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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. 

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”. 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 

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, 

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  
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– 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, 

4. 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, 

5. pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP w zakresie określonym  

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

świadczenia usług, 

6. 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. 

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy zostały wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 1 – 16 

oraz ust. 2 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje zadania, o których mowa powyżej, zgodnie  

z programem działania, który jest podstawowym dokumentem określającym jednoroczne 

oraz długofalowe kierunki działania Urzędu. Przy tworzeniu programu wnikliwie analizowane 

są propozycje urzędów centralnych, organów kontroli warunków pracy, jednostek  

naukowo-badawczych, związków zawodowych i organizacji pracodawców. 

Przy realizacji zadań Państwowa Inspekcja Pracy współdziała ze związkami 

zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami 

pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia, 

Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz z organami administracji 

państwowej, w szczególności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz 

Krajową Administracją Skarbową, Policją, Strażą Graniczną, Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych i organami samorządu terytorialnego. 

Struktura organizacyjna Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi kieruje Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi 

przy pomocy zastępcy ds. nadzoru i zastępcy ds. prawno-organizacyjnych. W strukturze 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi działają cztery oddziały, które znajdują się w 

Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i w Kutnie. 
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Inspektorat obejmuje zasięgiem swojego działania województwo łódzkie, zaś jego 

siedzibą jest Łódź.  

Przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi działają 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 

obowiązków, przypisani są do wyodrębnionych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi 

sekcji i zespołów, które uwzględniają różnorodność zadań spoczywających na Państwowej 

Inspekcji Pracy. 

 

II. DZIAŁALNO ŚĆ KONTROLNA OKR ĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W ŁODZI  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zrealizował w 2021 roku zadania wynikające  

z harmonogramu działania Okręgowego Inspektoratu Pracy na 2021 rok.  

  W 2021 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi wykonała ogółem 3899 kontroli 

(dla porównania w roku 2020 zrealizowano 4075 kontroli, natomiast w 2019 roku wykonano 

5502 kontrole). 

 

Kontrolami objętych zostało 3515 podmiotów, które zatrudniały łącznie 312 282 osób 

zatrudnionych (w latach 2020 i 2019 kontrole przeprowadzono – odpowiednio – w 3873 oraz 

4789 podmiotach). 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2021 

 

 
6 

 

Większość kontroli zrealizowana została w podmiotach małych (o zatrudnieniu  

do 9 osób. Takich kontroli przeprowadzono 2326, co stanowi prawie 60% przeprowadzonych 

kontroli. Inspektorzy pracy przeprowadzili 904 kontroli w podmiotach o zatrudnieniu od 10  

do 49 osób, w podmiotach o zatrudnieniu od 50 do 249 osób przeprowadzono 416 kontroli, 

natomiast w zakładach o zatrudnieniu powyżej 249 osób przeprowadzono 249 kontroli. 

 

W porównaniu z latami ubiegłymi w roku 2021, uwzględniając sektory gospodarki 

narodowej, najczęściej kontrolowanym sektorem była branża „Handel i naprawy” (przewaga 
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tej branży wzrasta od kilku lat, w latach ubiegłych było to „Przetwórstwo przemysłowe”  

– obecnie proporcjonalny rozkład utrzymuje się na podobnym poziomie). W 2021 roku 

przeprowadzono w tej branży 952 kontrole (prawie 24% przeprowadzonych kontroli). 

Inspektorzy pracy w podmiotach z branży „Przetwórstwo przemysłowe” przeprowadzili  

840 kontroli, co stanowiło 22% ogólnej liczby kontroli, zaś w branży „Budownictwo” 

przeprowadzono 610 kontroli (16% kontroli). W przypadku wszystkich pozostałych sektorów 

kontrole rozkładały się w miarę równomiernie (stanowiły nie więcej niż 6,7 % ogółu 

wszystkich kontroli w danym sektorze PKD). 

Szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych kontroli w podmiotach według sektorów 

gospodarki narodowej w porównaniu do roku 2020 r. pokazują dalsze wykresy. 
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W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2021 roku zastosowano następujące środki 

prawne: 

• decyzje nakazowe (ogółem) – 9410 (dla porównania w roku 2020 wydanych było 9512 

decyzji, natomiast w 2019 roku 15216 decyzji); w tym: 

o decyzje płacowe – 184 ogółem (dla porównania w roku 2020 było wydanych 

takich decyzji 141, natomiast w 2019 – 254 decyzji); 

o decyzje ustne – 5077  (w latach 2020 i 2019 odpowiednio 4381 i 7097 decyzji); 

• decyzje skierowania do innych prac – 126 decyzje dotyczące 268 pracowników (w latach 

2020 i 2019 – odpowiednio - 104 dotyczące 220 pracowników oraz 150 dotyczących 254 

pracowników); 

• wnioski w wystąpieniach – 11 804 (w latach 2020 i 2019 – odpowiednio - 11 621 oraz  

17 013 wniosków); 

• mandaty karne – 626 na kwotę 745 900 pln (w latach 2020 i 2019 - odpowiednio - 627 

na kwotę 719 100 pln oraz 1170 na kwotę 1 353 620 pln); 

• wnioski do sądu – 16 (w latach 2020 i 2019 odpowiednio 21 i 59 wniosków); 

• środki wychowawcze – 778 (w latach 2020 i 2019 odpowiednio 832 i 1144); 

• upomnienia – 43 (w latach 2020 i 2019 odpowiednio 43 i 67). 

 

Szczegółowe dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej w 2021 roku znajdują 

się w ostatnim Rozdziale niniejszego Sprawozdania. 

 

III. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

III. 1. Badanie okoliczno ści i przyczyn wypadków przy pracy  

W 2021 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi zarejestrowano 329 zdarzeń 

wypadkowych, w których poszkodowanych zostało 361 osób, przy czym 6 zgłoszeń 

dotyczyło wypadków zaistniałych w latach wcześniejszych.  

Spośród zgłoszonych zdarzeń zaistniałych w 2021 roku za wypadki przy pracy zostały 

uznane 206 zdarzeń, w których poszkodowane zostały 222 osoby.  

W roku 2021 przeprowadzono 185 kontroli w 181 podmiotach, których zakresem 

objęte było zbadanie okoliczności i przyczyny 189 wypadków, w których poszkodowane były 

202 osoby. Spośród zbadanych w 2021 r. wypadków przy pracy 146 wypadków, w których 

poszkodowanych było 156 osób, zaistniało w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
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Zdarzenia zgłoszone do OIP Łód ź od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i zaistniałe w t ym okresie 

W1 
Zarejestrowane zdarzenia 

wypadkowe 

poszkodowani (wg skutków wypadków) 

Śmiertelne Ci ężkie Lekkie Suma 

indywidualne 302 61 85 153 299 

zbiorowe 23 8 9 40 57 

razem 325 69 94 193 356 

 

Zdarzenia zgłoszone do OIP Łód ź od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

W1b 
Zarejestrowane 

zdarzenia wypadkowe 

poszkodowani (wg skutków wypadków) 

Śmiertelne Ci ężkie Lekkie Suma 

indywidualne 305 62 88 152 304 

zbiorowe 24 8 9 42 59 

razem 329 70 97 194 363 

 

Wśród zgłoszonych w 2021 r. zdarzeń zarejestrowano 22 wypadki komunikacyjne 

(w tym 8 zbiorowych), w których poszkodowanych było łącznie 35 osób (14 poszkodowanych 

w wypadkach indywidulanych, 21 poszkodowanych w wypadkach zbiorowych). Kontrole 

mające na celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku podjęto w przypadku 5 spośród 

w/w zdarzeń. Ogółem, wśród zaistniałych i zarejestrowanych w 2021 r. 22 zdarzeń,  

w których do urazu doszło w wyniku wypadku komunikacyjnego, 14 zostało uznanych  

za wypadek przy pracy, 4 zdarzenia nie zostały uznane za wypadki przy pracy, w przypadku 

kolejnych 4 brak jest informacji o kwalifikacji prawnej zdarzenia. 

W 2021 r. zgłoszono 41 tzw. nagłych przypadków medycznych. Wyznaczonych 

do badania zostało 15 zdarzeń, spośród których 11 zdarzeń nie zostało uznanych  

za wypadek przy pracy, 3 zostały uznane, a w jednym przypadku nie zakończono jeszcze 

postępowania kontrolnego.  

Ogółem, wśród zaistniałych i zarejestrowanych w 2021 r. 41 zdarzeń, w których 

do urazu doszło w wyniku zaistnienia przyczyny wewnętrznej u poszkodowanego, 5 zostało 

uznanych za wypadek przy pracy, 28 zdarzeń nie zostało uznanych za wypadki przy pracy, 

w przypadku kolejnych 8 brak jest informacji o kwalifikacji prawnej zdarzenia. 
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Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, 

za wypadki przy pracy uznane zostały 206 wypadków zaistniałych w okresie od 01.01.2021 r. 

do 31.12.2021 r.  

 

Wypadki przy pracy zarejestrowane w OIP Łód ź i zaistniałe od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

W3 
Zarejestrowane 

zdarzenia wypadkowe 

poszkodowani (wg skutków wypadków) 

Śmiertelne Ci ężkie Lekkie Suma 

Indywidualne 188 19 59 110 188 

Zbiorowe 18 4 5 25 34 

Razem 206 23 64 135 222 

 
 

WYPADKI PRZY PRACY ZBADANE – kontrolowane od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

W2b 
Zarejestrowane 

zdarzenia wypadkowe 

poszkodowani (wg skutków wypadków) 

Śmiertelne Ci ężkie Lekkie Suma 

Indywidualne 178 18 76 82 176 

Zbiorowe 13 4 6 16 26 

Razem 189 22 82 98 202 

 

Liczba zdarzeń zgłaszanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi od kilku lat 

utrzymuje się na porównywalnym poziomie, przy czym wzrastała w latach 2017-2019. W 

roku 2020 odnotowano spadek liczby zgłoszeń, co mogło być związane ze zmniejszoną 

aktywnością gospodarczą spowodowana pandemią COVID-19, jednak w roku 2021 

ponownie odnotowany został wzrost zgłoszonych zdarzeń. 
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Liczba zgłoszonych w 2021 r zdarzeń, a także zmniejszenie ograniczeń (w okresie  

od marca do grudnia 2021 r.) w prowadzeniu działalności kontrolnej, które były 

spowodowane koniecznością zapobiegania szerzeniu się wirusa SARS-CoV-2, przełożyło 

się na liczbę przeprowadzonych kontroli i zbadanych wypadków przy pracy przez 

inspektorów pracy, która w stosunku do roku 2020 wyraźnie uległa wyraźnemu zwiększeniu 

(ze 149 do 189). Ponadto inspektorzy pracy zbadali przyczyny i okoliczności wypadków, 

prawidłowość przeprowadzenia postępowania powypadkowego oraz kwalifikacji prawnej 

wypadków w odniesieniu do 19 zdarzeń, które nie zostały uznane za wypadek przy pracy. 

Sumaryczna liczba poszkodowanych w badanych wypadkach śmiertelnych i z lekkimi 

obrażeniami ciała (uznanych za wypadki przy pracy) utrzymuje się w ostatnich dwóch latach 

na zbliżonym poziomie, natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach uznanych  

za wypadki przy pracy o skutkach ciężkich w wypadkach zbadanych w 2021 r. wyraźnie 

wzrosła w stosunku do lat ubiegłych (2019-2020).  
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Zarejestrowane w 2021 r. zdarzenia wypadkowe najczęściej były zgłoszone przez 

policję (63,75% ogólnej liczby zgłoszeń), w drugiej kolejności przez podmioty zatrudniające 

(31,7% ogólnej liczby zgłoszeń). 

 

WYPADKI PRZY PRACY ZBADANE  – zaistniałe od 01.01.2021 r . do 31.12.2021 r. 

cW2 
Zarejestrowane 

zdarzenia wypadkowe 

poszkodowani (wg skutków wypadków) 

śmiertelne ci ężkie lekkie Suma 

Indywidualne 134 12 56 66 134 

Zbiorowe 12 4 5 13 22 

Razem 146 16 61 79 156 

 

W roku 2021 r. inspektorzy pracy zakończyli czynności kontrolne, w trakcie których 

zbadali okoliczności i przyczyny 146 wypadków uznanych za wypadki przy pracy, 

zaistniałych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w których poszkodowanych zostało 

156 osób. 

Najwięcej spośród zaistniałych i zbadanych wypadków w (prawie 37% zbadanych 

wypadków) miało miejsce u pracodawców zatrudniających do 10 osób i u pracodawców 

zatrudniających od 10 do 49 (20% zbadanych wypadków). Najwięcej poszkodowanych  

ze skutkiem śmiertelnym zanotowano w grupie zakładów o średniej wielkości (10-49 

zatrudnionych). W zakładach tych odnotowano 50% ofiar śmiertelnych (8 poszkodowanych). 

W zakładach małych (do 9 zatrudnionych) śmierć poniosło 5 osób. W obu grupach zakładów  

również zaistniało najwięcej wypadków ciężkich. Łącznie ciężkie obrażenia poniosło 40 osób 

co stanowi prawie 66% wypadków ciężkich. W zakładach dużych (50-249 zatrudnionych) 

było 9 poszkodowanych w wypadkach ciężkich, a w zakładach zatrudniających powyżej  

250 osób – 10 poszkodowanych. 

Do 4 wypadków, którym uległy 4 osoby (dwie z ciężkimi obrażeniami i dwie z lekkimi), 

doszło u pracodawców o nieokreślonej liczbie zatrudnionych. 
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Najwięcej spośród zaistniałych i zbadanych w 2021 r. zdarzeń, które zostały uznane 

za wypadki przy pracy miało miejsce w zakładach przetwórstwa przemysłowego (46%), 

zakładach budowlanych (19%), zakładach prowadzących pozostałą działalność w zakresie 

handlu i napraw oraz usług administrowania (po 9%). 

Poszkodowani w wypadkach ze skutkiem ciężkim zaistniałych i zbadanych przez 

inspektorów pracy w 2021 r. najczęściej wykonywali pracę w zakładach przetwórstwa 

przemysłowego (49% poszkodowanych w wypadkach ciężkich), w budownictwie (18%), w 

zakładach prowadzących działalność usług administrowania (13%).  

