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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. 
 

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają: 

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

zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki 

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

przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu  

na podstawę świadczenia tej pracy, 
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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. 

 

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należą w szczególności: 

 nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu 

pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania 

młodocianych i osób niepełnosprawnych; 

 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności 

oraz kontrola przestrzegania obowiązku: informowania powiatowych urzędów pracy 

przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, 

opłacania składek na Fundusz Pracy, dokonania wpisu do rejestru agencji 

zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu  

do tego rejestru, prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi 

w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzenia 

działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265  

z późn. zm.), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art.19ga i art. 85 

ust. 2 tej ustawy; 
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 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 

przez cudzoziemców; 

 kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone do stosowania u pracodawców 

wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 544), z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych 

właściwych organów nadzoru rynku, w rozumieniu ww. ustawy, oraz prowadzenie 

postępowań w sprawie takich wyrobów; 

 kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem 

spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach; 

 nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków określonych w art. 35 oraz 

art. 37 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń  

i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 

Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 

również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WEi2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), 

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006", zgodnie z odrębnymi przepisami 

dotyczącymi ochrony pracy, w zakresie swoich kompetencji; 

 nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez 

Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia 

nr1907/2006, w zakresie swoich kompetencji; 

 podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń  

w środowisku pracy, a w szczególności: badanie okoliczności i przyczyn wypadków 

przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom, 

analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków 

zapobiegających tym chorobom, inicjowanie prac badawczych w dziedzinie 

przestrzegania prawa pracy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 

inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, 

udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników,  

a także w zakresie przestrzegania prawa pracy, podejmowanie działań 

prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa 

pracy; współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli 

przestrzegania przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom  
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dla środowiska; kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,  

o których mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach  

i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019r., poz.706)  

oraz określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej 

i w zgodach na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych 

oraz w zgodach na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych,  

w tym w zakresie: oznakowania zakładu inżynierii genetycznej lub jego części, 

środków bezpieczeństwa związanych z daną kategorią zamkniętego użycia, urządzeń 

używanych podczas zamkniętego użycia w odniesieniu do danej kategorii 

zamkniętego użycia, określonej w zezwoleniu na prowadzenie zakładu inżynierii 

genetycznej oraz w zgodzie na zamknięte użycie, oraz kontrola prowadzonej 

dokumentacji dotyczącej zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeprowadzanego 

w zakładzie inżynierii genetycznej, jeżeli dokumentacja ta zawiera informacje mające 

związek z bezpieczeństwem i higieną pracy; 

 kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach  

lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia  

19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1924); 

 opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 

 prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej – uczestnictwo  

w postępowaniu przed sądem pracy w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy; 

 wydawanie i cofanie zezwoleń w przypadkach, o których mowa w art. 3045 ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dot. wykonywania pracy lub innych zajęć 

zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia); 

 wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2206); 

 udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników, 

oraz członków ich rodzin w zakresie: dostępu do zatrudnienia, warunków zatrudnienia 

i pracy, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia, rozwiązania umowy, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w przypadku utraty pracy, powrotu do pracy lub 

ponownego zatrudnienia, dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych, zasad 

członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania z czynnego i biernego prawa 

wyborczego do przedstawicielstw pracowniczych, w tym organów związków 
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zawodowych i rad pracowników, dostępu do szkoleń, dostępu do zasobów 

mieszkaniowych, dostępu do kształcenia, nauki zawodu i szkolenia zawodowego  

dla dzieci pracowników, pomocy udzielanej przez urzędy pracy; 

 ściganie wykroczeń, o których mowa w art. 106 i art. 107 ustawy z dnia  

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 2215) oraz udział w postępowaniu w sprawach dotyczących tych wykroczeń  

w charakterze oskarżyciela publicznego;  

 ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, 

wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń,  

gdy ustawy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze 

oskarżyciela publicznego; 

 kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia  

10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 i 730),w zakresie 

paliw ciekłych w ramach wykonywania kontroli, o której mowa w pkt 1; 

 kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177); 

 wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych. 

  

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

 osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy  

oraz osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą,  

na rzecz którego taka praca jest świadczona; 

 przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej 

podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

 osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, 

wykonującym pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone 

im prace. 

 

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje wymienione wyżej 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 
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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. 

Struktura organizacyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 
Okręgowym Inspektoratem Pracy kieruje okręgowy inspektor pracy przy pomocy 

zastępcy ds. nadzoru i zastępcy 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. 
 

Działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy Łodzi w 2020 roku – informacje ogólne 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi realizował w 2020 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 2020 r., opartym na Programie działania Państwowej Inspekcji Pracy 

w roku 2020 oraz na lata 2019- 2021 zaopiniowanym przez Radę Ochrony Pracy.  
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II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY  

II.1. Informacje ogólne – statystyka 

W okresie sprawozdawczym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi 

zrealizowanych zostało ogółem 4075 kontroli (dla porównania w roku 2019 kontroli było 

5502, natomiast w 2018 roku – 5861). 

 

Kontrolami objętych zostało 3873 podmiotów gospodarczych zatrudniających 244 907 

pracujących (w latach 2018 i 2017 kontrole przeprowadzono u 4789 i u 5459 pracodawców). 
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Dominującą liczbą kontroli objęto zakłady małe o zatrudnieniu do 9 osób  

– przeprowadzono 2509 kontroli w takich zakładach, co stanowi prawie 62 % ogólnej liczby 

kontroli. Inspektorzy pracy kontrolowali 971 razy w zakładach o zatrudnieniu od 10  

do 49 osób (24% ogólnej liczby kontroli), o zatrudnieniu od 50 do 249 osób – 383 razy (9 %)  

oraz kontrolowali 212 razy w zakładach o zatrudnieniu powyżej 249 osób (5% ogólnej liczby). 

 

 

W porównaniu z latami ubiegłymi, tym razem w roku 2020, uwzględniając sektory 

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

(przewaga tej branży wzrasta, w latach ubiegłych było to „Przetwórstwo przemysłowe”) 

przeprowadzono 1044 kontrole – to prawie 27 % wszystkich przeprowadzonych kontroli. 

Inspektorzy pracy w przedsiębiorstwach z branży „Przetwórstwo przemysłowe” 

przeprowadzili 844 postępowań, co stanowiło około 22 % ogólnej liczby, zaś w branży 

„Budownictwo” dokonano 577 kontroli – 15% ogółu kontroli. W przypadku wszystkich 

pozostałych sektorów kontrole rozkładały się w miarę równomiernie (stanowiły nie więcej  

niż 6,5 % ogółu wszystkich kontroli w danym sektorze PKD). 

 

Szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych kontroli w podmiotach wg sektorów 

gospodarki narodowej w porównaniu do roku 2019 r. pokazują wykresy na następnej stronie. 
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W roku 2020 w wyniku przeprowadzonych kontroli wydawane były następujące środki 

prawne: 

 decyzje nakazowe ogółem – 9 512 (dla porównania w roku 2019 wydanych było 15 216 

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

o decyzje płacowe – 141 ogółem (dla porównania w roku 2019 było wydanych 

takich decyzji 254, natomiast w 2018 – 345 decyzji); 

o decyzje ustne – 4381 (w latach 2019 i 2018 odpowiednio 7097 i 8 930 decyzji); 

 decyzje skierowania do innych prac – 104 dotyczących 220 pracowników (w latach 2019 

i 2018 odpowiednio 150 dotyczących 254 pracowników oraz 172 dotyczących 317 

pracowników); 
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 wnioski w wystąpieniach – 11 621 (w latach 2019 i 2018 odpowiednio 17 013 i 16 885 

wniosków); 

 mandaty – 627 na kwotę 719 100,- zł (w latach 2019 i 2018 odpowiednio 1 170 na kwotę 

1 353 620,- zł oraz 1 152 na kwotę 1 360 450,- zł); 

 wnioski do sądu – 21 (w latach 2019 i 2018 odpowiednio 59 i 147 wniosków); 

 środki wychowawcze – 832 (w latach 2019 i 2018 odpowiednio 1144 i 1440); 

 upomnienia – 43 (w latach 2019 i 2018 odpowiednio 67 i 93). 

 

Szczegółowe dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej w 2020 roku 
znajdują się w ostatnim Rozdziale niniejszego Sprawozdania. 

 

II. 2. Działania kontrolno-nadzorcze w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy 

II. 2.1. Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  

W 2020 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zgłoszono 319 zdarzeń 

wypadkowych, w których poszkodowane zostały 343 osoby, z tego 6 zgłoszeń dotyczyło 

wypadków zaistniałych w latach wcześniejszych. Spośród zgłoszonych zdarzeń zaistniałych 

w 2020 roku, za wypadki przy pracy zostały uznane 233 zdarzenia, w których 

poszkodowanych zostało 255 osób.  

Inspektorzy pracy w 2020 r. przeprowadzili ogółem 148 kontroli w 145 podmiotach,  

w zakresie badania okoliczności i przyczyn 148 wypadków, w których poszkodowane  

były 172 osoby oraz jedno zdarzenie potencjalnie wypadkowe. Spośród zbadanych 

wypadków przy pracy 110 wypadków, w których poszkodowanych było 125 osób, zaistniało 

w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

ZDARZENIA ZGŁOSZONE (wg daty zgłoszenia) 

 OIP Łódź 
zgłoszone w analizowanym okresie: od 01.01.2020 do 31.12.2020 

W1b 
Zarejestrowane 

zdarzenia wypadkowe 

poszkodowani (wg skutków wypadków) 

śmiertelne ciężkie lekkie Suma 

indywidualne 300 63 84 150 297 

Zbiorowe 19 1 4 41 46 

Razem 319 64 88 191 343 

Tabela 1. Wszystkie zdarzenia zgłoszone do OIP w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
 

Wskazana liczba zdarzeń uznanych za wypadki przy pracy może ulec zmianie  

ze względu na trwające obecnie postępowania powypadkowe zarówno prowadzone przez 
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inspektorów pracy w ramach czynności kontrolnych, jak i postępowania prowadzone przez 

zespoły powypadkowe w zakładach pracy. 
 

ZDARZENIA ZAREJESTROWANE (wg daty zaistnienia) 

OIP Łódź 
zaistniałe w analizowanym okresie: od 01.01.2020 do 31.12.2020 

W3 
Zarejestrowane 

zdarzenia wypadkowe 

poszkodowani (wg skutków wypadków) 

Śmiertelne ciężkie lekkie Suma 

indywidualne 217 30 46 140 216 

zbiorowe 16 1 6 32 39 

razem 233 31 52 172 255 

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

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

 

W roku 2020 r. inspektorzy pracy zakończyli czynności kontrolne, w trakcie których 

zbadali okoliczności i przyczyny 148 wypadków uznanych za wypadki przy pracy, w których 

poszkodowanych było 172 osoby, w tym 110 wypadków uznanych za wypadki przy pracy 

zaistniałych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w których poszkodowanych zostało 

125 osób.  

ZDARZENIA ZBADANE (wg daty zaistnienia) 

OIP Łódź 
zaistniałe w analizowanym okresie: od 01.01.2020 do 31.12.2020 

W2 
Zarejestrowane 

zdarzenia wypadkowe 

poszkodowani (wg skutków wypadków) 

Śmiertelne ciężkie lekkie Suma 

indywidualne 100 14 43 43 100 

zbiorowe 10 1 6 18 25 

razem 110 15 49 61 125 

Tabela 3. Zbadane zdarzenia uznane za wypadki przy pracy. 

 

W roku 2020, w stosunku do 2019 r., nieznacznie spadła liczba zdarzeń zgłoszonych 

do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, jednak nadal jest ona większa niż w roku 2018 

(Rys. 1a). Znacząco spadła liczba wypadków zbadanych przez inspektorów pracy (ze 184  

do 148), na co wpływ miała przede wszystkim mniejsza niż w roku ubiegłym liczba objętych 

badaniem lekkich wypadków indywidualnych (59 w 2020 r., wobec 98 w 2019 r.).  

Sumaryczna liczba osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich utrzymuje 

się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie, natomiast liczba poszkodowanych z lekkimi 

obrażeniami ciała w wypadkach zbadanych w 2020 r. wyraźnie się zmniejszyła (Rys. 1b). 
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Zbadane w 2020 r. wypadki przy pracy najczęściej były zgłoszone przez policję  

(58 %), oraz przez pracodawców (32 %). 
 

Najwięcej spośród zbadanych wypadków (ponad 40%) miało miejsce u pracodawców 

zatrudniających do 10 osób, w tej grupie zakładów było też zatrudnionych najwięcej 

poszkodowanych (również ponad 40%). Niemal 53% śmiertelnych ofiar wypadków  

przy pracy (10 osób) zatrudnionych było w tej grupie zakładów. Po 3 ofiary śmiertelne  

były zatrudnione w pozostałych grupach zakładów (średnich, dużych i wielkich). Ponad 22% 

wszystkich wypadków wydarzyło się w zakładach wielkich (250 i więcej zatrudnionych),  

w tej grupie zakładów zatrudnionych było ponad 22 % wszystkich poszkodowanych. 
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Najwięcej spośród zaistniałych i zbadanych w 2020 r. zdarzeń, które zostały uznane 

za wypadki przy pracy miało miejsce w zakładach przetwórstwa przemysłowego (33,11 %), 

zakładach budowlanych (20,27 %), zakładach prowadzących pozostałą działalność  

w zakresie handlu i napraw (8,78 %) oraz transportu i magazynowania (7,38 %). 
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Rys. 3 
Jak wynika z kontroli inspektorów pracy w 2020 r., poszkodowani w wypadkach 

ze skutkiem ciężkim najczęściej wykonywali pracę w zakładach przetwórstwa 

przemysłowego (32,26 %), w budownictwie (25,81 %), w zakładach prowadzących 

działalność w zakresie handlu i napraw (11,29 %).  
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prowadzących działalność w zakresie transportu i magazynowania (26,32 %),  

w zakładach prowadzących działalność w zakresie handlu i napraw (21,05 %).  

W podmiotach prowadzących działalność w zakresie budownictwa oraz usług 

administrowania ofiary śmiertelne to 15,79 % poszkodowanych. 
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Największa ilość poszkodowanych uległa wypadkom w miejscach produkcji 

przemysłowej (86 osób – 50 %, w tym 50 osób w miejscach produkcji) oraz na terenach 

budów (36 osób – 21 %) i w miejscach i środkach komunikacji publicznej (31 osób – 18 %). 

Również w tych dwóch rodzajach miejsc śmierć poniosła największa ilość poszkodowanych 

– odpowiednio po 6, 5 i 7 osób. Jedna osoba uległa śmiertelnemu wypadkowi na terenie 

leśnym. 

Na podstawie analizy dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez inspektorów 

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

że najczęściej występującymi zdarzeniami, które doprowadziły do znacznej liczby 

poszkodowanych są: 

 utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym – 36 

poszkodowanych (21,0 % wszystkich poszkodowanych), w tym 6 poszkodowanych 

ze skutkiem śmiertelnym (31,6 %) i 12 z ciężkimi obrażeniami ciała (19,4 %), 

 upadek z wysokości na niższy poziom – 27 poszkodowanych (15,7 % wszystkich 

poszkodowanych), w tym 5 poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym (26,3 % ofiar 

śmiertelnych), a 6 kolejnych poszkodowanych doznało ciężkich obrażeń ciała (9,7 % 

wszystkich poszkodowanych w tej grupie), 

 pochwycenie lub odrzucenie osoby – 19 poszkodowanych (11,0 % wszystkich 

poszkodowanych), w tym 1 poszkodowany ze skutkiem śmiertelnym (5,3 %)  

i 9 z ciężkimi obrażeniami ciała (14,5 %), 

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

kontroli nad materiałem obrabianym – 14 poszkodowanych (8,1 % wszystkich 

poszkodowanych), w tym 1 osoba ze skutkiem śmiertelnym (5,3 %)  

oraz 10 poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała (16,1 % poszkodowanych  

w wypadkach ciężkich), 

 obecność poszkodowanego lub osoby trzeciej w strefie zagrożenia  

– 14 poszkodowanych (8,1 % wszystkich poszkodowanych), w tym 2 osoby doznały 

ciężkich obrażeń ciała (4,8 % ogółu poszkodowanych w ciężkich wypadkach), 

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

z góry – 8 poszkodowanych (4,7 % wszystkich poszkodowanych), w tym  

1 poszkodowany ze skutkiem śmiertelnym i 3 z ciężkimi obrażeniami ciała. 
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Rys. 6 

Analizując procesy pracy wykonywane przez poszkodowanych w chwili wypadku, 

jako najczęściej występujące należy wskazać: 

 produkcję i przewarzanie – 39 poszkodowanych, 

 przemieszczanie się, w tym środkami transportu – 33 poszkodowanych 

 wznoszenie nowych obiektów budowlanych – 16 poszkodowanych  

 przebudowywanie, naprawę, rozbudowywanie, konserwację obiektów budowlanych  

i infrastruktury – 12 poszkodowanych, 

 przygotowywanie, instalowanie, montowanie, demontowanie, rozbieranie itp.  

– 12 poszkodowanych, 

 prace związane z czynnościami konserwacji, naprawy, regulacji  

– 15 poszkodowanych,  

 magazynowanie – 9 poszkodowanych. 

 

Podczas realizowania procesów pracy związanych z budownictwem, obejmujących 

zarówno wznoszenie nowych budynków i obiektów infrastruktury, jak i ich przebudowy oraz 

rozbiórki, wypadkom uległo ogółem 37 poszkodowanych, w tym 6 poniosło śmierć  

(32 % wszystkich ofiar śmiertelnych), a 10 osób odniosło ciężkie obrażenia ciała.  
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Najczęściej poszkodowani ulegali wypadkom przy wykonywaniu czynności związanych z: 

 poruszaniem się – chodzeniem, bieganiem, wchodzeniem na, schodzeniem  

itp. – 21 poszkodowanych (12,2 % ogółu poszkodowanych), 

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

– 21 poszkodowanych (12,2 % ogółu poszkodowanych), 

 kierowaniem środkami transportu lub obsługiwaniem maszyn i innych urządzeń 

ruchomych, z własnym napędem – 18 poszkodowanych (10,5 % ogółu 

poszkodowanych), 

 jazdą środkami transportu w roli pasażera – 16 poszkodowanych (9,3 % ogółu 

poszkodowanych) 

 obsługą maszyn związaną z podawaniem/odbieraniem materiałów, wyrobów, 

półwyrobów itp. – 14 poszkodowanych (8,1 % ogółu poszkodowanych), 

 obecnością wynikającą z organizacji pracy – 12 poszkodowanych (4,7 % ogółu 

poszkodowanych), 

 braniem do rąk, chwytaniem, trzymaniem, umieszczaniem w poziomie  

– 12 poszkodowanych (4,7 % ogółu poszkodowanych). 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2020 

 

 22 

8

14
11

8

10

6

3
7

3
1

4 1

Inne związane z obsługą
maszyn

Chodzenie, bieganie,
wchodzenie na, schodzenie

z itp.

Kierowanie środkami
transportu lub obsługiwanie

maszyn i innych urządzeń

Jazda środkami transportu
w roli pasażera

Podawanie/odbieranie
materiałów, półwyrobów,

wyrobów itp.

Poszkodowani w zbadanych przez OIP Łódź wypadkach przy pracy 
- wg dominujących czynności wykonywanych przez poszkodowanych

lekkie ciężkie

Rys. 8 
 

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

(44 poszkodowanych, w tym 3 ofiary śmiertelne), osoby w wieku 51-60 lat  

(37 poszkodowanych, w tym 3 ofiary śmiertelne) oraz osoby w wieku 21-30 lat i 41-50 lat  

(po 34 poszkodowanych w obu grupach i odpowiednio 5 i 4 ofiary śmiertelne).  

Ponad 37 % poszkodowanych uległo wypadkowi w pierwszym roku zatrudnienia  

na stanowisku, na którym doszło do wypadku, w tym 13 % w pierwszym tygodniu 

zatrudnienia.  

 
Efekty 

W wyniku kontroli wydano: 

 202 decyzji dotyczących łącznie 2731 pracowników (149 decyzji zostało 

wykonanych),  

 188 wniosków (112 zostało zrealizowanych),  

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 długotrwałą poprawę. 
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Inne działania 
W czasie kontroli związanych z badaniem okoliczności przyczyn wypadków  

przy pracy, inspektorzy pracy udzielili 139 porad prawnych, 369 porad technicznych  

i 38 porad dotyczących legalności zatrudnienia.  
 

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 Poinformowanie 
Kontrole 
wspólne 

Kontrole 
na wniosek 

Policja 62 1 1 

Prokuratura 6 - - 

Związki Zawodowe 6 - 1 

Urząd Dozoru Technicznego 4 - - 

Wojewoda 4 - - 

Straż Graniczna 3 - - 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  2 - - 

Społeczna Inspekcja Pracy 2 - - 

Państwowy Nadzór Budowlany  2 - - 

Organa władzy ustawodawczej i parlamentarzyści 1 - - 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 1 - - 

Tabela 4. Zestawienie współpracy z innymi organami i partnerami społecznymi 

 
Wnioski  

Analiza danych o wypadkach przy pracy zbadanych w 2020 roku przez inspektorów 

pracy OIP w Łodzi wykazała, że zdecydowana większość wypadków wystąpiła podczas 

prowadzenia procesów produkcji i przetwarzania oraz w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych, a także podczas przemieszczania się. Wzrost liczby poszkodowanych  

w zbadanych przez inspektorów pracy wypadkach, które zaistniały podczas przemieszczania 

się, można wiązać z częstszym niż w latach wcześniejszych podejmowaniem decyzji  

o badaniu wypadków komunikacyjnych. 

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

dochodzi w sektorze produkcji i przetwarzania oraz budownictwie celowe wydaje się 

potraktowanie priorytetowo tych branż i zintensyfikowanie działań kontrolno-nadzorczych 

oraz prewencyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w tego rodzaju zakładach. 

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. 
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II. 2.2. Kontrole bezpieczeństwa pracy w wytypowanych zakładach o wysokiej skali 
zagrożeń 

A. Kontrole zakładów o potencjalnie wysokim ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w ramach realizacji tematu 

przeprowadzono kontrole w dwóch zakładach pracy produkujących wyroby spożywcze,  

w których są eksploatowane amoniakalne instalacji chłodnicze. 

W żadnym z zakładów, w których przeprowadzono kontrole w ramach tematu,  

nie stwierdzono rażących naruszeń przepisów prawa pracy, w tym dotyczących 

technicznego bezpieczeństwa pracy.  

W związku z kontrolami inspektorzy pracy wydali: 

 24 decyzje, w tym 2 decyzje ustne, 

 10 wniosków w wystąpieniach. 

Działania inspektorów pracy wpłynęły na obniżenie ryzyka wystąpienia awarii związanej  

z możliwością wycieku amoniaku i tym samym podniosły poziom bezpieczeństwa pracy.  

Do najważniejszych efektów działań kontrolnych należy zaliczyć:  

 zapewnienie systemu detekcji amoniaku zgodnego z obowiązującymi przepisami, 

 zapewnienie odpowiedniej wentylacji, w tym wentylacji awaryjnej,  

m.in. w maszynowni chłodni. 

 

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

W ramach realizacji tematu przeprowadzono kontrole w dwóch zakładach pracy, 

gdzie pracę wykonuje 254 pracowników, w tym 44 kobiety (w tej grupie pracę świadczy  

6 kobiet powyżej 55 roku życia oraz 6 mężczyzn powyżej 60 roku życia). 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 20 decyzji  

(9 pisemnych), w tym: 

 7 decyzji wydanych z rygorem natychmiastowego wykonania, 

 5 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn.  

Pracodawcy wykonali 16 decyzji. 

Ponadto, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 2 wnioski  

w wystąpieniach. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 

 przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego, 

 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  
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 wykonywania pomiarów środowiska pracy, 

 oznakowania znakami bezpieczeństwa miejsc narażenia na działania pól 

elektromagnetycznych,  

 składowania przedmiotów na drogach ewakuacyjnych, 

 braku zabezpieczenia stanowisk pracy przed możliwością zsypywania się 

przerabianego surowca na pracowników, 

 nieprawidłowości związanych z eksploatowanymi maszynami. 

Wydane w tym zakresie środki prawne wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i warunków 

pracy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie badań lekarskich, stosowania środków 

ochrony indywidualnych oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego, wykonywania prac  

bez wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych, wymiany powietrza w objętych kontrolą 

pomieszczeniach. 
 

 

Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości: 

 uszkodzona, popękana tablica układu sterowania 

 
 

 siatka zabezpieczająca przed dostępem do strefy niebezpiecznej układu 

rozwłókniającego posiadała wyrwane elementy w sposób umożliwiający dostęp  

do elementów ruchomych 
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 elementy układu sterowania mieszalnika nie zostały opisane w języku polskim,  

na tablicy znajdowały się napisy w języku włoskim 

 
 dwa mieszalniki nie zostały wyposażone w urządzenia ochronne zabezpieczające 

przed możliwością dostępu do strefy niebezpiecznej znajdującej się  

przy mechanicznym układzie sterowania sprzęgłem napędu 

 
 

 przy dwóch zasilarkach mieszalników zdemontowano osłony przekładni pasowych 

znajdujących się na wysokości ok 2,4m 
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 przekładnia pasowa napędu transportu pneumatycznego mieszalnika starego  

nie została wyposażona w urządzenie ochronne zabezpieczające przed dostępem  

do strefy niebezpiecznej przekładni od strony silnika 

 
 ręczny wózek podnośnikowy z hydraulicznym ręcznym mechanizmem unoszenia 

posiadał wykrzywione widły 

  
 osłona bębna z liną wyciągarki wózków nie została zabezpieczona przed możliwością 

jej otworzenia bez użycia narzędzi podczas pracy urządzenia 

 
Główne przyczyny zaniedbań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  

oraz warunków pracy w kontrolowanych zakładach, były związane z wiekiem i stanem 

technicznym parku maszynowego oraz wcześniejszymi zaniedbaniami pracodawców 

dotyczącymi eksploatacji maszyn. Podkreślić jednak należy, że we wszystkich zakładach 

następuje poprawa tego stanu. Obecnie użytkowane maszyny są modernizowane  

i remontowane, a także kupowane są nowe maszyny, dzięki czemu stan bezpieczeństwa 

oraz warunki pracy ulegają poprawie. 
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C.  Kontrole przeprowadzone w ramach realizacji tematu „Bezpieczeństwo  
i higiena pracy w zakładach, w których występuje narażenie na czynniki  
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”  

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 5 kontroli w zakładach, w których 

występuje narażenie na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy 

technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. W zakładach objętych kontrolą 

było 185 osób pracujących, w tym 142 zatrudnione na podstawie stosunku pracy  

(22 kobiety).  

W kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami  

lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,  

w kontrolowanych zakładach pracowało ogółem 44 pracowników, w tym 25 kobiet.  

Z czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym występowały głównie 

substancje chemiczne i ich mieszaniny. W jednym z zakładów wystąpił proces 

technologiczny, podczas którego dochodziło do uwalniania czynnika o działaniu 

rakotwórczym (pył drewna).  

Według uzyskanych podczas kontroli informacji, w żadnym z kontrolowanych 

zakładów nie zastępowano substancji, ich mieszanin, czynników lub procesów 

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, mniej szkodliwymi dla zdrowia, 

gdyż nie było to możliwe ze względu na utrzymanie parametrów technologicznych  

i jakościowych wyrobów (jak na przykład stosowanie bezwodnika kwasu chromowego  

w kąpieli galwanicznej, stosowanie określonych odczynników chemicznych koniecznych  

do analiz, stosowanie chłodziwa przy obróbce mechanicznej, którego ubocznym produktem 

jest formaldehyd). 

 W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono m.in. następujące 

nieprawidłowości: 

 jeden pracodawca nie wypełnił obowiązku sporządzenia i przekazania  

do Okręgowego Inspektoratu Pracy w wymaganym terminie, tj. do 15 stycznia 

„Informacji o substancjach chemicznych ich mieszaninach, czynnikach lub procesach 

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”,  

 w dwóch zakładach zaprowadzony rejestr prac w narażeniu na czynniki rakotwórcze 

nie zawierał wszystkich wymaganych informacji lub zawierał informacje 

nieprawidłowe, 

 w dwóch zakładach wystąpiły uchybienia dotyczące udokumentowanej oceny ryzyka 

zawodowego i polegały na braku aktualizacji oceny ryzyka po zmianie warunków 

pracy oraz na nie uwzględnieniu wszystkich czynników szkodliwych występujących 

na danym stanowisku,  
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 w jednym zakładzie nie uwzględniono w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń 

związanych z występowaniem czynnika o działaniu rakotwórczym, 

 w jednym zakładzie stwierdzono brak szkolenia stanowiskowego pracownika  

po zmianie stanowiska pracy, 

 w jednym zakładzie stwierdzono nieterminowe przeprowadzanie szkoleń okresowych 

w dziedzinie bhp. 
 

 W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości  

w zakresie:  

 pomiarów szkodliwych czynników o działaniu rakotwórczym, nie stwierdzono 

przekroczenia wartości NDS dla badanego czynnika o działaniu rakotwórczym  

 poinformowania pracowników pracujących w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi, 

o rakotwórczym i mutagennym działaniu tych czynników oraz o ryzyku zawodowym 

występującym przy wykonywaniu prac w narażeniu na te czynniki.  

 wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej.  

 sporządzenia spisu stosowanych niebezpiecznych substancji i mieszanin 

chemicznych oraz zapewnienia dla nich kart charakterystyki.  

 wentylacji ogólnej pomieszczeń pracy, wentylacji awaryjnej i wentylacji 

stanowiskowej.  

 miejsca i sposobu przechowywania stosowanych środków chemicznych.  
 

  W wyniku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości wydano środki prawne:  

 21 decyzji w nakazach, 

 14 wniosków w wystąpieniach. 

 

W czasie prowadzonych kontroli inspektorzy udzielili 15 porad technicznych  

i 11 porad prawnych. 

 

Podsumowanie  
Na podstawie analizy danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli 

należy pozytywnie ocenić stan przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

w kontrolowanych zakładach, w szczególności przepisów dotyczących narażenia na czynniki 

chemiczne, w tym o działaniu rakotwórczym.  

Pozytywna ocena stanu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

w zakładach objętych kontrolą dotyczy takich podstawowych obowiązków pracodawcy,  

jak np. prowadzenie rejestrów związanych z wykonywaniem prac w kontakcie z czynnikami 

rakotwórczymi, sporządzenie oceny ryzyka zawodowego na występujących w zakładzie 
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stanowiskach pracy i informowanie pracowników o ryzyku zawodowym związanym  

z wykonywaniem pracy na zajmowanym stanowisku, wykonywanie pomiarów czynników 

szkodliwych, dostarczanie pracownikom odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków 

ochrony indywidualnej, zapewnienie pracownikom wymaganych informacji dotyczących 

zagrożeń poprzez opracowanie instrukcji bhp i udostępnienie kart charakterystyki 

stosowanych w zakładzie niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, zapewnienia 

odpowiedniego przechowywania środków chemicznych. 

Większość stwierdzonych nieprawidłowości to nieprawidłowości o charakterze 

„uchybienia” a nie „braku” – co oznacza, że w znacznym stopniu obowiązki z zakresu 

zagadnień objętych kontrolą są przez pracodawców realizowane, natomiast czasem sposób 

realizacji tych obowiązków jest niewłaściwy i wymaga korekty.  

Najbardziej rażącym przypadkiem naruszenia przepisów prawa pracy,  

było dopuszczanie 3 pracowników do wykonywania pracy, przez blisko trzyletni okres,  

bez szkoleń okresowych z zakresu bhp - przypadki te stwierdzono w jednym zakładzie 

i miały one miejsce przed ogłoszeniem stanu epidemii i zawieszeniem terminów okresowych 

badań profilaktycznych i szkoleń z zakresu bhp. W wymienionym zakładzie nie stwierdzono 

innych istotnych nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, wystąpiły uchybienia 

dotyczące programów szkoleń bhp, aktualizacji oceny ryzyka, rejestracji wyników pomiarów 

czynników szkodliwych.  

Poza wyżej wymienionym, nie wystąpiły inne przypadki rażącego naruszenia 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sytuacje wykonywania pracy w warunkach 

bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Stąd też nie było potrzeby 

wydawania decyzji wstrzymania prac lub skierowania pracowników do innych prac. 

Sytuacje braku realizacji przez pracodawców określonego obowiązku w całości 

występowały incydentalnie i nie dotyczyły najbardziej istotnych zagadnień związanych  

z realizowanym tematem.  

Stwierdzone podczas kontroli przypadki nieprawidłowego działania pracodawcy  

czy też zaniechania określonego działania, wynikały w większości z pewnego 

niedopatrzenia, zapomnienia lub przeoczenia pracodawców i innych osób odpowiedzialnych 

za wykonywanie określonych obowiązków.  

W ocenie inspektorów pracy niedostateczna znajomość przepisów prawa pracy tylko 

w nieznacznym stopniu przyczyniła się do zaistniałych nieprawidłowości, bardziej  

na ich wystąpienie wpłynęły problemy z właściwą interpretacją przepisów, które, co należy 

podkreślić, często są sformułowane w sposób niejednoznaczny lub mało precyzyjny.  

Stąd stwierdzane niedociągnięcia, np. w sposobie prowadzenia wymaganych dokumentów 

(rejestry prac i pracowników) czy też w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego  

oraz opracowywaniu programów szkoleń.  
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Zdaniem kontrolujących, stwierdzone podczas kontroli uchybienia czy też nawet braki 

w realizacji określonych obowiązków pracodawców raczej nie wynikały z całkowitej 

nieznajomości przepisów lub chęci ich omijania czy też lekceważenia.  

 

II. 2.3. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie 

A. Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych  

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Łodzi przeprowadzili ogółem 269 kontroli 259 podmiotów. W skontrolowanych podmiotach 

zatrudnionych było 1550 osób, w tym 1242 na podstawie nawiązanego stosunku 

Stwierdzono wykonywanie pracy przez 172 cudzoziemców, co stanowi 11% ogółu 

pracujących w skontrolowanych podmiotach. Na innej podstawie niż stosunek pracy 

czynności wykonywało 227 osób. 
 

Najczęściej występujące nieprawidłowości w poszczególnych grupach zagadnień 
Na budowach kubaturowych najczęściej stwierdzane nieprawidłowości związane  

są z zabezpieczaniem pracowników przed upadkiem z wysokości. Wynika to między innymi  

z faktu, że prace na wysokości stanowią zdecydowanie przeważający rodzaj pracy przy 

realizacji tego typu inwestycji. Stwierdzane naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa 

dotyczą stanowisk pracy organizowanych na elementach konstrukcyjnych (stropach, 

dachach), a także na urządzeniach do tymczasowej pracy na wysokości (rusztowaniach  

i drabinach).  

Balustrady ochronne stosowane jako zabezpieczenia stanowisk pracy bywają 

niekompletne lub nie spełniają podstawowych wymogów w zakresie konstrukcji  

czy prawidłowego mocowania. Częstą nieprawidłowością jest także 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.  

W zakresie bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach nadal nie przywiązuje się wagi, 

podczas planowania prac budowlanych, do przygotowania odpowiednich elementów 

kotwiczących. Często stwierdzany jest również brak na rusztowaniach pełnych balustrad 

ochronnych (brak krawężników i poręczy pośrednich), brak balustrad od strony wewnętrznej 

rusztowania odsuniętego od ściany dalej niż na 20 cm, a także brak balustrad części 

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

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 uprawnień 

budowlanych. Rusztowania często dopuszczane są do eksploatacji bez odbioru. 
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Na budowach obecnie powszechnie dostępne są środki ochrony indywidualnej 

chroniące przed upadkiem z wysokości. Jednakże widoczny jest brak dostatecznej wiedzy  

ze strony pracodawców i osób kierujących pracownikami na temat prawidłowego doboru 

sprzętu do warunków w jakich ma być zastosowany. Stosowane są zestawy środków 

ochrony indywidualnej wyposażone w amortyzatory bezpieczeństwa, które nie zawsze mogą 

być wykorzystane przy zbyt małych wysokościach. Problemem jest również niestosowanie 

przez pracowników środków ochrony głowy i brak nadzoru w tym zakresie. 

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 występują zwłaszcza przy pracach 

prowadzonych w ścisłej zabudowie miejskiej. Wyznaczanie stref niebezpiecznych wiąże się  

z zajęciem chodnika, co z kolei związane jest z wysokimi opłatami.  

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 w/w instrukcje 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. Zabezpieczenia  

są kosztowne i pracochłonne, a czas realizacji prac w wykopie nieadekwatnie krótki  

w stosunku do kosztów. 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 na przykład w miejscach kolizji instalacji. 

Przyczyną takich sytuacji jest niewłaściwe planowanie kosztów realizacji kontraktu przed 

jego podpisaniem. Wykonawcy, tam gdzie pozwalają na to warunki, ratują się skarpowaniem 

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

z warunkami gruntowymi i przepisami. Niezmiennie występuje problem składowania urobku 

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.  
 

Przyczyny nieprawidłowości 
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 
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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 braku odpowiedzialności inwestorów  

za bezpieczeństwo na budowie. 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  

 

 

 
Rusztowanie wystaje zbyt wysoko 

 ponad ostatnią linię kotew 
Niepełne przykrycie otworu 
technologicznego w stropie 

  
Brak zabezpieczenia krawędzi  
spocznika i biegu schodowego 

 

Brak zabezpieczenia krawędzi stropu 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2020 

 

 34 

  
Drabina ustawiona na ostatnim podeście rusztowania 

 

  
Urządzenia sterujące usytuowane  

na silniku, brak osłony 
Instalacja zasilająca urządzenia 

na budowie 

  
Brak zabezpieczenia przed upadkiem  

z wysokości 
Stemple podpierające strop postawione  

na pustakach 
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Rusztowanie posadowione  
na niewzmocnionej skarpie 

Brak zabezpieczenia przed upadkiem  
z wysokości 

 
Przykłady dobrych praktyk 

 
Wygrodzenie otworu w stropie parkingu 

podziemnego 

 
Zabezpieczenie ścian wykopu 

 
Wygrodzenie krawędzi wykopu 

 
Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości 
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Najlepszą budową objętą kontrolą była budowa hotelu Hilton (budowa została objęta 

specjalnym nadzorem w ramach tematu własnego „Budowy pod specjalnym nadzorem  

– budowa Hotelu Hilton”. Budowa prowadzona jest w ścisłym centrum miasta. Generalnym 

wykonawcą jest ERBUD Sp. z o.o.  

 
Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych. 

W wyniku kontroli placów budów w 2020 roku inspektorzy pracy wydali następujące 

środki prawne: 

 1039 decyzji, w tym 946 decyzji zostało wydanych w formie decyzji ustnych, 

 52 decyzji wstrzymania prac, 

 98 decyzji wstrzymania eksploatacji, 

 30 decyzji skierowania do innych prac 76 pracowników,  

 16 decyzji zakazu wykonywania prac. 

 

Inspektorzy pracy skierowali 49 wystąpień zawierających 93 wnioski. Nałożyli  

49 mandatów za popełnienie 171 wykroczeń, na łączną kwotę 60 700,- zł. Zastosowali  

51 środków wychowawczych, za popełnienie 100 wykroczeń. Przedsiębiorcy wykonali  

946 decyzji (co stanowi 91% wszystkich wydanych decyzji). 

 

Przykłady realizacji decyzji: 
przed: po: 
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Zabezpieczenie krawędzi schodów i otworów w ścianie zewnętrznej budynku. 

 
Chodnik dla mieszkańców w strefie 

niebezpiecznej 

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej 

Brak zejścia do wykopu Zapewnienie zejścia do wykopu 
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Poinformowano w ramach współpracy inne organy nadzoru i kontroli o wynikach kontroli, tj.: 

 Państwowy Nadzór Budowlany - 3 informacje o wynikach kontroli oraz 1 kontrola  

na wniosek, 

 Urząd Dozoru Technicznego – 1 wspólna kontrola,  

 Policja – 6 informacji o wynikach kontroli, 

 Straż Graniczna – 4 informacje o wynikach kontroli, 

 Wojewoda – 4 informacje o wynikach kontroli, 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 1 informacja o wynikach kontroli, 

 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – 1 informacja o wynikach kontroli. 
 

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, kontrole budów miały głównie charakter 

interwencyjny i skargowy, co spowodowało, że bardzo dużo inwestycji zostało 

przeprowadzonych i zakończonych bez kontroli inspektorów pracy.  

Niezmiennie, od lat 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. Rozbudowana 

struktura podwykonawców powoduje rozmywanie się odpowiedzialności za bezpieczeństwo. 

Problemem na mniejszych inwestycjach realizowanych przez małe firmy jest brak 

dostatecznej wiedzy oraz brak wykwalifikowanych pracowników.  

 

B. Kontrole prac przy budowach i remontach dróg 

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Łodzi przeprowadzili ogółem 24 kontrole 23 przedsiębiorców. W skontrolowanych 

podmiotach pracę wykonywało 249 pracujących, w tym 221 pracowników. Stwierdzono 

wykonywanie pracy przez 26 cudzoziemców, co stanowi 10% ogółu pracujących  

w skontrolowanych podmiotach. Na innej podstawie niż stosunek pracy czynności 

wykonywało 20 osób.  
 

Najczęściej występujące nieprawidłowości w poszczególnych grupach zagadnień. 
W 2020 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, oznakowania 

terenu budowy i wyznaczania strefy niebezpiecznej, a także w mniejszym stopniu organizacji 

zaplecza higieniczno-sanitarnego. Prace związane z remontami dróg prowadzone  

są najczęściej na terenie zamieszkałym. Powoduje to konieczność umożliwienia wejścia  
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na teren budowy mieszkańcom, którzy potrzebują dostać się do swoich domów.  

