodatku dla pracowników 

zatrudnionych przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych; dodatku funkcyjnego; 

dodatku za pracę na zmianie popołudniowej i nocnej w dniach 24 i 31 grudnia; dodatku 

za obsługę i remonty urządzeń KTZ znajdujących się na terenie zwałowiska i wyrobiska 

oraz za nadzór i dozór nad tymi pracami; dodatku za wykłady na kursach i szkoleniach 

oraz za szkolenie uczniów; dodatku za czas pełnienia funkcji sanitariusza; dodatku 

dla kierowców, będących w gotowości do podmiany innych kierowców, za każdą godzinę 

dyżuru w zakładzie lub innym miejscu wskazanym przez pracodawcę; dodatkowego 

wynagrodzenia za pełnienie dyżuru domowego; premii regulaminowej; dodatku kasjerskiego; 

dodatku stażowego. 

Niektóre protokoły dodatkowe przewidywały rezygnację z wypłacania fakultatywnych 

składników wynagrodzenia, np.: dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, dodatków 

za pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych. Zmniejszały również 

wysokość, np.: stawek wynagrodzeń (1 protokół), dodatków za pracę w godzinach 

nadliczbowych do wysokości określonej w Kodeksie pracy (1 protokół), dodatku za pracę 

pod ziemią dla pracowników oddelegowanych do pracy w kopalni, dodatkowego 

wynagrodzenia za czas efektywnie przepracowany dla członków ratownictwa chemicznego 

oddziału farbiarni, dodatków funkcyjnych. 

Strony układów zbiorowych pracy zmieniały również protokołami dodatkowymi 

zasady przyznawania oraz obliczania: stawek godzinowych za pełnienie dyżuru domowego; 

dodatku za pracę w warunkach szkodliwych; dodatku dla pracowników wchodzących w skład 

drużyny ratownictwa awaryjnego; dodatkowego wynagrodzenia rocznego; wynagrodzenia 

prowizyjnego; dodatku funkcyjnego; dodatków za pełnienie dyżuru domowego; dodatku 

stażowego; premii za efektywność; premii za ocenę pracowniczą; premii regulaminowej 

(rozszerzono katalog sytuacji, w których pracownik zostanie pozbawiony premii, a także 

zmieniono zasady dotyczące odwołania się pracownika od decyzji pozbawiającej go premii); 

nagród jubileuszowych – np. wprowadzano wymóg przepracowania 2 lub 5 lat u pracodawcy, 

w celu uzyskania prawa do pierwszej nagrody jubileuszowej (2 protokoły); rozszerzono 

okresy, które uprawniają pracowników do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej 

o udokumentowane okresy pracy za granicą (1 protokół) lub o okresy zatrudnienia 

u pracodawcy na podstawie kontraktu menadżerskiego (1 protokół); w 1 protokole przyznano 

pracownikom rozwiązującym umowę o pracę z powodu przejścia na emeryturę lub rentę 

nagrody jubileuszowej, do której nabyliby prawo w okresie 11 miesięcy od dnia rozwiązania 

stosunku pracy.  
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W zakresie czasu pracy jeden protokół dodatkowy wprowadził możliwość stosowania 

równoważnego czasu pracy, a w innym protokole strony zrezygnowały ze stosowania 

u pracodawcy ww. systemu czasu pracy. Dwa protokoły dodatkowe wydłużały okres 

rozliczeniowy czasu pracy z 4 miesięcy do 6 miesięcy oraz z 1 miesiąca do 3 miesięcy. 

Kolejny protokół zmieniał godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Jednym protokołem 

dodatkowym strony wprowadziły tzw. „ruchomy czas pracy”. Jeden protokół dodatkowy 

wskazywał, że w zadaniowym systemie czasu pracy może być zatrudniona tylko osoba na 

stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Jeden protokół przewiduje możliwość uczestniczenia przez pracowników  

w Pracowniczym Programie Emerytalnym. Inny protokół stwarza pracownikom możliwość 

korzystania z pakietów medycznych lub sportowych, za które pracownicy będą ponosić koszt 

w wysokości 1 PLN. 

Jeden protokół dodatkowy wprowadził zapisy dotyczące obowiązku przestrzegania 

przez pracodawcę i pracowników przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Jeden protokół wprowadził do treści układu zapisy Kodeksu pracy odnośnie 

stosowania monitoringu w zakładzie pracy. W jednym protokole strony umieściły zapisy 

Kodeksu pracy dotyczące obowiązków i uprawnień zarówno pracodawcy, jak i pracownika. 

Jeden protokół dostosowywał treść układu do przepisów kodeksowych w zakresie sposobu 

wypłaty wynagrodzenia za pracę.  

Jeden protokół zmieniał zasady korzystania z energii elektrycznej dla potrzeb 

własnego gospodarstwa domowego oraz zasady wypłaty ekwiwalentu w zamian  

za możliwość korzystania z energii elektrycznej. 

Dwa protokoły zmieniały wykaz prac wykonywanych w warunkach uciążliwych  

i niebezpiecznych, a jeden wprowadził dodatkowo nowe zasady wypłaty dodatków z tego 

tytułu. Strony układu w jednym protokole zlikwidowały uprawnienie pracowników pracujących 

w warunkach szkodliwych do dodatkowego mleka. 

Jeden protokół zmieniał zasady prowadzenia przez pracodawcę ze związkami 

zawodowymi negocjacji płacowych. 

W 2019 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. 
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Podsumowanie oraz wnioski i uwagi 

W 2019 r. wpłynęło mniej wniosków o rejestrację w porównaniu do 2018 roku. 

W 2019 r. – 89 wniosków, a w 2018 – 95 wniosków, w tym mniej wniosków o rejestrację 

zakładowych układów zbiorowych pracy (2018 r. – 6 wniosków, 2019 r. – 4 wnioski) oraz  

o rejestrację protokołów dodatkowych (2018 r. - 63, 2019 r. - 60).  

 W porównaniu z rokiem 2018 wzrosła liczba wniosków o wpis informacji  

(w 2018 – 23 wnioski, a w 2019 – 24 wnioski). W porównaniu z 2018 rokiem liczba 

zawieszonych układów zbiorowych jest taka sama (1 przypadek częściowego zawieszenia 

stosowania układu zbiorowego pracy). Porozumienie zawarte w roku ubiegłym jest 

kontynuacją porozumienia zawartego w 2018 r. i dotyczy tych samych postanowień. 

W 2019 roku zarejestrowano, tak samo jak w roku 2018, jedno porozumienie  

o stosowaniu zakładowego układu zbiorowego pracy – należy jednak zaznaczyć, że oba 

porozumienia zawarły te same podmioty. Po zawarciu w 2018 roku porozumienia  

o stosowaniu układu wraz z protokołami dodatkowymi nr 1 i nr 2 strony zdecydowały się  

je rozwiązać i zawrzeć nowe porozumienie o stosowaniu układu z protokołami dodatkowymi 

nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4. 

W porównaniu do roku 2018 zmalała liczba odmów rozpatrzenia wniosków 

o rejestrację protokołów dodatkowych nie spełniających wymogów formalnych określonych 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 roku w sprawie 

trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru 

układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz. U. 

z 2001 roku, nr 34, poz. 408). 4 odmowy rozpatrzenia wniosku w 2018 i 1 odmowa w roku 

ubiegłym. 

W latach 2018 r. i 2019 r. zarejestrowano taką samą liczbę układów zbiorowych 

pracy. Proponowane zapisy w układach zbiorowych pracy zarówno powtarzają regulacje 

zawarte w Kodeksie pracy i rozporządzeniach wykonawczych do Kodeksu pracy  

(np. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, urlopy wypoczynkowe, sposoby 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy), jak też wprowadzają świadczenia nieokreślone  

w przepisach powszechnie obowiązujących (np. premie, nagrody jubileuszowe, dodatki 

funkcyjne, dodatki stażowe, dodatki za pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych  

i niebezpiecznych). 

Z kolei protokoły dodatkowe zarejestrowane w 2019 roku przewidywały zwiększenie 

wysokości stawek wynagrodzenia pracowników – 15 protokołów dodatkowych.  

11 zarejestrowanych protokołów dodatkowych zmieniało taryfikatory kwalifikacyjne 

pracowników oraz wykazy stanowisk pracy. Część protokołów wprowadzała zmiany  

w nazewnictwie, np. zastępowano pojęcie „najniższe wynagrodzenie” pojęciem „minimalne 
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wynagrodzenie”, pojęcie „nienormowany czas pracy” pojęciem „system zadaniowego czasu 

pracy”. Zmieniano także na aktualne daty aktów prawnych powszechnie obowiązujących 

oraz roczniki i numery Dzienników Ustaw, które pojawiały się w treści układów.  

Protokoły dodatkowe zmieniały także zapisy dotyczące zasad awansowania  

i przeszeregowywania pracowników. Kilka protokołów wprowadzało zmiany w treści 

regulaminów premiowania (3 protokoły). Protokoły dodatkowe dostosowywały również treść 

układów do przepisów Kodeksu pracy – np. w zakresie obowiązków i uprawnień 

pracowników i pracodawcy, stosowania monitoringu przez pracodawcę, wynagrodzenia 

chorobowego przysługującego pracownikom, którzy ukończyli 50 rok życia. Niektóre 

protokoły dodatkowe likwidowały pewne uprawnienia pracownicze lub zmniejszały  

ich wysokość w zamian za zwiększenie innych składników wynagrodzeń lub wprowadzenie 

nowych świadczeń płacowych – np. likwidacja dodatku stażowego z jednoczesnym 

zwiększeniem stawek wynagrodzeń; likwidacja dodatków za pracę w warunkach 

szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych z równoczesnym zwiększeniem wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników; zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia za czas efektywnie 

przepracowany dla członków ratownictwa chemicznego oddziału farbiarni z jednoczesnym 

przyznaniem dodatkowego wynagrodzenia dla członków grupy ratunkowej ratownictwa 

medycznego; zmniejszenie wysokości premii z równoczesnym włączeniem różnicy 

do wynagrodzenia zasadniczego. 

 

 

III.17. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu pop ełnienia przest ępstwa oraz 

współpraca OIP z prokuratur ą i sądami 

Zawiadomienia o popełnieniu przest ępstwa 

W 2019 roku inspektorzy pracy skierowali do Prokuratur Rejonowych 40 zawiadomień  

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W porównaniu do roku ubiegłego liczba 

zawiadomień wzrosła o 4 (w 2018 roku było 36 zawiadomień). Najwięcej zawiadomień 

dotyczyło udaremniania lub utrudniania wykonywania czynności służbowej (art. 225 § 2 

Kodeksu karnego). W 2019 roku było 17 takich zawiadomień. 

W roku ubiegłym inspektorzy pracy skierowali 40 zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa, w tym: 

− 1 zawiadomienie z art. 218 § 3 kk i z art. 225 § 2 kk, 

− 1 zawiadomienie z art. 219 kk i z art. 225 § 2 kk, 

− 1 zawiadomienie z art. 219 kk i z art. 270 § 1 kk, 

− 1 zawiadomienie z art. 221 kk, 
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− 14 zawiadomień z art. 225 § 2 kk, 

− 1 zawiadomienie z art. 225 § 2 kk i z art. 233 § 1 kk, 

− 1 zawiadomienie z art. 228 kk, 

− 1 zawiadomienie z art. 233 kk, 

− 2 zawiadomienia z art. 270 § 1 kk, 

− 2 zawiadomienia z art. 271 § 1 kk, 

− 15 zawiadomień z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
 

Liczba wniosków złożonych – w trybie art. 49 § 3a kpk: 

− wniosek w trybie art. 49 § 3a kpk został złożony w 20 zawiadomieniach; 

− Inspektorzy pracy nie składali wniosków w trybie art. 49 § 3a kpk w odrębnym piśmie. 
 

Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych: 

− W 2018 roku zostało wszczętych 19 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 32 sprawach organy ścigania naruszyły 6-tygodniowy termin na poinformowanie 

o wszczęciu lub odmowie wszczęcia dochodzenia; 

− w 2 przypadkach 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 10 przypadkach OIP w Łodzi został powiadomiony o wszczęciu lub odmowie 

wszczęcia dochodzenia z naruszeniem 6-tygodniowego terminu bez pisma lub 

zażalenia PIP; 

−  w 2 przypadkach 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 8 sprawach skierowano pismo w związku z niepowiadomieniem w terminie  

6 tygodni o wszczęciu lub odmowie wszczęcia dochodzenia; 

− nie było przypadku skierowania pisma w związku z niepowiadomieniem  

w terminie 6 tygodni o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa. 
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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 1 przypadkach organy ścigania powiadomiły OIP w Łodzi o wszczęciu dochodzenia 

po złożeniu pisma; 

− nie było przypadku, w którym organy ścigania powiadomiły OIP w Łodzi o wszczęciu 

śledztwa po złożeniu pisma. 
 

Liczba zawiadomień, wobec których odmówiono wszczęcia postępowania 

przygotowawczego: 

− odmówiono wszczęcia dochodzenia w 4 sprawach; 

− w żadnym przypadku nie wydano postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. 
 

Liczba wniosków o uzasadnienie postanowień o odmowie wszczęcia dochodzenia złożonych 

– w trybie art. 325e § 1a kpk – w odrębnym piśmie po wydaniu postanowienia: 

− złożono 1 wniosek o uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia 

w odrębnym piśmie po wydaniu postanowienia;  

− nie było przypadku niezrealizowania wniosku o sporządzenie uzasadnienia; 

− nie było żadnej sprawy, w której nie doręczono postanowienia o odmowie wszczęcia 

dochodzenia wraz z uzasadnieniem – mimo prawidłowo złożonego wniosku  

o sporządzenie i doręczenie tegoż uzasadnienia. 
 

Liczba spraw, w których doręczono postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia wraz 

z uzasadnieniem – mimo niezłożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie tegoż 

uzasadnienia. 

W 3 sprawach 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 7 sprawach zostało wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia. 
 

Liczba wniesionych zażaleń na postanowienia prokuratorów: 

− o odmowie wszczęcia dochodzenia: 1 zażalenie, 

− o odmowie wszczęcia śledztwa: 2 zażalenia. 
 

Liczba zażaleń, których prokuratura nie uwzględniła i w związku z tym zostały przekazane do 

sądu – na postanowienia: 

− o odmowie wszczęcia śledztwa – 2. 
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Liczba zażaleń nieuwzględnionych przez sąd – na postanowienia: 

− o odmowie wszczęcia śledztwa – 1. 
 

Liczba skierowanych do sądu aktów oskarżenia (przez prokuratorów): 

− zostały skierowane do sądu 2 akty oskarżenia. 
 

Liczba skierowanych do sądu subsydiarnych aktów oskarżenia (przez inspektorów pracy): 

Nie wystąpiły przypadki skierowania do sądu subsydiarnych aktów oskarżenia przez 

inspektorów pracy. 

Liczba skierowanych do sądu wniosków o warunkowe umorzenie postępowania: 

W 2019 roku w 2 przypadkach zostały skierowane do sądu wnioski o warunkowe umorzenie 

postępowania karnego. 

Liczba zawieszonych postępowań sądowych: 

W 2019 roku nie zostało zawieszone żadne postępowanie sądowe. 

 

Współpraca Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi z prokuratur ą i sądami 

Na wniosek prokuratury zostało przeprowadzonych 6 kontroli.  

Inspektorzy pracy byli przesłuchiwani w charakterze świadka w 26 postępowaniach 

prowadzonych przez prokuraturę. 

W 17 przypadkach na wniosek sądów pracy została udostępniona dokumentacja  

z kontroli.  

W jednym przypadku udostępniono dokumentację z kontroli na wniosek sądu 

karnego. 

W dniu 9 grudnia 2019 r. odbyła się narada szkoleniowa z przedstawicielami 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Zastępcą Prokuratura Okręgowego w Łodzi 

dotycząca kompetencji PIP, Prokuratury i Policji oraz wzajemnej współpracy tych organów 

podczas prowadzenia czynności związanych ze zdarzeniami wypadkowymi mającymi 

związek z pracą najemną. W naradzie uczestniczyło Kierownictwo OIP oraz grupa 

inspektorów pracy prowadzących kontrole poświęcone badaniu okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy. 

W 3/4 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. W jednym 

postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę w charakterze świadka zostało 

przesłuchanych trzech inspektorów pracy. 
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Współpraca z sądami polega, tak jak w poprzednich latach, na udostępnianiu 

protokołów kontroli z załącznikami oraz środków prawnych wydanych po ich zakończeniu 

W jednej sprawie sąd karny zwrócił się o informację, czy wskazane w piśmie osoby były 

karane przez inspektorów pracy mandatami za popełnienie wykroczeń opisanych 

w Kodeksie pracy. W jednym przypadku sąd karny zwrócił się do OIP w Łodzi o przekazanie 

nagrań z monitoringu oraz nagrania rozmowy dotyczącej wypłaty wynagrodzenia 

i przekazanej inspektorowi pracy przez osobę składającą skargę.  

Należy zaznaczyć, że o dokumentacje z kontroli zwracały się również do tutejszego 

inspektoratu wydziały cywilne oraz wydziały gospodarcze sądów. W jednej sprawie wydział 

cywilny sądu okręgowego zwrócił się o przekazanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentacji 

z kontroli oraz korespondencji prowadzonej pomiędzy obywatelem, a organami Państwowej 

Inspekcji Pracy w Łodzi. 

Współpraca OIP w Łodzi z prokuraturą w 2019 roku realizowana była poprzez 

wymianę dokumentacji. Inspektorzy pracy zwracali się do prokuratur w celu uzyskania 

dokumentacji potrzebnych do przeprowadzenia kontroli u pracodawców np. w związku 

z kontrolą prowadzoną inspektor pracy skierował pismo do Prokuratury Rejonowej 

o przekazanie ekspertyzy dotyczącej stanu parnika eksploatowanego w dniu wypadku przy 

pracy, w związku z innymi czynnościami kontrolnymi inspektor pracy wystąpił o przesłanie 

wyników sekcji zwłok lub podanie przyczyny zgonu poszkodowanego w wypadku przy pracy. 

Jednostki prokuratury również składały postanowienia o żądaniu wydania rzeczy 

lub pisma o udostępnienie akt kontroli. 

 

 

III.18. Rozpatrywanie skarg i wniosków 

Odnotowano 4898 zgłoszeń, według rodzajów skarg wyróżnionych zostało 386 skarg 

anonimowych oraz skargi zgłaszane przez: 

− różnych pracowników: 

 były pracownik – 1832, 

 aktualnie zatrudniony – 1154, 

 cudzoziemiec – 278, 

 tymczasowy – 1, 

 bez umowy – 125, 

 niepełnosprawny – 22, 

 pracownicy zbiorowo – 1, 

− oraz organy/instytucje/podmioty, 

 Główny Inspektorat Pracy – 18, 
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 Inna instytucja – 252, 

 Inny Okręgowy Inspektorat Pracy – 45, 

 Organ samorządu terytorialnego  – 3, 

 Organ władzy państwowej – 11, 

 Poseł RP – 5, 

 Pracodawca – 33, 

 Osoba trzecia – 441, 

 Wykonujący np. umowy cywilne – 168, 

 ZUS – 10, 

 Związek Zawodowy – 56. 
 

Informacje dotyczące zakresu tematycznego skarg i wniosków 
 

Przedmiot 
skargi Ogółem Bezzasadne Brak 

informacji Zasadne 
procentowy udział 
zagadnienia we 

wszystkich skargach 

Wynagrodzenia 1995 726 436 833 39% 

Stosunek pracy 1058 506 243 309 19% 

Czas pracy 380 228 51 101 7% 

Młodociani 24 15 6 3 0,4% 

Rodzicielstwo 9 4 2 3 0,1% 

Legalność 
zatrudnienia 

292 131 54 97 5% 

ZFŚS 69 34 4 31 1% 

Urlopy 
pracownicze 

100 53 23 24 1,7% 

Agencje 
zatrudnienia 18 6 8 4 0,3% 

Molestowanie 5 2 3  0,05% 

Dyskryminacja 37 26 11 0 0,6% 

Mobbing 81 29 51 1 1,4% 

Obiekty 
i pomieszczenia 

pracy 
371 180 49 142 6,5% 

Maszyny i 
urządzenia tech. 

85 30 4 51 1,5% 

Wypadki przy 
pracy, choroby 

zawodowe 
104 27 15 62 1,8% 

Organizacja 
bezpiecznej 

pracy 
17 9 1 7 0,3% 

Stanowiska, 
procesy pracy 159 61 27 71 2,8% 
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Przedmiot 
skargi 

Ogółem Bezzasadne Brak 
informacji 

Zasadne 
procentowy udział 
zagadnienia we 

wszystkich skargach 

Urządzenia 
i instalacje 

energetyczne 
48 17 2 29 0,8% 

Transport 48 26 5 17 0,8% 

Środki ochrony 
indywidualnej, 
odzież i obuwie 

robocze 

172 76 28 68 3,1% 

Przygotowanie 
do pracy 

284 136 39 109 5% 

Uchybienia w 
zakresie 

minimalnej 
stawki 

142 51 35 56 2,5% 

Pozostałe 156 27 97 32 2,7% 

Razem 5654 
2408  
42% 

1193  
21% 

2053 
36%  

 

 

Zauważalne tendencje 

Dokonując analizy prezentowanych danych liczbowych oraz tematyki objętej wpływającymi 

skargami należy uznać, iż w porównaniu z danymi z poprzedniego roku nie odnotowano 

znaczącej zmiany, która stanowiłaby podstawę do formułowania wniosków o nowych 

tendencjach. Odnosząc się do autorów skarg, które wpłynęły w 2019 r. do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi należy dodać, że nieznacznie wzrosła liczba spraw objętych 

skargami cudzoziemców (2018 r. – 201, w 2019 r. – 278). Wśród pozostałej grupy 

podmiotów, które rokrocznie kierują interwencję do Urzędu nie dają się zauważyć jakieś 

zmiany w porównaniu z ubiegłym rokiem.  

 

Podsumowanie i wnioski 

Analizując dane liczbowe skierowanych skarg i wniosków w 2019 r. obejmujących 

poszczególne zagadnienia (z danymi z 2018 r.) należy uznać, iż ich liczba zmniejszyła się  

o blisko 150 przedmiotów skarg i wniosków.  

Podobnie jak w latach poprzednich, 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. Stosowane środki prawne, 

mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, nie wpływają jednak 
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zasadniczo na poprawę sytuacji zatrudnionych. Powodów takiego stanu należy upatrywać 

zarówno w zmieniającej się sytuacji gospodarczej, mającej wypływ, w szczególności na 

kondycję finansową przedsiębiorców, jak również braku wykwalifikowanej kadry, która 

wypełniałaby obowiązki wobec pracowników z należytą starannością. Z pewnością  

za wyznacznik przestrzegania prawa pracy przez pracodawców, oprócz kondycji finansowej, 

należy uznać także świadomość prawną samych przedsiębiorców, którzy nie nadążają za 

kolejnymi zmianami przepisów (nie tylko z zakresie prawa pracy) oraz ich wprowadzeniem  

w życie. Kontrolowani wskazują na roszczeniową postawę pracowników, która nie jest 

proporcjonalna do stopnia zaangażowania w pracę. Pracodawcy zwracają uwagę, na brak 

środków finansowych, który często jest wynikiem utraty płynności finansowej ich 

kontrahentów, którzy nie realizując zobowiązań wobec nich doprowadzają ostatecznie do 

trudności w realizacji zobowiązań także wobec własnych pracowników. Pracownicy wówczas 

poszukują pomocy w uzyskaniu należnego wynagrodzenia i innych świadczeń poprzez 

zaangażowanie organów Państwowej Inspekcji Pracy. W dużej mierze udaję się uzyskać 

poprawę sytuacji pracowników, w przypadku jednak podmiotów pogrążonych do dłuższego 

czasu w problemach finansowych, efekt działań organów zmierzający do realizacji 

obowiązków wobec pracowników jest skazany na niepowodzenie. Należy podkreślić, że 

rokrocznie wśród kontroli zainicjowanych skargą, pojawiają się podmioty gospodarcze, które 

nie ewidencjonują czasu pracy swoich pracowników lub nie zamieszczają informacji o pracy 

nadliczbowej. Zauważyć także należy, iż praktyka powierzania pracy w godzinach 

nadliczbowych, przekraczania jej dopuszczalnych limitów nie budzi sprzeciwu pracowników, 

w sytuacji, gdy pracodawca na bieżąco wypłaca za nią wynagrodzenie oraz stosowny 

dodatek. Analogicznie do lat poprzednich, pracodawcy podnoszą, iż interpretacja przepisów 

w zakresie czasu pracy czy zatrudnienia cudzoziemców jest skomplikowana i trudna oraz 

wymaga specjalistycznej wiedzy i kadr, których kompetencje pozwolą sprostać wymaganiom 

ustawodawcy. Do trudniej sytuacji na rynku przyczynia się także odczuwalny brak kadr  

i trudności w pozyskaniu nowych pracowników, którzy wiązaliby swoje plany zawodowe na 

dłużej z danym podmiotem.  

Podobnie jak w ubiegłym roku, skargi pracowników kierowane są zazwyczaj dopiero 

w momencie ustania zatrudnienia, co wynika z obawy przed jego utratą. Wśród wszystkich 

zgłaszających skargi, byli pracownicy stanowili 37%. Skargi składane przez aktualnie 

zatrudnionych stanowiły 23% ogółu skarg pracowniczych.  

Na jednakowo wysokim poziomie (36%) utrzymuje się liczba skarg zasadnych.  

Daję się również zauważyć przypadki kilkukrotnego składania skarg tej samej treści, przez 

tych samych skarżących, którzy nie podzielają argumentów prezentowanych w udzielonej 

odpowiedzi, niejednokrotnie wskazującej, iż jedynie sąd jest właściwy od rozstrzygnięcia 
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sporu. Porównywalnie przedstawia się sytuacja, gdy poza zagadnieniami z zakresu prawa 

pracy, w skardze poruszane są inne kwestie, nienależące do kompetencji kontrolnych 

organów Państwowej Inspekcji Pracy. Nadto należy dodać, iż od lat rośnie liczba skarg  

o wysokim poziomie skomplikowania o szerokim wachlarzu zagadnień w nich poruszanych  

i wymagających wiedzy wykraczającej poza zagadnienia prawa pracy, których znajomość 

jest konieczna do ustalenia stanu faktycznego i dokonania jego prawidłowej oceny, wraz ze 

wskazaniem możliwości dochodzenia swoich praw przed innymi organami.  

Wpływające skargi dotyczą prawie wszystkich zagadnień prawa pracy. Analogicznie 

jak w roku poprzednim, zagadnienia dotyczące niewypłacenia lub nieterminowego 

wypłacania wynagrodzeń za pracę i innych należności ze stosunku pracy zdominowały liczbę 

kierowanych skarg. Niestety ta tendencja utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie, 

niezależnie od stopy bezrobocia, warunków prowadzenia działalności gospodarczej i sytuacji 

ekonomicznej w regionie łódzkim. W związku z powyższym należy przyjąć, iż działalność 

kontrolna organów Państwowej Inspekcji Pracy w dalszym ciągu będzie się skupiała  

na stosowaniu wszelkich środków prawnych mogących doprowadzić do poszanowania praw 

zatrudnionych.  

 

Szczegółowa analiza skarg i wniosków zgłaszanych pr zez związki zawodowe 

Liczba spraw ogółem   – 42 

Liczba skarg związkowych ogółem – 42 

Liczba zagadnień skargowych – 69 (w jednej skardze poruszano min. 2 zarzuty) 

 

Organizacje związkowe składające skargi:  

− NSZZ „Solidarność”   – 22 

− ZZ Sierpień 80     –  3 

− ZZ ZNP     –  5 

− ZZ Pielęgniarek i Położnych   –  3 

− Pozostałe zakładowe związki – 23 
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Szczegółowy podział skarg składanych przez organizacje związkowe według zagadnień nimi 

objętych przedstawia się następująco: 

Przedmiot skargi Bezzasadna Brak 
informacji Zasadna Razem 

Obiekty i pomieszczenia pracy 1 0 1 2 

Organizacja bezpiecznej pracy 0 0 1 1 

Stanowiska i procesy pracy, 
transport ręczny, 

przygotowanie do pracy 

2 0 1 3 

Stosunek pracy 3 1 6 10 

Czas pracy 3 0 1 4 

Wynagrodzenia 5 0 2 7 

Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 

9  7 16 

Urlopy wypoczynkowe 0 1 0 1 

Stawka minimalna 1 2 0 3 

Nielegalne wykonywanie pracy 
przez cudzoziemca 

1 0 0 1 

Dyskryminacja, mobbing 4 2 0 7 

Pozostałe 1 0 2 3 

Razem 35 6 28 69 
 

Podsumowanie i wnioski  

Zakres zagadnień podnoszonych w skargach organizacji związkowych przedstawia 

się podobnie jak zakres przedmiotowy skarg składanych przez pracowników. Przeważają 

bowiem skargi dotyczące stosunku pracy, wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych  

ze stosunku pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dyskryminacji i mobingu, 

warunków pracy, przygotowania do pracy. Celowe jest podkreślenie, że w ogólnej liczbie 

skarg związkowych aż 40 % skarg uznano za bezzasadne. Prowadzi to do wniosku,  

iż przedstawicieli organizacji związkowych także dotykają problemy związane  

z wątpliwościami interpretacyjnymi w zakresie prawa pracy. Z drugiej strony należy także 

dodać, iż na jednakowym poziomie utrzymuje się liczba skarg, w których postępowanie 

kontrolne wykazało słuszność stawianych zarzutów.  

Na jednakowo niskim poziomie przedstawia się kwestia poruszanych w skargach 

zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, które były przedmiotem jedynie 6 zagadnień 

skargowych kierowanych przez organizacje związkowe w 2019 r. Inne kwestie związane 

w bezpieczeństwem i higieną pracy takie jak: stosowanie środków zapobiegawczych 

przeciwdziałających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, stan maszyn i urządzeń 
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technicznych oraz urządzeń i instalacji energetycznych, nie były podnoszone przez 

organizacje związkowe.  

 

Analiza skarg i wniosków dotycz ących równego traktowania w zatrudnieniu,  

molestowania i mobbingu 

Liczba skarg ogółem  – 123 

Liczba skarg dotyczących dyskryminacji – 37 

w tym: 

− bezzasadne – 26 

− zasadne –  0 

Liczba skarg dotyczących mobbingu  – 81 

w tym: 

− bezzasadne – 30 

− zasadne – 0 

 

Charakterystyka  

• Dyskryminacja przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy – 4 zarzuty skargi,  

z powołaniem się na płeć (2) oraz jedna z powołaniem się na przynależność związkową, 

jedna z uwagi na zatrudnienia na czas określony/nieokreślony. Przy ich rozpoznawaniu 

nie potwierdzono wysuwanych zarzutów.  

• Dyskryminacja przy kształtowaniu wynagrodzenia lub innych warunków zatrudnienia  

z powołaniem się na płeć, przynależność do organizacji związkowych, zatrudnienie na 

czas określony/nieokreślony i bez wskazania przesłanki – 23 zarzuty poruszane 

w skargach, z których w 7 przypadkach niemożliwe było ustalenie ich występowania,  

a w 16 przypadkach zarzuty uznano za bezzasadne. Żaden z zarzutów skarg nie został 

uznany za zasadny w zakresie dyskryminacji przy ustalaniu wynagrodzenia za pracę  

i innych należności.  

• Dyskryminacja przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych 

z pracą ze względu na przynależność związkową i inne niesprecyzowane przyczyny –  

6 skarg, których zarzuty uznano za bezzasadne lub niemożliwe do ustalenia.  

• Dyskryminacja przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 

zawodowe ze względu na inne niesprecyzowane kryteria – 1 zarzut w skardze, który 

uznano za bezzasadny. 
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Stosowanie mobbingu 

Wśród 81 zagadnień zawierających zarzut mobbingu, 30 uznano za bezzasadne,  

a w 51 przypadkach nie udało się ustalić jego występowania. Analiza zarzutów odnoszących 

się do mobbingu prowadzi do wniosku, że większość wnoszących w tym zakresie skargi, 

formułuje je w oparciu o błędne przekonanie, że opisany przez nich przypadek nosi takie 

znamiona. Jednym z przykładów takiego zarzutu jest skarga złożona przez przedstawiciela 

Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych w MPK-Łódź Sp. z o.o. Zdaniem 

skarżącego nieuregulowanie w oczekiwany przez związek zawodowy sposób treści 

zarządzenia w sprawie transportu rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich w autobusach 

i tramwajach i tym samym zmuszanie kierujących do ich przewozu z naruszeniem prawa  

o ruchu drogowym, stanowi o mobbingu tej części załogi przez pracodawcę. Ustalenia 

kontroli nie wykazały żadnych interwencji kierujących, zarówno w oparciu o stosowaną  

w podmiocie procedurę antymobbingową, jak i organizacje związkowe nie potwierdziły, by do 

nich trafiały takie zgłoszenia. Powyższe wskazuje na brak dostatecznej orientacji w zakresie 

definicji mobbingu i zachowań, które mogą być w ten sposób oceniane. 

 

Molestowanie (w tym seksualne) 

W 2019 r. odnotowano 4 zarzuty, w których podniesiono występowanie zachowań 

mających charakter molestowania. 1 odnosił się do molestowania i molestowania 

seksualnego. W skardze dotyczącej Teatru Wielkiego w Łodzi wskazano na zachowania  

o charakterze mobbingowym oraz podniesiono molestowanie żeńskiej części orkiestry 

poprzez „seksistowskie” żarty, które są pod ich adresem kierowane przez jej męska cześć. 