Wśród poszkodowanych w zaistniałych i zbadanych wypadkach przy pracy 

w 2021 r. ze skutkiem śmiertelnym, najwięcej poszkodowanych pracowało w branży 

budowlanej (43,8% poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym) oraz 

w zakładach przetwórstwa przemysłowego (25% poszkodowanych). Łącznie w obu 

branżach pracę wykonywało prawie 69% poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem 

śmiertelnym, co stanowi prawie 7% ogółu poszkodowanych we wszystkich zbadanych 

wypadkach. Trzy osoby poniosły śmierć w zakładach prowadzących działalność 

w zakresie transportu i magazynowania (4,9% poszkodowanych ze skutkiem 

śmiertelnym). 
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Na podstawie analizy dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez inspektorów 

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

że najczęściej występującymi wydarzeniami, które doprowadziły do znacznej liczby 

poszkodowanych są: 
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 upadek osoby z wysokości na niższy poziom – 22 poszkodowanych (14,3% 

wszystkich poszkodowanych), w tym 2 poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym 

(12,5% wszystkich poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych), a 8 kolejnych 

poszkodowanych doznało ciężkich obrażeń ciała (13,1% wszystkich 

poszkodowanych w wypadkach ciężkich),  

 ruchy ciała bez wysiłku fizycznego (prowadzące do urazów zewnętrznych)  

– pochwycenie lub odrzucenie osoby – 17 poszkodowanych (11% wszystkich 

poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych), w tym 1 poszkodowany ze skutkiem 

śmiertelnym (6,3% wszystkich poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych) 

i 8 z ciężkimi obrażeniami ciała (13,1% wszystkich poszkodowanych w wypadkach 

ciężkich), 

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

kontroli nad materiałem obrabianym – 16 poszkodowanych (10,4% wszystkich 

poszkodowanych), w tym 1 osoba ze skutkiem śmiertelnym (6,3%) oraz 

9 poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała (14,8% poszkodowanych 

w wypadkach ciężkich), 

 pochwycenie lub odrzucenie osoby – 19 poszkodowanych (11% wszystkich 

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

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

 obecność poszkodowanego lub osoby trzeciej w strefie zagrożenia - 

15 poszkodowanych (9,7% wszystkich poszkodowanych), w tym 3 poszkodowanych 

ze skutkiem śmiertelnym (18,7%), 5 osób doznało ciężkich obrażeń ciała (8,2% ogółu 

poszkodowanych w ciężkich wypadkach), 

 utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym 

(zmechanizowanym lub niezmechanizowanym) – 14 poszkodowanych (9,1% 

wszystkich poszkodowanych), w tym 5 poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym 

(31,3%), 4 osoby doznały ciężkich obrażeń ciała (6,5% ogółu poszkodowanych 

w ciężkich wypadkach), 

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

z góry – 14 poszkodowanych (9,1% wszystkich poszkodowanych), w tym 6 osób 

poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała (9,8% ogółu poszkodowanych 

w ciężkich wypadkach). 

 

Analizując procesy pracy wykonywane przez poszkodowanych w chwili wypadku, 

jako  najczęściej występujące należy wskazać: 

 produkcję i przetwarzanie – 41 poszkodowanych (26,6% ogółu poszkodowanych), 
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 przygotowywanie, instalowanie, montowanie, demontowanie, rozbieranie itp.  

– 15 poszkodowanych (9,7% ogółu poszkodowanych), 

 przemieszczanie się, w tym środkami transportu – 15 poszkodowanych (9,7% ogółu 

poszkodowanych), 

 prace związane z czynnościami konserwacji, naprawy, regulacji itp.  

– 13 poszkodowanych (8,4% ogółu poszkodowanych), 

 magazynowanie – 12 poszkodowanych (7,8% ogółu poszkodowanych), 

 przebudowywanie, naprawę, rozbudowywanie, konserwację obiektów budowlanych 

i infrastruktury – 11 poszkodowanych (7,1% ogółu poszkodowanych), 

 wznoszenie nowych obiektów budowlanych -10 poszkodowanych (6,5% ogółu 

poszkodowanych). 

Największa liczba poszkodowanych wystąpiła podczas realizowania procesów pracy 

związanych z produkcją przetwarzaniem i magazynowaniem, łącznie wypadkom przy tych 

procesach uległy 53 osoby, natomiast podczas realizowania procesów pracy związanych 

z budownictwem, obejmujących zarówno wznoszenie nowych budynków i obiektów 

infrastruktury, jak i ich przebudowy oraz rozbiórki, wypadkom uległo ogółem 21 pracujących. 

 

Najczęściej poszkodowani ulegali wypadkom przy wykonywaniu czynności 

związanych z: 

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

– 24 poszkodowanych (15,6% ogółu poszkodowanych), 

 obsługą maszyn związaną z pracami różnymi (tj.: przeglądy, konserwacja, regulacja, 

naprawa ) – 22 poszkodowanych (14,3% ogółu poszkodowanych), 

 obsługą maszyn związaną z podawaniem/odbieraniem materiałów, wyrobów, 

półwyrobów itp. – 15 poszkodowanych (9,7% ogółu poszkodowanych), 

 operowaniem przedmiotami - braniem do rąk, chwytaniem, trzymaniem, 

umieszczaniem w poziomie – 9 poszkodowanych (5,8% ogółu poszkodowanych). 

 pracą narzędziami ręcznymi zmechanizowanymi – 8 poszkodowanych (5,2% ogółu 

poszkodowanych). 

 pracą narzędziami ręcznymi niezmechanizowanymi – 7 poszkodowanych (5% ogółu 

poszkodowanych), 

 kierowaniem środkami transportu lub obsługiwaniem maszyn i innych urządzeń 

ruchomych z własnym napędem – 7 poszkodowanych (5% ogółu poszkodowanych),  

 transportem ręcznym – podnoszeniem, opuszczaniem – 7 poszkodowanych  

(5% ogółu poszkodowanych). 
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Wypadkom przy pracy ulegały najczęściej osoby w wieku 31-40 lat (28,6% ogółu 

poszkodowanych), osoby w wieku 19-30 lat (22,7% ogółu poszkodowanych) oraz osoby 

w wieku 41-50 lat (20,1% ogółu poszkodowanych).  

Najczęściej wskazywane przez inspektorów pracy przyczyny wypadków miały 

związek z nieprawidłowym zachowaniem pracownika i stanowiły one 46,6% wszystkich 

zidentyfikowanych przyczyn zbadanych wypadków. Najczęściej wskazywane w tej grupie 

przyczyny to przyczyny związane z zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem, 

niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności, lekceważeniem przepisów 

oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, niewłaściwym samowolnym zachowaniem 

pracownika poprzez wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia, lekceważeniem 

zagrożenia (brawura, ryzykanctwo) oraz brakiem doświadczenia. 

Przyczyny wynikające z nieprawidłowej organizacji pracy stanowiły ponad jedną 

trzecią wszystkich przyczyn zbadanych wypadków (35,2%). Jako dominujące przyczyny w tej 

grupie inspektorzy pracy wskazali tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, odstępstw 

od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brak instrukcji prowadzenia procesu 

technologicznego oraz obsługi maszyn i urządzeń, a także brak przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny (instruktażu stanowiskowego). 

Przyczyny wynikające ze stanu materialnego środowiska pracy, w tym maszyn 

i urządzeń oraz narzędzi, stanowiły zaledwie 15% wszystkich przyczyn wypadków. 

W tej grupie inspektorzy pracy najczęściej wskazywali na brak lub niewłaściwe 

urządzenia zabezpieczające oraz rozwiązania techniczne nie zapewniające właściwej 

stateczności czynnika materialnego, a także brak środków ochrony zbiorowej. 

Pozostałe 3,2 % stanowiły inne przyczyny. 

Analiza danych o wypadkach przy pracy zbadanych w 2021 roku przez inspektorów 

pracy OIP w Łodzi wskazuje na to, że tak jak w latach ubiegłych do największej liczby 

wypadków przy pracy, w tym ciężkich  dochodzi w zakładach małych i średnich (do 49 

pracujących). Sumaryczna liczba poszkodowanych w badanych wypadkach śmiertelnych 

i z lekkimi obrażeniami ciała (uznanych za wypadki przy pracy) utrzymuje się w ostatnich 

dwóch latach na zbliżonym poziomie, natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach 

uznanych za wypadki przy pracy o skutkach ciężkich w wypadkach zbadanych w 2021 r. 

wyraźnie wzrosła w stosunku do lat ubiegłych (2019-2020) 

Najwięcej spośród zaistniałych i zbadanych w 2021 r. zdarzeń, które zostały uznane 

za wypadki przy pracy miało miejsce w zakładach przetwórstwa przemysłowego, zakładach 
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budowlanych, zakładach prowadzących pozostałą działalność w zakresie handlu i napraw 

oraz usług administrowania. 

Biorąc pod uwagę, że tak jak w latach ubiegłych do największej liczby wypadków 

przy pracy dochodzi w sektorach przetwarzania i produkcji oraz budownictwie celowe zatem 

jest kontynuowanie, a nawet zintensyfikowanie działań kontrolno-nadzorczych 

i prewencyjnych wśród pracodawców, przedsiębiorców, pracowników ze szczególnym 

dla branż generujących najwięcej zagrożeń. Upowszechnianie dobrych praktyk powinno 

przełożyć się na zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy, a tym samym 

zapobiegać wypadkom. Nadmienić należy, że działania prewencyjno-informacyjne z roku 

na rok spotykają się z co raz większym zainteresowaniem i uznaniem wśród pracodawców 

i pracowników. 

Spodziewany efekt to zmniejszenie liczby nieprawidłowości i przypadków 

nieprzestrzegania przepisów bhp będących głównym źródłem przyczyn wypadków przy 

pracy, w tym śmiertelnych i ciężkich. 

 

III. 2. Kontrole bezpiecze ństwa pracy w wytypowanych zakładach o wysokiej skal i 

zagro żeń 

A. Kontrole zakładów o potencjalnie wysokim ryzyku wyst ąpienia powa żnej awarii 

przemysłowej 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi zostały przeprowadzone 3 kontrole  

w 3 zakładach o potencjalnie wysokim ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono tylko nieliczne nieprawidłowości, 

przy czym nie stwierdzono rażących naruszeń przepisów  prawa, w tym przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, które wpływałyby na powstanie zagrożenia dla pracowników 

zakładu lub otoczenia. Ponadto z dokonanych w czasie kontroli ustaleń wynika, że w żadnym 

z kontrolowanych podmiotów w ciągu ostatnich 3 lat nie wystąpiła awaria przemysłowa 

stwarzająca zagrożenie dla pracowników zakładu lub otoczenia. W ww. okresie,  

we wszystkich kontrolowanych zakładach odnotowano łącznie trzy wypadki przy pracy, które 

były związane z użytkowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, ale okoliczności 

żadnego z tych wypadków nie wskazywały na zagrożenie możliwością wystąpienia awarii 

przemysłowej. Powyższe wskazuje, iż kontrolowani pracodawcy mają świadomość zagrożeń 

wynikających ze stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i w związku z tym 

podejmują odpowiednie działania w celu ich redukcji. 

Uwagę zwraca natomiast fakt, że w przypadku kontroli przeprowadzonych  

w zakładach posiadających instalację amoniakalną stwierdzone zostały nieprawidłowości 
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dotyczące oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy 

atmosfery wybuchowej lub dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem – zresztą podobnie 

jak w roku ubiegłym. Najbardziej prawdopodobna przyczyna występowania nieprawidłowości 

w tym zakresie to niedostateczna znajomość przepisów przez osoby zajmujące  

się eksploatacją instalacji amoniakalnej. Znaczenie może mieć tu także fakt, że realizacja 

ww. obowiązków w praktyce sprowadza się do konieczności  zlecenia  przedmiotowych 

opracowań specjalistycznym firmom zewnętrznym (zakłady z reguły nie zatrudniają 

pracowników posiadających odpowiednie kompetencje), a to z kolei wiąże się z dodatkowymi 

kosztami. 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują na zasadność rozważenia potrzeby 

dalszego prowadzenia kontroli w zakresie „Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach  

o potencjalnie wysokim ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”  

– w szczególności w przypadku dokonywania ustaleń w zakresie przestrzeganie przepisów 

bhp dotyczących organizacji pracy w miejscach, w których może występować atmosfera 

wybuchowa. 

 

B. Kontrole w wytypowanych zakładach o wysokiej ska li zagro żeń zawodowych 

(wzmo żony nadzór) 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 3 kontrole w 3 podmiotach. W zakładach 

objętych kontrolą nie wdrożono systemów zarządzania bezpieczeństwem. Realizacja 

obowiązków w zakresie bhp jest w nich oparta na obowiązujących przepisach prawa pracy. 

W zakładach zatrudnionych jest łącznie 830 pracowników, w tym 113 kobiet. W tej 

grupie pracę świadczy 8 kobiet powyżej 55 roku życia oraz 11 mężczyzn powyżej 60 roku 

życia. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano ogółem 45 decyzji (21 pisemnych) w 

tym: 

• 17 decyzji wydanych z art. 108 kpa, 

• 9 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn, 

• 2 decyzje dotyczące wykonania badań i pomiarów środowiska pracy.  

Wykonane zostały 32 decyzje. Ponadto w związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami wydano 12 wniosków w wystąpieniach. 

W zakładach objętych kontrolami, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami, 

nałożono 2 mandaty karne, na dwie osoby, na łączą kwotę 2200 zł. 
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Poprawę warunków pracy uzyskano ogółem w 3 zakładach, w których wykonanie 

wydanych decyzji nakazowych oraz wniosków w skierowanych wystąpieniach przyczyniło się 

do poprawy warunków pracy pracowników.  

Główne przyczyny zaniedbań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

warunków pracy w kontrolowanych zakładach, są 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 temu stan bezpieczeństwa oraz warunki pracy 

ulegają poprawie. 

Należy również wskazać, że w związku z obecnie panującymi warunkami rynkowymi 

związanymi z wystąpieniem epidemii COVID-19 pracodawcy nie są pewni swojej sytuacji 

ekonomicznej. Zmniejszenie dotychczasowych zamówień zmusza pracodawców do 

poszukiwania nowych obszarów współpracy i nowych rynków zbytu. Niepewna sytuacja 

rynkowa powoduje wstrzymanie inwestycji i planowanych modernizacji zakładów. 