Jest to bardzo trudne z uwagi na fakt, że nie można skutecznie zabezpieczyć terenu budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Powoduje to konieczność zastosowania takich 

zabezpieczeń (np. krawędzi wykopów, studzienek kanalizacyjnych itp.), jak w przypadku 

prowadzenia prac w miejscach ogólnie dostępnych. Konieczne jest także wytyczenie ciągów 

dla pieszych mieszkańców, które skutecznie odgradzają ich od zagrożeń. Jednakże zakres 

prac często powoduje konieczność ciągłych zmian w przebiegu tych ciągów, co jest bardzo 

czasochłonne i w niektórych sytuacjach wręcz niemożliwe. 

Także budowa nowych dróg, jak w przypadku budowy zachodniej obwodnicy Łodzi 

powoduje podobne problemy. Teren budowy przecinają drogi używane przez mieszkańców  

i konieczność zapewnienia osobom postronnym bezpieczeństwa powoduje, że praca  

na budowie wymaga od pracowników większej uwagi i odpowiedzialności.  

Nieprawidłowości w zakresie wyznaczania stref niebezpiecznych dotyczą zagrożeń 

związanych z możliwością najechania bądź kolizji z ciężkim sprzętem zmechanizowanym,  

a także prac w pobliżu czynnych napowietrznych linii energetycznych. Problem na terenie 

Łodzi jest dość poważny, bowiem na części budów wzdłuż remontowanej ulicy przebiegały 

czynne linie niskiego napięcia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezpośrednio pod linią 

niskiego napięcia, a także w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 3 m nie wolno sytuować stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów  

lub maszyn i urządzeń budowlanych. Dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych 

przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, pod warunkiem uzgodnienia 

bezpiecznych warunków pracy z użytkownikiem, dotyczy wyłącznie linii wysokiego napięcia. 

Powstaje zatem problem, jakie warunki musi spełnić wykonawca, aby mógł zlecić 

pracownikowi wykonywanie pracy, np. montażu instalacji w wykopie lub układania kostki 

brukowej, a także wykonywanie pracy przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego w strefie 

określonej w przepisach, w przypadku występowania napowietrznej linii niskiego napięcia. 

Wykonawcy na terenie Łodzi nie mogą uzyskać uzgodnienia z zakładem energetycznym 

PGE. Zakład powołuje się na obowiązujące przepisy i twierdzi, że takie uzgodnienie jest 

konieczne wyłącznie w odniesieniu do linii wysokiego napięcia. Odmawia także wyłączenia 

linii niskiego napięcia na czas prowadzenia robót z oczywistych względów – linie te zasilają 

gospodarstwa domowe w danym rejonie. Powstaje pytanie, jak zatem zgodnie  

z obowiązującymi przepisami wykonać remont ulicy, wzdłuż której przebiega (najczęściej  

tuż przy chodniku) linia niskiego napięcia.  

W obszarze przygotowania pracowników do pracy najczęściej występujące 

nieprawidłowości dotyczą niewłaściwego wyposażenia pracowników w środki ochrony 

indywidualnej. Od lat nieprawidłowości przy budowie i remontach dróg dotyczą 

niestosowania przez pracujących maseczek przeciwpyłowych, środków ochrony słuchu  
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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. Ponadto, 

nadal pojawiają się bardzo stare uprawnienia, przy których trudno jest określić, czy możliwa 

jest praca na określonym sprzęcie.  

W zakresie przygotowania i organizacji budowy 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. Przykładem może być budowa zachodniej obwodnicy Łodzi, gdzie brak 

odpowiednich uzgodnień doprowadził do wstrzymania prac budowlanych, w jednym 

przypadku nawet na wiele miesięcy.  

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 koparek.  

Nieprawidłowości dotyczące zabezpieczenia stanowisk prac na wysokości stanowiły 

problem głównie na budowie zachodniej obwodnicy Łodzi (S14). Nieprawidłowości dotyczyły 

w większości budowy obiektów inżynierskich: podestów użytkowanych przez zbrojarzy  

i betoniarzy, a także stanowisk pracy na fundamentach, których wysokość przekraczała  

1 metr. Charakter stwierdzonych nieprawidłowości jest podobny jak w opisie dotyczącym 

kontroli prac budowlanych, w tym rozbiórkowych.  
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Przyczyny nieprawidłowości występujących przy robotach liniowych także drogowych 

związane są przede wszystkim z czasochłonnością stosowania prawidłowych zabezpieczeń, 

a także z ograniczeniami niezależnymi od firm realizujących inwestycję, uniemożliwiającymi 

często spełnienie wymagań określonych w przepisach. Na terenie miast remonty dróg 

odbywają się bez całkowitego wyłączenia z ruchu, ponieważ z punktu widzenia 

funkcjonowania miasta często jest to niemożliwe. W Łodzi w zakresie ruchu kołowego 

częściowo zostało to rozwiązane poprzez zastosowanie rewitalizacji obszarowej,  

która powoduje zamknięcie dla samochodów całego kwartału. Nie zmieniło to jednak 

problemów z przemieszczaniem się mieszkańców po terenie prowadzonych prac. Generalni 

wykonawcy robót liniowych często wskazują jako przyczyny nieprawidłowości także 

konieczność uwzględniania interesów mieszkańców. Oczywisty obowiązek zapewnienia 

mieszkańcom dostępu do domów lub lokali usługowych wymusza umożliwienie osobom 

postronnym poruszanie się po terenie budowy. Przy niewielkim terenie jakim dysponują 

wykonawcy często nie ma możliwości zabezpieczenia terenu budowy. W 2020 roku 

wykonawcy remontów ulic także wskazywali, że niektóre inwestycje udało się przeprowadzić 

sprawniej ze względu na zmniejszenie ruchu komunikacji miejskiej podczas pandemii.  

Na przestrzeni ostatnich lat należy zauważyć, że z inwestycji drogowych eliminowani  

są wykonawcy nie posiadający odpowiednich środków do zapewnienia dostatecznego 

poziomu bezpieczeństwa.  
 

Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych 
W wyniku kontroli placów budów w 2020 roku inspektorzy pracy wydali: 

 115 decyzji, w tym 112 decyzje zostały wydane w formie decyzji ustnych, 

 9 decyzji wstrzymania prac, 

 2 decyzje skierowania do innych prac 11 pracowników,  

 6 decyzji zakazu wykonywania prac. 

Inspektorzy pracy skierowali 3 wystąpienia zawierające 4 wnioski. Nałożyli 4 mandaty 

za popełnienie 16 wykroczeń, na łączną kwotę 4500 zł. Zastosowali 10 środków 

wychowawczych za popełnienie 21 wykroczeń.  

Przedsiębiorcy wykonali 114 decyzji (co stanowi 99% wszystkich wydanych decyzji), 

poprawiając warunki pracy 168 pracowników.  
 

Najgorzej ocenioną budową była inwestycja obejmująca prace związane z remontem 

mostu na rzece Oleśnicy. Prace prowadzone były na niewyłączonej z ruchu drodze 

powiatowej nr 45.  
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Nieprawidłowo zmontowane rusztowania, 

brak zabezpieczenia przed upadkiem  

z wysokości, brak uziemienia. 

Brak bezpiecznych dojść, brak ochrony 

przed upadkiem z wysokości. 

 

 

Brak zaplecza higieniczno-sanitarnego  
 

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”, realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Obejmuje budowę drogi na odcinku 

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

przez konsorcjum Strabag-Budimex.  
 

Podsumowanie  
Na terenie województwa łódzkiego w 2020 roku prowadzono kilka inwestycji liniowych 

o dużej skali, jak budowa trasy S14 - zachodniej obwodnicy Łodzi w systemie „projektuj  

i buduj” (budowa została objęta również tematem własnym Budowy pod specjalnym 

nadzorem - budowa trasy S14 – zachodniej obwodnicy Łodzi, szczegółowy opis zadania 

znajduje się w dalszej części sprawozdania) oraz największa inwestycja, tj. budowa tunelu 

kolei podziemnej przebiegającego pod całym śródmieściem miasta (budowa została objęta 

również tematem własnym Budowy pod specjalnym nadzorem – budowa tunelu 
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średnicowego - przekop pod miastem pomiędzy dworcem PKP Łódź Fabryczna a Łódź 

Kaliska, szczegółowy opis zadania znajduje się w dalszej części sprawozdania).  

Obie inwestycje prowadzone są przez firmy stawiające na wysoki poziom bezpieczeństwa, 

co ma odzwierciedlenie w braku wypadków przy pracy na tych budowach.  

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 z ruchu. Wykonawcy muszą walczyć 

z niesubordynowanymi mieszkańcami, którzy nie bacząc na zagrożenia wchodzą w strefy 

niebezpieczne. Budownictwo drogowe wciąż boryka się z problemem niedostatecznej 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, co skutkuje koniecznością 

sprawdzania przez inspektorów stanu prawnego sprzed kilkudziesięciu lat, aby ustalić,  

czy dane uprawnienia odnoszą się do obsługiwanego sprzętu. 

 

Działania prewencyjne związane z realizacją tematów dotyczących kontroli prac 
budowlanych, w tym rozbiórkowych oraz kontroli prac przy budowach i remontach 
dróg. 

W ramach działań prewencyjnych związanych z realizacją programu  

informacyjno-prewencyjnego w budownictwie „Budowa STOP wypadkom!” przeprowadzono 

8 szkoleń, w których uczestniczyło łącznie 250 osób. Szkolenia przeprowadzono  

na 8 budowach. 

W ramach współpracy z sygnatariuszami Porozumienia dla Bezpieczeństwa  

w Budownictwie podjęto wspólne działania prewencyjne w ramach Tygodnia 

Bezpieczeństwa. W dniach 5-11 października 2020 r. na terenach budów prowadzonych  

na obszarze województwa łódzkiego przeprowadzono 3 szkolenia dla 51 pracodawców  

z wykorzystaniem przekazanych przez Główny Inspektorat Pracy prezentacji. W szkoleniach 

uczestniczyło 110 osób.  

W trakcie Targów Budowlanych „INTERBUD” 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 wykład dla wystawców, pracodawców, wykonawców,  
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a także osób odwiedzających targi na temat nowych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. 

 

C. Krótkie kontrole w budownictwie ukierunkowane na eliminowanie zagrożeń 
wypadkowych w budownictwie  

Niezależnie od kompleksowych kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlanych, obejmujących szeroki zakres zagadnień, w tym 

związanych z przygotowaniem prac, inspektorzy pracy prowadzili w 2020 roku również,  

tzw. krótkie kontrole, ukierunkowane na szybkie wyeliminowanie bezpośrednich zagrożeń  

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

w związku z zauważonymi lub zgłoszonymi zagrożeniami 

W ramach zagadnienia zrealizowano:  

 krótkie kontrole w budownictwie, będące skutkiem bezpośrednich zagrożeń dla życia 

lub zdrowia pracujących (65 kontroli w 63 podmiotach);  

 kontrole w budownictwie, które potwierdziły likwidację bezpośrednich zagrożeń  

dla życia lub zdrowia pracujących (45 kontroli w 52 podmiotach). 
 

W sytuacjach bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia zdrowia i życia 

pracowników wydano łącznie 174 decyzji (w tym 171 decyzji ustnych), dotyczących: 

 wstrzymania wykonywania prac – 87 decyzji (50% decyzji dotyczyło prac  

na wysokości); 

 wstrzymania eksploatacji niesprawnych maszyn i urządzeń, z czego – 53 decyzje  

(75 % dotyczy rusztowań zmontowanych niezgodnie z przepisami); 

 skierowania do innych prac – 35 decyzji (81 pracujących);  

 zakazu wykonywania prac w miejscach niebezpiecznych, w warunkach zagrożenia  

– 4 decyzje; 

47 decyzjom nadano rygor natychmiastowego wykonania na podstawie artykułu  

108 kpa. Nałożono 26 mandatów za 52 wykroczenia (łączna kwota grzywny 29 950,- zł). 

Zastosowano 39 środków wychowawczych za 55 wykroczeń. 

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości: 

 Prace na wysokości, na 65 przeprowadzonych kontroli w 55 kontrolach wydane 

decyzje dotyczyły nieprawidłowego zabezpieczenia stanowisk pracy położonych na 

wysokości. W 32 kontrolach wystąpił problem pracy na nieprawidłowo zmontowanych 

rusztowaniach, w 11 wystąpił problem braku bądź nieprawidłowego zabezpieczenia 

stanowisk pracy przy pracach wykonywanych na dachu. W 8 kontrolach stwierdzono 

brak bądź nieprawidłowe zabezpieczenie otworów technologicznych w stropach, 
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otworów w ścianach zewnętrznych. W 4 kontrolach stwierdzono brak wymaganych 

środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem.  

 Wyposażenie pracujących w środki ochrony indywidualnej:  

o nieużywanie przez pracownika środków ochrony głowy oraz brak  

lub nieodpowiednie środki ochrony głowy – problem wystąpił w 39 podmiotach,  

o brak lub niestosowanie środków ochrony indywidualnej chroniących przed 

upadkiem z wysokości, w sytuacji gdzie jest to wymagane – wydano 4 decyzje. 

 Brak zabezpieczenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych: 

o  strefy niebezpiecznej związanej z możliwością upadku przedmiotów z wysokości 

– problem zaistniał w połowie skontrolowanych pracach budowlanych, 

o brak wyznaczenia strefy prowadzonych prac maszynami do robót ziemnych 

wystąpił na trzech budowach, 

o brak zabezpieczenia przed dostępem osób niezatrudnionych miejsca 

prowadzenia robót budowlanych – problem wystąpił w pięciu kontrolowanych 

podmiotach. 

 Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń elektrycznych - problem dotyczył co drugiej 

budowy: 

o brak zabezpieczenia rozdzielnic budowlanych przed dostępem osób 

nieupoważnionych, brak zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniami 

mechanicznymi,  

o prowizoryczne naprawiane przewody zasilające elektronarzędzia i przedłużacze.  

 Roboty ziemne, praca w wykopach – przeprowadzono 5 kontroli w związku  

z prowadzonymi pracami ziemnymi w sposób zagrażający bezpieczeństwu 

wykonujących prace – wydano 3 decyzje wstrzymujące prace w wykopie i 4 decyzje 

zakazu pracy w wykopie ze względu na nieprawidłowe zabezpieczenie pionowych 

ścian wykopu przed utratą stateczności i brak bezpiecznego zejścia/wyjścia  

z wykopu. 

 Przygotowanie osób do pracy: brak potwierdzonego przeprowadzenia instruktażu 

wprowadzającego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przeprowadzonych 

pracach, w dwóch podmiotach dopuszczono do obsługi maszyn osoby 

nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. 
 
 
 

Przykłady działań: 
Zlikwidowano zagrożenie związane z możliwością urazu osoby transportowanej  

w łyżce koparko-ładowarki. Podczas prac remontowych budynku, pracownik wiercił otwory  
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w ścianie budynku nad wykopem. Jako dostępu do stanowiska pracy używano łyżki  

koparko-ładowarki, które obsługiwał pracownik nieposiadający wymaganych kwalifikacji.  

 
 

Podmiot prowadził prace dekarskie w związku z remontem budynku. Zleceniobiorcy 

wykonujący prace na stromym dachu nie zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

chroniące przed upadkiem z wysokości ani w hełmy ochronne. 

W wyniku kontroli zapewniono bezpieczne warunki wykonywania robót na wysokości. 

Wydano 4 decyzje ustne dotyczące zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości, 

stosowania środków ochrony głowy, eksploatacji rusztowań i zabezpieczenia osób 

postronnych.  

 
Na terenie budowy wykonywano prace montażu warstwowych płyt dachowych. 

Zlikwidowano zagrożenia związane z możliwością upadku z wysokości spowodowane 

brakiem zabezpieczeń stanowisk pracy przed możliwością upadku z wysokości, brakiem 
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urządzeń ochronnych przy rusztowaniach. Wyznaczono i wygrodzono strefy niebezpieczne 

związane z pracami transportowymi przy użyciu żurawia. Zapewniono bezpieczne dojścia  

do stanowisk pracy. Wydano 15 decyzji, w tym 5 decyzji wstrzymania prac, 1 decyzję 

skierowania do innych prac.  

  
Przykłady uzyskanych efektów: 
W wyniku kontroli: 

 pracodawca zapewnił bezpieczny dostęp do stanowiska pracy na wysokości: 

            
 uzupełniono brakujące elementy balustrad, dokonano odbioru techniczn. rusztowania: 
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 wymieniono spaloną rozdzielnicę budowlaną: 

       
 

D. Kontrole dotyczące budownictwa infrastruktury kolejowej 

 Celem kontroli było eliminowanie 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 prowadzonych prac. 

W okresie od czerwca do października 2020 r. skontrolowano 7 wykonawców robót torowych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono m.in., że pośród 159 osób objętych 

kontrolą wykonujących pracę w 7 podmiotach:  

 3 pracowników nie poddano wstępnym badaniom lekarskim; 

 5 pracowników nie stosowało przydzielonej odzieży roboczej;  

 dla 58 pracowników wykonujących pracę w 2 podmiotach nie zapewniono 

pomieszczeń higienicznosanitarnych. 
 

W wyniku kontroli wydano ogółem 28 decyzji nakazowych (wszystkie zostały 

wykonane), w tym: 5 decyzji pisemnych oraz 23 decyzje ustne. 

W wyniku kontroli zapewniono również 58 pracownikom pomieszczenia  

higieniczno-sanitarne. Za wykroczenia przeciw prawom pracownika ukarano mandatami  

2 pracodawców, a w stosunku do 4 zastosowano środek oddziaływania wychowawczego. 

Łączna kwota mandatów wyniosła 2 600,- zł.  
 

II. 2.4. Prace wykonywane w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze 
publicznym) 

Kontrole zagadnienia były realizowane w dwóch podtematach: zagrożenia publiczne 

w budownictwie oraz zagrożenia publiczne w pozostałych rodzajach działalności. 

W ramach tematu przeprowadzono ogółem 36 kontroli prac wykonywanych  

w miejscach ogólnodostępnych, podczas których stwierdzono występowanie zagrożeń  

o charakterze publicznym, w szczególności nieprawidłowości powodujących bezpośrednie 
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zagrożenie życia lub zdrowia dla wszystkich osób, które mogą przebywać w miejscach 

niebezpiecznych. W ramach pierwszego podtematu przeprowadzono 29 kontroli  

(w 29 podmiotach) i 7 kontroli (w 6 podmiotach) w ramach drugiego podtematu.  

W podmiotach objętych kontrolą pracę świadczyło 1425 osobom, w tym na podstawie 

umowy o pracę 1387 osób.  
Kontrole przeprowadzono w: 

 28 podmiotach zatrudniających do 9 pracowników, 

 4 podmiotach zatrudniających od 10 do 49 pracowników,  

 2 podmiotach zatrudniających od 50 do 250 pracowników,  

 2 podmiotach zatrudniających powyżej 250 pracowników. 
 

Zastosowane środki prawne 
W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy pracy wydali środki prawne: 

 130 decyzji (117 decyzji ustnych), w tym: 

o 12 decyzji wstrzymania prac; 

o 2 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn; 

o 9 decyzji skierowania do innych prac łącznie 9 pracowników; 

o 1 decyzję zakazującą wykonywania prac; 

 oraz 23 wnioski w wystąpieniach. 

Ponadto inspektorzy nałożyli 3 mandaty oraz zastosowano 25 środków wychowawczych.  
 

Współpraca i innymi organami 
W związku z przeprowadzonymi kontrolami inspektorzy pracy przekazali informację  

o wynikach kontroli: w jednym przypadku do Urzędu Dozoru Technicznego oraz w jednym 

przypadku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 

Przykłady nieprawidłowości 

 

Widoczny brak oznakowania miejsca 

prowadzenia robót ziemnych oraz 

wyznaczenia i oznakowania strefy 

niebezpiecznej. 
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Niewłaściwe wygrodzenie strefy 

niebezpiecznej. Wykonywanie pracy  

z podestu rusztowania niewyposażonego 

w balustradę ochronną zabezpieczającą 

pracownika przed upadkiem z wysokości. 

Niestosowanie przez pracowników 

środków ochrony indywidulanej głowy 

wymaganych podczas tego typu prac 

  

  
 

 

Niewłaściwe wykonywanie prac na 

wysokości – brak zabezpieczeń 

chroniących przed upadkiem  

z wysokości. Widoczne niewłaściwe 

wyznaczenie strefy niebezpiecznej  

w której może dojść do upadku 

przedmiotów z wysokości. Niewłaściwe 

wykonanie balustrady ochronnej – brak 

desek krawężnikowych  

  

Widoczne stanowisko cięcia elementów 

betonowych – niewłaściwa organizacja 

stanowiska oraz jego położenie stanowiły 

zagrożenie dla wykonującego pracę ze 

względu na ciągłość ruchu pojazdów 

szynowych. Pracownik nie stosował 

żadnych środków ochrony indywidulanej 

podczas wykonywania prac związanych 

z obsługą przecinarki do betonu 

 

 
Efekty przeprowadzonych działań 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wykonano wszystkie wydane decyzje,  

co każdorazowo weryfikowane było podczas czynności kontrolnych. Pracodawcy czy też 

osoby nadzorujące wykonywane roboty wielokrotnie w obecności inspektora pracy 

prowadzącego czynności kontrolne usuwali nieprawidłowości wskazane uprzednio  

w wydanych środkach prawnych. 
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Należy również zauważyć, że każdorazowo w przypadku wydania podczas czynności 

kontrolnych decyzji dotyczących wstrzymania prac, wstrzymania eksploatacji czy też 

skierowania pracowników do innych prac w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości mających 

charakter bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia wykonujących prace bądź osób 

postronnych mogących mieć dostęp do miejsca wykonywania prac, stwierdzone 

nieprawidłowości były eliminowane przez osoby nadzorujące wykonywane prace. 

  

Podsumowanie 
Przeprowadzone kontrole i stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zagrożeń  

o charakterze publicznym w przeważającej liczbie były generowane przez podmioty 

wykonujące roboty budowlane. Budownictwo było dominującym rodzajem działalności, które 

podlegało kontroli. Kontrole przeprowadzono przede wszystkim w małych podmiotach 

zatrudniających do 9 pracowników. Kontrolowane podmioty zatrudniają zazwyczaj jednego 

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

przypadkowe, wykonujące prace wyłącznie na potrzeby konkretnego zlecenia. Rodzaj 

stwierdzonych nieprawidłowości to nadal brak wyznaczenia, oznaczenia i wygrodzenia stref 

niebezpiecznych, zabezpieczenia terenu prowadzonych prac, robót budowlanych przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Widoczne jest tutaj także nagminne wykonywanie prac 

bez właściwego zabezpieczenia pracowników – nie są oni wyposażani lub nie stosują 

przydzielonych środków ochrony indywidulanej. Stwierdzono przypadki niestosowania 

środków ochrony głowy, ochrony oczu, dróg oddechowych czy też środków ochrony 

indywidualnej chroniących przed możliwością upadku z wysokości.  
Przeprowadzone kontrole w podmiotach z branży „Kultury, rozrywki i rekreacji” 

wykazały podobnie, jak w podmiotach budowlanych, że zatrudniony na umowę o pracę był 

jeden lub dwóch pracowników, a pozostałe osoby wykonujące czynności w ramach umów 

cywilnoprawnych, to osoby często przypadkowe, dorabiające po godzinach, w czasie 

wolnym, bez odpowiednich kwalifikacji do obsługi maszyn oraz doświadczenia i wiedzy  

w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy i generowanych zagrożeń zarówno dla siebie, 

jak i osób postronnych. Podmioty świadczące pracę nie korzystały z pomocy 

wykwalifikowanych osób z zakresu BHP. Zazwyczaj były to prace krótkotrwałe, czasami 

wykonywane sporadycznie, a nawet jednorazowo.  

Bardzo często osoby organizujące pracę w miejscach publicznych skupiały się  

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

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

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

w ruchu np. ulicznym, drogowym, często nieświadomych zagrożeń.  
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II. 2.5. Kontrole dotyczące przestrzegania przepisów bhp przy wykonywaniu prac 
związanych z narażeniem pracowników na hałas  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w ramach realizacji tego tematu 

przeprowadzono 6 kontroli u 6 przedsiębiorców zatrudniających do 49 pracowników.  

W kontrolowanych zakładach liczba zatrudnionych w ramach stosunku pracy wynosiła 

ogółem 141 osób, w tym 37 kobiet, 23 osoby niepełnosprawne. Kontrolą objęto 3 zakłady 

zajmujące się obróbką drewna oraz elementów drewnopochodnych, zakład zajmujący się 

obróbką kamienia, zakład zajmujący się obróbką metali oraz zakład włókienniczy.  

W 5 przypadkach w ramach wykonywanych prac wykorzystywane były procesy 

technologiczne związane z obsługą maszyn przeznaczonych do obróbki skrawaniem,  

a w jednym przypadku z obsługą maszyn włókienniczych. We wszystkich 6 przypadkach 

najczęściej występujące źródło hałasu związane było z eksploatacją maszyn i urządzeń 

produkcyjnych. 

Na 33 stanowiskach stwierdzono, że poziom ekspozycji na hałas odniesiony  

do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy przekraczał 80 dB. 

Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach z pomiarów hałasu  

oraz kartach badań i pomiarów ustalono, że na 15 stanowiskach wielkości opisujące hałas 

mieściły się w przedziale od 0,2 do 0,5 wartości NDN, na 18 stanowiskach wielkości 

opisujące hałas przekraczały 0,5 wartości NDN, w tym na 12 stanowiskach przekraczały 

wartość 1 NDN. 

Ustalono w trakcie kontroli, że w objętych kontrolami zakładach 66 pracowników  

(w tym 23 kobiety) wykonywało pracę w narażeniu na hałas, natomiast 38 pracowników  

(w tym 16 kobiet) wykonywało swoje obowiązki w warunkach zagrożenia (praca  

w warunkach przekroczenia dopuszczalnych wartości NDN).  

W czasie przeprowadzonych kontroli inspektorzy nie odnotowali przypadków chorób 

zawodowych wynikających z narażenia pracowników na hałas. 

 

Stwierdzone nieprawidłowości. 
W trakcie kontroli inspektorzy pracy stwierdzili następujące nieprawidłowości: 

 nieprzeprowadzenie pomiarów hałasu w wymaganym terminie, tj. co najmniej  

raz w roku, na stanowisku „stolarz” przy obsłudze piły formatowej. Pracodawca  

nie dopełnił również obowiązku dokonania pomiarów hałasu na stanowisku stolarz 

podczas obsługi innej pilarki (1 zakład);  

 niezałożenie rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących  

na stanowiskach pracy oraz kart badań i pomiarów lub nieprowadzenie na bieżąco 
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rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy 

(3 zakłady); 

 nieuwzględnienie w opisie stanowiska pracy występujących na nim niebezpiecznych, 

szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy oraz stosowanych środków 

ochrony indywidualnej (2 zakłady); 

 W jednym z tych zakładów wskazano zagrożenie związane z występowaniem hałasu 

wytwarzanego przez maszyny oraz skutki narażenia bez uwzględnienia aktualnych 

wartości NDN oraz wartości progów działania, poziomu, rodzaju i czasu trwania 

narażenia, dostępności środków ochrony indywidualnej przed hałasem, informacji 

uzyskanych w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników.  

 W drugim zakładzie nie uwzględniono prawidłowego czasu trwania narażenia  

oraz obowiązujących u pracodawcy systemów i rozkładów czasu pracy, wartości 

NDN oraz wartości progów działania dla hałasu, dostępności środków ochrony 

indywidualnej przed hałasem o odpowiedniej charakterystyce tłumienia;  

 dotyczące programów szkoleń bhp (3 zakłady). 
 

Działania pracodawców 
W czterech zakładach, w których stwierdzono przekroczenia NDN hałasu 

opracowano oraz wdrożono programy działań organizacyjno-technicznych zmierzające  

do ograniczenia narażenia na hałas poprzez: 

 wymianę wrzeciona oraz rolek jezdnych piły formatowej, 

 systematyczne przeglądy, remonty i smarowania, mające na celu eliminowanie luzów 

i drgań, systematyczne kontrole i wymiany stępionych narzędzi skrawających, zakup 

pił tłumiących hałas, dobór indywidualnych ochronników słuchu o odpowiedniej 

charakterystyce tłumienia hałasu, kontrolę poziomu hałasu na stanowiskach pracy 

przez systematyczne zgodne z przepisami, przeprowadzanie badań i pomiarów 

hałasu, w ramach inwestycji zakup nowych obrabiarek do drewna o zmniejszonej 

emisji hałasu, informowanie pracowników o zagrożeniu i sposobach zapobiegania 

zagrożeniom, wpływie hałasu na organizm człowieka, obowiązku stosowania 

ochronników słuchu, przeprowadzanie okresowych badań lekarskich – audiometria 

słuchu,  

 zmianę organizacji pracy poprzez wprowadzenie przerw w pracy i rotację 

pracowników, przestrzeganie częstotliwości przeprowadzania badań i pomiarów 

czynników szkodliwych, 

 oznakowanie znakami bezpieczeństwa stanowisk/miejsc pracy z przekroczonym 

NDN, 

 nałożenie obowiązku stosowania ochronników słuchu. 
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W zakresie profilaktyki medycznej stanowiącej ważne uzupełnienie działań 

technicznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka związanego  

z występowaniem hałasu w środowisku pracy pracodawcy ograniczali się do wypełnienia 

obowiązku wynikającego z art. 229 Kodeksu pracy, dotyczącego podstawowych wstępnych  

i okresowych badań lekarskich. W jednym przypadku, w skierowaniach na badania 

pracowników pracujących w warunkach ekspozycji na ponadnormatywny hałas wskazano 

informacje o wartościach przekroczeń NDN wynikających z aktualnych pomiarów. W tym 

przypadku pracownicy dodatkowo przechodzą badania audiometryczne mające na celu 

wyeliminowanie przy pracach w narażeniu na hałas osób, których stan zdrowia odbiega  

od normy, gdyż w wyniku narażenia na hałas może on ulec dalszemu pogorszeniu. Badania 

te mają również na celu wychwycenie wczesnych objawów zmian chorobowych 

(uszkodzenia słuchu) powstających pod wpływem narażenia na hałas i niedopuszczenie  

do pogłębiania się choroby.  

We wszystkich przypadkach przekroczenia progu działania hałasu, pracodawcy 

podjęli działania mające na celu zapewnienie pracownikom ochronników słuchu 

spełniających normy dotyczące ochron słuchu i dobranych pod względem parametrów 

akustycznych do hałasu występującego na stanowisku pracy, jak również pod względem 

indywidualnych cech i potrzeb pracownika. Środki ochrony indywidualnej przed hałasem  

we wszystkich przypadkach były stosowane z uwagi na brak możliwości wyeliminowania 

ryzyka związanego z hałasem przy zastosowaniu innych rozwiązań. Według kontrolujących, 

we wszystkich przypadkach stan techniczny stosowanych przez pracowników środków 

ochrony słuchu nie budził zastrzeżeń.  
 

Wydane środki prawne 
W wyniku realizacji tematu wydano środki prawne: 

 10 decyzji, 

 2 decyzje ustne, które zostały wykonane w trakcie kontroli,  

 3 wnioski w wystąpieniach. 

Inspektorzy nie wydali decyzji wstrzymujących pracę oraz decyzji z rygorem 

natychmiastowej wykonalności.  

Środki prawne zastosowane przez inspektorów dotyczyły m.in.: 

 prowadzenia rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia,  

 prowadzenia kart badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,  

 dokumentowania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem pracy  

na stanowiskach pracy, w szczególności w oparciu o aktualny stan faktyczny  

oraz w zakresie opisu stanowiska pracy uwzględniającego występujące 

niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy, stosowanych 
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środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie zagrożenia związanego  

z narażeniem pracowników na hałas zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,  

 zakresu tematycznego programów szkoleń wstępnych oraz okresowych, które nie 

uwzględniały zagadnienia dotyczącego występowania hałasu na stanowiskach pracy,  

 sporządzania i wdrażania programów działań organizacyjno-technicznych w sytuacji 

osiągnięcia lub przekroczenia wartości NDN, 

 częstotliwości przeprowadzania pomiaru natężenia hałasu oraz braku pomiarów  

na wszystkich stanowiskach związanych z narażeniem na hałas, 

 oznakowania znakami bezpieczeństwa stanowisk/miejsc pracy z przekroczonym 

NDN. 
 

Podsumowanie 
Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wiedza pracodawców  

i pracowników o szkodliwym działaniu hałasu oparta jest w głównej mierze na obowiązkach 

wynikających z przepisów bhp (np. uzyskanie dokumentu potwierdzającego odbycie szkoleń 

bhp, niekoniecznie w oparciu o pełny wymagany zakres szkolenia, przestrzeganie 

częstotliwości pomiarów).  

Wdrażane przez pracodawców metody zapobiegania narażeniu na hałas ograniczane 

są głównie do prawidłowego doboru oraz udostępnienia pracownikom ochronników słuchu 

po przekroczeniu wartości progów działania oraz wprowadzenia obowiązku ich stosowania  

w warunkach przekroczenia NDN, do uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego 

brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w warunkach narażenia na hałas. 

Podejmowane działania nie uwzględniają inwestycji pozwalających ograniczać hałas  

na drodze jego rozprzestrzeniania się (transmisji) przez opracowanie oraz zastosowanie 

środków ochrony zbiorowej takich jak: obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne, tłumiki 

akustyczne, ekrany akustyczne i przemysłowe kabiny dźwiękoizolacyjne, materiały 

pochłaniające dźwięk, układy aktywnej redukcji hałasu.  

Powyższe wskazuje na jedynie podstawową wiedzę pracodawców w zakresie 

szkodliwości działania hałasu, która nie jest poszerzana o opracowania i publikacje naukowe 

w tym zakresie.  

Jako przyczyny przekroczenia wartości progów działania oraz NDN hałasu 

inspektorzy wskazali uwarunkowania związane z konstrukcją stosowanych w procesach 

produkcyjnych maszyn i urządzeń technicznych, w tym wynikające z: 

 organizacji stanowisk pracy w związku z optymalizacją procesu produkcyjnego  

– zamontowanie 8 obrabiarek w jednej hali produkcyjnej; 

 stanu technicznego maszyn;  

 stosowania narzędzi skrawających o zwiększonej emisji hałasu. 
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II. 2.6. Kontrole dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach zajmujących 
się obróbką mięsa 

Celem prowadzonych kontroli była kompleksowa ocena przestrzegania 

obowiązujących przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy  

w zakładach zajmujących się obróbką mięsa. W warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2,  

a także wdrożonych ograniczeń w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby, 

inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili w tych zakładach  

15 kontroli. 
W ramach realizacji tematu kontrole przeprowadzono w podmiotach prowadzących 

działalność produkcyjną związaną z: 

 przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu – 9 kontroli, 

 przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa z drobiu – 1 kontrolę, 

 produkcją wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego – 5 kontroli. 

W objętych kontrolą zakładach pracę wykonywało 1256 pracowników,  

w tym: 491 kobiet, 11 osób niepełnosprawnych, 339 cudzoziemców, zaś 4 osoby 

wykonywały czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.  

Kontrole przeprowadzono w zakładach zatrudniających:  

 do 9 osób (5 zakładów), 

 od 10 do 49 osób (8 zakładów), 

 od 50 do 249 osób (1 zakład), 

 powyżej 250 osób (1 zakład zatrudniający 1011 osób w tym 404 kobiety). 

 

A.  Kontrole w podmiotach, które zrealizowały program prewencyjny skierowany 
do zakładów zajmujących się obróbką mięsa 

W podmiotach, które zrealizowały program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy 

„Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa” 
przeprowadzono 3 kontrole, w tym w 2 podmiotach prowadzących działalność produkcyjną 

związaną z produkcją wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  

oraz w 1 podmiocie prowadzącym działalność związaną z przetwarzaniem  

i konserwowaniem mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu. W kontrolowanych podmiotach 

zatrudnionych było ogółem 20 pracowników, w tym 7 kobiet. W jednym podmiocie 2 osoby 

wykonywały pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W kontrolowanych podmiotach  

nie zatrudniano pracowników niepełnosprawnych, młodocianych i cudzoziemców. 

Kontrole przeprowadzono w 2 zakładach o zatrudnieniu do 9 osób oraz w 1 zakładzie 

zatrudniającym od 10 do 49 osób. 
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Dane dotyczące liczby pracowników narażonych i liczby pracowników pracujących  
w warunkach niezgodnych z normami higienicznymi 

W kontrolowanych podmiotach nie stwierdzono wykonywania pracy w warunkach 

przekroczenia norm czynników szkodliwych. Z danych uzyskanych w trakcie kontroli wynika, 

że w zakładach małych i średnich tylko niewielka liczba pracowników zajmuje się innymi 

pracami niż pracami w kontakcie z mięsem – na 20 pracowników zatrudnionych w tej grupie 

podmiotów aż 19 narażonych jest na czynniki biologiczne, tj. pracuje w kontakcie z mięsem 

(95%). Prawie 75% wszystkich zatrudnionych pracowników w tej grupie podmiotów pracuje 

bezpośrednio przy produkcji mięsa w narażeniu na substancje chemiczne, hałas  

i mikroklimat. 

 
Ocena stanu przestrzegania przepisów BHP – wyniki kontroli 

W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali 24 decyzje (6 decyzji ustnych)  

– w odniesieniu do 49 pracowników, w tym 4 decyzje z rygorem natychmiastowego 

wykonania, 1 decyzję wstrzymania eksploatacji maszyn oraz 7 wniosków w wystąpieniach  

w odniesieniu do 14 pracowników. 

Udzielono również 5 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy.  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zastosowano 1 środek wychowawczy. 

Wydane decyzje dotyczyły stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie: 

 braku rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników 

biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia, 

 braku rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników 

biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia, 

 niespełnienia wymagań przepisów prawa pracy stosowania w pomieszczeniach stałej 

pracy wyłącznie oświetlenia elektrycznego; kontrole wykazały, że występują 

pomieszczenia stałej pracy bez dostępu światła dziennego, a podmioty kontrolowane 

na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego nie uzyskały zgody właściwego 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu  

z okręgowym inspektorem pracy, 

 niewłaściwego stanu technicznego i wyposażenia pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych, 

 niewłaściwej eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych, 

 braku odpowiednich osłon i urządzeń ochronnych maszyn. 
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Stan maszyn i urządzeń technicznych 
Nieprawidłowości w zakresie maszyn w opinii kontrolujących wynikają przede 

wszystkim z faktu eksploatacji starych zużytych maszyn. Stwierdzone w czasie kontroli 

nieprawidłowości w zakresie osłon przy stosowanych maszynach dotyczyły m.in. braku 

pełnych osłon oraz zastosowania niewłaściwej osłony – zamiast zastosowanej osłony 

nastawnej, maszyna winna być wyposażona w osłonę blokującą (ze zintegrowanym 

łącznikiem wpiętym w układ sterowania maszyny). Często wiedza pracodawców, zwłaszcza 

w małych i średnich zakładach, nie jest wystarczająca aby dokonać oceny maszyny  

pod kątem spełniania minimalnych wymagań bhp. W zakresie maszyn i urządzeń 

technicznych w ramach 3 kontroli inspektorzy pracy kontrolowali ogółem 7 maszyn, z czego 

w dwóch (w 2 zakładach) stwierdzili nieprawidłowości w zakresie budowy (osłon) i w jednej  

– niewłaściwe skierowanie spustu gorącej wody z kotła warzelniczego (w 1 zakładzie). 
 

B. Kontrole w podmiotach, które nie przystąpiły do programu prewencyjnego. 

W ramach zagadnienia przeprowadzono 10 kontroli w podmiotach, które  

nie przystąpiły do programu prewencyjnego (do których skierowano zaproszenia  

i które nie przystąpiły do programu, bądź od niego odstąpiły – nie sporządziły Ankiet  

o Ograniczeniu Zagrożeń Zawodowych w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego). 

W ramach realizacji tematu kontrole prowadzono w grupie podmiotów 

gospodarczych, których działalność produkcyjna związana była z: 

 przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu  

– 3 kontrole, 

 przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa z drobiu – 1 kontrola, 

 produkcją wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego – 6 kontroli. 
 

W kontrolowanych podmiotach zatrudniano w ramach stosunku pracy ogółem  

170 pracowników, w tym 54 kobiety, 2 osoby niepełnosprawne i 1 cudzoziemca. W dwóch 

zakładach 2 osoby wykonywały czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.  

Kontrolę przeprowadzono w zakładach o wielkości zatrudnienia:  

 do 9 osób (3 zakłady), 

 od 10 do 49 osób (6 zakładów), 

 od 50 do 249 osób (1 zakład).  
 

Dane dotyczące liczby pracowników narażonych i liczby pracowników pracujących  
w warunkach niezgodnych z normami higienicznymi. 

W żadnym z kontrolowanych zakładów pracy nie stwierdzono pracy w warunkach 

przekroczenia norm (NDS i NDN). W zakładach małych i średnich tylko niewielka liczba 

pracowników zajmuje się innymi pracami niż pracami w kontakcie z mięsem. Z wszystkich 
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zatrudnionych pracowników około 89-95% załogi pracuje w narażeniu na czynniki 

biologiczne, około 58-60% – w narażeniu na substancje chemiczne, a około 65-68%  

– w narażeniu na hałas i mikroklimat.  
 