Podjęte czynności kontrolne wykazały, iż procedura antymobbingowa przewidziana  

w kontrolowanym podmiocie nie została wszczęta, gdyż nie było sygnałów świadczących  

o takich zachowaniach, zarówno w 2018, jak i w 2019 r. Nie udało się zatem ustalić 

występowania takich praktyk. W kolejnej skardze dotyczącej Oddziału firmy Bombardier 

Transportation Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu podniesiono, iż wymienieni w skardze 

pracownicy wobec wybranych członków załogi wyrażali krytyczne opinie, także mające 

znieważający i pogardliwy charakter. W trakcie czynności ustalono, że nikt z osób 

zatrudnionych w oddziale podmiotu nie zgłaszał żadnych sygnałów świadczących o takich 

zachowaniach osób kierujących wobec współpracowników (kobiet). Zatem nie wszczynano  

w tym zakresie obowiązującej w ZUZP Polityki antymobbingowej oraz Kodeksu Etyki i Zasad 

prowadzenia biznesu. Podejmowana próba ustalenia czy doszło do molestowania nie 

powiodła się.  
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Podsumowanie i wnioski  

Skargi których przedmiotem jest dyskryminacja, mobbing i molestowanie składane są 

zazwyczaj w reakcji na wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę, lub po ustaniu 

zatrudnienia. Skarżący podnoszą, iż byli dyskryminowani albo stosowano wobec nich 

mobbing, bez powołana się na konkretne okoliczności, co prowadzi do wniosku, iż nie są  

w stanie identyfikować zachowań o takim charakterze. Sporadycznie skarżący wyrażają 

pisemną zgodę na ujawnienie pracodawcy informacji, iż kontrola jest następstwem skargi,  

co umożliwia przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i konfrontację zarzutów  

z wyjaśnieniami pracodawcy. W tej grupie zarzutów nie wystąpiły przypadki, by ustalenia 

kontroli pozwoliły na ich potwierdzenie.  

Z uwagi natomiast na sporny charakter zarzutów w zakresie dyskryminacji,  

mobbingu i molestowania, udzielone skarżącym odpowiedzi koncentrują się na przekazaniu 

informacji odnoszących się do zagadnień dyskryminacji i mobbingu oraz wskazaniu 

właściwego miejscowo sądu pracy, do którego należy skierować roszczenie o ochronę prawa 

do równego traktowania w zatrudnieniu oraz zasądzenie zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę czy odszkodowania.  

 

 

III.19. Porady prawne i techniczne udzielone w Okr ęgowym Inspektoracie Pracy  

w Łodzi 

Liczba porad prawnych  – 9016 

Liczba porad technicznych – 1091 

Liczba porad w zakresie legalności zatrudnienia – 474 

Podmioty, którym udzielono porad: 

− byli pracownicy – 1998 

− aktualnie zatrudnieni – 3477 

− cudzoziemcy – 207 

− pracownicy tymczasowi – 4 

− ubiegający się o zatrudnienie – 127 

− niepełnosprawni – 276,  

− pracodawcy/przedsiębiorcy – 566 

− organizacje pracodawców – 3  

− pracownicy służby bhp – 76 

− rolnicy – 12 

− związki zawodowe – 38 
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− społeczni inspektorzy pracy – 22 

− posłowie/senatorowie/radni – 2 

− organy/jednostki samorządu terytorialnego – 11 

− organy/urzędy państwowe – 15 

− inne – 679 
 

Porady udzielano w formie elektronicznej – 4, pisemnej – 513, telefonicznej – 219, 

ustnej – 6678. Łącznie udzielono – 7414 porad. 
 

Zakres tematyczny udzielonych porad: 

Lp. Przedmiot porady liczba 
porad 

1. Obiekty i pomieszczenia pracy 58 

2. Pomieszczenia higieniczno – sanitarne 28 

3. Mikroklimat i środowisko pracy 33 

4. Wypadki i choroby zawodowe 277 

5. Ocena ryzyka zawodowego 48 

6. Służba bhp 70 

7. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 9 

8. Pierwsza pomoc 7 

9. Ochrona przeciwpożarowa 4 

10. Stanowiska, procesy pracy, procesy technologiczne 58 

11. Magazyny i składy 10 

12. Maszyny i urządzenia techniczne 26 

13. Urządzenia i instalacje energetyczne 8 

14. Transport 25 

15. Badania i pomiary czynników szkodliwych. 21 

16. Środki ochrony indywidualnej 44 

18. Odzież i obuwie robocze 62 

19. Przygotowanie do pracy – szkolenia 121 

20. Przygotowanie do pracy – badania 140 

21. Przygotowanie do pracy – kwalifikacje 42 

22. Stosunek pracy 2889 

23. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika 448 

24. Czas pracy 702 

25. Czas pracy – kierowcy 123 

26. Czas pracy – podmioty lecznicze 12 

27. Ochrona pracy młodocianych 42 

28. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 376 

29. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia 2023 

30. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia – pod. lecznicze 63 
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Łącznie według przedmiotu udzielono 10 581 porad. 

 

Analiza porad udzielanych zwi ązkom zawodowym 

W 2019 r. udzielono 66 porad prawnych i technicznych przedstawicielom związków 

zawodowych (co stanowi wzrost w porównaniu z 2018 r.). Nie jest możliwe podanie liczby 

Lp. Przedmiot porady liczba 
porad 

32. Legalność zatrudnienia – obywatele polscy 240 

33. Opłacanie składek na Fundusz Pracy 33 

34. Legalność zatrudnienia – cudzoziemcy 234 

35. Delegowanie na terytorium RP w ramach świadczenia usług (QN-QR) 4 

36. Zakładowe układy zbiorowe pracy 18 

37. Uprawnienia związków zawodowych 45 

38. Społeczna inspekcja pracy 12 

39. Rady pracowników 5 

40. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 

41. Urlopy pracownicze 665 

42. Agencje zatrudnienia 33 

43. Pracownicy tymczasowi 49 

44. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w związanych z ochroną miejsc 
pracy (VP) 2 

45. Zatrudnienie pracowników w formie telepracy 3 

46. Dyskryminacja 60 

47. Molestowanie 9 

48. Mobbing 93 

49. Emerytury pomostowe 11 

50. Praca za granicą – w ramach delegowania 23 

51. Praca za granicą – u pracodawcy zagranicznego 14 

52. Informacje o warunkach zatrudnienia w RP – art. 3 dyr. 96/71 3 

53. Inne 312 

54. Inne – sprawy poza kompetencją PIP 260 

55. Wyłącznie dla ob. UE i EFTA i członków ich rodzin – dostęp do 
przywilejów socjalnych i podatkowych (LW02) 

1 

56. Wyłącznie dla ob. UE i EFTA i członków ich rodzin – inne (LW09) 1 

57. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy 180 

58. Informacja dotycząca procedury przeprowadzenia kontroli 107 

59. Informacja dotycząca kompetencji PIP 195 

60. Stosowanie przepisów dot. PPK (RK) 2 

61. Uprawnienia pracowników z niepełnosprawnością – zapytanie 
pracodawcy (ZN) 

5 
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i szczegółowego przedmiotu porad ustnych udzielonych związkom zawodowym, 

gdyż w przyjętych do użytkowania systemach informatycznych rejestrujących porady 

nie są przewidziane rozwiązania techniczne, które by umożliwiły wskazanie jaka grupa 

pytających zadała konkretne pytanie. Z tego samego względu nie można wskazać nazw 

organizacji związkowych najczęściej występujących o udzielenie porady w formie ustnej.  

Udzielając odpowiedzi na zapytania prawne, w każdym piśmie przekazywana jest 

informacja, iż udzielona odpowiedź nie ma mocy wiążącej dla stron stosunku pracy, 

podmiotów kontrolowanych, jak i innych organów. 

Zakres przedmiotowy zapytań formułowanych przez związki zawodowe w tym roku 

sprawozdawczym dotyczył głównie kwestii dotyczących wątpliwości w ocenie uregulowań 

wewnątrzzakładowych. Istnieje zatem potrzeba dalszego udzielania porad prawnych  

i technicznych pracownikom, pracodawcom i związkom zawodowym. Skutkuje to wzrostem 

świadomości stron stosunku pracy i wzrostem poziomu praworządności w zakładach pracy.  

Spośród zapytań udzielanych w siedzibie Inspektoratu, najaktywniejszymi grupami 

związkowymi są te, które reprezentują podmioty powiązane ze świadczeniem usług 

edukacyjnych i leczniczych. 

 

Analiza porad dotycz ących równego traktowania w zatrudnieniu, molestowan ia 

i mobbingu 

Dane liczbowe:  

− Dyskryminacja  – 60, w tym porady pisemne – 5 

− Mobbing  – 93, w tym porady pisemne – 4 

− Molestowanie  –   9. 
 

W dalszym ciągu porady ustne udzielane przez Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Łodzi w zakresie dyskryminacji i mobbingu związane są przeważnie z opisem konkretnych 

sytuacji przez pytających. Pytający oczekują odpowiedzi, czy opisane zachowanie jest 

mobbingiem lub formą dyskryminacji, a jeżeli tak, jakie uprawnienia przysługują z tego tytułu. 

Najwięcej pytań w zakresie dyskryminacji dotyczy ukształtowania wynagrodzenia za pracę 

tego samego rodzaju i typowania pracowników na szkolenia podnoszące ich kwalifikacje 

oraz przydzielania określonych zadań. 

Porady udzielone w formie pisemnej dotyczyły również następujących tematów: 

Równego traktowania w zatrudnieniu: 

• zapytania pracownika: „czy pracodawca może go oddelegować do pracy poza 

miejsce dotychczasowego świadczenia pracy kierując się przy wyborze tym, iż jest 

bezdzietnym kawalerem?”; 
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• zapytania pracownika: „czy istnieje konieczność skrócenia czasu pracy pracownikowi 

niepełnoetatowemu z uwagi na upał i czy pracodawca ma prawo pominąć pracownika 

niepełnoetatowego w przyznawaniu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych?”; 

• zapytania pracownika: „czy zapis regulaminu wynagrodzeń, który przewidywał 

wypłatę dodatku inspektorskiego za określone czynności nie dyskryminuje osób, 

które z różnych powodów (niepełnosprawności, opieki nad dzieckiem) nie mogą 

pracować dłużej i przez to nabywać prawo do wypłaty takiego świadczenia?”; 

• zapytania pracownika: „czy odmowa pracodawcy w partycypacji kosztów zakupu 

okularów korekcyjnych dla mechanika/palacza pracującego w ciepłowni nosi 

znamiona nierównego traktowania?” 

• zapytania pracownicy: „czy ograniczanie jej możliwości pełnienia obowiązków do 

niektórych aktywności może stanowić formę nierównego traktowania?”. 
 

Mobbingu 

• Pracownik spotykał się w swoim środowisku pracy z działaniami, które nosiły  

(w jego ocenie) znamiona mobbingu (przerywanie pracy na prowadzenie rozmów, 

niekiedy o charakterze prywatnym, nadmierne obserwowanie pracownika). 

• Pracownica została poinformowana przez przełożonego, iż w przypadku kolejnego 

zwolnienia lekarskiego pracodawca nakaże jej przystąpienie do pracy i zlecanie 

wykonania zadań niemożliwych do wypełnienia. 

• Pracownik złożył zapytanie czy obwieszczenie umieszczone przez pracodawcę  

na tablicy ogłoszeń stanowi działanie mobbingujące. 

• nauczycielka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym treści zaproszenia pracowników 

na spotkanie z burmistrzem. Zdaniem pracownicy forma zaproszenia „obecność 

obowiązkowa” może mieć charakter mobbingujący.  
 

Podsumowanie 

W roku 2019 zmniejszyła się liczba porad prawnych udzielanych w sprawach 

związanych z dyskryminacją i mobbingiem. Może to świadczyć o tym, iż ofiary dyskryminacji 

czy mobbingu preferują bardziej anonimową formę udzielenia porady niż osobista lub 

pisemna z podaniem swoich danych osobowych oraz adresowych. Bezpośredni kontaktu  

z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy wymaga większego wysiłku emocjonalnego niż 

kontakt telefoniczny, wymaga także odwagi by podzielić swoim osobistymi problemami  

w pracy oraz odczuciami. Jednakże w dalszym ciągu mobbing i dyskryminacja to problemy,  

z którym zmagają się pracownicy. Z uwagi jednak na społeczne przyzwolenie na pewne typy 
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zachowań noszących znamiona mobbingu i dyskryminacji, a także lęk przed utratą źródła 

dochodu i występowanie problemów natury dowodowej, pracownicy powstrzymują się od 

powzięcia kroków prawnych, w tym uzyskania najpierw porady prawnej w zakresie 

ewentualnych roszczeń związanych z dyskryminacją i mobbingime. W związku z powyższym 

należałoby kontynuować podjęte działania prewencyjne i organizować kolejne kampanie, 

których celem będzie uwrażliwienie pracodawców na kwestie relacji pomiędzy 

współpracownikami i bieżące monitorowanie, poprzez przyjęte procedury, zachowań załogi, 

w celu eliminowania takich, które alienują, spychają na margines innych pracowników.  

W zakresie udzielonych w 2019 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi porad 

dotyczących stosunku pracy, najczęściej pojawiały się problemy związane z rozwiązaniem 

umowy o pracę. Wiele pytań opierało się na podejrzeniu, iż w niedalekiej przyszłości 

pracodawca może wyrazić wolę zakończenia stosunku pracy z pracownikiem z uwagi 

różnorodne okoliczności np. pogorszenie stanu zdrowia pracownika, problemy finansowe 

zakładu pracy. Ponadto pracownicy nadal borykają się z problemem nieterminowego 

dostarczenia świadectwa pracy. Wielokrotnie pracownicy zadawali również pytania 

odnoszące się do uprawnienia pracodawcy do zmiany zakresu obowiązków pracownika 

i miejsca świadczenia pracy bez porozumienia z pracownikiem oraz o zakres 

odpowiedzialności finansowej pracownika za powierzone mienie z tytułu zawartej umowy 

szkoleniowej lub na podstawie obowiązującej umowy o zakazie konkurencji.  

W przypadku wynagrodzenia za pracę nadal najwięcej wątpliwości i pytań dotyczyło 

niewypłacenia wynagrodzenia w terminie lub bezpodstawnego jego zaniżania, kwestii 

ustalania uprawnień do dodatków do wynagrodzenia i premii, obliczenia wynagrodzenia 

chorobowego i urlopowego (kwestia uwzględniania składników zmiennych, „premie 

uznaniowe” itp.), dokonywania potrąceń. Pracownicy pytali również o inne świadczenia 

związane ze stosunkiem pracy np. o ekwiwalent za używanie własnej odzieży  

i obuwia roboczego. Z uwagi na znaczne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia  

od 2020 r. w stosunku do lat ubiegłych pojawiały się pytania od pracowników,  

jak i pracodawców dotyczące elementów składowych wynagrodzenia oraz możliwości 

kształtowania zasadniczej pensji poniżej ustawowego minimum, a następnie uzupełniania 

różnicy do minimalnej stawki poprzez wypłacenie dodatku wyrównawczego lub premii.  

Zagadnienia czasu pracy pojawiały się często w ramach poradnictwa prawnego,  

a wątpliwości dotyczyły głównie występowania i rozliczania godzin nadliczbowych  

w powiązaniu z obowiązującym pracownika systemem i rozkładem czasu pracy.  

Pytano także o obowiązujące przepisy dotyczące rekompensowania pracy w dniu wolnym  

z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, w niedziele i święta. Wśród pracodawców 
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szczególnie zainteresowaną grupą tą tematyką byli przedsiębiorcy świadczący usługi 

transportowe.  

Porady dotyczące urlopów pracowniczych najczęściej sprowadzały się do kwestii 

samowolnego udzielania urlopu przez pracodawcę, bez porozumienia z pracownikiem  

lub też do sytuacji odwrotnej, w której pracownik wyraża wolę skorzystania z urlopu 

wypoczynkowego, jednakże nie może mieć to miejsca z przyczyn tkwiących po stronie 

pracodawcy.  

Pytania związane z rodzicielstwem pojawiały się w kontekście możliwości 

wykorzystania przysługujących urlopów w kilku częściach, przysługującej ochrony przed 

wypowiedzeniem w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego lub przedłużenia do dnia porodu 

umowy zawartej na czas określony lub próbny powyżej miesiąca, która rozwiązałaby się po 

upływie trzeciego miesiąca ciąży. 

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 uznania zdarzenia za 

wypadek przy pracy. Liczba udzielonych porad prawnych wynosi tyle samo, co w ubiegłym 

roku (277), co sugeruje, iż kwestie te nadal budzą zainteresowanie licznego grona osób.  

W zakresie warunków pracy najczęściej pytający sygnalizują problemy  

z nieodpowiednią temperaturą w miejscu świadczenia pracy i naruszania przepisów 

dotyczących organizacji pomieszczeń pracy. W pracownikach budzi również niepokój stan 

techniczny maszyn użytkowanych w pracy. Warto podkreślić, iż w tym roku wzrosła liczba 

porad technicznych udzielonych stacjonarnie. Tematycznie są one głównie związane  

z okolicznościami wypadku przy pracy z użyciem narzędzia lub urządzeń udostępnionych 

przez pracodawcę lub też nieprawidłowościami zaistniałymi w pomieszczeniu, w którym była 

świadczona praca, co wiąże się z zagadnieniem niespełniania norm bezpieczeństwa przez 

urządzenia i maszyny użytkowane przez pracowników w miejscu pracy. 

W stosunku do ubiegłego roku odnotowano również znaczny wzrost liczby porad 

udzielonych cudzoziemcom, w szczególności narodowości ukraińskiej. Obcokrajowcy 

zgłaszają głównie problemy z nieterminową wypłatą wynagrodzeń, bezpodstawnym 

obniżaniem wynagrodzenia przez pracodawcę, a także legalizacją swojego zatrudnienia. 

Podkreślić należy, iż powyższe problemy po części wynikają z istniejącej bariery językowej, 

która jest odczuwalna. Pracownicy – obcokrajowcy niejednokrotnie nie znają języka 

polskiego w stopniu komunikatywnym i poza językiem ojczystym nie posługują się innym.  

Z kolei pracownicy Okręgowego Inspektoratu w Łodzi posługują się w różnym stopniu 

językami obcymi, ale nie znają jednak na tyle (lub w ogóle) języka rosyjskiego lub 

ukraińskiego, który w obecnej sytuacji byłby bardzo przydatnym narzędziem pracy.  
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Niezmiennie gros osób szukających porady w Urzędzie stanowili nauczyciele. 

Aktywność tej grupy zawodowej była tym bardziej wzmożona w związku prowadzonymi 

przez placówki oświatowe sporami zbiorowymi pracy i zmianą w systemie szkolnictwa 

związaną z likwidacją gimnazjów. Problemy, które dotyczą tej grupy zawodowej odnoszą się 

głównie do czasu pracy, wynagrodzeń i innych świadczeń.  

Jako symptomatyczny można uznać znaczny wzrost zainteresowania interesantów 

informacjami dotyczącymi kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy i procedury 

przeprowadzania kontroli. Najczęściej pytania z ww. zakresu są zadawane w sytuacji, kiedy 

dana osoba waha się czy złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Nadto wielokrotnie 

zdarzają się osoby, które szukają porady z zakresu działań innych instytucji.  

W przeważającej większości pytania dotyczą materii, którą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. Należy podkreślić, iż zainteresowani poradą z zakresu ubezpieczeń 

społecznych w dużej liczbie mają świadomość, że zwracają się po poradę do niewłaściwej 

instytucji.  

 

Wnioski 

W porównaniu do roku 2018 liczba udzielonych porad uległa obniżeniu, jednakże 

nadal utrzymuje się na wysokim poziome. Świadczy to o niesłabnącym zainteresowaniu 

profesjonalnymi poradami prawnymi i technicznymi udzielanymi przez inspektorów pracy 

oraz pracowników merytorycznych, pomimo stosunkowego niskiej stopy bezrobocia. 

Liczba porad udzielonych przy użyciu poczty e-mail i formy pisemnej uległa obniżeniu 

w 2019 r., lecz to forma ustna cieszy się największą popularnością. W przypadku porad 

pisemnych nadal zdarzają się braki w danych adresowych pytających, w szczególności 

w zakresie numeracji mieszkania/domu, czy danych osobowych. Odnotowania wymaga 

także, to iż zapytania prawne kierowane są bezpośrednio z telefonu i nie zawierają oprócz 

treści żadnych danych, poza adresem e-mail. Często kierowane są na ogólny, dostępny 

adres e-mail kancelarii Okręgu, gdzie nie ma żadnej procedury wstępnej weryfikacji takiej 

korespondencji w zakresie danych adresowych autora zapytania. Te względy 

w konsekwencji prowadzą do konieczności wezwania do uzupełnienia tych danych. 

Coraz częściej odnotowuje się także zapytania sformułowane w języku obcym, najczęściej 

ukraińskim. W takiej sytuacji zwracamy się o przetłumaczenie tekstu do Departamentu 

Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy, co wydłuża realizację zapytania.  

Liczba podmiotów kierujących wnioski o porady zmniejszyła w porównaniu z ubiegłym 

rokiem z 9669 na 7414. Podobnie jednak, jak w ubiegłych latach liczba zagadnień 

poruszanych w poradach nadal znacznie przewyższa liczbę pytających, co daje asumpt 

do powzięcia przekonania, iż przedstawiane przez pytających stany faktyczne są bardzo 

rozbudowane i wielowątkowe, a stan wiedzy pytających się zwiększa. 
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Podobnie jak w roku 2018, wśród pytających przeważają pracownicy i byli pracownicy 

(to około 5475 na ogólną liczbę pytających 7414). Ogólna liczba pracowników przewyższa 

liczbę pracodawców (5475 pracowników/byłych pracowników na 566 pracodawców), 

jednakże należy zauważyć, iż wielu przedsiębiorców otrzymuje porady, w trakcie 

przeprowadzonych kontroli, a ich liczba nie została ujęta w przedstawionych na wstępie 

statystykach z uwagi na niemożność konkretnego wskazania ilu podmiotom udzielono porad 

w trakcie czynności kontrolnych. Jak wynika z danych Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Łodzi w 2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 5502 kontroli w 4340 podmiotach  

i w ramach przeprowadzonych czynności, udzielili 7882 porad prawnych, 8643 porad 

technicznych i 1375 porad dotyczących legalności zatrudnienia. Na podstawie zebranych 

danych, trudno wskazać ilu podmiotom spośród tych 4340 udzielono porad, jednakże można 

założyć, iż było to liczne grono, które mogłoby zasilić statystyki dotyczące ogólnej liczby 

przedsiębiorców, którym udzielono porady.  

Podobnie jak w zeszłym roku z uwagi na podniesiony problem w komunikacji przy 

udzielaniu porad prawnych obcokrajowcom wskazuje się, iż istotnym byłoby podwyższenie 

kompetencji językowych pracowników, w szczególności w zakresie znajomości języka 

rosyjskiego lub ukraińskiego i angielskiego. 

 

 

III.20. Ocena rozwi ązań prawnych w 2019 r. 

Ocenie rozwi ązań prawnych w 2019 r. podlegały ni żej 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. Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i związane z nimi uprawnienia 

PIP dotyczące prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy. 

5. 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 2018 r . o ograniczeniu handlu  

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 3 05 ze zmianami  

z 2018r. poz. 650) i zwi ązane z nimi uprawnienia dotycz ące prowadzenia kontroli  

w tym zakresie 

Przepisy ustawy okazały się niejasne w ich stosowaniu w zakresie niżej wskazanych 

kwestii: 

1) Placówek pocztowych 

Sprawa ta budzi najwięcej emocji. Dotyczy ona głównie sklepów sieci Żabka.  

W związku z orzeczeniami Sądów Rejonowych i Okręgowych, działających na terenie 

właściwości OIP w Łodzi, które zapadły w 2019 r., korzystnymi dla sieci Żabka, inspektorzy 

pracy nie kwestionują już zasadności stosowania tego wyłączenia spod zakazu handlu  

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Wnioski skierowane przez inspektorów pracy  

o ukaranie pracodawców zatrudniających pracowników i zleceniobiorców w dni objęte 

zakazem handlu zostały umorzone. 

Z uzyskanych informacji wynika, że inni pracodawcy – poza siecią Żabka - zawierają 

umowy z operatorami pocztowymi na prowadzenie w swoich sklepach placówek pocztowych. 

Ustalono, że na terenie OIP w Łodzi jest to 7 pracodawców prowadzących 10 sklepów. 

Pomimo zapowiedzi, do dzisiaj Ustawodawca nie zmienił przepisów Ustawy  

w zakresie możliwości funkcjonowania placówek pocztowych w dni objęte ograniczeniem 

handlu. W czasie pełnionych przez inspektorów dyżurów w niedziele i święta widać,  

że sklepy sieci Żabka są otwarte i prowadzony jest handel przez pracowników. Spotyka się 

to z negatywnymi ocenami innych przedsiębiorców, którzy osobiście wykonują pracę w dni 

objęte zakazem handlu. Podobne stanowisko przedstawiają osoby postronne zgłaszające 

według nich naruszenie przepisów o ograniczeniu handlu w sklepach Żabka. 

W Wigilię 24.12.2019 r. sklepy Żabka były otwarte po godzinie 14:00. 

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 sieci.  

2) Doby pracowniczej. 

Występuje niedostosowanie przepisów o dobie pracowniczej w połączeniu  

z godzinami w jakich obowiązuje ograniczenie handlu. Obecna regulacja pozwala 

pracodawcom na takie określenie rozkładu czasu pracy danego pracownika, że może  

o skończyć pracę np. w sobotę o godzinie 23:00 a w poniedziałek rozpocząć ją  
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o godzinie 4:00. Zatem wolna od pracy niedziela nie zapewni pracownikowi odpoczynku, co 

było celem ustawy.  

3) Ustawowego określenia osób uprawnionych do pomocy przedsiębiorcy będącego osobą 

fizyczną – art. 6 ust 1 pkt 27. 

W dalszym ciągu nie ma prawnej definicji osób – członków najbliższej rodziny, które 

mogą pomagać przedsiębiorcy prowadzić handel w niedziele objęte zakazem handlu.  

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. 

 

2. Ocena rozwi ązań prawnych przepisów Kodeksu pracy dotycz ących umów na czas 

określony w aspekcie praktyki kontrolnej inspektorów pra cy Okr ęgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi 

Analiza kontroli przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat pozwala na pozytywną 

ocenę znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy dotyczących umów terminowych.  

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 
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wyłączających limit czasowy i ilościowy zawarcia umowy na czas określony. W związku  

z powyższym, wydaje się słusznym zwrócenie uwagi ustawodawcy na konieczność zmiany 

ww. 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 zwi ązku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracown iczych oraz ich 

elektronizacj ą – w aspekcie uprawnie ń kontrolnych PIP 

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wprowadziła 

do Kodeksu pracy regulacje oczekiwane i dostosowujące przepisy do istniejącej praktyki. 

Część z nich dodatkowo porządkuje nieuregulowane dotychczas kwestie oraz ułatwia 

egzekwowanie przez pracowników praw wynikających ze stosunku pracy.  

Należy tu wskazać nw. kwestie: 

1) Zmianę art. 86 § 3 Kodeksu pracy poprzez wskazanie jako zasady bezgotówkowej formy 

wypłaty wynagrodzenia. 

Zmiana dostosowała przepis do istniejącej praktyki, która od lat wskazywała, że 

dominującym sposobem wypłaty jest przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy. 

Przepis w aktualnym brzmieniu ułatwia też dokonanie ustaleń przez inspektora pracy, czy 

pracodawca realizuje obowiązek terminowej wypłaty wynagrodzenia za pracę. Przyznanie 

pracownikowi możliwości decydowania w jaki sposób ma być dokonywana wypłata 

wynagradzania znacznie poprawia jego sytuację, szczególnie gdy pracodawca postępuje 

nieuczciwie. W poprzednim stanie prawnym w trudnej sytuacji dowodowej był pracownik, 

który złożył podpis na liście płac, ale faktycznie wynagrodzenia nie otrzymał lub otrzymał je  

w zaniżonej wysokości. Należy dodać że wniosek pracownika o przekazywanie 

wynagrodzenia na konto nie był w oparciu o poprzednie brzmienie przepisu wiążący dla 

pracodawcy. Wobec powyższego zmianę tę należy ocenić pozytywnie. 
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2) Przepisy dopuszczające prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej i jej 

zrównanie z postacią papierową, jak również możliwość zmiany postaci prowadzenia 

dokumentacji w każdym czasie. 

Także i w tym przypadku zmienione przepisy dostosowano do praktyki. Od dłuższego 

czasu można było zaobserwować, że pracodawcy preferują prowadzenia dokumentów 

pracowniczych z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych. Szczególnie dotyczyło to 

ewidencji czasu pracy, dokumentacji urlopowej, list płac. Działania pracodawców nie miały 

jednak oparcia w przepisach prawa. Praktyka pokazuje, że w mniejszym stopniu oczekiwano 

od ustawodawcy rozwiązań umożliwiających prowadzenia akt osobowych w postaci 

elektronicznej. Pozostawienie jednak pracodawcom wyboru co do postaci prowadzenia 

dokumentacji pracowniczej powoduje, że przepisy należy ocenić jako elastyczne  

i dostosowane do różnych w tym zakresie potrzeb i możliwości. Należy jednak podkreślić, że 

pracodawcy zwracają uwagę podczas prowadzonych kontroli, że ustawodawca w zakresie 

prowadzenia dokumentacji pracowniczej w wersji elektronicznej postawił zbyt wysokie 

wymagania w stosunku do aktualnych możliwości wielu pracodawców, szczególnie tych, co 

zatrudniają niewielką liczbę pracowników. 

3) Przepisy określające okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej. 

Umieszczenie w Kodeksie pracy przepisów precyzujących okres przechowywania 

dokumentacji pracowniczej to także zmiana o charakterze porządkującym. Dodatkowo 

skrócenie okresu przechowywania dokumentów do 10 lat jest zmianą oczekiwaną przez 

pracodawców, choć nadal podnoszą zbyt długi i niecelowy okres przechowywania części 

dokumentacji. Wskazują na brak uzasadnienia dla 10 letniego okresu przechowywania np. 

kart ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. 

Trudno też znaleźć uzasadnienie dla 10 letniego okresu przechowywania wniosków 

urlopowych. Pracodawcy uzasadniają swoje stanowisko 3 letnim okresem przedawnienia 

roszczeń ze stosunku pracy. 

4) Przepis wprowadzający obowiązek kontynuacji prowadzenia dokumentacji pracowniczej 

w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy 

Wprowadzenie tego przepisu do Kodeksu pracy rozwiewa istniejące dotychczas 

wątpliwości i porządkuje różną w tym zakresie praktykę. Stanowi ułatwienie dla 

pracodawców, którzy nie tworzą nowej dokumentacji jak również dla pracowników, którzy nie 

muszą przedkładać ponownie dokumentów wcześniej dostarczonych pracodawcy. 

Dodatkowo przepis ułatwia kontrolowanie prawidłowości zawierania umów o pracę, choćby  

w aspekcie istniejących limitów zatrudnienia na podstawie umów terminowych. 
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5) Przepis wprowadzający prawo pracownika wystąpienia z wnioskiem o wydanie kopii 

całości lub części dokumentacji  

Przepis należy ocenić niewątpliwie jako potrzebny, gdyż pracownicy wskazywali na 

brak możliwości dostępu do swoich dokumentów. Niewystarczające w tym zakresie były 

istniejące w Kodeksie pracy przepisy, tj. art. 85 § 5 zobowiązujący pracodawcę do 

udostępnienia pracownikowi na jego żądanie do wglądu dokumentów na których podstawie 

zostało obliczone jego wynagrodzenie oraz art. 149 § 1 zobowiązujący do udostępnienia 

ewidencji czasu pracy. Przepis wprowadza możliwość kontroli prawidłowości prowadzenia 

dokumentacji przez samego pracownika, np. co do umieszczania w jego ewidencji czasu 

pracy informacji o faktycznym czasie pracy. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że nowo wprowadzony do Kodeksu pracy przepis nie 

zawiera żadnych ograniczeń w zakresie składania wniosku o wydanie kopii dokumentów. 

Dodatkowo wprowadzony został do przepisów stosunku krótki termin (30 dni od wpływu 

wniosku) na wydanie kopii dokumentów. Przepisy w takim brzmieniu mogą prowadzić do 

nadużyć, składania wniosków tylko po to, aby utrudnić działanie pracodawcy. W skrajnych 

przypadkach może wystąpić sytuacja braku możliwości organizacyjnych dla wykonania 

obowiązku przez pracodawcę z uwagi na liczbę złożonych wniosków. Być może celowym 

jest wprowadzenie do przepisów ograniczenia w tym zakresie, choćby poprzez konieczność 

uzasadnienia wniosku. 

Przepisy przyznające pracownikowi prawo odbioru dokumentacji (po upływie okresu 

przechowywania lub poprzedniej postaci dokumentacji)  

Wprowadzone w tym zakresie do Kodeksu pracy przepisy, przewidujące także 

określone w tym zakresie obowiązki informacyjne zapewniają pracownikowi możliwość 

przejęcia dokumentacji w sytuacji jej niszczenia przez pracodawcę. Przepis gwarantuje 

pracownikowi bezpieczeństwo dostępu do swojej dokumentacji, co może mieć szczególne 

znaczenie dla pracowników preferujących pisemną postać dokumentu. 

Mając powyższe na uwadze należy pozytywnie ocenić wprowadzone do kodeksu 

pracy regulacje dotyczące dokumentacji pracowniczej. Nieco inną kwestią jest ich pełne 

funkcjonowanie w praktyce, co łączy się dodatkowo ze stosowaniem aktu wykonawczego,  

tj. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 10 grudnia 

2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369).Przepisy 

rozporządzenia budzą zdecydowanie więcej wątpliwości praktycznych, które zostały 

wskazane w części: „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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4. Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitało wych i zwi ązane z nimi 

uprawnienia PIP dotycz ące prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania 

przepisów ustawy 

Z uwagi na wprowadzenie zupełnie nowej regulacji prawnej oraz zbyt krótki okres 

obowiązywania przepisów i niewielką ilość przeprowadzonych kontroli w tym temacie 

przedwcześnie jest jeszcze formułowanie jednoznacznych wniosków końcowych. Niemniej 

jednak należałoby podnieść kilka kwestii dotyczących trudności w realizacji zadań 

kontrolnych związanych z nieprecyzyjną treścią obowiązujących przepisów prawnych, tj.: 

1) W obecnym stanie prawnym brak jest wiarygodnej możliwości sprawdzenia zawarcia 

oraz daty zawarcia umowy o prowadzenie PPK z uwagi na fakt, iż umowa zawierana 

jest w formie elektronicznej i stosowane przez pracodawców systemy informatyczne 

nie umożliwiają wygenerowania potwierdzenia zawarcia umowy o formie wydruku. 