Dodatkowo trzeba stwierdzić, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, zwalniają praktycznie pracodawców z obowiązku przeprowadzania szkoleń 

okresowych z zakresu bhp oraz okresowych badań lekarskich pracowników. Stan ten 

w dłuższej perspektywie może doprowadzić do zwiększenia liczby wypadków przy pracy  

– szczególnie ze względu na brak przeprowadzanych szkoleń okresowych z zakresu bhp.  

 

C.  Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów be zpieczeństwa i higiena pracy 

w zakładach, w których wyst ępuje nara żenie na czynniki o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w ramach realizacji tego zadania 

przeprowadzono 13 kontroli w zakładach, w których występuje narażenie na substancje 

chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym 

lub mutagennym. 

6 zakładów na 13 skontrolowanych dopełniły obowiązku przekazania do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi „Informacji o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, 

czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”  

za 2020 rok. 

W zakładach objętych kontrolami pracę wykonywało łącznie 500 osób: 470 osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w tym 152 kobiety), 27 osób na podstawie 
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umów cywilnoprawnych. W kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, 

czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym  

w kontrolowanych zakładach pracę wykonywało 152 pracowników, w tym 27 kobiet. 

Podobnie jak w roku poprzednim jako czynnik o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym występowały głównie substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

(13), rzadziej mieszaniny (2). W jednym z zakładów wystąpiło promieniowanie jonizujące,  

w 8 zakładach wystąpiły procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania 

substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym: prace związane z narażeniem na pył drewna – 5, prace związane  

z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilna powstającą w trakcie pracy 

 – 3.  

W kontrolowanym okresie jedynie 31% poddanych kontroli pracodawców dopełniło  

w całości obowiązku sporządzenia i przekazania do Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w wymaganym terminie „Informacji o substancjach chemicznych ich mieszaninach, 

czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”. 

Stwierdzono, że w przypadku dwóch zakładów w informacji tej były błędy: w jednym 

przypadku w sprawozdaniu podano poprzedni adres lokalizacji laboratorium, w drugim 

przypadku nie uwzględniono zmian w rozporządzeniu obowiązujących od 22.02.2020 r. 

Pracodawcy w większości wyjaśnili, że nie wiedzieli o ciążącym na nich obowiązku prawnym 

w tym zakresie. 

W 8 zakładach pracodawca nie zaprowadził rejestru prac, których wykonywanie 

powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich 

mieszaninami, czynnikami lub procesami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 

Podobnie przedstawia się sytuacja w zakresie rejestru pracowników narażonych na działanie 

substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów o działaniu rakotwórczym 

lub mutagennym – tylko w jednym z tych przypadków pracodawca nie uwzględnił wszystkich 

pracowników (w rejestrze nie uwzględniono pracowników pracujących w narażeniu  

na formaldehyd oraz krzemionkę krystaliczną - frakcja respirabilna). W sumie w rejestrze 

powinno znaleźć się 64 pracowników. 

W przypadku 23% zakładów nie przeprowadzono pomiarów szkodliwych dla zdrowia 

czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (pomiary innych 

czynników niż rakotwórcze, nie wykonywano pomiarów formaldehydu z częstotliwością 

określoną w przepisach dla chemicznych czynników o działaniu rakotwórczym, w jednym 

przypadku zakład zmienił siedzibę do czasu kontroli nie otrzymano protokołu  
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z przeprowadzonych pomiarów). W przypadku 2 zakładów brak aktualnych pomiarów 

formaldehydu na stanowiskach pracy (nieprawidłowość dotyczyła 7 pracowników). 

Tylko w sześciu zakładach nie stwierdzono nieprawidłowości co do informowania 

pracowników narażonych na oddziaływanie czynników szkodliwych o działaniu rakotwórczym 

lub mutagennym o wynikach pomiarów tych czynników – dotyczyło to 53 pracowników. W 

jednym zakładzie pracownicy informowani są o wynikach pomiarów jedynie podczas szkoleń 

w zakresie bhp (dotyczy to 41 pracowników). 31% zakładów nie informuje pracowników 

pracujących w narażeniu o wynikach pomiarów w/w czynników – sytuacja dotyczy 27 

pracowników. 

Nieprawidłowości dotyczące programów szkoleń z zakresu bhp wystąpiły w 54% 

kontrolowanych zakładów; w żadnym z w/w zakładów, w opracowanych programach szkoleń 

z zakresu bhp zarówno stanowiskowych jak i okresowych, nie uwzględniono zagadnień 

związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym. 

W pięciu z poddanych kontroli zakładów stwierdzono brak udokumentowanej oceny 

ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których występują czynniki chemiczne.  

W jednym z w/w przypadków stwierdzono uchybienie w postaci nie poinformowania na 

piśmie pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których występuje zagrożenie  

z aktualizacją oceny ryzyka. 

W ponad połowie zakładów w dokumentach oceny ryzyka zawodowego  

na stanowiskach pracy nie uwzględniono zagrożenia czynnikami rakotwórczymi  

lub mutagennymi. Natomiast tylko w 4 zakładach 31 % z poddanych kontroli uwzględniono  

w ocenie ryzyka zawodowego czynności, przy których może nastąpić wzrost narażenia  

na czynniki chemiczne. 

Jedynie 66 pracowników (ze 152 poddanych kontroli) pracujących w kontakcie  

z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi 

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zostało poinformowanych o ryzyku zawodowym 

występującym przy wykonywaniu tych prac. W pozostałych przypadkach 18 pracowników nie 

poinformowano o aktualizacji oceny. 

Jedynie w 38% poddanych analizie kontroli zakładów pracodawcy przeprowadzili 

analizę procesów technologicznych od kątem występowania czynników szkodliwych  

i ewentualnego wytypowania ich do badania, przeprowadzili pomiary tych czynników  

w wymaganych terminach, zaprowadzili rejestr oraz karty badań i pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy. W przypadku dwóch  

w kontrolowanych zakładach nie wystąpiły takie czynniki chemiczne, dla których pracodawca 

miałby obowiązek wydania środków ochrony indywidualnej przed tymi czynnikami. 
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Brak sporządzonego spisu stosowanych niebezpiecznych substancji i mieszanin 

chemicznych stwierdzono w 3 zakładach (23% kontrolowanych), poza tym w 3 zakładach nie 

zaprowadzono w/w spisu – w zakładzie nie są stosowane niebezpieczne substancje  

i mieszaniny chemiczne. W jednym z zakładów okazano nieaktualną kartę charakterystyki 

substancji – nieprawidłowość została usunięta podczas trwania kontroli. 

W 69% analizowanych dokumentacji stwierdzono, że pracownicy mieli dostęp do kart 

charakterystyki stosowanych w zakładzie substancji i mieszanin. 52 pracowników nie zostało 

poinformowanych o wynikach pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, 41 z nich 

informowanych jest jedynie podczas szkoleń okresowych, a nie przy każdych kolejnych 

pomiarach. 

Na 59 poddanych kontroli pojemników/zbiorników niebezpiecznych substancji i ich 

mieszanin 57 posiadało odpowiednie – zgodne z przepisami oznakowania. Tylko  

w przypadku 3% poddanych kontroli pojemników nie posiadało odpowiedniego oznakowania, 

co zostało uregulowane w trakcie trwania kontroli. 

We wszystkich z poddanych analizie kontrolowanych zakładach dla pracowników 

dostępne były instrukcje bezpiecznej i higienicznej pracy dotyczące np. stosowanych  

w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami 

wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników. Zaledwie w jednym podmiocie 

stwierdzono brak instrukcji bhp dotyczącej postępowania z materiałami szkodliwymi  

dla zdrowia i niebezpiecznymi. 

W zakresie wentylacji ogólnej pomieszczeń pracy i wentylacji stanowiskowej  

w kontrolowanych zakładach nie wystąpiły nieprawidłowości. W przypadku jednego zakładu 

stwierdzono uchybienia w postaci braku aktualnych protokołów z badań stanu sprawności 

przewodów wentylacyjnych.  

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości dotyczących miejsca  

i sposobu przechowywania stosowanych środków chemicznych (najczęściej w zakładach nie 

było wydzielonych magazynów chemicznych, niewielkie ilości stosowanych środków 

chemicznych były przechowywane bezpośrednio w pomieszczeniach produkcyjnych).  

W wyniku kontroli skierowano decyzje (ogółem) – 143 (w tym 73 decyzje ustne) oraz 

wnioski w wystąpieniach – 80. Na pracodawców nałożone środki karne w postaci mandatów 

(4 szt.) na łączną kwotę 5500 zł oraz nałożono dwa środki wychowawcze. 

Na podstawie analizy danych zawartych w ankietach zbiorczych podsumowujących 

wyniki kontroli, stan przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

w kontrolowanych zakładach należy ocenić jako niezadowalający.  
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Brak stosowania się pracodawców do obowiązującego porządku prawnego wynika  

z niewiedzy pracodawców, konsekwencja czego są braki w prowadzonych rejestrach prac  

i pracowników, a także nieprzekazanie do OIP informacji o czynnikach i procesach 

rakotwórczych i mutagennych. Ponowna nowelizacja przepisów - włączenie do wykazu 

substancji i ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym pyłów drewna bez względu na jego twardość spowodował 

brak wiedzy, a w konsekwencji niezgłaszanie informacji do OIP. Przypuszczać należy,  

że podobna sytuacja ma miejsce w większości zakładów zajmujących się przetwórstwem 

drewna czy wykorzystujących drewno w procesie produkcji. 

Przez wprowadzony na terenie kraju stan epidemii nie można jednoznacznie 

powiedzieć czy przygotowanie do pracy pracowników (w tym badania czy szkolenia bhp) jest 

na zadowalającym poziomie – wydłużony termin ważności okresowych badań i szkoleń  

w zakresie bhp. 

Kolejna uwaga jaka się w tym miejscu nasuwa to problem z dostępem pracodawców 

lub służb BHP do bardzo szczegółowej i specjalistycznej wiedzy. Pracodawcy i służby BHP 

mają problemy z prawidłową identyfikacją czynników rakotwórczych, zwłaszcza czynników 

chemicznych, które kiedyś były wymienione w wykazie stanowiącym załącznik  

do rozporządzenia. Obecnie rozporządzenie odsyła do klasyfikacji wynikającej z przepisów 

rozporządzenia REACH i CLP, które nie są powszechnie znane, a ich obszerność i złożona 

konstrukcja nie ułatwia korzystania z nich. 

Analiza przeprowadzonych kontroli wykazała dalszą potrzebę nadzorowania 

zakładów – szczególnie tych małych i średnich, w których występują czynniki rakotwórcze, 

szczególnie te, dla których została zmieniona klasyfikacja zharmonizowana, a ich 

występowanie jest dość powszechne (jak np. objęty przedstawionymi powyżej kontrolami 

formaldehyd). Dobrze byłoby wytypować do kontroli konkretne branże, co pozwoli uzyskać 

porównywalny materiał. 

W związku z wprowadzanymi zmianami przepisów rozporządzenia w sprawie 

substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych  

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy wskazane jest 

zorganizowanie szkolenia dla koordynatorów tematu. 

Przedkładane w latach poprzednich wnioski dotyczące m.in. kontynuowania działań 

prewencyjnych, prowadzenie szkoleń dla inspektorów pracy realizujących kontrole  

z tematyki, a także czynny udział inspektorów w sympozjach, konferencjach, szkoleniach 

organizowanych przez instytucje kompetentne w zakresie nadzoru i kontroli powyższego 

rozporządzenia pozostają nadal aktualne. 
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III. 3. Eliminowanie zagro żeń wypadkowych w budownictwie 

A. Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych  

W ramach realizacji zadania Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi przeprowadził 

ogółem 243 kontrole, którymi objął 228 podmiotów. W podmiotach tych pracę wykonywało 

1314 pracujących, w tym 1005 pracowników. Stwierdzono wykonywanie pracy przez 333 

cudzoziemców, co stanowi 25% ogółu pracujących w skontrolowanych podmiotach. 233 

osoby świadczyły pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. 

Najwięcej nieprawidłowości (prawie 70%) stwierdzanych przy wykonywaniu robót 

budowlanych dotyczyła zabezpieczenia osób pracujących na wysokości. Nieprawidłowości 

występowały przy pracach na urządzeniach do tymczasowej pracy na wysokości, jak również 

na stanowiskach pracy znajdujących się na elementach konstrukcyjnych budynków. 

Najczęściej stosowane zabezpieczenia, jakimi są balustrady ochronne, w większości nie 

spełniały wymogów przepisów poprzez brak poręczy pośredniej lub krawężnika. Nagminnie 

stwierdzany był brak balustrad na ciągach komunikacyjnych w szczególności na biegach 

schodowych i spocznikach. Stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły także zabezpieczenia 

otworów technologicznych, szybów windowych, otworów w ścianach i stropach itp. Brak 

ochron zbiorowych lub ich nieprawidłowy stan pracodawcy najczęściej tłumaczą dynamiczną 

zmiennością prac i koniecznością ciągłego dostępu do otworów. W większości pracodawcy 

usprawiedliwiają taki stan wyposażeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej. 

Faktycznie środki te są dostępne dla pracowników, jednakże najczęściej są to standardowe 

zestawy nie dostosowane do warunków, w jakich pracują pracownicy i wysokości, na jakich 

są prowadzone prace. Bywają też stanowiska, na których  brak jest jakichkolwiek elementów, 

do których pracownicy mogliby się przypiąć sprzętem chroniącym.  

W zakresie bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach najczęściej występującą 

nieprawidłowością jest brak pełnych balustrad ochronnych (brak krawężników i poręczy 

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

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

problemem jest także niedostateczna liczba pionów komunikacyjnych, które nie zapewniają 

bezpiecznego dostępu do każdego stanowiska pracy. Przyczyną takich nieprawidłowości jest 

najczęściej niedostateczna ilość elementów rusztowania, jakimi dysponuje pracodawca.  

Poważne nieprawidłowości w większości dotyczą rusztowań warszawskich oraz 

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

w których nie ma osób posiadających dostateczne kwalifikacje do montażu rusztowań i są 

one montowane przez wszystkich pracowników. Nie ma także wystarczającego nadzoru nad 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2021 

 

 
26 

pracownikami, który zapewniłby prawidłowy odbiór rusztowań przed dopuszczeniem  

do eksploatacji. 