Ocena stanu przestrzegania przepisów BHP – wyniki kontroli. 
W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali 114 decyzji (28 decyzji ustnych), w tym: 

 24 decyzje z rygorem natychmiastowego wykonania, 

 1 decyzję wstrzymania eksploatacji maszyn, 

 3 decyzje nakazujące wykonanie badań i pomiarów środowiska pracy, 

 2 decyzje skierowania pracowników do innych prac 

oraz 44 wniosków w wystąpieniach. 

Udzielono również 7 porad prawnych oraz 19 porad z zakresu technicznego 

bezpieczeństwa pracy. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono  

1 mandat karny oraz zastosowano 6 środków wychowawczych. 
 

Wydane decyzje dotyczyły stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie: 

 szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 prawidłowości funkcjonowania służby bhp, 

 przeprowadzania badań i pomiarów rozpoznanych czynników szkodliwych  

dla zdrowia występujących w środowisku pracy, 

 rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych 

zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia, 

 wydania i używania przez pracowników właściwych środków ochrony indywidualnej, 

 wentylacji, 

 oświetlenia pomieszczeń (naturalne, sztuczne i awaryjne), 

 zabezpieczenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych, 

 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (stan techniczny, wyposażenie), 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, prac wykonywanych w dwie osoby  

oraz wymagań bezpieczeństwa dotyczących ich wykonywania, 

 instrukcji bezpieczeństwa dla poszczególnych procesów pracy (opracowanie, 

udostępnienie pracownikom), 

 rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników 

biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia, 

 elementów sterowniczych (widoczność, identyfikowalność, oznakowanie, 

usytuowanie poza strefami zagrożenia), 

 osłon i innych urządzeń ochronnych (wytrzymałość, mocowanie, usytuowanie, 

zabezpieczenie przed odrzutem), 
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 systematyczności prowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego maszyn  

i urządzeń technicznych, 

 instrukcji bhp dotyczących maszyn i urządzeń technicznych, 

 instrukcji bhp obejmujących prace magazynowe i transportowe. 
 

Stan maszyn i urządzeń technicznych, stosowanie środków ochrony indywidualnej. 
Nieprawidłowości w zakresie budowy maszyn dotyczyły elementów sterowniczych 

oraz osłon i innych urządzeń ochronnych. Ogółem w 10 kontrolach sprawdzeniem objęto  

30 maszyn, z czego w 10 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. W wyniku 6 kontroli 

stwierdzono nieprawidłowości dotyczące maszyn i urządzeń technicznych w zakresie 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r.,  

Dz. U. Nr 178, poz. 1745).  

W jednej kontroli stwierdzono, że dwie linie technologiczne nie spełniają 

zasadniczych lub innych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199,  

poz. 1228 ze zmianami z 2011 r. Dz.U. Nr 124, poz. 701). 

W większości kontrolowanych zakładów nieprawidłowości dotyczyły braku niektórych 

środków ochrony indywidualnej wymaganych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa  

i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa (Dz. U. Nr 25, poz. 226). Jedną z częstych, 

powtarzalnych nieprawidłowości jest niewydanie i nieużywanie przez pracowników środków 

ochrony indywidualnej tułowia i części udowej kończyn dolnych podczas ręcznych prac  

z użyciem ostrych narzędzi. Nieprawidłowość ta dotyczyła 12 pracowników. 
 

C.  Kontrole w podmiotach nie objętych działaniami prewencyjnymi 

W ramach realizacji tematu kontrole prowadzono w grupie podmiotów 

gospodarczych, których działalność produkcyjna związana była z: 

 przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 

 produkcją wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego. 

W kontrolowanych podmiotach zatrudniano w ramach stosunku pracy ogółem  

1066 pracowników, w tym: 430 kobiet, 9 osób niepełnosprawnych i 338 cudzoziemców.  

W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali 14 decyzji (4 decyzje ustne),  

w tym 2 decyzje z rygorem natychmiastowego wykonania, 1 decyzję nakazującą wykonanie 

badań i pomiarów środowiska pracy oraz 3 wnioski w wystąpieniach. 

Udzielono również 5 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. 
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Wydane decyzje dotyczyły stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie: 

 przeprowadzania badań i pomiarów rozpoznanych czynników szkodliwych  

dla zdrowia występujących w środowisku pracy, 

 rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych 

zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia, 

 rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników 

biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia, 

 zabezpieczenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych, 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, prac wykonywanych przez dwie osoby 

oraz wymagań bezpieczeństwa dotyczących ich wykonywania, 

 organizacji stanowisk pracy (w tym przy oszałamianiu zwierząt, oparzaniu  

i oczyszczaniu tusz) oraz użytkowania narzędzi ręcznych, 

 aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, 

 zapewnienia stateczności maszyn, 

 dostosowania magazynów do rodzaju składowanych ładunków, 

 okresowych kontroli stanu bhp. 
 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że stan przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w poddanych kontroli zakładach przetwórstwa mięsnego  

jest niezadowalający. Wyniki kontroli, w tym zwłaszcza rodzaj stwierdzonych 

nieprawidłowości, potwierdzają potrzebę prowadzenia dalszych działań kontrolnych, 

nadzorczych oraz prewencyjno - promocyjnych. Stan przestrzegania przepisów bhp  

w żadnym z zakładów nie był zadawalający. 

Najlepszy wynik kontroli, w tym najmniej wydanych decyzji, uzyskano w zakładach, 

które zrealizowały program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpieczeństwo  

i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa” (odbyły szkolenia 

zorganizowane przez OIP w Łodzi w roku 2019, przeprowadziły samokontrolę zgodnie  

z Listą kontrolną PIP, sporządziły Ankietę o Ograniczeniu Zagrożeń Zawodowych  

w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego). Podmioty nie objęte działaniami prewencyjnymi, 

biorąc pod uwagę wskaźnik liczby decyzji na jedną kontrolę, wykazały się najgorszym 

wynikiem kontroli. 

Spośród wszystkich kontrolowanych podmiotów narażenie na przekroczenia 

dopuszczalnych norm czynników szkodliwych dla zdrowia występowało w zakładzie  

o zatrudnieniu powyżej 250 osób (1011 osób) i dotyczyło hałasu.  

Kontrole wykazały ponadto, że w zakładach małych i średnich pracownicy  

w przemyśle mięsnym narażeni są praktycznie na wszystkie czynniki środowiska pracy 

związane z tą branżą. Pracownicy tych firm wykonują wszystkie prace w całym procesie 
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produkcji. W firmach małych i średnich bardzo rzadko spotyka się automatyzację bądź linie 

produkcyjne. 

 

II. 2.7. BHP w przedsiębiorstwach rolnych 

A. Ograniczanie zagrożeń w zakładach rolnych z uwzględnieniem legalności 
zatrudnienia – produkcja roślinna 

Przedmiotem przeprowadzanych kontroli była ocena stanu warunków i zasad 

wykonywania określonego typu prac przez osoby zatrudnione w zakładach rolnych, w celu 

wyeliminowania zagrożeń występujących w środowisku pracy lub wynikających ze sposobu 

jej wykonywania w zakładach zajmujących się produkcją roślinną. Realizując kontrole 

uwzględniono zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia i życia pracowników eliminując: 

zagrożenia wywołane czynnikami mechanicznymi w wyniku stosowania niesprawnych 

technicznie maszyn, urządzeń i narzędzi, czynnikami chemicznymi i pyłowymi podczas 

stosowania środków ochrony roślin, czynnikami związanymi z przekroczeniem norm hałasu 

przy zabiegach agrotechnicznych, czynnikami związanymi z zagrożeniem porażeniem 

prądem elektrycznym, czynnikami związanymi z zagrożeniem przeciążenia układu 

mięśniowo – szkieletowego podczas ręcznych prac transportowych oraz zagrożeniami 

związanymi z możliwością potknięcia się pracownika i upadkiem z wysokości. W czasie 

kontroli zwracano uwagę na zapewnienie pracującym wymaganych środków ochron 

zbiorowych i indywidualnych, identyfikację występujących zagrożeń oraz brano pod uwagę 

zagadnienia związane z oceną stanu bezpieczeństwa i higieny podczas prac związanych  

z produkcją roślinną, stosowanych maszyn i urządzeń podczas prac polowych. 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili 5 kontroli 

dotyczących przestrzegania przepisów bhp w gospodarstwach rolnych, zajmujących się 

produkcją roślinną lub mieszaną, w których pracowało ogółem 48 osób z czego 45 w ramach 

stosunku pracy, w tym: 15 kobiet. Czynności przeprowadzono:  

 w 4 gospodarstwach zatrudniających do 20 pracowników, 

 w 1 gospodarstwie zatrudniającym od 21 do 100 pracowników.  
 

Ocena stanu przestrzegania przepisów bhp 
W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in. w zakresie: 

 szkoleń w dziedzinie bhp – w dwóch zakładach stwierdzono, że pracodawcy  

nie odbyli szkolenia z zakresu bhp dla pracodawców,  

 badań lekarskich – w jednym zakładzie dwóch pracowników nie odbyło wstępnych 

badań lekarskich oraz dwóch pracowników nie odbyło okresowych badań lekarskich,  
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 oceny ryzyka zawodowego - w 2 zakładach nie dokonano oceny ryzyka związanej  

z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej (w magazynach 

zbożowych), 

 występowania w środowisku pracy czynników szkodliwych w środowisku pracy  

– w dwóch 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, 

 obiektów i pomieszczeń pracy stwierdzono, że: 

o nie oznakowano barwą bezpieczeństwa progów drzwiowych w magazynie 

zbożowym, 

o nie oznakowano barwą bezpieczeństwa krawędzi rampy załadunkowej  

przy magazynie zbożowym, 

o w dwóch zakładach nie oznakowano wyjść ewakuacyjnych, 

 maszyn i urządzeń technicznych – kontrolą objęto 40 maszyn i urządzeń 

technicznych, w 11 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości; najwięcej 

stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyło braku osłon i zabezpieczeń ruchomych 

części maszyn i urządzeń.  
 

Wydane środki prawne i uzyskane efekty 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 43 decyzje nakazowe 

ogółem, które dotyczyły 34 pracowników, w tym: 

 32 decyzje w nakazach, 

 11 decyzji ustnych,  

w tym:  

 6 decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowego wykonania na podstawie  

art. 108 kpa, 

 1 decyzję wstrzymania eksploatacji maszyn. 

Ponadto skierowano do pracodawców 5 wniosków w wystąpieniach.  

W wyniku stwierdzonych wykroczeń inspektorzy nałożyli na pracodawców 1 mandat 

karny i 1 środek wychowawczy. Pracodawcy wykonali 20 decyzji oraz 1 wniosek 

wystąpienia. 

 
Przyczyny ujawnionych nieprawidłowości. 
 Główne przyczyny ujawnionych nieprawidłowości: 

 brak właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp przez pracowników  

i osoby nadzoru,  
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 nieznajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców 

i pracowników, 

 zły stan techniczny urządzeń, parku maszynowego i obiektów budowlanych 

„odziedziczonych” często po byłych państwowych gospodarstwach rolnych, 

 lekceważenie zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń.  

 
Podsumowanie 
 Część stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikała często z rutyny, 

aprobowania istniejącego stanu technicznego obiektów oraz maszyn i urządzeń 

technicznych i dopiero kontrola ,,z zewnątrz” - kontrola inspektora pracy wskazała 

nieprawidłowości, które były niezgodne z obowiązującymi przepisami i mogły stwarzać 

ryzyko powstania wypadku przy pracy. W czasie kontroli inspektorzy pracy podejmowali 

działania instruktażowo-doradcze, tj. informowali kontrolowanych o sposobach usunięcia 

uchybień oraz konieczności zorganizowania pracy w sposób zgodny z obowiązującym 

porządkiem prawnym. Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektorzy kierowali  

do kontrolowanych podmiotów środki prawne mające na celu usunięcie stwierdzonych w 

czasie kontroli uchybień w przestrzeganiu przepisów prawa pracy, wyznaczając odpowiedni 

termin na usunięcie nieprawidłowości. Działania te miały na celu wyeliminowanie przez 

pracodawców lub przedsiębiorców stwierdzonych w czasie kontroli uchybień oraz 

zapewnienie przestrzegania ww. przepisów prawa pracy w przyszłości. W uzasadnionych 

przypadkach gdy kontrole wymagały sprawdzenia przepisów w zakresie legalności 

zatrudnienia były realizowane w dwuosobowych zespołach inspektorskich. 

 

B  Ograniczanie zagrożeń w zakładach rolnych z uwzględnieniem legalności 
zatrudnienia – Produkcja zwierzęca 

Celem kontroli była oceny warunków i zasad wykonywania określonego rodzaju prac 

zawodowych. Realizując kontrole 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 dla inwentarza, maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy obsłudze zwierząt. 

Czynności kontrolne objęły również kwestie legalności zatrudnienia. 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili 3 kontrole 

przestrzegania przepisów bhp w gospodarstwach rolnych, zajmujących się chowem  

i hodowlą zwierząt, w których pracowały ogółem 34 osoby, w tym 32 w ramach stosunku 

pracy i 2 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym 1 cudzoziemiec).  
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Ocena stanu przestrzegania przepisów bhp. 
W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.: 

 występowania w środowisku pracy czynników szkodliwych – nie dokonano 

rozpoznania i nie ustalono czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników 

występujących w środowisku, dla których niezbędne jest wykonywanie badań  

i pomiarów w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników;  

nie dokonywano oceny zagrożenia szkodliwymi czynnikami biologicznymi  

z uwzględnieniem klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych,  

 obiektów inwentarskich i pomieszczeń pracy - w trakcie czynności kontrolnych 

stwierdzono szereg nieprawidłowości, które miały charakter powtarzalny  

we wszystkich kontrolowanych podmiotach; nieprawidłowości dotyczyły głównie 

niewłaściwego stanu technicznego posadzek i dróg komunikacyjnych,  

 eksploatacji instalacji urządzeń elektrycznych – nieutrzymywania w czystości punktów 

świetlnych, niewłaściwej eksploatacji rozdzielnic elektrycznych i przewodów 

elektrycznych, 

 zagrożeń związanych z upadkiem – w jednym z kontrolowanych zakładów 

stwierdzono niezabezpieczone technologiczne otwory zrzutowe poddaszy 

magazynowych stajni; ustalono, że bele słomy i siana składowane są na poddaszach 

użytkowych stajni, a otwory zrzutowe nie posiadają zabezpieczeń – barierek wokół 

otworów zabezpieczających pracowników przed upadkiem z wysokości lub innych 

skutecznych rozwiązań,  

 zagrożeń związanych z transportem i magazynowaniem – stwierdzono 

nieprawidłowości dotyczące:  

o braku zabezpieczenia bramy wjazdowej przed jej samoczynnym zamknięciem się,  

o braku oznaczenia barwą ostrzegawczą filarów nośnych wiaty do przechowywania 

sprzętu rolniczego,  

o braku oznakowania barwą bezpieczeństwa progu w drzwiach prowadzących  

do hali udojowej i progu w drzwiach prowadzących do warsztatu, wyszczerbione, 

powybijane stopnice schodów prowadzących do obory krów mlecznych, 

o braku instrukcji transportu i magazynowania balotów słomy i siana, 

 instrukcji bhp i procedur dotyczących ochrony zdrowia i życia – stwierdzono 

nieprawidłowości dotyczące nieustalenia 

o wykazu prac, które powinny być wykonywane, co najmniej dwuosobowo,  

o wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

o instrukcji przygotowania i stosowania substancji chemicznych,  
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 maszyn i urządzeń technicznych – najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczyło braku osłon i zabezpieczeń ruchomych części maszyn i urządzeń  

przy maszynach i urządzeniach stosowanych w rolnictwie (ciągnikach, przyczepach 

rolniczych i maszynach służących do zbioru płodów rolnych) oraz przy maszynach  

i urządzeniach warsztatowych.  
 

Wydane środki prawne i uzyskane efekty 
W celu wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości inspektorzy 

pracy wydali 27 decyzji (w tym 6 decyzji ustnych), które dotyczyły 135 pracowników  

oraz 2 wnioski w wystąpieniach. Pracodawcy wykonali wydane środki prawne. 
 

Główne przyczyny ujawnionych nieprawidłowości: 

 brak właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp przez pracowników  

i osoby nadzorujące,  

 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 mających 

istotny wpływ na zdrowie i życie pracowników,  

 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 obiektów budowlanych  

i wyposażenia pomieszczeń, 

 lekceważenie zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń,  

a także z magazynowaniem materiałów i substancji chemicznych. 
 

Podsumowanie 
Przeprowadzone kontrole znacząco wpłynęły na uzyskanie poprawy warunków pracy 

oraz praworządności w kontrolowanych zakładach. Dowodem tego jest wykonanie  

przez pracodawców wszystkich wydanych decyzji. W trakcie kontroli inspektorzy pracy 

udzielili 11 porad technicznych, 6 porad prawnych i 5 porad z legalności zatrudnienia, które 

służyły między innymi uświadomieniu pracodawcom, jakie ciążą na nich obowiązki względem 

pracowników i innych osób pracujących, a w szczególności jakie działania powinni podjąć 

aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.  
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II. 2.8. Kontrole ukierunkowane na eliminowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy realizowane w ramach zadań własnych 

A. Budowy pod specjalnym nadzorem: budowa trasy S14 – zachodniej obwodnicy 
Łodzi.  

Inwestycja rozpoczęta w 2019 roku obejmuje budowę drogi ekspresowej S14  

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

Teofilów” i na odcinku II, od węzła „Łódź Teofilów” do drogi krajowej nr 91 w miejscowości 

Słowik. Budowa realizowana jest w systemie „projektuj i buduj”. Odcinek I realizowany  

jest przez konsorcjum firm i obejmuje budowę drogi na odcinku ponad 12 km oraz budowę 

14 obiektów inżynierskich. Odcinek II realizowany jest przez podmiot mający oddział  

w Polsce i obejmuje budowę ponad 16 km drogi oraz 22 obiektów inżynierskich,  

w tym wiaduktu kolejowego WK10 na odcinku + 7,5 km. Podczas budowy wiaduktu sieć 

trakcyjna będzie wyłączona z eksploatacji w związku z równoległą przebudową trasy 

kolejowej. 

Zgodnie z wewnętrznym podziałem pomiędzy firmy wchodzące w skład konsorcjum 

realizującego I odcinek, jedna Spółka realizuje prace na odcinku od węzła Lublinek  

do Nowego Józefowa.  

Na tym odcinku prace są mniej zaawansowane względem części realizowanej przez 

drugą Spółkę ze względu na konieczność wykonania na początku inwestycji nowych 

instalacji gazowych i elektrycznych. Na odcinku około 2 km prace ziemne były przez długi 

okres wstrzymane do czasu odłączenia starego gazociągu, który znajdował się w torze 

nowobudowanej drogi. Odłączenie było możliwe dopiero po wybudowaniu i uruchomieniu 

nowego 6 kilometrowego odcinka gazociągu. Konieczna także była likwidacja napowietrznej 

linii energetycznej przebiegającej wzdłuż ulicy Maratońskiej, która kolidowała z budową. 

Obecnie realizowana jest budowa obiektów inżynierskich oraz podbudowa nawierzchni  

na odcinkach pomiędzy obiektami inżynierskimi. 

Prace na odcinku Nowy Józefów – węzeł Teofilów realizowane przez Spółkę 

BUDIMEX są znacznie bardziej zaawansowane. Na znacznej części budowy nałożono masę 

bitumiczną. 

W 2020 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

przeprowadzili na budowie ogółem 7 kontroli u 7 przedsiębiorców.  

W skontrolowanych podmiotach pracę wykonywało 114 pracujących,  

w tym 96 pracowników. Stwierdzono wykonywanie pracy przez 11 cudzoziemców,  

co stanowi 10% ogółu pracujących w skontrolowanych podmiotach. 4 osoby świadczyły 

pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.  
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W wyniku kontroli w 2020 roku inspektorzy pracy wydali: 

 32 decyzje, wszystkie zostały wydane w formie decyzji ustnych, 

 1 decyzję wstrzymania prac, 

 2 decyzje zakazu wykonywania prac. 

oraz nałożyli 1 mandat w kwocie 1000 zł i zastosowali 3 środki wychowawcze za popełnienie 

4 wykroczeń.  
 

Najpoważniejsze nieprawidłowości i efekty kontroli 
Największym problemem na całej budowie okazały się napowietrzne linie 

energetyczne średniego i wysokiego napięcia. Na I odcinku linie średniego napięcia 

krzyżowały się z drogami serwisowymi i przechodziły przez place składowe. W strefach 

niebezpiecznych związanych z napowietrznymi liniami energetycznymi składowane  

były materiały, a także pracowały maszyny wykonujące załadunek i rozładunek materiałów.  

W konsekwencji doprowadziło to do uszkodzenia linii. W trakcie kontroli stwierdzono,  

że nie dokonano uzgodnień z zarządcą linii.  
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W wyniku kontroli kierownik budowy ustalił z PGE warunki bezpiecznej pracy  

w pobliżu linii przebiegających przez teren budowy. Ponadto na skrzyżowaniu dróg 

wewnętrznych z napowietrznymi liniami ustawiono bramki wyznaczające dopuszczalne 

gabaryty poruszających się maszyn.  

Na odcinku II realizowanym wzdłuż nowobudowanej drogi, na odcinku około 1,5 km 

przebiega napowietrzna linia energetyczna o napięciu 220kV. Strefa niebezpieczna obejmuje 

część budowy, na której wykonywane były prace ziemne. Nie dokonano uzgodnień  

z zarządcą linii, dotyczących bezpiecznych warunków pracy w pobliżu czynnej linii 

energetycznej. Na okres ustalania z PGE warunków bezpiecznego wykonywania prac  

w pobliżu czynnej linii wysokiego napięcia, wszelkie prace w strefie niebezpiecznej zostały 

wstrzymane, a strefę wydzielono tablicami informacyjnymi.  

 

Stan przed wydaniem środków prawnych Stan po wykonaniu decyzji 

 

Przed skrzyżowaniami dróg serwisowych (transportowych) z napowietrznymi liniami 

energetycznymi ustawiono bramki określające dopuszczalne gabaryty urządzeń. 

 

 

Budowa II odcinka częściowo przebiega przez teren miasta Zgierz. W trakcie 

przeprowadzanej kontroli stwierdzono, że teren budowy przecina droga, po której poruszali 
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się mieszkańcy. Teren budowy był oznakowany tablicami informacyjnymi, jednakże droga, 

która nie była wyłączona z ruchu dla osób postronnych, nie była w żaden sposób 

wydzielona.  

Stan przed wydaniem środków prawnych Stan po wykonaniu decyzji 

 

Generalny wykonawca wygrodził także udostępnioną mieszańcom do użytkowania  

inną ulicę, która wcześniej nie wchodziła w obręb prowadzonych prac budowlanych. 

 
Stan przed wydaniem środków prawnych 

 
Stan po wykonaniu decyzji 

 

 

Po terenie budowy poruszały się ciężkie maszyny budowlane zdejmujące humus, 

które przecinały drogę udostępnioną mieszkańcom. Przed miejscem skrzyżowania dróg  

nie było żadnych oznakowań ostrzegających operatorów przed zagrożeniem. Po wydzieleniu 

drogi przy skrzyżowaniu pojawiły się znaki „Stop” dla operatorów sprzętu budowlanego. 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2020 

 

 71 

 

 

Stan przed wydaniem środków prawnych Stan po wykonaniu decyzji 
  

Koordynacja i przykłady dobrych praktyk 
Generalni wykonawcy postawili wysokie wymagania firmom podwykonawczym. 

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 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.  

W kilku miejscach budowy drogi serwisowe przecinają się z istniejącym podziemnym 

gazociągiem. Wykonawca zbudował specjalne platformy przenoszące obciążenia  

od poruszającego się ciężkiego sprzętu budowlanego, a miejsca skrzyżowań oznakowano 

specjalnymi tablicami informacyjnymi.  
 

Eliminacja zagrożeń związanych z Covid-19 
Każdy z generalnych wykonawców wprowadził obostrzenia mające na celu 

zapewnienie osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy  

w czasie epidemii. Biura budowy są zamknięte dla osób nieupoważnionych. Wejście do biur 
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zabezpieczone jest kodem lub domofonem. Na drzwiach wejściowych i tablicach znajdują się 

informacje o obowiązujących zasadach związanych z ochroną przed zarażeniem. 

 
Na zapleczu budowy jednej z firm wyznaczone są trzy strefy: niebieska – strefa 

bezpieczna nie wymagająca stosowania środków ochrony (pokoje, w których zachowana jest 

odległość 1,5 m), żółta – wymagane jest zasłanianie ust i nosa (miejsca, w których nie jest 

możliwe zachowanie odpowiedniej odległości) i czerwona (miejsca, w których jest kontakt  

z osobami z zewnątrz). Jako strefę czerwoną wyznaczono tzw. „strefę paczki”, gdzie kurierzy 

zostawiają paczki bez bezpośredniego kontaktu z pracownikami budowy. Przy wejściu  

są udostępnione maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk.  

 
 

Pracownicy na budowie zostali wyposażeni w maseczki ochronne, pojemniki  

100 ml z płynami do dezynfekcji. Ponadto, na zapleczu są do ich dyspozycji maseczki i duże 

pojemniki z płynami do dezynfekcji.  

Na składowisku materiałów stanowisko wagowego zostało podniesione, dzięki czemu 

może obsługiwać kierowców bez konieczności bezpośredniego kontaktu.  
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B.  Budowy pod specjalnym nadzorem: budowa tunelu średnicowego – przekop 
pod miastem pomiędzy dworcem PKP Łódź Fabryczna a Łódź Kaliska. 

Budowa podziemnego tunelu średnicowego przebiegającego pod miastem połączy 

Łódź Fabryczną z Łodzią Kaliską i Żabieńcem. Powstać ma łącznie 7,5 km tuneli:  

3 km tunelu dwutorowego o średnicy 12,7 m oraz cztery odcinki tuneli jednotorowych  

o długości 4,5 km i średnicy 8,5 m. Inwestycja prowadzona jest równocześnie w kilku 

miejscach. W rejonie ul. Stolarskiej i Odolanowskiej powstała komora startowa (tzw. szyb 

wschodni) na głębokości 30 m. Z tej komory duża tarcza TBM (nazwana Katarzyną)  

o średnicy 13 m rozpocznie drążenie pod centrum miasta dwutorowego tunelu o długości  

3 km w kierunku dworca Łódź Fabryczna. Szacowane tempo budowy to 10-15 m tunelu  

na dobę. Urobek, za pomocą taśmociągów jest odprowadzany na powierzchnię. 

W rejonie ulic Długosza i alei Włókniarzy powstaje komora startowa (tzw. szyb 

zachodni) dla mniejszej tarczy TBM (nazwana Faustyną) o średnicy 8,7 m. Wydrąży  

ona około 900 m tunelu do komory przy Stolarskiej i Odolanowskiej. Następnie zostanie 

obrócona i rozpocznie wykonywanie tunelu w kierunku stacji Łódź Żabieniec, do komory  

przy Skarpowej. W kolejnym etapie maszyna zostanie przeniesiona do komory  

przy ul. Inowrocławskiej i wydrąży tunel do komory przy al. Włókniarzy. Ostatni, czwarty tunel 

wydrąży po obróceniu w kierunku stacji Łódź Kaliska. Mniejsza tarcza wydrąży  

4 jednotorowe tunele o łącznej długości ok. 4,5 km i średnicy 8,5 m. Obie tarcze obecnie 

znajdują się już wewnątrz komór startowych, jednakże nadal nie rozpoczęto drążenia tuneli. 

Obecnie rozpoczęto także prace przy budowie komory w okolicy ul. Skarpowej, gdzie będzie 

się kończył jednotorowy tunel do Łodzi Żabieńca.  

Pierwotnie generalnym wykonawcą inwestycji w formule „projektuj i buduj” było 

konsorcjum kilku firm. Budowa miała zakończyć się w grudniu 2021 r. Jednakże upadłość 

jednej z firm wchodzących w konsorcjum opóźniła realizację i obecnie planowany termin 

realizacji przedłużył się do grudnia 2022r.  
 
 

Dane statystyczne. 
W 2020 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

przeprowadzili na budowie ogółem 4 kontrole u 4 przedsiębiorców. W objętych kontrolami 

podmiotach pracę wykonywało 18 pracujących, w tym 17 pracowników. Stwierdzono 

wykonywanie pracy przez 2 cudzoziemców, co stanowi 11% ogółu pracujących  

w skontrolowanych podmiotach. Jedna osoba świadczyła pracę na innej podstawie  

niż stosunek pracy. W wyniku kontroli w 2020 roku inspektorzy pracy wydali 1 decyzję ustną 

dotyczącą dokumentacji techniczno-ruchowej agregatu prądotwórczego.  
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Koordynacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy 
Kierownik budowy zapewnił opracowanie planu bioz, który zawiera wszystkie 

elementy wynikające z obowiązujących przepisów, a dodatkowo reguluje m.in. pisemne 

pozwolenia na wjazd na budowę maszyn poddozorowych i samobieżnych, koordynację  

w zakresie bhp i prowadzenie dziennika bhp oraz wymagania dla podwykonawców  

w zakresie przygotowania pracowników do pracy na budowie. Każdy podwykonawca 

obowiązany jest opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót, która jest 

zatwierdzana przez kierownika robót i koordynatora ds. bhp. Przed przystąpieniem  

do realizacji kontraktu wszyscy pracownicy podwykonawcy musza odbyć szkolenie 

wprowadzające, którego program jest zamieszczony w planie bioz. Warunkiem 

dopuszczenia do szkolenia wprowadzającego jest okazanie aktualnego orzeczenia 

lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy,  

w tym na wysokości powyżej 3 m, aktualnego szkolenia bhp przeprowadzonego nie rzadziej 

niż raz na rok oraz koniecznych uprawnień wynikających z ogólnie obowiązujących 

przepisów. Wszyscy pracujący na budowie mają obowiązek stosowania obuwia kategorii S3, 

okularów ochronnych min. F1, rękawic chroniących przed przecięciem (za wyjątkiem 

niektórych stanowisk pracy) oraz hełmów ochronnych. Kolor biały hełmu zarezerwowany  

jest dla nadzoru budowy, a czerwony dla sygnalistów i hakowych. Na budowie w dniu kontroli 

nie było żurawi wieżowych i szybkomontujących.  
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II. 2.9. Kontrole wyrobów w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami 
zasadniczymi – działania realizowane w ramach nadzoru rynku. 

A. Nadzór rynku – wydawanie opinii na wniosek organów celnych. 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 24 kontrole na wnioski Urzędów 

Celnych. Kontrolom poddano ogółem 32 wyroby podlegające wymaganiom zasadniczym.  

Wyniki kontroli przeprowadzonych na wniosek organów celnych prezentuje poniższa 

tabela: 

Dyrektywa/Rozporządzenie UE Liczba wydanych 
opinii ogółem 

Liczba 
pozytywnych 

opinii 

Liczba 
negatywnych 

opinii 
Środki ochrony indywidualnej 2016/425 2 0 2 

Maszyny 2006/42/WE 29 8 21 

 

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 maszyn znakiem CE – 8 maszyn, 

 braku deklaracji zgodności lub wadliwych zapisów w wydanych deklaracjach  

– 15 maszyn, 

 braku lub niewłaściwego oznakowania wyrobów – 17 maszyn, 

 braku lub nieprawidłowego sporządzenia instrukcji użytkowania – 17 maszyn, 

 budowy i wyposażenia technicznego – 5 maszyn. 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych nieprawidłowości w zakresie budowy i wyposażenia 

technicznego maszyn dotyczyły braku zabezpieczeń stref niebezpiecznych lub urządzeń 

ochronnych eliminujących ryzyko urazów mechanicznych. Wady te wynikały najczęściej  

z nieprawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka maszyn, co w konsekwencji sprowadzało się 
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do niewłaściwego doboru urządzeń ochronnych lub ich braku. W wielu przypadkach mogło 

to być spowodowane ograniczaniem kosztów produkcji lub wynikało z faktu zakupu przez 

importerów wyrobów nieprzeznaczonych na rynki unijne. Wpływ może mieć również  

brak odpowiedniej wiedzy producentów i importerów w zakresie wymagań zasadniczych, 

jakie obowiązują na terenie Unii Europejskiej. 

Dominujące były również niezgodności w zakresie formalnym i dokumentacyjnym, 

dotyczącym deklaracji zgodności i instrukcji oraz oznakowania wyrobów,  

w tym oznakowania CE.  

Jak wynika z ustaleń przeprowadzonych kontroli oraz doświadczeń w tym zakresie  

z lat ubiegłych, poza nieznajomością przepisów prawa przez producentów i importerów  

(tj. wymagań oceny zgodności i wymagań zasadniczych oraz norm technicznych), przyczyną 

nieprawidłowości były przede wszystkim względy finansowe. W opinii importerów podobne 

wyroby wyprodukowane na terenie UE są znacznie droższe o tych sprowadzanych  

np. z Chin. Znacznym problemem jest również opracowanie odpowiedniej dokumentacji  

dla potwierdzenia zgodności z wymogami oceny zgodności. Przykładem tego są maseczki 

ochronne i próby powoływania się na certyfikaty nieodnoszące się do tych wyrobów  

lub ich „podrabianie”.  

Zakres i rodzaj stwierdzanych podczas kontroli niezgodności wynika w dużej mierze  

z przyjętych procedur w zakresie wydawania opinii na wnioski urzędów celno-skarbowych.  

W większości przypadków brak jest możliwości przeprowadzenia szczegółowej oceny 

kompletnych maszyn. Kontrolowane wyroby z reguły są składowane w magazynach składów 

celnych, zdemontowane na części lub niekompletnie zmontowane, w opakowaniach 

(kontenerach). W odniesieniu do maszyn rozległych lub urządzeń wielkogabarytowych  

(np. linii technologicznych) ocena może być dokonana po ich zmontowaniu w miejscu 

użytkowania i bezcelowe okazuje się kontrolowanie wyrobu w stanie przeznaczonym  

do transportu.  

Problemy pojawiają się również na etapie zakwalifikowania wyrobów do danej 

dyrektywy, zwłaszcza, gdy do wyrobu nie dołączono żadnej dokumentacji lub wyrób  

jest niekompletny oraz występowały problemy z interpretacją umów międzynarodowych  

np. dla wyrobów sprowadzanych z krajów należących do EFTA. 

W dalszym ciągu występuje duża nieświadomość importerów w zakresie 

konsekwencji i odpowiedzialności wynikającej z wprowadzania do obrotu wyrobów 

niezgodnych z wymogami prawa. Próby dostosowania wyrobów do wymagań zasadniczych 

niejednokrotnie kończą się ponoszeniem dodatkowych kosztów (dla niektórych wyrobów 

urzędy celne występowały z wnioskami 3 - krotnie). Ostatnio pojawił się również trend  

do „samowolnego” dostosowywania wyrobów przed zgłoszeniem do odprawy celnej. 
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B. Kontrole wyrobów w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami 
zasadniczymi – działania realizowane w ramach nadzoru rynku.  

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 91 kontroli pracodawców użytkujących 

wyroby, przedsiębiorców produkujących lub importujących wyroby, w tym: 

 kontrole sprawdzające w związku z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów  

– 16 kontroli,  

 kontrole obrabiarek do metali – 25 kontroli,  

 kontrole środków ochrony przed upadkiem z wysokości – 23 kontrole, 

 kontrole w pozostałych przypadkach – 27 kontroli. 
 

Kontroli poddano ogółem 99 wyrobów podlegających wymaganiom zasadniczym.  

Przeprowadzone 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 nieprawidłowe 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 48 poddanych kontroli maszyn. 

Ponadto w zakresie: 

 dyrektywy 89/686 (2016/425) niezgodności wystąpiły w przypadku 10 kontrolowanych 

wyrobów; odnosiły się do wymagań związanych z nieprawidłowo sporządzonymi 

deklaracjami zgodności i instrukcjami,  

 dyrektywy 2014/68 (97/23) potwierdzono występujące w dalszym ciągu niezgodności 

w 1 skontrolowanym wyrobie; wady dotyczyły: braku oceny końcowej dla zespołu 

urządzeń ciśnieniowych, braku deklaracji zgodności, 

 dyrektywy LVD 2014/35 niezgodności wystąpiły w 1 kontrolowanym wyrobie; 

dotyczyły przed wszystkim wymagań formalnych związanych z deklaracją zgodności  

i instrukcją. 
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Podobnie jak w latach ubiegłych dominujące były niezgodności wynikające  

z wymagań zasadniczych zawartych w dyrektywie maszynowej 2006/42 (98/37). Kontrole 

wykazały, że najczęściej stwierdzano: 

 brak lub nieprawidłowe oznakowanie znakiem CE – stwierdzono w przypadku  

10 maszyn, 

 brak deklaracji zgodności lub wadliwe zapisy w wydanych deklaracjach – 37 maszyn 

 nieprawidłowości dotyczące budowy i wyposażenia technicznego – 14 maszyn, 

 brak lub niewłaściwe oznakowanie wyrobów w zakresie identyfikacji, elementów 

sterowania, ostrzeżeń, barw bhp itp. – 16 maszyn,  

 brak lub nieprawidłowe sporządzenie instrukcji użytkowania – niezgodności 

stwierdzano podczas kontroli 29 maszyn. 
 

Nieprawidłowości w konstrukcji maszyn, urządzeniach ochronnych i układach 

sterowania szczególnie widoczne są w przypadku maszyn importowanych z krajów 

dalekiego wschodu lub spoza Unii Europejskiej oraz przy produkcji na własny użytek. 

Podobnie jak w latach ubiegłych nieprawidłowości w budowie i wyposażeniu 

technicznym maszyn dotyczyły braku zabezpieczeń stref niebezpiecznych lub urządzeń 

ochronnych eliminujących ryzyko urazów mechanicznych oraz nieprawidłowo działających 

układów i elementów sterowania. Jak ustalono, 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. Wpływ ma również 

brak odpowiedniej wiedzy producentów w zakresie wymagań zasadniczych, zwłaszcza  

w przypadku maszyn produkowanych na własny użytek przez pracodawców.  

W dalszym ciągu dominujące są niezgodności w zakresie formalnym  

i dokumentacyjnym dotyczącym deklaracji zgodności i instrukcji oraz oznakowania wyrobów, 

w tym oznakowania znakiem CE. Wady dotyczące deklaracji i instrukcji maszyn stanowią 

znaczny odsetek nieprawidłowości.  

Poza nieznajomością przepisów prawa przez producentów i importerów (tj. wymagań 

oceny zgodności i wymagań zasadniczych) oraz norm technicznych, powodem 

nieprawidłowości są przede wszystkim względy finansowe. Szczególnie w zakresie 

wyposażenia maszyn w zaawansowane technologicznie rozwiązania. Znacznym problemem 

jest również opracowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej. Najczęściej stwierdzano  

to w przypadku produkcji maszyn jednostkowych lub produkcji mało seryjnej czy na własny 

użytek przez pracodawców.  
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W zakresie realizacji „Kontrole obrabiarek do metali” przeprowadzono 25 kontroli 

podmiotów użytkujących obrabiarki do metali. Kontroli w zakresie nadzoru rynku poddano  

28 maszyn. W przypadku 14 poddanych kontroli maszyn stwierdzono niezgodności.  

W zakresie tego tematu dominujące były niezgodności wynikające z braku  

lub nieodpowiednio sporządzonych deklaracji zgodności oraz braku i nieodpowiednich 

instrukcji. Jedynie w 4 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie budowy  

i wyposażenia maszyn w urządzenia ochronne czy elementy sterownicze. 

W zakresie realizacji tematu „Kontrole środków ochrony przed upadkiem z wysokości” 

przeprowadzono 23 kontrole podmiotów użytkujących środki ochrony. Kontroli w zakresie 

nadzoru rynku poddano 28 wyrobów (szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa 

czy systemy chroniące przed upadkiem). W przypadku 5 poddanych kontroli wyrobów 

stwierdzono niezgodności. W pozostałych przypadkach inspektorzy nie odnotowali 

nieprawidłowości. W zakresie tego tematu dominujące były niezgodności wynikające  

z nieodpowiednio sporządzonych deklaracji zgodności oraz nieodpowiednich instrukcji.  

Nie stwierdzono wad wynikających z budowy czy wyposażenia środków ochrony przed 

upadkiem z wysokości. 

Jednocześnie otrzymano informacje o stwierdzonych wadach 4 wyrobów  

– z Okręgowych Inspektoratów Pracy we Wrocławiu i Białymstoku. Wady, jakie tam 

stwierdzono dotyczyły nieprawidłowo sporządzonych instrukcji oraz nieprawidłowo 

sporządzonych deklaracji zgodności. W wyniku podjętych działań niezgodności zostały 

dobrowolnie usunięte przez producenta. Ponadto w 17 przypadkach kontroli były poddawane 

wyroby wyprodukowane przez łódzkiego producenta środków ochrony indywidualnych.  

W jednym tylko przypadku u użytkownika wyrobu tego producenta stwierdzono 

nieprawidłowość polegającą na braku odpowiedniej deklaracji zgodności. Sprawa została 

wyjaśniona, bowiem do wyrobu użytkownik dołączył nieaktualną deklarację zgodności 

wydrukowaną ze strony producenta. W ramach działań dobrowolnych przekazano 

użytkownikowi właściwą deklarację zgodności. 

Mając na uwadze zakres nieprawidłowości i małą ilość wadliwych wyrobów objętych 

rozporządzeniem 2016/42 należy stwierdzić, że środki ochrony indywidualnej chroniące 

przed upadkiem z wysokości są wyrobami, dla których producenci przestrzegają wymagań 

oceny zgodności. 