W związku z powyższym należałoby rozważyć zmianę obecnych przepisów poprzez 

wprowadzenie obowiązku okazywania w formie wydruku faktu zawarcia umowy 

o prowadzenie PPK.  

2) Obowiązujące przepisy ustawy nie gwarantują również możliwości zweryfikowania 

podawanych przez pracodawcę danych odnośnie liczby osób podlegających 

obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Zalecanym byłoby, aby 

inspektor pracy udający się na kontrole w tym temacie uprzednio dysponował 

odpowiednimi informacjami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozwalającymi na 

ustalenie czy pracodawca opłaca wymagane prawem składki za wszystkie wykonujące 

pracę osoby. Jednakże, najlepszym proponowanym rozwiązaniem byłoby przekazanie 

przeprowadzania kontroli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż 

kontrole w tym temacie wymagają zarówno specjalistycznej wiedzy, jak również tego, 

iż wszelkie niezbędne do przeprowadzenia kontroli dane znajdują się już w posiadaniu 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a kwestia udostępniania ich organom Państwowej 

Inspekcji Pracy budzi jednak wątpliwości z punktu widzenia ochrony danych 

osobowych.  

3) Przepisy ustawy nie precyzują kwestii związanych z brakiem bądź formą uczestnictwa 

czynnika społecznego przy wyborze instytucji finansowej tj. organizacji związkowych 

bądź przedstawicieli załogi, a sprawy te mogą stanowić źródło konfliktów w zakładach 

pracy. Zgodnie z przepisami wyboru instytucji finansowej dokonuje się w porozumieniu 

z zakładową organizacją związkową, a w sytuacji, gdy w danym podmiocie nie działają 

związki zawodowe, wybór instytucji finansowej powinien zostać dokonany  

w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym 

w danym podmiocie zatrudniającym. W przypadku, jeżeli do porozumienia nie dojdzie, 
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obowiązek wyboru instytucji finansowej obciąża podmiot zatrudniający. 

Z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność, aby porozumienie zostało 

zawarte w formie pisemnej, co może rodzić wiele późniejszych problemów. Zalecanym 

byłoby więc doprecyzowanie przepisów poprzez wprowadzenie wprost wymogu 

zawierania porozumienia w formie pisemnej.  

4) Przepisy ustawy nie zawierają w swojej treści unormowań umożliwiających poddanie 

zarówno procedury zawierania porozumienia, jak też i jego treści kontroli Państwowej 

Inspekcji Pracy. Z uwagi na fakt, iż ukształtowanie przepisów w taki sposób było 

wyraźną wolą ustawodawcy wyłączono możliwości złożenia skargi do Państwowej 

Inspekcji Pracy w tym zakresie. Zatem organizacje związkowe, które czują się 

pominięte, bądź nie akceptują wyboru pracodawcy, nie mogą w szczególności wszcząć 

sporu zbiorowego ani też podnosić, że pracodawca w ten sposób utrudnia działalność 

związkową, ponieważ takie uprawnienia nie wynikają ani z ustawy o PPK, ani ustawy 

o związkach zawodowych. Zasadne byłoby zatem w tym zakresie doprecyzowanie 

przepisu poprzez wyraźnie wskazanie właściwego organu uprawnionego 

do rozstrzygania sporów w tym zakresie.  

5) Przepisy omawianej ustawy również okazały się niejasne w zakresie kompetencji 

organów Państwowej Inspekcji Pracy do kontrolowania nakłaniania pracowników 

do rezygnacji w uczestniczeniu w programie. W świetle bowiem obowiązujących 

przepisów organy Państwowej Inspekcji Pracy nie zostały prawnie umocowane 

do kontroli zniechęcania pracowników do udziału w programie. Przepisy ustawy 

wyraźnie bowiem wskazują, jakie wykroczenia może ścigać Państwowa Inspekcja 

Pracy. Proponuje się, aby doprecyzowano przepis i podano wprost, iż głównym 

oskarżycielem w tych sprawach jest Policja. 

 

Reasumując, zasadnym byłoby: 

• zamieszczenie katalogu spraw wyłączonych z zakresu właściwości rzeczowej 

Państwowej Inspekcji Pracy z jednoczesnym wskazaniem właściwych organów, gdyż 

z dotychczas przeprowadzonych kontroli wynika, że zarówno pracownicy,  

jak i przedstawiciele organizacji związkowych nie posiadają dostatecznej wiedzy na 

temat zakresu działalności Państwowej Inspekcji Pracy w odniesieniu do realizowania 

postanowień ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zasadne byłoby zatem 

w tym zakresie; 

• przeprowadzenie kampanii informującej o uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy 

w odniesieniu do obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych, jak również doprecyzowanie bądź zmianę obowiązujących już 

unormowań prawnych. 
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5. Ocena innych przepisów istotnych dla prawidłoweg o działania organów 

Państwowej Inspekcji Pracy lub powoduj ących szczególne problemy z ich 

prawidłowym stosowaniem  

W związku z nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi do Kodeksu pracy dotyczącymi 

dokumentacji pracowniczej pojawiły się problemy związane ze stosowaniem przepisów 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 10 grudnia 2018 r. 

w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369). 

Należy tu wskazać na : 

1. Zbyt ogólne, wymagające doprecyzowania zapisy zawarte w ww. rozporządzeniu 

dotyczące warunków przechowywania dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej. 

W § 8 rozporządzenia zawarto jedynie wymóg zapewnienia „odpowiednich warunków”, 

„odpowiedniej wilgotności, temperatury i zabezpieczenie tego pomieszczenia przed 

dostępem osób nieupoważnionych”. Należy przy tym podkreślić, że „pozostawienie 

dokumentacji pracowniczej w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem” 

stanowi wykroczenie przewidziane w art. 281 Kodeksu pracy, co dodatkowo wskazuje 

na konieczność doprecyzowania tych warunków; 

2. Nieumieszczenie rozkładu czasu pracy danego pracownika (tzw. harmonogramu) 

w zamkniętym katalogu dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy 

wymienionych w § 6 rozporządzenia. Za umieszczeniem tego dokumentu w katalogu 

dokumentacji pracowniczej przemawia znaczenie jakie ma rozkład czasu pracy  

w aspekcie rozliczania czasu pracy, w tym przepisy dotyczące doby pracowniczej, przez 

którą zgodnie z art.128 należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny,  

w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem. W 2013 r. 

ustawodawca uwzględnił praktyczną rangę rozkładów czas pracy i wprowadził do 

Kodeksu pracy przepisy regulujące ich tworzenie i przekazywanie pracownikom.  

Po zmianach przepisów porządkujących zagadnienie dokumentacji pracowniczej brak 

jest jednak regulacji zobowiązujących pracodawcę do przechowywania rozkładu czasu 

pracy danego pracownika. Dodatkowo, jak wynika literalnie z brzmienia zawartego  

w Kodeksie pracy przepisu – pracodawca przekazuje pracownikowi sporządzony rozkład 

czasu pracy – zatem w ogóle nie musi go posiadać i przedstawić do kontroli inspektorowi 

pracy. Nie ma wymogu sporządzania rozkładu czasu pracy danego pracownika w dwóch 

egzemplarzach, a przecież pracownik, który otrzymał taki rozkład nie jest odpowiedzialny 

za jego przechowywanie i udostępnianie inspektorowi pracy do kontroli. Inną kwestią, 

która nie została uregulowana dotychczas w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa, a która nadal rodzi wątpliwości jest sama dopuszczalność zmiany rozkładów 

czasu pracy.  
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3. Brzmienie § 6 pkt 3 rozporządzenia zgodnie z którym pracodawca prowadzi oddzielnie 

dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

obejmującą kartę (listę) wypłaconego (czyli już faktycznie wypłaconego) wynagrodzenia 

za pracę i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawcy mogą próbować bronić się 

przed pracownikiem i inspektorem pracy i nie będą chcieli sporządzać karty (listy) 

niewypłaconego wynagrodzenia za pracęi innych świadczeń związanych z pracą, 

twierdząc, że prawo nie nakłada na nich takiego obowiązku. 

Należy dodać, że § 8 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji  

w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 

pracownika (Dz.U. z 2017 poz. 894) stanowił, że pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie 

dla każdego pracownika imienną kartę (listę) wypłacanego (czyli już faktycznie wypłaconego, 

a także należnego, ale jeszcze nie wypłaconego) wynagrodzenia za pracę i innych 

świadczeń związanych z pracą. Zasadnym wydaje się zatem powrót do użycia w przepisie 

formy „wypłacanego”.  

Dodatkowo należy wskazać, że 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 zostanie przekazana mu w postaci 

papierowej. 
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IV. Kontrole w obszarze legalno ści zatrudnienia 

IV.1. Kontrole legalno ści zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 

W 2018 roku inspektorzy pracy OIP w Łodzi przeprowadzili 1107 kontroli u 1075 

pracodawców i przedsiębiorców w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

obywateli polskich. W podmiotach tych kontrolą legalności zatrudnienia objęto 6 796 osób na 

ogólną liczbę pracujących 36 124 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 naprawy – 361 kontroli (33,6% ogółu kontroli); 

− przetwórstwa przemysłowego – 244 kontrole (22,7% ogółu kontroli); 

− budownictwa – 139 kontroli (2,9% ogółu kontroli); 

− transportu i gospodarki magazynowej – 56 kontroli (5,2% ogółu kontroli); 

− agencji pracy tymczasowej – 10 kontroli (0,9 % ogółu kontroli); 

− działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach oraz 

zagospodarowaniem terenów zieleni – 14 kontroli (1,3 % ogółu kontroli). 
 

Wśród skontrolowanych zakładów dominowały podmioty o zatrudnieniu do 9 osób –  

728 kontroli (65,8% ogółu kontroli) oraz o zatrudnieniu od 10 do 49 osób – 290 kontroli 

(26,2% ogółu kontroli). 

Z objętych legalnością zatrudnienia 6796 osób ujawniono nielegalne wykonywanie 

pracy przez 1116 osoby, tj. 16,4%, w tym: 

− bez potwierdzenia na piśmie umowy o pracę – 167 osób (15% pracujących 

nielegalnie), 

− bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego – 1032 osób (92,4% pracujących 

nielegalnie). 
 

Wynik utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku 2018. Nie wzrosła liczba 

ujawnionych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, którzy  

nie zgłosili faktu pracy zarobkowej w terminie 7 dni od jej podjęcia. W 2019 roku ujawniono 

32 takie osoby tak jak w 2018r. Najwięcej takich przypadków ujawniono w budownictwie – 

10 przypadków, w handlu i naprawach – 7, a w przetwórstwie przemysłowym – 5.  

 

Praktyki w post ępowaniu pracodawców 

Pracodawcy w coraz większej liczbie starają się obniżyć skuteczność kontroli 

inspektora pracy poprzez nagminne tłumaczenie o braku dostępu do dokumentów w dniu 
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rozpoczęcia czynności kontrolnych. 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. 

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 polegałyby na wprowadzeniu obowiązku dokonania 

zgłoszenia osób do ubezpieczeń społecznych przed dopuszczeniem do pracy (również  

w odniesieniu do umów cywilnoprawnych).  

Powtarzające się corocznie problemy w zawieraniem umów, to: 

• w pierwszym dniu kontroli pracodawca jak i pracownik składają oświadczenia, że 

umowa „została zawarta na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy”.  

W praktyce, umowy o pracę są przez obie strony podpisane za wyjątkiem wpisania  

w ich treści daty rozpoczęcia pracy. W dniu kontroli umowy są już biurze 

rachunkowym lub pracodawca przechowuje je w „szufladzie”, a wymagana 

przepisami data zatrudnienia przed dopuszczeniem do pracy, jest uzupełniania na 

potrzeby kontroli PIP. Możemy być w tej sytuacji pewni, że jeżeli w dniu kontroli jest 

to faktycznie pierwszy lub kolejny dzień pracy pracownika, a do dnia kontroli nie 

upłynął jeszcze termin do zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego, to 

podpisanie umowy nastąpiło wyłącznie na potrzeby kontroli; 

• pracodawcy, w celu zminimalizowania swojej odpowiedzialności za nielegalne 

powierzenie pracy w przypadkach długotrwałego brak umowy o pracę zawartej  

w formie pisemnej oraz niedopełnienia obowiązku zgłoszenia jej do ubezpieczeń 

społecznych, składają oświadczenie, że strony łączy umowa cywilnoprawna zawarta 

w formie ustnej licząc się z zarzutem naruszenia zapisu art.22 §11 i §12 Kodeksu 

pracy i związaną z tym karą grzywny;  

Tak więc powyższy proceder taki pozostał i może trwać tak długo jak podpisanie 

umowy nie będzie powiązane z jednoczesnym zgłoszeniem pracownika do ubezpieczenia 

społecznego przed dopuszczeniem do pracy. 

Należy wspomnieć, że również w 2019 roku, poza zakresem dokonanych 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 – 
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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 inna 

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 2019 roku jest ciągły spadek tendencji 

zawierania umów o dzieło i to również w sektorze budowlanym. Jednak zostały one  

w znaczącej większości zastąpione umowami zlecenia, przeważnie zawieranymi już  

na piśmie. Jednak ciągłym problemem jest zgłaszanie zleceniobiorców do ZUS z dużym 

opóźnieniem. 
  

Bariery i uwarunkowania skuteczno ści realizacji kontroli legalno ści zatrudnienia 

Jak już wskazywano w poprzednich sprawozdaniach bariery w skutecznym 

realizowaniu zadań związanych z legalnością zatrudnienia od lat pozostają takie same  

i dotyczą głównie: 

− 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. 
 

Przykłady ujawnionych narusze ń przepisów w zakresie badanych zagadnie ń 

Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że najistotniejszymi 

nieprawidłowościami podobnie jak w latach poprzednich było: 

− zatrudnianie bez potwierdzenia faktu zawarcia umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej, 

− niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego osób 
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− zatrudnionych lub wykonujących inną pracę zarobkową,  

− niezawiadomienie przez bezrobotnego właściwego Powiatowego Urzędu Pracy 

o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

− nieopłacanie lub nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy. 

 

Przykładowe efekty kontroli 

Zatrudnianie bez potwierdzenia na piśmie faktu zawarcia umowy o pracę, przykłady: 

• W kontrolowanym podmiocie stwierdzono, że 3. osobom (na 3 pracujące)  

nie potwierdzono zawarcia umowy o pracę na piśmie. W toku kontroli pracodawca 

zalegalizował zatrudnienie wszystkich pracowników poprzez zawarcie z nimi umów  

o pracę i zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. Jednoczenie ustalono, że za 

sześć miesięcy nie zostały opłacone należne składki na Fundusz Pracy. W związku 

ze stwierdzonymi wykroczeniami pracodawcy wystawiono mandat karny w wysokości 

1000,- zł. 

• W kontrolowanym podmiocie stwierdzono, że na 18 osób objętych kontrolą 4 osoby 

nie miały potwierdzonej na piśmie umowy o pracę. W czasie trwania kontroli 

pracodawca zalegalizował zatrudnienie wszystkich pracowników poprzez zawarcie  

z nimi umów o pracę i zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. Ustalono zaległości 

we wpłatach na Fundusz Pracy za 3 miesiące. Za powyższe wykroczenie oraz inne 

stwierdzone z zakresu prawa pracy, w tym bhp, wystawiono mandat w kwocie  

1 800,- zł. 
 

Niezawiadomienie właściwego Powiatowego Urzędu Pracy przez bezrobotnego  

o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności, przykłady: 

• W kontrolowanym podmiocie na 4 pracowników 2. pracowało bez potwierdzenia 

jakiejkolwiek formy zatrudnienia. Ponadto ustalono że, 1 osoba była osobą 

bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. W czasie kontroli 

pracodawca dokonał pełnej legalizacji zatrudnienia w/w osób, poprzez zawarcie  

z nimi umów o pracę i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. W stosunku do osoby 

bezrobotnej zastosowano środek wychowawczy w postaci ostrzeżenia. Ponadto 

stwierdzono zaległości w opłacaniu składek na Fundusz Pracy za okres 10 miesięcy. 

Za powyższe wykroczenia oraz inne z zakresu prawa pracy w tym bhp wystawiono 

mandat w kwocie 1 000,- zł.; 

• W kontrolowanym podmiocie 3 osoby wykonywały pracę bez jakiejkolwiek prawnej 

formy zatrudnienia, w tym jedna była osobą bezrobotną zarejestrowaną  

w Powiatowym Urzędzie Pracy. W czasie kontroli pracodawca zalegalizował 

zatrudnienie poprzez zawarcie umów o pracę i zgłoszenie do ZUS. Wobec 
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bezrobotnego zastosowano środek wychowawczy w postaci ostrzeżenia. 

Pracodawcę za powyższe wykroczenie oraz inne z zakresu prawa pracy w tym bhp 

ukarano mandatem w kwocie 2 000,- zł. 
 

Nieopłacanie lub nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy, przykłady: 

• Stwierdzono nieopłacenie w należytej wysokości składek do ZUS, w tym na Fundusz 

Pracy za 3 pracowników za okres 8 miesięcy. Pracodawca opłacił powyższe składki 

w czasie trwania kontroli. W związku ze stwierdzonym wykroczeniem oraz innymi  

z zakresu prawa pracy w tym bhp, pracodawcę ukarano mandatem karnym  

w wysokości 2000,- zł. Ponadto przeciwko pracodawcy skierowano zawiadomienie do 

prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw polegających na 

niezgłaszaniu wymaganych danych mających wpływ na prawo do świadczeń albo ich 

wysokość oraz prowadzenia podwójnej ewidencji czasu pracy pracowników. 

• Stwierdzono niezgłoszenie prawdziwych danych mających wpływ na opłacanie 

składek na Fundusz Pracy w związku z niewykazaniem wynagrodzenia faktycznie 

wypłaconego pracownikom i zleceniobiorcom, za okres 3 miesięcy. Przedsiębiorca 

naliczył i opłacił zaległe składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.  

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami oraz innymi z zakresu prawa pracy  

w tym bhp, pracodawcę ukarano mandatem karnym w wysokości 2000,- zł. 

W 2019 r. nie ujawniono przypadków podejrzenia występowania znamion pracy 

przymusowej lub przestępstwa handlu ludźmi (art. 189 a Kodeksu karnego w związku  

z art. 115 § 22 Kodeksu karnego). 

 

Przyczyny nieprawidłowo ści  

Główne przyczyny podejmowania pracy w szarej strefie w Polsce to, m.in. dla wielu 

osób brak możliwości znalezienia formalnego zatrudnienia. Pomimo wielu ofert pracy 

będących w posiadaniu Powiatowych Urzędów Pracy województwa łódzkiego osoby 

bezrobotne wolą korzystać z „pracy na czarno”, gdyż mają opłacaną składkę zdrowotną  

i są potencjalnie bardziej „atrakcyjne” dla przedsiębiorców łamiących prawo pracy. 

Niezależnie od tego, czy weźmiemy pod uwagę osoby faktycznie wykonujące pracę 

nierejestrowaną czy całą populację, wyniki będą niemalże identyczne. Osoby bardzo często 

decydują się na podjęcie pracy bez umowy, gdy przedsiębiorca proponuje wyższe 

wynagrodzenie bez rejestrowania umowy o pracę. Powyższe omijanie prawa spowodowane 

jest wysoką składką na ubezpieczenie społeczne oraz podatkami, tj. zobowiązaniami 

po stronie przedsiębiorcy, których usiłuje uniknąć. 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
313 

Dla wielu osób pracujących w szarej strefie to przede wszystkim zdecydowanie 

wyższe wynagrodzenie. W związku z zaspokojeniem podstawowych bieżących potrzeb 

i utrzymania rodziny dla osób pracujących nie ma znaczenia „jakakolwiek umowa”. 

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

umów cywilnoprawnych jak również bez umowy. 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 niewywiązania się przez pracodawcę z wcześniej dokonanych ustaleń ustnych. 

Obietnice legalnego zatrudnienia i zawarcia umowy nie są dotrzymywane, co uzasadnia 

niejednokrotnie decyzję o pozostaniu w rejestrze bezrobotnych (także pomimo nie pobierania 

zasiłku). 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. 

Jak podnoszono w ubiegłych latach ujawnianie nielegalnego zatrudnianie, w dużej 

skali jest wynikiem skarg, składanych nawet po kilku miesiącach od ustania zatrudnienia. 

Przyczyna złożonej skargi to w większości przypadków: 

− niewypłacenie lub obniżenie ustalonego wynagrodzenia; 

− brak świadczeń, w związku z wypadkiem przy pracy, z powodu niezgłoszenia 

pracownika do ubezpieczeń społecznych. 
 

W ocenie inspektorów pracy, podobnie jak w latach poprzednich, główne przyczyny 

naruszeń przepisów dotyczących legalności zatrudnienia to jak w latach poprzednich:  

− 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;  

− zatrudnianie na czarno jako sposób na szybkie wykonanie przez przedsiębiorcę prac 

pozyskanego na krótki czas zlecenia a następnie „bezproblemowe rozstanie się”  

z osobami realizującymi prace, bez większych konsekwencji; 
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− zbyt mała dolegliwość kar nakładanych przez inspektorów pracy, czy sądy  

w stosunku do „zaoszczędzonych” kosztów zatrudnienia pracowników, z tytułu 

składek na ubezpieczenie społeczne oraz należnych podatków; 

− 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; 
 

Zatrudnianie „na czarno” negatywnie wpływa szczególnie na osoby zatrudnione 

legalnie. Osoby zatrudnione nielegalnie, otrzymują często wyższe wynagrodzenie  

za wykonywaną pracę w związku z nieopłacaniem za nich składek na ubezpieczenie 

społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy. Nielegalne zatrudnienie wpływa negatywnie 

na konkurencyjność podmiotów wywiązujących się ze swoich obowiązków zgodnie 

z przepisami prawa pracy. 

Ponadto, jak ujawniono w wyniku kontroli, 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. Narastającą 

tendencją w tym przypadku są anonimowe skargi składane na te osoby przez pracujących 

legalnie.  
 

Działania prewencyjne 

W 2019 roku z zakresu zagadnień dotyczących legalności zatrudnienia, 

przeprowadzono szkolenia i seminaria w ramach Kampanii informacyjnej „Pracuję legalnie”. 

W czasie powyższych działań zawsze przekazywano pracodawcom lub 

przedsiębiorcom materiały informacyjne (wydawnictwa PIP) dotyczące legalności 

zatrudnienia.  

Materiały informacyjne otrzymywali zazwyczaj pracodawcy po podpisaniu protokołu 

kontroli, jak i osoby bezrobotne w stosunku, do których, w wyniku stwierdzonej pracy  

w szarej strefie, wszczęto postępowanie wykroczeniowe. 
 

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 Starosty lub Prezydenta Miasta, Wojewódzkich i Powiatowych 

Urzędów Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych, Administracji 

Skarbowej, Urzędu Celno-Skarbowego. 
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W 2019 roku podobnie jak w latach poprzednich utrzymała się bardzo dobra 

współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy. Wyznaczeni inspektorzy pracy otrzymywali 

bezproblemowo wstępne informacje telefoniczne dotyczące danych z rejestru osób 

bezrobotnych. Krótki był również okres oczekiwania na pisemne potwierdzenie danych 

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

Zauważalny jest również wzrost zainteresowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

ustaleniami z kontroli inspektorów pracy w sprawach dotyczących objęcia ubezpieczeniem 

społecznym osób, które świadczyły pracę „na czarno” lub na podstawie umowy o dzieło. 

Jednak zawieranie umów o dzieło jest incydentalne i prawie nigdy przypadki naruszenia 

prawa w tym zakresie nie powtarzają się jeżeli miało to już miejsce w czasie poprzedniej 

kontroli. 

Problemem we współpracy z ZUS jest czas oczekiwania na odpowiedź dotyczącą 

zaległości w opłacaniu przez kontrolowany podmiot składek na Fundusz Pracy, który wynosił 

w 2019 roku od 1 do nawet 2 miesięcy. Okres ten miał wielokrotnie bezpośredni wypływ na 

czas zakończenia czynności kontrolnych, a co za tym idzie na terminowe udzielenie 

odpowiedzi na skargę, co może być poważnym problemem dla naszego urzędu. Powyższe 

godzi również w interesy osób skarżących. 

W 2019 r. na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych inspektorzy pracy 

przeprowadzili 9 kontroli. Udzielono informacji o wynikach kontroli w 50 przypadkach 

oraz powiadomiono ZUS o stwierdzonych nieprawidłowościach w przypadku 29 kontroli. 

Podobnie jak w latach poprzednich również w 2019 roku inspektorzy pracy 

odnotowali dobrą współpracę z policją. Wspólnie z funkcjonariuszami policji inspektorzy 

przeprowadzili w 2019 r. 18 kontroli, w tym 6 na wniosek policji. Ze strony policji 

nie stwierdzono przypadku odmowy asysty funkcjonariusza policji, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa w czasie kontroli, szczególnie tych przeprowadzanych w porze nocnej 

lub w przypadku podejrzenia utrudnienia wstępu do kontrolowanego zakładu. Udział 

funkcjonariuszy policji w kontrolach naszego organu zawsze podnosi poziom 

bezpieczeństwa kontrolujących i umożliwia natychmiastowe zweryfikowanie danych osób 

przebywających na terenie kontrolowanych zakładów bez dokumentów tożsamości.  

Trochę odmiennie należy ocenić współpracę z Administracją Skarbową i Urzędami 

Celno-Skarbowymi . W 2019 roku skierowano do tych organów 18 powiadomień, mogących 

mieć wpływ na zobowiązania podatkowe kontrolowanego podmiotu oraz 36 informacji  

o wynikach kontroli. Na wniosek w/w instytucji skarbowych inspektorzy przeprowadzili 

27 kontroli, w tym 1 wspólną. Większość informacji przekazywanych przez inspektorów pracy 

do Administracji Skarbowej i Urzędu Celno-Skarbowego dotyczy nieprawidłowości z zakresu 

legalności zatrudnienia, co skutkuje uchybieniami w wywiązywaniu się przez pracodawców, 

czy przedsiębiorców z obowiązku dokonania wpłat zaliczek na podatek dochodowy. 
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Administracja Skarbowa oraz Urząd Celno-Skarbowy odmawiają udzielenia informacji 

uzasadniając odmowę tajemnicą skarbową. Ustawodawca zezwolił wprawdzie 

na udostępnienie powyższych informacji, jednakże Państwowa Inspekcja Pracy nie jest 

w kręgu podmiotów, w stosunku do których istnieje taka możliwość. Jednak w kręgu 

uprawnionych podmiotów są np. Powiatowe Urzędy Pracy. 

Ponadto Urzędy Skarbowe przesyłają do PIP, szczególnie na początku każdego roku, 

pisma, do których dołączone są anonimowe doniesienia o nielegalnych dochodach 

podatników, niewystawianiu 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 niewykazujących 

komornikowi żadnego dochodu lub wykazujących dochód poniżej minimalnego 

wynagrodzenia. Druga grupa osób piszących do Urzędów Skarbowych anonimy, które 

są przekazywane do PIP, to osoby niezadowolone z wykonanej usługi przez danego 

podatnika, od którego nie otrzymały rachunku za zlecone usługi lub podmioty które 

zatrudniają pracowników legalnie i nie mogąca być w związku z powyższym konkurencyjne 

w przetargów publicznych dla wskazanego w anonimie podmiotu omijającego przepisy 

prawa pracy. Powyższe nie leży we właściwości rzeczowej Państwowej Inspekcji Pracy. 
 

Wnioski 

Realizacja zadań Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie legalności zatrudnienia i innej 

pracy zarobkowej stwarza potrzebę zapewnienia inspektorom pracy dostępu online  

do systemów elektronicznych baz danych Powszechnego Elektronicznego Systemu 

Ewidencji Ludności (PESEL), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w zakresie potwierdzenia 

zgłoszenia zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego i zaległościach w opłacaniu składki 

na Fundusz Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy – dotyczących rejestru osób bezrobotnych 

(do systemu „Syriusz”). Uzyskiwanie aktualnych danych w powyższym zakresie jest 

kluczowe dla działalności inspektorów pracy w ustalaniu stanu faktycznego w toku kontroli. 
 

Propozycje niezb ędnych prac legislacyjnych 

Z uwagi na skalę ujawnianych nieprawidłowości podobnie jak w latach poprzednich 

istnieje potrzeba podjęcia prac legislacyjnych wprowadzenia zmian w przepisach: 

• Art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych w zakresie obowiązku zgłoszenia pracownika lub zleceniobiorcy  

do ubezpieczeń społecznych przed rozpoczęciem zatrudnienia;  

• Art. 13 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy umożliwiając 

inspektorom pracy kontrolę osób bez zarejestrowanej działalności gospodarczej.  
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W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji sprawa, obecnie bez kontroli jest 

przekazywana zgodnie z kompetencjami organom policji. Umożliwienie inspektorowi 

pracy wykorzystania podczas kontroli informacji, w tym zdjęć czy wywiadów 

uzyskanych w czasie wstępnego rozpoznania; 

• Ustawy Kodeks cywilny, w zakresie określenia obowiązku zawierania umów 

cywilnoprawnych wyłącznie w formie pisemnej. 
 

Ponadto – wzorując się na innych krajach Unii Europejskiej – należy rozważyć 

możliwość nakładania na podmioty nielegalnie zatrudniające pracowników bardziej 

dotkliwych sankcji niż tylko kary pieniężne, to jest rozszerzenie sankcji przykładowo, o: 

− zakaz składania przez określony czas ofert przy zamówieniach publicznych; 

− zwrot otrzymanych ze skarbu 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. 

Takie działania byłyby dla wielu przedsiębiorców bardziej dotkliwą karą niż nawet 

kilkutysięczna kara grzywny nałożona przez sąd. Ponadto sama świadomość powyższych 

skutków mogłaby skłaniać do lepszego przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy  

i przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 

 

 

IV.2. Kontrole w zakresie legalno ści zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz 

wykonywania pracy przez cudzoziemców 

W 2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 603 kontrole legalności zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców w 565 podmiotach 

(w 2018 r. 527 w 486 podmiotach, w 2017 r. 484 kontrole w 444 podmiotach, w 2016 r. – 274 

kontrole w 265 podmiotach). W skontrolowanych podmiotach wykonywało pracę 

12804 cudzoziemców z 55 państw (w 2018 r. 12188 z 54 państw, w 2017 r. 

8890 cudzoziemców z 58 państw, w 2016 r. – 4177 cudzoziemców z 57 państw). Kontrolą 

objęto 2644 cudzoziemców (w 2018 r. skontrolowano 2663 cudzoziemców, w 2017 r. – 3662 

cudzoziemców).  

Na podstawie liczby cudzoziemców pracujących w kontrolowanych podmiotach nadal 

obserwujemy sytuację wzmożonego posiłkowania się cudzoziemcami na polskim rynku 

pracy. 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
318 

Przy typowaniu podmiotów do kontroli brano pod uwagę branże, w których w latach 

poprzednich ujawniono przypadki powierzenia nielegalnego wykonywania pracy przez 

cudzoziemców. Należy jednak zaznaczyć, że kontrole w temacie T014 były podejmowane 

również w związku ze skargami cudzoziemców jak i obywateli polskich, wskazującymi na 

nieprawidłowości w powyższym zakresie, a także informacjami pochodzącymi z innych 

organów, w tym głównie od wojewody oraz od powiatowych urzędów pracy . 

Porównując dane dotyczące liczby kontroli przeprowadzonych w latach poprzednich, 

należy stwierdzić, że na terenie województwa łódzkiego rok 2019 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 2019 r. pomimo większej liczby przeprowadzonych kontroli w porównaniu do 

roku 2018 skontrolowano porównywalna liczbę cudzoziemców – około 21% cudzoziemców  

w stosunku do liczby cudzoziemców wykonujących pracę w podmiotach poddanych kontroli. 

W 2018 r. objęto kontrolą około 22% cudzoziemców w stosunku do liczby cudzoziemców 

wykonujących pracę w tych podmiotach. 

Spośród cudzoziemców objętych kontrolą najwięcej cudzoziemców wykonywało 

pracę w nw. branżach (ze względu na PKD): 

− budownictwo – 25,00 % (w 2018 r. – 19%, w 2017 r. – 14,9%, w 2016 r. – 6,27%), 

− przetwórstwo przemysłowe – 22,73 % (w 2018 r. – 24,85%, w 2017 r. – 33%, 

w 2016 r. – 15%), 

− usługi administrowania i działalność wspierająca – 17,00 % (w 2018 r. – 28,42%, 

w 2017 r. – 27,22%, w 2016 r. – 13 % , w 2015 r. – 16,3%), 

− transport i gospodarka magazynowa – 8,16 % (w 2018 r. – 7,66%, w 2017 r. – 4,75%, 

w 2016 r. – 3,60%) 

− handel i naprawy – 7,45 % (w 2018 r. – 8,22%, w 2017 r. – 7,59%, w 2016 r. –  

4,16 %, w 2015 r. – 16,3%), 

− zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 6,27% (w 2018 r. – 4,46%, w 2017 r. – 

4,23%, w 2016 r. – 2,20%). 
 

Na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, że na terenie województwa łódzkiego 

w 2019 r., w porównaniu do roku 2018 r., nastąpił największy wzrost zatrudnienia 

cudzoziemców w budownictwie. Wzrost zatrudnienia cudzoziemców odnotowano również w 

sektorach: transport i gospodarka magazynowa, handel i naprawy oraz zakwaterowanie  

i usługi gastronomiczne. Pomimo, iż w sektorze: usługi administrowania i działalność 
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wspierająca, liczba cudzoziemców objętych kontrolą wynosiła 405 i stanowiła trzecią branżę 

pod względem ilości cudzoziemców objętych kontrolą (głównie było to zatrudnienie przez 

agencje zatrudnienia w różnych sektorach głównie produkcyjnych, porządkowych, 

gospodarce magazynowej), to pierwszy raz od kilku lat zmniejszył się odsetek 

cudzoziemców w stosunku do cudzoziemców objętych kontrolą w tej branży, o ponad 10%. 