W obszarze przygotowania pracowników do pracy najczęściej występujące 

nieprawidłowości dotyczą niewłaściwego wyposażenia pracowników w środki ochrony 

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

do środków ochrony indywidualnej dotyczą niestosowania przez pracujących środków 

ochrony głowy oraz środków chroniących przed upadkiem z wysokości. W zakresie szkoleń 

w dziedzinie bhp nieprawidłowości dotyczą, jak w latach poprzednich, instruktażu 

stanowiskowego przeprowadzanego na kontrolowanej budowie. Ze względu na przepisy 

wydane w związku z ogłoszonym stanem epidemii inspektorzy pracy nie regulują zagadnień 

dotyczących częstotliwości szkoleń okresowych oraz okresowych orzeczeń lekarskich.  

W zakresie zagospodarowania terenu budowy największym problemem jest 

niewłaściwe zabezpieczenie stref niebezpiecznych oraz zabezpieczenie przewodów 

elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Z obserwacji inspektorów wynika,  

że nieprawidłowości jest z każdym rokiem mniej, ale nadal występują zwłaszcza przy 

mniejszych pracach budowlanych. Są one w większości skutkiem niewłaściwego planowania 

prac budowlanych i przygotowania budowy. Przedsiębiorcy planując inwestycję  

nie przewidują konieczności uzyskania uzgodnień z zarządcami terenu sąsiadującego  

z budową, a także kosztów opłat w związku z zajęciem chodnika lub przy wyznaczaniu stref 

niebezpiecznych. Niewłaściwe planowanie skutkuje także brakiem miejsca na odpowiednie 

pomieszczenia higieniczno-sanitarnych lub brakiem dostępu do bieżącej ciepłej i zimnej 

wody.  

W zakresie przygotowania i organizacji budowy w dalszym ciągu problemem są 

instrukcje bezpiecznego wykonywania robót, których treść ma zbyt ogólny charakter. 

Najczęściej pracodawcy opracowują jedną standardową instrukcję, którą stosują na każdej 

budowie. W takich sytuacjach ibwr-ki mają charakter ogólnych instrukcji bhp.  

W zakresie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót ziemnych  najczęściej 

stwierdzaną nieprawidłowością jest brak zabezpieczenia ścian wykopu przed osunięciem 

gruntu. Drobne prace ziemne wykonywane są często przez małe firmy, które nie dysponują 

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. 

Czasami rezygnacja z zabezpieczeń wynika z chęci zaoszczędzenia czasu, bowiem 

wykonanie zabezpieczeń przed osunięciem gruntu jest czasochłonne.  
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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 bhp przez operatorów 

maszyn. 

W zakresie eksploatowanych na budowach maszyn i urządzeń technicznych w 2021 

roku nie stwierdzono szczególnych tendencji. Największa liczba decyzji dotyczyła braku 

instrukcji. Pozostałe nieprawidłowości wynikały z nieprawidłowej eksploatacji maszyn.  

Przyczyny nieprawidłowości występujących przy robotach budowlanych  

od wielu lat pozostają niezmienne. Pracodawcy jako główną przyczynę wskazują brak 

wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Jednakże w ostatnim czasie pracodawcy mówią 

o braku jakichkolwiek pracowników szukających pracy. Sytuacja na rynku pracy  

dla pracodawców jest bardzo trudna. Zdaniem wszystkich sytuację ratują wyłącznie 

obcokrajowcy, co potwierdzają dane statystyczne: w 2021 r. 25% pracujących  

w skontrolowanych podmiotach to cudzoziemcy. W poprzednich latach statystyki wykazywały 

zatrudnienie cudzoziemców granicach 15%. Niestety przeciągające się procedury urzędowe 

związane z uzyskaniem pozwolenia na pracę bardzo utrudniają szybkie uzupełnienie 

cudzoziemcami brakującej kadry. Niezmiennie pracodawcy jako przyczyny nieprawidłowości 

wskazują koszty bezpieczeństwa, których nie chcą pokrywać inwestorzy wybierający 

najtańsze oferty. Ogromną rolę w tym wypadku mają niewłaściwe przepisy, dzięki którym 

inwestorzy preferują firmy składające najniższe oferty z najkrótszym czasem wykonania bez 

uwzględnienia jakichkolwiek wymogów bezpieczeństwa i kosztów z tym związanych.  

Zdaniem inspektorów pracy przyczyny nieprawidłowości to przede wszystkim 

niewłaściwe przepisy dotyczące odpowiedzialności inwestorów za bezpieczeństwo 

na budowie. Inwestorzy w świetle prawa wybierają najtańszych wykonawców, których oferta  

nie przewiduje kosztów bezpieczeństwa i nie ponoszą konsekwencji za ewentualne skutki 

takiego wyboru. Między innymi skutkiem takich przepisów i jednocześnie najważniejszą 

przyczyną nieprawidłowości jest niewłaściwe przygotowanie budowy na etapie planowania  

- nie uwzględnianie wszystkich kosztów związanych z bezpieczeństwem, krótki czas 

realizacji inwestycji narzucony przez inwestorów, nie pozostawiający marginesu 

bezpieczeństwa na nieprzewidziane sytuacje. Wielkim problemem są na budowach  

tzw. „pośrednicy w kontraktach”. Są to podmioty, które podpisują kontrakt na wykonanie 

jakiegoś zakresu prac, a następnie podpisują kolejny kontrakt, w którym całość prac oddają 

swojemu podwykonawcy za znacznie niższą cenę. Pośrednicy nie ponoszą żadnych 

kosztów, a zbierają zyski tworząc przy tym rozbudowany łańcuch podwykonawców.  

W efekcie firmy na końcu tego łańcucha mają tak niskie kontrakty, że są przymuszeni  
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do świadomego oszczędzanie  na wydatkach, w szczególności na bezpieczeństwo pracy. 

Dodatkowo osoby nadzorujące prace, w szczególności nadzór budowy nie widzą 

szczególnej potrzeby przewidywania zagrożeń, a 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 lekceważenie przez pracowników zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami. 

Przykłady złych praktyk 

 

Dojście do żurawia wieżowego, rozdzielnica zasilająca 

żuraw w wodzie 

 

 

Wydzielona droga dla pracowników zastawiona 

paletami 

Brak zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości Brak balustrad od strony ściany z otworami 
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Pracownik stojący na szalunku wykopu na 

wysokości około 4 m bez zabezpieczenia przed 

upadkiem z wysokości 

 

Przewody leżące w poprzek biegu 

schodowego 

Brak zabezpieczenia otworu przy windzie 

towarowej 
Brak balustrad ochronnych w otworach 

okiennych 

 

Prowizoryczne zadaszenie przejścia w strefie 

niebezpiecznej 

 

Brak pełnych balustrad na łączeniu dwóch części 

rusztowania 
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Najgorzej ocenioną budową w 2021 r. była budowa magazynu gotowych wyrobów 

farmaceutycznych i budynku pakowni wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Na budowie 

nie zapewniono szatni, umywalni ani miejsca do higienicznego spożywania posiłków. 

Pracownicy nie stosowali środków ochrony głowy. Nie przeprowadzono kontroli stanu  

i oporności izolacji urządzeń elektrycznych eksploatowanych na terenie budowy. Materiały 

budowlane składowano na niewyrównanym i nieodwodnionym terenie, w sposób stwarzający 

możliwość wywrócenia i spadnięcia składowanych materiałów. Eksploatowane przedłużacze 

miały uszkodzoną izolację. Bieg schodowy stanowiący dojście do magazynu nie był 

zabezpieczony balustradą. 

Biegi schodowe w budynkach, krawędzie stropów, otwory w ścianach zewnętrznych nie były 

zabezpieczone balustradami ochronnymi. Podobnie stanowiska pracy na wysokości nie były 

zabezpieczone. 
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Przykłady dobrych praktyk 

Zastosowanie systemowych balustrad i systemów 

alsipercha do zabezpieczenia stanowisk pracy na 

wysokości 

Dwujęzyczne informacje dotyczące bezpieczeństwa 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2021 

 

 
32 

 

 

Potwierdzenie przeglądów rusztowania 

 

 

Drabiny z podestem 

 

Wejście na poziom roboczy 

Zabezpieczenie krawędzi dachu 

 

Najlepiej ocenianą budową została budowa budynku wielorodzinnego na budowie kompleksu 

„FUZJA” z garażem podziemnym z funkcją usługową na parterze w Łodzi przy  

ul. Tymienieckiego 5-7. Budowa zdobyła I miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie”. 

Generalnym wykonawcą był „ERBUD” SA. 
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W wyniku kontroli placów budów w 2021 roku inspektorzy pracy wydali: 

• 1201 decyzji, w tym 1059 decyzji zostało wydanych w formie decyzji ustnych, 

• 65 decyzji wstrzymania prac, 

• 123 decyzje wstrzymania eksploatacji, 

• 51 decyzji skierowania do innych prac 95 pracowników,  

• 7 decyzji zakazu wykonywania prac. 

Inspektorzy pracy skierowali ponadto 55 wystąpień zawierających 118 wniosków oraz 

nałożyli 45 mandatów za popełnienie 135 wykroczeń na łączną kwotę 51100 zł. Zastosowali 

również 68 środków wychowawczych za popełnienie 109 wykroczeń.  

Podmioty kontrolowane wykonały 1059 decyzji (co stanowi 88% wszystkich wydanych 

decyzji) wpływając w ten sposób na warunki pracy 2179 pracownikom.  

Nieprawidłowości dotyczące wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych i miejsc 

niebezpiecznych oraz zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych usunięto w 100%. 

Ponadto podmioty kontrolowane wykonały: 
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• 96% decyzji dotyczących ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń 

elektrycznych, w tym zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, 

• 100% decyzji dotyczących wyposażenia pracowników w środki ochrony 

indywidualnej, 

• 98% decyzji dotyczących prac na wysokości, w tym zastosowania środków ochrony 

zbiorowej na stanowiskach pracy, zabezpieczenia dojść oraz klatek schodowych oraz 

otworów w stropach i ścianach, 

• 97% decyzji dotyczących bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach, 

w tym zapewnienia właściwego posadowienia, poręczy ochronnych i podestów, 

• 96% decyzji dotyczących bezpieczeństwa prac ziemnych.  

Na terenie województwa łódzkiego w 2021 roku najważniejsze inwestycje kubaturowe 

dotyczyły rewitalizacji obszarowej centrum miasta polegającej na kompleksowej rewitalizacji 

całego kwartału w części pozostającej w dyspozycji władz miasta. Przebudowa kamienic 

oraz infrastruktury towarzyszącej powoduje poważne utrudnienia dla mieszkańców, a także 

zagrożenia związane z koniecznością zapewnienia osobom postronnym dostępu  

do budynków, w których mieszkają lub pracują. Wiele inwestycji na terenie województwa 

związanych było z budową hal przemysłowo-magazynowych. Na jednej z takich budów 

doszło do tragicznego wypadku podczas montażu instalacji kanalizacji wody deszczowej. 

Instalacja była układana w bezpośredniej bliskości fundamentów słupa linii energetycznej  

w wykopie o głębokości 6m. Ze względu na bliskość fundamentów nie było możliwości 

zeskarpować ściany wykopu. Projektant w projekcie zapisał, że instalację należy układać  

w wykopie wąsko przestrzennym o szerokości minimum 0,9 m (rury miały średnicę 1200 

mm) o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Z uwagi na fakt, że rury układano  

w wykopie o głębokości 6m nie było możliwości zastosowania tradycyjnego deskowania. 

Niemożliwe było także zastosowanie innych zabezpieczeń np. ścianek berlińskich, ponieważ 

ta część wykopu była bezpośrednio pod czynną linią energetyczną wysokiego napięcia. 

Kierownik budowy kilkakrotnie prosił projektanta o zmianę usytuowania instalacji względem 

słupa, aby można było zeskarpować ściany wykopu, ale projektant odmówił. Pomimo  

że kierownik budowy wiedział, że realizacja prac powoduje zagrożenie dla życia 

pracowników nie wstrzymał prac. Pracodawca pełniący jednocześnie funkcję kierownika 

robót, także był świadom zagrożenia, ale wydał pracownikom polecenie realizacji prac  

i co więcej nie nadzorował ich osobiście. Na budowie pozostawił pracowników pod nadzorem 

brygadzisty i inżyniera budowy, który nie był osobą kierująca pracownikami. W efekcie 

doszło do wypadku zbiorowego, w którym dwóch ludzi straciło życie, jeden został ranny,  

a kolejny z urazami psychicznymi przebywał na zwolnieniu lekarskim.  
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Najistotniejsze przyczyny nieprawidłowości na budowach mają swoje podłoże  

w nieprawidłowym planowaniu budowy oraz lekceważeniu zagrożeń przez nadzór budowy. 

W opisanym wypadku przyczyny sięgają projektu i wiedzy oraz odpowiedzialności 

projektanta, który nie pochylił się w ogóle nad sygnałami od kierownika budowy. Ale nie bez 

znaczenia jest fakt, że kierownik budowy, który miał świadomość zagrożeń nie zareagował  

w sposób wystarczający, aby uratować życie ludziom. Równie istotne przyczyny 

nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy mają podłoże ekonomiczne. Brak 

środków finansowych umożliwiających utrzymanie na budowach stanu co najmniej zgodnego 

z przepisami jest spowodowany dużą ilością pośredników, którzy zabierają część zysków. 

Tym którzy faktycznie organizują stanowiska pracy na budowach pozostaje znikomy procent 

ogólnego budżetu na zainwestowanie w bezpieczeństwo. Rozbudowana choinka 

podwykonawców powoduje rozmywanie się odpowiedzialności za bezpieczeństwo. 

Problemem wśród małych firm jest w brak dostatecznej wiedzy oraz brak wykwalifikowanych 

pracowników. W takich firmach pracownicy sami decydują o organizacji swoich stanowisk 

pracy, a biorąc pod uwagę ich złe nawyki nabyte przez lata pracy stan bezpieczeństwa 

pozostawia wiele do życzenia. 

B. Kontrole prac przy budowach i remontach dróg 

W ramach kontroli pracy wykonywanych przy budowach i remontach inspektorzy 

pracy przeprowadzili ogółem 35 kontroli w 34 podmiotach, w których pracę wykonywało 281 

pracujących, w tym 266 pracowników. Stwierdzono wykonywanie pracy przez  

11 cudzoziemców, co stanowi 4% ogółu pracujących w skontrolowanych podmiotach, 6 osób 

świadczyło pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.  