W zakresie realizacji tematu „Kontrole w pozostałych przypadkach” przeprowadzono 

27 kontroli u podmiotów najczęściej użytkujących wyroby objęte dyrektywą maszynową  

oraz w 1 przypadku objętych dyrektywą 2014/35. Kontroli w zakresie nadzoru rynku poddano  

26 maszyn. W 24 przypadkach stwierdzono niezgodności. W zakresie tego tematu 

dominujące były niezgodności wynikające z braku lub nieodpowiednio sporządzonych 

deklaracji zgodności, braku lub nieodpowiedniego oznakowania wyrobów w zakresie 
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identyfikacji, piktogramów, braku lub nieodpowiednich instrukcji. Jedynie w 9 przypadkach 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie budowy i wyposażenia maszyn w urządzenia 

ochronne czy odpowiednie elementy sterownicze. 
W zakresie realizacji tematu „Kontrole sprawdzające w związku z otrzymanymi 

informacjami o wadach wyrobów” sprawdzono 16 wyrobów. Z reguły były to rekontrole 

sprawdzające usunięcie wcześniej stwierdzonych wad lub sprawdzenie zasadności ustaleń 

poczynionych podczas kontroli w innych OIP. W 4 przypadkach kontrole dotyczyły środków 

ochrony indywidualnej oraz w 12 dotyczyły wyrobów objętych dyrektywą maszynową  

i urządzeń ciśnieniowych. Wyroby i ich ewentualne niezgodności uwzględniono w opisie 

powyżej oraz w tabelach. 
 

W wyniku kontroli lub pism skierowanych do producentów o podjęcie dobrowolnych 

działań usunięto niezgodności w 21 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 czy układów i elementów 

sterowania. W pozostałych sprawach przesłano informacje o wadach i możliwościach 

podjęcia działań dobrowolnych. Obecnie nie upłynęły terminy na udzielenie odpowiedzi  

lub strony nie udzieliły odpowiedzi, a nie przeprowadzono jeszcze kontroli sprawdzających.  

W 13 przypadkach ze względu na siedzibę podmiotów odpowiedzialnych za wyroby, 

kontrole przekazano do rozpatrzenia przez właściwe miejscowo Okręgowe Inspektoraty 

Pracy.  

W 2020 r. podejmowano również działania informacyjno-prewencyjne adresowane 

zarówno do inspektorów pracy, producentów a także do użytkowników maszyn i urządzeń 

technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2020 

 

 81 

III. PRAWNA OCHRONA PRACY  

III.1. Zawieranie umów cywilnoprawnych 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2020 r. przeprowadzono 495 kontroli  

w 485 podmiotach w zakresie przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych  

w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, w tym 11 kontroli zainicjowanych 

było skargami. W 34 kontrolach inspektorzy pracy stwierdzili naruszenie przepisów prawa  

w ww. zakresie.  
W wyniku kontroli inspektorzy wydali środki prawne: 

 25 wystąpień zawierających 28 wniosków, które dotyczyły 39 pracowników, 

 9 poleceń, które dotyczyły 13 pracowników,  

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami skierowano 1 wniosek o ukaranie  

do sądu rejonowego, nałożono 4 mandaty karne, skierowano 8 środków wychowawczych. 

W 2020 r. na 495 kontroli, jedynie w 34 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości  

w podstawie zatrudnienia.  
 

Do najczęstszych przyczyn naruszeń prawa należą: 

 uznawanie 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), 

 chęć obniżenia kosztów zatrudnienia ze względu na brak świadczeń i obowiązków 

występujących przy zatrudnieniu pracowniczym,  

 wyeliminowanie bądź znaczne ograniczenie ryzyka po stronie podmiotu 

zatrudniającego – szczególnie widoczne w czasie ograniczenia prowadzenia 

działalności gospodarczej przez państwo w związku z epidemią SARS-CoV2. 
 

Podsumowanie 
Zauważalne jest obecnie, że zatrudnione osoby wyrażają świadomą, nieprzymuszoną 

wolę świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Jest to spowodowane 

zagwarantowaniem minimalnej stawki godzinowej obowiązującej przy umowie zlecenia oraz 

obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia 

wypłacanego zleceniobiorcom. 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) itp. 
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W 2020 r. w związku z trwającą epidemią SARS-CoV-2 i ograniczeniem prowadzenia 

działalności gospodarczej, przedsiębiorcy zmuszeni byli do redukcji zatrudnienia  

– szczególnie w branżach: hotelarskiej, restauracyjnej, fitness czy sprzedażowej 

(zlokalizowanej w galeriach handlowych). W związku z powyższym, z uwagi na brak pracy, 

ponownie można zaobserwować zjawisko podejmowania zatrudnienia w tzw. „przymusie 

ekonomicznym” i godzenia się na każde warunki proponowane przez podmiot zatrudniający 

– m.in. nielegalne zatrudnienie czy zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych.  

 

III.2. Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób realizujących umowy 
cywilnoprawne 

W 2020 r. przeprowadzono w 504 podmiotach 518 kontroli przestrzegania przepisów 

dotyczących wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób wykonujących czynności  

na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 niedopełnienie obowiązku ustalenia wysokości wynagrodzenia w umowie w taki 

sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę zlecenia lub świadczenia 

usługi nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej – w 6 kontrolach 

(1,2 % wszystkich kontroli); 

 wypłata wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług 

w wysokości niższej niż minimalna stawka godzinowa – w 55 kontrolach  

(10,6 % wszystkich kontroli); w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 

inspektorzy pracy skierowali polecenia lub wystąpienia zobowiązujące do wypłacenia 

osobom wykonującym na podstawie umów cywilnoprawnych należności na ogólną 

kwotę 28 995,79 zł;  

 w zakresie wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, z tytułu wykonywania 

czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej na okres dłuższy  

niż 1 miesiąc – w 77 kontrolach (14,9 % wszystkich kontroli); 

 w zakresie przedkładania wymaganych informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia 

lub świadczenia usług przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi  

– w 42 kontrolach (8,1 % wszystkich kontroli); 

 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 związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w 2020 r. łącznie skierowano  

do pracodawców 136 wystąpień zawierających 171 wniosków oraz 19 poleceń. 
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W związku z popełnionymi wykroczeniami wynikającymi z ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę:  

 skierowano 1 wniosek do sądu w związku z popełnieniem 1 wykroczenia,  

 w postępowaniu mandatowym wymierzono 14 grzywien w łącznej kwocie 17 500,- zł 

za 14 wykroczeń, 

 zastosowano 16 środków wychowawczych obejmujących 16 wykroczeń.  

Na podstawie informacji uzyskanych od pracodawców oraz przeprowadzonych 

kontroli sprawdzających ustalono, że na skutek skierowanych wniosków oraz poleceń, 

wypłacono osobom wykonującym czynności na podstawie umów cywilnoprawnych należne 

wynagrodzenie na ogólną kwotę 21 850,65 zł.  

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 
A. Nieznajomość obowiązujących przepisów prawa, 

Ponad połowę kontroli przeprowadzono w podmiotach zatrudniających  

do 50 pracowników (300 kontroli w podmiotach zatrudniających do 9 pracowników  

i 134 kontrole 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.  

Ponadto, nieznajomość przepisów to główny powód niewypłacania wynagrodzenia  

co najmniej raz w miesiącu, w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 1 miesiąc.  

W treści zawieranych umów cywilnoprawnych strony często ustalały termin wypłaty 

wynagrodzenia, poprzez wskazanie, że wypłata nastąpi w terminie 5 lub 25 dni od dnia 

przedłożenia rachunku lub wskazywały, że wynagrodzenie będzie wypłacane 10 dnia 

następnego miesiąca kalendarzowego.  

Nieznajomość przepisów to również główna przyczyna nieprawidłowości 

polegających na niedopełnieniu 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 nieprzedkładania 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.  
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B. Trudności ekonomiczne kontrolowanych podmiotów  

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami w zakresie możliwości prowadzenia 

działalności gospodarczej w okresie panującej epidemii wirusa SARS-Cov-2, przedsiębiorcy 

nie wypłacali zleceniobiorcom lub usługodawcom przysługującego wynagrodzenia  

lub nie wypłacali wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.  
 

C. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania godzin, poprzez 

niewykazywanie faktycznych godzin wykonywania czynności 

Powyższe wynikało z dążenia do obniżenia kosztów pracy zleceniobiorców  

lub usługodawców lub chęci uzyskania większego zysku.  
 

D. Sytuacja finansowa zatrudnianych osób 

Naruszenia w zakresie wypłaty minimalnej stawki 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. 
 

Podsumowanie 
Przeprowadzone kontrole wykazały, że większość kontrolowanych prawidłowo 

stosowało obowiązujące przepisy o minimalnej stawce godzinowej. 

 

III.3. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2020 r. wniesiono 5 powództw  

o ustalenie istnienia stosunku pracy. Dotyczyło to 3 osób, które świadczyły pracę  

na podstawie „pozornych” umów zlecenia i 2 osób, które świadczyły pracę bez żadnej 

umowy potwierdzonej na piśmie.  

 Wszystkie powództwa zainicjowane zostały skargami złożonymi przez osoby 

świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź bez żadnej umowy, w tym  

w 3 przypadkach przeprowadzone zostały kontrole i wydane zostały środki prawne, które nie 

zostały wykonane przez pracodawcę, zaś w 2 przypadkach kontrola nie została 

przeprowadzona ze względu na brak współpracy ze strony pracodawcy, ograniczenie 

kontroli w wyniku epidemii SARS-CoV-2 i likwidację działalności gospodarczej.  

Wniesione przez inspektorów pracy 2 powództwa na rzecz 2 osób, z których jedna 

świadczyła pracę na podstawie umowy zlecenia, zaś druga bez żadnej umowy potwierdzonej 

na piśmie, zakończyły się zawarciem ugody sądowej. 

W przypadku 3 powództw wniesionych na rzecz 3 osób o ustalenie istnienia stosunku 

pracy nie zapadły jeszcze żadne rozstrzygnięcia.  
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W 2020 r. w Okręgowym Inspektoracie pracy w Łodzi wystąpił 1 przypadek 

wstąpienia inspektora pracy do postępowania na wniosek powoda w sprawie o ustalenie 

istnienia stosunku pracy. 

W 2020 r. nie było przypadku skierowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 

w związku z wnoszonymi powództwami o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

 

Przyczyny niekierowania powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy  

 wydanie przez inspektora pracy w wyniku kontroli wniosku tzw. profilaktycznego  

o niezatrudnianie osób na podstawie umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy praca 

świadczona jest w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy;  

 brak możliwości przeprowadzenia kontroli sprawdzającej z uwagi na sytuację 

epidemiczną w kraju spowodowaną SARS-CoV-2, 

 brak możliwości przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w związku  

z niezatrudnianiem już żadnych osób przez przedsiębiorcę bądź np. zakończeniem 

robót budowlanych na budowach prowadzonych na terenie OIP Łódź  

(gdy przedsiębiorca miał siedzibę na terenie innego Okręgu), 

 brak zainteresowania osób objętych wnioskiem w wystąpieniu przekwalifikowaniem 

umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę w toku procesu bądź wręcz wyraźny 

sprzeciw tych osób (nawet, gdy w toku pierwszej kontroli osoby te oświadczały,  

że poprą inspektora pracy). 
 

Ponadto, w 2020 r. wydane zostały orzeczenia w sprawach zainicjowanych 

powództwami wytoczonymi w latach 2018 i 2019, gdzie: 

 w dwóch sprawach, w drodze wyroku sąd ustalił istnienie stosunku pracy, 

 w dwóch sprawach sąd oddalił powództwo. 
 

Oprócz wskazanych wyżej spraw, w 2020 r. zakończyło się także jedno postępowanie 

sądowe o ustalenie istnienia stosunku pracy, w którym ostatecznie stosunek pracy ustalono. 
Na uwagę zasługują również 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 2020 r. 

Dotyczyło to sytuacji, w których inspektor pracy w latach: 2016, 2017, 2018 wnosił 

powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz kilkudziesięciu osób świadczących 

pracę na podstawie umów zlecenia. Kontrole wykazały, że osoby zatrudnione na podstawie 

umów zlecenia miały takie same obowiązki i wykonywały takie same czynności  

jak pracownicy. Ustalono, że osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia faktycznie 

wykonywały pracę osobiście, pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
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pozwane podmioty za wynagrodzeniem. Z oświadczeń odbieranych w toku kontroli  

od zleceniobiorców wynikało, że umowy zlecenia zawierane były pod wpływem przymusu 

ekonomicznego, a osoby zatrudniane nie miały wyboru, co do podstawy zatrudnienia. 

Jedyną proponowaną umową była umowa zlecenia. Wybór ograniczał się więc  

do możliwości podjęcia pracy lub jej nie podjęcia.  
W wyniku kontroli inspektor pracy skierował do kontrolowanych podmiotów 

wystąpienia, w których wnosił m.in.: o potwierdzenie na piśmie wymienionym osobom faktu 

zawarcia umów o pracę, w pełnym wymiarze czasu, w miejsce zawartych z tymi osobami 

umów zlecenia. Wystąpienia inspektora pracy nie zostały zrealizowane. Wobec powyższego, 

inspektor wystąpił z powództwami o ustalenie istnienia stosunku pracy. We wszystkich 

sprawach, w których pracownicy uczestniczyli w procesie i inspektor pracy nie cofnął 

powództwa, zapadły prawomocne rozstrzygnięcia ustalające istnienie stosunku pracy. 

Pozwane podmioty skierowały skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego od prawomocnych 

wyroków Sądu Okręgowego w Łodzi. W 2020 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skarg 

kasacyjnych wniesionych od wyroków ustalających istnienie stosunku pracy, potwierdzając 

tym samym prawidłowość stanowiska inspektora pracy w zakresie oceny charakteru 

stosunku prawnego łączącego strony. 
 

Podsumowanie 
Na przestrzeni ostatnich 6 lat widoczny jest spadek zainteresowania osób 

zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne przekształceniem tych umów na umowy  

o pracę na drodze sądowej, co jest spowodowane koniecznością czynnego udziału  

w postępowaniu, które (do uprawomocnienia się wyroku) trwa kilka lat. 

Rok 2020 był rokiem szczególnym dla realizacji zadań inspektorów pracy Państwowej 

Inspekcji Pracy. Ze względu na epidemię wirusa SARS-CoV-2, ograniczona została 

działalność kontrolna inicjowana skargami z zakresu prawnej ochrony pracy, a także 

osobista obsługa interesantów w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.  

Ze względu na zagrożenie epidemiczne, okresowo wyłączona została również działalność 

orzecznicza sądów.  

Widocznym skutkiem wskazanych wyżej ograniczeń było zmniejszenie ilości 

powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz wydłużenie czasu trwania postępowań 

sądowych. 

Zauważalna była także tendencja Sądu pierwszej instancji do kierowania spraw  

do postępowania mediacyjnego w celu ugodowego rozwiązania sporu, a także skłonność 

pracodawców/przedsiębiorców do zawarcia ugody już w toku postępowania sądowego.  

O ile w 2019 r. widoczne było zmniejszenie zainteresowania osób zatrudnionych  

na podstawie umów cywilnoprawnych ustalaniem na ich rzecz stosunku pracy na drodze 
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sądowej, spowodowane z jednej strony gwarancją wypłaty minimalnego wynagrodzenia  

za pracę i obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, a z drugiej 

strony obawą przed przewlekłością postępowania, tak obecnie ze względu na dużą 

fluktuację zatrudnienia związaną z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej 

spowodowaną epidemią wirusa SARS-CoV2, sytuacja może ulec zmianie.  

 

III.4. Czas pracy oraz wypłata wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń  
ze stosunku pracy 

W ramach kontroli w zakresie czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia za pracę  

i innych świadczeń ze stosunku pracy przeprowadzono 59 postępowań kontrolnych  

u 59 pracodawców, którzy zatrudniali ogółem 2359 pracowników, w tym 878 kobiet,  

56 pracowników niepełnosprawnych i 19 młodocianych.  

Najwięcej kontroli przeprowadzono w podmiotach zajmujących się działalnością  

w zakresie handlu i w naprawach (24 kontrole) oraz w przetwórstwie przemysłowym  

(15 kontroli). 

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2020 r. można stwierdzić, że najwięcej 

naruszeń przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń  

ze stosunku pracy było w zakładach zatrudniających od 1 do 9 i od 10 do 49 pracowników, 

odpowiednio nałożono 2 mandaty i 9 środków wychowawczych oraz 3 mandaty i 5 środków 

wychowawczych. W pozostałych dwóch kategoriach pracodawców zatrudniających więcej 

niż 49 pracowników i powyżej 250 pracowników, liczba ujawnionych wykroczeń była 

niewielka, w sumie nałożono dwie grzywny w drodze mandatu i dwa środki wychowawcze.  

Najwięcej naruszeń przepisów z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń stwierdzono  

w następujących branżach: handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe  

oraz zakwaterowanie i usługi. Natomiast najmniej naruszeń w/w przepisów stwierdzono  

w branżach: obsługa rynku nieruchomości, usługi administrowania oraz w opiece zdrowotnej 

i pomocy społecznej.  

 

Najczęściej występujące naruszenia przepisów o czasie pracy oraz wypłacie 
wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych związanych ze stosunkiem pracy 
dotyczyły: 

 nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy – nieprawidłowości stwierdzono  

w stosunku do 44,06% skontrolowanych podmiotów, 

 niewypłacenia świadczeń pieniężnych związanych ze stosunkiem pracy,  

w tym wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe, ekwiwalentu pieniężnego  

za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia  
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za pracę w porze nocnej, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia 

roboczego oraz za pranie odzieży roboczej – nieprawidłowości stwierdzono  

w stosunku do 42,37% skontrolowanych podmiotów, 

 nieokreślania w prawie zakładowym systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy 

oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy – nieprawidłowości stwierdzono  

w stosunku do 37,28% skontrolowanych podmiotów, 

 niesporządzania rozkładu czasu oraz nie przekazania go do wiadomości 

pracowników – nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 23,72% 

skontrolowanych podmiotów, 

 niezapewnienia przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie 

rozliczeniowym – nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 20,33% 

skontrolowanych podmiotów, 

 niewypłacenia terminowo wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych 

związanych ze stosunkiem pracy – nieprawidłowości stwierdzono w stosunku  

do 20,03% skontrolowanych podmiotów, 

 nieprowadzenia ewidencji czasu pracy – nieprawidłowości stwierdzono w stosunku  

do 15,25% skontrolowanych podmiotów. 

 

Przyczyny naruszeń przepisów prawa w zakresie:  
A. Czas pracy 

 Lekceważenie przez pracodawców obowiązków dotyczących ustalenia  

w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy przepisów dotyczących systemów 

czasu pracy, okresów rozliczeniowych i rozkładów czasu pracy obowiązujących  

w danym zakładzie pracy, rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy  

oraz planowania czasu pracy, w szczególności w zakresie sporządzania rozkładów 

czasu pracy i przekazywania ich pracownikom w odpowiednim czasie. Najczęściej 

zaniechanie w/w obowiązków pracodawcy tłumaczą brakiem czasu lub uważają,  

że niepotrzebnie formalizują prowadzenie przez nich działalność gospodarczą. 

 Ograniczenia jakie występowały w 2020 r. w prowadzeniu działalności gospodarczej  

z powodu epidemii spowodowały, że powtarzająca się od kilku lat przyczyna 

większości naruszeń przepisów z zakresu czasu pracy, tj. niewystarczająca liczba 

zatrudnionych pracowników w zakładzie pracy w stosunku do zadań, jakie mają 

wykonać, miała mniejsze znaczenie z punktu widzenia stwierdzonych naruszeń 

przepisów w tym zakresie.  

 Błędna interpretacja lub skomplikowane przepisy regulujące niektóre zagadnienia  

i instytucje z zakresu czasu pracy, np.: dotyczące doby pracowniczej, prawidłowego 
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stosowania tzw. „ruchomego rozkładu czasu pracy”, obliczania maksymalnego 

tygodniowego czasu pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi przeciętnie na tydzień 

w przyjętym okresie rozliczeniowym lub ustalania godzin nadliczbowych wynikających 

z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. 

 

B. Wynagrodzenia 

 Pracodawcy najczęściej uzasadniają ujawnione naruszenia przepisów w zakresie 

wypłaty wynagrodzeń (niewypłacenie świadczeń pieniężnych związanych  

ze stosunkiem pracy lub nieterminową wypłatę) brakiem środków finansowych  

na zaspokojenie należnych świadczeń pracowniczych. W 2020 r. podstawowym 

uzasadnieniem tego zjawiska było ograniczenie działalności gospodarczej w związku 

z epidemią, co skutkowało znacznym spadkiem dochodów z prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

 Niewystarczająca znajomość przepisów, głównie w mniejszych zakładach pracy, 

które nie zatrudniają wyspecjalizowanych służb kadrowych – księgowych  

lub niewystarczająca współpraca (nieprzekazanie wszystkich istotnych informacji) 

pomiędzy pracodawcą, a biurem podatkowym/rachunkowym naliczającym 

wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy. 

Skutkuje to, np. brakiem wypłaty za godziny nadliczbowe wynikające z podjęcia pracy 

przez pracownika w tej samej dobie pracowniczej, czy nieprawidłowym ustaleniem 

dodatku za godziny nadliczbowe. 

 Nie wystarczające regulacje, np. brak legalnej definicji tzw. „normalnego 

wynagrodzenia” przy obliczaniu wynagrodzenia za przepracowane godziny 

nadliczbowe, w szczególności, gdy wynagrodzenie zasadnicze jest ustalone  

w umowie o pracę poniżej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym 

roku. Problemem było dla kontrolowanych podmiotów ustalenie, w jakiej wysokości 

wypłacić wynagrodzenie za czas przepracowany powyżej określony w umowie 

o pracę wymiar (zatrudnienie w niepełnym wymiarze) w przypadku,  

gdy wynagrodzenie w umowie ustalono poniżej minimalnego wynagrodzenia.  

 

C. Czas pracy i wynagrodzenia 

Inspektorzy, którzy przeprowadzają kontrolę z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń, 

już od kilku lat zgodnie potwierdzają, że niedobór pracowników jest przyczyną coraz 

częstszego powierzania pracownikom wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych bądź 

w dni wolne od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zazwyczaj taka 

praca jest rekompensowana wyłącznie w wymiarze finansowym. Zjawisko to było również 

widoczne w 2020 r., pomimo dużych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
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Dotyczy ono głównie mniejszych zakładów, ale również w dużych i bardzo dużych zakładach 

można spotkać przedmiotowe nieprawidłowości. Zdarzają się wypadki ukrywania pracy  

w dniu dodatkowo wolnym od pracy i w w/w procederze uczestniczy zarówno pracodawca, 

jak i wszyscy zatrudnieni pracownicy. Innym sposobem pozornego unikania naruszenia 

przepisów prawa pracy w tym zakresie jest zlecenie świadczenia usługi podmiotowi 

trzeciemu, który zatrudnia doraźnie pracowników podmiotu, na rzecz którego świadczona 

jest usługa.  

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami, inspektorzy 

pracy zastosowali następujące środki prawne: 

 nakaz – 2, 

 decyzje – 3, 

 wystąpienia – 53, 

 wnioski w wystąpieniach – 261, 

 polecenia – 4,  

 wnioski do sądu – 0,  

 mandaty – 7, liczba wykroczeń w mandatach – 15, kwota grzywien w mandatach  

– 8 800,- zł, 

 środki wychowawcze – 16, liczba wykroczeń w środkach – 36. 
 

Stan realizacji środków prawnych 
Na podstawie dotychczas przekazanych przez pracodawców informacji o realizacji 

wydanych środkach prawnych oraz przeprowadzonych kontrolach sprawdzających ustalono, 

że:  

 wykonano 3 decyzje (wpłacono kwotę 47 743,10 zł. dla 15 pracowników), 

 na ogólną liczbę 261 wniosków skierowanych w wystąpieniach potwierdzono 

wykonanie 194 wniosków (wpłacono kwotę 16 457,50 zł. dla 29 pracowników), 

 wykonano 3 z 4 wydanych poleceń, w związku z powyższym wypłacono świadczenia 

pieniężne związane ze stosunkiem pracy w kwocie 319,21 zł. dla 3 pracowników.  
 

Podsumowanie 
Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2020 r. można stwierdzić, że została 

wyhamowana rosnąca tendencja naruszenia przepisów o przeciętnie pięciodniowym 

tygodniu pracy, w tym obowiązku udzielania dnia wolnego za pracę w sobotę, tj. dniu wolnym 

z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Mniejsza liczba naruszeń przepisów  

w tym zakresie może mieć jednak charakter przejściowy, w związku z ograniczeniami 

wprowadzonymi w prowadzeniu działalności gospodarczej na czas epidemii. Znacznie mniej 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naruszania przepisów dotyczących doby 
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pracowniczej. Również tylko pojedyncze przypadki naruszeń przepisów stwierdzono  

w zakresie odpoczynków dobowych i tygodniowych oraz przepisów dotyczących pracy  

w godzinach nadliczbowych, tj. przekroczenia limitu godzin nadliczbowych w roku 

kalendarzowym lub przekroczenia przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie 

rozliczeniowym. 

Zaobserwowano wzrost przypadków niewypłacenia świadczeń pieniężnych 

związanych ze stosunkiem pracy, w tym wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe, 

ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy, dodatkowego 

wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej 

i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej – nieprawidłowości stwierdzono  

u 25 pracodawców na 59 skontrolowanych.  

Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie kontroli, 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 wykonaną pracę, poza oficjalną listą płac. 

 

III.5. Czas pracy 

A. W instytucjach kultury 

W 2020 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

przeprowadzili 6 kontroli w instytucjach kultury wpisanych do rejestrów instytucji kultury 

prowadzonych przez organizatorów działalności kulturalnej. Formami organizacyjnymi 

działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, 

instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki 

oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. 

 

Najczęściej występujące naruszenia przepisów prawa pracy, w tym z zakresu czasu 
pracy dotyczyły: 

 prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym dokumentacji dotyczącej 

ewidencjonowania czasu pracy, wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.  

Nieprawidłowości stwierdzono u pięciu z sześciu 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.  
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W związku z nieprawidłowościami dotyczącymi nieprzestrzegania przepisów o czasie 
pracy, stwierdzonymi podczas 6 przeprowadzonych kontroli, inspektorzy pracy 
wydali: 

 5 wystąpień, które zawierały łącznie 17 wniosków (liczba pracowników, których 

dotyczyły wnioski: 87) – Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi posiada informację 

o sposobie realizacji wszystkich 17 wniosków; 

 1 polecenie, które dotyczyło 2 pracowników i zostało zrealizowane w trakcie kontroli; 

W trakcie czynności kontrolnych inspektorzy pracy udzielili również 31 porad prawnych,  

20 porad technicznych oraz 2 porady dotyczące legalności zatrudnienia. 
 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami przeciwko prawom pracownika: 

 zastosowano 3 środki wychowawcze, w tym 2 ostrzeżenia za łącznie 4 wykroczenia 

oraz 1 pouczenie za 2 wykroczenia;  
 

Podsumowanie  
Kontrole w zakresie „Czasu pracy pracowników w instytucjach kultury” był po raz 

pierwszy realizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi jako wyodrębnione 

działanie w ramach czynności kontrolnych. Kontrole przeprowadzone w instytucjach kultury 

wykazały szereg nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy.  

 

B. Czas prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku oraz czas pracy 
kierowców 

W 2020 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi przeprowadzono 32 kontrole  

u 32 przedsiębiorców w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku 

oraz czasu pracy kierowców. Krajowa Strategia Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy  

i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 2019-2020 

dla OIP w Łodzi przewidywała dwuletni, na lata 2019-2020, limit kontrolny. 

Podczas kontroli w 2019 r. sprawdzono 49 486 dni pracy. Finalnie w 2020 r. 

skontrolowano łącznie 26 985 dni pracy kierowców (nadwyżka o 2 653 dni). 

Kontrole przeprowadzane w 2020 r. to kontrole w głównej mierze wynikające ze skarg 

skierowanych przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach transportowych. Z uwagi  

na bardzo specyficzną sytuację gospodarczo epidemiczną w kraju, bardzo niewielka część 

kontroli była kontrolami planowanymi, wynikającymi z konieczności sprawdzenia,  

jak po wcześniejszej kontroli inspektora pracodawca realizuje zalecenia w zakresie Krajowej 

Strategii Kontroli. 

Skontrolowano 32 podmioty gospodarcze, które na podstawie umów o pracę 

zatrudniają pracowników na stanowiskach kierowców pojazdów o d.m.c. powyżej 3.5 T.  
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Głównie kontrolowane były firmy prowadzące zarobkowy przewóz rzeczy – krajowy  

i zagraniczny. 
 

Nieprawidłowości ujawniono w zakresie: 

 udostępnienia danych cyfrowych do kontroli (obowiązek przechowywania danych 

wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy przez jeden rok, 

 udostępnienia do kontroli pełnych danych o okresach aktywności kierowcy 

wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy,  

 przestrzegania limitu czasu jazdy: dziennego, tygodniowego, dwutygodniowego 

 zapewnienia wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy 

niż 4,5 godz.,  

 zapewnienia odpowiedniego odpoczynku: dziennego, tygodniowego. 
  

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 
Kontrolowani pracodawcy twierdzili, że podstawową przyczyną naruszeń jakie 

wystąpiły, był ogólnie rozumiany „brak rozwagi” kierowcy, niewiedza, lub jego zła wola,  

czy wręcz złośliwość. Większość pracodawców twierdziła, że nie byli w stanie na odległość 

kontrolować swoich pracowników i zapanować nad ewentualnym łamaniem przepisów.  

Faktem jest, że w małych, posiadających 3-4 pojazdy przedsiębiorstwach, generalnie 

pojazdy nie są wyposażone w system ich monitoringu – GPS nie poprawia nadal sytuacji.  

Te przedsiębiorstwa, które posiadają więcej pojazdów, raczej taki system stosują, choćby  

z uwagi na bezpieczeństwo przewożonego ładunku. System ten jest już coraz 

powszechniejszy z uwagi na cenę obsługi. Znacznie ułatwia on zapanowanie nad sposobem 

poruszania się kierowcy po trasie. 

Drugą w kolejności przyczyną naruszeń prawa jest nadal trudny i stale pogarszający 

się rynek przewozów towarowych i podejmowanie się przez przedsiębiorców, nawet 

świadomie, trudnych i ryzykownych przewozów, by zapewnić egzystencję firmy. Do tego 

dochodzi bardzo duży i z roku na rok pogłębiający się problem braku na rynku pracy 

kierowców o odpowiednich kwalifikacjach. Rok 2020, z uwagi na zagrożenia czy obostrzenia 

epidemiczne, jeszcze bardziej pogłębił problem braku na rynku pracy kierowców. 

Pracodawca w 2020 r. praktycznie bez weryfikacji zatrudniał pracownika i często dochodziło 

do konfliktu pomiędzy nimi, szczególnie na tle wynagrodzenia, czasu pracy, warunków 

technicznych świadczenia pracy. Burzliwe „rozstania” pomiędzy pracownikiem a pracodawcą 

generowały z kolei skargi składane do Państwowej Inspekcji Pracy.  

W 2020 r., jak w latach poprzednich, dominowały trzy naruszenia przepisów prawa:  

 przedłużenie czasu jazdy ponad 4,5 godziny,  

 zapewnienie odpowiedniego odpoczynku dobowego, 

 przestrzeganie dziennego limitu czasu jazdy.  
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Najwięcej naruszeń występowało w zakresie przestrzegania dziennego limitu czasu 

jazdy. Ilość tych naruszeń ewidentnie wzrosła o około połowę do proporcji lat poprzednich. 

Taka sytuacja nie powinna jednak dziwić. Należy wziąć pod uwagę uwarunkowania 

wynikające z ograniczeń pandemicznych. Wszechobecne kolejki na granicach, postoje, 

przewóz ładunków w chłodniach i konieczność dowiezienia towaru na czas. To naruszenie 

stanowiło prawie 30% wszystkich wykazanych w czasie kontroli naruszeń wynikających  

z ustawy o transporcie drogowym. 

Suma procentowa wymienionych trzech naruszeń to ponad 92% wszystkich 

popełnionych przez kierowców w 2020 r. naruszeń wynikających z rozporządzenie WE 561.  
 

Środki prawne wydawane w zakresie kontroli 
W 2020 r. skierowano do pracodawców 14 wystąpień zawierających 22 wnioski 

dotyczące 40 pracowników. W stosunku do pracodawców nie stosowano postępowania 

mandatowego czy środków wychowawczych. Inspektorzy pracy nie skierowali wniosku  

o wszczęcie postępowania w zakresie utraty dobrej reputacji przewoźnika w transporcie 

drogowym. Odnotowano jeden przypadek kwotowego ograniczenia nałożonej kary 

administracyjnej do 15 tys. zł.  

W 2020 r. wydano 30 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 88 750,00 zł.  

Do końca 2020 r. wpłacono kwotę 50 500,- zł z należności z 2020 r. (co stanowi około 57% 

wymaganej kwoty) oraz kwotę 12 750,- zł z tytułu kary z 2019 r. Łącznie, daje to wpłaty  

w kwocie 63 250,- zł zaksięgowane w 2020 r. Wpłaty w 2020 r. od Urzędów Skarbowych  

to łączna kwota 5 550,- zł (z tytułu kary z 2018 r. to kwota 4 250,- zł – w tym koszty  

212,50 zł, zaś z tytułu kary z 2020 r., to kwota 1 300,- zł - w tym koszty 65,0- zł). 

Kary nieuregulowane, których termin płatności przypada na 2021 rok to kwota  

21 600,- zł. 
 

Podsumowanie 
Zdaniem kontrolujących, świadomość kierowców jako tych, którzy mają największy 

wpływ na powstawanie naruszeń sukcesywnie się poprawia. Oczywiście występuje grupa, 

szczególnie starszych wiekiem kierowców, nieposiadająca dostatecznej świadomości czy 

zrozumienia przez nich zasad obowiązujących przepisów, ale kierowcy Ci pozostają  

w mniejszości. Niemniej jednak, kierowcom tym brakuje dogłębnej umiejętności obsługi 

urządzenia, jakim jest cyfrowy tachograf.  

Pojawia się też coraz więcej kierowców, zdających sobie sprawę, iż obecnie kary 

nakładane na kierowcę (szczególnie za granicą), z tytułu naruszeń popełnianych w czasie 

prowadzenia pojazdu, uległy znaczącym zmianom i obciążają one właśnie ich,  

a nie przedsiębiorców.  
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W 2020 r. zaobserwowano mniej przypadków wskazujących na brak świadomości 

kierowców przejawiającej się m.in. w niedokonywaniu opisów na wykresówkach  

lub wydrukach z tachografu cyfrowego, lub w niesporządzaniu wydruku w sytuacji 

wystąpienia uzasadnionego naruszenia. Niekiedy kierowca zwyczajnie nie zdaje sobie 

sprawy z popełnionego naruszenia. Z tego powodu znaczna część pracodawców wręcz 

nakazuje kierowcom wykonywanie wydruku z tachografu codziennie. Po powrocie do bazy, 

odczytaniu danych z karty kierowcy i tachografu i ewentualnym wykryciu naruszenia, 

kierowcy dokonują opisu wydruków. W podobny sposób opisywane są także tarcze 

analogowe.  

Większym problemem jest jednak od kilku lat zbyt szczupła baza parkingowo-

noclegowa za granicą. Obecnie na terenie kraju, baza nie wygląda już tak źle jak kilka lat 

temu. Szczególnie dotkliwe jest to w przypadku koniecznego odbioru pełnego 45 godzinnego 

odpoczynku tygodniowego za granicą Polski. Służby unijne uprawnione do kontroli tych 

zagadnień coraz częściej nakładają wysokie kary za wykonanie takiego odpoczynku 

w kabinie pojazdu. Stąd też zmienia się sposób przewozu wymuszający na kierowcach 

odebranie przerwy tygodniowej w kraju, w domu, a nie w kabinie pojazdu.  

Jak tłumaczą od kilku lat kontrolowani przewoźnicy, rynek przewozów towarowych, 

który w głównej mierze kontrolują inspektorzy pracy, staje się coraz trudniejszy z uwagi  

na malejącą konkurencyjność polskich przewoźników w stosunku do przewoźników  

zza wschodniej granicy. W mniejszym stopniu odczuwają to duże przedsiębiorstwa,  

ale największe negatywne skutki ekonomiczne odczuwają małe kilkuosobowe firmy.  

Dość niepokojącym zjawiskiem w części małych firm, jest prowadzenie przewozów 

towarów poprzez zatrudnianie w formie umowy cywilnoprawnej (głównie umowy zlecenia) 

obywateli Ukrainy, czy Białorusi. Oczywiście takie działanie ma obniżyć koszty przewozu, 

jednakże nie daje kontrolującemu nawet możliwości rozmowy z zatrudnionym, który większą 

część swojego zatrudnienia spędza w pojeździe za granicą, a w razie konfliktu z pracodawcą 

przeważnie nie ma go już w kraju i nie ma z nim żadnego kontaktu.  

Kontrolujący są nadal zgodni, że po zmianie przepisów ustawy o transporcie 

drogowym i „przerzuceniu” części odpowiedzialności na kierowcę, kierujący pojazdami będą 

bardziej przestrzegali przepisów prawa.  

Kontrolujący inspektorzy przez cały czas od 2012 r. w czasie rozmów z kierowcami  

i pracodawcami uświadamiają ich o zmianach przepisów i o konsekwencjach wynikających  

z tych zmian.  
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III.6. Pracownicze plany kapitałowe 

Przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi przeprowadził 13 kontroli spełniania 

obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Kontrole zostały 

przeprowadzone w 13 podmiotach zatrudniających łącznie 31730 osób zatrudnionych 

(w świetle terminologii przyjętej w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych).  

Jedna spośród 13 kontroli została zainicjowana skargą uczestnika PPK. Przedmiotem 

skargi była niemożność uzyskania od podmiotu zatrudniającego satysfakcjonujących  

dla skarżącego informacji o operacjach na rachunku uczestnika PPK. W związku ze skargą 

przeprowadzono kontrolę, w wyniku której nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy  

o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie dokonywania wpłat do PPK, zaś źródłem 

wątpliwości zgłoszonych przez skarżącego był problem z transferem danych pomiędzy 

oprogramowaniem stosowanym przez podmiot zatrudniający a oprogramowaniem 

stosowanym przez instytucję finansową (spowodowany „niepoprawnym układem kolumn 

polegającym na identyfikowaniu wpłaty podstawowej uczestnika PPK jako wpłaty 

podstawowej podmiotu zatrudniającego, zaś wpłaty dodatkowej uczestnika PPK jako wpłaty 

podstawowej uczestnika PPK”). 

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia obowiązku zawarcia umowy  

o zarządzanie PPK, przy czym w jednym przypadku kontrolą objęto podmiot, w przypadku 

którego zawarcie umowy o zarządzanie PPK miało charakter fakultatywny (z uwagi  

na wyłączenie, o którym mowa w art. 133 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych), natomiast w przypadku pozostałych 12 podmiotów zawarcie umowy miało 

charakter obligatoryjny. Podmioty kontrolowane terminowo wywiązały się z wskazanego 

powyżej obowiązku. 

W 2020 r. czynnościami kontrolnymi obejmowano wyłączenie podmioty, które były 

zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych  

od dnia 1.07.2019 r. Czynności kontrolnych nie podejmowano natomiast w podmiotach 

zatrudniających, które były zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o pracowniczych 

planach kapitałowych od dnia 1.01.2020 r. bądź od dnia 1.07.2020 r. Powyższe wynikało  

z ograniczeń w prowadzeniu kontroli przez jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji 

Pracy w listopadzie i grudniu 2020 r., a w odniesieniu do podmiotów stosujących przepisy 

ustawy o pracowniczych planach kapitałowych począwszy od dnia 1.01.2020 r. bądź od dnia 

1.07.2020 r. tylko ustalenia dokonywane po dniu upływu terminu zawarcia umowy  

o prowadzenie PPK byłyby miarodajne dla realizacji zagadnień objętych kontrolą. 
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Z wyjątkiem jednej kontroli, nie stwierdzono występowania naruszeń obowiązku 

zawarcia umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie. W przypadku tej kontroli, 

naruszenie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK dotyczyło 9 uczestników PPK,  

w odniesieniu do których obowiązek zawarcia umowy powstał w związku z upływem  

3-miesięcznego okresu zatrudnienia. W wyniku tej kontroli zastosowano postępowanie  

w sprawie o wykroczenie (grzywna w wysokości 1500,00 zł nałożona w drodze mandatu 

karnego za wykroczenie określone w art. 107 pkt 1 ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych).  

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi  

nie stwierdzono przypadków nieterminowego dokonywania wpłat do PPK bądź  

też nieprawidłowego ustalenia wysokości wpłat do PPK. 
 

Podsumowanie  
Kontrole nie dostarczyły przykładów powtarzalnych nieprawidłowości. Zwrócenia 

uwagi wymaga jednak to, że były one prowadzone wyłącznie w podmiotach, które stosowały 

przepisy ustawy od dnia 1.07.2019 r., a więc w podmiotach, które z uwagi na swoją wielkość 

dysponowały w zdecydowanej większości wykwalikowanym personelem. Kwalifikacje 

pracowników wykonujących obowiązki podmiotu zatrudniającego wynikające z ustawy  

o pracowniczych planach kapitałowych zazwyczaj umożliwiały właściwe wykonywanie 

obowiązków spoczywających na podmiocie zatrudniającym.  