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 

zagadnienia związane z wykroczeniami wprowadzonymi w związku ze zmianą przepisów od 

2018 r. 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  

i opłacaniem tych składek oraz zgodność stosowania umowy cywilnoprawnej z warunkami 

świadczenia pracy.  

 

Podsumowanie 

Analizując stan zatrudnienia cudzoziemców w skontrolowanych podmiotach 

na terenie województwa łódzkiego, nadal największą grupę pod względem narodowości 

stanowią obywatele Ukrainy – 2189 osób, tj. 82,80 % ogółu cudzoziemców objętych kontrolą. 

Drugą grupę pod względem liczebności stanowią obywatele Białorusi – 119 osób, co stanowi 

4,05% ogółu cudzoziemców skontrolowanych w 2019 r. Należy podkreślić, iż tendencja  

w zakresie powierzania pracy obywatelom Białorusi ma charakter wzrostowy. 

W 2019 r. znacząca liczbę cudzoziemców z państw trzecich w kontrolowanych 

podmiotach stanowią obywatele Gruzji (65 osób), obywatele Wietnamu (45 osób), obywatele 

Bangladeszu (32 osoby), obywatele Mołdawii (23 osoby), obywatele Indii (21 osób), 

obywatele Rosji (13 osób) oraz obywatele Nepalu (12 osób). 

Podobnie jak w roku 2018 r., tak i w 2019 r. nastąpił na rynku łódzkim wzrost 

zatrudnienia obywateli z państw azjatyckich, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli 

Bangladeszu, Indii i Wietnamu. Nie stwierdzono powierzenia wykonywania pracy 

obywatelom Filipin. 

W 2019 r. ujawniono 414 przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez 

cudzoziemców z państw trzecich co stanowi 15,65% objętych kontrolą (w 2018 r. – 

274 cudzoziemców – 10,28%, w 2017 r. – 377 cudzoziemców – 10,29 %), czyli  

w porównaniu z poprzednimi latami nastąpił wzrost przypadków nielegalnego wykonywania 

pracy przez cudzoziemców. Najbardziej jest on widoczny w stosunku do roku 2018 r., gdzie 

kontrolą objęto porównywalną liczbę cudzoziemców.  
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Największą grupę pracujących nielegalnie nadal stanowią obywatele Ukrainy – 357 

przypadków w tej grupie cudzoziemców, co stanowi 86,23% wszystkich stwierdzonych 

przypadków powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów, najwięcej przypadków powierzenia 

nielegalnego wykonywania pracy stwierdzono u małych przedsiębiorców (zatrudnienie  

od 10 do 49 osób) – 190 cudzoziemców, co stanowi 17,60% cudzoziemców objętych 

kontrolą w tych podmiotach oraz w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudnienie do 9 osób) –  

131 cudzoziemców, co stanowi 22,43% cudzoziemców objętych kontrolą w tych podmiotach. 

W odniesieniu do średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 250 osób, stwierdzono 

68 przypadków nielegalnej pracy cudzoziemców, co stanowi 12% cudzoziemców objętych 

kontrolą w tych podmiotach. Najmniejsza skala nieprawidłowości występuje w dużych 

firmach zatrudniających powyżej 250 osób – ok. 6%. 

Wynika to m.in. z faktu, iż w dużych firmach zatrudnianiem cudzoziemców zajmują 

się osoby do tego przygotowane bądź powierza się te zadania podmiotom zewnętrznym 

zajmującym się zatrudnianiem cudzoziemców w sposób kompleksowy (począwszy 

od przygotowania wniosków o uzyskanie pozwoleń na pracę lub pobyt i pracę, 

reprezentowania firmy lub cudzoziemca w trakcie trwającego postępowania, aż do odbioru 

tych dokumentów). 

Odsetek skontrolowanych cudzoziemców w stosunku do tych którym nielegalnie 

powierzono pracę przedstawiał się następująco: 

− budownictwo – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 128 cudzoziemcom –  

co stanowi 19,30% skontrolowanych cudzoziemców w danym sektorze; 

− usługi administrowania i działalność wspierająca (głównie działalność agencji 

zatrudnienia) – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 102 cudzoziemcom –  

co stanowi 22,66% skontrolowanych cudzoziemców w danym sektorze;  

− zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 

27 cudzoziemcom – co stanowi 16,26% skontrolowanych cudzoziemców w danym 

sektorze; 

− przetwórstwo przemysłowe – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 

50 cudzoziemcom – co stanowi 8,31% skontrolowanych cudzoziemców w danym 

sektorze; 

− rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 

25 cudzoziemcom – co stanowi 35,71% skontrolowanych cudzoziemców w danym 

sektorze, tj. najwięcej nieprawidłowości w stosunku do osób objętych kontrolą 

w ramach danej branży PKD, 
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Zaobserwowano, że w sektorach handel i naprawy oraz transport i gospodarka 

magazynowa nastąpił dalszy wzrost zatrudnienia, natomiast w zakresie przełożenia się tego 

zjawiska na nielegalną pracę w tych branżach to sytuacja wyglądała następująco: 

• handel i naprawy – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 34 cudzoziemcom – 

co stanowi 17,25% skontrolowanych cudzoziemców w danym sektorze (w 2018 r. 

stwierdzono w tej branży 33 takie przypadki co stanowiło 15,06% skontrolowanych 

cudzoziemców w danym sektorze,  

• transport i gospodarka magazynowa – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 

14 cudzoziemcom – co stanowi 6,48% skontrolowanych cudzoziemców w danym 

sektorze, (w 2018 r. stwierdzono w tej branży 7 takich przypadków, co stanowiło 

3,43% skontrolowanych cudzoziemców w danym sektorze, w roku 2019 r. sytuacja 

jest zbliżona do danych z 2017 r. – 6, 32%.) 

W okresie sprawozdawczym nadal przeważa tendencja powierzania pracy  

na podstawie umów cywilnoprawnych, głównie umów zlecenia. Nie zauważono na terenie 

województwa łódzkiego sytuacji, w której dochodziło na dużą skalę do zamiany umowy 

zlecenie na umowę o pracę wśród osób posiadających zezwolenie na pracę 

lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeśli były to pojedyncze 

przypadki. Praca na podstawie umowy zlecenie jest nadal najbardziej popularną forma 

powierzania pracy cudzoziemcom ze względu na łatwiejsza formę rozwiązania takiej umowy 

oraz ze względu na bardziej elastyczną formę organizacji czasu pracy w podmiocie, a także 

możliwość wypłacania jedynie wynagrodzenia za przepracowane godziny, a nie za godziny 

nadliczbowe.  

Podobnie jak w poprzednich latach, począwszy od 2016 r. coraz rzadziej spotykano 

zezwolenia na pracę wydawane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia, a coraz 

częściej w trakcie kontroli występowali cudzoziemcy, którzy posiadali jednolite zezwolenia  

na pobyt i pracę lub pozostawali w procedurze ubiegając się o wydanie takiej decyzji.  

Najczęściej występującą nieprawidłowością jest nadal praca bez wymaganego 

zezwolenia na pracę. To przypadki, w których 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 przed wpisaniem oświadczenia do 

ewidencji oświadczeń lub na warunkach niezgodnych z oświadczeniem o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez starostę. 

W 2019 r. sytuacja w tej kwestii przedstawiała się następująco: cudzoziemcy 

wykonujący pracę bez zezwolenia na pracę wydanego przez wojewodę, w przypadku kiedy 

było ono wymagane stanowili 10,32 % ogółu cudzoziemców objętych kontrolą – 

nieprawidłowość ta dotyczyła 273 przypadków, (w 2018 r. cudzoziemcy pracujący  
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bez zezwolenia na pracę stanowili 8,03% ogółu cudzoziemców objętych kontrolą – 

nieprawidłowość ta dotyczyła 214 przypadków, w 2017 r. cudzoziemcy pracujący bez 

zezwolenia na pracę stanowili 8,65% ogółu cudzoziemców objętych kontrolą – 

nieprawidłowość ta dotyczyła 317 przypadków). Jak widać z danych statystycznych,  

w 2019 r. nastąpił wzrost nielegalnej pracy opierając się na kryterium pracy bez zezwolenia 

w stosunku do roku 2018 r. i lat wcześniejszych.  

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 

kiedy podstawa pobytu nie uprawniała do pracy). Cudzoziemiec którego podstawa pobytu 

nie uprawniała do wykonywania pracy przebywał w procedurze w związku ze złożeniem 

wniosku o pobyt czasowy. Ww. wykonywał pracę w podmiocie objętym kontrolą 

na podstawie różnych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, przy czym pomiędzy 

oświadczeniami i umowami była przerwa, w trakcie której cudzoziemiec złożył wniosek 

o pobyt, tym samym spełnienie wymogu bycia uprawnionym do wykonywania pracy 

bezpośrednio przed złożeniem takiego wniosku nie zostało zachowane. 

Cudzoziemcy wykonujący pracę na innym stanowisku i innych warunkach 

niż określone w zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę – stanowią - 

4,42% cudzoziemców objętych kontrolą - nieprawidłowość ta dotyczyła 117 przypadków,  

(w 2018 r. cudzoziemcy pracujący na innym stanowisku i na innych warunkach niż  

w zezwoleniu na pracę stanowili 1,87% cudzoziemców objętych kontrolą – nieprawidłowość 

ta dotyczyła 50 przypadków, w 2017 r. – 1,63% cudzoziemców objętych kontrolą – 

nieprawidłowość ta dotyczyła 60 przypadków), 

Cudzoziemcy wykonujący pracę bez zawarcia wymaganych umów stanowili 2,08% 

ogólnej liczby cudzoziemców objętych kontrolą – nieprawidłowość ta dotyczyła  

55 cudzoziemców (w 2018 r. cudzoziemcy wykonujący pracę bez zawarcia wymaganych 

umów stanowili 2,10% ogólnej liczby cudzoziemców objętych kontrolą – nieprawidłowość ta 

dotyczyła 56 cudzoziemców, w 2017 r. – 1,63% ogólnej liczby cudzoziemców objętych 

kontrolą – nieprawidłowość ta dotyczyła 60 cudzoziemców). Powierzanie pracy 

cudzoziemcom bez zawarcia umowy w wymaganej formie utrzymuje się na podobnym 

poziomie od kilku lat. 

Oprócz nieprawidłowości związanych z legalnością wykonywania pracy przez 

cudzoziemców podczas kontroli stwierdzano również nieprawidłowości związane 

z przestrzeganiem przepisów prawa pracy tj. (nieewidencjonowanie czasu pracy, 

niewypłacanie wynagrodzeń czy innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 
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dopuszczanie cudzoziemców do pracy bez wstępnych badań lekarskich i szkolenia 

w dziedzinie bhp) oraz z niezgłaszaniem do ubezpieczenia społecznego - w przypadku 

wykonywania pracy bez umów i bez zezwolenia na pracę. 

W roku 2019 r., 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 

wykroczeń z art. 122 ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

wykazanych w mandatach karnych. 
 

Przestrzeganie przepisów dotycz ących zezwole ń na prac ę sezonow ą 

Na terenie województwa łódzkiego w niewielu przypadkach stwierdzono 

wykonywanie pracy na podstawie zezwoleń na pracę sezonową w innych przypadkach niż 

podczas kontroli w gospodarstwach rolnych, które zatrudniały zarówno obywateli polskich  

jak i cudzoziemców. Kontrolą objęto 42 cudzoziemców pracujących na podstawie zezwolenia 

na pracę sezonową, w 20 przypadkach stwierdzono nielegalne powierzenie wykonywania 

pracy cudzoziemcom.  

Nieprawidłowości dotyczyły następujących zagadnień: 

• 8 cudzoziemcom powierzono pracę przed złożeniem w powiatowym urzędzie pracy 

oświadczenia o zgłoszeniu się cudzoziemca do pracy i przedstawieniu kopii 

aktualnego dokumentu pobytowego cudzoziemca wraz ze wskazaniem jego adresu 

zamieszkania. (dotyczy sytuacji, w której cudzoziemiec wjechał w ruchu bezwizowym 

lub na podstawie wizy w celu pracy sezonowej w związku z wnioskiem wpisanym do 

ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową). – zgodnie  

z przepisem praca legalna dopiero od dnia przedstawienia ww. dokumentów. 

• powierzanie pracy na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu na pracę 

sezonową – 12 cudzoziemcom wypłacono wynagrodzenie w niższej kwocie niż 

wynikało z zezwolenia na pracę sezonową. W trakcie kontroli na polecenie inspektora 

pracy naliczono i wypłacono różnicę pomiędzy wynagrodzeniem należnym  

a wypłaconym w sumie na kwotę 5842,50 zł za 2 miesiące.  

W związku z tym, iż na podstawie zezwoleń na pracę sezonową praca powierzana 

jest głównie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, powierzający pracę mają 

świadomość iż do takiej umowy nie trzeba stosować minimalnej stawki godzinowej 

wynikającej z umowy zlecenie, tym samym dowolnie kształtują treść zawieranej  

z cudzoziemcem umowy, często nie uwzględniając warunków wpisanych w zezwoleniach na 
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pracę sezonową w zakresie liczby godzin do przepracowania w tygodniu oraz w zakresie 

wynagrodzenia określonego w tym dokumencie. Kontrole, w których stwierdzono najwięcej 

nieprawidłowości w tym zakresie były inicjowane m.in. ze względu na skargi złożone przez 

cudzoziemców. 

 

Przestrzeganie przepisów dotycz ących o świadcze ń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi 

Na podstawie danych statystycznych ustalono, iż liczba objętych kontrolą 

cudzoziemców, pracujących na podstawie oświadczeń to 1109 cudzoziemców, w tym 1004 

to obywatele Ukrainy. Stwierdzono 191 przypadków powierzenia nielegalnego wykonywania 

pracy cudzoziemcom pracującym na podstawie oświadczeń, co stanowi 17,22% 

skontrolowanych cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń. Nadal największą 

grupę pracujących nielegalnie na podstawie oświadczeń stanowią obywatele Ukrainy. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż wśród 38 obywateli Białorusi, pracujących na podstawie 

oświadczeń, 17. powierzono nielegalne wykonywanie pracy, co stanowi ok. 45% 

skontrolowanych w tym zakresie obywateli Białorusi. 

Analiza dokumentacji z przeprowadzonych kontroli pozwala na sformułowanie tezy,  

iż do zjawiska nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcom na terenie województwa 

łódzkiego najczęściej dochodziło w następujących przypadkach: 

• 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, 

• powierzanie pracy cudzoziemcom na innych warunkach niż zostały określone  

w oświadczeniu (warunki gorsze w zakresie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia  

za 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. Wypłaty 

niższych wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie spowodowane były różnymi 

okolicznościami. Jeśli powodem niezapewnienia odpowiedniej liczby godzin pracy  

a tym samym wypłata wynagrodzenia w niższej kwocie niż wynikało  

to z oświadczenia spowodowana była nieobecnością zleceniobiorcy w pracy  

z powodu choroby lub wyjazdu z kraju to stanowiło okoliczność usprawiedliwiającą 

dla podmiotu powierzającego pracę i nie skutkowało popełnieniem wykroczenia z art. 

120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Inne przyczyny 
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nie były brane przez inspektorów pracy pod uwagę jako okoliczność uzasadniająca 

odstąpienie od stwierdzenia powierzenia nielegalnego wykonywania pracy 

cudzoziemcom. Podmioty powierzające pracę w różny sposób usprawiedliwiały taki 

stan rzeczy twierdząc, że powierzenie pracy na warunkach niezgodnych  

z oświadczeniem związane było z brakiem możliwości zapewnienia pracy w takim 

wymiarze np. 40 godzin tygodniowo lub brakiem zainteresowania pracą przez 

cudzoziemców. Ponadto zdarzały się również tłumaczenia obarczające winą za 

nieprawidłowości urzędy pracy, które nie przyjmują wniosków o wpis do ewidencji, 

oświadczeń, w których wskazano mniejszą niż 40 liczbę godzin pracy tygodniowo. 

Wszystkie ww. przypadki związane z nieprawidłowościami przy powierzaniu pracy 

cudzoziemcom związane były bezpośrednio z procedurą uproszczoną i generowały 

wykroczenie związane z pracą bez zezwolenia na pracę. 

Podczas kontroli inspektorzy pracy stwierdzali również inne nieprawidłowości 

związane z procedurą oświadczeniową: 

• brak pisemnego powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu 

pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy lub niepodjęciu pracy 

przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego  

w ewidencji oświadczeń. – obowiązek informacyjny albo nie był spełniany w ogóle 

albo po terminie. Jeśli dany cudzoziemiec nie podjął pracy w dacie wskazanej  

w oświadczeniu jako dzień rozpoczęcia pracy, ale pojawił się u danego pracodawcy 

np. po miesiącu to dopiero wówczas była kierowana informacja o podjęciu pracy  

do powiatowego urzędu pracy często również nie w dniu, w którym cudzoziemiec 

faktycznie rozpoczął pracę, 

• przypadki korzystania ze złych formularzy – wniosków o wpis oświadczenia  

do ewidencji oświadczeń w przypadku, gdy cudzoziemiec miał być zatrudniony jako 

pracownik tymczasowy, 

• powierzanie pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia przed 

okresem powierzenia pracy wskazanym w oświadczeniu – przypadki zgłaszane  

do PIP przez powiatowe urzędy pracy. Do takich sytuacji dochodziło wówczas, gdy 

podmiot powierzający prace cudzoziemcowi wnioskował o powierzenie pracy  

w danym okresie a urząd pracy wpisał oświadczenie do ewidencji wskazując inny 

okres pracy (czasami było to kilka lub kilkanaście dni później). Pracodawcy nie 

zwracali uwagi na okres pracy znajdujący się na drugiej stronie oświadczenia, czyli 

okres w jakim faktycznie mogą powierzyć pracę cudzoziemcowi, co w konsekwencji 

skutkowało powierzeniem nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi. 
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• umowy zawierane z cudzoziemcami w większości przypadków były sporządzane  

w języku polskim, nie przedstawiono tłumaczenia na język zrozumiały 

dla cudzoziemca. Najczęstsze wyjaśnienia podmiotu powierzającego pracę były takie, 

ze cudzoziemcy posługują się językiem polskim i zrozumieli treść umów na podstawie 

których świadczyli pracę. Niejednokrotnie trudno było to zweryfikować ze względu na 

fakt, iż na dzień kontroli praca już nie była wykonywana, a pracodawcy nie odbierali 

oświadczeń na piśmie od cudzoziemców, potwierdzających ten fakt. 

 

Przestrzeganie przepisów prawa wobec cudzoziemców n ajliczniej migruj ących  

do Polski w celu wykonywania pracy, ze szczególnym uwzgl ędnieniem obywateli 

Nepalu, Indii i Bangladeszu 

W 2019 r. przeprowadzono 29 kontroli, w których stwierdzono wykonywanie pracy 

przez obywateli Nepalu, Indii i Bangladeszu. Objęto kontrolą 21 obywateli Indii, 32 obywateli 

Bangladeszu i 12 obywateli Nepalu.  

Podczas kontroli stwierdzono 5 przypadków powierzenia nielegalnego wykonywania 

pracy nw. cudzoziemcom: obywatelowi Nepalu bez zezwolenia na pracę i bez umowy 

zawartej w formie pisemnej, obywatelowi Indii bez zezwolenia na pracę oraz 3 obywatelom 

Bangladeszu bez zezwolenia na pracę. 

W związku z powierzeniem nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi 

skierowano powiadomienia do Straży Granicznej i Wojewody. 

Ponadto stwierdzone inne nieprawidłowości: 

− nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego od dnia powierzenia pracy 

zarobkowej, 

− dopuszczenie do pracy bez aktualnych okresowych szkoleń w dziedzinie bhp, 

− dopuszczenie do pracy bez orzeczenia lekarskiego z badań wstępnych, 

− nieprawidłowości w zakresie bhp (instrukcje, pomieszczenia pracy, stanowiska pracy 

związane z realizacją tematu – pierwsza kontrola), 

− nieprawidłowości w zakresie czasu pracy ( rozkłady czasu pracy, karty ewidencji 

czasu pracy), 

− niewypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży  

 

Przestrzeganie przepisów ustawy o skutkach powierze nia wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywaj ącym wbrew przepisom na terytorium RP 

Podczas przeprowadzanych kontroli w 2019 r. nie ujawniono wykroczeń, o których 

mowa w art. 11 ww. ustawy oraz podejrzenia popełnienia przestępstw określonych  

w art. 9 i 10 ww. ustawy.  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
327 

W 2019 r. nie stwierdzono również powierzenia nielegalnego wykonywania pracy 

cudzoziemcowi ze względu na nielegalny pobyt na terenie RP. 

Stwierdzono naruszenia: 

− art. 2 ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP tj. (żądania od cudzoziemca 

przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – wydano 8 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 13 wniosków  

w wystąpieniu. 

Powyższe wnioski miały charakter profilaktyczny. 

 

Przykłady ujawnionych narusze ń przepisów: 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

Kontrolę przeprowadzono w lipcu 2019 r., w związku z pismem Urzędu Skarbowego, 

objęto kontrolą m.in. legalność wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz przestrzeganie 

przepisów dotyczących czasu pracy i wynagrodzeń. W kontrolowanym podmiocie 

wykonywało pracę 6 cudzoziemców (obywateli Ukrainy), w tym 5 osób bez umowy zawartej 

w formie pisemnej i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego od daty faktycznego 

podjęcia pracy. Od zastanych cudzoziemców odebrano oświadczenia na okoliczność 

wykonywania pracy, na podstawie których ustalono faktyczny czas pracy poszczególnych 

cudzoziemców oraz fakt, iż wykonują prace jedynie w porze nocnej. 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

• 2 cudzoziemców wykonywało pracę bez umowy w pełnym wymiarze czasu pracy  

od 02.2019 r. do 07.2019 r., posiadali oświadczenie o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, w dokumencie wskazano 

różne okresy, w których praca mogła być wykonywana, które jednak nie pokrywały 

się w całości z faktycznym wykonywaniem pracy przez cudzoziemca. Ponadto  

w oświadczeniu wskazano, ze cudzoziemiec będzie wykonywał prace w ½ wymiaru 

czasu pracy, tym samym nie dochowano również tego warunku. 

• 2 cudzoziemcom powierzono wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę oraz bez 

umowy zawartej w formie pisemnej. W jednym przypadku w okresie od 28.05.2019 r. 

do 11.07.2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem minimalnym,  

w drugim przypadku od 13.06.2019 r. do 11.07.2019 r. w pełnym wymiarze czasu 
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pracy za wynagrodzeniem minimalnym. Pracodawca dla ww. cudzoziemców 

nie występował o wpisanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. 

• 1 cudzoziemiec wykonywał pracę pierwszy dzień bez umowy zawartej w formie 

pisemnej. 

Cudzoziemcom w trakcie kontroli potwierdzono rodzaj umowy i jej warunki na piśmie  

i zgłoszono do ubezpieczeń społecznych. Ponadto dokonano korekty deklaracji ZUS DRA  

i RCA za okres od lutego 2019 r. do dnia kontroli z uwzględnieniem wynagrodzeń 

wypłaconych cudzoziemcom. Pracodawca dokonał wypłaty dodatków nocnych w kwocie 

6338,85 zł, opłacił składki do ZUS – 7173,91 zł oraz zapłacił podatek dochodowy – 3755,- zł. 

W sumie, w trakcie kontroli, w wyniku usunięcia nieprawidłowości uregulowano należności  

w kwocie 17267,76 zł. Pracodawca oświadczył, że nie powiadamiał urzędu pracy o podjęciu 

zatrudnienia przez cudzoziemców lub niepodjęciu zatrudnienia od daty wskazanej  

w oświadczeniu. 

W stosunku do pracodawcy w związku z popełnieniem wykroczenia z art. 120 ust. 1 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w stosunku  

do 3 cudzoziemców w związku z popełnieniem wykroczenia z art. 120 ust. 2 ww. ustawy 

zastosowano postępowanie mandatowe. Powiadomiono: 

− Wojewodę Łódzkiego o naruszeniach przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, 

− Placówkę Straży Granicznej w Łodzi o nieprawidłowościach w zakresie zatrudnienia 

cudzoziemców, 

− Urząd Skarbowy o stwierdzonych nieprawidłowościach. 
 

W wyniku kontroli, skierowano do pracodawcy: 

− polecenie dotyczące potwierdzania rodzaju umowy i jej warunków na piśmie, 

zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, zgłoszenia wymaganych danych 

mających wpływ na wymiar składki na F.P, wypłacenia cudzoziemcom dodatku 

za pracę w porze nocnej za cały okres pracy, zaprowadzenia akt osobowych; 

− decyzje ustne dotyczące skierowania cudzoziemców na wstępne badanie lekarskie 

oraz poddania szkoleniu wstępnemu w dziedzinie bhp; 

− 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. 
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Kontrolą objęto m.in. legalność wykonywania pracy przez cudzoziemców, wypłatę 

minimalnej stawki godzinowej z umowy zlecenie. Kontroli poddano 15 cudzoziemców 

(obywateli Ukrainy i Białorusi) 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− niezapewnienie warunków pracy zgodnie z wpisanym do ewidencji oświadczeniem  

o powierzeniu wykonywania pracy w zakresie ilości godzin pracy, tym samym 

wypłacono niższe wynagrodzenie. 

− powierzenie pracy na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu na pracę  

w zakresie ilości godzin pracy i wynagrodzenia, 

− powierzenie pracy bez zezwolenia na pracę i bez umowy zawartej w formie pisemnej 

(ze względu na przedawnienie nie objęto tego okresu zarzutem), 

− niepowiadomienie właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez 

cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, 

− zaniżenie 1 cudzoziemcowi wynagrodzenie za każda godzinę pracy na podstawie 

umowy zlecenie za okres do grudnia 2018 r. do marca 2019 r. oraz nie wypłacono  

1 cudzoziemcowi wynagrodzenia za każdą godzinę pracy na podstawie umowy 

zlecenie za okres od kwietnia do czerwca 2019 r. Podmiot kontrolowany przedstawił 

rachunki z wykazaniem mniejszej liczby godzin pracy, z niższym wynagrodzeniem niż 

wynikało z dokumentów przedstawionych przez pracodawcę użytkownika. Tym 

samym na podstawie okazanych dokumentów przez pracodawcę użytkownika 

ustalono, iż cudzoziemiec wykonywał pracę w wymiarze od 200-252 godzin 

miesięcznie. W związku z tym, iż inspektorowi pracy nie okazywano dokumentów 

objętych kontrolą niektóre ustalenia dotyczące pracy cudzoziemców były dokonane 

na podstawie pism pochodzących z ZUS i PUP. 

− w stosunku do osoby reprezentującej pracodawcę w związku z popełnieniem 

wykroczenia z art. 120 ust. 1, art. 120 ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy oraz art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

skierowano wniosek o ukaranie – brak na dzień dzisiejszy rozstrzygnięcia w tej 

sprawie. 

Powiadomiono: 

− Wojewodę Łódzkiego o naruszeniach przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, 

− Placówkę Straży Granicznej w Łodzi o nieprawidłowościach w zakresie zatrudnienia 

cudzoziemców, 

− Urząd Skarbowy o stwierdzonych nieprawidłowościach. 
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W wyniku kontroli, skierowano do pracodawcy wystąpienie zawierające wnioski  

o przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, dla których jest 

wymagane zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi oraz dotyczące spełnienia obowiązków informacyjnych wobec starosty, 

dopuszczenie do pracy na podstawie zawartej umowy w formie pisemnej, zgłaszania do 

ubezpieczenia społecznego, przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania 

pracowników tymczasowych oraz wypłaty minimalnej stawki godzinowej wynikającej  

z umowy zlecenie. 

 

Inna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Kontrolą objęto m.in. legalność wykonywania pracy przez cudzoziemców i wypłatę 

minimalnej stawki godzinowej wynikającej z umowy zlecenie oraz przestrzeganie przepisów 

prawa pracy. Kontroli poddano 8 cudzoziemców (obywateli Ukrainy). Czynności kontrolne 

zostały przeprowadzone przy udziale funkcjonariuszy policji. 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− powierzenie pracy bez zezwolenia na pracę (8 przypadków) i bez umowy zawartej  

w formie pisemnej (5 przypadków). Ponadto w trakcie kontroli na podstawie 

okazanych list obecności, odzwierciedlających faktyczne godziny pracy ustalono,  

iż podmiot powierzał pracę cudzoziemcom w wymiarze od 240 godzin do 404 godzin 

miesięcznie. 

− rozbieżności pomiędzy dokumentacją dotyczącą naliczonych wynagrodzeń za pracę 

oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy a dokumentacją pozyskaną 

podczas kontroli, która została zabezpieczona przez funkcjonariuszy Policji  

tj. faktycznymi listami obecności i listami wypłaconych wynagrodzeń. 
 

W wyniku kontroli, skierowano do pracodawcy wystąpienie zawierające wnioski  

w zakresie: 

− przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy, zapewnienie odpoczynków 

dobowych i tygodniowych, zapewnienie przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,  

− naliczenia i wypłacenie za czas faktycznie przepracowany, wynagrodzenia wraz  

z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych dobowych oraz dodatku za pracę 

w godzinach nadliczbowych w związku z podjęciem pracy dwa razy w tej samej 

dobie, naliczenie i wypłacenie dodatku za pracę w niedziele, 

− potwierdzenia rodzaju umowy i jej warunków na piśmie, 

− przestrzegania przedstawienia cudzoziemcom przed podpisaniem umowy  

jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca. 
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Ponadto w trakcie kontroli: 

− skierowano pismo do Urzędu Skarbowego wskazując na nieprawidłowości mające 

wpływ na zobowiązania podatkowe, 

− powiadomiono wojewodę o nieprawidłowościach dotyczących ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

− powiadomiono ZUS o nieprawidłowościach tj. niezgłoszeniu 4 cudzoziemców do ZUS 

oraz przekazano informację, iż naliczone wynagrodzenie za pracę oraz inne 

świadczenia pieniężne ze stosunku pracy pozostają w sprzeczności z faktycznymi 

listami obecności i płac, z których wynika, że w kontrowanym podmiocie przyjęto 

ustalenie wynagrodzenia za pracę odmiennie od wynagrodzenia wskazanego  

w umowach o pracę zawartych z pracownikami i zleceniobiorcami. (nie wykazano 

faktycznie wypłaconego wynagrodzenia w deklaracjach ZUS DRA i RCA) 

− w stosunku do pracodawcy zastosowano mandat karny w wysokości 5 000,- zł  

(10 wykroczeń). 

 

Spółka Akcyjna 

Kontrolą objęto legalność wykonywania pracy przez cudzoziemców. Czynności 

podjęto w związku ze skargą cudzoziemca. 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− powierzenie pracy bez zezwolenia na pracę (2 przypadki). Wykonywanie pracy  

bez zezwolenia obejmowało okres od 02.01.2019 r. do 01.09.2019 r.  

− powierzenie pracy na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu na pracę  

w zakresie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia, zamiast umowy o pracę  

z cudzoziemcem zawarto umowę zlecenie. Nieprawidłowość dotyczy okresu  

od 02.01.2019 r. do 30.08.2019 r. – (1 przypadek).  
 

W wyniku kontroli, skierowano do pracodawcy: 

− wystąpienie zawierające wnioski w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 

legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, przechowywania dokumentu 

pobytowego przez okres pracy, realizacji obowiązków informacyjnych leżących  

po stronie podmiotu zatrudniającego cudzoziemców na podstawie zezwolenia  

na pracę.  

− powiadomiono wojewodę o naruszeniach przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, 

− powiadomiono Straż Graniczną, o naruszeniu przepisów ustawy o cudzoziemcach, 

− w stosunku do pracodawcy zastosowano mandat karny w wysokości 2 000,- zł  

i w stosunku do cudzoziemca – środek oddziaływania wychowawczego. 
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Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przest ępstwa 

W 2019 r. nie stwierdzono na terenie właściwości OIP Łódź przypadków podejrzenia 

przestępstwa złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracowniczych oraz przypadków 

nasuwających podejrzenie występowania znamion pracy przymusowej lub przestępstwa 

handlu ludźmi w stosunku do cudzoziemców. 

Skierowano natomiast zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 

221 kodeksu karnego w związku ze stwierdzeniem w trakcie przeprowadzanej kontroli, że 

miał miejsce ciężki wypadek przy pracy cudzoziemca wykonującego czynności na podstawie 

umowy zlecenie. W wyniku wypadku poszkodowany doznał amputacji części paliczka 

dystalnego palca III ręki lewej. Podmiot kontrolowany nie poinformował właściwego 

Okręgowego Inspektora Pracy o w/w wypadku zgodnie z art. 234 § 2 k.p. – brak 

rozstrzygnięcia. 

 
Przyczyny ujawnionych nieprawidłowo ści 

Przyczyny nieprawidłowości w powierzaniu pracy cudzoziemcom w zasadzie 

pozostają niezmienne od lat, należy doszukiwać się ich w następujących sytuacjach: 

• 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 nadal zbyt długa. Powierzanie 

nielegalnej pracy jest determinowane długim okresem oczekiwania na dokumenty 

uprawniające do pracy i pobytu cudzoziemca na terytorium RP. (na terenie 

województwa łódzkiego okres oczekiwania na zezwolenie na pracę to około  

2 miesiące, na zezwolenie na pobyt i pracę – ok. 6 miesięcy, a czasami dłużej). 

Uzyskanie oświadczenia może również przedłużyć się w czasie, w sytuacji, gdy urząd 

prowadzi postępowanie wyjaśniające.  

• 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. 

• 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 
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się zasada komplementarności na rynku pracy. Cudzoziemcy zwykle podejmując 

prace mało atrakcyjne traktują takie zatrudnienie jako przejściowe i szukają innej 

pracy, pracują przez krótki czas, następuje duża rotacja i pracodawcy nie dopełniają 

formalności związanych z legalnym zatrudnieniem. 