W 2021 roku najwięcej nieprawidłowości na budowach i remontach dróg na terenie 

województwa łódzkiego związana była z zagospodarowaniem terenu budowy. 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2021 

 

 
36 

Nieprawidłowości dotyczyły zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych, w tym także prawidłowego wygrodzenia wykopów w miejscach 

publicznych oraz wyznaczania strefy niebezpiecznej wokół pracującego ciężkiego sprzętu 

budowlanego. Remont ulicy znajdującej się na terenie miasta obecnie ma najczęściej 

charakter kompleksowy. Zarówno jezdnie, jak i cała infrastruktura wokół (chodniki, 

przystanki, wysepki) są budowane całkowicie od nowa. Dla firm budowlanych jest  

to regularna budowa, na którą ich zdaniem wstęp mają wyłącznie pracownicy budowlani. 

Jednocześnie jednak zgodnie z kontraktami muszą zapewnić dostęp mieszkańcom  

do posesji. I tu pojawia się problem z mentalnością osób nadzorujących budowę. Z góry 

uważają, że budów liniowych się nie ogradza, choć jest to błąd, bo w niektórych sytuacjach 

byłaby taka możliwość. Uważają, że oznakowanie terenu budowy jest wystarczającym 

działaniem równoznacznym z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób 

postronnych i nie ma konieczności specjalnego zabezpieczania miejsc niebezpiecznych. 

Przechodzących przez budowę mieszkańców traktują jako zło konieczne wynikające  

z kontraktu, ale nie generujące żadnych obowiązków po stronie budowy. Nie widzą 

konieczności ogrodzenia wykopów, przy których nikt nie pracuje, zabezpieczenia studzienek, 

wytyczenia ciągów pieszych dla mieszkańców i zapewnienia, aby przejścia były bezpieczne  

i odgrodzone od zagrożeń.   

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 głównie 

zagrożeń związanych z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego.  

W obszarze przygotowania pracowników do pracy najczęściej występujące 

nieprawidłowości nadal dotyczą niewłaściwego egzekwowania od pracowników stosowania 

środków ochrony indywidualnej, głównie środków ochrony głowy. Przy wielu pracach 

drogowych ryzyko upadku przedmiotów z wysokości zdaniem pracowników nie występuje  

i trudno jest ich przekonać o konieczności stosowania hełmów. 

W 2021 roku nieprawidłowości dotyczące szkoleń skupiały się wyłącznie  

na instruktażu stanowiskowym na placu budowy. Nieprawidłowości dotyczące szkoleń 

okresowych w dziedzinie bhp oraz okresowych badań lekarskich nie są analizowane, 

ponieważ wprowadzone przepisy związane ze szczególną sytuacją epidemiologiczną 

okresowo zwolniły pracodawców z niektórych obowiązków w tym zakresie.  
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Problem braku instruktażu stanowiskowego przeprowadzanego na kontrolowanej 

budowie występuje w małych firmach, w których pracodawcy uznają za wystarczający 

instruktaż stanowiskowy przeprowadzony na początku zatrudnienia.  

Problemem pozostają wciąż uprawnienia operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego. 

Obecnie pracownicy posiadają uprawnienia z różnych okresów (czasami bardzo stare)  

i w wielu przypadkach trudno jest określić, czy możliwa jest praca na określonym sprzęcie. 

Ostatnia zmiana dotycząca klas i parametrów urządzeń jest niejasna nawet dla samych 

operatorów. Osoby odpowiedzialne za dopuszczenia pracowników do pracy często mają 

wątpliwości, czy dany operator może obsługiwać konkretną maszynę. Potrzebne w obecnej 

sytuacji jest ujednolicenie uprawnień np. wymiana wszystkich aktualnych książeczek 

operatorów na nowe dokumenty, uaktualniając tym samym do obsługi jakiego sprzętu 

operator ma uprawnienia. Zmiana rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 

2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych niestety nie nałożyła 

na operatorów obowiązku wymiany starych dokumentów. Warto byłoby zatem podjąć 

działania mające na celu wprowadzenie takich zmian, które nawet na przestrzeni dłuższego 

czasu wymuszałoby wymianę książeczek operatorów. Dzięki temu usunięto by z rynku pracy 

sfałszowane uprawnienia, a także ujednolicono by zapisy dotyczące nazewnictwa urządzeń  

i klas jakie obowiązują.  

W zakresie przygotowania i organizacji budowy w dalszym ciągu problemem są 

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

W zakresie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót ziemnych niezmiennie stwierdzane 

nieprawidłowości dotyczą prawidłowego zabezpieczenia ścian wykopu przed osunięciem 

gruntu. Najczęściej wynikają z braku czasu i materiałów do wykonania szalunków zwłaszcza 

w miejscach kolizji instalacji. Wykonawcy ratują się lekkim zeskarpowaniem ścian, bowiem 

nie dysponują miejscem umożliwiającym prawidłowy kąt nachylenia i zapewnienie 

bezpieczeństwa pracowników. 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.  

W zakresie eksploatowanych na budowach maszyn i urządzeń technicznych nieliczne 

nieprawidłowości dotyczyły przewodów zasilających lub doboru odpowiedniego sprzętu  

do warunków, w jakich był on eksploatowany. Stosowane przy pracach budowlanych 

agregaty prądotwórcze w wykonaniu IP23 eksploatowane były na otwartej przestrzeni przy 

opadach atmosferycznych.   
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Przyczyny nieprawidłowości występujących przy robotach liniowych także drogowych 

związane są przede wszystkim z ograniczeniami nakładanymi przez inwestorów oraz 

czasochłonnością stosowania prawidłowych zabezpieczeń. Na terenie miast remonty dróg 

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

funkcjonowania miasta często jest to niemożliwe. Ponadto konieczność zapewnienia 

mieszkańcom dostępu do posesji sprawia, że konieczne jest stosowanie dodatkowych 

rozwiązań ograniczających zagrożenia dla osób postronnych. Jest to czasochłonne,  

a z uwagi na dużą dynamikę prac często niemożliwe do zorganizowania. Inaczej przedstawia 

się sytuacja przy budowie nowych dróg szybkiego ruchu, ale i tam plac budowy często 

krzyżuje się z terenami dostępnymi dla mieszkańców. W przeciwieństwie do budów 

kubaturowych, w budowach liniowych uczestniczą wyspecjalizowane firmy, które mimo 

wszystko także borykają się z problemami kadrowymi.  

Przykłady złych praktyk  

Wykop z niezabezpieczonymi ścianami (wewnątrz 

pracowali pracownicy) 

Niezabezpieczony wykop w miejscu publicznym 

Nieogrodzony wykop przy chodniku, po którym 

poruszają się mieszkańcy. 

Mieszkańcy poruszający się w pobliżu  studzienki 

kanalizacyjnej przykrytej luźno ułożoną paletą. 
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Stanowisko pracy na wysokości bez zabezpieczenia, 

nawisy. 

 

Niezabezpieczona krawędź skarpy 

 

Uszkodzona izolacja przewodu zasilającego żuraw Niezabezpieczone stanowiska pracy na wysokości 
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Przykłady dobrych praktyk 

Bramki przed skrzyżowaniem z napowietrznymi liniami 

energetycznymi ograniczające gabaryty pojazdów 

 

 

Stanowiska pracy na wysokości 

 

 

 

 

 

Balustrady na krawędziach 

W wyniku kontroli placów budów w 2021 roku inspektorzy pracy wydali 116 decyzji,  

w tym 114 decyzje zostały wydane w formie decyzji ustnych, 6 decyzji wstrzymania prac,  

4 decyzje skierowania do innych prac 6 pracowników, 5 decyzji zakazu wykonywania prac. 

Inspektorzy pracy skierowali 5 wystąpień zawierających 13 wniosków oraz nałożyli  

6 mandatów za popełnienie 12 wykroczeń na łączną kwotę 6000 zł. Zastosowali 9 środków 

wychowawczych za popełnienie 14 wykroczeń.  

Podmioty kontrolowane wykonały 114 decyzji (co stanowi 98% wszystkich wydanych 

decyzji) poprawiając warunki pracy 213 pracowników.  

Nieprawidłowości dotyczące wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych  

i miejsc niebezpiecznych oraz zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych usunięto w 100%. 
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Wykonano 100% decyzji dotyczących instalacji elektrycznych, wyposażenia 

pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz bezpieczeństwa prac ziemnych.  

W budownictwie drogowym nieprawidłowości w mniejszym stopniu niż  

w budownictwie kubaturowym wynikają ze względów ekonomicznych. Inwestorzy publiczni, 

pomimo że obowiązują ich przepisy przetargowe, w większym stopniu stawiają  

na sprawdzone firmy i pilnują przejrzystości przy powierzaniu kontraktów kolejnym 

podwykonawcom. W większości przyczyny nieprawidłowości leżą w konieczności 

zapewnienia mieszkańcom dostępu do określonych obiektów, co często spowolnia 

wykonywanie prac i podnosi koszty bezpieczeństwa. Remonty dróg są prowadzone pod 

presją czasu i w większości przypadków bez całkowitego wyłączenia z ruchu. 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. Na terenie województwa łódzkiego w 2021 roku 

prowadzono kilka inwestycji liniowych o dużej skali, jak budowa trasy S14 - zachodniej 

obwodnicy Łodzi w systemie „projektuj i buduj” oraz największa inwestycja, tj. budowa tunelu 

kolei podziemnej przebiegającego pod całym śródmieściem miasta. Obie inwestycje 

prowadzone są przez firmy stawiające na wysoki poziom bezpieczeństwa, co ma 

odzwierciedlenie w braku poważnych  wypadków przy pracy na tych budowach.  

C. Krótkie kontrole w budownictwie ukierunkowane na  eliminowanie zagro żeń 

wypadkowych w budownictwie  

W wyniku realizacji tematu inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Łodzi przeprowadzili w 2021 roku 65 kontroli w 65 podmiotach, w których pracę 

wykonywały 244 osób, w tym 170 pracowników, 59 osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilno-prawnych.  

W sytuacjach bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia zdrowia i życia 

pracowników wydano łącznie 209 decyzji, w tym 208 decyzji ustnych: 

− 43 decyzji wstrzymania wykonywania prac; 

− 49 decyzje wstrzymania eksploatacji niesprawnych maszyn i urządzeń  

z czego 44 dotyczyło niezgodnie z przepisami zmontowanych rusztowań; 

− 42 decyzji skierowania do innych prac dotyczących 115 pracujących;  

− 3 decyzje zakazu wykonywania prac w miejscach niebezpiecznych,  

w warunkach zagrożenia; 

− 72 decyzjom nadano rygor natychmiastowego wykonania na podstawie 

artykułu 108 kpa. 

Nałożono 37 mandatów (68 wykroczeń, łączna kwota grzywny 39800 zł). 26 osób 

ukaranych mandatami było pracodawcami; 3 mandaty zastosowano w stosunku  
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do przedsiębiorców nie będących pracodawcami; 4 mandaty zastosowano w stosunku  

do osób kierujących pracownikami; 4 wobec osób działających w imieniu pracodawcy.  

Zastosowano 28 środków wychowawczych (40 wykroczeń) z czego 14 otrzymali 

pracodawcy, 1 przedsiębiorcy nie będący pracodawcą, 6 osoby kierujące pracownikami,  

7 osoby działające w imieniu pracodawcy. 

Najczęściej występujące nieprawidłowości: 

• Prace na wysokości: w 47 kontrolach z 65 przeprowadzonych kontroli wydane 

decyzje dotyczyły nieprawidłowego zabezpieczenia stanowisk pracy położonych  

na wysokości. W 40 kontrolach nieprawidłowości dotyczyły organizacji pracy  

na rusztowaniach, w 5 wystąpił problem braku, bądź nieprawidłowego 

zabezpieczenia stanowisk pracy przy pracach wykonywanych na dachu;  

w 12 kontrolach stwierdzono brak bądź nieprawidłowe zabezpieczenie otworów 

technologicznych w stropach, otworów w ścianach zewnętrznych. 

o Z wydanych 43 decyzji wstrzymujących prace 39 decyzji dotyczyło prac  

na wysokości, z czego połowa była wykonywana z nieprawidłowo 

zmontowanych rusztowań; 

o Wydano 49 decyzji wstrzymujących  eksploatację  maszyn i urządzeń, z czego 

44 dotyczyły niezgodnie z dokumentacją producenta zmontowanych 

rusztowań. Nieprawidłowości w zakresie eksploatacji rusztowań dotyczyły 

przede wszystkim niekompletnych balustrad, braku obarierowania od strony 

elewacji przy których rusztowania były posadowione przy odsunięciu o ponad 

20 cm, braku pionów komunikacyjnych. Pomijano w montażu rusztowań 

poszczególne elementy obarierowania np.: deski krawężnikowe, poręcze 

pośrednie. Ponadto rusztowania łączono prowizorycznymi podestami 

roboczymi. Większość nieprawidłowości dotyczyła rusztowań o stosunkowo 

małej wysokości, wykorzystywanych przy pracach remontowych. 

• Wyposażenie pracujących w środki ochrony indywidualnej:  

o nieużywanie przez pracownika środków ochrony głowy oraz brak lub 

nieodpowiednie środki ochrony głowy – problem wystąpił w 42 podmiotach,  

o brak lub niestosowanie środków ochrony indywidualnej chroniących przed 

upadkiem z wysokości, w sytuacji gdzie jest to wymagane – wydano 6 decyzji, 

o brak środków ochrony osobistej przy pracy maszynami – wydano łącznie  

2 decyzje dotyczących braku środków ochrony słuchu, oczu  

i układu oddechowego przy wykonywanych pracach cięcia przy użyciu 

przecinarki do betonu i przy użyciu piły łańcuchowej. 

• Brak zabezpieczenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych: 
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o  strefy niebezpiecznej związanej z możliwością upadku przedmiotów  

z wysokości – problem zaistniał w piętnastu z kontrolowanych podmiotach,  

w tym trzy przy prowadzeniu prac transportowych przy użyciu żurawia. 

o praca w pasie drogi bez oznakowania miejsca wykonywania prac wystąpiła  

w jednej kontroli; 

o brak oznakowania i wygrodzenia strefy niebezpiecznej w związku  

z występowaniem czynnej linii energetycznej – jedna kontrola. 

• Roboty ziemne, praca w wykopach – przeprowadzono 4 kontrole w związku  

z prowadzonymi pracami ziemnymi w  sposób zagrażający bezpieczeństwu 

wykonujących prace – wydano 1 decyzję wstrzymującą prace w wykopie i 1 decyzję 

zakazu pracy w wykopie ze względu na nieprawidłowe zabezpieczenie pionowych 

ścian wykopu przed utratą stateczności i brak bezpiecznego zejścia/wyjścia  

z wykopu oraz 2 nakazujące zabezpieczenie wykopu znajdującego się w miejscu 

publicznym. 