Istnieje natomiast dość duże prawdopodobieństwo, że po objęciu kontrolami 

spełniania obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych 

mniejszych podmiotów zatrudniających, skala i liczba nieprawidłowości będzie większa. 

 

III.7. Zakładowe Układy zbiorowe pracy 

W 2020 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wpłynęło łącznie  

86 wniosków o rejestrację. Do rejestru wpisano ogółem: 

 1 zakładowy układ zbiorowy pracy, 

 48 protokołów dodatkowych, 

 24 informacje, w tym:  

o 2 informacje o rozwiązaniu układu, 

o 2 informacje o wypowiedzeniu układu, 

o 3 informacje o odstąpieniu od stosowania układu, 

o 5 informacji o zawieszeniu stosowania układu, 

o 2 informacje o wstąpieniu związku zawodowego w prawa i obowiązki strony 

zuzp., 

o 5 informacji o rozwiązaniu organizacji związkowej, 
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o 5 informacji o zmianie nazwy lub siedziby pracodawcy/organizacji związkowej. 

Liczba pracowników objętych zakładowym układem zbiorowym pracy 

zarejestrowanym w 2020 roku wynosi – 685 pracowników. 

 
Najczęstsze przyczyny odmowy rozpatrzenia wniosków o rejestrację układów, 
protokołów dodatkowych, porozumień o stosowaniu układu oraz o wpis informacji 

W 2020 roku w 10 przypadkach odmówiono rozpatrzenia wniosku o rejestrację 

protokołu dodatkowego.  

Przyczyną odmowy rozpatrzenia wniosku złożonego był: 

 brak we wniosku o rejestrację informacji o terytorialnym zakresie obowiązywania 

protokołu dodatkowego. 

 niewskazanie we wniosku o rejestrację informacji o miejscu zawarcia protokołu  

oraz o terytorialnym zakresie obowiązywania protokołu,  

 niepodanie we wniosku o rejestrację informacji o: miejscu zawarcia protokołu, 

siedzibie 1 organizacji związkowej, adresach do korespondencji stron układu, 

terytorialnym zakresie obowiązywania protokołu. Dodatkowo wnioskodawca  

nie dołączył do wniosku pełnomocnictw dla osób podpisujących protokół w imieniu 

organizacji związkowych, wyciągu ze statutu 1 związku zawodowego wskazującego 

organ właściwy do zawarcia protokołu oraz wyciągu z rejestru organizacji 

związkowych stwierdzającego zarejestrowanie 1 organizacji,  

 niezawarcie informacji o: dacie wejścia w życie protokołu dodatkowego, spełnieniu 

przez strony układu warunków wymaganych do zawarcia protokołu dodatkowego, 

terminie mocy obowiązującej protokołu, terytorialnym zakresie obowiązywania 

protokołu, 

 niezawarcie informacji o: siedzibie organizacji związkowych, adresach  

do korespondencji stron układu, spełnieniu przez strony układu warunków 

wymaganych do zawarcia protokołu, terytorialnym zakresie obowiązywania protokołu. 
 

W 2020 roku w 3 przypadkach odmówiono rozpatrzenia wniosku o wpis informacji,  

z uwagi na to, iż: 

 wniosek o wpis informacji o wypowiedzeniu układu został doręczony tylko jednej 

organizacji związkowej.  

 do wniosku nie zostały dołączone dokumenty potwierdzające umocowanie osób 

reprezentujących organizacje związkowe o zawarcia porozumienia o zawieszeniu. 

 złożono wniosek o wpis informacji o wykreśleniu układu z rejestru – z uwagi  

na rozwiązanie organizacji związkowej będącej stroną układu. Okręgowy Inspektor 

Pracy odmówił rozpatrzenia wniosku wskazując, że w takim przypadku przepisy 
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prawa przewidują możliwość odstąpienia od stosowania układu, a nie jego 

wykreślenie. 
 

W 2020 roku Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi odmówił rejestracji 2 protokołów 

dodatkowych. W jednym przypadku powodem odmowy rejestracji było niedokonanie przez 

strony układu w wymaganym terminie zmiany postanowienia niezgodnego z prawem.  

W drugim przypadku Okręgowy Inspektor Pracy odmówił rejestracji ze względu na zawarcie 

protokołu dodatkowego niezgodnie z prawem, a mianowicie z naruszeniem  

art. 2419 § 2 Kodeksu pracy – protokół został podpisany przez 2 organizacje związkowe,  

a układ zbiorowy pracy został zawarty przez 3 związki zawodowe. 
 

Przykłady korzystniejszych regulacji układowych 
A. Przyznanie premii partycypacyjnej 

Pracownikom przysługuje prawo do otrzymania premii partycypacyjnej w wysokości 

5% wynagrodzenia zasadniczego otrzymanego przez pracownika w roku kalendarzowym, 

za który premia będzie przyznawana. Podstawą przyznania premii jest spełnienie  

przez spółkę w danym roku kalendarzowym określonych celów/wskaźników/parametrów 

ustalonych przez pracodawcę i przekazanych do wiadomości pracowników do 31 stycznia 

danego roku. 

B. Przyznanie dodatku funkcyjnego 

Pracownikom niezatrudnionym na stanowisku kierowniczym, którym (niezależnie  

od wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę) powierzono czasowe sprawowanie 

określonej funkcji kierowniczej, może zostać przyznany dodatek funkcyjny  

do wynagrodzenia.  

C. Przyznanie rocznej nagrody frekwencyjnej 

D. Zwiększenie wysokości świadczeń pieniężnych przysługujących pracownikom  

na podstawie przepisów prawa pracy. 
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IV.  LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA, PRACA TYMCZASOWA, AGENCJE ZATRUDNIENIA, 
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW  

IV.1. Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich  

W 2020 roku inspektorzy pracy OIP w Łodzi przeprowadzili 950 kontroli  

u 934 pracodawców i przedsiębiorców w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej obywateli polskich. Sprawdzono legalność zatrudnienia 4911 osób na ogólną 

liczbę pracujących 32759 osób w kontrolowanych podmiotach.  

Kontrole przeprowadzono w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą  

w branżach:  

 budownictwo – 154 kontrole, 

 handel i naprawy – 278 kontroli, 

 przetwórstwo przemysłowe – 199 kontroli, 

 transport i gospodarka magazynowa – 50 kontroli, 

 agencji pracy tymczasowej – 3 kontrole, 

 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach,  

z zagospodarowaniem terenów zieleni – 4 kontrole. 
 

Wśród skontrolowanych zakładów dominowały podmioty o zatrudnieniu do 9 osób  

– 670 kontroli (70,5% ogółu kontroli) oraz o zatrudnieniu od 10 do 49 osób – 217 kontroli  

(22,8 % ogółu kontroli).  

Stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy przez 605 osób na 4911 objętych 

kontrolą, w tym: 

 bez potwierdzonej na piśmie umowy o pracę - 86 osób; 

 bez zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych - 579 osób.  

 

Praktyki w postępowaniu pracodawców 
Pozytywnym zjawiskiem jest ciągły spadek tendencji zawierania umów o dzieło  

i to również w sektorze budowlanym – obecnie takie umowy to rzadkość. Zostały  

one w większości zastąpione umowami zlecenia i to przeważnie zawieranymi na piśmie. 

Jednak ciągłym problemem jest zgłaszanie zleceniobiorców do ZUS z opóźnieniem.  

Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że najczęściej 

stwierdzane nieprawidłowości dotyczą: 

 niepotwierdzania na piśmie zawarcia umowy o pracę,  

 niezgłoszenia lub nieterminowego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych 

pracowników lub osób wykonujących inną pracę zarobkową,  

 nieopłacania lub nieterminowego opłacania składek na Fundusz Pracy. 
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Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 
Mogłoby się wydawać, że głównym powodem dla którego Polacy decydują się  

na pracę „na czarno” jest możliwość zarobienia większych pieniędzy – nieopodatkowanych, 

nieoskładkowanych. Jak się okazuje, nie jest to najważniejszą przyczyną podejmowania 

pracy bez umowy. Najczęściej przyczynami podejmowania pracy w ,,szarej strefie” jest brak 

możliwości znalezienia formalnego zatrudnienia oraz trudna sytuacja finansowa, która 

niejako zmusza do świadczenia pracy mimo niezapewnienia przez pracobiorcę zawarcia 

jakiejkolwiek umowy. Dla osób pracujących nielegalnie, przy podjęciu decyzji o zatrudnieniu 

w tzw. szarej strefie decyduje, często czynnik ekonomiczny. Wiele osób świadomie zawiera 

umowę cywilnoprawną zlecenie w warunkach, w których powinna być zawarta umowa  

o pracę lub pracują, z uwagi na ich sytuację życiową, 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 też osób pracujących nielegalnie, czasowe pozostawanie w zatrudnieniu  

w tzw. szarej strefie jest skutkiem nie wywiązania się przez pracodawcę z wcześniej 

dokonanych ustaleń ustnych o zawarciu pisemnie umowy. Obietnice legalnego zatrudnienia  

i zawarcia umowy nie są dotrzymywane, co uzasadnia niejednokrotnie decyzję o pozostaniu 

w rejestrze bezrobotnych (także pomimo nie pobierania zasiłku). Podkreślić jednak trzeba 

stanowczo, że praca na czarno jest nielegalna i niesie za sobą poważne konsekwencje, 

zarówno po stronie osoby świadczącej pracę, jak i po stronie pracobiorcy.  

Jak wykazywano w ubiegłych latach, ujawnianie nielegalnego zatrudnianie w dużym 

stopniu jest wynikiem skarg, często składanych nawet po kilku miesiącach od ustania 

zatrudnienia. Przyczyny złożonych skarg to w większości przypadków niewypłacenie  

lub obniżenie ustalonego wynagrodzenia, wypadek przy pracy i brak świadczeń finansowych 

za zwolnienie lekarskie, których nie można otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

w związku z brakiem zgłoszenia skarżącego do ubezpieczenia i opłacania stosownych 

składek. 

W ocenie inspektorów pracy, podobnie jak w latach poprzednich, główne przyczyny 

naruszeń przepisów o legalności zatrudnienia to:  

 w przypadku małych przedsiębiorstw, zbyt duże wydatki związane z zatrudnianiem  

na podstawie umowy o pracę w warunkach bardzo silnej konkurencji. Legalne 

zatrudnienie pracownika wiąże się z koniecznością ponoszenia stałych kosztów 

związanych z zatrudnieniem oraz spełnieniem szeregu wymogów określonych 

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

skierowanie na płatne badania lekarskie, wyposażenie w odzież i obuwie robocze  

czy prowadzenie dokumentacji pracowniczej; 
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 zatrudnianie na czarno to też wielokrotnie sposób na szybkie wykonanie  

przez przedsiębiorcę prac, a następnie „rozstanie się” z osobami realizującymi 

czynności na jego rzecz, bez większych formalności; 

 wysokość kar nakładanych przez inspektorów pracy niewspółmierna do kosztów jakie 

musi ponieść pracodawca w związku z zatrudnianiem pracownika; 

 świadome naruszanie przepisów prawa przez przedsiębiorców i pracodawców,  

kiedy za ich naruszenie nie grozi sankcja finansowa np. w przypadku nieterminowego 

zgłaszania pracowników czy głównie zleceniobiorców, do ubezpieczeń społecznych. 
 

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 nie składek na ubezpieczenie 

społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto część z nielegalnie zatrudnionych 

pobiera w tym samym czasie zasiłek z powiatowego urzędu pracy dla bezrobotnych,  

czy pomoc finansową z opieki społecznej, traktując te świadczenia jako dodatkowy dochód. 

Narastającą tendencją są skargi składane przez pracujących legalnie, w których wskazują  

na występowanie nielegalnej pracy w danym podmiocie.  

 
Współpraca z innymi organami 

W związku z prowadzoną działalnością kontrolną z zakresu legalności zatrudnienia 

obywateli polskich, inspektorzy pracy skierowali powiadomienia o stwierdzonych 

naruszeniach prawa do Starostów lub Prezydentów, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów 

Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych, Administracji Skarbowej, 

Urzędu Celno-Skarbowego, zgodnie z ich właściwością rzeczową. 

W 2020 roku podobnie, jak w roku 2019, utrzymała się bardzo dobra współpraca  

z Powiatowymi Urzędami Prac, przejawiająca się krótkim okresem oczekiwania na pisemne 

potwierdzenie danych o statusie bezrobotnego, co bezpośrednio wpływa na termin 

zakończenia kontroli.  

W dalszym ciągu długi jest czas oczekiwania na informację z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, dotyczącą zaległości w opłacaniu przez kontrolowany podmiot składek  

na Fundusz Pracy. W 2019 r. czas oczekiwania wynosił od 1 do nawet 2 miesięcy. Okres 

ten miał i będzie miał z pewnością bezpośredni wpływ na czas zakończenia czynności 

kontrolnych, a co za tym idzie na udzielenie odpowiedzi na skargę. 

W 2020 r. przeprowadzono na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

13 kontroli. Informacje o wynikach kontroli przekazano do ZUS w 39 przypadkach. 

Z funkcjonariuszami Policji przeprowadzono wspólnie w 2020 r. 6 kontroli. W każdym 

przypadku, gdy jest zgłaszana przez inspektorów pracy taka potrzeba Policja zapewnia 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2020 

 

 103 

asystę funkcjonariuszy w celu zapewnienia inspektorowi pracy bezpieczeństwa w czasie 

kontroli, szczególnie tych przeprowadzanych w porze nocnej lub w przypadku podejrzenia 

utrudnienia wejścia do kontrolowanego zakładu.  

Na wniosek Administracji Skarbowej i Urzędów Celno-Skarbowych inspektorzy pracy 

przeprowadzili w 2020 r. 29 kontroli. Skierowano do tych organów 15 powiadomień, 

mogących mieć wpływ na zobowiązania podatkowe kontrolowanego podatnika  

oraz 42 informacje o wynikach kontroli.  

Zdaniem inspektorów pracy, skuteczność i krótszy czas prowadzenia kontroli 

zapewniłoby umożliwienie elektronicznego dostępu do baz danych:  

 Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),  

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie potwierdzenia zgłoszenia 

zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego i zaległościach w opłacaniu składek  

na Fundusz Pracy na bieżąco,  

 Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie rejestru osób bezrobotnych (system 

„Syriusz”).  

 

IV.2. Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej cudzoziemców  

W 2020 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 336 kontroli w 322 podmiotach w zakresie 

legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców.  

Przy typowaniu podmiotów do kontroli brano pod uwagę branże, w których w latach 

poprzednich ujawniono przypadki powierzenia nielegalnego wykonywania pracy  

przez cudzoziemców. Kontrole były podejmowane również w związku ze skargami 

cudzoziemców, jak i obywateli polskich, a także informacjami wpływającymi od innych 

organów, w tym głównie od Wojewody oraz z powiatowych urzędów pracy. 

Porównując dane dotyczące liczby kontroli przeprowadzonych w latach poprzednich, 

należy stwierdzić, że na mniejszą liczbę przeprowadzonych kontroli oraz liczbę 

skontrolowanych cudzoziemców bezpośredni wpływ miały ograniczenia spowodowane 

epidemią wirusa SARS-CoV-2 (czasowe wstrzymanie działań kontrolnych PIP, wyjazd 

cudzoziemców z terytorium RP).  

Analizując stan zatrudnienia cudzoziemców w objętych kontrolą podmiotach  

na terenie województwa łódzkiego należy podkreślić, że nadal największą grupę stanowią 

obywatele Ukrainy – 1157 osób, tj. 81,82 % ogółu cudzoziemców objętych kontrolą. Drugą 

grupę pod względem liczebnym stanowią obywatele Białorusi – 94 osoby, co stanowi 6,64 % 

ogółu cudzoziemców skontrolowanych w 2020 r. Tendencja w zakresie powierzania pracy 

obywatelom Białorusi ma charakter wzrostowy. 
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W 2020 r. stwierdzono również zatrudnianie w kontrolowanych podmiotach 

cudzoziemców z państw trzecich, tj. obywateli: Wietnamu - 12 osób, Bangladeszu – 9 osób, 

Mołdawii – 21 osób, Indii – 6 osób, Nepalu – 4 osoby.  

W 2020 r. ujawniono 221 przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez 

cudzoziemców co stanowi 15,62 % objętych kontrolą (w 2019 r. – 414 cudzoziemców, 

2018 r. – 274 cudzoziemców, co stanowiło 10,28 % objętych kontrolą).  

Największą grupę pracujących nielegalnie nadal stanowią obywatele Ukrainy. 

Stwierdzono 182 przypadków w tej grupie cudzoziemców, co stanowi 82,35% wszystkich 

stwierdzonych przypadków powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia w kontrolowanych podmiotach, najwięcej 

przypadków powierzenia nielegalnego wykonywania pracy stwierdzono w podmiotach  

o zatrudnieniu od 10 do 49 osób – 102 cudzoziemców, co stanowi 18,78 % cudzoziemców 

objętych kontrolą w tej grupie podmiotów. W grupie podmiotów: do 9 osób zatrudnionych 

stwierdzono 36 przypadków na 290 osób objętych kontrolą (co stanowi 12,41 %),  

od 50 do 249 osób – 28 przypadków na 287 osób objętych kontrolą (co stanowi 9,75 %),  

250 osób i powyżej – 55 przypadków na 294 osób objętych kontrolą (co stanowi 18,70 %). 

Stwierdzone nielegalne zatrudnienie cudzoziemców w poszczególnych sektorach 

gospodarki w liczbach: 

 transport i gospodarka magazynowa – 87 cudzoziemcom, 33,33 % skontrolowanych 

cudzoziemców w danym sektorze, 

 budownictwo – 45 cudzoziemców (19,23 %), 

 usługi administrowania i działalność wspierająca – 25 cudzoziemców (10,04 %), 

 przetwórstwo przemysłowe – 24 cudzoziemców (6,43 %), 

 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo – 12 cudzoziemców (75 %).  

W stosunku do 2019 r. skala nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w rolnictwie, 

leśnictwie, łowiectwie wzrosła o przeszło 100%. (wynosiła 35,71 %). 
 

Najczęściej występującą nieprawidłowością jest nadal zatrudnienie bez wymaganego 

zezwolenia na pracę. Dotyczyło to sytuacji, gdy cudzoziemiec takiego zezwolenia  

nie posiadał nie będąc zwolnionym z obowiązku jego posiadania na podstawie odrębnych 

przepisów, jak i przypadków, 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. 

Sytuacja w roku sprawozdawczym w tej kwestii przedstawiała się następująco: 

cudzoziemcy wykonujący pracę bez zezwolenia na pracę wydanego przez wojewodę,  

w przypadku kiedy było ono wymagane – stanowili 11,73 % ogółu cudzoziemców objętych 
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kontrolą – nieprawidłowość ta dotyczyła 166 przypadków (w 2019 r. cudzoziemcy pracujący 

bez zezwolenia na pracę stanowili 10,32 % ogółu cudzoziemców objętych kontrolą, w 2018 r. 

cudzoziemcy pracujący bez zezwolenia na pracę stanowili 8,03 % ogółu cudzoziemców 

objętych kontrolą – nieprawidłowość ta dotyczyła 214 przypadków). 

Jak widać z danych statystycznych w 2020 r. nastąpił wzrost liczby cudzoziemców 

pracujących bez zezwolenia, w stosunku do roku 2019 r. i lat wcześniejszych.  

Obok braku zezwolenia na pracę w kontrolowanych podmiotach stwierdzono również 

inne nieprawidłowości, dotyczące powierzenia nielegalnego wykonywania pracy 

cudzoziemcowi, tj. praca na innym stanowisku lub w innych warunkach niż wskazane  

w zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, bez umowy zawartej  

w formie  
 

Przestrzeganie przepisów dotyczących zezwoleń na pracę sezonową 
Na terenie województwa łódzkiego na 31 cudzoziemców objętych kontrolą  

w gospodarstwach rolnych wykonujących pracę sezonową, w 16 przypadkach stwierdzono 

nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom, związane z nie zawarciem 

umowy w formie pisemnej (16 przypadków), powierzaniu pracy na innych warunkach  

niż wskazane w zezwoleniu na pracę sezonową, powierzaniu pracy 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. 
 

Przestrzeganie przepisów dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi 

Na podstawie danych statystycznych ustalono, iż liczba objętych kontrolą 

cudzoziemców, pracujących na podstawie oświadczeń to 548 cudzoziemców, w tym  

456 osób to obywatele Ukrainy. Stwierdzono 101 przypadków powierzenia nielegalnego 

wykonywania pracy cudzoziemcom pracującym na podstawie oświadczeń, co stanowi 

18,43% skontrolowanych cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń. Drugą  

w kolejności grupą są obywatele Gruzji. Podkreślenia wymaga fakt, iż wśród 44 obywateli 

Gruzji, pracujących na podstawie oświadczeń, 6. powierzono nielegalne wykonywanie pracy, 

co stanowi ok. 13,63% skontrolowanych w tym zakresie obywateli Gruzji. 

Analiza dokumentacji z przeprowadzonych kontroli wykazała, że do nielegalnego 

powierzenia pracy cudzoziemcom na terenie województwa łódzkiego najczęściej dochodziło 

w następujących przypadkach: 

 powierzenie pracy cudzoziemcom bez wpisania oświadczenia do ewidencji 

oświadczeń  
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 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. 
 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 
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. Obecnie, na terenie 

województwa łódzkiego okres oczekiwania na zezwolenie na pracę to około  

2 miesiące, a na zezwolenie na pobyt i pracę – ok. 6 miesięcy, a czasami i dłużej. 

Uzyskanie oświadczenia może również przedłużyć się w czasie, w sytuacji, gdy urząd 

prowadzi postępowanie wyjaśniające;  

 niezapewnienie 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, co skutkuje samowolną zmianą warunków zatrudnienia cudzoziemców 

pracujących na podstawie zezwoleń na pracę czy też zezwoleń na pobyt czasowy  

i pracę, bez decyzji Wojewody w tym zakresie; 

 powierzanie pracy w zawodach lub na stanowiskach, na które trudno na rynku pracy 

znaleźć pracowników polskich, zarówno pod względem nieatrakcyjności pracy  

ze względu na warunki pracy jak i wynagrodzenie. Trudno w takich sytuacjach 

sprawdza się zasada komplementarności na rynku pracy. Cudzoziemcy zwykle 

podejmując prace mało atrakcyjne traktują takie zatrudnienie jako przejściowe 

i szukają innej pracy, 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,  
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a 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; 

 nieznajomość lub błędna interpretacja przepisów dotyczących legalnego zatrudnienia 

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 

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; 

 mając na uwadze dane statystyczne (221 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 2020 r. w zakresie problematyki dotyczącej zatrudniania cudzoziemców 

inspektorzy pracy wzięli udział w posiedzeniu Wojewódzkich Zespołów do Spraw 

Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
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i Administracji oraz w spotkaniu roboczym Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania 

Handlowi Ludźmi. 

 

Współpraca z urzędami i organami administracji państwowej  
W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzanych kontroli nieprawidłowości  

w przestrzeganiu przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców inspektorzy pracy 

skierowali w 2020 r. łącznie 75 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 OIP w Łodzi, w tym: 

 19 powiadomień skierowano do Straży Granicznej,  

 44 powiadomienia skierowano do Wojewody,  

 5 powiadomień skierowano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

 2 powiadomienia powiatowych urzędów pracy. 
 

Współpraca z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej – Placówką Straży 

Granicznej w Łodzi polega na wspólnych kontrolach, wymianie informacji, konsultowaniu 

badanych zagadnień oraz udzielaniu wsparcia inspektorom pracy w interpretacji przepisów 

dotyczących zatrudniania i pobytu cudzoziemców. W ramach wspólnych kontroli inspektorzy 

pracy zajmują się zagadnieniami dotyczącymi wykonywania pracy przez cudzoziemców,  

a funkcjonariusze SG zagadnieniami dotyczącymi legalności pobytu na terytorium RP. 

W 2020r. przeprowadzono 4 kontrole wspólne z Policją oraz przeprowadzono  

2 kontroli na wniosek tego organu. Kontrole z Policją miały miejsce również w sytuacji,  

gdy o kontrole wnioskowała Policja lub ze względu na brak możliwości przeprowadzenia 

kontroli z SG w danym momencie inspektorzy pracy korzystali z asysty funkcjonariuszy 

Policji do zabezpieczenia terenu lub wylegitymowania osób w trakcie kontroli. W ramach 

działania Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w 2020 r. 

przeprowadzono wraz z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Łodzi 3 kontrole w zakładach przetwórstwa mięsnego, w których występuje 

powierzanie pracy zarobkowej cudzoziemcom. 

 

IV.3. Agencje zatrudnienia i praca tymczasowa 

A.  Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

W 2020 r. przeprowadzono 23 kontrole w 20 podmiotach świadczących usługi w tym 

zakresie. W 14 przypadkach były one wynikiem skarg, 5 zostało zainicjowanych 
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monitoringiem ogłoszeń, ofert itp. zamieszczanych przez agencje zatrudnienia w mediach, 

w 5 przypadkach kontrole wynikały z innych względów.  
 

Najczęściej występujące nieprawidłowości: 

 niezamieszczanie w dokumentach numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, 

 nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy, 

 niepodawanie w ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru, 

 nieterminowe przekazanie informacji o działalności agencji zatrudnienia do Marszałka 

Województwa, 

 niepoinformowanie Marszałka Województwa o zmianie danych dotyczących 

oznaczenia podmiotu wpisanego do rejestru oraz adresu, 

 w zakresie treści umów zawieranych z osobami kierowanymi do pracy oraz umowy 

zawartej z pracodawcą zagranicznym; w umowach nie podano przysługujących 

osobom podejmującym pracę świadczeń socjalnych oraz zakresu odpowiedzialności 

cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

zawartej między pracownikiem a pracodawcą, w tym strony pokrywającej koszty 

dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w razie niewywiązania się pracodawcy 

zagranicznego z warunków umowy oraz trybu dochodzenia związanych  

z tym roszczeń; ww. elementy nie zostały również określone przez strony w umowie 

zawartej z pracownikami skierowanymi do pracy za granicę.  
 

Najczęściej powtarzającymi się przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości 

 na które powoływali się przedstawiciele kontrolowanych agencji były: 

o brak dostatecznej znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie  

lub ich błędna interpretacja,  

o fakt niedołożenia należytej staranności przy dotrzymywaniu ustawowych 

terminów; przedstawiciele agencji zatrudnienia skarżą się również na brak ludzi 

chętnych do pracy w samej agencji tj. ludzi do obsługi biura i prowadzenia spraw 

kadrowo- płacowych. 

 w ocenie inspektorów pracy były:  

o brak dostatecznej znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie, 

o niedbalstwo ze strony osób prowadzących agencje zatrudnienia. 
 

Podsumowanie 
Ujawnione naruszenia w głównej mierze były spowodowane nieznajomością 

przepisów. Podmioty podejmują działalność określonego rodzaju bez uprzedniego 

zapoznania się z przepisami. Nie dokładają należytej staranności w zakresie konieczności 

zawierania odpowiednich zapisów w umowach i dokumentach.  
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B.  Agencje pracy tymczasowej – egzekwowanie przestrzegania przepisów  
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 14 kontroli, w 12 podmiotach, z których 
11 było wynikiem skarg, 3 obejmowały informacje pozyskane z monitoringu ogłoszeń, ofert 
itp. zamieszczanych przez agencje zatrudnienia w mediach. 
 

Najczęściej występujące nieprawidłowości: 
 nie egzekwowanie w pełni od pracodawców użytkowników obowiązku przekazania 

informacji na temat warunków wykonywania pracy tymczasowej w zakresie 
dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 nie występowanie o przekazanie do wglądu regulacji płacowych obowiązujących  
u pracodawców użytkowników na stanowiskach pracy, na których byli zatrudniani 
pracownicy tymczasowi;  

 nieścisłości w ustaleniu rodzaju pracy; 
 brak ustaleń dotyczących wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do wykonywania 

pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu; 
 brak wydania zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania pracy 

tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika osobie skierowanej  
do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego; 

 powierzenie pracy cudzoziemcowi bez wymaganego zezwolenia na pracę. 
 

Najczęściej powtarzającymi się przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości: 
 na które powoływali się przedstawiciele kontrolowanych agencji były: 

o brak dostatecznej znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie lub ich 
błędna interpretacja, 

o fakt niedołożenia należytej staranności; 
o przedstawiciele agencji zatrudnienia skarżą się również na brak ludzi chętnych  

do pracy w samej agencji, tj. ludzi do obsługi biura i prowadzenia spraw kadrowo-
płacowych. 

 w ocenie inspektorów pracy były:  
o brak dostatecznej znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie, 
o niedbalstwo ze strony osób prowadzących agencje zatrudnienia, 
o w przypadku nieoznaczania ofert pracy tymczasowej odpowiednią adnotacją, 

chęć ukrycia, że chodzi o zatrudnienie tymczasowe. 
 

Podsumowanie 
Stwierdzone nieprawidłowości głównie pokazały brak dostatecznej znajomości 

przepisów obowiązujących agencje zatrudnienia. Ponadto, u podstaw popełnianych błędów 
często leży niedbalstwo, rutyna lub pośpiech.  
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C. Pracodawcy użytkownicy – egzekwowanie przestrzegania przepisów  
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 11 kontroli w 11 podmiotach, 9 z nich 

było wynikiem skarg. 
 

Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły: 

 Pisemnej informacji o wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona 

pracownikowi tymczasowemu, określonym w przepisach o wynagrodzeniu 

obowiązujących u pracodawcy użytkownika. 

Stwierdzono, że pracodawcy użytkownicy nie przekazywali agencjom pracy 

tymczasowej pisemnej informacji o wynagrodzeniu przewidzianym w obowiązujących 

u nich regulaminach wynagradzania, w szczególności o takich składnikach 

wynagrodzenia jak: premia, dodatek absencyjny, dodatek za warunki pracy. Z drugiej 

strony, agencje pracy tymczasowej nadal nie korzystają z nowych przepisów 

pozwalających im zwrócić się do pracodawców użytkowników z wnioskiem  

o udostępnienie do wglądu treści tych regulacji płacowych. 

 Naruszania przepisów o czasie pracy.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieprowadzenia ewidencji czasu pracy 

lub prowadzenia jej w sposób nierzetelny, niezapewniania dnia wolnego do pracy  

w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. 

 Braku lub nieprawidłowego prowadzenia ewidencji zatrudnionych pracowników 

tymczasowych. 

Pracodawcy użytkownicy m.in. nie założyli ewidencji osób wykonujących pracę 

tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego, lub założyli 

taką ewidencję ale nie są w niej odnotowywane informacje o dacie rozpoczęcia lub 

dacie zakończenia wykonywania takiej pracy. Przeprowadzone w 2020 r. kontrole 

pokazują, że pracodawcy użytkownicy są świadomi ograniczeń w tym zakresie.  

Przy czym, o ile w niektórych przypadkach wymóg ten pozytywnie wpłynął  

na przestrzeganie przepisów, czasowo ograniczających możliwość korzystania  

z zatrudnienia danego pracownika tymczasowego i pracodawcy, użytkownicy 

przejmują do siebie dotychczasowych pracowników tymczasowych (np. upływie kilku 

miesięcy), o tyle można się spodziewać, że w niektórych przypadkach zrodziło  

to współpracę w ramach szeroko rozumianego outsourcingu.  
 

Najczęściej powtarzającymi się przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości: 

 na które powoływali się przedstawiciele kontrolowanych pracodawców użytkowników 

były: 
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o brak dostatecznej znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie  

lub ich błędna interpretacja; 

o fakt niedołożenia należytej staranności; 

o „nieżyciowe” przepisy w zakresie czasu pracy; w szczególności konieczność 

zapewnienia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym służącym 

zapewnieniu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. 

 w ocenie inspektorów pracy był:  

o brak dostatecznej znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie, 

o brak odpowiedniej liczby zatrudnionych pracowników, który powodował pracę  

w godzinach nadliczbowych naruszającą przepisy o czasie pracy, 

o chęć obniżenia kosztów prowadzonej działalności w sytuacji zaniżania 

wynagrodzeń pracowników tymczasowych (niższe wynagrodzenie zasadnicze  

lub brak informacji o dodatkowych składnikach wynagrodzenia). 
 

Podsumowanie 
Kontrolami 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 występowało w dużych zakładach. 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują na to, że nieprawidłowości stwierdzane  

u pracodawców użytkowników w niewielkim stopniu zależą od współpracy na linii agencja – 

pracodawca użytkownik. Raczej są odzwierciedleniem ogólnego poziomu kultury 

bezpieczeństwa oraz znajomości i przestrzegania przepisów w tych przedsiębiorstwach. 

 

IV.4. Delegowanie pracowników 

A. Delegowanie pracowników z terytorium RP w ramach świadczenia usług 

W 2020 r. w ramach realizacji tematu przeprowadzono kontrolę w 3 podmiotach  

w związku z wnioskami IMI dwóch niemieckich i jednej belgijskiej instytucji łącznikowej. 

Z uwagi na ograniczenia wynikające z COVID-19 odpowiedzi na zadane pytania 

udzielono na podstawie dostępnych baz danych.  

 

B. Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług 

W 2020 r. przeprowadzono 7 kontroli w zakresie delegowania pracowników  

na terytorium RP w ramach świadczenia usług, przede wszystkim w branży budownictwo 

oraz usługi elektroniczne.  
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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).  
 

Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie zapewnienia pracownikom 
delegowanym warunków zatrudnienia niemniej korzystnych niż wynikające z polskich 
regulacji dotyczących praw i obowiązków pracowników dotyczyły: 

 braku wstępnych badań lekarskich – w 3 podmiotach, w stosunku  

do 14 delegowanych, 

 braku szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp – w 1 podmiocie w stosunku  

do 3 delegowanych, 

 niewypłacenia wynagrodzenia oraz dodatku za przepracowane godziny nadliczbowe 

– w 1 podmiocie w stosunku do 3 delegowanych, 

 obowiązku złożenia wymaganego zapisami z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług oświadczenia najpóźniej  

w dniu delegowania pracowników. 
 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: 

 nieznajomość i niezrozumiałość przepisów obowiązującego w Rzeczypospolitej 

Polskiej prawa,  

 powierzenie zagadnień związanych z delegowaniem pracowników osobom 

nieposiadającym odpowiedniej wiedzy w zakresie tych zagadnień, a czasami również 

brak zainteresowania przepisami, z których wynikają obowiązki związane  

z delegowaniem pracowników. 
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V. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY, W TYM BEZPIECZEŃSTWA  
I HIGIENY PRACY – W WYBRANYCH BRANŻACH 

V.1. Handel  

A. Kontrole placówek handlowych – placówki wielkopowierzchniowe 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili w 2020 r. 

czynności kontrolne w 3 placówkach wielkopowierzchniowych w zakresie prawnej ochrony 

pracy oraz technicznego bezpieczeństwa.  

W placówkach tych pracę wykonywało łącznie 113 osób w ramach stosunku pracy.  

W przeważającej części były to placówki handlowe zajmujące się sprzedażą 

artykułów spożywczych i przemysłowych.  
 

Najczęściej występujące naruszenia  
a) w zakresie prawnej ochrony pracy dotyczyły: 

 naruszenia przepisów o czasie pracy w zakresie:  

o zatrudniania ponad przeciętnie 5 dni w tygodniu  

o niezapewnienia odpoczynku tygodniowego ; 

o niezapewnienia odpoczynku dobowego, 

o zatrudniania z przekroczeniem przeciętnie 48 godzin tygodniowo łącznie  

z godzinami nadliczbowymi w przyjętym okresie rozliczeniowym,  

o nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy;  

 nieterminowego wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy. 
 

b) w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy dotyczyły: 

 przygotowania do pracy:  

o szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, badań lekarskich,  

o wyposażenia w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,  

o nieustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz rodzajów odzieży  

i obuwia roboczego na stanowiskach pracy.  

 pomieszczeń i procesów pracy: 

o stanu technicznego pomieszczeń pracy,  

o instrukcji bhp dotyczącej obsługi maszyn, 

o instrukcji bhp dotyczącej magazynowania i składowania, 

o pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  

 transport i magazynowanie: 

o składowanie towarów w miejscach niewyznaczonych,  

o brak wskazania dopuszczalnego obciążenia urządzeń do magazynowania i skład. 
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Najczęściej występujące przyczyny naruszeń prawa 

 w zakresie prawnej ochrony pracy – według kontrolujących stwierdzone podczas 

kontroli uchybienia i nieprawidłowości spowodowane były: 

o dużą rotacją pracowników, co powoduje obciążenie dodatkową pracą stale 

zatrudnionych pracowników,  

o przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, co powoduje dużą 

dezorganizację czasu pracy, 

o ograniczaniem liczby zatrudniania pracowników w celu zmniejszenia kosztów 

działalności gospodarczej. 

Z obserwacji inspektorów wynika, że w kontrolowanych zakładach występuje duża 

rotacja nowo zatrudnianych pracowników. Nie odpowiadają im warunki pracy,  

w związku z czym szybko rozwiązują umowy o pracę, bądź podchodzą  

do wykonywanej pracy lekceważąco i nierzetelnie. Pracownicy, którzy pracują stale 

muszą przyuczać nowozatrudnionych oraz wykonywać dodatkowe czynności.  

W kontrolowanych sklepach wielu nowozatrudnionych pracowników po podpisaniu 

umowy o pracę przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Powoduje  

to dezorganizację w planowaniu rozkładu czasu pracy oraz konieczność korzystania 

przez pracodawcę z usług agencji pracy tymczasowej lub outsourcingu. 

 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – w ocenie inspektorów pracy 

nieprawidłowości ujawnione w czasie działań kontrolnych w supermarketach 

spowodowane były: 

o błędami systemowymi dotyczącymi procedur ustalonych na poziomie centrali 

sieci, które dotyczą m.in. organizacji zadań w zakresie BHP dla osób kierujących 

pracownikami, 

o traktowaniem zadań w zakresie BHP jako drugorzędnych w odniesieniu  

do priorytetowych wyników handlowych, 

o brakiem doświadczenia oraz brakiem znajomości przepisów prawa pracy  

przez osoby awansowane na stanowiska kierownicze; niedostateczne 

przygotowanie osób kierujących w zakresie wypełniania obowiązków dotyczących 

egzekwowania przepisów przez podległych pracowników, w szczególności  

w placówkach gdzie wprowadzono zmiany organizacyjne, 

o zmianami organizacyjnymi oraz personalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

stanowisk kierowniczych oraz pracowników służby BHP, 

o niewłaściwym wypełnianiem obowiązków przez pracowników służby BHP. 

 według przedstawicieli kontrolowanych podmiotów stwierdzone podczas kontroli 

uchybienia i nieprawidłowości spowodowane były: 

o zróżnicowaną interpretacją przepisów prawa pracy, w tym bhp przez jednostki 
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organizacyjne poszczególnych sieci różnych szczebli (centrala, regiony),  

o ograniczeniem nadzoru ze strony pracodawcy w zakresie przepisów  

bhp spowodowanym położeniem placówek poza siedzibą.  
 

Działania podjęte w związku z stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa 
W ramach kontroli udzielono 8 porad z zakresu prawa pracy w tym bhp, w wyniku 

których dokonano wykładni niezrozumiałych przepisów oraz udzielono wskazówek  

w zakresie rozwiązań umożliwiających uniknięcie naruszania przepisów prawnej ochrony 

stosunku pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości i uchybienia inspektorzy pracy  

na bieżąco omawiali z pracodawcami i osobami odpowiedzialnymi za zapewnienie 

przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp.  

Omówienie wyników kontroli przeprowadzone zostało w obecności wszystkich 

zainteresowanych ze strony pracodawcy, ze wskazaniem wymagań prawnych  

dla właściwego sposobu prowadzenia spraw z zakresu bezpieczeństwa pracy, z opisaniem 

możliwych sposobów rozwiązania omawianych problemów. 

Zastosowano 3 środki wychowawcze w związku ze stwierdzonymi 3 wykroczeniami. 

Skierowano do pracodawców 2 wystąpienia zawierające 6 wniosków.  

Nie zastosowano postępowania mandatowego. Zastosowano 1 środek wychowawczy  

w postaci ostrzeżenia za naruszenie przepisów w zakresie czasu pracy.  

Wydane zostały 2 nakazy na piśmie zawierające 5 decyzji, z których dotychczas 

wykonano 4 decyzje. Ponadto w toku kontroli wydano 23 decyzje ustne, z których wszystkie 

zostały wykonane w trakcie kontroli.  

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do pracodawców skierowanych zostało 

też 8 wniosków, z których 1 został wykonany. 

 

Podsumowanie 
Powtarzające się naruszenia przepisów prawa pracy w zakresie czasu pracy są 

wynikiem zbyt małej ilości pracowników zatrudnionych w kontrolowanych sklepach, czego 

przyczyną są przede wszystkim wzrastające koszty zatrudnienia pracownika oraz posiadanie 

na stanie „nieefektywnej kadry pracowniczej” (absencje chorobowe lub inne nieobecności).  

Wprowadzane przez pracodawców limity zatrudnienia uniemożliwiają osobom 

kierującym placówkami handlowymi prowadzenie swobodnej polityki zatrudniania, która 

wyeliminowałaby problem z organizacją czasu pracy zgodną ze wszystkimi wymogami 

przepisów kodeksu pracy w tym zakresie. 

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.  
 

B. Kontrole placówek handlowych – pozostałe placówki handlowe 

W roku 2020 inspektorzy pracy przeprowadzili 25 kontroli w zakresie prawnej ochrony 

pracy oraz technicznego bezpieczeństwa w 25 podmiotach. 

W przeważającej części kontrolowane były placówki handlowe zajmujące się 

sprzedażą artykułów spożywczych i przemysłowych.  
 