• Prowadzenie firm poprzez tzw. biura wirtualne lub skrzynki pocztowe, które 

sprowadzają cudzoziemców zainteresowanych pracą na terytorium RP, często 

prowadzone przez obywateli Ukrainy. Przedstawiciele tych firm zapewniają pomoc 

cudzoziemcom przy legalizacji pobytu, zapewniają oświadczenie o powierzeniu 

wykonywania pracy, ale często za pracę nie wypłacają należnego wynagrodzenia, 

gdy pojawiają się problemy znikają i brak z nimi kontaktu. Cudzoziemcy pozostają 

bez środków do życia, decydują się wtedy na podejmowanie innych prac, zwykle 

nielegalnie. 

•  Łatwość w wykorzystywaniu pracowników będących cudzoziemcami – nadal istnieje 

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, gdy jest taka potrzeba. Oczywiście analizując zmieniające 

się przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców, sam fakt, iż dla niektórych  

nie jest to już pierwszy wyjazd do pracy w Polsce można stwierdzić że ich 

świadomość w zakresie warunków pracy jest o wiele większa niż jeszcze kilka lat 

wcześniej. Pomimo wszystko wielu z nich ma 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 

cywilnoprawnych, czy też na niewykazywanie całości wynagrodzenia na liście płac. 

Priorytetowy charakter ma zarobkowy cel migracji, sprawa ubezpieczenia 

społecznego, w tym ubezpieczenia emerytalnego lub rentowego, czy tez zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ma dla nich drugorzędne znaczenie, 

• Nieznajomość lub błędna interpretacja przepisów dotyczących legalnego 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców, 

wynikająca z ich złożoności i umiejscowienia w różnych aktach prawnych, 

zmuszająca do analizy konkretnego przypadku w zależności od statusu pobytowego 

cudzoziemca. Mogłoby się wydawać, że nie powinniśmy już wskazywać jako 

przyczyny nieprawidłowości w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom – 

niedostatecznej znajomości przez przedsiębiorców obowiązujących przepisów, 

dotyczących zatrudniania cudzoziemców, gdyż inspektorzy pracy przy różnych 
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okazjach prowadzili działalność informacyjną i szkoleniową w tym zakresie a także 

uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach w związku z trwającą przez 3 lata 

kampanią informacyjno-edukacyjną „Pracuję Legalnie” , a jednak nadal wiele małych 

firm wskazuje jako przyczynę nielegalnej pracy cudzoziemców nieznajomość 

przepisów w tym zakresie. 

• Mając na uwadze dane statystyczne – 414 ujawnionych przypadków powierzenia 

nielegalnego wykonywania pracy na terenie woj. Łódzkiego należy stwierdzić, iż dla 

dużej grupy cudzoziemców nadal oferta pracy nielegalnej jest jedyną jaką mogą 

otrzymać, żeby zrealizować swój podstawowy cel migracyjny czyli zarobkowy.  

 
Działania prewencyjne 

W 2019 r. działania związane z licznymi szkoleniami dla pracodawców, 

przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz innych zainteresowanych w tematyce dotyczącej zasad 

legalnego powierzania pracy cudzoziemcom były organizowane przede wszystkim w ramach 

Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej „Pracuję Legalnie”. 

Poza tym w okresie sprawozdawczym w zakresie problematyki dotyczącej 

zatrudniania cudzoziemców inspektorzy pracy wzięli udział w nw. przedsięwzięciach 

prewencyjno-promocyjnych: 

• 08.02.2019 r. – udział inspektora pracy w seminarium: ABC Biznesu, organizowanym 

przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie 

Trybunalskim, na którym wygłosił wykład nt. „ Obowiązki przedsiębiorcy wynikające 

z własnej firmy, w tym obowiązki wobec osób zatrudnianych oraz osób, którym 

powierza się wykonywanie innych prac zarobkowych” W ramach wykładu zostały 

omówione przepisy dotyczące legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 

i wykonywania pracy przez cudzoziemców. 

• 18.10.2019 r. – udział inspektorów pracy w Europejskich Dniach Pracodawców 

zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku wspólnie z partnerami: 

Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Regionalną Izba Przemysłowo-

Handlową w Radomsku. Spotkanie umożliwiło pracodawcom skorzystanie z pomocy 

inspektorów pracy w zakresie zatrudniania pracowników, w tym cudzoziemców, 

prawnej ochrony stosunku pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Ponadto w związku z planowanymi kontrolami w wytypowanych podmiotach odbyły 

się dwa spotkania: pierwsze spotkanie w dniu 16.04.2019 r. w Placówce Straży Granicznej  

w Łodzi przy udziale Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz  

w dniu 24.04.2019 r. w siedzibie Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi wraz  
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z przedstawicielami innych instytucji. Podczas spotkania przybliżono zakresy działania 

poszczególnych instytucji oraz uzyskano informacje niezbędne do podjęcia kontroli. 

 
Współpraca z urz ędami i organami administracji pa ństwowej  

W związku ze stwierdzeniem, podczas przeprowadzanych kontroli w 2019 r., 

nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców 

inspektorzy pracy skierowali łącznie 237 powiadomień z zakresu legalności zatrudnienia 

i powierzania pracy cudzoziemcom. Część powiadomień dotyczyła ewentualnego podjęcia 

działań pozostających w kompetencji innych organów lub była odpowiedzią na pisma 

kierowane do PIP, dotyczące problematyki związanej z cudzoziemcami, w tym skierowano: 

− 60 powiadomień do Straży Granicznej,  

− 100 powiadomień do Wojewody,  

− 27 powiadomień do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

− 12 powiadomień policji 

− 19 powiadomień do administracji celno-skarbowej (w tym urzędy skarbowe, urząd 

celny, urząd kontroli skarbowej), 

− 19 powiadomień powiatowych urzędów pracy. 

 

Współpracę z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej – Placówką Straży 

Granicznej w Łodzi należy ocenić jako bardzo dobrą, podobnie jak w poprzednich latach. 

Jednak większość kontroli organy PIP przeprowadzają samodzielnie w ramach posiadanych 

uprawnień. Współpraca z SG odbywa się głównie na szczeblu roboczym, przy wykorzystaniu 

bezpośrednich kontaktów pomiędzy inspektorami pracy i funkcjonariuszami SG, wiele spraw 

załatwianych jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Na tym szczeblu również organy 

PIP uzyskują wsparcie w interpretacji przepisów dotyczących zatrudniania i pobytu 

cudzoziemców, konsultują badane zagadnienia związane z tą tematyką. 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 organy PIP przekazują protokoły kontroli, 

kiedy w przeprowadzanych przez inspektorów pracy kontrolach stwierdzane są przypadki 

nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, co stanowi dla Straży Granicznej 

podstawę do podjęcia dalszych działań w stosunku do cudzoziemców. 

W 2019 roku sprawozdawczym z funkcjonariuszami Straży Granicznej podjęto  

4 wspólne kontrole i 1 kontrolę przeprowadzono na wniosek tego organu.  
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W odniesieniu do współpracy z Wojewodą – Wydziałem ds. Cudzoziemców i Migracji 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, należy uznać, że w latach poprzednich sytuacja 

wyglądała korzystniej. Inspektorzy pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia korzystali 

z bezpośrednich kontaktów z urzędnikami nie czekając na odpowiedź w terminach 

administracyjnych. Pewne uzgodnienia nadal dokonywane są telefonicznie, co pozwala 

na przynajmniej początkowym etapie zorientować się w sytuacji danego cudzoziemca, 

a w przypadku konieczności potwierdzenia danego stanu dotyczącego konkretnego 

cudzoziemca inspektorzy otrzymują odpowiedź faksem.  

Jednocześnie należy podkreślić, że w 2019 r. ŁUW skierował jedynie 7 pism 

o przeprowadzenie kontroli w związku z toczącym się postępowaniem o wydanie zezwolenia 

na pobyt czasowy. 

W 2019 r. przeprowadzono 22 kontrole wspólne z Policją oraz przeprowadzono  

7 kontroli na wniosek tego organu. Jedna z akcji miała charakter międzynarodowy, 

koordynowany przez Europol tj. działania podjęte w dniach 9-10.04.2019 r. w ramach EAD 

mające na celu zwalczanie zorganizowanej i poważnej przestępczości m.in. handlu ludźmi – 

kontrole przeprowadzono na budowach, w gastronomii, w gospodarstwach ogrodniczych. 

Kontrole z Policją miały miejsce również w sytuacji, gdy o kontrole wnioskowała 

Policja lub ze względu na brak możliwości przeprowadzenia kontroli z funkcjonariuszami 

SG , inspektorzy pracy korzystali ze wsparcia funkcjonariuszy Policji do zabezpieczenia 

terenu lub wylegitymowania osób w trakcie kontroli.  

 
Wnioski i propozycje   

Mając na uwadze całokształt doświadczeń z przeprowadzonych kontroli oraz fakt, 

iż przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce a także inne bezpośrednio z nimi 

powiązane należą do kompetencji różnych organów, należy podjąć działania zmierzające 

do przeciwdziałania nielegalnemu wykonywania pracy przez cudzoziemców poprzez 

ściślejsze współdziałanie poszczególnych instytucji w szczególności poprzez dostęp 

do elektronicznych systemów baz danych. Można rozważyć aby dostęp do danych 

znajdujących się w posiadaniu innych organów był przewidziany dla określonej grupy 

inspektorów pracy. 

W celu sprawnego wykonywania zadań z zakresu legalności zatrudnienia 

cudzoziemców inspektorzy pracy zaobserwowali konieczność: 

• Zapewnienia sprawnego działania zakładki w systemie Publicznych Służb 

Zatrudnienia w zakresie danych w niej wpisywanych – zdarzało się, że informacje  

w niej zawarte były niekompletne, zapisy nie potwierdzały, że oświadczenie zostało 

wpisane do ewidencji a okazało się że cudzoziemiec posiada dokument uprawniający 

do pracy, nie wszystkie okresy pracy na oświadczeniu były widoczne, jeśli praca była 
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zakończona wcześniej a następnie dokonano wpisu nowego oświadczenia. Ponadto 

dla sprawnego prowadzenia kontroli i realizacji tematu zasadnym byłoby 

umieszczenie w Bazie PSZ danych na temat spełnienia obowiązku informacyjnego,  

o którym mowa w art. 88z ust. 13 ustawy; 

• 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. System ten stanowiłby uzupełnienie 

uzyskanego dostępu do bazy oświadczeń i zezwoleń na pracę i skróciłby 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 lub w sytuacji kiedy cudzoziemiec nie wykonuje 

już pracy w danym podmiocie i kontrola przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie 

dokumentów. Sytuacja problematyczna może wystąpić również wtedy, 

gdy 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 pobytu i pracy cudzoziemca 

możliwe jest po uzyskaniu informacji od wojewody, który wydał dany dokument,  

co znacznie wydłuża postępowanie kontrolne.  

• Umożliwienia inspektorom pracy wykorzystywania materiałów uzyskanych podczas 

rozpoznań czy obserwacji prowadzonych bezpośrednio przed wejściem na teren 

kontrolowanego podmiotu (np. zdjęć czy nagrań), w celu zapewnienia większej 

skuteczności przeprowadzanych kontroli, przede wszystkim w przypadku możliwości 

udowodnienia „pracy na czarno”. 

• Ustanowienia obowiązku zgłaszania osób zatrudnionych i wykonujących pracę  

na podstawie umów cywilnoprawnych do ubezpieczeń społecznych przed 

rozpoczęciem pracy. 

• Podjęcia działań zmierzających do zmian w ustawie o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy oraz w ustawie o cudzoziemcach w zakresie ustalenia 

katalogu odstępstw od niezapewnienia warunków określonych w zezwoleniu na pracę 

lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę w zakresie czasu pracy a tym samym 

wynagrodzenia, które nie będą traktowane jako nielegalna praca cudzoziemca. 

Powyższe byłoby konieczne ze względu na fakt, iż obecnie sytuacja podlega ocenie 

inspektora pracy, oczywiście z uwzględnieniem stanowiska MRPiPS, ale mogą 

powstać sytuacje, gdy podobny stan faktyczny może zostać różnie oceniony.  

Z analizy dokumentacji wynika, że jednostkowy charakter takich działań jest różnie 

interpretowany przez inspektorów pracy. Zatem aby ograniczyć różne interpretacje 

należałoby podjąć działania w tym zakresie. 
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V.  Działalno ść prewencyjno-promocyjna 

Rok 2019 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 2019 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 skierowana była 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 2019 roku. 

W 2019 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 niezatrudniających 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. 
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V.1. Bezpiecze ństwo i higiena pracy w zakładach zajmuj ących si ę obróbk ą mięsa – 

program prewencyjno-promocyjny  

W ramach programu inspektorzy pracy przeprowadzili szereg szkoleń dla podmiotów 

uczestniczących w programie. W trakcie szkoleń zorganizowanych w ramach programu 

prewencyjnego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi, w Oddziale w Kutnie, oraz  

w Oddziale w Sieradzu uczestniczyli wykładowcy tj. lekarze weterynarii: Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Kutnie oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku. 
 

Część statystyczna obrazująca realizację programu: 

Lp. Dane liczbowe  Liczba 

1 Liczba podmiotów, do których skierowano zaproszenie do udziału 
w programie prewencyjnym PIP 

76 

2 Liczba podmiotów uczestniczących w szkoleniu  39 

3 
Liczba podmiotów, które przystąpiły do programu prewencyjnego  
(po podpisaniu przez upoważnioną osobę Karty zgłoszenia udziału w 
programie) 

23 

4 Liczba przeprowadzonych szkoleń  5 

5 Liczba podmiotów, które objęto działaniami informacyjno-promocyjnymi 76 

6 
Liczba działań informacyjno-promocyjnych zorganizowanych przez OIP 
dotyczących kampanii (konferencje, seminaria itp. wydarzenia mające 
związek z tematyką) 

2 

7 Liczba egzemplarzy publikacji PIP (szt.) wykorzystanych podczas 
realizacji programu 420 

8 Liczba informacji związanych z tematyką programu oraz kampanią, które 
pojawiły się w lokalnej rozgłośni radiowej 1 

 

Informacje na temat kampanii Państwowej Inspekcji Pracy przekazywano w mediach 

lokalnych i regionalnych min.: w wywiadzie dla „Radia Parada” udzielonym w dniu 

14.11.2019 r. zostały podsumowane działania prewencyjno-promocyjne realizowane przez 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2019 r. W trakcie wywiadu omówiono cele i założenia 

programu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa”. 

Prowadzący wywiad zachęcał do uczestnictwa w 3-letnim programie prewencyjnym. 

 

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Łodzi w związku z kampanią towarzyszącą programowi prewencyjnemu: 

W dniu 17.10.2019 r. na Konferencji organizowanej w ramach Europejskich Dni 

Pracodawców w Pabianicach przez Starostę Pabianickiego i Powiatowy Urząd Pracy  

w Pabianicach została omówiona działalność prewencyjno-promocyjna Okręgowego 
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Inspektoratu Pracy w Łodzi, w tym program „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach 

zajmujących się obróbką mięsa”. 

W dniu 13.11.2019 r. 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 roku 2019. Podczas tej gali zostały przedstawione cele i założenia oraz program kampanii 

prewencyjnej Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa. 

 

V.2 . Kampania informacyjno-edukacyjna „Pracuj ę legalnie” 

Tematyka kampanii „Pracuję legalnie” cieszyła się w 2019 r. w województwie łódzkim 

bardzo dużym zainteresowaniem wśród pracodawców, przedsiębiorców. Informacje  

o programie przekazywano min. za pomocą mediów lokalnych i regionalnych, m.in.: w dniu 

19.02.2019 r. starszy inspektor pracy specjalista Kamil Kałużny udzielił wywiadu dla Radia 

Łódź (w ramach audycji „Mam prawo”) na temat: „Prowadzenie dokumentacji pracowniczej 

po 01 stycznia 2019 r.”. Również w dniu 29.05.2019 r. ten sam inspektor pracy udzielił 

wywiadu dla Dziennika Łódzkiego: „Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

obywateli polskich w województwie łódzkim”, Kampania „Pracuję legalnie!”  

 

Dane dotyczące zrealizowanych przedsięwzięć obrazuje poniższa tabela.  

Lp. Dane liczbowe Liczba  

1 Liczba przeprowadzonych szkoleń 50 

2 Liczba przeszkolonych pracodawców 110 

3 Liczba stoisk, punktów informacyjnych 1 

4 Liczba konferencji, seminariów, spotkań itd. zorganizowanych  
w województwie 2 

5 Liczba egzemplarzy wydawnictw wykorzystanych do realizacji zadania. 1400 

6 Liczba informacji w mediach lokalnych i regionalnych  
(inspirowanych przez OIP) 2 

 

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane w ramach kampanii: 

1. Szkolenia w ramach kampanii były organizowane przez kilka miesięcy 2019 r.  

we współpracy m. in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (oddziałami i inspektoratami  

m. in. w Łodzi, Zduńskiej Woli, Sieradzu, Zgierzu, Rawie Mazowieckiej, Piotrkowie 

Trybunalskim, Wieruszowie, Pajęcznie). Szkolenia były przeprowadzane także w ramach 

„Tygodnia Przedsiębiorcy” organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

w dniach 23-27.09.2019 r.  
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2. W dniu 31.01.2019 r. starszy inspektor pracy – specjalista Marcin Kowalczyk i starszy 

inspektor pracy Janusz Orzechowski wzięli udział w I Wieluńskiej Regionalnej Konferencji 

„Pracownik ze Wschodu – teraźniejszość i przyszłość” w Wieluniu-Dąbrowie. Starszy 

inspektor pracy specjalista Marcin Kowalczyk przedstawił prelekcję dla 31 pracodawców 

na temat „Wymagań prawnych i najczęstszych nieprawidłowości w obszarze zatrudniania 

cudzoziemców spoza UE.” 

3. W dniu 9 kwietnia 2019 r. starszy inspektor pracy – specjalista Katarzyna Mencwal oraz 

specjalista – Agnieszka Cieślak, wzięły udział w Targach Pracy i Rozwoju Zawodowego 

organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu, pod patronatem Prezydenta Miasta 

Sieradza i Starosty Sieradzkiego. Podczas targów prezentowane było stoisko 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, przy którym udzielano porad prawnych 

pracodawcom i pracownikom, uczniom i absolwentom szkół ponadpodstawowych,  

a także osobom poszukującym pracy. Rozpowszechniano także informację o założeniach 

kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuj legalnie”, na temat legalności zatrudnienia. 

4. W dniach 6 i 7 czerwca 2019 r. w Hotelu Wodnik w Słoku k/Bełchatowa już po raz 

czwarty odbyła się konferencja dotycząca bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Myślą 

przewodnią konferencji były zagadnienia dotyczące resursu maszyn i wymagań 

prawnych w tym zakresie. Organizatorem Konferencji był Urząd Dozoru Technicznego 

Oddział w Łodzi przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi. Rolę 

gospodarza pełnił Jerzy Sokołowski dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego  

w Łodzi. W konferencji z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy udział wzięli: Marta 

Boguszewska starszy inspektor pracy – główny specjalista, nadinspektor pracy Dariusz 

Bończak, Janusz Krupa starszy inspektor pracy – główny specjalista, Janusz 

Orzechowski starszy inspektor pracy. W drugim dniu konferencji starszy inspektor pracy 

główny specjalista Janusz Krupa przedstawił prezentację dotyczącą „Nowych rozwiązań 

prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. w zakresie dokumentacji pracowniczej 

oraz wybranych zagadnień z czasu pracy i wynagrodzeń”.  

5. W dniu 24.10.2019 r. starszy inspektor pracy Kamil Kałużny przeprowadził szkolenie  

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  

dla 25 dyrektorów szkół i przedszkoli m. in. na tematy: „Zmiany w prawie pracy m. in. 

dotyczące dokumentacji pracowniczej.” 

W ramach kampanii podejmowano współpracę ze związkami zawodowymi, 

przedstawicielami służb bhp np. 
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− W dniu 19.02.2019 r. Starszy Inspektor Pracy Specjalista Kamil Kałużny przeprowadził 

szkolenie dla aktywu (27 osób) Zakładowych Organizacji Związkowych Federacji NSZZ 

Przemysłu Lekkiego na temat: „Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i jej 

przechowywanie – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.” 

− W dniu 20.03.2019 r. Starszy Inspektor Pracy Specjalista Kamil Kałużny przeprowadził  

w siedzibie OIP w Łodzi szkolenie dla 39 pracowników służb bhp – członków 

Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi na temat: „Zasady prowadzenia 

dokumentacji pracowniczej przy zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę obowiązujące 

od 01.01.2019 r.” 

 

V.3. Program edukacyjny „Kultura bezpiecze ństwa” – Konkursy dla uczniów  

i studentów 

Uroczyste podsumowanie edycji programu 2018/2019 odbyło się w dniu 5 czerwca 

2019 r. w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Nauczyciele, którzy 

zgłosili się do programu w roku szkolnym 2018/2019 i udokumentowali przeprowadzenie co 

najmniej dwóch lekcji z uczniami, otrzymali świadectwa uczestnictwa w programie. Szkoły 

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 2018/2019 zrealizowało ogółem 356 nauczycieli  

z 47 szkół ponadpodstawowych, którzy przeprowadzili lekcje z tematyki objętej programem 

dla ogółem 6945 uczniów.  

Realizacja programu edukacyjnego w roku szkolnym 20 19/2020 – XIV edycja  

We wrześniu 2019 r. wysłano zaproszenia do udziału w programie do dyrektorów 157 

szkół ponadpodstawowych o profilu zawodowym w województwie łódzkim (wszystkich szkół 

wg informatora Kuratorium Oświaty w Łodzi). W piśmie omówiono cele i założenia programu 

oraz poinformowano o VIII edycji międzyszkolnego konkursu plastycznego „Kultura 

bezpieczeństwa”. Szkolenie rozpoczynające XIV edycję programu w roku szkolnym 

2019/2020 odbyło się w dniu 16 października 2019 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Łodzi. W szkoleniu uczestniczyło 78 nauczycieli reprezentujących 66 szkół 

ponadpodstawowych 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 
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bieżący rok szkolny konkursach towarzyszących programowi – VIII międzyszkolnym 

konkursie plastycznym oraz VII ogólnopolskim konkursie wiedzy o prawie pracy i bhp dla 

uczniów „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały 

pomocnicze przy prowadzeniu zajęć z uczniami tj. podręcznik „Kultura bezpieczeństwa”  

z płytą CD (2019 r.), wydawnictwa PIP, w tym: „Moja pierwsza praca”, „W pierwszej pracy”, 

ulotki i broszury informacyjne z zakresu prawa pracy.  

Na podstawie przesłanych do OIP Łódź deklaracji udziału, przystąpienie do programu 

edukacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 zadeklarowało ogółem 71 szkół 

ponadpodstawowych z województwa łódzkiego. Chęć uczestnictwa w programie „Kultura 

bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2019/2020 potwierdziło dotychczas 424 nauczycieli. 

 

Realizacja programu edukacyjnego w szkołach  

W 2019 roku inspektorzy pracy (oraz pracownik merytoryczny – psycholog) 

przeprowadzili ogółem 17 szkoleń w których uczestniczyło łącznie 782 uczniów i studentów.  

W II półroczu roku szkolnego 2018/2019 (od stycznia do czerwca 2019 r.)  

ww. pracownicy OIP Łódź przeprowadzili 8 szkoleń w 8 szkołach ponadpodstawowych oraz 

2 szkolenia na uczelni wyższej – Politechnice Łódzkiej. Ogółem przeprowadzono 10 szkoleń, 

w których uczestniczyło 410 uczniów i 38 studentów. 

W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 (od września do grudnia 2019 r.) pracownicy 

OIP Łódź przeprowadzili ogółem 7 szkoleń w 7 szkołach ponadpodstawowych, w których 

uczestniczyło 334 uczniów. 
 

Konkursy szkolne i międzyszkolne.  

W 2019 roku sześć szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego 

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 odbyły się: 

• w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju”  

w Opocznie w dniu 20 marca 2019 r. został zorganizowany VIII Międzyszkolny Konkurs 

Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół 

zawodowych (w części teoretycznej uczestniczyło 27 uczniów z 9 szkół o profilu 

zawodowym oraz 17 uczniów w części plastycznej), 
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• w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, w dniu 22.03.2019 r. odbył 

się II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz Prawie Pracy 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bełchatowskiego (uczestniczyło  

17 uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bełchatowskiego), 

 

• w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie, w dniu 27.03.2019 r. odbył się VII Szkolny Konkurs 

Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy dla uczniów klas technikum i szkoły 

branżowej (uczestniczyło 21 uczniów), 
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• w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, w dniu 10.05.2019 r. odbył się  

II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z tematyki bhp dla uczniów klas branżowych  

i zawodowych szkół specjalnych z województwa łódzkiego (uczestniczyło 24 uczniów 

z 8 szkół), 

 

• w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie, w dniu 15.05.2019 r. przeprowadzono II edycję 

Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego z tematyki bhp „Rodzice bezpieczni w pracy” 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kutnowskiego (uczestniczyło  

12 uczniów), 

 

• w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu, w dniu 10.12.2019 roku odbył 

się III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w branży 

spożywczej i gastronomicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu 

województwa łódzkiego (uczestniczyło 27 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych  

o profilu spożywczym i gastronomicznym). 
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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 III Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy  

z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Praca nie 

szkodzi”. Zadaniem konkursowym było wykonanie infografiki komputerowej ukazującej 

pozytywne aspekty podejmowania pracy. Do konkursu zostało zgłoszonych 14 prac przez 

uczniów z 7 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 dniu 

04.06.2019 r. w siedzibie ŁCDNiKP w Łodzi.  

W dniu 11 kwietnia 2019 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 20 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu był OIP  

w Łodzi.  

 

Konkurs wiedzy „Poznaj Swoje Prawa w Pracy” 

W dniu 05.03.2019 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 9 im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Łodzi odbył się etap regionalny VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

o Prawie Pracy i BHP „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”. Z roku na rok w konkursie uczestniczy 

coraz większa liczba szkół ponadpodstawowych oraz uczniów. W etapie szkolnym wzięło 

udział 1069 uczniów, przystąpiło 37 szkół ponadgimnazjalnych.  

Do konkursu przystąpiło 65 uczniów reprezentujących 36 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 

(za każdą prawidłową odpowiedź był przyznawany 1 punkt). Wyłoniono 3. Zwycięzców etapu 

regionalnego, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego w Warszawie.  
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W dniu 09.04.2019 roku w sali konferencyjnej Centrum Nauki „KOPERNIK”  

w Warszawie odbył się finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”. W rozgrywce finałowej 

spotkało się 48 uczniów, którzy wygrali rywalizację na etapie regionalnym. Do VII 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 2020 roku,  

OIP w Łodzi otrzymał karty zgłoszeń z 38 szkół ponadpodstawowych.  

 

Konkurs plastyczny „Kultura bezpiecze ństwa” 

W dniu 27.11.2019 roku w OIP w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie VIII 

edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”, w którym wzięli 

udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, z terenu województwa łódzkiego. Konkurs 

cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej, która zgłosiła 

ogółem 109 prac konkursowych wykonanych przez 99 uczniów z 37 szkół 

ponadpodstawowych (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 2020 rok pt. „Kultura bezpieczeństwa”. Kalendarze 

otrzymali uczniowie, opiekunowie prac oraz szkoły uczestniczące w konkursie plastycznym. 

Kalendarze zostały także wręczone partnerom społecznym podczas spotkań  

z kierownictwem OIP.  
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Szkolenia prowadzone przez pracowników OIP Łód ź skierowane do studentów  

W dniach 27.04.2019 r. i 30.04.2019 r. inspektorzy pracy, na wniosek władz Uczelni, 

przeprowadzili szkolenie dla 38 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  

II-stopnia Inżynierii Środowiska Wydziału Budownictwa i Architektury, zorganizowane  

w ramach przedmiotu technologia i organizacja prac instalacyjnych. Tematem szkolenia były 

zagadnienia przepisów bhp na budowie, zagrożenia w branży budowlanej.  

 

Podsumowanie 

Po zakończeniu edycji 2018/2019 ankiety anonimowe przekazało 165 nauczycieli 

realizujących program edukacyjny (46% wszystkich nauczycieli realizujących program).  

Nauczyciele, którzy uczestniczyli w OIP Łódź w szkoleniu inaugurującym program  

w roku szkolnym 2018/2019, ocenili je w ankietach bardzo dobrze lub dobrze. Średnia ocena 

szkolenia z czterech pytań wyniosła 4,8 (w skali od 1 do 5); 87% ocen „bardzo dobrze”, 11% 

ocen „dobrze”, 2% „średnio”, nie było ocen: słabo lub bardzo słabo. Lekcje z uczniami 

prowadzone były najczęściej w ramach „innych przedmiotów”, były to głównie przedmioty 

zawodowe (112 nauczycieli – 66%) i godziny wychowawcze/dyrektorskie (38 nauczycieli –

23%). 

Wskazanym przez nauczycieli, największym zainteresowaniem wśród uczniów 

cieszyły się zajęcia dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków 

(51% ankiet) oraz z zakresu prawnej ochrony pracy (w 41% ankiet).  

20 nauczycieli wskazało na korzystanie z pomocy inspektora pracy/pracownika PIP  

w przygotowaniu lekcji dla uczniów. Średnia ocena inspektora pracy dokonana przez  

ww. nauczycieli to 9,3 (w skali od 1 do 10). 

94% nauczycieli korzystało z podręcznika CIOP-PIB „Kultura bezpieczeństwa – 

materiały pomocnicze dla szkół ponadpodstawowych”, 71% nauczycieli korzystało ze stron 

internetowych www.pip.gov.pl; www.prawawpracy.pl; natomiast 57% przy przygotowaniu 

zajęć z uczniami wykorzystało broszury i ulotki PIP. 

97% nauczycieli, którzy wypełnili ankiety, zadeklarowało, że przystąpiliby do 

programu ponownie lub poleciliby uczestnictwo w nim innym nauczycielom (przy znaczącej 

przewadze – 76% odpowiedzi - „zdecydowanie tak”, 22% odpowiedzi „raczej tak”).  

Pogram cieszy się coraz większym zainteresowaniem szkół i wśród nauczycieli, 

którzy bardzo pozytywnie go odbierają, angażując się w jego realizację w szkołach oraz 

zachęcają innych („nowych”) nauczycieli do współpracy przy realizacji programu. 

Nauczyciele doceniają cele i tematykę programu, bardzo chętnie wykorzystują do lekcji  

z uczniami materiały pomocnicze przekazane przez OIP oraz wciąż zgłaszają 

zapotrzebowanie na materiały do pracy z uczniami. Nauczyciele wskazują że jest on 

potrzebny dla młodzieży oraz wyrażają nadzieję na jego kontynuację. Z każdym rokiem 
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zwiększa się liczba nauczycieli przystępujących do programu edukacyjnego. Organizowane 

dla uczniów konkursy towarzyszące programowi zwiększają zainteresowanie młodzieży 

zagadnieniami kultury bezpieczeństwa i z każdym rokiem odnotowujemy wzrost liczby 

uczestników.  

Stale wzrastająca liczba nauczycieli i uczniów biorących udział w programie oraz 

waga poruszanych zagadnień, potwierdza celowość prowadzonych działań i potrzebę 

kontynuowania programu w latach następnych. informacja o działaniach informacyjno-

promocyjnych realizowanych z mediami regionalnymi/lokalnymi. 

Informacja o najważniejszych działaniach realizowanych w ramach programu 

edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” (konkursy międzyszkolne wiedzy o prawie pracy  

w szkołach, konkurs OHP w Łodzi „Bezpieczny w pracy – sprawny w zawodzie”, konkurs 

wiedzy „Poznaj swoje prawa w pracy”- etap regionalny) każdorazowo była przekazywana 

mediom regionalnym i lokalnym.  

 

V.4. Kampania informacyjno-promocyjna „Szanuj życie! Bezpieczna praca  

w gospodarstwie rolnym”  

W 2019 roku odbyły się 2 posiedzenia Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpiecze ństwa  

i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okr ęgowym Inspektorze Pracy w Łodzi . 

W dniu 21 marca 2019 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

odbyło się posiedzenie Komisji, na którym zatwierdzono plan działania Komisji na 2019 rok, 

przedstawiono regulamin XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne” i regulamin IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. 

„Bezpiecznie na wsi: Maszyna pracuje a dziecko obserwuje” oraz w dniu 15 listopada  

2019 roku ponownie w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi odbyło się 

posiedzenie Komisji, na którym przedstawiono informację o działaniach prewencyjnych  

w 2019 r., a w szczególności o działaniach na rzecz rolnictwa indywidualnego i o „Strategii 

Wizji Zero” w sektorze rolniczym w Polsce, która jest światowym programem prewencji  

w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w sektorze rolnym wdrażanym przez Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego – ISSA. Przekazano również informację ze 

spotkania, w ww. sprawie Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka z Prezesem Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandrą Hadzik, które miało miejsce w dniu 

12.11.2019 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Następnie dokonano analizy 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników w województwie łódzkim  

w III kwartałach 2019 roku i dokonano ustaleń w sprawie przebiegu i nagród Wojewódzkiego 

XI Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie dla Uczniów Kształcących się w Zawodach 

Rolniczych.  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2019 

 

 
350 

Wizytacje gospodarstw rolnych i prac polowych  

W 2019 roku inspektorzy pracy OIP Łódź przeprowadzili 58 wizytacji gospodarstw 

rolnych i prac polowych (pozostałe 75 wizytacji gospodarstw przeprowadzono w ramach 

konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne ), w tym 9 wizytacji wiosennych prac polowych, 

38 prac związanych ze zbiorem plonów (prace żniwne), 10 jesiennych prac polowych  

i 1 wizytację obiektów i pomieszczeń pracy gospodarstwa rolnego.  