• Przygotowanie osób do pracy: w trakcie jednej kontroli stwierdzono  brak instruktażu 

stanowiskowego przy prowadzonych pracach budowlanych oraz dopuszczono  

do montażu i demontażu rusztowań osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. 

Ponadto stwierdzono, że w 10 ze skontrolowanych podmiotów nie zapewniono 

bezpośredniego nadzoru przy wykonywanych pracach szczególnie niebezpiecznych.  

Krótkie kontrole w budownictwie ukierunkowane na likwidację bezpośrednich 

zagrożeń były przeprowadzane przez cały rok. Największym zagrożeniem przy realizacji 

robót budowlanych, od wielu lat, jest niewłaściwa organizacja prac na wysokości – problem 

zaistniał w 70% przeprowadzonych kontroli. Zagrożenia przeważnie były usuwane w trakcie 

pobytu inspektora na budowie. W 45 kontrolach z 65 przeprowadzonych w celu likwidacji 

bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia pracujących przeprowadzono również 

kontrolę sprawdzającą likwidację zagrożeń. 

Nie bez znaczenia dla organizacji bezpiecznych warunków pracy przy realizacji robót 

jest kryterium najniższej ceny i najkrótszego czasu przy wyborze firm. Tworzy to łańcuch: 

tani wykonawca, tani – niskowykwalifikowany pracownik, niskie nakłady na bezpieczne  

i higieniczne warunki pracy. Struktura wykonawstwa robót budowalnych i odpowiedzialności 

za bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie sprzyja wysiłkowi w dbałości o stworzenie 

bezpiecznych warunków pracy. Stroną silniejszą ekonomicznie i uzbrojoną w większą wiedzę 

są inwestorzy i duże firmy budowlane. Duże firmy budowlane zatrudniają jedynie kadrę 

inżynieryjną, nie zatrudniają, bądź zatrudniają niewielu pracowników na stanowiskach 

robotniczych. Przy pracach remontowo budowlanych inwestor nie ponosi odpowiedzialności 

za bezpieczeństwo wykonujących prace. Główna odpowiedzialność za bezpieczną 

organizację pracy spoczywa na pracodawcy, często na właścicielu małej, słabej 
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ekonomicznie firmy podwykonawczej. Taki porządek prowadzi do minimalizowaniu nakładów 

na bezpieczeństwo osób wykonujących prace budowlane i do wydłużania czasu pracy.  

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że drobnych prac budowlanych  

i remontowych podejmują się pracodawcy z niewielkim doświadczeniem w wykonywanych 

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

nie posiadający przygotowania technicznego i organizacyjnego. Właściciele nie mają nawyku 

bezpiecznej pracy. Prawie połowa stwierdzonych nieprawidłowości dotyczy eksploatacji 

rusztowań. Przedsiębiorcy nie zadają sobie trudu zapoznania się z dokumentacją 

producenta rusztowania, powierzania montażu rusztowania osobie z odpowiednimi 

kwalifikacjami. Wręcz oznajmiają, że myśleli, że takie obowiązki dotyczą wyłącznie 

rusztowań fasadowych. 

Pracownicy zatrudniani w małych firmach budowlanych rzadko mają staż pracy 

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

praca została wykonana najszybciej, jak to możliwe i jak najniższym kosztem. Tłumaczą się 

brakiem możliwości zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi pracami. 

Usprawiedliwiają złą organizację pracy koniecznością wywiązywania się z innych 

obowiązków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W małych firmach wiele 

pozostawia do życzenia funkcjonowanie służby bhp. Jest to specjalista spoza zakładu, 

którego działanie ogranicza się do przeprowadzenia instruktażu ogólnego w szkoleniu 

wstępnym. Mali przedsiębiorcy tłumaczą brak odpowiednich zabezpieczeń stanowisk pracy 

względami ekonomicznymi i koniecznością różnych, trudnych do spełnienia warunków 

prowadzenia działalności. Jednocześnie liczba nieprawidłowości, których usunięcie nie 

wymagało dużych nakładów finansowych, takich jak zabezpieczenie przewodów zasilających 

przed uszkodzeniem mechanicznym, wyznaczenie i wygrodzenie miejsc niebezpiecznych, 

wskazuje raczej na niechlujność i lekceważenie wymagań bezpieczeństwa.  

Inwestorzy nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo  

na realizowanych inwestycjach nie weryfikują możliwości technicznych wykonania zlecenia 

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

ekonomicznego podejmują się wykonania zlecenia, do którego nie są przygotowani 

technicznie i merytorycznie. 

Pracodawcy i osoby kierujący pracownikami, kończący szkolenie okresowe  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach samokształcenia nie dysponują 

podstawową wiedzą z zakresu wymagań minimalnych maszyn, organizacji pracy  

na wysokości, organizacji robót ziemnych. Materiały do tzw. samokształcenia kierowanego, 

przekazane przez firmy wystawiające zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego, 

często nie obejmują specyficznej wiedzy potrzebnej przy realizacji robót budowlanych,  
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w ramach których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne: na terenie czynnego 

zakładu, na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych (zbiorniki, kanały, studzienki). 

Odpowiedzialność za edukację osób wykonujących pracę również w zasadzie 

spoczywa na pracodawcach, którzy zdają się nie być zainteresowani wyposażaniem swoich 

pracowników w wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Robotnicy budowlani 

często swoją edukację zakończyli na szkole podstawowej. W procesie obowiązkowej 

edukacji nie mają szans na zdobycie rzetelnej wiedzy w zakresie bezpiecznej pracy. 

Wpajanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia powinny odbywać 

się na wcześniejszym etapie, przed edukacją zawodową ponieważ robotnik budowlany 

zawodu uczy się bezpośrednio na terenie budowy. 

Konieczna jest szeroko pojęta edukacja w tematyce kultury bezpieczeństwa pracy.  

Niezbędne jest uświadamianie społecznych skutków lekceważenia przepisów i zasad 

bezpieczeństwa, wypadków przy pracy, uświadamianie konsekwencji wypadku 

przedsiębiorcy, nieszczęścia rodziny dotkniętej utratą zdrowia lub życia osoby bliskiej. 

Obecna forma szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzanych  

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

do drukowania formularzy i złożenia podpisów. Szkolenia rzadko przekładają się  

na konkretną wiedzę w jaki sposób pracować bezpiecznie, w jaki sposób stosować środki 

ochrony indywidualnej. Pracodawcy ograniczają się do wydania środków ochrony przed 

upadkiem z wysokości lecz nie przekazują informacji o ich stosowaniu, nie wskazują miejsca 

kotwiczenia końcówki linki bezpieczeństwa lub wskazują miejsca o nieznanej  

lub niedostatecznej wytrzymałości, nieprawidłowo dobierają urządzenia amortyzujące skutki 

upadku. 

Potrzebne są proste, dostosowane formą do percepcji pracownika budowlanego, 

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

kontroli przedsiębiorcy, mający świadomość braku wiedzy swojej i pracowników proszą  

o takie materiały do przeprowadzania wstępnych szkoleń stanowiskowych  

i przypominających. Celowe jest więc wznawianie publikacji w zakresie bezpieczeństwa 

pracy w budownictwie, zwłaszcza tych bogato ilustrowanych, pokazujących w sposób 

zrozumiały dobre praktyki oraz ilustrujące możliwe konsekwencje lekceważenia przepisów  

i przekazywanie ich pracodawcom w trakcie kontroli oraz działań prewencyjnych. 
 

III. 4. Prace wykonywane w miejscach ogólnodost ępnych (zagro żenia o charakterze 

publicznym) 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2021 roku przeprowadził łącznie 23 kontrole 

prac wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych, podczas których stwierdzono 

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

przebywać w miejscach niebezpiecznych. 

Kontrole przeprowadzono łącznie w 23 podmiotach, w tym: 

• 21 kontroli w 21 podmiotach związanych było z wykonywaniem robót budowlanych, 

• 2 kontrole w 2 podmiotach związanych było z zagrożeniami w pozostałych rodzajach 

działalności. 

Łącznie skontrolowano 23 przedsiębiorców powierzających pracę ogółem 147 

osobom, w tym zatrudniających 127 pracowników, 19 osób pracujących na podstawie umów 

cywilno-prawnych, 16 cudzoziemców oraz 4 osoby niepełnosprawne. Nie stwierdzono  

w kontowanych przypadkach osób prowadzących jednoosobową samodzielną działalność 

gospodarczą.  

W ramach wszystkich kontroli związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniem 

publicznym: 

• wydano ogółem 126 decyzji, w tym 104 decyzje ustne; 

• wydano 13 decyzji wstrzymania prac; 

• wydano 17 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn; 

• wydano 4 decyzji skierowania do innych prac łącznie 4 pracowników; 

• wydano 2 decyzję zakazującą wykonywania prac; 

• wydano 2 polecenia 

• skierowano 38 wnioski w wystąpieniach 

• nałożono 2 mandaty;  

• zastosowano 11 środków wychowawczych za 33 wykroczenia;  

Wiele z kontroli zostało podjętych z inicjatywy inspektorów pracy, zdarzały się 

również kontole poprzedzone dokonanym zawiadomieniem, czy też złożoną skargą przez 

osoby postronne – co istotne, występowanie wskaznych zagrożeń było następnie 

potwierdzane podczas prowadzonych kontroli.  

W trakcie analizy przeprowadzonych czynności kontrolnych można zauważyć 

powtarzalność występujacych nieprawidłowości, charakterystycznych niejako dla rodzaju 

wykonywanych prac. Miały one związek głównie z niewłaściwą organizacją pracyi najczęściej 

występującą nieprawidłowoścą był brak lub niewłaściwe oznakowanie miejsca wykonywania 

robót. W przypadku prowadzenia prac na wysokości odnosi się to głównie do wyznaczenia  

i oznakowania strefy niebezpiecznej, czy też zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót  

na wysokości przed dostępem osób korzystajacych z ciagów komunikacyjnch. Podczas 

wykonywania robót ziemnych w odniesieniu do zabepzieczenia miejsca prowadzenia tych 
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prac charakterystyczne było, wielokrotnie, niewłaściwe zabepieczanie zarówno wykonanych 

wykopów, jak i wyznaczania przejść dla osób postronnych, czy też stref prowadzonych robót 

przez maszyny do robót ziemnych.  

W przypadku prac na wysokości kolejną często występującą nieprawidłowością było 

wykorzystywanie do prac rusztowań metalowych, które były niekompletne – brakowało 

elementów balustrad ochronnych. W trakcie prac przedkładano inspektorom pracy 

wymagane protokoły technicznego odbioru rysztowań potwierdzające wykonanie montażu 

przez osoby posiadające wymagane do tego typu prac dodatkowe kwalifikacje, jednak nie 

gwarantowało to poprawności ich montażu. Często ujawnianą nieprawidłowością było 

niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej głowy w postaci hełmów 

ochronnych, czy też środków ochrony indywidualnej oczu i dróg oddechowych. 

Ujawniono rówież przypadki wykonywania prac przy użyciu maszyn i urządzeń 

niesprawnych, bądź też z usuniętymi osłonami elemetów roboczych lub napędowych.  

W wielu kontrolach ujawniano nieprawidłowości przy eksploatacji elektronarzędzi i instalacji 

elektrycznych. Przewody zasilające doprowadzone w miejsce prowadzonych robót nie było 

zabepieczone przed mozliwością ich mechanicznego uszkodzenia, bądź też izolacja na tych 

przewodach była uszkodzona.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli wykonano wszystkie wydane decyzje,  

co każdorazowo weryfikowane było podczas czynności kontrolnych. Pracodawcy, czy też 

osoby nadzorujące wykonywane roboty, po wydaniu stosownych środków prawnych 

wielokrotnie w obecności inspektora pracy, prowadzącego czynności kontrolne, usuwali 

wskazane nieprawidłowości. Odnotowano też jeden przypadek, w którym to czynności 

kontrolne zostały podjęte na skutek dokonanego zgłoszenia przez osobę postronną. 

Przeprowadzone oględziny potwierdziły występowanie nieprawidłowości, a same prace 

ostatecznie zostały przerwane i wykonawca już nie wrócił do miejsca ich prowadzenia. 

Przypadek ten miał miejsce podczas prac konserwatorskich w jednym z kościołów.  

Poza nielicznymi przypadkami, zdecydowana większość stwierdzonych 

nieprawidłowości została usunięta przez wykonujących prace w obecności prowadzących 

czynności kontrolne. Należy również zauważyć, że każdorazowo w przypadku stwierdzenia 

podczas czynności kontrolnych nieprawidłowości mających charakter bezpośrednich 

zagrożeń dla zdrowia i życia wykonujących prace, bądź osób postronnych mogących mieć 

dostęp do miejsca wykonywania prac, skutkujących wydaniem decyzji dotyczącej 

wstrzymania prac, wstrzymania eksploatacji, czy też skierowania pracowników do innych 

prac, stwierdzone nieprawidłowości były eliminowane przez osoby nadzorujące wykonywane 

prace. 
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W zakresie zagrożeń związanych z wykonywaniem prac budowlanych największym 

problemem od lat pozostają regulacje prawne dotyczące kwestii zajmowania pasa 

drogowego – szczególnie w odniesieniu do robót krótkotrwałych. 

Bardzo często podmioty wykonujące inną działalność gospodarczą, niż budowlana 

np. zajmujące się kulturą, rozrywką deklarowały brak świadomości o potrzebie dokonywania 

takich uzgodnień. Roboty budowlane prowadzone przy remontach elewacji  

i dociepleniach budynków najczęściej są prowadzone w ścisłej zabudowie miejskiej  

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

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

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

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

sformalizowania podjętych działań. Podobnie jak wydzielenie strefy niebezpiecznej  

i zamknięcie chodnika lub pasa ruchu. Zagrożenia publiczne występujące podczas 

wykonywania robót drogowych dotyczą głównie remontów dróg na terenie zamieszkanym  

i bardzo często wynikają z braku miejsca i możliwości wygrodzenia ciągów dla pieszych, ale 

także z nieodpowiedzialnego  zachowania mieszkańców, którzy skracają sobie drogę nie 

zważając na prowadzone roboty - brak prawidłowej organizacji prac, nakładanie się na siebie 

różnych etapów robót bez zachowania właściwej ich koordynacji szczególnie w zakresie bhp, 

brak stosownych oznaczeń i ich zachowania w trakcie trwania robót. 