Najczęściej występujące naruszenia - w zakresie prawnej ochrony pracy dotyczyły: 
o niepotwierdzenia umowy o pracę na piśmie,  

o nieprowadzenia akt osobowych oraz nieprawidłowego ich prowadzenia  

o nieprzekazania pracownikom informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu  

o niepoinformowania pracowników o wprowadzeniu monitoringu,  

o nieopracowania przez pracodawców obwieszczenia z art. 150 §1 K. p., 

o nietworzenia rozkładów czasu pracy, nieprowadzenia ewidencji czasu pracy  

oraz wadliwego prowadzenie ewidencji, 

o nieterminowego wydania świadectwa pracy,  

o niewypłacania wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, 

o nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę,  

o nieprowadzenia imiennych kart wynagrodzenia. 
 

Najczęściej występujące naruszenia - w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy 
dotyczyły: 

 przygotowania pracowników do pracy:  
o szkoleń w zakresie bhp ( wstępne, okresowe),  

o profilaktycznych badań wstępnych,  

o ryzyka zawodowego, 

o wyposażenia w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,  

o nieustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz rodzajów odzieży  

i obuwia roboczego na stanowiskach pracy; 

 pomieszczeń i procesów pracy: 
o instrukcji bhp dotyczącej obsługi maszyn, 

o instrukcji bhp dotyczącej magazynowania i składowania, 

o instrukcji bhp dotyczącej transportu wewnątrzzakładowego,  

o pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

o braku lub nieprawidłowego oznakowania miejsc niebezpiecznych,  

o braku aktualnego spisu i kart charakterystyki substancji chemicznych;  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2020 

 

 118 

 transportu i magazynowania: 
o składowanie towarów w miejscach niewyznaczonych,  

o brak wskazania dopuszczalnego obciążenia urządzeń do magazynowania  

i składowania, 

o nieprawidłowy stan techniczny urządzeń do składowania. 
 

Najczęściej występujące przyczyny naruszeń prawa: 
o nieprzywiązywanie wagi przez pracodawców lub przez podmioty prowadzące 

sprawy kadrowo-płacowe do rzetelnego prowadzenia dokumentacji  

lub niedostateczna znajomość przepisów prawa pracy w tym zakresie, 

o nadmiar obowiązków wynikających z prowadzonej działalności i tym samym brak 

czasu na rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. 

o chęć obniżania przez pracodawców kosztów zatrudniania związanych  

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, 

o zwlekanie pracodawcy z zawarciem umowy o pracę z zatrudnioną osobą z uwagi 

na chęć sprawdzenia jej kwalifikacji; pracodawcy sygnalizują lekceważące 

i nierzetelne podejście zatrudnianych osób do pracy, szybkie porzucanie pracy 

oraz podejmowanie zatrudnienia wyłącznie w celu udania się na zwolnienie 

lekarskie.  
 

Działania podjęte w związku z stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa 
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 bezpieczeństwa  

i higieny pracy z opisaniem możliwych sposobów rozwiązania omawianych problemów. 

Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do wydania 22 nakazów w zakresie  

bhp na piśmie zawierających 145 decyzji, z których dotychczas wykonanych zostało 81. 

Ponadto w toku kontroli wydano 51 decyzji ustnych, które zostały wykonane.  

Udzielono 153 porady, w tym 71 porad prawnych, 75 porad z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 7 dotyczących legalności zatrudnienia. W wyniku 

udzielonych ww. porad dokonano wykładni niezrozumiałych przepisów oraz udzielono 

wskazówek w zakresie rozwiązań umożliwiających uniknięcie naruszania przepisów  

z prawnej ochrony stosunku pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami inspektorzy pracy nałożyli 3 mandaty 

karne w związku z 10 wykroczeniami na łączną kwotę 3 500,- zł., a w 10 przypadkach 

zastosowali środki wychowawcze w związku z 51 wykroczeniami. 
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Podsumowanie  
Środki prawne zastosowane przez inspektorów pracy spowodowały, że większość 

stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości i uchybień zostało niezwłocznie 

wyeliminowanych.  

 

 

V.2. Edukacja 

W ramach kontroli w zakresie „Edukacja – przestrzeganie przepisów prawnej ochrony 

pracy” przeprowadzono 6 kontroli w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego. 

Kontroli poddano 6 placówek oświatowych: 4 szkoły podstawowe, 1 liceum 

ogólnokształcące oraz 1 zespół szkolno – przedszkolny.  

W zakresie zagadnień objętych kontrolą skierowano do pracodawców ogółem:  

2 wystąpienia, zawierające 21 wniosków, z których pracodawcy poinformowali o wykonaniu 

11 wniosków. Zastosowano 2 środki wychowawcze (na łączną liczbę wykroczeń – 6). 

Łącznie udzielono 21 porad, w tym: prawnych – 16 i technicznych – 5.  
 

Najczęściej występujące nieprawidłowości  
Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły zagadnień związanych  

z nieterminową wypłatą wynagrodzenia za pracę należnego nauczycielom, z nieprawidłowym 

określeniem wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz z nieprawidłowym 

obliczaniem wysokości dodatku za wysługę lat, z wydawaniem świadectw pracy oraz ich 

treścią.  
 

Przyczyny naruszeń prawa  
Najczęstszymi przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości były dość 

skomplikowane przepisy Karty Nauczyciela oraz problemy związane z ich interpretacją.  

Na stwierdzone w placówkach oświatowych nieprawidłowości istotny wpływ  

ma również stawianie dyrektorom placówek oświatowych bardzo dużych wymagań i dużej 

ilości zadań do wykonania, co skutkuje brakiem czasu, który mogliby poświęcić  

na zapoznanie się z przepisami prawa pracy. 
 

Podsumowanie  
Przeprowadzone kontrole ujawniły dość liczne nieprawidłowości występujące  

w placówkach oświatowych w zakresie przestrzegania przepisów o wynagradzaniu 

nauczycieli.  
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Kontrole potwierdziły, że wykazane nieprawidłowości nie miały charakteru 

powtarzalnego. Były związane z konkretnymi sytuacjami i poziomem świadomości prawnej 

dyrektorów placówek oświatowych.  

Niestosowanie obowiązujących przepisów nie było celowym działaniem dyrektorów 

placówek oświatowych, w których przeprowadzono kontrole, ponieważ z informacji 

zebranych podczas kontroli wynika, że dyrektorzy placówek oświatowych przywiązują dużą 

wagę do przestrzegania przepisów prawa pracy. Niemniej jednak stwierdzone podczas 

kontroli nieprawidłowości związane były z nieznajomością przepisów prawa pracy oraz 

problemów związanych z ich interpretacją.  

Z zebranych informacji wynika, że wielu dyrektorów szkół, kontrole inspektorów pracy 

w placówkach oświatowych traktuje jako formę szkolenia. W razie stwierdzonych 

nieprawidłowości dyrektorzy wypełniają pokontrolne zalecenia. 

 

VI. STRATEGIA PIERWSZEJ KONTROLI 

VI.1. Pierwsza kontrola 

W 2020 r. przeprowadzono 81 kontroli – będących pierwszymi kontrolami 

prowadzonymi przez organy Państwowej Inspekcji Pracy. 

Do podmiotów kontrolowanych, w związku z podjętymi czynnościami kontrolnymi 

skierowano niżej wskazane środki prawne: 

 270 decyzji, w tym : 

o 4 decyzje dotyczące świadczeń na kwotę 66 737,20 zł,  

o 43 decyzje ustne, 

o 29 decyzji z art. 108 kpa, 

o decyzję wstrzymania eksploatacji maszyny,  

o 6 decyzji wykonania badań pomiarów czynników szkodliwych,  

o 3 decyzje skierowania do innych prac,  

o 7 poleceń,  

o 354 wniosków w wystąpieniach, m.in. kwota świadczeń 4 482,10 zł. 
 

W czasie kontroli udzielono porad: 

 prawnych – 226, 

 technicznych – 212, 

 dotyczących legalności zatrudnienia – 42. 
 

Po kontrolach wszczęto postępowanie wykroczeniowe: 

 nałożono 3 grzywny w drodze postępowania mandatowego na kwotę 3 000,- zł, 

których podstawą było 13 wykroczeń, 
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 zastosowano 18 środków wychowawczych, w których ukaranym przypisano  

58 wykroczeń, 

 w transporcie nałożono 2 kary administracyjne dotyczące transportu drogowego  

na kwotę 1 500,- zł, których podstawą było 12 naruszeń.  
 

Z ogólnej liczby 71 wykroczeń, które stanowiły podstawę wszczęcia postępowania 

wykroczeniowego: 

 11 wykroczeń dotyczyło naruszenia art. 281 kodeksu pracy, 

 19 wykroczeń dotyczyło naruszenia art. 282 kodeksu pracy, 

 35 wykroczeń dotyczyło naruszenia art. 283 kodeksu pracy, 

 5 wykroczeń dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, w tym 3 wykroczenia zostały popełnione  

przez cudzoziemców. 

 1 wykroczenie dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę. 
 

Struktura dotycząca sprawców ww. wykroczeń, w stosunku do których wszczęto 

postępowanie wykroczeniowe przedstawia się następująco: 

 34 wykroczenia przypisano 11 pracodawcom, 

 26 wykroczeń przypisano 6 osobom działającym w imieniu pracodawcy, 

 1 wykroczenie osobie wykonującej pracę – bezrobotny niepobierający zasiłku, 

 1 wykroczenia przypisano 1 osobie – cudzoziemcowi. 
 

Inspektorzy pracy skierowali również 30 środków wychowawczych w związku  

ze stwierdzeniem 91 wykroczeń: 

 22 środki wychowawcze dla pracodawców, 

 6 środków wychowawczych dla osób działającym w imieniu pracodawcy, 

 2 środki wychowawcze dla cudzoziemca. 
 

Największą liczbę kontroli przeprowadzono w branżach: handel hurtowy i detaliczny 

oraz przetwórstwo przemysłowe i w tych podmiotach zastosowano najwięcej środków 

prawnych (157 decyzji tj. 58,1 % ogólnej liczby decyzji i 138 wniosków tj. 38,9 % ogólnej 

liczby wniosków).  

Odnosząc się natomiast do porównania w ujęciu wielkości pracodawców należy 

wskazać, że większość kontroli była przeprowadzona w mikroprzedsiębiorstwach  

(91,3 % ogólnej liczby kontroli) i w tych wydano najwięcej środków prawnych (94,4 % decyzji 

i 84,5 % wniosków). 
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Przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości – z zakresu prawnej ochrony 
pracy nieprawidłowości dotyczyły: 

 braku lub treści obwieszczenia, 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 obwieszczeniu, 

brak ustalenia systemu i rozkładów czasu pracy oraz przyjętego okresu 

rozliczeniowego czasu pracy, niepoinformowania na piśmie zatrudnionych 

pracowników o częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, porze nocnej, miejscu 

i czasie wypłaty wynagrodzenia za pracę, terminie usprawiedliwiania nieobecności  

w pracy, 

 braku lub nieprawidłowego prowadzenia akt osobowych, uchybień w określaniu 

warunków pracy i płacy w treści informacji o warunkach zatrudnienia, niewłaściwego 

określania informacji zawartych w treści świadectwa pracy, przede wszystkim  

w zakresie liczby i dni urlopu wypoczynkowego oraz niewydania lub nieterminowe 

wydawanie świadectw pracy, zawierania umów na okres próbny dłuższy  

niż 3 miesiące, zawierania umów o pracę bez zachowania formy pisemnej, 

 braku obwieszczenia określającego system, rozkład, okres rozliczeniowy, w którym 

jest rozliczany czas pracy, brak rozkładów czasu pracy, nieinformowania pracownika 

o rozkładzie czasu pracy, niezachowania przeciętnie 5 – dniowego tygodnia pracy, 

zatrudniania pracowników dwukrotnie w tej samej dobie roboczej, braku ewidencji 

czasu pracy, nieodnotowywania w ewidencji czasu pracy informacji o godzinie 

rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczbie godzin przepracowanych w porze 

nocnej, 

 niewypłacania wynagrodzenia, nieterminowego wypłacania wynagrodzenia i innych 

świadczeń ze stosunku pracy, 

 nieudzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym,  

w którym nabyli do niego prawo, dzielenia urlopu na części w taki sposób,  

że co najmniej jedna z części nie trwała 14 dni kalendarzowych, obniżenia wymiaru 

urlopu wypoczynkowego. 
 

Przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości – z zakresu bezpieczeństwa  
i higieny pracy nieprawidłowości dotyczyły: 

 dopuszczania pracowników do pracy bez uprzedniego poddania ich szkoleniom  

z dziedziny bhp: wstępnym ogólnym, wstępnym na stanowisku pracy, okresowym.  

 nieprzechowywania przez pracodawców programów lub braku szczegółowo 

opracowanych programów szkoleń z dziedziny bhp, na podstawie których 

prowadzono aktualne szkolenia pracowników, 
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 braku opracowania w konsultacji z pracownikami zakładu lub ich przedstawicielami, 

programów szkoleń w dziedzinie bhp, określających ich szczegółową tematykę, formy 

realizacji i czas trwania dla występujących w zakładzie stanowisk pracy, 

 przeprowadzania instruktażu ogólnego bhp przez osoby nieposiadające 

odpowiedniego zasobu wiedzy i umiejętności zapewniających właściwą realizację 

programu instruktażu i nieposiadające aktualnego zaświadczenia o ukończeniu 

wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp, 

 niepoddania się przez pracodawcę szkoleniu okresowemu w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 dopuszczenia pracowników do pracy bez uprzedniego poddania ich wstępnym  

i okresowym badaniom lekarskim na zajmowanym stanowisku, 

 powierzania obsługi wózków elektrycznych podnośnikowych pracownikom  

bez uzyskania przez operatora tych wózków wymaganych przepisami uprawnień,  

 niedokonania w sposób udokumentowany oceny ryzyka zawodowego  

na występujących w kontrolowanym podmiocie stanowiskach pracy,  

 niedokonania oceny ryzyka zawodowego na wszystkich występujących w zakładzie 

stanowiskach pracy,  

 nieopracowywania oceny ryzyka zawodowego występującego przy ręcznych pracach 

transportowych,  

 niedokonanie rozpoznania procesów technologicznych pod kątem występowania 

czynników szkodliwych dla zdrowia,  

 niewykonywania pomiarów okresowych już rozpoznanych czynników szkodliwych 

dla zdrowia występujących w środowisku pracy, 

 niedokonania pomiarów parametrów oświetlenia natężenia i jego równomierności  

na płaszczyznach roboczych stanowisk pracy. 

 niewykonania pomiarów mikroklimatu na stanowisku pracownika sortowni i operatora 

wózka jezdniowego,  

 nieustalenia w porozumieniu z przedstawicielem pracowników, stanowisk pracy,  

na których zatrudnieni w zakładzie pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, 

uwzględniając w szczególności wydatek energetyczny oraz warunki środowiska  

w jakim wykonywana jest praca, 

 nieprzeprowadzenia badania i pomiary stężenia pyłów na stanowisku stolarza.  

 nieustalenia zasad wyposażania pracowników w odzież roboczą i obuwie robocze 

oraz środki ochrony indywidualnej,  

 niewydawania pracownikom wszystkich przewidzianych do stosowania na danym 

stanowisku środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,  
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 niezapewnienia w pomieszczeniu szatni dla mężczyzn i dla kobiet miejsc siedzących 

dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. 

 nieopracowania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących stosowanych 

w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych  

z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

 nieopracowania instrukcji postępowania z produktem biobójczym,  

 niedokonania na stanowiskach wyposażonych w monitor ekranowy oceny warunków 

pracy pod kątem organizacji i wyposażenia stanowisk pracy oraz obciążenia 

pracowników,  

 nieopracowania i niedostarczenia pracownikom do stałego korzystania instrukcji 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących bezpiecznej obsługi i konserwacji 

użytkowanych w zakładzie maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 niedopełnienia obowiązku dokonywania okresowych kontroli sprawności 

użytkowanych maszyn i urządzeń 

 braku instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych, 

 braku instrukcji bhp magazynowania określającej miejsce, sposób i dopuszczalną 

wysokość składowania materiałów, 

 nieutworzenia w zakładzie służby bhp, 

 braku zapewnienia realizowania w zakładzie zadań służby bhp, 

 nieprzeprowadzenia kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. 
 

Przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości – z zakresu legalności 
zatrudnienia nieprawidłowości dotyczyły: 

 nieterminowego opłacania składek na Fundusz Pracy, 

 nieterminowego zgłaszania do ubezpieczenia społecznego nowo zatrudnionych 

pracowników i osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 

 zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nieprawdziwych danych mających 

wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy,  

 nieprzestrzegania obowiązku pisemnego potwierdzania ustalenia co do stron umowy, 

rodzaju umowy o pracę oraz jej warunków przed dopuszczeniem pracowników  

do pracy. 
 

Podsumowanie 
Przeprowadzane kontrole w 2020 r. co do zasady, miały na celu kompleksową 

identyfikację nieprawidłowości w zakresie prawa pracy, w tym przepisów bhp,  

a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.  
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W czasie kontroli inspektorzy pracy podejmowali działania instruktażowo-doradcze,  

tj. 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 stwierdzonych w czasie kontroli uchybień w przestrzeganiu 

przepisów prawa pracy, wyznaczając odpowiedni termin na usunięcie nieprawidłowości. 

Działania te miały na celu wyeliminowanie przez pracodawców lub przedsiębiorców 

stwierdzonych w czasie kontroli uchybień oraz zapewnienie przestrzegania ww. przepisów 

prawa pracy w przyszłości.  

 

VI.2. Kontrole sprawdzające 

W 2020 r. przeprowadzono 63 kontrole w zakresie realizacji środków prawnych 

zastosowanych po pierwszej kontroli organów Inspekcji Pracy.  

W czasie czynności kontrolnych ustalono, że spośród sprawdzonych: 

 393 decyzji – kontrolowane podmioty nie zrealizowały 17 decyzji, 

 550 wniosków - kontrolowane podmioty nie zrealizowały 88 wniosków - (informacja 

dotyczy prawnej ochrony pracy). 
 

Do podmiotów kontrolowanych, w związku z podjętymi czynnościami kontrolnymi 

skierowano: 

 11 decyzji, w tym 1 decyzję ustną, 

 3 polecenia, 

 18 wniosków w wystąpieniach (informacja dotyczy prawnej ochrony pracy). 
 

W czasie kontroli inspektorzy pracy udzielili porad: 

 prawnych – 145, 

 technicznych – 112, 

 dotyczących legalności zatrudnienia – 22. 

 

Po kontrolach inspektorzy pracy nałożyli 4 grzywny w drodze mandatu karnego, 

których podstawą były 4 wykroczenia; kwota grzywien w mandatach wyniosła 4 100,- zł. 

Podczas kontroli sprawdzającej, inspektorzy w większości przypadków ograniczyli się 

do sprawdzenia legalności zatrudnienia lub świadczenia pracy przez osoby na podstawie 

umów cywilnoprawnych dotychczas niewykazanych podczas pierwszej kontroli.  
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Podsumowanie 
Z danych z 2020 r. wynika, że środki prawne wydane po pierwszej kontroli, których 

realizację sprawdzono w czasie kontroli sprawdzających zostały zrealizowane przez 

pracodawców małych zakładów (zatrudniających od 10 do 49 pracowników) w pełniejszym 

zakresie niż pracodawców mikroprzedsiębiorstw. 

Odnosząc się natomiast do porównania w ujęciu branżowym należy wskazać,  

że decyzje były wykonane w 100% w 6 branżach: 

 handel hurtowy i detaliczny, 

 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 

 działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 

 działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, 

 edukacja, 

 pozostała działalność usługowa. 
 

Największy odsetek zrealizowanych wniosków wystąpił w branżach:  

 transport i gospodarka magazynowa - 97,5%, 

 pozostała działalność usługowa - 92,7%, 

 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – wykonanie 91,7%.  
 

Najniższy odsetek zrealizowanych wniosków wystąpił w branży: działalność 

finansowo-księgowa i wyniósł 23%. 

Na podstawie wyników kontroli sprawdzających, tj. wykonania środków prawnych 

wydanych po pierwszej kontroli, decyzji w 95,7% i wniosków w 84%, należy stwierdzić,  

że uzyskano założony cel kontroli o charakterze instruktażowo-doradczym, tj. znaczną 

poprawę warunków pracy w skontrolowanych zakładach i przestrzegania przepisów prawa 

pracy. 
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VII. ROZPOZNAWANIE SKARG I WNIOSKÓW, PORADNICTWO PRAWNE  
I TECHNICZNE, WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA  

VII.1. Skargi i wnioski  

Na przestrzeni 2020 r. zgłoszono do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi – 4287 

skarg i wniosków. Analogicznie jak w latach poprzednich kierujący skargi i wnioski  

to pracownicy i byli pracownicy, cudzoziemcy, osoby trzecie i wykonujący umowy 

cywilnoprawne oraz inni anonimowo. Podobnie jak w ubiegłym roku, skargi pracowników 

kierowane są zazwyczaj dopiero w momencie ustania zatrudnienia. Wśród wszystkich 

zgłaszających skargi, aż 35 % stanowi grupa byłych pracowników. Skargi składane  

przez aktualnie zatrudnionych stanowiły 25 % ogółu skarg pracowniczych.  

 
Skargi i wnioski głównie dotyczyły nieprzestrzegania przepisów prawa pracy  
w zakresie: 

 wynagrodzenia za pracę i innych należności ze stosunku pracy,  

 stosunku pacy,  

 czasu pracy,  

 legalności zatrudnienia,  

 mobbingu,  

 urlopów pracowniczych,  

 minimalnej stawki wynagrodzenia dla umów cywilnoprawnych,  

 środków ochrony indywidualnej,  

 odzieży i obuwia roboczego,  

 profilaktycznych badań lekarskich,  

 szkoleń w dziedzinie bhp,  

 obiektów i pomieszczeń pracy. 
 

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 stanowiły skargi dotyczące stosunku pracy, czasu pracy  

i przygotowania do pracy oraz obiektów i pomieszczeń pracy oraz minimalnej stawki 

wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych.  

W 2020 r. do Okręgowego Inspektoratu w Łodzi wpłynęło mniej niż w roku 2019 r. 

skarg i wniosków, gdyż ich liczba zmniejszyła się o blisko 980 przedmiotów skarg  

i wniosków. Na przestrzeni 2020 r. liczba skarg zasadnych - z poziomu 36 % w 2019 r., 

obniżyła się do 21 %. Warunków takiego stanu należy dopatrywać się w zdecydowanie 
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mniejszej liczbie kontroli związanych z rozpoznaniem skarg, z uwagi na stan epidemii  

Sars-CoV-2.  

Analogicznie, jak w poprzednich latach, daje się również zauważyć przypadki 

kilkukrotnego składania skarg tej samej treści przez tych samych skarżących, którzy  

nie podzielają argumentów prezentowanych w udzielonej odpowiedzi, iż sprawa ma 

charakter sporny i jedynie sąd jest właściwy do jej rozstrzygnięcia. Porównywalnie 

przedstawia się sytuacja, gdy poza zagadnieniami z zakresu prawa pracy, w skardze 

poruszane są inne kwestie, nienależące do właściwości rzeczowej organów Państwowej 

Inspekcji Pracy. Nadto należy dodać, iż od lat rośnie liczba skarg o wysokim stopniu 

skomplikowania i o szerokim wachlarzu zagadnień w nich poruszanych.  
 

Analiza skarg i wniosków dotyczących dyskryminacji, mobbingu i molestowania 
Skargi, których przedmiotem jest dyskryminacja, mobbing i molestowanie, składane 

są zazwyczaj jako reakcja na wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę lub są kierowane 

po ustaniu zatrudnienia. Często skarżący podnoszą, iż byli dyskryminowani albo stosowano 

wobec nich mobbing nie przedstawiając konkretnych okoliczności. W tej grupie zarzutów  

nie było możliwe ustalenie podczas kontroli słuszności skierowanych skarg. 

Sporny charakter zarzutów wskazywanych w skargach dotyczących dyskryminacji, 

mobbingu i molestowania powoduje, iż udzielone skarżącym odpowiedzi koncentrują się  

na przekazaniu informacji o przepisach prawa 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, zasądzenie 

zadośćuczynienia za doznaną krzywdę czy odszkodowania. Skarżący informowani  

są również o możliwości złożenia zawiadomienia do organów ścigania o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa molestowania seksualnego. 

 

Analiza skarg i wniosków zgłaszanych przez związki zawodowe 
W 2020 r. organizacje związkowe skierowały 42 wnioski o przeprowadzenie kontroli 

obejmujące 54 zagadnienia. W przeważającej liczbie skargi dotyczą kwestii wynagrodzenia 

za pracę, stosunku pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uprawnień 

organizacji związków zawodowych i społecznego inspektora pracy, dyskryminacji  

i mobbingu. 

Zakres zagadnień podnoszonych w skargach kierowanych przez organizacje 

związków zawodowych 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 mobbingu, warunków pracy oraz uprawnień związków 
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zawodowych. Podkreślenia wymaga, że w ogólnej liczbie skarg związkowych, aż 27 % skarg 

uznano za bezzasadne a w przypadku 44% skarg nie udało się ustalić stanu faktycznego  

w zakresie podniesionych w skardze kwestii. Prowadzi to do wniosku, iż przedstawicieli 

organizacji związkowych także nurtują problemy związane z wątpliwościami 

interpretacyjnymi w zakresie prawa pracy. Z drugiej strony należy także dodać, iż 27 % skarg 

zgłaszanych przez organizacje związkowe było zasadnych.  
 

Podsumowanie 
Z pewnością, za wyznacznik przestrzegania prawa pracy przez pracodawców, oprócz 

ich kondycji finansowej, należy uznać także świadomość prawną przedsiębiorców, którzy  

nie nadążają za kolejnymi zmianami przepisów prawa oraz wprowadzeniem ich w życie.  

Wielokrotnie kontrolowani wskazują na roszczeniową postawę pracowników,  

która nie jest proporcjonalna do stopnia zaangażowania w pracę. Kontrolowani tłumaczą 

również, że na brak środków finansowych na realizację zobowiązań finansowych wobec 

pracowników duży wpływ ma coraz częstszy brak realizacji lub nieterminowa realizacja przez 

kontrahentów zobowiązań wobec pracodawców. Pracownicy wówczas poszukują pomocy  

w uzyskaniu należnego wynagrodzenia i innych świadczeń, poprzez zaangażowanie 

organów Państwowej Inspekcji Pracy. W dużej mierze udaje się uzyskać poprawę sytuacji 

pracowników, w przypadku jednak podmiotów pogrążonych od dłuższego czasu  

w problemach finansowych, efekt działań organów zmierzający do realizacji obowiązków 

wobec pracowników jest niewystarczający.  

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 kwalifikacje pozwolą sprostać 

wymaganiom ustawodawcy.  

 

VII.2. Porady prawne i techniczne 

Porady prawne i techniczne udzielone w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2020 r. 

 liczba porad prawnych  –  7562 

 liczba porad technicznych –  1110 

 liczba porad w zakresie legalności zatrudnienia  – 170 

 

Liczba podmiotów, którym udzielono porady  – 6497 

w tym: 

o byli pracownicy –  1295  

o pracownicy –  3493 

o pracownicy niepełnosprawni – 170  
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o osoby ubiegające się o zatrudnienie – 14  

o cudzoziemcy – 118  

o pracodawcy/przedsiębiorcy – 859 

o organizacje pracodawców  – 5  

o pracownicy służby bhp – 64  

o rolnicy – 3 

o związki zawodowe – 23 

o SIP – 10 

o Organ/jednostka samorządu terytorialnego–  23 

o Organ/ urząd państwowy – 23 

o Inne podmioty – 394 
 

Forma porady (wg podmiotów, którym udzielono porad) 

o E-mail – 29 

o Pisemna – 481 

o Telefoniczna – 3390 

o Ustna –  2594 

o Razem – 6497 
 

Zakres tematyczny udzielonych porad obejmował przede wszystkim zagadnienia 
dotyczące: 

o obiektów i pomieszczeń pracy  – 311  

o pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – 12  

o mikroklimat i środowisko pracy – 18 

o wypadki i choroby zawodowe – 136 

o ocena ryzyka zawodowego – 47 

o służba bhp – 19 

o stanowiska, procesy pracy, procesy techn. – 57 

o magazyny i składy – 4 

o maszyny i urządzenia techniczne – 13 

o transport – 30 

o badania i pomiary czynników szkodliwych.  – 13 

o środki ochrony indywidualnej – 70 

o odzież i obuwie robocze – 30 

o przygotowanie do pracy – szkolenia  – 77 

o przygotowanie do pracy – badania  – 236 

o przygotowanie do pracy – kwalifikacje – 25 

o stosunek pracy – 2497 
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o rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn  

nie dotyczących pracownika – 384 

o praca za granicą – w ramach delegowania – 5 

o czas pracy – 555 

o czas pracy – kierowcy – 39 

o czas pracy – podmioty lecznicze  – 7 

o ochrona pracy młodocianych – 25 

o uprawnienia pracowników zw. z rodzicielstwem – 241 

o wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia – 1937 

o wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia   

podmioty lecznicze – 65 

o ubezpieczenie społeczne – 86 

o legalność zatrudnienia – obywatele polscy – 92 

o legalność zatrudnienia – cudzoziemcy – 78 

o zakładowe układy zbiorowe pracy – 7 

o uprawnienia związków zawodowych  – 9 

o społeczna inspekcja pracy – 7 

o zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 

o urlopy pracownicze – 720 

o agencje zatrudnienia – 17 

o pracownicy tymczasowi – 26 

o ustawa o szczególnych rozwiązaniach w związanych  

z ochroną miejsc pracy  – 7 

o zatrudnienie pracowników w formie telepracy – 27 

o dyskryminacja – 32 

o molestowanie – 7 

o mobbing – 51 

o emerytury pomostowe – 17 

o minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy – 173 

o informacja dotycząca procedury  

przeprowadzenia kontroli – 118 

o informacja dotycząca kompetencji PIP – 243 

o inne – 210 

o inne – poza kompetencją PIP – 234 

o egzekucja świadczeń alimentacyjnych – 2 

o koronawirus – stosunek pracy  – 2 

o koronawirus - czas pracy  – 3 
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o koronawirus - wynagrodzenia – 2 

o koronawirus – zagadnienia związane z bhp – 10 

o koronawirus – inne zagadnienia  – 5 

o stosowanie przepisów dot. PPK  – 4 

o uprawnienia pracowników z niepełnosprawnością  

– zapytanie pracodawcy  – 10 
 

 

Zapytania w 2020 r. obejmowały 8 842 zagadnień 
 W zakresie udzielonych w 2020 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. Nadto, z uwagi na problemy z wypłatą wynagrodzenia za pracę, pracownicy 

zadawali pytania odnośnie warunków rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą w oparciu  

o art. 55 § 11 k.p. Ponadto, pracownicy nadal borykają się z problemem nieterminowego 

wydawania 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 lub na podstawie obowiązującej umowy  

o zakazie konkurencji.  

W przypadku wynagrodzenia za pracę, wciąż 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, 

„premii uznaniowych” 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 rokroczną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia 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. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii  

i obowiązywaniem Tarcz antykryzysowych, które dopuszczały rozwiązania ograniczające 

wymiar etatu oraz wysokość wynagrodzenia, także i te zagadnienia były przedmiotem 

licznych zapytań. 

Zagadnienia czasu pracy pojawiały się często w ramach poradnictwa prawnego,  

a wątpliwości dotyczyły głównie występowania i rozliczania godzin nadliczbowych  
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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. Niejednokrotnie wątpliwości 

skłaniały pracowników do załączania rozkładów czasu pracy do zapytań odnoszących się  

do prawidłowości planowania czasu pracy. 

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. Z uwagi na możliwość udzielenia przez pracodawcę urlop zaległego do 30 dni 

przewidzianego w Tarczy 4,0 przed datą 30 września, także w tym zakresie pojawiały się 

liczne zapytania. 

Pytania związane z rodzicielstwem najczęściej dotyczyły 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, w dalszym ciągu w zapytaniach pojawiają się 

liczne przykłady naruszeń w zakresie prowadzenia postępowania powypadkowego, 

sprostowania protokołu powypadkowego oraz pytania o możliwość uznania zdarzenia  

za wypadek przy pracy w postępowaniu przed sądem. Liczba udzielonych porad prawnych  

w tym okresie jednak uległa znacznemu spadkowi w porównaniu z rokiem ubiegłym,  

gdyż w 2019 r. w 277 przypadkach wskazywano na wątpliwości w tym zakresie, podczas gdy 

w 2020 r. w 136 przypadkach pytano o postępowanie wypadkowe.  

W zakresie warunków pracy, najczęściej sygnalizowane były problemy  

z nieodpowiednią temperaturą w miejscu świadczenia pracy oraz naruszania przepisów 

dotyczących obiektów i pomieszczeń, gdzie organizowana jest praca. W pracownikach budzi 

również niepokój stan techniczny maszyn użytkowanych w pracy, kwestie związane 

dostarczaniem przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej, badaniem i pomiarami 

czynników szkodliwych. Także ogłoszony stan epidemii w kraju, wpłynął na zwiększenie 

liczby zapytań odnoszących się do przygotowania pracowników do pracy,  

tj. przeprowadzania wstępnych badań lekarskich oraz szkoleń w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy.  

W stosunku do ubiegłego roku odnotowano spadek liczby porad udzielonych 
cudzoziemcom, co jest skutkiem ograniczenia udzielania osobistych porad prawnych  

w jednostkach Państwowej Inspekcji Pracy w związku z epidemią Sars-CoV-2 i udzielania 

ich w formie telefonicznej. Podkreślić należy, iż powyższy stan po części wynika z istniejącej 
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bariery językowej, która jest odczuwalna. Pracownicy – obcokrajowcy niejednokrotnie  

nie znają języka polskiego w stopniu komunikatywnym i poza językiem ojczystym nie 

posługują się innym. W kontakcie bezpośrednim przy ewentualnym okazaniu dokumentów 

dotyczących zatrudnienia, łatwiej było zorientować się w zaistniałym problemie. 

Obcokrajowcy zgłaszają głównie kłopoty z terminową wypłatą wynagrodzeń, bezpodstawnym 

obniżaniem wynagrodzenia przez pracodawcę, a także legalizacją swojego zatrudnienia.  

Jako symptomatyczny można uznać znaczny wzrost zainteresowania interesantów 

informacjami dotyczącymi kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy i procedury 
przeprowadzania kontroli. Najczęściej pytania z tego 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.  

 
Podsumowanie  

W porównaniu do roku 2019 liczba udzielonych porad uległa obniżeniu, jednakże 

nadal utrzymuje się na wysokim poziome. Świadczy to o niesłabnącym zainteresowaniu 

poradami prawnymi i technicznymi. Spadek liczby udzielonych porad prawnych należy 

wiązać z faktem, iż w 2020 r. z powodu ogłoszenia w kraju stanu epidemii Sars-CoV-2 

okresowo ograniczono udzielanie porad prawnych poprzez osobisty kontakt, gdyż udzielono 

ich wyłącznie telefonicznie lub w oparciu o wcześniejsze telefoniczne umówienie się  

na konkretny dzień i godzinę.  

Liczba porad udzielonych przy użyciu poczty e-mail uległa zwiększeniu  

w stosunku do jej poziomu z 2019 r.  

Pisemna forma porady utrzymuje się na jednakowym poziomie w odniesieniu  

do 2019 r. Nadal zdarzają się liczne 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. Te względy 

w konsekwencji prowadzą do konieczności wezwania do uzupełnienia tych danych. Coraz 

częściej odnotowuje się także zapytania sformułowane w języku obcym.  

Liczba podmiotów kierujących wnioski o porady zmniejszyła w porównaniu z ubiegłym 

rokiem z 7414 na 6497, jednakże w kontekście niestabilnej sytuacji na rynku pracy w 2020 r. 

jest to adekwatny wynik. Podobnie jednak, jak w ubiegłych latach liczba zagadnień 

poruszanych w poradach nadal znacznie przewyższa liczbę pytających, co prowadzi  
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do wniosku, iż przedstawiane przez pytających stany faktyczne są bardzo rozbudowane  

i wielowątkowe. 

Analogicznie jak w roku 2019, wśród pytających przeważają pracownicy  

i byli pracownicy (4788 na ogólną liczbę pytających – 6497). Ogólna liczba pracowników 

zwracających się z zapytaniem, przewyższa liczbę pracodawców (4788 pracowników/byłych 

pracowników na 859 pracodawców), jednakże należy zauważyć, iż wielu przedsiębiorców 

otrzymuje porady, w trakcie przeprowadzonych kontroli. 

W 2020 r. udzielono porad prawnych i technicznych 23 przedstawicielom związków 

zawodowych (co stanowi spadek w porównaniu z 2019 r.). 

Spośród zapytań udzielanych w siedzibie Inspektoratu, według informacji 

przekazanych przez poradników najaktywniejszymi grupami związkowymi są te,  

które reprezentują podmioty powiązane ze świadczeniem usług edukacyjnych i leczniczych. 

W roku 2020 zmniejszyła się liczba porad prawnych udzielanych w sprawach 

związanych z dyskryminacją i mobbingiem. Jednakże w dalszym ciągu mobbing  

i dyskryminacja to problemy, z którymi zmagają się pracownicy. Można jednakże wysnuć 

wniosek, że skala zjawiska jest znacznie większa, jednak z uwagi na społeczne przyzwolenie 

na pewnego rodzaju zachowania, lęk przed utratą źródła dochodu i występowanie 

problemów natury dowodowej w ewentualnym domaganiu zasądzenia odszkodowania  

czy zadośćuczynienia, pracownicy powstrzymują się od powzięcia kroków prawnych. 

Najpierw zainteresowani są uzyskaniem porady prawnej w zakresie ewentualnych roszczeń 

związanych z dyskryminacją i mobbingiem. Pytają, jakie są szanse na wygraną przed sądem 

i liczą się z długotrwałością prowadzonych postępowań.  

 

VII.3. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika 

W 2020 r. inspektorzy pracy ujawnili ogółem 3495 wykroczeń przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową. 

Dla porównania, w roku 2019 ujawniono – 5798 wykroczeń, a w roku 2018 – 6617 

wykroczeń. W stosunku do roku 2019 ujawniono o 2310 wykroczeń mniej.  
 

Ujawnione w roku 2020 wykroczenia zawarte zostały w: 

 21 skierowanych do Sądu wnioskach o ukaranie – 46 wykroczeń; 

 627 nałożonych mandatach karnych – 1748 wykroczeń; 

 831 zastosowanych środkach wychowawczych – 1701 wykroczeń. 
 

Struktura ujawnionych naruszeń praw osób wykonujących pracę zarobkową w 2020 r. 

kształtowała się w następujący sposób:  

 naruszenia z art. 281 Kodeksu pracy – 417 wykroczeń, 
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 naruszenia z art. 282 Kodeksu pracy – 627 wykroczeń, 

 naruszenia z art. 283 Kodeksu pracy – 2131 wykroczeń,  

 naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

– 242 wykroczenia, 

 naruszenia przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

– 50 wykroczeń, 

 naruszenia przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych  

– 2 wykroczenia, 

 naruszenia przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  

– 3 wykroczenia, 

 naruszenia przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

– 2 wykroczenia, 

 naruszenia przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta  

oraz w niektóre inne dni – 21 wykroczeń.  

 
A. Wnioski o ukaranie  

W 2020 r. skierowano do Sądów ogółem – 21 wniosków o ukaranie, które zawierały 

46 wykroczeń. 

Dla porównania: w roku 2019 skierowano do Sądów – 59 wniosków o ukaranie, 

które zawierały 152 ujawnione wykroczenia. 
 

We wnioskach o ukaranie: 

 2 wykroczenia dotyczyły naruszeń art. 281 kodeksu pracy,  

 21 wykroczeń dotyczyło naruszeń art. 282 kodeksu pracy,  

 18 wykroczeń dotyczyło naruszeń art. 283 kodeksu pracy,  

 4 wykroczenia dotyczyły naruszeń przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy,  

 1 wykroczenie dotyczyło naruszeń przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę. 
 

Do dnia 31 grudnia 2020 r. Sądy wydały orzeczenia: 

 w sprawach, w których wnioski o ukaranie wniesiono do Sądu w roku 2020 zapadły 

rozstrzygnięcia, obejmujące: 

o 10 wyroków nakazowych, w których Sądy orzekły karę grzywny na ogólną kwotę 

28,700.00 zł, 

o 3 wyroki w trybie zwyczajnym po sprzeciwie – orzeczono karę grzywny na ogólną 

kwotę 18,500.00 zł, 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2020 

 

 137 

o 2 wyroki utrzymano w mocy po apelacji, 

o 1 wyrok uniewinniający po sprzeciwie, 

o 1 postanowienie umarzające postępowanie (po sprzeciwie). 

W przypadku 4 wniosków o ukaranie, do dnia 31.12.2020 r. nie zapadły orzeczenia. 

W sprawach, w których wnioski o ukaranie wniesiono do Sądu w roku 2020 i w roku 

2020 zapadło rozstrzygnięcie, w 13 sprawach orzeczono karę grzywny w ogólnej 

kwocie 47 200,- zł. 

 W sprawach, w których wnioski o ukaranie wniesiono do Sądu w ubiegłych latach,  

w roku 2020 zapadły rozstrzygnięcia, obejmujące: 

o 10 wyroków nakazowych, w których Sądy orzekły karę grzywny na ogólną kwotę 

32 000,- zł., 

o 7 wyroków w trybie zwyczajnym po sprzeciwie – orzeczono karę grzywny  

na ogólną kwotę 17 000,- zł., 

o 1 wyrok w trybie zwyczajnym z orzeczeniem kary grzywny na kwotę 1 000,- zł., 

o 1 wyrok uniewinniający po sprzeciwie, 

o 1 wyrok utrzymany w mocy po apelacji, 

o 2 postanowienia o umorzeniu postępowania (po sprzeciwie), 

o 1 wyrok w trybie zwyczajnym z uznaniem za winnego i odstąpieniem  

od wymierzenia kary. 
 