W czasie wizytacji stwierdzono 92 nieprawidłowości w stanie technicznym  

68 ciągników rolniczych, w tym brak kabiny lub ramy ochronnej, brak sygnalizacji świetlnej  

i akustycznej, zużyte ogumienie, brak trójkąta ostrzegawczego, brak oryginalnych zawleczek 

w zaczepach. Ponadto oceniano przyczepy ciągnikowe i stwierdzono szereg 

nieprawidłowości, które polegały głównie na braku i niepodłączeniu hamulców, oświetlenia 

oraz 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 wizytacji wiosennych i jesiennych polowych prac stwierdzono przypadki braku 

osłon na wały przekazu mocy z ciągnika na maszyny rolnicze, np. przy rozrzutnikach 

obornika, rozsiewaczach nawozów, opryskiwaczach, siewnikach. Ponadto w czasie wizytacji 

skontrolowano 25 kombajnów i przy 22 stwierdzono 44 nieprawidłowości, które głównie 

polegały na braku osłon bocznych zespołu żniwnego kombajnu i braku osłon przekładni 

napędowych przyrządu żniwnego. Ponadto skontrolowano 9 pras zbierających, z których  

7 nie posiadało osłon na wał przegubowo-teleskopowy. W trakcie wizytacji prac żniwnych 

stwierdzono 5 przypadków przejazdu kombajnem po drogach publicznych w pozycji 

roboczej, tj. z zamontowanym hederem. Ponadto przyczepy, jak i ciągniki najczęściej nie 

posiadały tablicy wyróżniającej pojazd wolnobieżny. 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. 

Inspektorzy rozdawali rolnikom wydane przez Główny Inspektorat Pracy poradniki  

i broszury propagujące zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie. 
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Konkursy dla rolników 

W 2019 roku inspektorzy pracy OIP Łódź przeprowadzili 3 konkursy wiedzy o bhp 

w rolnictwie dla 51 rolników. 
 

1. Konkurs bhp w czasie XIV Piotrkowskich Targów Og rodniczych  

„Pami ętajmy o ogrodach” 

W czasie targów w dniu 15.04.2019 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 14 rolników, a 3 najlepszych 

zostało nagrodzonych nagrodami ufundowanymi przez KRUS, ponadto otrzymali gadżetami 

prewencyjnymi PIP.  
 

2. Konkurs bhp w czasie XXVIII Promocyjno-Handlowej  Wystawie Rolniczej  

„ROL-SZANSA 2019” 

W dniu 25 sierpnia Oddział PIP w Piotrkowie Trybunalskim wspólnie z Kasą 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 

zorganizował konkurs „BHP dla Rolników”. Do konkursu przystąpiło 27 osób, które 

rozwiązywały test składający się z 15 pytań. W tym samym dniu na scenie wystawy odbyło 

się uroczyste wręczenie nagród 3. laureatom konkursu. Główną nagrodę dla zwycięzcy 

konkursu (drabinę aluminiową) ufundował Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi, nagrody za 

zajęcie II-go III-go miejsca ufundowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wózek 

transportowy i pojemnik na piasek). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali gadżety 

prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
 

3. Powiatowy Konkurs Bezpiecznej Orki w Głuchowie 

W dniu 05.10.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie, inspektorzy 

pracy uczestniczyli w V Powiatowym Konkursie Bezpiecznej Orki zorganizowanym 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. Z roku na rok konkurs cieszy się coraz 

większym powodzeniem. Zmagania obserwują uczniowie, słuchacze kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych oraz mieszkańcy gminy Głuchów. W konkursie orki wzięło udział 8 rolników  
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i 2 uczniów. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi ufundował nagrodę dla rolnika, który 

najbezpieczniej wykonywał orkę. Oprócz Państwowej Inspekcji Pracy fundatorami nagród 

w V Powiatowym Konkursie Bezpiecznej Orki byli: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego i Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego. W uroczystości uhonorowania nagrodami zwycięzców konkursu uczestniczył 

Starosta Skierniewicki Mirosław Belina, a także rolnicy z powiatu skierniewickiego, 

uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście.  

Ponadto po konkursie odbył się pokaz bezpiecznego zbierania kamieni z pól za 

pomocą specjalistycznej maszyny USARYA. 
 

Szkolenia rolników 

W 2019 roku przeprowadzono 2 szkolenia na temat bezpieczeństwa pracy  

w rolnictwie, w których wzięło udział 70 rolników. 

W dniu 18.10.2019 r., podczas konferencji poświęconej Konkursowi Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne 2019, która miała miejsce w dniu 18 października 2019 r. w Łodzi,  

w ramach targów Natura Food & Be Eco inspektor pracy przeprowadził wykład  

pt. „Rola Państwowej Inspekcji Pracy w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy w rolnictwie”. W konferencji uczestniczyło 66 rolników, przedstawiciele 

Komisji BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi i zaproszeni goście. 

W dniu 13.11.2019 r., podczas uroczystości podsumowującej działania promocyjno-

prewencyjne realizowane w roku 2019 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Łodzi, która odbyła się w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo – 

Technologicznego, inspektor pracy omówił przebieg XVII Ogólnopolskiego Konkursu 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w województwie łódzkim, a Główny Inspektor Pracy 

Wiesław Łyszczek wręczył finalistom etapu wojewódzkiego ww. konkursu medale z okazji 

100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy i dyplomy za propagowanie zasad bezpiecznej pracy 

w rolnictwie. W uroczystości oprócz rolników uczestniczyli przedstawiciele Komisji 

Wojewódzkiej BHP w Rolnictwie przy Okręgowych Inspektorze Pracy w Łodzi  

(15 przedstawicieli) i zaproszeni goście (150 osób). 
 

Konkursy, olimpiady dla dzieci i młodzie ży  

W 2019 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

zorganizowali 9 konkursów na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie dla uczniów 

wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów. Ogółem w konkursach uczestniczyło  

255 uczniów; w tym 3 konkursy dla 97 uczniów inspektorzy pracy zorganizowali  

bez partnerów społecznych, a 6 wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

w Łodzi i innymi partnerami społecznymi - dla 158 uczniów. 
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1. Konkurs pt. „Bezpieczne w domu i zagrodzie” w Sz kole Podstawowej w Lni śnie 

W dniu 12.06.2019 roku w Szkole Podstawowej w Lniśnie inspektorzy pracy 

uczestniczyli w finale konkursu plastycznego pt. „Bezpieczne wakacje w domu  

i zagrodzie”. W konkursie wzięło udział 27 uczniów. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

gadżety i broszury prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy. 
 

2. Międzygminny konkurs pt. „Bezpieczne na wsi” w Szkole Podstawowej  

w Wiadernie 

W dniu 11.06.2019 roku w Szkole Podstawowej w Wiadernie 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, tj. 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. Organizatorami Konkursu 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 

zostały zgłoszone 23 prace wykonane przez uczniów pod merytorycznym nadzorem 

nauczycieli plastyki. Prace przedstawiały zagrożenia upadkiem występujące podczas 

wykonywania prac w gospodarstwie rolnym lub rozwiązania poprawiające 

bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. 

Zwycięzcy konkursu 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 jego organizatorów i wydany przez Główny Inspektorat Pracy komiks 

pt. „Przygoda na wsi – Zobacz, co ci zagraża”. 
 

3. Międzygminny konkurs pt. „Bezpieczne na wsi” w Zespole  Szkół Samorz ądowych 

w Poświętnem 

W dniu 12.06.2019 roku inspektorzy pracy uczestniczyli w finale konkursu gminnego 

wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie pt. „Bezpiecznie na wsi” 

zorganizowanym na terenie Szkoły Podstawowej w Poświętnem 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 
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uczniowie rozwiązywali test zawierający 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 zadawane przez inspektora pracy pytania dotyczące zagrożeń związanych z ww. 

maszynami. W podsumowaniu konkursu uczestniczył Wójt Gminy Poświętne. 
 

4. Konkurs plastyczny pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”  

– etap regionalny 

W dniu 24.04.2019 r. w Oddziale Regionalnym KRUS w Łodzi przeprowadzono etap 

regionalny IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci. W wyniku eliminacji 

prac konkursowych komisja konkursowa wybrała 30 prac konkursowych.  
 

5. Konkurs plastyczny pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” – 

etap wojewódzki 

Podsumowanie etapu wojewódzkiego IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 

Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” odbyło się w dniu 

5 czerwca 2019 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: klasy 0 – III szkoły podstawowej  

(6-9 lat), klasy IV – VI szkoły podstawowej (10-13 lat). W bieżącym roku, w konkursie 

wzięło udział 3535 uczniów z 208 szkół podstawowych województwa łódzkiego. Komisja 

na etapie wojewódzkim nagrodziła oraz wyróżniła po 15 uczniów w każdej z dwóch 

kategorii wiekowych. Trzy najlepsze prace z każdej grupy wiekowej przeszły do etapu 

centralnego. Podczas finału odbyła się wystawa sprzętu i umundurowania strażackiego. 
 

6. Konkurs pt. „Bezpieczne wakacje ” w Zespole Szkó ł w Czerniewicach 

Konkurs przeprowadzono dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Czerniewicach 

w ramach tematu T406 „Szanuj życie! Bezpieczna Praca w Rolnictwie”. W konkursie 

wiedzy o bhp w rolnictwie wzięło udział 10. dzieci. 
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7. Konkurs pt. „Bezpieczne wakacje” w Zespole Szkół  w Burzeninie 

W dniu 19.06.2019 roku w Szkole Podstawowej w Parcicach inspektorzy pracy 

uczestniczyli w finale konkursu plastycznego pt. „Bezpieczne wakacje”. W konkursie 

wzięło udział 20 uczniów. Wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety i broszury prewencyjne 

Państwowej Inspekcji Pracy. 
 

8. Konkurs w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzur ą we Wroczynach 

 W dniu 14.06.2019 roku w Szkole Podstawowej we Wroczycach inspektorzy pracy 

zorganizowali konkurs plastyczny dla 50 dzieci. 
 

9. XI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Bezpiecze ństwie Pracy w Rolnictwie dla 

Uczniów Klas o Profilu Rolniczym Szkół Ponadgimnazj alnych Województwa 

Łódzkiego 

W dniu 28.11.2019 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 

odbył się finał XI 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 oraz Marszałek Województwa Łódzkiego. Patronat medialny 

sprawował miesięcznik „RADA” i „W Nowej Roli”. 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. W październiku 2019 w etapie szkolnym konkursu, 

wzięło udział 372 uczniów z 17 szkół rolniczych. Do finału zakwalifikowało się  

30 uczestników. 

Po zakończeniu dwóch etapu konkursu, w czasie obrad komisji konkursowej starszy 

kapitan Kamil Świątczak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi  

poprowadził prelekcję dla uczniów i nauczycieli dotyczącą bezpiecznych 

bezpieczeństwa pożarowego przy pracach w gospodarstwach rolnych. Okręgowy 

Inspektor Pracy w Łodzi ufundował nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie – 

komputer przenośny. Fundatorami nagród dla finalistów konkursu byli pozostali 

organizatorzy konkursu. Ponadto 2 szkołom, a mianowicie Zespołowi Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie i Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Czarnocinie, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. 
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Szkolenia dzieci i młodzie ży 

W 2019 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

zorganizowali 12 szkoleń dla 585 uczniów wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów  

(9 szkoleń dla 387 dzieci inspektorzy przeprowadzili samodzielnie, a 2 dla 198 dzieci 

wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). 

1. W dniu 04.04.2019 r. w Szkole Podstawowej w Stachlewie inspektor pracy przeprowadził 

szkolenie dla uczniów klas IV, V, VII i VIII z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. 

W trakcie spotkania z uczniami wykorzystano film z serii „Bezpieczeństwo dzieci na wsi” 

oraz broszury: „Przygoda na wsi”, „Bezpiecznie na wsi”, „Bądź bezpieczny  

w gospodarstwie”, „Praca rolnika – Dobre Praktyki”. Broszury pozostawiono w szkole. 

2. W dniu 16.05.2019 r. w Szkole Podstawowej w Błażejowicach przeprowadzono szkolenia 

w 3 oddzielnych grupach wiekowych, a mianowicie dla uczniów klas: I-III, IV-VII, VIII.  

3. W dniu 01.03.2019 r. przeprowadzono szkolenie dla 78 uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Szydłowie, z zakresu bhp w rolnictwie. W trakcie szkolenia 

omówione zostały zagrożenia związane z obsługą maszyn rolniczych, zwierząt  

i wymagania dotyczące obiektów rolniczych. Wszyscy uczniowie otrzymali materiały 

prewencyjne PIP - broszury i poradniki z zakresu bhp w rolnictwie. 

3. W dniu 27.05.2019 r. inspektor pracy przeprowadził szkolenia z zakresu bhp w rolnictwie 

dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Lniśnie. W trakcie spotkania z uczniami 

wykorzystano filmy „Bezpieczeństwo dzieci na wsi” i „Rodzina Porażków” oraz broszury: 

„Przygoda na wsi”, „Bezpiecznie na wsi”, „Bądź bezpieczny w gospodarstwie”, „Praca 

rolnika – Dobre Praktyki”. Broszury pozostawiono w szkole. 

4. W dniu 11.06.2019 r. przeprowadzono szkolenie dla 65 uczniów Szkoły Podstawowej 

w Wiadernie i uczniów biorących udział w konkursie plastycznym z zakresu zagrożeń 

wypadkowych w rolnictwie. W trakcie spotkania z uczniami wykorzystano filmy 

„Bezpieczeństwo dzieci na wsi” i „Rodzina Porażków” oraz broszury: „Przygoda na wsi”, 

„Bezpiecznie na wsi”, „Bądź bezpieczny w gospodarstwie”, „Praca rolnika – Dobre 

Praktyki”. Broszury pozostawiono w szkole. 

5. W dniu 12.06.2019 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu bhp w rolnictwie w Szkole 

Podstawowej w Poświętnem dla 15 uczniów klas VII-VIII Szkół Podstawowych  

w Czerniewicach, Poświętnem i Rzeczycy, biorących udział w konkursie wiedzy o bhp  

w rolnictwie. 

6. W dniu 13.06.2019 r. przeprowadzono szkolenie dla 70 uczniów klas IV-VI Szkoły 

Podstawowej w Czerniewicach, w ramach tematu T-406 Szanuj życie Bezpieczna Praca 

w Rolnictwie" 
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Wystawy i Targi  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował w 2019 roku punkty informacyjno-

doradcze w czasie 7 imprez rolniczych (targi, festyny). Inspektorzy pracy obsługiwali 

samodzielnie 5 imprez rolniczych (8 dni), które odwiedziło około 1200 rolników i 2 punkty 

informacyjno-doradcze wspólnie z KRUS (3 dni), które odwiedziło około 300 rolników. 
 

1. XIV Piotrkowskie Targi Ogrodnicze „Pami ętajmy o ogrodach” 

W dniu 15.04.2019 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się XIV 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 

rolników i zwiedzających wystawę. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród 

rolników oraz instytucji związanych z wsią i rolnictwem. Inspektorzy pracy udzielali 

rolnikom porad z zakresu bhp w rolnictwie, a także zwiedzającym – porad prawnych  

z prawa pracy. Na stoisku prezentowano oraz rozdawano rolnikom i dzieciom rolników 

wydane przez Główny Inspektorat Pracy broszury i plakaty, propagujące zasady 

bezpiecznej pracy dorosłych i dzieci w rolnictwie. W targach wzięły udział 153 firmy 

świadczące różne usługi dla rolnictwa. 
 

2. XXVII Targi Rolne „AGROTECHNIKA 2019” 

W dniach 27-28.04.2019 r. w Bratoszewicach, w czasie XXVII Targów Rolnych 

„AGROTECHNIKA 2019” 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 oraz 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. 
 

3. XXIX Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Ko ścierzynie 

W dniu 25.05.2019 roku na terenie wystawowym XXIX 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 w rolnictwie, a także 

zwiedzającym – porad prawnych z prawa pracy. Na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy 

prezentowano oraz rozdawano rolnikom i dzieciom rolników wydane przez GIP broszury 

i plakaty propagujące zasady bezpiecznej pracy dorosłych i dzieci w rolnictwie.  
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4. XXI Wojewódzka Wystawa Zwierz ąt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski” 

W dniach 22-23.06.2019 r. w Bratoszewicach, w czasie „XXI 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 

oraz rozdawano rolnikom i dzieciom rolników wydane przez GIP broszury i plakaty, 

propagujące zasady bezpiecznej pracy dorosłych i dzieci w rolnictwie. Punkt 

informacyjny na XXI Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach 

odwiedziło około 300 osób korzystając z przygotowanych, dostępnych nieodpłatnie 

broszur i ulotek związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w rolnictwie 

indywidualnym oraz z porad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. 
 

5. XXVIII Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza „ROL - SZANSA 2019” 

W dniach 24-25.08.2019 r. Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Piotrkowie Tryb. przy 

współudziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka w Tomaszowie 

Mazowieckim i Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Piotrków Tryb. 

zorganizował punkt informacyjno-promocyjny na XXVII Promocyjno-Handlowej 

Wystawie Rolniczej „ROL-SZANSA 2019”. W ww. punkcie informacyjnym inspektorzy 

pracy rozdawali rolnikom wydane przez GIP 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. 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. 
 

6. Dożynki Prezydenckie w Spale 

W dniach 14-15.09.2019 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. Inspektorzy 

pracy udzielali rolnikom porad z zakresu bhp w rolnictwie, a także zwiedzającym - porad 

prawnych z zakresu prawa pracy. Na stoisku 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 
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informacyjno-doradczy PIP odwiedziło około 300 rolników, a także przedstawiciele władz 

wojewódzkich, samorządowych i współpracujących z PIP organizacji i instytucji.  
 

7. Targi "Jesie ń w polu i ogrodzie - Ko ścierzy ński Dzie ń Ziemniaka" 

W dniu 15.09.2019 r. inspektorzy pracy Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy  

w Sieradzu  w ramach działań prewencyjno-promocyjnych zorganizowali punkt 

informacyjno-doradczy w czasie targów „Jesień w polu i ogrodzie – Kościerzyński Dzień 

Ziemniaka”. Organizatorem Targów był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Bartoszewicach Oddział w Kościerzynie. Inspektorzy pracy rozdawali 

osobom odwiedzającym targi ulotki oraz publikacje Państwowej Inspekcji Pracy  

i udzielali porad prawnych z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy,  

w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. 
 

Współpraca z mediami 

• Na stronie internetowej: Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 

i Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego został zamieszczony APEL do rolników  

w sprawie bezpieczeństwa dzieci w czasie wakacji. 

• Na stronie internetowej lodz.pip.gov.pl, na bieżąco zamieszczane są informacje  

o podejmowanych działaniach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi na rzecz 

ochrony pracy w rolnictwie. Ponadto na w/w stronie internetowej prezentowane są 

zdjęcia z prowadzonych przedsięwzięć prewencyjnych. 

• W dniu 18.10.2019 r., podczas konferencji poświęconej Konkursowi Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne 2019, która miała miejsce w dniu 18 października 2019 r. 

w Łodzi, zorganizowanej w ramach targów Natura Food & Be Eco inspektor pracy 

przeprowadził wykład pt. „Rola Państwowej Inspekcji Pracy w kształtowaniu 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie”.  

• Informacje na temat ww. konferencji i przebiegu konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne” zostały zamieszczone między innymi na różnych stronach internetowych, 

m.in.: Dziennika Łódzkiego, strony miasta Poddębice, Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR 

• W czasie Konferencji Naukowej pt. „Rola Państwowej Inspekcji Pracy w Zapewnieniu 

Bezpiecznych i Higienicznych Warunków Pracy Na Przestrzeni 100-Lat”, która odbyła 

się w dniu 27 września 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego inspektor pracy wygłosił wykład pt. „Rola Państwowej Inspekcji Pracy  

w propagowaniu zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie”. Informacja o konferencji 

została wyemitowana w dniu 28.09.2019 r. w TV TOYA i na antenie Radia „Łódź”. 

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek w trakcie konferencji udzielił wywiadów 

dla ww. mediów oraz dodatkowo dla Radia Parada. 
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V.5 Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo r olne” 

Do XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019  

zgłosiły się 75 gospodarstwa rolne. Etap regionalny konkursu przebiegał w ramach trzech 

regionów tj. Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi oraz Placówek Terenowych KRUS  

w Tomaszowie Mazowieckim i w Zduńskiej Woli, w tym 26 gospodarstw rolnych z terenu 

działania Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Mazowieckim, 25 gospodarstwa rolne - 

z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Zduńskiej Woli, 15 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 

i oceny wszystkich gospodarstw. Na tej podstawie komisje konkursowe 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 XVII 

Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019. 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 14-16.05.2019 r. 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, 
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− 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. 

Nieprawidłowości stwierdzane w czasie wizytacji gospodarstw rolnych miały charakter 

powtarzalny: 

− teren wokół budynków gospodarczych: 

 niezabezpieczone otwory technologiczne, zbiorniki na gnojowicę, szamba, 

studnie,  

 nierówne, śliskie podłoże, zastawione ciągi komunikacyjne, 

 brak oznakowania wyjść i dróg ewakuacyjnych, 

− budynki: 

 nierówne posadzki i podłogi 

 progi w wejściach i przejściach, 

 niezabezpieczone otwory stropowe i ścienne, 

 nieprawidłowo zabezpieczone wejścia do pomieszczeń usytuowanych na 

wysokości, nieprawidłowe lub zastawione schody, 

 ciasne, wąskie pomieszczenia inwentarskie, konieczność zadawania karmy 

wewnątrz kojców dla zwierząt, 

 uszkodzone i niestabilne drabiny, 

− maszyny i urządzenia techniczne: 

 zły stan techniczny maszyn i urządzeń, uszkodzone zaczepy przyczep 

ciągnikowych, brak osłon wałów przekazu mocy, brak osłon części ruchomych 

maszyn i urządzeń , niesprawne ciągniki rolnicze – układ hamulcowy, układ 

kierowniczy, ogumienie, brak sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, brak kabin 

ochronnych, 
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 zły stan maszyn, urządzeń, narzędzi warsztatowych,  

− instalacje i urządzenia energetyczne: 

 zły stan sieci i instalacji elektroenergetycznych, uszkodzona instalacja 

elektryczna, naprawiane wkładki bezpiecznikowe, uszkodzone gniazda 

elektryczne, niezabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym przewody 

elektryczne, 

− inne nieprawidłowości: 

 brak odzieży i obuwia roboczego, a także środków ochrony indywidualnej, 

 brak sprzętu przeciwpożarowego, 

 brak lub źle zabezpieczone magazyny środków ochrony roślin. 
 

Uroczyste podsumowanie etapu regionalnego XVII 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 

15.09.2019 r. podczas imprezy targowej: „Jesień w polu i ogrodzie – Kościerzyński 

Dzień Ziemniaka”, która odbyła się w Oddziale ŁODR w Kościerzynie 

• dla rolników z regionu działania Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi w dniu 

23.06.2019 r. w ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach podczas XXI Wojewódzkiej 

Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Targach Rolnych „W sercu Polski” 

• dla rolników z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie 

Mazowieckim w dniu 25.08.2019 r. na Wystawie Rolniczej „Rol-Szansa 2019”  

w Piotrkowie Trybunalskim 
 

W trakcie uroczystości podsumowania etapów regionalnych XVII edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne laureaci konkursu i wyróżnieni 

rolnicy otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu. Ponadto rolnicy 

otrzymali od Państwowej Inspekcji Pracy materiały prewencyjne, a także wydane przez 

Główny Inspektorat Pracy poradniki i broszury o tematyce bhp w rolnictwie.  

Uroczyste podsumowanie XVII edycji konkursu na terenie województwa łódzkiego 

nastąpiło 18.10.2019 w Łodzi, podczas targów Natura Food & Be Eco, gdzie odbyła się 

konferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019. Głównymi 

organizatorami konferencji byli: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki 

Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, Pocztowe Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Izba 

Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Duszpasterstwo Rolników 
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Archidiecezji Łódzkiej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi  

i SIPMA S.A.  

Patronat nad konferencją objęli Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa 

Łódzkiego. Patronat medialny objęły miesięczniki: „RADA” i „W Nowej Roli”. W konferencji 

uczestniczyła Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi ds. Nadzoru, a wśród 

zaproszonych gości obecni byli:  

• dyrektor Departamentu Promocji i Jakości Żywności Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, 

• członek zarządu Województwa Łódzkiego, 

• dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, która 

reprezentowała Wojewodę Łódzkiego, 

• Przewodniczący Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 

• członek Radu Ubezpieczenia Społecznego Rolników i radny sejmiku wojewódzkiego, 

• dyrektor Oddziału Terenowego Krajowej Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, 

• dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, 

• dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, 

• dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych  

„TUW” w Łodzi, 

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 

• Wojewódzki Inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

• dyrektor sprzedaży i marketingu firmy SIPMA S.A., 

• regionalny dyrektor sprzedaży Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, 

• przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 

• przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, 

• przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu, 

• ksiądz – duszpasterz rolników Archidiecezji Łódzkiej, 

• Wójt Gminy Rozprza, 

• zastępca burmistrza Uniejowa, 

Podczas konferencji przedstawione zostały wykłady na temat wypadkowości w rolnictwie 

oraz działaniach prewencyjnych instytucji i firm, które mają zapobiegać zdarzeniom 

wypadkowym. Tematy konferencji i wykładowcy: 

• Kampania pt. „Nie daj się wkręcić” w województwie łódzkim – Przemysław Kraska, 

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi; 
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• Rola Państwowej Inspekcji Pracy w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy w rolnictwie – Janusz Krupa z Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Łodzi; 

• Działania firmy SIPMA na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu 

maszyn rolniczych – Jarosław Indulski, dyrektor sprzedaży i marketingu firmy  

SIPMA S.A.; 

• Ubezpieczenia majątku gospodarstwa rolnego – Anna Bieniawska, dyrektor Biura 

Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi. 

Po przerwie nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników finału 

wojewódzkiego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019, nad którym honorowy 

patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda. 

Laureatami w konkursie zostali: 

1. Anna i Mariusz Chrzanowscy, Nowy Chodnów gmina Biała Rawska powiat rawski  

2. Beata i Stanisław Dałkowie Mięsośnia gmina Głowno powiat zgierski 

3. Agnieszka i Robert Fiksowie Turobowice gmina Sadkowice powiat rawski 

Laureaci I miejsca etapu wojewódzkiego, zostali również zwycięzcami na poziomie 

centralnym. Ww. gospodarstwo uznane zostało najbezpieczniejszym w kraju. Nagrodę 

główną w postaci ciągnika Zetor państwo Chrzanowscy otrzymali 20 września, podczas 

uroczystej gali w Bednarach.  

Pozostali laureaci i wyróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane 

przez współorganizatorów konkursu, członków Wojewódzkiej Komisji do spraw 

bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym: Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Łodzi, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, Łódzki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny 

ARiMR, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Izbę Rolnicza Województwa 

Łódzkiego i Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej.  

W trakcie uroczystej gali podsumowującej działania prewencyjne Okręgowego 

Inspektoratu pracy w Łodzi, która odbyła się w dniu 13.11.2019 r. w Sali Konferencyjnej 

Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego, inspektor pracy omówił przebieg  

XVII Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w województwie łódzkim. 

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wręczył finalistom etapu wojewódzkiego ww. 

konkursu medale z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy i dyplomy za propagowanie 

zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie. 
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V.6. Program prewencyjny „Zarz ądzanie bezpiecze ństwem pracy – prewencja 

wypadkowa” 

Kampanię w roku 2019 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. Jak w latach 

poprzednich do programu włączone zastały zakłady znajdujące się pod tzw. „wzmożonym 

nadzorem”. 

W programie uczestniczył również jeden z zakładów, dla którego udział w programie 

był etapem przygotowania firmy do uczestnictwa w konkursie „Pracodawca – organizator 

pracy bezpiecznej” w roku 2020.  

Działania prewencyjne podjęto na terenie budów: 

• w Łodzi przy ul. Kościuszki, Mickiewicza, Piotrkowska – budowa kompleksu hotelowo 

– biurowego Hilton, 

• w Zduńskiej Woli przy ul. Kobusiewicza – budowa zespołu budynków basenowych, 

• w Poddębicach przy ul. Mickiewicza – budowa basenu geotermalnego. 

• w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej – budowa – rewitalizacja Pałacu Stainertów  

Przeprowadzono w roku 2019 r. 5 szkoleń dla pracodawców i pracowników (w tym 

osób kierujących pracownikami), w których uczestniczyło 66 osób z 32 podmiotów, które 

wypełniły kartę zgłoszenia do udziału w programie prewencyjnym. 

Program szkoleń prowadzonych przez inspektorów pracy przedstawiał się 

następująco: 

− rozpoczęcie szkolenia, powitanie uczestników, omówienie celu programu 

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 bezpieczeństwa pracy w trakcie prowadzenia prac budowlanych  

− wymagania minimalne i zasadnicze dla maszyn i urządzeń wykorzystywanych  

w procesach pracy, 

− podsumowanie szkolenia – omówienie zasad wypełniania ankiety specjalistycznej 

dotyczącej „zarządzania bezpieczeństwem w zakładach, w których wystąpiły wypadki 

przy pracy. 
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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 zakładów uzyskano deklaracje przystąpienia do programu 

prewencyjnego i wypełnienie jego założeń. Podsumowania działań prewencyjnych dokonano 

w kolejnych miesiącach roku 2019. Wypełnione ankiety przekazało 31 zakładów  

W zakładach, które przesłały wypełnione ankiety, przeprowadzono audyty 

podsumowujące działania podjęte w zakładach. Dokonywano min. 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 audytów 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. 

Pracodawcom wręczono zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego 

„zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”. 

Drugi etap działań prewencyjnych obejmował zakłady stacjonarne działające  

w ramach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. 

Działania prewencyjne podjęto po raz pierwszy w zakładach włączonych do tzw. 

„wzmożonego nadzoru” w roku 2019. Zakłady te objęte zostały „wzmożonym nadzorem”  

ze względu na zaistniałe w nich w latach poprzednich wypadki przy pracy (w tym wypadki 

ciężkie i śmiertelne) oraz dużą skalę zagrożeń wypadkowych. 
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Dla pracowników ( w tym osób kierujących pracownikami) zakładów przeprowadzono 

szkolenia  

Programy prowadzonych szkoleń przedstawiały 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), 

− podsumowanie szkolenia – omówienie zasad wypełniania ankiety specjalistycznej 

dotyczącej „zarządzania bezpieczeństwem w zakładach, w których wystąpiły wypadki 

przy pracy. 

W trakcie szkoleń wykorzystywano prezentacje opracowane inspektorów pracy, a 

także korzystano z przygotowanych przez GIP materiałów pomocniczych – prezentacji. 

Uczestnicy szkolenia otrzymali komplety materiałów szkoleniowych. 

Od zakładów uzyskano deklaracje przystąpienia i wypełnienia założeń programu 

prewencyjnego. 

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.  

Zakłady przekazały do PIP wypełnione ankiety specjalistyczne do programu. 

 W 2019 r w zakładach stacjonarnych również przeprowadzano audyty (kontrole), 

których celem była ocena wykonania przez zakłady zadeklarowanych w oświadczeniu (na 

karcie zgłoszenia do programu) działań zmierzających do poprawy warunków pracy. Na 

podstawie dokumentacji powypadkowych z zaistniałych w latach 2016-2018 wypadków, 

rejestru wypadków, sporządzonej w zakładzie dokumentacji ryzyka zawodowego, 

przeglądów stanowisk pracy oraz ankiety specjalistycznej dokonano podsumowania 
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prowadzonych w zakładzie działań dotyczących programu prewencyjnego. W wyniku 

przeprowadzonych 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. 

− zakłady posiadają dokumenty oceny ryzyka dla stanowisk pracy występujących  

w zakładach, choć podkreślić należy iż dokumenty te wymagają ciągłych aktualizacji 

ze względu na trwające zmiany organizacyjne, wymianę parku maszynowego. 

W trakcie kontroli (audytów) w zakładach wydawano decyzje (ustne i pisemne),  

z których większość została wykonana ( do wykonania pozostały decyzje, których termin 

realizacji ustalono na rok 2020). 

Nie można zatem uznać, że zakłady w całości wypełniły założenie programu 

prewencyjnego, wobec powyższego zakładom nie wydawano zaświadczeń o ukończeniu 

programu. 

Działania prewencyjne będą w zakładach kontynuowane w roku 2020. 

Reasumując w 2019 r w programie prewencyjnym uczestniczyło 35 pracodawców, 

zatrudniających łącznie 1339 osób (w tym: 1277 pracowników (210 kobiet,  

3 niepełnosprawnych), 55 osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 

69 cudzoziemców). W ramach realizacji programu przeprowadzono 37 kontroli (audytów)  

w 35 podmiotach. Wydano łącznie 28 decyzji (w tym 22 decyzje ustne), z których wykonane 

zostały 24 decyzje (4 decyzje – mają terminy realizacji początkowe miesiące 2020). Wydane 

decyzje dotyczyły łącznie 128 pracowników (a decyzje wykonane dotyczyły 110 

pracowników). Do pracodawców skierowano również 12 wniosków (w 4 wystąpieniach), 

które dotyczyły 289 pracowników – wnioski zostały przez pracodawców przyjęte do realizacji. 

W trakcie audytów udzielono porad: technicznych – 207, prawnych – 68, dotyczących 

legalności zatrudnienia – 20. Nie stosowano środków sankcyjnych w postaci wniosków  

do sądu o ukaranie lub mandatów (zastosowano jeden środek wychowawczy).  

 

Podsumowanie 

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,  
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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 

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. 

Celowym, zatem wydaje się dalsze prowadzenie działań prewencyjnych 

zmierzających do uświadamiania pracodawców, ale także wszystkich osób 

odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w zakładzie, że właściwy stan bezpieczeństwa 

będzie miał decydujące znaczenie dla zmniejszenia się zagrożeń wypadkowych, a to 

pośrednio przyczyni się do poprawy efektywności działalności zakładu (min. poprzez 

unikniecie strat związanych z wypadkami przy pracy). Uznać, zatem należy, że podjęta 

kampania prewencyjna osiągnęła zamierzone cele. 
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V.7. Program prewencyjny „Zdob ądź Dyplom PIP” 

Program „Zdobądź Dyplom PIP” przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących 

zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia 

zawodowe i zdrowotne, zatrudniających do 9 pracowników, a w przypadku pracodawców 

prowadzących działalność o zwiększonym poziomie zagrożeń do 20 pracowników. 

Jego nadrzędnym celem jest wsparcie pracodawców w osiągnięciu trwałej poprawy 

warunków pracy oraz doprowadzenie zakładu pracy do stanu zgodnego z przepisami prawa 

pracy. 