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 kontrolą objęto podmioty 

zatrudniające jednego lub dwóch pracowników. Bardzo często podmioty świadczące pracę 
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nie korzystają z pomocy wykwalifikowanych osób z zakresu BHP. Zazwyczaj były to pracy 

krótkotrwałe, czasami wykonywane sporadycznie, a nawet jednorazowo. Jedna  

z przeprowadzonych kontroli miała miejsce w kościele – prace tam prowadziła ekipa 

konserwatorów zabytków. Był to jaskrawy przypadek, kiedy osoby te nie zdają sobie sprawy 

z zagrożeń jakie stwarzają wobec osób postronnych. 

Podmioty organizujące pracę w miejscach publicznych skupiają się na przepisach 

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

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

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

np. ulicznym, drogowym, często nieświadomych zagrożeń. Należy zwrócić także większą 

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

wymagań w przepisach prawa. 

Wskazane jest podjęcie w szerszym zakresie działań prewencyjno-informacyjne, 

mających na celu uświadomienie małym przedsiębiorcom, także reprezentujących inne 

branże niż budowlane, że podejmowane przez nich prace często powodują również 

zagrożenia dla osób postronnych – zagrożenia o charakterze  publicznym. 

III. 5. Kontrole dotycz ące przestrzegania przepisów bhp przy wykonywaniu pr ac 

związanych z nara żeniem pracowników na hałas i drgania mechaniczne 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w ramach realizacji tematu T008 

przeprowadzono 6 kontroli u 6 przedsiębiorców. W kontrolowanych zakładach liczba 

zatrudnionych w ramach stosunku pracy wynosiła ogółem 548 osób, w tym 141 kobiet,  

29 osób niepełnosprawnych oraz 9 osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-

prawnych. W żadnym z kontrolowanych zakładów nie zatrudniano pracowników 

młodocianych, kobiet w ciąży. 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono po jednej kontroli w zakładach 

zajmujących się obróbką plastyczną, obróbką skrawaniem metali, produkcją napojów, 

produkcją materiałów z włókna szklanego, niszczeniem dokumentów oraz produkcją 

opakowań drewnianych. 

We wszystkich 6 przypadkach najczęściej występujące źródło hałasu związane było 

z eksploatacją maszyn i urządzeń produkcyjnych. 

Na podstawie otrzymanych wyników kontroli ustalono, że w kontrolowanych 

zakładach podjęto działania mające na celu rozpoznanie procesów pracy, w których 

występują czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz wytypowano hałas jako czynnik szkodliwy do 

oznaczenia w środowisku pracy. 
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W kontrolowanych zakładach liczba stanowisk pracy dla których poziom ekspozycji 

na hałas odniesiony do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy przekracza 80 dB 

wyniosła ogółem 19 stanowisk. 

Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach z pomiarów hałasu oraz 

kartach badań i pomiarów ustalono, że na 4 stanowiskach wielkości opisujące hałas 

mieszczą się w przedziale od 0,2 do 0,5 wartości NDN, na 7 stanowiskach wielkości 

opisujące hałas przekraczają 0,5 wartości NDN, oraz na 7 stanowiskach przekraczają 

wartość 1 NDN. Tylko w jednym przypadku wielkości opisujące hałas nie przekroczyły 0,2 

wartości NDN. 

W 2 przypadkach pomiary hałasu nie zostały przeprowadzone 

w wymaganych terminach tj. co najmniej raz w roku, w związku ze stwierdzeniem, iż  

w wyniku ostatnich pomiarów wielkości charakteryzujące hałas przekraczały 0,5 wartości 

NDN. W pozostałych przypadkach, kontrolujący w zakresie terminowości wykonywania 

pomiarów niezgodności nie stwierdzili.  

W 6 analizowanych przypadkach, pomiary hałasu zostały dokonane przez laboratoria 

posiadające akredytację. Dane zawarte w sprawozdaniach dot. stanowiska, daty, miejsce 

wykonania pomiaru oraz wyniki były spójne z informacjami wykazanymi w kartach badań 

i pomiarów. Kontrolujący nie mieli podejrzeń co do rzetelności wyników przedłożonych 

pomiarów. 

W jednym przypadku pracodawca nie założył rejestru czynników szkodliwych  

dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy oraz karty badań i pomiarów.  

W pozostałych5 przypadkach rejestr czynników szkodliwych oraz karty badań i pomiarów 

założono. W dwóch przypadkach kontrolujący wykazali, iż w rejestrze czynników szkodliwych 

nie podano liczby osób pracujących ogółem na stanowiskach pracy oraz w warunkach 

przekroczenia wartości dopuszczalnych.  

W kontrolowanych zakładach, w związku z wystąpieniem hałasu oceniono ryzyko 

zawodowe związane z narażeniem pracowników na hałas wynikające z cech miejsca pracy 

oraz ze stosowanych procesów pracy. W 2 przypadkach kolejno wykazano, że  

w dokumentacji nie uwzględniono informacji dotyczących poziomu emisji hałasu 

dostarczanych przez producentów stosowanych środków pracy, istnienia alternatywnych 

środków pracy, zaprojektowanych do ograniczenia emisji hałasu, informacji uzyskanych  

w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników. 

W drugim przypadku nie uwzględniono czasu narażenia pracowników na hałas.  

W pozostałych zakładach kontrolujący nie wykazali niezgodności podanego w ocenie ryzyka 
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zawodowego czasu narażenia z czasem podanym przez pracodawcę i wykorzystanym do 

obliczenia oceny narażenia pracowników na hałas. 

Kontrolujący ustalili przyczyny przekroczenia wartości progów działania oraz NDN 

hałasu wynikające we wszystkich 6 przypadkach z uwarunkowań związanych z konstrukcją 

stosowanych w procesach produkcyjnych maszyn i urządzeń technicznych, ich stanu 

technicznego oraz organizacją stanowisk pracy - kumulacja obrabiarek w jednej hali 

produkcyjnej. 

W 5 zakładach, w których stwierdzono przekroczenia NDN hałasu opracowano oraz 

wdrożono programy działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia 

narażenia na hałas zawierające wytyczne: 

• unowocześnianie parku maszynowego w celu zmiany procesów produkcyjnych 

ograniczających hałas, mechanizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych, 

stosowaniu cichobieżnych maszyn, urządzeń i narzędzi, rozplanowanie pod względem 

akustycznym zakładu pracy, wyłożenie sufitów i ścian materiałem dźwiękochłonnym, 

zabudowanie części maszyn gwoździarskich kabinami dźwiękochłonnymi, wyważanie 

części i mechanizmów w maszynach remontowanych, zastosowanie w remontowanych 

maszynach łożysk cichobieżnych, cykliczne remonty bieżących maszyn oraz remonty 

kapitalne, redukcja wymuszenia tj. minimalizacja sił wzbudzających drgania oraz 

ograniczenie ich widma poprzez np. dokładne wyważenie elementów maszyn, zmianę 

sztywności i struktury układu, zmiana oporów tarcia, informowanie i szkolenie 

pracowników w zakresie poprawnego i bezpiecznego posługiwania się środkami pracy, 

ograniczenie czasu narażenia na hałas poprzez wprowadzenie dodatkowej 20-minutowej 

przerwy (wliczonej do czasu pracy) na odpoczynek w pomieszczeniu kabin 

dźwiękochłonnych, gdzie hałas wynosi 58-60 dB na stanowiskach określonych w wykazie 

prac szczególnie szkodliwych i uciążliwych, ograniczenie czasu narażenia na hałas 

poprzez wprowadzenie dodatkowych dwóch20 minutowych przerw (wliczonych do czasu 

pracy) przed przystąpieniem do pracy oraz przed zakończeniem 8 godzinnego dnia pracy 

w celu dokonania sprawdzenia stanu technicznego maszyn zgodnie z instrukcją bhp na 

stanowiskach określonych w wykazie prac szczególnie szkodliwych i uciążliwych, 

• na stanowisku obsługi zgrzewarki ultradźwiękowej typ BASIC SH nr seryjny 1480,  

tj. w miejscu gdzie zostały przekroczone wartości NDN., kierownicy odpowiednich 

działów maja obowiązek eliminować ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas 

lub ograniczyć je do możliwie najniższego poziomu poprzez: środki ochrony zbiorowej lub 

organizację pracy, unikanie procesów lub metod pracy powodujących narażenie na hałas 

i zastępowanie ich innymi stwarzającymi mniejsze zagrożenie, dobieranie urządzeń  

i narzędzi o możliwie najniższym poziomie emisji hałasu poniżej 85 dB (A), stosowanie 
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obudów dźwiękoizolacyjnych, kabin dźwiękoszczelnych, tłumików, ekranów, materiałów 

dźwiękochłonnych, projektowanie miejsc pracy i stanowisk pracy w sposób umożliwiający 

izolację od źródeł  hałasu oraz ograniczający jednoczesne oddziaływanie wielu źródeł  

na pracownika, konserwowanie maszyn, urządzeń i środków pracy, informowanie  

i szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego i poprawnego posługiwania się 

środkami pracy, ograniczenie czasu i poziomu narażenia oraz liczby osób narażonych  

na hałas poprzez  właściwą organizację pracy i rotację na stanowiskach pracy. 

W 1 przypadku pomimo przekroczenia NDN hałasu program działań organizacyjno-

technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas nie został przez 

pracodawcę opracowany.  

W wyniku przeprowadzonych czynności, kontrolujący w 2 przypadkach stwierdzili 

brak programów szkoleń bhp, uwzględniających zagadnienia na temat oceny ryzyka 

zawodowego związanego z hałasem, wyników pomiarów, wartości NDN i progów działania, 

skutków oddziaływania, bezpiecznych sposobów wykonywania pracy. W pozostałych 

przypadkach w przedmiotowym zakresie nieprawidłowości nie wykazano. 

W zakresie profilaktyki medycznej stanowiącej ważne uzupełnienie działań 

technicznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka związanego  

z występowaniem hałasu w środowisku pracy pracodawcy ograniczają się do wypełnienia 

obowiązku wynikającego z art. 229 Kodeksu pracy dot. podstawowych wstępnych  

i okresowych badań lekarskich.  

W 2 przypadkach wykazano, że pracodawca nie przechowuje w aktach osobowych 

skierowań na podstawie których przeprowadzono profilaktyczne badania lekarskie oraz  

w skierowaniach na badania pracowników pracujących w warunkach ekspozycji na 

ponadnormatywny hałas nie wskazano informacji o wartościach przekroczeń NDN 

wynikających z aktualnych pomiarów. W pozostałych przypadkach w przedmiotowym 

zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

We wszystkich kontrolowanych zakładach, w związku z przekroczeniem progu 

działania hałasu pracodawcy podjęli działania mające na celu zapewnienie pracownikom 

ochronników słuchu spełniających normy dotyczące ochrony słuchu. W 2 przypadkach 

pracodawca nie potwierdził, że ochronniki słuchu zostały właściwie dobrane pod względem 

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

względem indywidualnych cech i potrzeb pracownika. Kontrole wykazały, że pracodawca 

wyposażył pracowników w środki ochrony słuchu powodujących nadmiernie tłumiące hałasu 

oraz w drugim przypadku, przy doborze ochronników kierowano się wielkością tłumienia 

podaną przez producenta w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu obniżyć 
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natężenie dźwięku docierające do uszu pracownika. W pozostałych przypadkach  

w przedmiotowym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed hałasem są stosowane  

w kontrolowanych zakładach 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. 

Na podstawie powyższych informacji stwierdzono, że wiedza pracodawców  

i pracowników o szkodliwym działaniu hałasu oraz sposobach zapobiegania, oparta jest  

w głównej mierze na obowiązkach wynikających z przepisów bhp (np. uzyskanie dokumentu 

potwierdzającego odbycie szkoleń bhp, przestrzeganie częstotliwości pomiarów, 

przydzielenie pracownikom środków ochrony słuchu - niekoniecznie właściwie dobranych). 

Powyższe wskazuje jedynie na ograniczenie wiedzy do podstawowej, w zakresie 

szkodliwości działania hałasu, bez dogłębnej analizy zagadnienia opartej np. na publikacjach 

naukowych, informacjach przekazywanych przez wyspecjalizowane instytucje zajmujące się 

problematyką hałasu.  

Wdrażane przez pracodawców metody zapobiegania w większości przypadków 

ograniczane są do 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, 

oznakowania znakami bezpieczeństwa stanowisk/miejsc pracy z przekroczonym NDN. 

Podejmowane działania nie uwzględniają inwestycji pozwalających ograniczać hałas  

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

środków ochrony zbiorowej takich jak. obudowy dźwiękochłonne, izolacyjne, tłumiki 

akustyczne, ekrany akustyczne i przemysłowe kabiny dźwiękoizolacyjne, materiały 

pochłaniające dźwięk, układy aktywnej redukcji hałasu. Powyższe działania zostały 

wdrożone tylko w jednym przypadku, poprzez wyłożenie sufitów i ścian materiałem 

dźwiękochłonnym oraz zabudowanie części maszyn gwoździarskich kabinami 

dźwiękochłonnymi. 

W kontrolowanych zakładach, w latach 2018-2020, nie wykazano chorób 

zawodowych związanych z wykonywaniem pracy na stanowiskach, na których występuje 

narażenie na hałas oraz drgania mechaniczne. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli ogółem wydano 5 decyzji pisemnych oraz 10 

wniosków w wystąpieniach. Nieprawidłowości dotyczyły:  
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• 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 środków ochrony 

indywidualnej oraz w zakresie zagrożenia związanego z narażeniem pracowników  

na hałas zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,  

• 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, 

• braku aktualnych pomiarów na stanowiskach związanych z narażeniem na hałas 

• prowadzenia rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia  

• instrukcji użytkowania środków ochrony indywidualnej w zakresie dostępności 

dla pracowników przez cały okres użytkowania środka ochrony słuchu 

• skierowań na profilaktyczne badania lekarskie w zakresie przechowywania dokumentu 

w aktach osobowych pracowników 

• zakresu informacji zawartych w skierowaniach na profilaktyczne badania lekarskie, 

dot. opisu warunków pracy uwzględniającego informacje o występowaniu na stanowisku 

lub stanowiskach pracy, na których ma być lub jest zatrudniony pracownik, wszystkich 

czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych 

 

W kontrolowanych zakładach liczba stanowisk pracy dla których poziom ekspozycji 

na hałas odniesiony do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy przekracza 80 dB 

wyniosła ogółem 19 stanowisk, przy czym na 4 stanowiskach wielkości opisujące hałas 

mieszczą się w przedziale od 0,2 do 0,5 wartości NDN, na 7 stanowiskach wielkości 

opisujące hałas przekraczają 0,5 wartości NDN oraz na 7 stanowiskach przekraczają 

wartość 1 NDN. Tylko w jednym przypadku wielkości opisujące hałas nie przekroczyły  

0,2 wartości NDN.  