Ocena rozstrzygnięć Sądów i analiza orzecznictwa  
Analiza orzecznictwa Sądów z roku 2020 wskazuje na to, że Sądy wymierzając kary 

uwzględniały trzy ogólne dyrektywy ich wymierzania, tj. sprawiedliwości, prewencji ogólnej 

i szczególnej.  

W wyrokach nakazowych wymiar kary z reguły był adekwatny do stopnia zawinienia 

i społecznej szkodliwości czynów, których dopuścili się sprawcy wykroczeń, a w przypadku 

uznania przez oskarżyciela publicznego, że wysokość kary orzeczonej w wyroku nakazowym 

jest zbyt niska, wnoszono sprzeciw. 

W przypadku wyroków uniewinniających, gdy oskarżyciel publiczny oceniając 

przebieg postępowania sądowego uznawał, że istnieją podstawy do wniesienia apelacji, 

składał ją.  

W sprawach o wykroczenia oskarżyciel publiczny aktywnie uczestniczy  

na rozprawach w toczących się postępowaniach sądowych, analizuje uzasadnienia 

wydawanych przez Sądy wyroków, wnosi apelacje i kieruje stosowne zażaleń  

na postanowienia Sądów i sprzeciwy od wyroków nakazowych. Aktywny udział  

na rozprawach pozwala także ocenić czy Sądy orzekając właściwie stosują np. instytucję 
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nadzwyczajnego złagodzenia kary wymierzając karę poniżej dolnej granicy ustawowego 

zagrożenia albo karę łagodniejszego rodzaju. 

 
B. Mandaty karne 

Inspektorzy pracy w roku 2020 wymierzyli ogółem – 627 kar grzywny przy 

zastosowaniu postępowania mandatowego w przypadku 1748 ujawnionych wykroczeń  

na łączną kwotę – 719 100,- zł. 

Z ogólnej liczby – 1748 wykroczeń ujawnionych przez inspektorów pracy w wyżej 

wymienionym okresie w postępowaniu mandatowym: 

 wśród 606 mandatów kredytowanych: 

o 1254 wykroczenia – przypisano pracodawcom, 

o 308 wykroczeń – przypisano osobom działającym w imieniu pracodawcy, 

o 92 wykroczenia – przypisano osobom kierującym pracą innych osób  

u pracodawcy, 

o 33 wykroczenia – przypisano przedsiębiorcom niebędącym pracodawcami,  

o 3 wykroczenia – przypisano osobom działającym w imieniu przedsiębiorcy 

niebędącego pracodawcą, 

o 6 wykroczeń – przypisano innemu podmiotowi,  

o 4 wykroczenia – przypisano osobom wykonującym pracę – bezrobotnym 

niepobierającym zasiłku, 

 wśród 14 mandatów gotówkowych: 

o 13 wykroczeń – przypisano pracodawcom, 

o 1 wykroczenie – przypisano osobom działającym w imieniu pracodawcy, 

o 4 wykroczenia – przypisano przedsiębiorcy niebędącemu pracodawcą, 

o 2 wykroczenia – przypisano osobom działającym w imieniu przedsiębiorcy 

niebędącego pracodawcą, 

o 4 wykroczenia – przypisano osobom wykonującym pracę – cudzoziemcom, 

 wśród 7 mandatów zaocznych: 

o 6 wykroczeń – przypisano pracodawcom, 

o 18 wykroczeń – przypisano osobom działającym w imieniu pracodawcy. 

 

Łącznie w postępowaniu mandatowym, nałożono kary grzywny wobec: 

 425 pracodawców, w tym w drodze: mandatu kredytowanego – wobec  

415 pracodawców, mandatu gotówkowego – wobec 6 pracodawców, a mandatu 

zaocznego – wobec 4 pracodawców, 
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 120 osób działających w imieniu pracodawcy, w tym w drodze: mandatu 

kredytowanego – wobec 116, mandatu gotówkowego – wobec 1 osoby, a mandatu 

zaocznego – wobec 3 osób, 

 46 osób kierujących pracą innych osób u pracodawcy w drodze mandatu 

kredytowanego, 

 21 przedsiębiorców niebędących pracodawcą, w tym w drodze: mandatu 

kredytowanego – wobec 19, a w drodze mandatu gotówkowego – wobec  

2 przedsiębiorców niebędących pracodawcą, 

 3 osób działających w imieniu przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą,  

w tym w drodze: mandatu kredytowanego – wobec 2, a w drodze mandatu 

gotówkowego – wobec 1 osoby działającej w imieniu przedsiębiorcy niebędącego 

pracodawcą, 

 4 innych podmiotów w drodze mandatu kredytowanego, 

 4 osób wykonujących pracę – bezrobotnych niepobierających zasiłku w drodze 

mandatu kredytowanego, 

 4 osób wykonujących pracę – cudzoziemców w drodze mandatu gotówkowego. 

 

Podstawą powyższych wykroczeń były: 

 217 naruszeń art. 281 Kodeksu pracy, 

 314 naruszeń art. 282 Kodeksu pracy, 

 1025 naruszeń art. 283 Kodeksu pracy, 

 154 naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 26 naruszeń przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 2 naruszenia przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, 

 1 naruszenie przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, 

 1 naruszenie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

 8 naruszeń przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta  

oraz w niektóre inne dni. 
 

 Postępowanie mandatowe stosowano głównie w stosunku do wykroczeń 

wypełniających znamiona czynów z art. 283 kodeksu pracy.  

 Średnia kwota kary grzywny nałożona przez inspektora pracy w formie mandatu 

karnego w 2020 r. to – 1 146,89 zł./1 ukaranego.  

W 2020 r. nie odnotowano przypadków uchylenia przez Sądy mandatów karnych.  
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C. Środki wychowawcze 

W 2020 r. inspektorzy pracy zastosowali środki wychowawcze w 831 przypadkach, 

przy ujawnionych 1701 wykroczeniach. Środki wychowawcze obejmowały: 1078 pouczeń, 

603 ostrzeżenia oraz 20 uwag. 

Z ogólnej liczby 1701 wykroczeń, które według ocen inspektorów pracy kwalifikowały 

się do zastosowania wobec ich sprawców 831 środków wychowawczych: 

 192 wykroczenia dotyczyły naruszenia art. 281 kodeksu pracy; 

 292 wykroczenia dotyczyły naruszenia art. 282 kodeksu pracy; 

 1094 wykroczenia dotyczyły naruszenia art. 283 kodeksu pracy; 

 84 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, 

 23 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

 13 wykroczeń dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o ograniczeniu handlu  

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, 

 1 wykroczenie dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, 

 2 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o pracownikach 

tymczasowych. 
 

Struktura dotycząca sprawców ww. wykroczeń, wobec których zastosowano środki 

wychowawcze:  

 1178 wykroczeń przypisano 539 pracodawcom; 

 331 wykroczeń przypisano 168 osobom działającym w imieniu pracodawcy; 

 118 wykroczeń przypisano 67 osobom kierującym pracą innych osób u pracodawcy;  

 43 wykroczenia przypisano 27 przedsiębiorcom niebędącym pracodawcą; 

 4 wykroczenia przypisano 3 osobom działającym w imieniu przedsiębiorców 

niebędących pracodawcami; 

 1 wykroczenie przypisano 1 osobie kierującej pracą innych osób u przedsiębiorcy 

niebędącego pracodawcą; 

 10 wykroczeń przypisano 10 osobom wykonującym pracę – bezrobotnym 

niepobierającym zasiłku; 

 15 wykroczeń przypisano 15 osobom wykonującym pracę – cudzoziemcom; 

 1 wykroczenie przypisano innemu podmiotowi niż wyżej wymienione. 
 

Najczęstszym środkiem oddziaływania wychowawczego stosowanego w roku 2020 

było pouczenie, odnotowane w przypadku 1078 ujawnionych wykroczeń, wobec 546 
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sprawców wykroczeń. Ostrzeżenie zastosowano wobec 275 ukaranych w związku  

ze stwierdzonymi 603 wykroczeniami. Zwrócenie uwagi zastosowano wobec 10 sprawców 

20 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 zgodnie z art. 41 kodeksu wykroczeń  

w związku z art. 33 § 1 kodeksu wykroczeń w przypadku uznania, że wystarczą one aby cele 

kary w zakresie oddziaływania społecznego oraz jej cele zapobiegawcze i wychowawcze,  

w stosunku do ukaranego zostały osiągnięte. 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. 

Środki wychowawcze zwykle stosowane były 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.  
 

Podsumowanie 
Analiza danych statystycznych z roku 2020 oraz porównanie ich z poprzednimi latami 

wykazuje dalszy spadek liczby wniosków kierowanych do Sądów na rzecz grzywien 

wymierzanych w drodze mandatów karnych. Tendencja ta zapoczątkowana została zmianą 

przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dodatkowo, 

ugruntowanie linii orzeczniczej w zakresie naruszenia przepisów ustawy o ograniczeniu 

handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, przyczyniło się do zmniejszenia liczby 

wniosków o ukaranie już w roku 2019. Nadto, w 2020 r. z powodu znacznego ograniczenia 

prowadzenia postępowań kontrolnych spowodowanych stanem epidemii Sars-CoV2 liczba 

zastosowanych kar grzywien w postępowaniu mandatowym, skierowanych do Sądu 

wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń oraz środków oddziaływania wychowawczego  

– także uległa wyraźnemu zmniejszeniu.  
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VIII.  DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 

VIII.1. Programy prewencyjne i edukacyjne 

A. „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”  

W roku 2020 program skierowano głównie do małych zakładów branży budowlanej, 

ze względu na występujące w tych zakładach znaczne zagrożenia związane z warunkami 

pracy, wynikające przede wszystkim z niskiej świadomości pracodawców w zakresie 

zarządzania bezpieczeństwem pracy. Natomiast na terenie prowadzonych inwestycji 

(budów), o podjęcie działań prewencyjnych zwrócili się do Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Łodzi przedstawiciele inwestorów. 

W ramach programu w 2020 r. przeprowadzono szkolenia na terenie 4 budów  

5 szkoleń dla pracodawców i pracowników (w tym osób kierujących pracownikami),  

w których uczestniczyło 40 osób z 35 podmiotów, które wypełniły kartę zgłoszenia do udziału 

w programie prewencyjnym. 
Program szkoleń prowadzonych przez inspektorów pracy obejmował takie 

zagadnienia jak: 

 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, 

 omówienie zasad wypełniania ankiety specjalistycznej dotyczącej „zarządzania 

bezpieczeństwem w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy”. 
 

Uczestnikom szkoleń przekazano komplety materiałów szkoleniowych  

oraz powiadomienia o możliwości i sposobach korzystania z informacji zawartych  

na stronach internetowych prowadzonych przez Główny Inspektorat Pracy i Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi. 
W skład kompletu materiałów szkoleniowych wchodziły: 

 prezentacje ze szkoleń na nośnikach elektronicznych, 

 ankieta specjalistyczna do tematu prewencyjnego wraz z listą kontrolną  

z komentarzem („zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” 

materiał pomocniczy dla pracodawców), 

 wydawnictwa PIP w liczbie 80 szt. 
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Uczestnicy szkoleń otrzymali zaświadczenia o odbyciu szkolenia w ramach programu 

prewencyjnego „zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”.  
Od wszystkich podmiotów uczestniczących w programie uzyskano deklaracje 

przystąpienia do programu prewencyjnego i wypełnienia jego założeń. Wypełnione ankiety 

przekazały 34 zakłady. W zakładach przeprowadzono kontrole sprawdzające. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że w zakładach podjęto działania w celu 

wypełnienia założeń programu, m.in. dokonano aktualizacji dokumentów oceny ryzyka 

uwzględniając wnioski profilaktyczne z zaistniałych wcześniej zdarzeń wypadkowych.  

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 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 powinno 

przyczynić się do ograniczenia ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy w przyszłości. 

Wobec powyższych ustaleń uznano, że zakłady wypełniły założenia programu 

prewencyjnego. Pracodawcy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu programu 

prewencyjnego „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”. 
Podkreślić należy, że na terenie budów, przeprowadzone były dodatkowe audyty  

(po zakończeniu działań prewencyjnych) związane ze zgłoszeniem tych budów do konkursu 

„Buduj bezpiecznie” 2020. 
Drugi etap działań prewencyjnych obejmował 2 zakłady stacjonarne działające  

w ramach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Łącznie w tych 

zakładach przeprowadzono 4 szkolenia dla grupy 89 osób, głównie osób kierujących 

pracownikami. Uczestnicy szkoleń otrzymali zaświadczenia o odbyciu szkolenia w ramach 

programu prewencyjnego „zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”.  

Program szkoleń przedstawiał się następująco: 

 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 (m.in. zagadnienia REACH i CLP), 
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 podsumowanie szkolenia – omówienie zasad wypełniania ankiety specjalistycznej 

dotyczącej „zarządzania bezpieczeństwem w zakładach, w których wystąpiły wypadki 

przy pracy”. 
 

W trakcie szkolenia wykorzystywano prezentacje opracowane przez inspektorów 

pracy, a także korzystano z przygotowanych przez GIP materiałów pomocniczych – 

prezentacji. Uczestnicy szkolenia otrzymali komplety materiałów szkoleniowych, a także 

zostali poinformowani o możliwościach i sposobach korzystania z informacji zawartych  

na stronach internetowych prowadzonych przez Główny Inspektorat Pracy i Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi. W skład kompletu materiałów szkoleniowych wchodziły: 

 prezentacje ze szkoleń na nośnikach elektronicznych, 

 lista kontrolna do tematu wraz z objaśnieniami, 

 ankieta specjalistyczna, 

 wydawnictwa PIP (Bezpieczeństwo użytkowania maszyn, Czynniki chemiczne,  

ABC BHP, Środki ochrony układu oddechowego). Ogółem 100 sztuk. 
 

Od zakładów uzyskano deklaracje przystąpienia i wypełnienia założeń programu 

prewencyjnego.  

W kolejnym 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 OIP wypełnione ankiety specjalistyczne do programu. 
Zaplanowane na czwarty kwartał kontrole sprawdzające, których celem była ocena 

wykonania przez zakłady zadeklarowanych w oświadczeniu (na karcie zgłoszenia  

do programu) działań zmierzających do poprawy warunków pracy, nie zostały zrealizowane 

ze względu na epidemię SARS-CoV-2 oraz związane z nią obostrzenia sanitarne. Działania 

podsumowujące realizację programu zostaną przeprowadzone w roku 2021. 
 

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 zapobiegających 

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 tych problemów pracodawcy 

wskazywali niedostateczną wiedzę osób kierujących pracownikami (pomimo ciągłych 

szkoleń prowadzonych przez istniejące w zakładach komórki służby bhp). W opinii 

pracodawców, wiedzę osób kierujących pracownikami na temat występujących zagrożeń,  

w dalszym ciągu uznać należy za niewystarczającą, mimo, iż mają oni dostęp  

do opracowanych dokumentów i zapewnioną pomoc pracowników służby bhp w zakresie ich 

interpretacji. Brak dostatecznej wiedzy u osób kierujących pracownikami powoduje,  

że pracownicy nie są dostatecznie informowani o występujących na ich stanowiskach pracy 

zagrożeniach, co w sposób bezpośredni może przyczynić się do wystąpienia wypadków przy 

pracy. 
Z rozmów z pracodawcami wynika, że wdrażanie programów prewencyjnych przez 

PIP (a w ich ramach prowadzone szkolenia), 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 w kampaniach 

prewencyjnych. Uznać zatem należy, że w ramach kampanii prewencyjnej osiągnięto 

zamierzone cele. 

Liczba pracodawców, do których skierowano zaproszenie do udziału  

w programie prewencyjnym PIP (czynność: przygotowanie) 

 
37 

Liczba przeprowadzonych szkoleń dla pracodawców i ich przedstawicieli 9 

Liczba pracodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach OIP 37 

Liczba podmiotów, które objęto działaniami informacyjno-promocyjnymi 168 

Liczba podmiotów, które zgodnie z wytycznymi zaliczono do harmonogramu 

centralnego (HC)  

 
37 

Liczba pracodawców, którzy przesyłali do OIP „Ankietę specjalistyczną”  34 
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Liczba kontroli sprawdzających w wybranych zakładach pracy, które 

zakończyły się wręczeniem Zaświadczeń o ukończeniu programu 

prewencyjnego PIP 

 
 

34 

Liczba wręczonych Zaświadczeń o udziale w szkoleniu PIP 127 

Liczba egzemplarzy publikacji PIP (szt.) wykorzystanych podczas realizacji 

tematu z wyszczególnieniem tytułów i kanałów dystrybucji, zgodnie z 

zarządzeniem GIP 26/08 

 
 

180 

 

B. „Zdobądź Dyplom PIP”  

Program prewencyjny dla mikroprzedsiębiorstw „Zdobądź dyplom PIP” 
Celem programu jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw w osiąganiu trwałej poprawy 

warunków pracy i doprowadzeniu zakładu pracy do stanu zgodnego z przepisami prawa 

pracy. 

Liczba pracodawców, do których skierowano zaproszenie  

do udziału w programie 
50 

Liczba przeprowadzonych szkoleń dla pracodawców i ich przedstawicieli 5 

Liczba pracodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach OIP 50 

Liczba podmiotów objętych działaniami informacyjno-promocyjnymi 50 

Liczba 

pracodawców, 

którzy: 

przystąpili do programu prewencyjnego Zdobądź Dyplom 

PIP (wypełnili Kartę zgłoszenia udziału w programie - 

zaliczeni do HC) 

32 

ukończyli program, pozytywnie zaliczając kontrolę 

sprawdzającą, którym Okręgowy Inspektor Pracy przyznał 

Dyplom PIP 

25 

Liczba egzemplarzy publikacji PIP (szt.) wykorzystanych podczas realizacji 

tematu z wyszczególnieniem tytułów i kanałów dystrybucji, zgodnie z 

zarządzeniem GIP 26/08 

128 

Liczba informacji w mediach dotyczących tematyki programu prewencyjnego  1 

 

Inspektorzy pracy kierowali zaproszenia do pracodawców, którzy wyrażali chęć 

współpracy oraz systematycznie poprawiali warunki pracy w swoich zakładach. Podczas 

zapraszania konkretnych pracodawców do programu, kierowano się ich podejściem  
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do praworządności, zrozumieniem konieczności dostosowania działalności do wymagań 

przepisów prawa pracy, w tym technicznego bezpieczeństwa pracy.  

Do udziału w programie zakwalifikowano pracodawców, którzy zarówno wyróżniali się 

podczas uprzednio przeprowadzanych kontroli wysokim poziomem przestrzegania przepisów 

bhp jak i wysoką kulturą pracy oraz tych, którzy samodzielnie zgłosili swój udział. Kolejni 

uczestnicy programu to grupa pracodawców, którzy zrealizowali środki prawne skierowane 

do nich w wyniku wcześniejszych kontroli inspektorów pracy.  

Program ukończyło 25 pracodawców. Jest to efekt właściwego doboru uczestników 

programu, pomocy merytorycznej inspektorów pracy podczas jego realizacji oraz wysokiej 

jakości przeprowadzonych w ramach programu szkoleń oraz wydawnictw promocyjnych PIP 

dostarczonych uczestnikom programu. 

W okresie lipiec – październik 2020 r., w podmiotach biorących udział w programie 

prewencyjnym, inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole sprawdzające, które wykazały,  

że przeprowadzone dla pracodawców szkolenia były skuteczne i pracodawcy w sposób 

prawidłowy przeprowadzili działania naprawcze w zakresie prawa pracy i technicznego 

bezpieczeństwa pracy.  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2020 roku Dyplom PIP uzyskało  
25 podmiotów:  

 OLIMP Maciej Matuszczak, Łódź  

 MEBLO-BUD Danuta Kuźnicka, Ksawerów  

 Form-Mebel Zakład Stolarski Piotr Kuźnicki, Ksawerów  

 SALON URODY Monika Pakowska-Banasiak, Łódź  

 Polski Drukarz Sp. z o.o., Łódź  

 Piekarnia Hofft i S-ka, Łódź  

 Punkt Przedszkolny „Plastuś”, Parzęczew  

 Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe Józef Wojtyński, Góra Świętej 

Małgorzaty 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AKAL” Andrzej Kalinowski, Łódź 

 FPH „MATEK” Piotr Matuszewski, Łódź 

 Zakład Fryzjerski „HENRYK” Henryk Stawski, Łódź 

 VEGAUP Miller Sp. J., Pabianice  

 PHU DEREK Bogdan Papiernik, Nieborów 

 Adal Trans Aleksandra Malicka, Skierniewice 

 Pasjonaci Piękna Wioleta Korsak, Łódź  

 Q-BIS Biuro Rachunkowe Anna Kubis, Zgierz  

 ZPH Cukiernia „Słodki Zakątek” Mariusz Hak, Aleksandrów Łódzki 
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 Włodzimierz Koza, Łódź  

 Centrum Stomatologii Bakalarz Spółka Partnerska, Sieradz 

 Piekarnictwo Piotrowski, Łask, Okup Mały  

 FHU „Inwestor”, Poddębice  

 FU „ZORBAS”, Poddębice  

 Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie  

 Rafał Kosecki „KOSIX”, Sieradz  

 Jacek Walesiak Piotr Kesiak s.c., Sieradz  
 

Dotychczasowe wyniki działalności kontrolno-prewencyjnej PIP wskazują,  

że dla dużej grupy mikroprzedsiębiorstw spełnianie wymagań przepisów bhp jest nadal 

poważnym problemem ze względu na niski poziom wiedzy w tym zakresie oraz ciągły  

brak czasu. Wykorzystanie przygotowanych przez PIP narzędzi, tj. różnorodnych 

wydawnictw oraz Listy kontrolnej z komentarzem, pozwoliło pracodawcom na identyfikację 

występujących w zakładzie nieprawidłowości, ocenę ich skali oraz określenie sposobów  

i terminów ich likwidacji. 

 
Program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP” dla zakładów usług leśnych  

Liczba pracodawców, do których skierowano zaproszenie  

do udziału w programie. 
5 

Liczba przeprowadzonych szkoleń dla pracodawców i ich przedstawicieli. 5 

Liczba pracodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach OIP. 5 

Liczba podmiotów objętych działaniami informacyjno-promocyjnymi. 5 

Liczb pracodawców, 

którzy: 

przystąpili do programu prewencyjnego (wypełnili 

Kartę zgłoszenia udziału w programie). 
5 

ukończyli program, pozytywnie zaliczając kontrolę 

sprawdzającą, którym Okręgowy Inspektor Pracy 

przyznał Zaświadczenie o ukończeniu programu 

prewencyjnego. 

4 

Liczba kontroli sprawdzających, które zakończyły się negatywnie. 1 

Liczba egzemplarzy publikacji PIP (szt.) wykorzystanych podczas realizacji 

tematu 
41 
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Pracodawcy, przystępując do programu, widzą możliwość dostosowania zakładu  

do wymagań obowiązujących przepisów. W 2020 r. cztery kontrole sprawdzające 

przeprowadzone w ramach programu, zakończyły się pozytywnie, natomiast dla jednego 

zakończyła się negatywnie – pracodawca tylko częściowo zrealizował środki prawne wydane 

w wyniku uprzedniej kontroli.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, większość z pracodawców z branży usług leśnych, 

którzy przystąpili do programu, od rozpoczęcia działalności przestrzega przepisy bhp.  

W związku z powyższym, nie stwierdzono u nich znaczących nieprawidłowości. 

Uczestnicy programu, w szczególności:  

 zapewniali wykonywanie obowiązków służby BHP przez wyspecjalizowane w tym 

zakresie osoby,  

 wyposażali pracowników w wymaganą odzież i obuwie robocze oraz w środki 

ochrony indywidualnej – adekwatne do występujących na stanowiskach pracy 

zagrożeń i o odpowiednim stopniu ochrony, biorąc pod uwagę typy stosowanych 

pilarek.  

 zapewniali zatrudnionym możliwość poddania się szczepieniu przeciwko 

kleszczowemu zapaleniu mózgu; pracownicy przeważnie odmawiają poddania się 

temu sczepieniu (zaświadczenie na piśmie), 

 dostarczali pracownikom posiłki profilaktyczne i napoje, 

 dokonywali udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 

występujących w zakładach oraz informowali pracowników o tym ryzyku,  

 opracowywali wykazy prac szczególnie niebezpiecznych (ścinka drzew trudnych) 

oraz rejestry prac i pracowników wykonujących prace w narażeniu na szkodliwe 

czynniki biologiczne,  

 zapewniali eksploatację sprzętu do pozyskania drewna przez osoby posiadające 

wymagane kwalifikacje (pilarki, żurawie, harwestery); sprzęt był sprawny technicznie  

i wyposażony w wymagane osłony niebezpiecznych elementów, 

 eksploatowali specjalistyczny sprzęt do pozyskania i transportu drewna (żurawie, 

harwestery) z aktualnymi decyzjami urzędu UDT zezwalającymi na ich eksploatację 

i określającymi formę tego dozoru, 

 zapewniali prowadzenie pozyskania drewna w sposób bezpieczny, uwzględniający 

wymagania zawarte w instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej (wprowadzonej Zarządzeniem  

Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2012 r.).  
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Biorąc pod uwagę poprzednie edycje programu należy stwierdzić, że jego wieloletnie 

prowadzenie daje pozytywne efekty poprzez poprawę kultury pracy oraz podnoszenie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje się zauważyć, iż wzrasta świadomość pracodawców  

w zakresie bezpieczeństwa pracy - widać to w postaci poprawy w zakresie wyposażenia 

pracowników w środki ochrony indywidualnej, adekwatne do zagrożeń oraz w postaci 

wzrostu usprzętowienia zakładów.  

Również współpraca przy realizacji założeń programu z Lasami Państwowymi daje 

pozytywne efekty. Pracownicy Lasów Państwowych dokonując weryfikacji pracodawców – 

właścicieli ZUL, przeprowadzają podczas przetargów również ocenę stopnia przestrzegania 

przepisów bhp. W tym celu tworzą własne listy kontrolne, które często konsultują  

z inspektorami pracy przed ich wprowadzeniem. Wymiernym efektem działań jest mniejsza 

liczba wypadków. 

 
C. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”  

Celem programu prewencyjnego jest zapobieganie negatywnemu wpływowi stresu 

zawodowego na zdrowie pracowników i funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

W 2020 r. skierowano zaproszenia do udziału w programie do 116 pracodawców. 

Przeprowadzono 17 szkoleń dla 414 uczestników, w tym dla pracowników Łódzkiego Urzędu 

Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Łodzi oraz przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie 

Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. 

Pracodawcy szczególnie zainteresowani są szkoleniami nt.: „Stres i sposoby radzenia 

sobie z nim”, „Motywowanie i zarządzanie zespołem pracowników” oraz „Mobbing  

i dyskryminacja w miejscu pracy”, tym ostatnim szczególnie w sytuacjach, gdy problem  

już występuje. W kolejnych edycjach programu pracodawcy objęci szkoleniami  

w poprzednich latach, zainteresowani są kontynuacją szkoleń dla większej liczby 

pracowników. 

Oprócz szkoleń, szczególnie przydatne dla uczestników programu są wydawnictwa: 

”Sposoby na stres. Poradnik dla pracownika” Joanna Konczanin, ”Stres w pracy. Poradnik 

dla pracownika” Michał Gólcz oraz „Mobbing w miejscu pracy. Informator dla pracownika” 

Anna Kucharska, zamieszczone na stronie internetowej www.streswpracy.pl  

 

D. „Budowa. STOP wypadkom!”  

Działania informacyjno-edukacyjne w ramach programu „Budowa. STOP wypadkom!” 

realizowane są poprzez: 

 popularyzację wiedzy o skutkach zagrożeń i sposobach przeciwdziałania im oraz 

inspirowanie przedsiębiorców budowlanych do przeglądu i poprawy warunków pracy;  
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 propagowanie bezpiecznych zachowań oraz świadomości zagrożeń występujących 

na budowie poprzez organizowane szkoleń i spotkań informacyjnych  

dla pracodawców i pracowników; 

 wdrażanie podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

W 2020 r. działaniami informacyjno-edukacyjnymi w ramach tematu „Budowa. STOP 

wypadkom!” objęto łącznie 250 podmiotów (pracodawcy i pracownicy). Do działań 

prewencyjnych włączono inspektorów pracy przeprowadzających kontrole na terenach 

budów, specjalizujących się w tematyce budowlanej. Inspektorzy pracy zapraszali do udziału 

w programie w szczególności 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 lat poprzednich, kierowano zaproszenia do udziału 

w programie głównie po zakończeniu kontroli budowy. Po przeprowadzeniu kontroli, 

znajomość inspektora pracy warunków panujących na budowie, a w szczególności 

nieprawidłowości i problemów w zakresie bhp stwierdzonych podczas czynności kontrolnych, 

pozwalała na pełne dostosowanie tematyki i potrzeb informacyjno-edukacyjnych  

do 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 była trudna.  

Z doświadczeń płynących z lat poprzednich wynikało, że w tak organizowanych spotkaniach 

najczęściej brali udział pracownicy służby BHP. W podejmowanych działaniach 

prewencyjnych zwrócono więc szczególną uwagę na bezpośrednie dotarcie  

do pracodawców czy przedsiębiorców i osób 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 zachęcała możliwość podjęcia dyskusji i znalezienia 

sposobów rozwiązania problemów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskania fachowej 

porady specjalistów, bez konsekwencji finansowych związanych ze stwierdzeniem w czasie 

„typowej” kontroli nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy.  
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Przygotowane materiały edukacyjne oceniane były pozytywnie przez osoby pracujące 

w branży budowlanej, zarówno pod względem merytorycznym, jak również pod kątem 

doboru tematyki. Potwierdzeniem 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 złe i dobre rozwiązania w zakresie bhp na budowie.  

W okresie 5-11 października 2020 r., w ramach współpracy z sygnatariuszami 

Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, podjęto wspólne działania prewencyjne 

(głównie szkoleniowe) w ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa” na terenach budów 

prowadzonych na obszarze województwa łódzkiego. Przeprowadzono 3 szkolenia  

dla 51 pracodawców z wykorzystaniem przekazanych przez Główny Inspektorat Pracy 

prezentacji. W szkoleniach uczestniczyło łącznie 110 osób.  

W ramach szkoleń prowadzonych przez inspektora pracy omawiane były zagadnienia 

dotyczące procedur związanych z: prowadzeniem postępowań powypadkowych, bezpieczną 

pracą w wykopach i podczas prowadzenia prac na wysokości, bezpieczną eksploatacją 

rusztowań systemowych. 
 

 
 

Po szkoleniach inspektorzy pracy udzielali porad: 

 technicznych, dotyczących prowadzonych przez zakłady prac budowlanych; porady 

dotyczyły głównie prac na wysokości, odpowiedzialności osób nadzorujących  

te prace, zagadnień związanych ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej  

(w szczególności chroniących przed upadkiem z wysokości), 
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 z zakresu prawnej ochrony pracy (w szczególności w zakresie prowadzenia ewidencji 

czasu pracy pracowników i wykazów godzin wykonania czynności  

przez zleceniobiorców), 

 z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców; poruszano m.in. 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 sporządzania 

protokołu powypadkowego i jego zatwierdzania). 
 

W trakcie szkoleń, inspektorzy pracy przekazali pracodawcom materiały szkoleniowe 

i poradniki PIP (łącznie 250 szt. wydawnictw). 

Na zaproszenie generalnego wykonawcy MCKB Sp. z o.o., budowę w Kutnie  

przy ul. Wschodniej 3 wizytował Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru, który 

zapoznał się z obowiązującymi na terenie budowy procedurami bezpieczeństwa (szczególnie 

dotyczącymi postępowania w dobie pandemii COVID), a następnie (w obecności 

przedstawicieli generalnego wykonawcy) dokonał przeglądu terenu budowy pod kątem 

wdrożenia na budowie procedur bezpieczeństwa w praktyce. 
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Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru uczestniczył w zorganizowanym 

przez generalnego wykonawcę pokazie możliwości używania podczas prowadzonych prac 

budowlanych narzędzi bezprzewodowych (szkolenie realizowali przedstawiciele firmy Hilti). 

Używanie narzędzi bezprzewodowych na terenie budowy jest preferowane  

przez generalnego wykonawcę i już wiele firm wykonujących prace na budowie  

takie rozwiązanie stosuje. W ramach pokazu zaprezentowano również nowoczesne 

rozwiązania dotyczące wykonywania przejść ognioodpornych w ścianach budynków. 

      
 
Podsumowanie 

Podejmowane przez inspektorów pracy działania prewencyjno-promocyjne w ramach 

realizacji programu prewencyjnego „Budowa. Stop wypadkom” przyczyniają się poprawie 

świadomości pracowników w zakresie zagrożeń związanych z prowadzeniem prac 

budowlanych, a tym samym mają znaczący wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy. 

Należy podkreślić, że działania prewencyjne i promocyjne w budownictwie  

(w tym w ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa”), zaowocowały zgłoszeniem 3 budów do edycji 

konkursu „Buduj Bezpiecznie 2020” realizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. 
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E. „Kultura bezpieczeństwa”  

Rok szkolny 2019/2020 był rokiem szczególnym z powodu ograniczeń wynikających  

z ogłoszenia pandemii koronawirusa. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

wprowadziło w szkołach naukę zdalną, tym samym działania związane z programem 

edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” zostały poważnie ograniczone. Mimo formalnych 

utrudnień, program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” w OIP w Łodzi został zrealizowany. 

Na podstawie sprawozdań z realizacji programu, przekazanych przez szkoły 

ustalono, że w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 

2019/2020 w 39 szkołach ponadpodstawowych 305 nauczycieli przeprowadziło lekcje  

z tematyki objętej programem, dla 6471 uczniów.  

Uroczyste podsumowanie XIV edycji programu w roku szkolnym 2019/2020  

odbyło się w dniu 22 czerwca 2020 r. w formie on-line na platformie Skype. 

O zainteresowaniu programem i jego popularności świadczą również anonimowe 

ankiety nadsyłane przez nauczycieli realizujących program. Po zakończeniu edycji 

2019/2020, ankiety anonimowe przekazało 178 nauczycieli (50 % wszystkich nauczycieli 

realizujących program).  

Nauczyciele, którzy uczestniczyli w OIP Łódź w szkoleniu inaugurującym program  

w roku szkolnym 2019/2020, ocenili je w ankietach bardzo dobrze lub dobrze. Średnia ocena 

szkolenia z czterech pytań wyniosła 4,9 (w skali od 1 do 5); 89 % ocen „bardzo dobrze”,  

11 % ocen „dobrze”, nie było ocen: średnio, słabo lub bardzo słabo. Lekcje z uczniami 

prowadzone były najczęściej w ramach „innych przedmiotów”, były to głównie przedmioty 

zawodowe i godziny wychowawcze/dyrektorskie. Wiele lekcji odbyło się zdalnie,  

co nauczyciele oznaczyli w ankietach. 

Największym zainteresowaniem wśród uczniów, na co wskazali nauczyciele, cieszyły 

się zajęcia dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków (65 % ankiet) 

oraz z zakresu prawnej ochrony pracy (w 35 % ankiet).  

Wszyscy nauczyciele korzystali z podręcznika CIOP-PIB „Kultura bezpieczeństwa – 

materiały pomocnicze dla szkół ponadpodstawowych”, 80 % nauczycieli korzystało ze stron 

internetowych inspekcji pracy, natomiast 66 % przy przygotowaniu zajęć z uczniami 

wykorzystało broszury i ulotki PIP. 97 % nauczycieli, którzy wypełnili ankiety, zadeklarowało 

przystąpienie do programu ponownie lub poleciliby uczestnictwo w nim innym nauczycielom.  
 

Realizacja programu edukacyjnego w roku szkolnym 2020/2021 – XV edycja.  
We wrześniu 2020 r. wysłano zaproszenia do udziału w programie do dyrektorów  

155 szkół ponadpodstawowych o profilu zawodowym w województwie łódzkim. W piśmie 
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omówiono cele i założenia programu oraz poinformowano o IX edycji międzyszkolnego 

konkursu plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”.  
Szkolenie rozpoczynające kolejną edycję programu w roku szkolnym 2020/2021 

odbyło się w dniu 2 października 2020 r. na platformie komunikacyjnej Skype. W szkoleniu 

uczestniczyło 50 nauczycieli reprezentujących 50 szkół ponadpodstawowych z terenu 

województwa łódzkiego. W trakcie szkolenia zapoznano uczestników ze szczegółami 

realizacji programu edukacyjnego, poinformowano o jego celach, zasadach realizacji  

i możliwości uzyskania wsparcia merytorycznego pracowników OIP Łódź. Przekazano także 

informacje o planowanych konkursach w tym roku szkolnym, a także o VIII ogólnopolskim 

konkursie wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali informację, że podręczniki „Kultura Bezpieczeństwa” wydawnictwa 

„Moja pierwsza praca” zostaną przekazane do nauczycieli, którzy zadeklarują swój udział  

w tegorocznej edycji programu.  

Udział w programie edukacyjnym w roku szkolnym 2020/2021, zadeklarowało  

59 szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego. Chęć uczestnictwa w programie 

„Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2020/2021 potwierdziło 306 nauczycieli. 

 

Szkolenia prowadzone przez pracowników OIP Łódź skierowane do uczniów. 
W roku 2020, udało się przeprowadzić 2 szkolenia w 2 szkołach, w których 

uczestniczyło 55 uczniów.  

 

 
 

Początek obostrzeń i okres od marca do czerwca 2020 r. to dla nauczycieli czas,  

w którym musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Zaplanowane zajęcia z uczniami,  

w których mieli uczestniczyć inspektorzy pracy, zostały odwołane przez nauczycieli 
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i dyrektorów szkół. We wrześniu 2020 r., po rozpoczęciu roku szkolnego 2020/21 udało się 

zaplanować zajęcia w szkołach, lecz ponownie, z powodu obostrzeń i przejścia szkół  

w tryb nauki zdalnej, dyrektorzy szkół odwołali zajęcia.  
 

Podsumowanie 
Pogram, mimo wprowadzonych w kraju obostrzeń związanych z epidemią wirusa 

SARS-CoV-2 i przejścia szkół na naukę zdalną, cieszył się zainteresowaniem szkół  

i nauczycieli, którzy bardzo pozytywnie go odbierają, angażując się w jego realizację. 

Potwierdzają to ankiety przesłane przez nauczycieli. Cieszy również fakt, że koordynatorzy  

w szkołach zachęcają innych nauczycieli do współpracy przy realizacji programu. 

Nauczyciele doceniają cele i tematykę programu, bardzo chętnie wykorzystują do lekcji 

z uczniami materiały pomocnicze przekazane przez OIP. Nauczyciele wskazują, że program 

„Kultura Bezpieczeństwa” jest potrzebny dla młodzieży oraz wyrażają nadzieję na jego 

kontynuację. W przekazanych ankietach w dalszym ciągu wskazują na potrzebę 

opracowania zaktualizowanych i nowych materiałów dydaktycznych, pomocnych  

w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji z uczniami, w postaci filmów, prezentacji 

multimedialnych oraz nowych wydawnictw, plakatów, ulotek, zawierających w szczególności 

tematykę technicznego bezpieczeństwa pracy, opracowanych w sposób umożliwiający 

przyswojenie wiedzy przez uczniów (szczególnie w profilach kształcenia zawodowego).  

Mimo ogłoszonego na terenie kraju stanu epidemii udało się doprowadzić  

do zakończenia programu w roku szkolnym 2019/2020.  

Naszym celem na 2021 r. będzie przeprowadzenie lekcji „zdalnych” w szkołach, które 

zgłosiły się do programu, a także realizacja konkursów z wiedzy o prawie pracy i bhp. 

 

F. „Czas pracy kierowców, a wypadki drogowe” 

W celu realizacji tematu „Działania edukacyjno-informacyjne. Czas pracy kierowców, 

a wypadki drogowe”, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi skierował 32 zaproszenia  

do pracodawców zatrudniających kierowców, prowadzących działalność gospodarczą  

w zakresie transportu drogowego. Zaproszenia do uczestnictwa w programie prewencyjnym 

kierowane były do pracodawców przez inspektorów pracy, którzy przeprowadzali w 2020 r. 

kontrole związane z realizacją tematu. Zaproszenia dla pracodawców, którzy  

nie uczestniczyli w szkoleniach z tego zakresu w 2019 r., kierowano również drogą 

telefoniczną. 

W 2020 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi przeprowadził w ramach działań 

edukacyjno-informacyjnych w 2020 r. jedno szkolenie. Szkoleniem objęto  

32 przedsiębiorców z Łodzi i województwa łódzkiego. Wszyscy uczestniczący w szkoleniu 

przedsiębiorcy prowadzą działalność w sektorze transportowym, głównie w zakresie 
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przewozu rzeczy na terenie Unii Europejskiej. Ze względu na stan epidemii wirusa  

Sars-CoV-2, szkolenie przybrało wyjątkowo formę samokształcenia kierowanego. 