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca przy pomocy 

przygotowanych przez PIP narzędzi („Lista kontrolna z komentarzem”) i pomocy inspektora 

pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, 

ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Po zakończeniu przez 

pracodawcę programu naprawczego i pozytywnym przejściu audytu, Okręgowy Inspektor 

Pracy w Łodzi przyznaje Dyplom PIP. 

W 2019 r. do realizacji programu prewencyjnego przystąpiło 35 pracodawców, 

zaproszonych do udziału w programie przez inspektorów pracy. Program ukończyło 

33 pracodawców. 

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. Inspektorzy pracy kierowali zaproszenia do pracodawców 

którzy wyrażali chęć współpracy z PIP oraz systematycznie poprawiali warunki pracy 

w swoich zakładach. Podczas zapraszania konkretnych pracodawców do programu 

kierowano się ich podejściem do praworządności, zrozumieniem konieczności dostosowania 

działalności do 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.  

W dniu 26.06.2019 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi przeprowadzono 

szkolenie dla pracodawców w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”.  

W dniu 23.05.2019 roku przeprowadzono analogiczne szkolenie w oddziale PIP w Sieradzu. 

W dniu 27.05.2018 roku przeszkolono pracodawców w Oddziale PIP w Kutnie. Szkolenia 

przeprowadzono również w oddziałach PIP w Piotrkowie Trybunalskim i w Skierniewicach. 

Łącznie w OIP Łódź przeszkolono 35 pracodawców. Szkolenia przeprowadzone  

w Łodzi, Kutnie, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim dotyczyły: 

• zasad uczestnictwa w programie prewencyjnym 

• prawa pracy 

• technicznego bezpieczeństwa pracy. 
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Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe. 

Prowadzone działania prewencyjne w ramach realizowanego tematu wymagały 

od inspektorów pracy dużego zaangażowania 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. 

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.”, tj. z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, 

chorobowych i wypadkowych. Przeprowadzone szkolenia spotkały się z bardzo dużym 

zainteresowaniem i zostały pozytywnie ocenione przez przedsiębiorców. W ocenie 

respondentów ułatwiły one prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami 

prawa. 

W miesiącach lipiec – sierpień 2019 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. Dwóch pracodawców nie spełniło wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy na 

stanowiskach pracy. W pozostałych 33 podmiotach nie stwierdzano istotnych 

nieprawidłowości. Drobne nieprawidłowości były natychmiast usuwane. Wszyscy 

pracodawcy (33), którzy ukończyli program z wynikiem pozytywnym otrzymali Dyplom PIP. 

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. 

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. 

Pracodawcy (2 podmioty), którzy nie zdołali ukończyć programu z wynikiem 

pozytywnym zadeklarowali chęć kontynuowania programu w roku 2020. 

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 
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w zakładzie nieprawidłowości, ocenę skali nieprawidłowości oraz określenie sposobów 

i terminów ich likwidacji. 

Laureatom programu „Zdobądź Dyplom PIP” w roku 2019 dyplomy zostały wręczone 

w dniu 13 listopada 2019 roku w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-

Technologicznego Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Dubois 114/116, podczas uroczystego 

podsumowania działań prewencyjno-promocyjnych prowadzonych przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi. W ocenie adresatów programu, jak również partnerów 

wspierających program, forma oddziaływania prewencyjnego, poprzez udzielanie pomocy 

merytorycznej mikro-pracodawcom, przyczynia się do tworzenia pozytywnego wizerunku PIP 

jako organu wspierającego pracodawców zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia zatrudnionym pracownikom.  
 

Z terenu Łodzi i okolic dyplomy wręczono 5 pracodawcom: 

• BESO LUX SP. Z.O.O. ŁÓDŹ 

• NOWY PLAN –TECH SP.Z.O.O., ŁÓDŹ 

• KBB INSTAL KRZYSZTOF BRZOZOWSKI 

• MOTO WETERAN SALON MATEUSZ MARCINKOWSKI, ŁÓDŹ 

• AUTOMATYKA SPAWALNICTWO SERWIS RAFAŁ KUŚMIERCZAK, ŁÓDŹ 

Z terenu Piotrkowa Trybunalskiego i okolic dyplomy wręczono 6 pracodawcom: 

• PHU ”MARKUS” MAREK SYKUS, SULEJÓW 

• FILMERO SP.Z.O.O., WARSZAWA, ODDZIAŁ PIOTRKÓW TRYB. 

• STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PŁYWANIA, BEŁCHATÓW 

• FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EKO-DREW SYLWESTER ADRYAŃCZYK, 

WOLA KRZYŻTOPORSKA 

• KASIA S.C, WOLA KRZYŻTOPORSKA 

• GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŻYTNIE 

Z terenu Kutna i okolic dyplomy wręczono 6 pracodawcom: 

• DAG I ART AGNIESZKA ZASADZIŃSKA, KUTNO 

• HOTEL INTER CITY MARIUSZ PLUTA, KUTNO 

• ELPLAST LTD SP. K., KUTNO 

• RESTAURACJA „ KRÓLEWSKA”, ŁĘCZYCA, TOPOLA KRÓLEWSKA 

• RESTAURACJA LAWENDA MONIKA PASZTA, KUTNO 

• ACTIVE ENERGY RYSZARD KASZTELAN, KUTNO 

Z terenu Skierniewic i okolic dyplomy wręczono 2 pracodawcom: 

• USŁUGI HYDRAULICZNE TOMASZ RÓG, ROGÓW 

• ROLNET MICHAŁ KOWALCZYK, JEŻÓW 
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Z terenu Sieradza i okolic dyplomy wręczono 14 pracodawcom: 

• „LENIG” WOJCIECH OLSZOWIAK, GALEWICE 

• „P & M INVESTMENT” SP. Z O.O., BUCZEK 

• WIKI MEBLE KRZYSZTOF FRAS, WIERUSZÓW 

• NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „UŚMIECH” AGNIESZKA JĘDRASZCZYK, 

ZŁOCZEW 

• FIRMA MUZYCZNO-TANECZNA „RYTM” AGNIESZKA GRZEGORZEWSKA,  

ZDUŃSKA WOLA 

• MEDIA SKLEP TYTUS NONCKIEWICZ, DZIAŁOSZYN 

• DOM WESELNY „SKORPION” IWONA WALISIAK, PODDĘBICE 

• POLSKA GRUPA MEBLOWA RAFIN, WIERUSZÓW 

• PROGNOZA; RENATA MIŚKIEWICZ, SIERASZ 

• „WIESIA” PRACOWNIKA KRAWIECKA WIESŁAWA WODNICKA–MISIAK, SIERADZ 

• STUDIO RELAKS PAWEŁ SOBIERAJ, SIERADZ 

• MACIEJ CHĘCIŃSKI PRODUCENT ODZIEŻY NIEMOWLĘCEJ „TERJAN”, WIELUŃ 

• DREWSTAN STANISŁAW KOPIŃSKI. OKUP WIELKI 

• ŁUKASZ FIJAŁKOWSKI CONCEPT MEBLE NA WYMIAR, ZDUŃSKA WOLA 
 

 

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. 

 

V.8. Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpie cznej” 

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 2019 konkurs ukończyło 15 zakładów pracy w trzech poniższych kategoriach: 

• I kategoria – zakłady pracy do 50 zatrudnionych – 2 zakładów 

• II kategoria – zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych – 11 zakłady 

• III kategoria – zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych – 4 zakładów 
 

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, 

dokonała wyłonienia laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach oraz 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): 

• LS POLAND Sp. z o.o. Zduńska Wola 

• HAGMED Sp. z o.o. Sp.k. Rawa Mazowiecka 

• UMA INWESTMENT Sp. z o.o. Kutno 
 

 LS POLAND Sp. z o.o. Zduńska Wola (w kategorii Zakłady do 50 zatrudnionych). 

Spółka działa na Polskim rynku węgla od 2012 roku. Spółka wyznacza najwyższe standardy 

w hurtowej i detalicznej sprzedaży węgla kamiennego. 

Terminal w Zduńskiej Woli to bocznica kolejowa, ponad 20 000 m2 utwardzonego, 

monitorowanego placu składowego, możliwość składowania 50 000 ton węgla, dwie hale 

produkcyjne o łącznej powierzchni 689 m2 , nowoczesne linie do workowania węgla i jego 

paletowania, ładowarki, przesiewacze, kruszarka walcowa, taśmociągi załadunkowe, 

możliwość przeładunku w opcji: wagon – plac, wagon – samochód, plac – wagon, plac – 

samochód. Łączna moc przerobowa to ok. 25 000 tysięcy ton / miesiąc, licząc od rozładunku 

wagonów, poprzez sortowanie, pakowanie (workowanie 100 ton/dobę), aż do wydania węgla 

odbiorcom.  

W zakładzie poza liniami do workowania węgla (jedna mniejsza na dziale sprzedaży 

detalicznej oraz dwie na dziale sprzedaży hurtowej) oraz dwoma przesiewaczami, 

eksploatowane są również inne maszyny wykorzystywane do transportu 

wewnątrzzakładowego. W trakcie oględzin stanowisk pracy przy tych maszynach 

stwierdzono, że pracujące będące w ruch elementy maszyn zostały zabezpieczone 

osłonami. Dla użytkowanych w zakładzie urządzeń zapewniono wymagane dokumenty, 
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w tym instrukcje ich bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. Dokonując oględzin obiektów 

zakładu nie stwierdzono przypadków nieprawidłowości dotyczących braku zabezpieczeń 

urządzeń i instalacji elektrycznych. 

Transport wewnątrzzakładowy realizowany jest w zakładzie przy użyciu: 

− samochodów dostawczych – dostarczenie towaru do klienta, 

− wózków jezdniowych – transport węgla workowanego na składowanych na paletach, 

− ładowarek – transport węgla luzem. 

Podczas przeglądu obiektów oraz maszyn i urządzeń nie ujawniono zagrożeń 

czynnikami niebezpiecznymi. Miejsca niebezpieczne są właściwie oznakowane (tj. bocznica 

kolejowa) natomiast strefy pracy maszyn – automatyczna linia do pakowania, zostały 

oznakowane i wygrodzone siatką uniemożliwiając dostęp do miejsc niebezpiecznych. 

Pracownicy zostali przy tym wyposażeni w środki ochrony indywidulanej stosownie do 

występujących zagrożeń. 

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy, popularyzacji 

wiedzy o ochronie pracy na terenie zakładu dokonano wielu inwestycji i nakładów 

finansowych. Przykładem takich inwestycji może być nowa linia pakowania węgla firmy. 

Nakładem ponad 3 mln złotych została zakupiona nowa linia produkcyjna do pakowania 

węgla w worki w pełni zautomatyzowana. 

Obecnie po zakończonej już inwestycji nowa linia jest w pełni automatyczna – rola 

pracownika sprowadza się do dozorowania procesu ładowania i pakowania 

oraz uzupełniania wykorzystywanych podczas pracy materiałów – folii. 

Pracodawca zmodernizował też zaplecze higieniczno- sanitarne. Nakładem prawie 

150 tysięcy złotych zostały wyremontowane i wyposażone pomieszczenia przeznaczone 

dla pracowników. 

Zaplecze socjalne znajdujące się przy części produkcyjnej poza zorganizowanym 

miejscem do spożywania posiłków zostało wyposażone w aneks kuchenny. Całe 

pomieszczenie jak i wszystkie inne pomieszczenia udostępnione pracownikom, zostały 

wyposażone w klimatyzację. 

Został przeprowadzony kompleksowy remont pomieszczeń, po którym poprawiono 

warunki użytkowe zakładu. Przygotowano miejsce do prania odzieży robotniczej 

a w pomieszczeniu szatni oprócz indywidualnych szafek dla pracowników każdemu 

zapewniono suszarki na odzież i obuwie.  

Funkcjonalnie zakład został podzielony na działy w zależności od rodzaju sprzedaży. 

Dla bezpieczeństwa oddzielono część sprzedaży detalicznej od sprzedaży hurtowej. 

Dodatkowo przygotowano nową część składową. Powyższe zmiany miały na celu poza 

kwestiami bezpieczeństwa usprawnienia organizacyjne.  
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HAGMED Sp z o.o., Sp.k. Rawa Mazowiecka (w kategorii Zakłady od 51 do 250 

zatrudnionych). Podmiot jest zakładem produkującym sprzęt medyczny i chirurgiczny  

w głównej mierze, rur i kształtek z tworzyw sztucznych, prowadzącym prace badawczo-

rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych a także sprzedaż hurtową swoich wyrobów. Firma 

powstała w 1990 roku i została założona, jako spółka cywilna. Wraz z rozwojem firmy 

zmieniał się jej status. W 2004 przekształcona została w spółkę jawną a następnie w 2018  

w spółkę z o.o. spółkę komandytową.  

HAGMED zatrudnia 78 osób i jest przedsiębiorstwem prywatnym zarządzanym przez 

2 właścicieli ze 100% polskim kapitałem. Udział eksportu w całym obrocie firmy w 2018 roku 

stanowił ponad 55%.  

Firma korzysta z dotacji unijnych, wspierających rozwój firmy i jej pozycję na rynku. 

Zakład współpracuje w wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju. Działania takie 

pozwalają wprowadzać nowoczesne wydajne procesy produkcyjne oparte na nowych 

technologiach, w których liczy się: jakość, precyzja, wydajność oraz bezpieczeństwo pracy. 

Środowisko pracy jest monitorowane pod względem mikrobiologicznym oraz pod 

względem obecności cząstek stałych w powietrzu. Firma znacznie ograniczyła ilość 

przetwarzanego PCW rezygnując z produkcji wyrobów opartych na tym surowcu. Całkowita 

eliminacja z procesu produkcyjnego PCW jest niemożliwa. Wszędzie tam gdzie jest to 

niemożliwe, wprowadzono do produkcji PCW nie zawierające ftalanów. 

Firma inwestuje w nowy park maszynowy zastępując stare maszyny nowymi  

z zabezpieczeniami fabrycznymi ograniczającymi wypadkowość przy pracy. 

Ograniczony został (do 4 godzin zmianowo) czas pracy personelu w uciążliwych 

warunkach (hałas). 

Wyposażono stanowiska pracy, przy których wykonywane są operacje w ciągłej 

wymuszonej siedzącej pozycji, w ergonomiczne wygodne fotele.  

Poprawiono komfort pracy na stanowiskach, które wymagają ciągłego skupienia, 

pełnej koncentracji wzrokowej, wprowadzając wizualizację pola operacyjnego za pomocą 

kamer, mikroskopów i monitorów. Wyroby produkowane w HAGMED to wyroby 

specjalistyczne w skład których wchodzą precyzyjne elementy o bardzo małych kształtach. 

Proces montażu takich wyrobów jest bardzo złożony i wymaga od pracownika pełnej 

koncentracji oraz skupienia. Czyni to pracę bardzo nużącą, a w dłuższym okresie w wysokim 

stopniu męczącą i stresującą. 

Kleje stosowane w procesie są dodatkowym niekorzystnym czynnikiem dla otoczenia.  

Pomimo sprawnych wyciągów, takich negatywnych czynników nie można całkowicie usunąć 

z procesu.  

Aby poprawić powyższe trudne warunki pracy firma postawiła na robotyzację 

procesu. Uruchomiony został projekt z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  
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Celem projektu jest zakup usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii 

zrobotyzowanego nakładania i utwardzania kleju UV wraz z kontrolą poprawności jego 

nałożenia. 

Projekt realizowany jest przy współudziale Przemysłowego Instytutu Automatyki  

i Pomiarów PIAP i jest dofinansowany z środków UE. Całkowity koszt projektu to kwota 

522 750,- zł w tym dofinansowanie z środków UE 340 000,- zł. 

Wyposażono kotłownie gazową w system pozwalający wcześnie wykrywać 

zagrożenie wybuchu gazu i odcinać jego dopływ gazu do obiektu. 

Zainstalowano automatyczną bramę ewakuacyjną na wypadek akcji ratowniczej  

z terenu posesji i obiektu firmy. Dzięki inwestycji powstał szybki, sterowany mobilnie  

i wizyjnie bezpośredni wjazd na teren zakładu z ulicy.  

 

UMA INVESTMENTS Sp. z o.o. Kutno, ul. Wschodnia 3 (w kategorii Zakłady powyżej 250 

zatrudnionych). W zakładzie funkcjonuje system zarzadzania bezpieczeństwem pracy 

polegający na raportowaniu zdarzeń bezpieczeństwa. Ustalono, ze wszystkie zdarzenia 

dotyczące powstałych zagrożeń, incydenty bhp, zgłaszane przez pracowników lub 

pracowników służby bhp są ewidencjonowane w  programie komputerowym o nazwie 

KCAPP (Kellog Cares About Peoples and Plant), który służy do rejestrowania zdarzeń, 

przekazywania komunikatów i poleceń na skrzynki pocztowe pracowników (system 

automatycznie wysyła maile przypominające o obowiązku realizacji przydzielonego zadania), 

pozwala na sporządzanie statystyk bhp. 

W zakładzie funkcjonuje również wewnętrzy system raportowania Kutno Reporting 

Tool który służy do rejestrowania, przekazywania informacji o zdarzeniach do innych działów 

informacje o zdarzenia niebezpiecznych, wypadkowych oraz o niezgodnościach 

zauważonych w audytach. Program służy również do dokumentowania potwierdzeń 

usunięcia zagrożeń oraz informowania o podjętych działaniach profilaktycznych. 

W zakładzie obowiązuje procedura oceny i zarządzania ryzykiem wprowadzona 

dokumentem nr KEU-BHP-EHS-001-SOP. Procedura uwzględnia wykonanie wniosków 

profilaktycznych po zaistniałych wypadkach przy pracy lub zdarzeniach nazywanych jako 

NearMiss (zdarzeniach potencjalnie wypadkowych). 

Do wykonania powypadkowego wniosku profilaktycznego przypisywana jest osoba 

odpowiedzialna za jego realizację, natomiast wykonanie środka profilaktycznego jest 

sprawdzane przez pracownika działu bhp który potwierdza wykonanie wniosku 

profilaktycznego. Na podstawie danych zawartych w programie KCAPP pracownik służby 

bhp okresowo aktualizuje ocenę ryzyka zawodowego. 
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Prowadzone są codzienne audyty stanu bezpieczeństwa i higieny pracy o nazwie 

Safety 7 dla wybranego obszaru zakładu według ustalonego harmonogramu. Audyty 

onazwie Safety 7 (bezpieczna siódemka), to kontrola w 7 kategoriach: Hazards Energy 

(Energia niebezpieczna), Working At Heights (Praca na wysokości), Chemical Use (Środki 

chemiczne), Hand Safety (Bezpieczeństwo dłoni), Facilities & Maintenance (Budynki i 

Utrzymanie Ruchu), Housekeeping Hazards ( Czystość i Porządek w miejscu pracy), 

Employee Practices (Zachowania pracowników) które wykonują zespoły składające się z 

pracownika służby bhp i pracowników kierujących pracownikami w podziale na wydzielone 

obszary zakładu.  

Przeprowadzane są również audyty behawioralne BOA (to audyt codzienny 

wykonywany w poszczególnych obszarach zakładu wg harmonogramu polegający 

na obserwowaniu zachowania pracowników podczas pracy oraz sposobu prawidłowości 

wykonywanej pracy). W audytach behawioralnych poruszane są zagadnienia: stosowanie 

i stan stosowanych  środków ochrony indywidualnej, właściwa pozycja pracy, prawidłowy 

sposób podnoszenia ciężarów, organizacja i czystość na stanowisku pracy, praca wolna od 

zagrożeń, prawidłowość stosowania  narzędzi, bezpieczne stosowanie środków 

chemicznych. Taki audyt dotyczy danej osoby lub grupy osób wykonujących zadanie, audyt 

jest anonimowy. Audytor w podsumowaniu informuje pracownika o jego prawidłowym lub 

nieprawidłowym zachowaniu przy wykonywanej pracy i przedstawiane są rozwiązania 

profilaktyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownika. 

Kadra kierownicza wykonuje i uczestniczy w wykonywaniu audytów Saferty 7 i BOA. 

Przedstawiciele kadry kierowniczej  każdego szczebla zasiadają w komisji bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Ustalono, że kierownicy niższego szczebla tzw. teamliderzy, biorą czynny 

udział w organizowanych kwartalnie kampaniach promujących  prawidłowe zachowania 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonywane są codzienne odprawy pracowników 

na każdym dziale zakładu. Na odprawach omawiane są między innymi aspekty i uwagi 

dotyczące realizacji zadań w sferze bezpieczeństwa dla pracowników. W obowiązkach 

teamliderów i koordynatorów zmian leży również sprawdzenie stanu bhp na linii przed 

początkiem zmiany roboczej. 

Organizowane są tzw. Caffe Meeting, czyli spotkania kierownictwa wyższego 

szczebla z pracownikami produkcji, kierownictwem niższego szczebla, na których jednym 

z punktów jest omówienie spraw dotyczących bhp. 

Przeprowadzane są również – comiesięczne spotkania najwyższego kierownictwa 

w celu omówienia zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności omówienia 

najbardziej niebezpiecznych  zdarzeń typu Near Miss - omówienie zdarzeń z minionego 

miesiąca. Spotkanie ma na celu zaproponowanie i wdrożenie planów naprawczych. 

Pracownicy biorą udział w tworzeniu map LO/TO i map zagrożeń.  
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W zakładzie organizowanie są wewnątrzzakładowe kampanie promujące kulturę 

bezpieczeństwa pracy np. w drugim kwartale 2018 r. miała miejsce kampania pt.: „Kampania 

BHP Q2 - Zachowania w pracy: Musze czy chcę. Bezpieczeństwo dłoni”. W drugim kwartale 

2018 r. kampania dotycząca środowiska pracy, a w trzecim kwartale 2019 r. kampania 

dotycząca zagrożenia wybuchowego. Kampanie przeprowadzone są w formie szkoleń oraz 

wydania ulotek o tematyce bhp. Elementem kampanii jest również konkurs z nagrodami dla 

pracowników.  

Pracodawca zapewnia wysoki budżet na rozwój i utrzymanie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa w zakładzie oraz popularyzacje wiedzy bhp wśród pracowników, o czym 

świadczą: 

− liczba i jakość przeprowadzanych szkoleń,  

− kampanie bezpieczeństwa mające na celu popularyzowanie i podnoszenie wiedzy 

z zakresu bhp wśród pracowników 

− coroczne wykonywanie badań i pomiarów wielu czynników środowiska pracy, również 

tych, dla których nie stwierdza się przekroczenia NDN i NDS. 

− bardzo wysokie nakłady finansowe na zapewnienie najwyższego poziomu 

bezpieczeństwa pracy już na etapie zaprojektowania zakładu, jego obiektów  

i pomieszczeń pracy.  

− zapewnianie pracownikom środków ochrony indywidualnej renomowanych 

producentów na przykład: 3M (okulary ochronne), Ansell (rekawice), Peltor 

(ochronniki słuchu), Honeywell (obuwie robocze), Protect (sprzęt do pracy na 

wysokości). 

W zakładzie wyeliminowano ręczne przenoszenie opakowań z produktem  przez 

zastosowanie robotów paletyzujących gotowy produkt. Zautomatyzowana linia została 

zabezpieczona siatkami ochronnymi przed dostępem osób w strefy zagrożenia. 

Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbyło się w dniu 

 13 listopada 2019 roku w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo Technologicznego 

Sp. z o.o. w Łodzi, w ramach uroczystego podsumowania działań prewencyjno-

promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2019 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. 
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W 2019 r. w województwie łódzkim w XXVI edycji konkursu „Pracodawca –  

organizator pracy bezpiecznej” II i III miejsca zajęli:  

• w kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników: 

II miejsce: Ceramika Tubądzin III Sp. z o.o. Sp. k. w Sieradzu, 

III miejsce (ex aequo): SYZAN METAL Sp. z o.o. 

 SAWO RECYCLING Kazimierz Szałapski,  

 Zbigniew Szałapski Sp.j. w Zgierzu, 

• w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników: 

II miejsce: JTI POLSKA Sp. z o.o. w Starym Gostkowie, 

III miejsce: COKO-WERK POLSKA Sp. z o.o. w Łodzi. 
 

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.9. Konkurs „ Buduj Bezpiecznie” 

W 2019 roku do konkursu „Buduj bezpiecznie” zgłoszonych zostało sześć 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. W pięciu przypadkach były nowo budowane 

obiekty, a w jednym przypadku adaptowano i rewitalizowano obiekty zabytkowe. Podobnie 

jak w latach poprzednich, wszystkie budowy dysponowały dokumentami wymaganymi 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz miały opracowane plany bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Komisja konkursowa powołana 

przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi kierując się kryteriami ustalonymi 

w regulaminie, dokonała oceny na podstawie dokumentacji kontrolnej i fotograficznej budów 

zgłoszonych do konkursu. Po dokonaniu oceny wyłoniono następujących laureatów: 

Miejsce I – ERBUD S.A, 02- 797 Warszawa ul. Klimcza ka 1 

Budowa: Kompleks hotelowo – Biurowy Hilton Łód ź, ul. Ko ściuszki/Mickiewicza, 

Budowa: Kompleks hotelowo – biurowy Hilton Łód ź, ul. Piotrkowska 155 

Inwestycja obejmowała budowę nowych obiektów z infrastrukturą towarzyszącą  

i garażem podziemnym. 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 
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w rozwiązywaniu nietypowych problemów przełożyła się na wysoki poziom bezpieczeństwa 

na placu budowy.  

       

Miejsce II (ex aequo) 

SKANSKA S.A. 00-877 Warszawa al. Solidarno ści 173 

Budowa: Rewitalizacja Pałacu Steinertów, 90-361 Łód ź, ul. Piotrkowska 272 a i b. 

Inwestycja obejmowała adaptację istniejących zabytkowych budynków pofabrycznych 

w centrum Łodzi. Obiekt budowany był na niewielkim terenie w ścisłej zabudowie miejskiej w 

sąsiedztwie ruchliwej ulicy. Generalnym wykonawcą była firma SKANSKA SA. Wysokie 

standardy bezpieczeństwa dotyczące nie tylko przygotowania pracowników, ale także 

zastosowanych zabezpieczeń i urządzeń technicznych są od lat podstawą działania firmy.  

  

Miejsce II (ex aequo) 

ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. 88-110 Jacewo ul.  Kwiatowa 23 

Budowa: Budowa basenu geotermalnego Podd ębice ul. Mickiewicza 19. 

Niestandardowe prace, a także powierzchnia budowy wymagały od wykonawców 

szczególnej dyscypliny w zapewnianiu bezpieczeństwa. Szczególną uwagę komisji 

konkursowej przykuły nowatorskie, proste w wykonaniu, ale bardzo skuteczne sposoby 

likwidacji zagrożeń 
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Miejsce III (ex aequo) 

ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. 88-110 Jacewo ul.  Kwiatowa 23 

Budowa: Modernizacja Zajezdni Autobusowej MPK Łód ź, ul. Limanowskiego 147/149 

Budowa prowadzona była na terenie czynnej zajezdni autobusowej, co wymagało od 

wykonawców szczególnej staranności we właściwej koordynacji robót w związku z dużą 

liczbą przemieszczających się przez całą dobę środków transportu (autobusów). Ze względu 

na skalę inwestycji, a także rozległy teren, na którym prowadzone były prace budowlane 

zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa było szczególnie trudne. Wdrożone 

nietypowe rozwiązania mające zapewnić bezpieczeństwo pracowników podległych firm 

podwykonawczych wymagały zaangażowania dużych zasobów ludzkich , a także niemałych 

środków finansowych.  

   

Miejsce III (ex aequo) 

ERBUD Operations Sp. z o.o. 36-002 Jasionka ul. Jas ionka 942 

Budowa Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerow ni w budynku A2 CKD UM  

w Łodzi, Łód ź ul. Pomorska 

Budowa i modernizacja prowadzona była w budynkach, które powstały w latach  

70-tych XX wieku. Prace modernizacyjne i budowlane wymagały od wykonawców 

zastosowania nietypowych rozwiązań związanych z prowadzeniem procesu budowlanego 

(np. wymian stropów), co generowało dodatkowe zagrożenia dla pracowników i wymagało 

zastosowania odpowiednich środków zaradczych.  
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Wyró żnienie 

Mostostal Warszawa S.A. 02-673 Warszawa ul. Konstru ktorska 12 A 

Budowa: Budowa basenu Zdu ńska Wola ul. Kobusiewicza 

    

Dobre praktyki odnotowane podczas realizacji konkur sów 

Na szczególne wyróżnienia zasłużyło rozwiązanie organizacyjne zastosowane przez 

firmę ERBUD SA zastosowane na nagrodzonej budowie. Wszyscy podwykonawcy otrzymują 

fotograficzną instrukcję opracowaną przez generalnego wykonawcę, dotyczącą 

dopuszczalnych sposobów zabezpieczeń, np. stanowisk pracy na wysokości. Na zdjęciach 

pokazany jest ze szczegółami technicznymi dopuszczalny na budowie sposób mocowania 

balustrad w różnych miejscach konstrukcyjnych. Eliminuje to dowolność stosowania 

rozwiązań prowizorycznych, a jednocześnie wskazuje podwykonawcom realne rozwiązania. 

Jednocześnie każdy podwykonawca, który planuje zastosować inne zabezpieczenia musi je 

uzgodnić z nadzorem budowy.  

Komisja konkursowa zwróciła także uwagę na rozwiązania zastosowane przez firmę 

SKANSKA S.A. Zabezpieczenie pracowników (np. stanowisk pracy na wysokości) wymagało 

od firmy (w związku z zabytkowym charakterem budynku będącego po nadzorem 

konserwatorskim, który nie wyrażał zgody na zastosowanie standardowych rozwiązań, gdyż 

mogło by to ingerować w zabytkową strukturę budynku) zastosowania wielu nietypowych 

rozwiązań, co wymagało szczególnego zaangażowania się kierownictwa budowy oraz służb 

bhp, aby rozwiązać pojawiające się problemy. Firma pokazała, że wystarczy jedynie 

zauważyć zagrożenie, pochylić się nad problemem, a jego rozwiązanie będzie możliwe.  
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Informacja o działaniach promocyjnych realizowanych  z mediami  

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się na uroczystej gali 

zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w dniu 13.11.2019 r.  

w obecności: Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka, przedstawicieli: Wojewody  

i Marszałka Województwa, Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

przedstawicieli związków zawodowych, stowarzyszeń służby bhp oraz związków 

pracodawców. Na podsumowaniu obecni byli przedstawiciele lokalnej prasy i radia i telewizji. 

Informacje o laureatach ukazały się m. in. w programach regionalnej telewizji. 

Wzorem lat ubiegłych, Okręgowy Inspektorat Pracy opracował pamiątkowy plakat 

prezentujący wszystkich laureatów konkursu.  
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V.10. Działanie informacyjno-edukacyjne „Budowa. ST OP wypadkom!” 

W 2019 r. w działaniach prewencyjnych z tematu T411 wzięło udział 331 podmiotów 

(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, dużym 

zainteresowaniem cieszyły się wydawnictwa w językach obcych lub materiały obrazkowe 

pokazujące dobre i złe rozwiązania w zakresie bhp na budowie.  
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W ramach współpracy z sygnatariuszami Porozumienia dla Bezpieczeństwa  

w Budownictwie podjęto wspólne działania prewencyjne (głównie szkoleniowe) w ramach 

Tygodnia Bezpieczeństwa (w dniach: 13-17 maja 2019 r.), na terenach budów 

prowadzonych na obszarze województwa łódzkiego. Przeprowadzono 3 szkolenia  

z wykorzystaniem przekazanych przez Główny Inspektorat Pracy prezentacji  

dla 7 pracodawców. W szkoleniach łącznie uczestniczyły 54 osoby. Szkolenia prowadzono 

na terenie budów: autostrady A1 (generalny wykonawca BUDIMEX), drogi S14 (generalny 

wykonawca STRABAG, BUDIMEX) oraz budowie sieci ciepłowniczej w Łodzi realizowanej 

przez ERBUD INDUSTRY.  

Po szkoleniach inspektorzy pracy udzielali porad: 

− technicznych dotyczących prowadzonych przez zakłady prac budowlanych (dotyczyły 

one głównie prac na wysokości, odpowiedzialności osób nadzorujących te prace, 

zagadnień związanych ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej  

(w szczególności chroniących przed upadkiem z wysokości)), 

− z zakresu prawnej ochrony pracy (wiele pytań dotyczyło nowych dla pracodawców 

zagadnień związanych z prowadzeniem akt osobowych, a w szczególności  

w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników), 

− z zakresu legalności zatrudnienia (jak również legalności pobytu); poruszano  

min. zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników delegowanych (padały 

pytania dotyczące przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnianiem tej grupy 

pracowników, konieczności poddawania pracowników badaniom lekarskim, czy też 

szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy), 

− związanych z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (pytania 

pracodawców dotyczyły: zagadnień związanych z procedurą zgłaszania  

(do PIP i Prokuratury) zaistniałych zdarzeń wypadkowych, procedur dotyczących 

powstawania protokołu powypadkowego i jego zatwierdzania). 

W trakcie szkoleń, inspektorzy pracy przekazywali pracodawcom materiały 

szkoleniowe i poradniki będące w posiadaniu Okręgowego Inspektoratu Pracy (łącznie 

rozprowadzono 250 szt. wydawnictw). Rozkolportowano również plakaty przygotowane 

przez „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” przekazane przez Główny 

Inspektorat Pracy. 

W dniu 14.05.2019 r. na terenie budowy Hotelu Hilton realizowanej przez 

generalnego wykonawcę firmę ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie inspektorzy pracy brali 

udział w szkoleniu (pokazie) dotyczącym sposobu ewakuacji operatora żurawia wieżowego  

z kabiny operatorskiej. Ewakuacji dokonywali strażacy z jednostki ratownictwa 

wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Godnym podkreślenia jest fakt,  
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że na czas pokazu prace na budowie zostały wstrzymane, aby wszyscy pracownicy  

(w tym wielu cudzoziemców) mogli zapoznać się z procedurami dotyczącymi zasad 

ewakuacji. 

Po raz kolejny Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi został zaproszony do udziału 

w XXIII Targach Budownictwa „INTERBUD”, które odbyły się w Łodzi na przełomie miesiąca 

lutego i marca 2019 r. W targach wzięło udział ponad 200 wystawców związanych z branżą 

budowlaną.  