Uczestnikom szkolenia przekazano prezentację zawierającą aktualne przepisy z zakresu 

czasu pracy kierowców, zaprezentowano również zmiany przepisów wprowadzone  

przez Parlament Europejski tzw. Pakietem mobilności. W prezentacji zostały zamieszczone 

także aktualne przepisy zawierające zmiany dotyczące realizacji obowiązkowych badań 

lekarskich pracowników oraz szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

wprowadzone ustawą z dnia 20.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedsiębiorcom przekazano także prezentację, 

która przybliżyła przepisy związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków  

przy pracy. Uczestnikom szkolenia przekazano również prezentację dotyczącą środków 

ochronnych mających na celu zapobieganie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2  

wraz z dwoma filmami instruktażowymi ukazującymi prawidłowe korzystanie z tych środków. 

W 2020 r. inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w ramach działań 

informacyjno-prewencyjnych, podczas kontroli przeprowadzonych w podmiotach 

transportowych udzielili pracodawcom 72 porady prawne, w tym 58 porad dotyczących 

prawa pracy - przede wszystkim w zakresie czasu pracy kierowców, oraz 11 porad  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego 

wskazywali, że jednym z problemów jaki napotykają w związku z prowadzoną działalnością  

i zatrudnianiem kierowców jest prowadzenie dokumentacji dla zatrudnionych kierowców. 

Wskazywali na chęć uczestnictwa w szkoleniach umożliwiających im nabycie praktycznej 

wiedzy związanej z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej,  

ze szczególnym uwzględnieniem ewidencjonowania czasu pracy kierowców. Podnoszono 

również propozycje zorganizowania szkoleń z zakresu czasu pracy skierowanych  

do pracowników – kierowców. 

 

G. „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”  

Wizytacje prac polowych 
 W 2020 roku inspektorzy pracy OIP Łódź przeprowadzili 33 wizytacje prac polowych: 

2 wizytacje wiosennych prac polowych, 18 wizytacji prac związanych ze zbiorem plonów 

(prace żniwne), 13 wizytacji jesiennych prac polowych. W czasie wizytacji stwierdzono  

29 nieprawidłowości w stanie technicznym 15 z 23 sprawdzanych ciągników rolniczych,  

np.: brak kabiny lub ramy ochronnej, brak sygnalizacji świetlnej i akustycznej, zużyte 

ogumienie, brak trójkąta ostrzegawczego, brak oryginalnych zawleczek w zaczepach. 
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Ponadto oceniono 14 przyczep ciągnikowych. Przy 4 stwierdzono 6 nieprawidłowości, które 

polegały głównie na: braku i niepodłączeniu hamulców i oświetlenia, braku zawleczek  

w zaczepach burt, zużytym ogumieniu, braku podpór dyszli i sprężyn odciążających. 

Stwierdzono również nieprawidłowości z zakresu sprzęgania ciągników z przyczepami  

i z maszynami rolniczymi. Najczęściej brakowało oryginalnych bolców w zaczepach 

ciągników i zawleczek blokujących. W czasie wizytacji wiosennych i jesiennych prac 

polowych 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 12 kombajnów i przy 7 z nich 

stwierdzono 10 nieprawidłowości, które głównie polegały na braku osłon bocznych zespołu 

żniwnego kombajnu i braku osłon przekładni napędowych przyrządu żniwnego. Ponadto 

skontrolowano 3 prasy zbierające, z których 1 nie posiadała osłon na wał przegubowo-

teleskopowy. W trakcie wizytacji prac żniwnych stwierdzono przypadki przejazdu kombajnem 

po drogach publicznych w pozycji roboczej, tj. z zamontowanym hederem.  

Ponadto przyczepy, jak i ciągniki najczęściej nie posiadały tablicy wyróżniającej pojazd 

wolnobieżny. Stwierdzono również przypadek niebezpiecznego przewozu dziecka na 

schodach ładowarki teleskopowej, którą ładowane były baloty słomy na przyczepę. Podczas 

przeprowadzonych wizytacji inspektorzy pracy zwracali uwagę rolnikom na bezpieczeństwo 

pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych oraz omawiali nieprawidłowości, które 

stwierdzali w trakcie wizytowanych prac. Ponadto inspektorzy rozdawali rolnikom wydane 

przez Główny Inspektorat Pracy poradniki i broszury propagujące zasady bezpiecznej pracy 

w rolnictwie. 
 

Szkolenia rolników 
W 2020 roku przeprowadzono 5 szkoleń na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, 

w których udział wzięło 124 rolników: 

 W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Kościerzynie inspektor pracy 

spotkał się z 30 rolnikami uczestniczącymi w szkoleniu chemizacyjnym. Podczas 

szkolenia omówił zagrożenia wypadkowe w rolnictwie i zagadnienia związane  

z legalnym zatrudnianiem cudzoziemców. Rolnicy otrzymali wydane przez Główny 

Inspektorat Pracy broszury na temat bhp w rolnictwie. 

 W Urzędzie Miasta w Koluszkach inspektor pracy przeprowadził szkolenie z zakresu 

bhp w rolnictwie dla 21 rolników, uczestniczących w zorganizowanym przez Łódzki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego szkoleniu na temat bioasekuracji. Na zakończenie 

szkolenia rolnicy otrzymali od inspektora pracy, wydane przez Główny Inspektorat 

Pracy karty bezpiecznego wykonywania prac w rolnictwie i broszury „Praca rolnika. 

Dobre praktyki”. 
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 W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Powiatowym Zespole Doradztwa 

Rolniczego w Pajęcznie inspektor pracy spotkał się z 30 rolnikami uczestniczącymi  

w szkoleniu chemizacyjnym sprzętem naziemnym. Inspektor pracy omówił 

zagrożenia wypadkowe w rolnictwie i zagadnienia związane z legalnym 

zatrudnianiem cudzoziemców. Na zakończenie szkolenia rolnicy otrzymali wydane 

przez Główny Inspektorat Pracy broszury na temat bhp w rolnictwie. 

 W dniu 4 marca 2020 r. inspektor pracy w Urzędzie Gminy w Będkowie wspólnie  

z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadził 

szkolenie dla 13 rolników, z zakresu bhp w rolnictwie. Na zakończenie szkolenia 

rolnicy otrzymali od inspektora pracy, wydane przez Główny Inspektorat Pracy karty 

bezpiecznego wykonywania prac w rolnictwie i broszury „Praca rolnika. Dobre 

praktyki”. 

 W dniu 9 marca 2020 r. inspektor pracy w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego Oddział w Piotrkowie Trybunalski, przeszkolił 30 rolników z zakresu 

bezpiecznego stosowania i magazynowanie środków ochrony roślin. Na zakończenie 

szkolenia rolnicy otrzymali od inspektora pracy, wydany przez Główny Inspektorat 

Pracy poradnik „Chemia dla rolników” i broszury „Rolnik zawód niebezpieczny”. 
 

Szkolenia dzieci i młodzieży 
W 2020 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 10 szkoleń dla 387 uczniów 

wiejskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na temat bezpieczeństwa pracy  

w rolnictwie indywidualnym: 

 dla 45 uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej,  

 dla 31 uczniów klas VIIa i VIIb Szkoły Podstawowej w Boguszycach,  

 dla 42 uczniów Szkoły Podstawowej w Drzewcach (2 szkolenia). Wykłady odbywały 

się w 2 grupach wiekowych: pierwsza grupa to uczniowie klas I – IV, druga grupa  

to uczniowie klas V – VIII.  

 dla 67 uczniów Zespołu Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza 

Poniatowskiego w Czarnocinie (2 szkolenia). W pierwszej grupie szkoleniowej 

uczestniczyło 40 uczniów, w drugiej - 27 uczniów. Inspektor pracy zapoznał uczniów 

z zagrożeniami wypadkowymi w rolnictwie i omówił zasady bezpiecznej pracy  

w rolnictwie. Ponadto przedstawił uczniom wykaz prac wzbronionych dzieciom  

do lat 16. Po szkoleniu uczniowie otrzymali wydane przez Główny Inspektorat Pracy 

poradniki „Bezpiecznie na wsi” i broszury „Rolnik zawód niebezpieczny”. 

 dla 39 uczniów Szkoły Podstawowej w Gałkówku -Kolonia. Inspektor pracy 

przeprowadził szkolenie przy udziale pracowników prewencji KRUS w ramach działań 

prewencyjno-promocyjnym w rolnictwie indywidualnym.  
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 dla 168 uczniów Zespołu Szkół w Wiadernie (3 szkolenia). Pierwsze szkolenie  

– dla 48 dzieci z klas II-III, drugie – dla 92 uczniów z klas: I, IV – V, VII – VIII i trzecie  

– dla 28 uczniów klasy VI.  
 

W szkoleniach wykorzystano filmy „Bezpieczeństwo dzieci na wsi” i „Rodzina 

Porażków” oraz broszury: „Przygoda na wsi”, „Bezpiecznie na wsi”, „Bądź bezpieczny  

w gospodarstwie” i „Praca rolnika – Dobre praktyki” – broszury pozostawiono w szkołach. 

 

VIII.2. Konkursy  

A. „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” 

Ideą konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” jest promowanie 

proaktywnych postaw skutkujących wzrostem poziomu bezpieczeństwa, posiadanej wiedzy  

z zakresu prawa pracy i bhp, a także dbałości o organizację bezpiecznych stanowisk pracy 

oraz praworządność.  

Konkurs od lat organizowany jest pod patronatem Marszałka Sejmu RP. W 2020 roku 

XXVII edycję konkursu „Pracodawca -organizator pracy bezpiecznej” objęła honorowym 

patronatem Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek.  

Do XXVII edycji Konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” zgłosiło się 

12 podmiotów, z czego 4 zakłady zrezygnowały z udziału w Konkursie, w tym ze względu  

na sytuację epidemiczną w kraju (2 zakłady), wystąpienie w zakładzie przypadków zarażenia 

wirusem SARS-CoV-2 (1 zakład), zgłoszenie wypadku ciężkiego (1 zakład).  

W okresie lipca-sierpnia 2020 r. przeprowadzono w 8 zakładach kontrole 

sprawdzające w zakresie zgodnym z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Konkursu. 

Zwrócono również uwagę na rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania bhp, 

dodatkowe elementy ochrony pracy, wypadkowość, realizację zaleceń i decyzji organów 

nadzoru nad warunkami pracy.  

Okręgowa Komisja Konkursowa, powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy  

w Łodzi, zweryfikowała dokumentację zgłoszonych do konkursu pracodawców (ankiety, 

prezentacje opisowe i dokumentacje fotograficzne), zapoznała się z wnioskami z kontroli 

audytowych przeprowadzonych w zakładach przez inspektorów pracy oraz dokonała oceny 

według kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu i w dniu 27.08.2020 r. przedstawiła 

Okręgowemu Inspektorowi Pracy kandydatury najwyżej ocenionych pracodawców,  

w celu przyznania nagród i wyróżnień w trzech kategoriach zatrudnienia. 

Laureatami XXVII edycji Konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”  

na szczeblu województwa łódzkiego zostały niżej wymienione zakłady, w poszczególnych 

kategoriach wielkości zatrudnienia: 
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1. Kategoria (zakłady zatrudniające do 49 pracowników): 

 I miejsce – SCHRAG POLSKA S.A., Konstantynów Łódzki  

 II miejsce – MASTER PHARM S.A., Łódź 

 III miejsce – NIMROD AERO POLSKA SP. Z O.O., Łódź 
2. Kategoria (zakłady zatrudniające od 50 do 249 pracowników): 

 I miejsce - FILATI MIROSŁAW KUBIAK SP. J., Zduńska Wola 
W tej kategorii przyznano wyróżnienie, otrzymała je firma: MAGNETIX Lamination  
Sp. z o.o. Sp. k. z Łodzi. 

3. Kategoria (zakłady zatrudniające powyżej 249 pracowników): 

 I miejsce – EMERSON AFCP POLAND Sp. z o.o. – Oddział Produkcyjny w Łodzi 

 II miejsce – ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o., Łódź 

 III miejsce – PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A., 
ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW, Rogowiec. 
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zgłosił do etapu centralnego 3 pracodawców, 

zwycięzców szczebla regionalnego w każdej z kategorii zatrudnienia, tj.: SCHRAG POLSKA 

S.A., Konstantynów Łódzki, FILATI MIROSŁAW KUBIAK SP. J., Zduńska Wola, EMERSON 

AFCP POLAND Sp. z o.o. – Oddział Produkcyjny w Łodzi. 
Jednym z laureatów etapu centralnego XXVII edycji Konkursu została firma 

EMERSON AFCP POLAND Sp. z o.o. – Oddział Produkcyjny w Łodzi, uhonorowana 

przyznaną przez Głównego Inspektora Pracy statuetką Mecum Tutissimus Ibis  

oraz wpisem na prestiżową Złotą Listę Pracodawców. 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju i towarzyszącymi  

jej obostrzeniami mającymi na celu wspólne bezpieczeństwo sanitarne, planowana przez 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi uroczystość podsumowująca działania prewencyjno-

promocyjne w 2020 r., połączona z wręczeniem nagród laureatom tegorocznych konkursów, 

została odwołana. W dniach 16 i 18 grudnia 2020 r. laureatom etapu regionalnego Konkursu 

wręczono pamiątkowe statuetki za zajęcie I, II i III miejsca – w poszczególnych kategoriach 

zatrudnienia.  

Rozdanie nagród odbyło się indywidualnie (w spotkaniach każdorazowo brało udział 

maksymalnie 5 osób), w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, z zachowaniem 

obostrzeń sanitarnych. Wręczenia statuetek dokonał Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi. 

W związku z odwołaniem z powodu panującej w kraju epidemii SARS-CoV-2,  

Gali finałowej konkursu, organizowanej od wielu lat przez Główny Inspektorat Pracy w salach 

Zamku Królewskiego w Warszawie, w dniu 18 stycznia 2021 r. Okręgowy inspektor Pracy 

wręczył przedstawicielom firmy EMERSON AFCP POLAND Sp. z o.o. – Oddział Produkcyjny 

w Łodzi statuetkę Mecum Tutissimus Ibis, przekazaną przez Główny Inspektorat Pracy.  
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Przy uroczystym wręczeniu statuetki Mecum Tutissimus Ibis laureatowi etapu centralnego 

konkursu, wyświetlono wideo – film z przemówieniem i gratulacjami Głównego Inspektora 

Pracy.  

 
EMERSON AFCP POLAND Sp. z o.o. – Oddział Produkcyjny w Łodzi 

 
EMERSON AFCP POLAND Sp. z o.o. – Oddział Produkcyjny w Łodzi 

 
FILATI Mirosław Kubiak Sp.j. 
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SCHRAG POLSKA S.A. 

Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania i dobre praktyki zastosowane  

w zakładach przez pracodawców, laureatów pierwszych miejsc w konkursie  

(w poszczególnych kategoriach zatrudnienia), w celu maksymalizacji bezpiecznych 

warunków pracy. 

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest najbardziej prestiżowym 

konkursem w działalności prewencyjno – promocyjnej PIP. Według oceny pracodawców, 

konkurs motywuje zakłady do dalszego rozwoju, do sięgania po nowe rozwiązania  

w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, z wykorzystaniem najlepszych 

osiągnięć nauki i techniki. Również wysoko sobie cenią możliwość poszerzenia posiadanej 

wiedzy z zakresu prawa pracy i bhp w bezpośrednim kontakcie z inspektorem pracy.  

Przebieg konkursu oraz kryteria oceny określone w Regulaminie konkursu pozwalają 

na wyłonienie spośród uczestników faktycznych liderów w przestrzeganiu przepisów prawa 

pracy, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Możliwość pojawienia się  

na prestiżowej Złotej Liście Pracodawców promującej pracodawców, którzy organizują pracę  

w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, 

a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności 

zatrudnienia, jest dla pracodawców silną motywacją do zdrowej konkurencji w dbałości  

o organizację bezpiecznych stanowisk pracy oraz praworządność w zakładach. 

Dobrym działaniem jest współpraca w ramach konkursu przedstawicieli zakładów  

z inspektorami pracy prowadzącymi kontrole oraz chęć zaprezentowania przez 

pracodawców jak najlepszego wizerunku w zakresie bezpiecznych warunków pracy i działań 

podejmowanych na rzecz ciągłej poprawy stanu bhp, których poziom wykracza poza 

ustalone przepisami obowiązki.  
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B. „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”  

Celem Konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy jest 

promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań 

aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych. 

W roku 2020 r., w OIP w Łodzi do etapu wojewódzkiego konkursu przystąpiło  

7 społecznych inspektorów pracy. Komisja Konkursowa, zgodnie z przyznaną punktacją,  

w wyniku analizy nadesłanej dokumentacji wyłoniła laureatów etapu wojewódzkiego 

konkursu: 

 I Miejsce:  Krzysztof Urzędowicz,  
 zakładowy społeczny inspektor pracy w Veolia Energia Łódź S.A.; 

II Miejsce: Izabela Dąbrowska-Mikuta,  

 zakładowy społeczny inspektor pracy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  

w Pabianicach; 

III Miejsce:  Włodzimierz Janiak, 

 zakładowy społeczny inspektor pracy w POLREGIO Sp. z o.o. Zakład w Łodzi; 
 

Wyróżnienie otrzymał Rafał Klimczak, zakładowy społeczny inspektor pracy  

w Zakładzie Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. w Żychlinie. 
 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju i towarzyszącymi jej 

obostrzeniami mającymi na celu wspólne bezpieczeństwo sanitarne, planowana przez 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi uroczystość podsumowująca działania prewencyjno-

promocyjne w 2020 r. połączona z wręczeniem nagród laureatom tegorocznych konkursów, 

została odwołana. 

Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbyło się w dniu  

15 grudnia 2020 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. W tym roku, 

ze względu na trudną sytuację epidemiczną w kraju i ograniczenia z tym związane, 

uroczystość rozdania nagród miała charakter indywidualnych spotkań z poszczególnymi 

laureatami przy zachowaniu wymagań sanitarnych (w spotkaniach uczestniczyło 

maksymalnie 5 osób). Zwycięzcy otrzymali statuetki z rąk Okręgowego Inspektora Pracy  

w Łodzi. 
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I miejsce: Krzysztof Urzędowicz 

  
II miejsce: Izabela Dąbrowska-Mikuta 

 

  
III miejsce: Włodzimierz Janiak 
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W opinii nominowanych społecznych inspektorów pracy, konkurs, dzięki zwróceniu 

uwagi na pełnioną przez nich funkcję oraz docenienie podejmowanych przez nich czynności 

na rzecz bhp, motywuje do podejmowania dalszych aktywnych działań służących poprawie 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie praw pracowniczych w zakładach. 

Dobrą praktyką realizowaną w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi  

jest prowadzenie w ramach konkursu cyklicznych szkoleń kierowanych do społecznych 

inspektorów pracy. Szkolenia odbywają się dwa razy w roku (edycja wiosenna i jesienna). 

Pomagają społecznym inspektorom pracy usystematyzować wiedzę, szczególnie z zakresu 

przepisów prawa pracy. Oprócz pomocy w skutecznym realizowaniu funkcji społecznej, 

zdobyta podczas szkoleń wiedza ma również pozytywny wpływ na prawidłowe 

dokumentowanie działań przez społecznych inspektorów. Jest to także okazja do wymiany 

doświadczeń i dobrych praktyk oraz szansa na utrzymanie stałego kontaktu ze społeczną 

inspekcją pracy w regionie. 

 
C. „Kultura Bezpieczeństwa” 

W 2020 roku w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” zaplanowanych zostało 

siedem konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego. 

Z powodu panujących obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, udało się 

przeprowadzić trzy z nich.  

 
Konkurs wiedzy „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”. 

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych 

wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia 

oraz innej pracy zarobkowej. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących  

w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji  

tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności.  

W dniu 4 marca 2020 roku w Zespole Szkół Politechnicznych w Łodzi odbył się finał 

etapu regionalnego VII  edycji  ogólnopolskiego konkursu wiedzy „Poznaj swoje prawa  

w pracy”, zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w roku szkolnym 

2019/2020 dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego. Z 1083 uczniów, 

którzy wzięli udział w etapach szkolnych konkursu, do etapu regionalnego zgłoszono  

62 uczniów, z czego do finału konkursu ostatecznie przystąpiło 60 uczniów z 31 szkół.  

Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązanie pisemnego testu składającego się z 35 pytań. 

Wyłoniono 3 zwycięzców etapu regionalnego, którzy  zostali zgłoszeni do etapu centralnego 

w Warszawie. Nagrody wręczyła Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi. 
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Finaliści etapu regionalnego konkursu  otrzymali cenne nagrody rzeczowe, 

a pozostali uczestnicy konkursu – dyplomy oraz pamiątkowe kubki, ufundowane przez 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Podziękowania i dyplomy otrzymali także opiekunowie 

(nauczyciele).  

W dniu 16 marca 2020 roku, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Główny Inspektor Pracy podjął decyzję 

o odwołaniu etapu centralnego VII edycji konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Laureaci etapu regionalnego 

otrzymali przygotowane przez Główny Inspektorat Pracy w Warszawie dyplomy za udział  

w konkursie. 

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”, cieszy się coraz większym zainteresowaniem 

młodzieży. Podkreślenia wymaga, że systematycznie wzrasta liczba uczniów etapu 

szkolnego i regionalnego konkursu oraz liczba szkół uczestniczących w konkursie,  

co potwierdza celowość prowadzonych działań i potrzebę kontynuowania konkursu w latach 

następnych. Uczniowie, przystępując do konkursu, poszerzają swoja wiedzę z prawa pracy, 

w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, co w ich przyszłej pracy zawodowej przełoży się 

na większą świadomość praw i obowiązków w ramach stosunku pracy oraz zagrożeń 

związanych z wykonywaniem pracy. Nauczyciele a także uczestnicy (uczniowie), bardzo 

cenią sobie bazę pytań, którą Główny Inspektorat Pracy przygotowuje w każdej edycji 

konkursu.  

Zauważamy bardzo dobrą współpracę z nauczycielami koordynującymi konkurs  

w szkołach, którym zależy na jak najlepszym przygotowaniu uczniów do etapu regionalnego 

i centralnego konkursu. Nauczyciele bardzo chętnie korzystają ze wsparcia merytorycznego 

inspektorów pracy oraz materiałów dydaktycznych przekazanych przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi.  
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Konkurs Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych pt. „Praca nie szkodzi” 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w ramach programu Kultura Bezpieczeństwa 

kolejny raz objął honorowym patronatem organizowany przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi 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 uczniowie z 4 szkół 

ponadpodstawowych z województwa łódzkiego zgłosili 9 prac. Specjalista z Sekcji Prewencji 

i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy uczestniczył w pracach Komisji Konkursowej. 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w dniu 19 czerwca 2020 r., zdalnie,  

za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Laureatom konkursu, przy zachowaniu 

obostrzeń sanitarnych, nagrody wręczył Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy  

w siedzibach szkół. 

  
 
III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz Prawie Pracy 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, w dniu 06.03.2020 r., 

odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz Prawie 

Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu bełchatowskiego. W konkursie 

uczestniczyło 15 uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody wręczyli pracownicy Sekcji 

Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. 
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Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w ramach programu Kultura Bezpieczeństwa 

kolejny raz objął honorowym patronatem organizowany przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi 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. Ponieważ prace wykonywane są w grafice 

komputerowej, nie było problemów z przeprowadzeniem konkursu. Do konkursu zostało 

zgłoszonych 9 prac przez uczniów z 4 szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego. 

Specjalista z Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy uczestniczył  

w pracach Komisji Konkursowej. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w dniu  

19 czerwca 2020 r., zdalnie, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Laureatom 

konkursu, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, nagrody wręczył Zastępca Okręgowego 

Inspektora Pracy w Łodzi w siedzibach szkół. 
 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa” 
W dniu 25 listopada 2020 roku odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji 

Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”, w którym wzięli udział 

uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego. Konkurs cieszy się 

co roku bardzo dużym zainteresowaniem. W 2020 r. zgłoszono 34 prace konkursowe  

z 18 szkół. Podsumowanie konkursu odbyło się zdalnie ale nagrody wręczono osobiście, 

przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. 
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  Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wykorzystane do opracowania kalendarza 

ściennego na 2021 rok pt. „Kultura bezpieczeństwa”. Kalendarze otrzymali uczniowie, 

opiekunowie prac oraz szkoły uczestniczące w konkursie plastycznym. 

 
 

D. „Buduj Bezpiecznie”  

W 2020 roku do konkursu „Buduj bezpiecznie” zgłoszone zostało trzy budowy  

z terenu województwa łódzkiego. Wszystkie zgłoszone inwestycje były budowami 

kubaturowymi, w związku z tym, kryteria oceny zawarte w regulaminie konkursu  

były porównywalne. Budowy różniły się wielkością i poziomem trudności realizowanych prac. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, wszystkie budowy dysponowały dokumentami 

wymaganymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz miały opracowane plany 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W związku z informacjami z Głównego Inspektoratu Pracy o przesunięciu realizacji 

programu na rok 2021, spowodowanym sytuacją epidemiczną w kraju, w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Łodzi podjęto decyzję o rozstrzygnięciu konkursu jedynie na szczeblu 
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OIP dla tych budów, które zostały zgłoszone do konkursu w pierwszej połowie roku 2020  

i na terenie których kontrole sprawdzające zostały już przeprowadzone.  

Kolejne budowy, które zostaną zgłoszone do konkursu, będą oceniane w roku 2021, 

a ostateczna ocena (wyłonienie laureata w 2021 r.) będzie uwzględniać budowy z roku 2020, 

dla których inwestorzy przewidzieli uprzednio ich zakończenie w 2020 r. 

Komisja konkursowa powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi  

w składzie kierując się kryteriami ustalonymi w regulaminie konkursu, dokonała oceny  

na podstawie dokumentacji kontrolnej i fotograficznej następujących budów: 

1. Przebudowa i rozbudowa zakładu przekąsek o budynek produkcyjno-magazynowy z linią 

k4 – kat. Obiektu XVIII wraz z miejscami postojowymi oraz instalacjami i urządzeniami 

technicznymi w Kutnie przy ul. Wschodniej 3 – generalny wykonawca MCKB Sp. z o.o.  

z siedzibą 91-519 Łódź, ul. Rogowska 3, Inwestorem jest Uma Investments Sp. z o. o. 

99-300 Kutno, ul. Wschodnia 3. 

2. Budowa budynku dydaktyczno-laboratoryjnego wydziału chemicznego Politechniki 

Łódzkiej w Łodzi ul. Żeromskiego 116 – generalny wykonawca "BUDIMEX" Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9, 

3. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi przy ul. Przędzalniana 64/66 – 

generalny wykonawca „ARTOM” Sp. z .o.o. z siedzibą 97-200 Tomaszów Mazowiecki  

ul. Popiełuszki 64/66.  
 

 

Po dokonaniu oceny wyłoniono laureatów konkursu na szczeblu OIP w roku 2020, 

przyznając: 

 

I miejsce – MCKB Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  
Nadzór budowy wykazał się szczególną dbałością o wysoką jakość zabezpieczeń 

i poprawność nietypowych rozwiązań. Konsekwencja w egzekwowaniu od podwykonawców 

przepisów bhp, a także ciągła gotowość do udzielania pomocy w rozwiązywaniu nietypowych 

problemów, przełożyła się na wysoki poziom bezpieczeństwa na placu budowy. Wysokie 

standardy bezpieczeństwa dotyczące nie tylko przygotowania pracowników, ale także 

zastosowanych zabezpieczeń i urządzeń technicznych, od lat są podstawą działania firmy. 

Podkreślić należy również, że inwestor ze swej strony podjął szereg działań 

określających m.in. standardy bezpieczeństwa, które wymagane były na ocenianej budowie. 

Nadzór ze strony inwestora obejmował m.in. sprawdzanie procedur bezpieczeństwa  

na poszczególnych etapach budowy (w tym celu powołano specjalną komórkę bhp). 
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I miejsce – MCKB Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  

 
 
II miejsce – „BUDIMEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
 

 
 

Wyróżnienie za udział w konkursie przyznano firmie – „ARTOM BUDOWNICTWO”  
Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim,  
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Ze względu na ograniczenia związane z okresem epidemicznym, nie zorganizowano 

w OIP Łódź uroczystego podsumowania prowadzonych działań prewencyjnych, zatem  

w sposób ograniczony możliwe były działania promujące laureatów konkursu w lokalnej 

prasie i mediach. Statuetki wręczono indywidualnie laureatom konkursu, w siedzibie OIP  

w Łodzi, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.  

Wzorem lat ubiegłych, Okręgowy Inspektorat Pracy opracował pamiątkowy plakat 

prezentujący laureatów konkursu. 
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E. Konkurs dla dzieci i młodzieży – „Bezpiecznie na wsi”  

W 2020 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował konkursów na temat 

bezpieczeństwa pracy w rolnictwie dla uczniów wiejskich szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych. Ogółem w konkursach uczestniczyło 297 dzieci i młodzieży.  

Niżej wymienione konkursy zostały zorganizowane wspólnie z partnerami społecznymi, 

członkami Komisji Wojewódzkiej ds. BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy  

w Łodzi. 
 

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi:  
nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i szanujesz” na terenie województwa łódzkiego  

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą  

i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Hasło tegorocznego Konkursu 

„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz gdy, zwierzęta znasz i szanujesz” ma zwrócić uwagę  

na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych  

z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych. 

Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Organizatorami Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz 

gdy zwierzęta znasz i szanujesz” w województwie łódzkim był Oddział Regionalny KRUS  

w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi 

oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Konkurs objęty był patronatem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat medialny nad konkursem na terenie 

województwa łódzkiego objęły miesięczniki „RADA” i „W Nowej Roli”.  

W skład Wojewódzkiej Komisja Konkursowej wchodzili przedstawiciele:  

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy,  

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,  

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Towarzystwa Ubezpieczeń 

Wzajemnych „TUW”. W konkursie wzięło udział 3 756 uczniów z 200 szkół podstawowych. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, w roku bieżącym nie zorganizowano uroczystej  

gali podsumowującej etap wojewódzki konkursu. W dniu 30 czerwca w siedzibie Oddziału 

Regionalnego KRUS w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla trójki uczestniczek 

– laureatki i wyróżnionych w etapie centralnym konkursu. W uroczystości wziął udział 

Waldemar Klucha zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, który wręczył nagrodę  

za II miejsce w etapie wojewódzkim konkursu. Nagrody od współorganizatorów laureatom 

etapów regionalnych i etapu wojewódzkiego wręczono indywidualnie w Placówkach 
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Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub doręczono do laureatów  

i wyróżnionych na adresy zamieszkania wskazane w zgłoszeniach do konkursu. 
 

XII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla Uczniów 
kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego 

Niezmiennie od pierwszej edycji w 2009 roku, głównymi organizatorami konkursu 

i sponsorami nagród są: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Regionalny KRUS  

w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach  

oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Od kilku lat wśród organizatorów jest również 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz instytucje wchodzące w skład 

wojewódzkiej komisji ds. BHP w rolnictwie indywidualnym: Oddział Terenowy Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa oraz Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Patronat medialny 

objęły miesięczniki: RADA i W NOWEJ ROLI. W 2020 roku, ze względu na sytuację 

sanitarno-epidemiologiczną konkurs został przeprowadzony w innej formule,  

niż dotychczasowe jedenaście edycji konkursu. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, 

nauczycieli i przedstawicieli organizatorów, konkurs przeprowadzono w jednym etapie  

– szkolnym. Chęć przeprowadzenia konkursu wyraziło 14 szkół ponadpodstawowych  

o profilu rolniczym. Po uzgodnieniu ze współorganizatorami, szkoły otrzymały możliwość 

przeprowadzenia konkursu w formie zdalnej. Przeprowadzono 14 konkursów,  

w których wzięło udział łącznie 237 uczniów z 14 szkół o profilu rolniczym. Laureaci otrzymali 

nagrody ufundowane przez współorganizatorów konkursów, w tym przez Okręgowy 

Inspektora Pracy. 

 

VIII.3. Inne działania prewencyjno-promocyjne  

W 2020 roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wykonali w ramach 

pozostałych działań prewencyjno-promocyjnych 70 różnych czynności, którymi objęto  

752 podmioty, w tym: 
 

Program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkole” 

W związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy zrealizowano w 2020 r., na polecenie Głównego Inspektora Pracy, 

program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkole”. Celem programu była popularyzacja 

wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu 

i redukcji zagrożeń w szkołach i placówkach oświatowych. W ramach programu 

przeprowadzono szkolenia oraz doradztwo w dziedzinie ochrony pracy skierowane  

do dyrektorów szkół, zastępców dyrektorów, pracowników służby bhp, społecznych 

inspektorów pracy oraz innych pracowników szkół zainteresowanych tematem zapobiegania 
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i redukcji zagrożeń w placówka oświatowych. W okresie od 01.09.2020 r.  

do 31.10.2020 r. inspektorzy pracy i pracownicy Sekcji Prewencji i promocji OIP w Łodzi 

przeprowadzili szkolenia oraz prowadzili doradztwo indywidualne dla 524 placówek 

oświatowych, 723 osób. W ramach programu dostarczono do placówek oświatowych 

materiały promocyjne – wydawnictwa PIP oraz okolicznościowy plakat. 
 
 

 
 
Szkolenia  

 Inspektorzy pracy prowadzili szkolenia dla przedsiębiorców nie będących 

pracodawcami w ramach seminarium „Pierwsze kroki w biznesie”, zorganizowanego 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Centrum Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej Oddział w Sieradzu. 

 W ramach współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową w Łodzi, z cyklu 

„Urzędy Bliżej Przedsiębiorców”, przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Łodzi przeprowadzili szkolenia dla przedsiębiorców zrzeszonych w łódzkich 
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organizacjach otoczenia biznesu, na temat „Ocena Ryzyka Zawodowego w dobie 

pandemii” oraz „Jak radzić sobie ze stresem w czasie COVID-19”. 

 Pracownicy Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Łodzi przeprowadzili szkolenia  

dla społecznych inspektorów pracy; podczas szkoleń omówione zostały wybrane 

tematy z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bhp, w szczególności działalność  

SIP na rzecz poprawy warunków pracy (również w dobie pandemii COVID-19), 

obowiązki i uprawnienia SIP, a także badanie wypadków przy pracy; w szkoleniach 

udział wzięło 54 zakładowych i wydziałowych społecznych inspektorów z firm 

działających w branży energetycznej, elektronicznej, rolniczej, ochrony zdrowia,  

szkół oraz instytucji państwowych. 

 W porozumieniu z Komendantem Ochotniczych Hufców Pracy w Bełchatowie, 

pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili szkolenie „Prawa 

i obowiązki młodocianych pracowników w oparciu o Kodeks Pracy” w ramach 

programu profilaktycznego „Kultura Bezpieczeństwa”. Szkolenie skierowane było  

do uczniów pierwszej klasy Szkoły Branżowej I Stopnia w Bełchatowie. Inspektor 

pracy zapoznał uczniów z przepisami kodeksu pracy dotyczącymi praw i obowiązków 

pracownika młodocianego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego. Pracownik Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Łodzi 

przybliżył uczniom temat bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,  

z uwzględnieniem najnowszych przepisów dotyczących stanu epidemii  

oraz wynikających z nich obowiązków pracowników oraz pracodawców. Przypomniał 

także zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej przed 

czynnikami biologicznymi. Uczestnicy szkolenia otrzymali pakiet materiałów 

informacyjnych z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy. 

 Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi uczestniczył w spotkaniu z pracodawcami 

zorganizowanym przez Izbę przemysłowo-Handlową w formie zdalnej, w ramach 

Klubu 500 – Łódź, na temat przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisów związanych z epidemią koronawirusa. 
 

Porady 

 Inspektorzy pracy udzielali porad prawnych podczas imprezy zorganizowanej przez 

Sieradzką Akademię Przedsiębiorczości w Sieradzu; w ramach wydarzenia 

prowadzono informacyjne poniedziałki dla przedsiębiorców i osób chcących założyć 

własną działalność gospodarczą. 
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Konferencje  

 Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi oraz inspektorzy pracy brali udział  

w konferencji z cyklu „Urzędy Bliżej Przedsiębiorców”, zorganizowanej w formie 

zdalnej dla pracodawców przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową, m.in. na temat 

tarczy antykryzysowej i przepisów mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa. 

Inspektorzy pracy omówili w panelu PIP zagadnienia: 

o porozumienie z pracownikami, wzór, niezbędne informacje, wybór przedstawiciela 

tam, gdzie nieobecne są związki zawodowe, 

o stanowisko GIP w świetle specustawy (badania, szkolenia), 

o zalecane dodatkowe środki ochrony w zakładach produkcyjnych 

oraz odpowiadali na zadawane pytania. 

W konferencji uczestniczyli pracodawcy z terenu województwa łódzkiego należący  

do ŁIPH oraz ŁARR, RZPPZŁ Lewiatan, BCC – Loża Łódzka, ŁARR, a przepisy  

w zakresie swojej właściwości rzeczowej prezentowali także przedstawiciele Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. 

 Inspektorzy pracy uczestniczyli w konferencji „Bezpieczna praca” zorganizowanej 

przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” przy współudziale 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz Instytutu Medycyny Pracy  

im. prof. J. Nofera w Łodzi w ramach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków  

przy Pracy i Chorób Zawodowych. Celem konferencji było zwrócenie uwagi  

na zagrożenia występujące na stanowiskach pracy oraz propagowanie bezpiecznej 

pracy. Konferencję rozpoczęła prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz z Instytutu 

Medycyny Pracy, referatem pt. „Wpływ starzenia się organizmu na ryzyko wypadku 

przy pracy”. W dalszej części konferencji zastępca Okręgowego Inspektora Pracy 

przedstawił ogólną analizę wypadków przy pracy zbadanych przez inspektorów OIP 

w Łodzi oraz wnioski inspektorów pracy dotyczące wypadków przy pracy osób  

w okresie późnej dorosłości. Starszy inspektor pracy omówił zmiany w ustawie  

o związkach zawodowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. oraz zasady 

współpracy związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy z Państwową 

Inspekcją Pracy. 
 

 

Udział w posiedzeniu WRDS  

 W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z udziałem przedstawicieli 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz przedstawicieli samorządu, 

pracodawców i pracowników. Przedmiotem dyskusji, była analiza działań samorządu 
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województwa łódzkiego i administracji rządowej w okresie pandemii koronawirusa 

oraz ocena funkcjonowania w praktyce Tarczy Antykryzysowej.  
 

Targi 

 Po raz kolejny Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi został zaproszony do udziału  

w Targach Budownictwa „INTERBUD”, które odbyły się w Łodzi w lutym 2020 r.  

W Targach wzięło udział ponad 140 wystawców związanych z branżą budowlaną. 

Inspektorzy pracy udzielali porad w zakresie prawa pracy, w szczególności  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. Zainteresowaniem 

zwiedzających cieszyły się bezpłatne publikacje PIP skierowane do branży 

budowlanej. W ramach szkoleń zorganizowanych przez organizatorów targów 

nadinspektor pracy przeprowadził wykład dla wystawców, pracodawców, 

wykonawców, a także osób odwiedzających targi. Temat przewodni wykładu: „Nowe 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych  

i szybkomontujących”. 

 W II Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku po raz dziewiąty odbyły się Targi 

Edukacji i Pracy pod hasłem "Zaplanuj swoją przyszłość". Jak co roku, również  

i w tej edycji w targach uczestniczyli przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Łodzi. Nasze stoisko cieszyło się dużą popularnością, młodzi ludzie szczególnie 

interesowali się wydawnictwami dot. pracy w wakacje, pierwszej pracy oraz pracy 

tymczasowej. Udzielono także kilku porad dotyczących pracowników młodocianych 

oraz zawierania i rozwiązywania umów o pracę. Stoisko odwiedził również 

wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego, zapoznając się z ofertą wydawniczą 

Państwowej Inspekcji Pracy. Obok Okręgowego Inspektoratu Pracy w targach udział 

wzięło około 40 wystawców z uczelni wyższych, szkół policealnych, pracodawców,  

a także przedstawiciele urzędów i służb mundurowych (min. Urząd Pracy  

w Radomsku, Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Tomaszowie Maz.). 
 

Współpraca z mediami 

 przeprowadzono w siedzibie OIP w Łodzi briefing dla mediów na temat: „Działania 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi dotyczące zagadnień związanych  

z epidemią koronawirusa”, 

 inspektor pracy udzielił wywiadu Radiu Parada na temat: „Zagadnienia poruszane 

przez radiosłuchaczy w trakcie dyżuru telefonicznego”,  

 inspektor pracy udzielił wywiadu Dziennikowi Łódzkiemu na temat: „Przykładowe 

pytania i odpowiedzi w trakcie dyżuru telefonicznego. Inspektor pracy udzielał 
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odpowiedzi w ramach dyżuru eksperckiego z zakresu prawa pracy i zagadnień 

związanych z epidemią koronawirusa”, 

 inspektor pracy udzielił wywiadu gazecie FAKT (Łódź) na temat: „Przykładowe 

pytania i odpowiedzi w trakcie dyżuru telefonicznego). Inspektor pracy udzielał 

odpowiedzi w ramach dyżuru eksperckiego w zakresie bieżących zmian w prawie 

pracy”, 

 inspektor pracy udzielił wywiadu dla Radia PARADA w programie „Gość Dnia”  

na temat bhp w rolnictwie. 
 

 

 

Podsumowanie 
W roku 2020 przeprowadzenie działań prewencyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, 

w tak szerokiej skali i różnorodności jak w latach ubiegłych, utrudniał stan epidemii wirusa 

SARS-CoV-2 i związane z nim obostrzenia sanitarne. Jednak, mimo mniejszej rzeszy 

odbiorców tych działań, w tym uczestników konkursów, przeważająca liczba tematów 

prewencyjnych, promocyjnych i edukacyjnych objętych planem działania na 2020 r. została 

zrealizowana w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w pełnym zakresie.  
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IX. SZCZEGÓŁOWE DANE STATYSTYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  
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