W trakcie 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 dniu 01.03.2019 nadinspektor pracy Dagmara Kupka w ramach szkoleń 

zorganizowanych przez organizatorów targów przeprowadziła dwa wykłady dla: wystawców, 

pracodawców, wykonawców a także osób odwiedzających targi. Zagadnienie poruszone  

w trakcie wykładów dotyczyły: 

− bezpiecznej pracy na wysokości, 

− wypadków na budowach, 

− zakresu kontroli prowadzonej przez PIP na terenach budów. 

 Podejmowane przez inspektorów pracy działania prewencyjno-promocyjne w ramach 

realizacji tematu prewencyjnego 411 przyczyniły się do poprawy świadomości pracowników 

związanej z możliwymi zagrożeniami podczas prowadzenia prac budowlanych, a tym samym 

powinno mieć to wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy. 

Podkreślić należy, że działania prewencyjne i promocyjne realizowane w ramach 

tematu 411 (nie tylko w ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa”), zaowocowały zgłoszeniem  

4 budów do konkursu „Buduj Bezpiecznie – 2019”, realizowanego przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi. 

 

V.11. Konkurs PIP promuj ący po żądane postawy w zakresie ochrony pracy „Konkurs 

dla pracowników młodocianych” 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi przy  

ul. Żeromskiego, odbył się etap wojewódzki Konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2019”,  

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 pracy oraz prawa pracy, 

podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykonywania obowiązków 

pracowniczych oraz kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród młodzieży.  
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Do etapu wojewódzkiego konkursu przystąpiło 28 uczestników reprezentujących 

15 ochotniczych hufców pracy z terenu województwa łódzkiego. Zadanie konkursowe 

polegało na rozwiązaniu pisemnego testu składającego się z 50 pytań z zakresu prawa pracy 

w tym bezpieczeństwa i higieny pracy (maksymalnie można było uzyskać 50 punktów). 

Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy co miało odzwierciedlenie w dużej 

liczbie zdobytych punktów (pierwsze miejsce to 46 punktów). O drugim miejscu na podium 

zadecydowała dogrywka między dwoma uczniami, którzy zdobyli po 44 punkty. 

Zwycięzcami konkursu zostali:  

• I miejsce: Natalia Mamrot z hufca pracy w Piotrkowie Trybunalskim, 

• II miejsce: Emilia Brzezińska z hufca pracy w Zduńskiej Woli,  

• III miejsce: Zuzanna Makówka z hufca pracy w Sieradzu.  
 

Organizatorami konkursu wojewódzkiego była Łódzka Wojewódzka Komenda OHP  

w Łodzi oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, który ufundował nagrody dla zwycięzców 

– sprzęt elektroniczny (tablety, głośnik bluetooth) .  
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Wnioski dotycz ące realizacji konkursu 

Bardzo pozytywnie należy ocenić konkursy wiedzy organizowane dla pracowników 

młodocianych przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP w Łodzi. Przyczyniają się one 

do poszerzania wiedzy z tematyki bhp, kształtują prawidłowe postawy i zachowania  

w środowisku pracy oraz pomagają promować idee bezpiecznej pracy jako standardu  

w pracy zawodowej.  

Konkursy wzbudzają coraz większe zainteresowanie wśród młodzieży, która aktywnie 

w nich uczestniczy, począwszy od etapów w swoich hufcach, etapie regionalnym  

a następnie finale ogólnopolskim. Potwierdza to celowość prowadzonych działań, potrzebę 

kontynuowania i współorganizowania konkursu w latach następnych. 

 

Działania promocyjne realizowane z mediami regional nymi lub lokalnymi 

Informacja o etapie wojewódzkim konkursów wiedzy dla młodzieży z ochotniczych 

hufców pracy została przekazana mediom regionalnym i lokalnym. 

 

 

V.12. Działania edukacyjno-informacyjne. Czas pracy  kierowców, a wypadki drogowe 

W 2019 roku przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili 

w ramach działań edukacyjno-informacyjnych w 2019 r. dwa szkolenia obejmujące zakresem 

terytorialnym Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz Oddziały PIP w Skierniewicach, 

Kutnie, Sieradzu a także Piotrkowie Trybunalskim. Spośród 186 zaproszonych w szkoleniu 

uczestniczyło 32 przedsiębiorców. Wszyscy przybyli na szkolenia przedsiębiorcy 

(ich przedstawiciele) prowadzą działalność w sektorze transportowym, głównie w zakresie 

przewozu rzeczy na terenie Unii Europejskiej.  

W czasie szkoleń poruszano m.in. zagadnienia związane z: normami i regulacjami 

dotyczącymi czasu prowadzania pojazdu, wynikającymi z przepisów ustawy o czasie pracy 
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kierowców jak i przepisami ogólnoeuropejskimi, tj. rozporządzenia WE 561; zagrożeniami 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym z udziałem pojazdów ciężarowych i autobusów. Dużym 

zainteresowaniem uczestników szkolenia cieszyły się zagadnienia związane ze zmianami 

przepisów ustawy o transporcie drogowym, w szczególności dotyczącymi odpowiedzialności 

uczestników przewozu drogowego za naruszenia sankcjonowane administracyjnymi karami 

pieniężnymi. 

W szkoleniu, oprócz pracowników Inspektoratu Pracy w Łodzi, wzięli udział 

przedstawiciele Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów, 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego  

w Łodzi. Podczas spotkania prelegenci odpowiadali na pytania uczestników oraz 

rozwiązywali problemy praktyczne ze stosowaniem przepisów, jakie w swojej pracy na co 

dzień napotykają uczestnicy szkolenia.  

W czasie prowadzonych szkoleń dla pracodawców branży transportowej dostępne 

były materiały przekazane przez Główny Inspektorat Pracy, tj. wydawnictwa dotyczące: 

czasu pracy kierowców – poradnik dla pracodawcy oraz teczka na materiały; czynników 

psychospołecznych w pracy kierowcy; wypadków przy pracy oraz innych m.in. dotyczących 

zagadnień prawa pracy w tym umów o pracę, umów cywilnych, praw pracowniczych  

w zakresie bhp, profilaktycznej ochrony zdrowia. Wyżej wskazane wydawnictwa 

udostępnione zostały również w ramach kontroli przeprowadzanych w 2019 r.  

u przedsiębiorców zajmujących się działalnością transportową (kontrole związane  

z rozpatrywaniem skarg oraz realizacją tematu 133/2019).  

Ogólnie rozdysponowano w 2019 r. 250 szt. tych wydawnictw. 
 

Wnioski 

Biorąc pod uwagę liczbę skierowanych do przedsiębiorców zaproszeń oraz liczbę 

przedsiębiorców, którzy wzięli udział w organizowanych szkoleniach można sformułować 

tezę, że przedsiębiorcy, co do zasady, nie wykazują się zainteresowaniem tą tematyką 

szkolenia. 

Przedsiębiorcy biorący udział w szkoleniu wskazywali, że zdecydowanie bardziej 

zainteresowani są szkoleniami praktycznymi, które umożliwiłyby im prawidłowe prowadzenie 

dokumentacji pracowniczej, w szczególności związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy 

kierowców. Podnoszono również propozycje zorganizowania cyklu szkoleń skierowanych 

do pracowników – kierowców w zakresie czasu pracy. 

W związku z powyższym, w ocenie inspektorów pracy, zasadne byłoby uwzględnienie 

powyższych propozycji przy planowaniu tematów prewencyjnych na następne lata. 
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V.13. Program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatyw nym skutkom stresu w miejscu 

pracy” 

Tak jak w roku ubiegłym pracodawcy zainteresowani byli przede wszystkim ofertą 

szkoleniową. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia nt.: „Stres i sposoby 

radzenia sobie z nim” dla pracowników, „Motywowanie i zarządzanie zespołem 

pracowników” dla kadry kierowniczej oraz dotyczące „Mobbingu i dyskryminacji w miejscu 

pracy” – szczególnie w sytuacjach, gdy problem już występuje. W kolejnych edycjach 

programu pracodawcy objęci szkoleniami w poprzednich latach zainteresowani są 

kontynuacją dla większej ilości pracowników. 

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. 

W 2019 r. do udziału w programie prewencyjnym zostało zaproszonych  

70 pracodawców. Przeprowadzono 42 szkolenia, w których łącznie uczestniczyły 972 osoby. 

Na szkoleniach przeprowadzano również badania SRP oraz stresu zawodowego, w których 

uczestniczyło 236 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 

1230 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” 
 

Wnioski  

Materiały są bardzo dobrze opracowane, przy czym przydatna byłaby wersja 

papierowa publikacji: ”Sposoby na stres. Poradnik dla pracownika” Joanna Konczanin oraz 

„Stres w pracy. Poradnik dla pracownika” Anna Kucharska. 
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V.14. Współpraca z partnerami instytucjonalnymi i s połecznymi w 2019 r. 

W ramach różnych przedsięwzięć Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 

współpracował z następującymi partnerami instytucjonalnymi i społecznymi: 

• Współpraca ze Związkami Zawodowymi: NSZZ „Solidarność”, ZZ „Budowlani”, 

Federacją NSZZ Przemysłu Lekkiego, ZNP w zakresie niżej wskazanych działań: 

− Obchody Światowego Dnia Pamięci Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. 

Wygłosili referaty: nt. „Zmęczenie a ryzyko wypadków.” – prof. dr hab. n. med. Alicja 

Bortkiewicz (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi), „Społeczna Inspekcja 

Pracy, a wyrok TK, a także badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy” 

oraz „Wypadki przy pracy w województwie łódzkim na podstawie danych z kontroli 

przeprowadzonych w 2018 roku przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Łodzi.” (inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi); 

Uczestnicy otrzymali bezpłatne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. 

− Obchody 39 powstania NSZZ Solidarność. 

− Obchody 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.  

− Szkolenie dla liderów (27 osób) Zakładowych Organizacji Związkowych Federacji 

NSZZ Przemysłu Lekkiego na tematy: „Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i jej 

przechowywanie – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.”, „Zmiany w ustawie 

o związkach zawodowych od 01.01.2019 r.” 

− Szkolenie dla 17 przedstawicieli organizacji zakładowych ZZ Budowlani Okręgu 

Łódzkiego na temat zmian w ustawie o związkach zawodowych od 01.01.2019 r. 

• Współpraca ze Społeczną Inspekcją Pracy, w zakresie niżej wskazanych działań:   

− szkolenie z zakresu bhp i prawa pracy dla społecznych inspektorów pracy firmy 

RAMB sp. z o.o. 

− 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-Górna.  

− Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy ZR ZŁ NSZZ "Solidarność" w Łodzi,   
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• Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie niżej wskazanych 

działań: 

− Szkolenia w ramach kampanii „Pracuję legalnie” m.in. na tematy: „Legalność 

zatrudnienia: umowa o pracę – umowa zlecenie, umowa o dzieło – podstawy prawne 

i faktyczne., „Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej przy zatrudnianiu na 

podstawie umowy o pracę obowiązujące od 01.01.2019 r.” 

− Szkolenia i dyżury eksperckie przeprowadzone w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy” 

organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

 

 

• Współpraca z Łódzkim Centrum Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Łodzi, w zakresie 

niżej wskazanych działań:    

− szkolenie dla 30 pracodawców w Łódzkim Centrum Przedsiębiorczości Urzędu 

Miasta Łodzi na temat legalności zatrudniania cudzoziemców; 

• Współpraca z Urzędem Miasta Łodzi, w zakresie niżej wskazanych działań:   

− Szkolenie w ramach Kampanii „Stres w miejscu pracy” nt. mobbingu i dyskryminacji  

w miejscu pracy, dla 52 pracowników Urzędu Miasta w Łodzi i jednej osoby 

reprezentującej pracodawcę. 

• Współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi, w zakresie niżej 

wskazanych działań:   

− Udział w konferencji „Nauka, technika, przemysł – technologie dla bezpieczeństwa 

publicznego” w Ożarowie Mazowieckim; 

− Konferencja UDT „Bezpieczeństwo urządzeń technicznych – resurs, jako wyznacznik 

niezawodności eksploatacji” (współorganizator OIP w Łodzi); 

• Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim, w tym w szczególności z Wydziałem Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia 

przy Katedrze Prawa Pracy UŁ, w zakresie niżej wskazanych działań:   

− Podpisanie deklaracji współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego w dniu 20 marca 2019 r.; 

− Konferencja naukowa z okazji obchodów 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, 

skupiająca szerokie grono partnerów z terenu województwa łódzkiego, których łączy 

współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, pod honorowym patronatem Marszałka 
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Sejmu oraz Wydziału Praw i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorem 

był Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi; 

− Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”; 

• Współpraca z Wojewódzkim Urząd Pracy, w zakresie niżej wskazanych działań:   

− Targi Pracy i Rozwoju Zawodowego w Sieradzu. Organizator: Wojewódzki Urząd 

Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział 

w Sieradzu, pod patronatem Prezydenta Miasta Sieradza i Starosty Sieradzkiego. 

− Seminarium „Własna firma – krok po kroku” zorganizowanym przez Państwową 

Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oddział w Skierniewicach; 

• Współpraca z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, 

w zakresie niżej wskazanych działań:   

− XXVII Targi Rolne „AGROTECHNIKA” w Bratoszewicach. Targi odwiedziło ok. 20 tys. 

rolników; 

− XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W Sercu Polski”. 

W targach wzięło udział około 150 firm świadczących różnorodne usługi dla rolnictwa, 

7 służb państwowych i samorządowych pracujących na rzecz rolnictwa; 

− Finał XI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla 

Uczniów Klas o Profilu Rolniczym Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa 

Łódzkiego 

• Współpraca z Urzędem Gminy w Wieluniu, w zakresie niżej wskazanych działań:   

− I Wieluńska Regionalna Konferencja „Pracownik ze Wschodu – teraźniejszość  

i przyszłość”; 

• Współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w zakresie niżej 

wskazanych działań:    

− XIV Piotrkowskie Targi Ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach”; 

− Finał Międzygminnego Konkursu „Bezpieczne prace w rolnictwie";   

− Szkolenie uczniów „Szanuj Życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. 

W Szkole Podstawowej w Czerniewicach wspólnie z inspektorem prewencji KRUS  

w Tomaszowie Mazowieckim; 

− Szkolenie z zakresu bhp w rolnictwie dla 70 uczniów w ramach tematu 

prewencyjnego PIP „Szanuj Życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”; 
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− Finał i Podsumowanie Międzygminnego Konkursu Plastycznego na temat wiedzy  

o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym i występujących w nim zagrożeniach; 

− XXVIII Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza ROL-SZANSA 2019; 

• Współpraca z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego w Łodzi, w zakresie niżej 

wskazanych działań:   

− Plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem 

przedstawicieli pracodawców, pracowników oraz administracji publicznej. Okręgowy 

Inspektor Pracy omówił, na podstawie sprawozdania rocznego Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi, "Stan przestrzegania prawa pracy w województwie 

łódzkim w roku 2018"; 

− Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli 

pracodawców, pracowników oraz administracji publicznej. Ustalenie tematu 

wiodącego w 2020 r. Temat wiodący: „Sytuacja mikro i małych przedsiębiorców 

w województwie łódzkim.” 

• Współpraca z Regionalną Izbą Gospodarczą w Sieradzu, w zakresie niżej wskazanych 

działań:   

− Udzielanie porad prawnych i technicznych – dyżur w siedzibie Regionalnej Izby 

Gospodarczej w Sieradzu w dniu 08.01.2019 r.; 

• Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi,  

w zakresie niżej wskazanych działań:   

− Szkolenie w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

dla 25 dyrektorów szkół i przedszkoli m. in. na tematy: „Zmiany w prawie pracy, 

dyskryminacja, mobbing, dokumentacja pracownicza, wykorzystanie środków  

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.” 

 

 

V.15. Gala podsumowuj ąca działania prewencyjno-promocyjne realizowane  

przez Okr ęgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w roku 2019 

W dniu 13 listopada 2019 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 roku 2019.  
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Podczas uroczystej Gali wręczone zostały nagrody zwycięzcom etapu regionalnego 

XXVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”,  

w  którym udział wzięło 20 pracodawców. W konkursie „Buduj bezpiecznie” wzięło udział 

wykonawców 7 budów. Podczas spotkania wręczono również Dyplomy Państwowej Inspekcji 

Pracy 33 pracodawcom biorącym udział w programie przestrzegania prawa pracy w małych 

zakładach (zatrudniających do 9 pracowników). Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy 

otrzymało także 5 Zakładów Usług Leśnych.  
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Nagrody i dyplomy wręczyli Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, pełniąca 

obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi  Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy 

ds. Prawno-Organizacyjnych Aleksandra Kępniak oraz Zastępca Okręgowego Inspektora 

Pracy ds. Nadzoru Grażyna Ślawska. 

W uroczystości wzięli udział również Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Kadr 

i Szkoleń Głównego Inspektoratu Pracy Iwona Hadacz, Honorowy Duszpasterz Ludzi Pracy 

przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi Ks. kan. dr Grzegorz Michalski, Duszpasterz 

Rolników Archidiecezji Łódzkiej Ks. Jarosław Leśniak oraz przedstawiciele instytucji 

i urzędów naszego regionu, organizacji związków zawodowych i pracodawców z terenu 

województwa łódzkiego, stowarzyszeń działających w ochronie pracy. U uroczystej Gali 

udział wzięli również pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zajmujący się 

prewencją, w tym nadinspektorzy i inspektorzy pracy, którzy wypromowali i ocenili firmy 

biorące udział w programach prewencyjnych PIP. 

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, podczas swojego wystąpienia 

rozpoczynającego Galę, przybliżył uczestnikom spotkania zasadność rozwijania przez 

Państwową Inspekcję Pracy inicjatyw  prewencyjno-promocyjnych. Podkreślił, że Konkurs 

„Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” jest organizowany już po raz dwudziesty 

szósty. Początkowo konkurs w swoim założeniu miał służyć rozwojowi pracodawców niosąc 

w sobie ducha rywalizacji. Obecnie konkurs stał się nie tylko szansą zdobycia nagrody,  

ale przede wszystkim motywacją dla dalszego rozwoju każdej firmy, także w kierunku 

stałego monitorowania i poprawy warunków pracy. Uroczystość podsumowująca działania 

prewencyjno-promocyjne jest okazją do promowania pracodawców, dla których troska  

o bezpieczeństwo pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy nie stanowią 

tylko uciążliwego obowiązku, ale są świadomym wyborem. Bez pasji, ciekawości i właściwej 

relacji pracownik-pracodawca nie ma prawdziwego, dobrego miejsca pracy. 
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Marszałka Województwa Łódzkiego reprezentował Kamil Jeziorski Dyrektor 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, który przedstawił stan bezrobocia w województwie 

łódzkim, podkreślił także znaczenie współpracy pomiędzy naszymi instytucjami  

dla przestrzegania prawa pracy. 

Niezwykle ważnym punktem Gali, z racji jej wyjątkowo uroczystego w tym roku 

charakteru w związku z obchodami jubileuszu 100-lecia powstania Państwowej Inspekcji 

Pracy, był referat wygłoszony przez Księdza Dominika Lubińskiego, doktora teologii moralnej 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nt. „Uwarunkowania etycznego 

działania w przedsiębiorstwie w nauczaniu Kościoła”. Podczas swojego wystąpienia ksiądz 

przede wszystkim podkreślił, że godność człowieka pracy w procesie pracy jest sprawą 

najważniejszą. Zauważył, że człowiek zdobywa godność przez pracę. Wartościami kultury  

są troska, uczciwość i moralność, a także dbanie o porządek w firmie pozwalający wzmóc 

odpowiedzialność za pracownika. Podkreślił przy tym znaczenie oddziaływania na tym polu 

kierownictwa firmy, zwłaszcza przykładem swoich etycznych zachowań. 

Następnie spośród zaproszonych gości zabrał głos Dyrektor Oddziału Regionalnego 

KRUS w Łodzi Tomasz Nowicki, instytucji która jest naturalnym partnerem Państwowej 

Inspekcji Pracy w podejmowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. 

Podczas swojego wystąpienia wskazał na różne formy współpracy pomiędzy naszymi 

instytucjami, podkreślił przy tym owocną współpracę zwłaszcza w ramach działającej przy 

Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi Komisji ds. Bezpieczeństwa w Rolnictwie oraz  

we wspólnym organizowaniu konkursów dla rolników z województwa łódzkiego. Podkreślił, 

że jest szczególnie dumny, że w tym roku zwycięzcą XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
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„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019” po raz pierwszy w historii konkursu zostało 

gospodarstwo rolne z województwa łódzkiego.  

Podejmowane działania prewencyjno-promocyjne przez Państwową Inspekcję Pracy 

w ujęciu historycznym, w tym obecnie prowadzone przez Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Łodzi w ramach Kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” 

przedstawił starszy inspektor pracy – główny specjalista Janusz Krupa. W związku  

z wyjątkowo uroczystym charakterem tegorocznej Gali z okazji obchodów 100-lecia 

powstania Państwowej Inspekcji Pracy postanowiono uhonorować w sposób szczególny 

tegorocznych finalistów Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w 2019 r.” przyznając 

im pamiątkowe medale i dyplomy PIP za wdrożenie i promowanie bezpiecznych rozwiązań 

podnoszących poziom bezpieczeństwa w rolnictwie indywidualnym. Pamiątkowe medale  

i dyplomy finalistom Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w 2019 r.” wręczyli Główny 

Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek i Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi 

Aleksandra Kępniak. 
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Po rozstrzygnięciu tegorocznych konkursów oraz wręczeniu statuetek i dyplomów ich 

laureatom zaprezentowano pozostałe realizowane w 2019 roku przez Okręgowy Inspektorat 

Pracy w  Łodzi programy prewencyjno-promocyjne.: 

• starszy inspektor pracy – specjalista Kami Kałużny zaprezentował założenia  

i przebieg Kampanii „Pracuję legalnie” w województwie łódzkim w latach 2017-2019 

oraz przedstawił regulamin Konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”  

i zachęcał do wzięcia w nim udziału; 

• starszy inspektor pracy Leopold Wyrzykowski poruszył zagadnienie uczestnictwa 

pracodawców w programie prewencyjnym „Bezpieczeństwo i higiena pracy  

w zakładach zajmujących się obróbką mięsa”; 

• starszy specjalista Marta Kwiatkowska opowiedziała o programie prewencyjnym 

„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”; 

• starszy inspektor pracy – specjalista Jacek Skwirus omówił program prewencyjny 

„Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”; 

• starszy inspektor pracy – specjalista Artura Hennig zachęcał pracodawców do udziału 

w programie prewencyjnym „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa”; 

• starszy inspektor pracy – główny specjalista Marek Kostrzewski zaprezentował 

program prewencyjny „Kultura Bezpieczeństwa”, adresowany do uczniów szkół 

ponadpodstawowych oraz opowiedział o konkursach dla pracowników młodocianych; 

• Nadinspektor pracy Dariusz Bończak przedstawił krótką informację o konkursie „Moja 

Bezpieczna Szkoła”, organizowanym już od 18 lat dla uczniów szkół podstawowych. 
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Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi ds. Nadzoru Grażyna Ślawska 

dokonała podsumowania działań prewencyjno-promocyjnych realizowanych w roku 2019  

w Okręgowym Inspektoracie w Łodzi oraz przedstawiła perspektywy ich kontynuowania  

w przyszłym roku. Podziękowała wszystkim pracodawcom za rok wytężonej pracy wspólnie  

z inspektorami na rzecz kształtowania w swoich firmach bezpiecznych warunków pracy  

w ramach konkursów oraz innych programów prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi. Wskazała, że w działaniach na rzecz bezpiecznych warunków 

pracy warto kierować się przesłaniem Św. Jana Pawła II, że „pierwszą podstawową 

wartością pracy jest sam człowiek – jej podmiot”. W procesie pracy najważniejszy jest 

bowiem człowiek, Jego godność, Jego najcenniejsze wartości, jakimi są Jego życie  

i zdrowie, na rzecz których podejmujemy wspólne działania. Zauważała za Św. Janem 

Pawłem II, że „Człowiek pracujący pragnie nie tylko należytej za swą pracę zapłaty, ale także 

uwzględnienia w samym procesie produkcji takich możliwości, ażeby mógł mieć poczucie,  

że pracując nawet na wspólnym, pracuje zarazem «na swoim».”. Dlatego życzyła 

pracodawcom, ażeby człowiek pracy w ich firmach mógł „zachować poczucie, że pracuje  

«na swoim»”, bo w przeciwnym razie powstaną nieobliczalne straty. Kończąc zachęciła 

pracodawców do uczestnictwa w konkursach oraz innych programach prewencyjno-

promocyjnych, które będą realizowane w 2020 r. Podziękowała również pracownikom 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi za zorganizowanie uroczystości. 

Tegoroczną galę podsumowującą działania prewencyjno-promocyjne podejmowane 

przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w roku 2019, wyjątkowo uroczystą z racji 

obchodów jubileuszu 100-lecia powstania Państwowej Inspekcji Pracy, uświetnił występ 

artystyczny uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego  

w Łodzi, na który złożyły się utwory i pieśni patriotyczne. 

Wywiadu dotyczącego działań prewencyjno – promocyjnych Państwowej Inspekcji 

Pracy dla TVP 3 Łódź udzielił Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, a osoba 

reprezentująca jednego ze zwycięzców „Konkursu – Organizator Pracy Bezpiecznej”  

w województwie łódzkim – UMA INVESTMENTS Sp. z o.o. z Kutna podzieliła się  

z telewidzami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi podnoszenia standardów przy 

organizowaniu bezpiecznej pracy. W wywiadzie dla „Radia Parada” podsumowano działania 

prewencyjno-promocyjne realizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2019 r. 
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VI. Obchody 100-lecia Pa ństwowej Inspekcji Pracy w Okr ęgowym Inspektoracie Pracy 

w Łodzi  

Konferencja naukowa z okazji 100-lecia Pa ństwowej Inspekcji Pracy „Od wieku  

na rzecz ochrony pracy – Rola Pa ństwowej Inspekcji Pracy w zapewnieniu 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na prze strzeni 100 lat”  
 

Konferencja naukowa skupiająca szerokie grono partnerów z terenu województwa 

łódzkiego, których łączy współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, pod honorowym 

patronatem Marszałka Sejmu oraz Wydziału Praw i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego  odbyła się 27 września 2019 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Organizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. 

Obchody 100-lecia PIP na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej Św. Stanisława Kostki 

w Łodzi, której przewodniczył ks. dr hab. Grzegorz Ryś Arcybiskup Metropolita Łódzki.  

W wygłoszonej homilii odwołał się do Encykliki Św. Jana Pawła II Laborem exercens. 

Podkreślił, że człowiek ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pracy. Praca jest dobrem 

człowieka, przez pracę urzeczywistnia siebie jako człowiek, bardziej staje się człowiekiem. 

Mszę Świętą koncelebrował ks. kan. dr Grzegorz Michalski Honorowy Duszpasterz  Ludzi 

Pracy przy Okr ęgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi . Za tę doniosłą uroczystość 

w imieniu PIP podziękowania złożyła Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru  

w Łodzi Grażyna Ślawska, która wyraziła pragnienie, aby postępować zgodnie z przesłaniem 

Św. Jana Pawła II, że „pierwszą podstawową wartością pracy jest sam człowiek –  
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jej podmiot”. W procesie pracy najważniejszy jest człowiek, jego godność oraz życie  

i zdrowie. 

Na Konferencji Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Główny Inspektor 

Pracy Wiesław Łyszczek ,  Zastępcy Okr ęgowego Inspektora Pracy w Łodzi  

ds. Nadzoru Gra żyna Ślawska oraz ds. Prawno-Organizacyjnych  Aleksandra K ępniak  

wraz ze współpracownikami. 

Otwarcia Konferencji dokonała dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Liszewska – Dziekan 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zaznaczyła, że dzisiejsza 

Konferencja stanowi kolejny przejaw praktycznej realizacji zawartego kilka miesięcy temu 

porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi a Wydziałem Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a jednym z najważniejszych osiągnięć 

cywilizacyjnych jest to, że pracownik jest chroniony. 

Gości powitała Zastępca Okr ęgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-

Organizacyjnych Aleksandra K ępniak, dziękując Marszałkowi Sejmu i dr hab. prof. 

nadzw. Agnieszce Liszewskiej  – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego za objęcie Konferencji Patronatem Honorowym oraz stacjom radiowym  

i telewizyjnym tj. Radiu Łódź, TVP3 Łódź i TVP Info, za patronat medialny nad Konferencją. 

Poinformowała zgromadzonych o tematyce Konferencji i wskazała, że w tym uroczystym 

dniu uczestnicy zostaną zapoznani z historią i działaniami Urzędu w kształtowaniu 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na przestrzeni wieku. 

 

Na wstępie Konferencji referat wygłosił Główny Inspektor Pracy  Wiesław Łyszczek 

nt.: „Rola Państwowej Inspekcji Pracy w systemie prawnej ochrony pracy w Polsce – rys 

historyczny”. W swoim wystąpieniu podkreślił, że niezależnie od zmieniających się 

na przestrzeni minionych stu lat rozwiązań legislacyjnych i uwarunkowań społecznych, 
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polska inspekcja pracy konsekwentnie i rzetelnie wypełniała misję ochrony pracy. Misję, 

którą wybitny i zasłużony inspektor pracy okresu międzywojennego Halina Krahelska, 

określiła jako ochronę zdrowia zatrudnionych, ochronę ich życia oraz ochronę praw 

pracowniczych. 

 

Następnie Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Kadr i Szkoleń Głównego 

Inspektoratu Pracy Iwona Hadacz odczytała list Sekretarza Stanu w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szw eda skierowany do uczestników 

Konferencji. Minister zaakcentował w liście, że przeprowadzane przez Państwową Inspekcję 

Pracy kontrole przyczyniają się do poprawy sytuacji pracowników i innych osób 

świadczących pracę zarobkową, w tym pozytywnie wpływają na poprawę warunków pracy. 

Dzięki nieustającym wysiłkom inspektorów pracy co roku udaje się wyeliminować dziesiątki 

lub setki tysięcy bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.  

Podczas Konferencji wyświetlono film „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy”. 

Konferencję uświetnił koncert instrumentalny oraz pieśni patriotyczne w wykonaniu 

młodzieży Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi. 

Sesję I Konferencji rozpoczął ks. dr hab. kan. Marek St ępniak  z Parafii Świętego 

Witalisa Męczennika w Tuszynie, który wygłosił referat nt.: „Relacja pracownik – pracodawca 

w świetle Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła”. Podkreślił w nim etyczny wymiar pracy. 

Zaznaczył, że wszystkich ludzi łączy praca. Przedsiębiorstwo to wspólnota osób, a praca ma 

charakter społeczny. Udział pracowników w zarządzaniu zakładem jest ich prawem, 

a przedsiębiorstwo jest dla człowieka – pracodawcy i pracownika. 

Dr hab. prof. nadzw. Teresa Wyka  –  Kierownik Zakładu Prawa Ochrany Pracy, 

Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki poruszyła 

zagadnienie „Prawo Każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”. Zauważyła, 
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że bezpieczeństwo i higiena pracy nie jest wartością samą dla siebie. Celem przestrzegania 

przepisów z tej dziedziny jest ochrona dóbr osobistych najwyższych, jakim są życie i zdrowie 

osób wykonujących pracę nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także świadczących 

pracą w innej formule, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, umowy wolontariatu,  

w formie stażu absolwenckiego, a także służb mundurowych. Podkreśliła, że w świetle 

postanowień naszej Konstytucji RP oraz ustawodawstwa zwykłego, każdy kto świadczy 

pracę ma prawo do bhp, ale jest trudny problem ze sposobem realizacji prawa do bhp. 

Dr hab. prof. nadzw. Dariusz Makowski  –  Zakład Prawa Ochrony Pracy, Katedra 

Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki przybliżył zagadnienie 

„Kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy w ujęciu historycznym”. Zauważył,  

że na przestrzeni wieku zadań Państwowej Inspekcji Pracy stale dokładano. Wyraził przy 

tym obawy, aby nadmiar nakładanych na ten Organ zadań nie spowodował paraliżu  

jej działania. 

Podczas Sesji II Konferencji prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz  – Kierownik 

Zakładu Fizjologii i Ergonomii Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 

zreferowała temat „Fizjologia i ergonomia pracy w ujęciu historycznym”.  

Dr Dominik Szczukocki  – Kierownik Pracowni Zagrożeń Środowiskowych  

w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii, Katedra Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki zaprezentował wykład: „Nauki ścisłe oraz 

związki zawodowe na rzecz bezpieczeństwa pracy”. 

Ważną częścią konferencji stanowiły przedstawione przez inspektorów pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi od strony praktycznej, na bazie prowadzonych 

czynności kontrolnych oraz prewencyjnych, zagadnienia dotyczące ochrony życia i zdrowia 

na budowach, ochrony przed zagrożeniami przy obsłudze maszyn oraz w rolnictwie.  

W tym zakresie starszy inspektor pracy – główny specjalista  Waldemar Klucha wygłosił 

referat nt.: „Bezpieczeństwo pracownika na budowie na przestrzeni 100 lat”. Nadinspektor 

pracy  Dariusz Bo ńczak omówił „Rozwój systemów eliminujących zagrożenia dla życia  

i zdrowia przy obsłudze maszyn od 1919 r. po czasy współczesne”. Starszy inspektor 

pracy – główny specjalista Janusz Krupa przybliżył „Rolę Państwowej Inspekcji Pracy  

w propagowaniu zasad bezpiecznej pracy  w rolnictwie”. 

Zastępca Okr ęgowego Inspektora Pracy w Łodzi ds. Nadzoru Gra żyna Ślawska  

podziękowała prelegentom za niezwykle interesujące omówienie zagadnień objętych 

programem, które potwierdziły potrzebę organizowania tego typu spotkań środowiska 

inspekcyjnego ze światem nauki w celu wymiany myśli i doświadczeń w ważnych dla ludzi 

pracy sprawach. Podziękowała gościom za udział i zakończyła Konferencję. 

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek udzielił wywiadów TV TOYA, Radiu 

Łódź, Radiu Parada. 