Przyczyny przekroczenia wartości progów działania oraz NDN hałasu wynikały  

z uwarunkowań związanych z konstrukcją stosowanych w procesach produkcyjnych maszyn 

i urządzeń technicznych, ich stanu technicznego oraz organizacją stanowisk pracy. 

Dostateczny poziom wiedzy pracodawców i pracowników o szkodliwym działaniu 

hałasu oraz o sposobach zapobiegania w głównej mierze wynika z braku zainteresowania 

publikacjami związanymi przedmiotowym problemem. Pracodawcy skupiają się  

na wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów bhp tj. na uzyskaniu dokumentu 
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potwierdzającego odbycie szkoleń bhp, przestrzeganiu częstotliwości pomiarów, 

oznakowaniu stref w których występuje przekroczenie NDN hałasu. 

Wdrażane przez pracodawców metody zapobiegania narażenia pracowników  

na hałas przeważnie ograniczane są do wypełnienia obowiązków związanych  

z udostępnieniem pracownikom ochronników słuchu – niekoniecznie prawidłowo dobranymi, 

oraz wprowadzania rozwiązań o charakterze organizacyjnym z pominięciem możliwości 

eliminacji zagrożenia poprzez jego redukcję u źródła powstawania, stosowania środków 

ochrony zbiorowej przed hałasem (ograniczanie hałasu na drodze transmisji).  

Ponadto ważnym uzupełnieniem działań technicznych i organizacyjnych mających  

na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z występowaniem hałasu w środowisku pracy 

powinna być profilaktyka medyczna, w zakresie której pracodawcy głównie ograniczają się 

do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 229 Kodeksu pracy dot. podstawowych 

wstępnych i okresowych badań lekarskich. Rozszerzona profilaktyka medyczna w zakresie 

badań otolaryngologicznych i audiometrycznych w celu ewentualnego ujawnienia ubytków 

słuchu, charakteryzujących się znaczną dynamiką rozwoju, powinna mieć 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. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że najwięcej nieprawidłowości występuje  

w obszarze tworzenia dokumentacji związanej z narażeniem pracowników na hałas. 

Powtarzalność zaniedbań wskazuje, że traktowanie wymogów prawa w tym zakresie przez 

pracodawców jest uznawane, jako uciążliwe i stwarzające jedynie dodatkowe koszty. 

Pomimo postępującej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach - 

stosowania nowszych rozwiązań technologicznych, które w rezultacie prowadzą  

do polepszenia warunków pracy nadal występuje szereg problemów w obszarze nadzoru  

ze strony pracodawców, tj. nieprzywiązywanie należytej wagi do zagadnień związanych  

z narażeniem pracowników na hałas, a także podstawowa wiedza i przygotowanie 

merytoryczne w tym zakresie. 

Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy nieprawidłowości i ich powtarzalność uznać 

należy, że realizowanie kontroli w szeroko rozumianym zakresie tematyki związanej  

z hałasem i drganiami mechanicznymi jest w pełni zasadne. Wskazane byłoby uaktualnienie 

i rozpowszechnienie publikacji dotyczącej problematyki hałasowej oraz kontynuacja 

specjalistycznych szkoleń dla inspektorów pracy, realizujących kontrole z tematyki 
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hałasowej, w celu poszerzenia wiedzy na temat sposobów kontroli zagrożeń i ryzyka 

związanych z narażeniem pracowników na hałas oraz drgania mechaniczne. 

III. 6. Kontrole dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy w zakładach zajmuj ących 

się obróbk ą 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 roku 2021 Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w ramach tematu przeprowadził 

łącznie 20 kontroli, w tym: 

• 14 kontroli w podmiotach, które nie podjęły z PIP współpracy prewencyjnej lub od niej 

odstąpiły, 

• 6 kontroli w podmiotach, które uczestniczyły w działaniach prewencyjnych. 

W ramach realizacji tematu w roku 2021 kontrole prowadzono w podmiotach 

prowadzących działalność produkcyjną związaną z: 

• przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (PKD 

1011Z) – 10 kontroli, 

• produkcją wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (PKD 1013Z)  

– 10 kontroli. 

W kontrolowanych 20 podmiotach zatrudniano w ramach stosunku pracy ogółem 927 

pracowników, w tym: 

• 475 kobiet, 

• 53 osób niepełnosprawnych, 

• 194 cudzoziemców. 

W kontrolowanych podmiotach 127 osób wykonywało pracę na podstawie umów 

cywilno-prawnych. W kontrolowanych podmiotach nie zatrudniano pracowników 

młodocianych. 

Kontrole przeprowadzone w podmiotach, które nie pod jęły współpracy prewencyjnej z 

PIP bądź od niej odst ąpiły 

OIP w Łodzi przeprowadził ogółem 14 kontroli w podmiotach, które nie przystąpiły  

do programu prewencyjnego. W kontrolowanych podmiotach 125 osób wykonywało pracę  

na podstawie umów cywilnoprawnych. W kontrolowanych podmiotach nie zatrudniano 

pracowników młodocianych.  

Wszystkie kontrolowane podmioty (14 zakładów) wyposażone były w maszyny  

i urządzenia techniczne pochodzące z rynku wtórnego (wyprodukowane przed 2004 r.) oraz 

maszyny podlegające wymaganiom rozporządzeń Ministra Gospodarki w sprawie 

zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. 
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Ogółem kontrolowano 43 maszyny i urządzenia techniczne. Spośród wszystkich 

kontrolowanych maszyn – w 35% stwierdzono nieprawidłowości co stanowił 57% ogólnej 

liczby kontroli w tym zakresie. 

Kontrole prowadzone w roku 2021 w podmiotach, które nie przystąpiły do programu 

prewencyjnego, wykazały szereg nieprawidłowości w zakresie przestrzegania prawa pracy  

w szczególności przepisów bhp.  

Najwięcej nieprawidłowości tj. 92 % nieprawidłowości (na 14 kontroli) dotyczyło 

kwestii związanych z organizacją stanowisk pracy oraz prowadzenia procesów pracy także 

procesów technologicznych (dalsza analiza wykazała, że decyzje objęte w/w zagadnieniem 

dotyczyły wielu innych kwestii z tego zakresu tj. instrukcji bhp, organizacji stanowisk pracy, 

wyposażenia w narzędzia oraz wyposażenia i stanu technicznego komór chłodniczych i już 

dla w/w poszczególnych podtematów nie były najliczniejsze). 

W zakresie od 50% do 92% nieprawidłowości (na 14 kontroli)  stwierdzono  

w zakresie: 

1. oceny ryzyka zawodowego, 

2. środków ochrony indywidualnej, 

3. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (stan techniczny, wyposażenie), 

4. mikroklimatu i środowiska pracy (wymiana powietrza, ogrzewanie, oświetlenie), 

5. czynników szkodliwych dla zdrowia, 

6. prac szczególnie niebezpiecznych, 

7. maszyn i urządzeń technicznych, 

8. urządzeń i instalacji energetycznych, 

9. magazynowania i składowania, 

10. prawidłowości funkcjonowania służby bhp. 

Około 1/3 (36%) nieprawidłowości (na 14 kontroli) stwierdzono w zakresie badań lekarskich, 

szkoleń w dziedzinie bhp oraz obiektów i pomieszczeń pracy. 

 

Kontrole przeprowadzone w podmiotach, które zrealiz owały program prewencyjny 

OIP w Łodzi przeprowadził ogółem 6 kontroli w podmiotach, które zrealizowały 

program prewencyjny.  

W ramach realizacji tematu w roku 2021 kontrole prowadzono w 4 podmiotach 

gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną związaną z produkcją wyrobów  

z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (PKD 1013Z) oraz 2 podmiotach 

gospodarczych prowadzących działalność związaną z przetwarzaniem i konserwowaniem 

mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (PKD 1011Z). 

W kontrolowanych podmiotach zatrudniano w ramach stosunku pracy ogółem  

81 pracowników, w tym 31 kobiet. W kontrolowanych podmiotach 2 osoby wykonywały pracę 
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na podstawie umów cywilno-prawnych oraz zatrudniano 1 cudzoziemca. W kontrolowanych 

podmiotach nie zatrudniano pracowników niepełnosprawnych i młodocianych. 

Wszystkie kontrolowane podmioty (6 zakładów) wyposażone były w maszyny 

podlegające wymaganiom rozporządzeń Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa, 4 kontrolowane podmioty  wyposażone 

były też w maszyny i urządzenia techniczne pochodzące z rynku wtórnego (wyprodukowane 

przed 2004 r.). 

Ogółem kontrolowano 59 maszyn i urządzeń technicznych. Spośród wszystkich 

kontrolowanych maszyn w 10 % stwierdzono nieprawidłowości co stanowił 33% ogólnej 

liczby kontroli w tym zakresie. 

W kontrolach prowadzonych w roku 2021 w podmiotach, które zrealizowały program 

prewencyjny największa liczba nieprawidłowości (w każdej kontroli) dotyczyła eksploatacji 

urządzeń i instalacji energetycznych. W 5 kontrolach nieprawidłowość dotyczyła urządzeń  

z Grupy I rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 

2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, a w 1 kontroli - urządzeń z Grupy 2 wg 

w/w rozporządzenia. 

W zakresie od 50% do 83% nieprawidłowości (na 6 kontroli) stwierdzono  

w tematyce dotyczącej: 

1. oceny ryzyka zawodowego, 

2. prac szczególnie niebezpiecznych, 

3. czynników szkodliwych dla zdrowia, 

4. mikroklimatu i środowiska pracy (wymiana powietrza, ogrzewanie, oświetlenie). 

Około (33%) nieprawidłowości (na 6 kontroli)  stwierdzono w tematyce dotyczącej: 

1. szkoleń w dziedzinie bhp, 

2. środków ochrony indywidualnej, 

3. obiektów i pomieszczeń pracy, 

4. maszyn i urządzeń technicznych, 

5. transportu. 

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. zastosowania niewłaściwej osłony – zamiast zastosowanej osłony nastawnej, maszyna 

winna być wyposażona w osłonę blokującą (ze zintegrowanym łącznikiem wpiętym w układ 

sterowania maszyny). Wiedza części pracodawców objętych kontrolą (tj. zakładów małych  

i średnich), nie była wystarczająca aby dokonać rzetelnej oceny maszyn pod kątem 

spełniania minimalnych wymagań bhp. W zakresie maszyn i urządzeń technicznych  
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w ramach 6 kontroli inspektorzy pracy kontrolowali ogółem 59 maszyn z czego 6 maszyn  

(w 2 zakładach) wykazały nieprawidłowości w zakresie ich budowy bądź oznakowania 

elementów sterowniczych.  

 

Uwagi dotycz ące wyników kontroli w podmiotach, które zrealizował y program 

prewencyjny 

Kontrole prowadzone w roku 2021 w podmiotach, które zrealizowały program 

prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy wykazały, że nieprawidłowości w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy nadal występują.  

Kontrole w OIP w Łodzi wykazały, że w: 

• 4 kontrolach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego 

(wydano w tym zakresie 4 decyzje), 

• 4 kontrolach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie eksploatacji instalacji 

elektroenergetycznych (wydano 6 decyzji), 

• 3 kontrolach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie instrukcji bezpieczeństwa  

i higieny pracy  (wydano 10 decyzji), 

• 3 kontrolach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pomiarów parametrów 

oświetlenia (wydano 3 decyzje), 

• 3 kontrolach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozpoznania czynników 

szkodliwych dla zdrowia, celem wytypowania ich do oznaczenia w środowisku pracy 

(wydano 3 decyzje), 

• 2 kontrolach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyposażenia maszyn  

w wymagane osłony lub urządzenia ochronne (wydano 5 decyzji). Spośród  

6 kontrolowanych podmiotów w 4 podmiotach eksploatowano ogółem 53 maszyny 

dostosowane do wymagań minimalnych. W zakresie stanu technicznego maszyn 

podlegających dyrektywie maszynowej uwagi stwierdzono w 1 przypadku  

- nieprawidłowość dotyczyła wady technicznej. 

 

Nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego, instrukcji bezpieczeństwa  

i higieny pracy, wyposażenia maszyny w wymagane osłony lub urządzenia ochronne, 

pomiarów parametrów oświetlenia oraz rozpoznania czynników szkodliwych dla zdrowia, 

celem wytypowania ich do oznaczenia w środowisku pracy w opinii kontrolujących 

inspektorów pracy wynikają z niskiej wiedzy w tym zakresie zarówno pracodawców jak i osób 

pełniących obowiązki służby bhp. Pracodawcy małych i średnich podmiotów gospodarczych 

sami (pomimo braku odpowiedniej wiedzy) angażują się w sprawy w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak ustalono, w związku z olbrzymią konkurencją,  
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w szczególności podmiotów wielkich (często z kapitałem zagranicznym) zakłady małe 

zmuszone są do ograniczania kosztów w tym m.in. ograniczenia zleceń dla specjalistów  

w dziedzinie bhp i wykonywania tych zadań samodzielnie bez udziału osób kompetentnych. 

Zdarzają się też sytuacje, że to specjaliści z zewnątrz pełniący obowiązki służby bhp, 

obowiązki te pełnią niedostatecznie.   

Nieprawidłowości dotyczące niewłaściwego stanu pomieszczeń pracy i obiektów, 

niewłaściwego stanu technicznego i wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz 

niewłaściwej eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych to w głównej mierze efekt braku 

należytej dbałości o sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy – zaniedbań. Uchybienia  

te popełniają zarówno pracodawcy oraz pracownicy. 

W wyniku kontroli podmiotów, które zrealizowały program prewencyjny Państwowej 

Inspekcji Pracy wydano ogółem 59 decyzji, z których aż 55 zostało już wykonanych (stanowi 

to ponad 93% wykonania wszystkich wydanych decyzji). 

 

Ocena przestrzegania przepisów dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy 

W celu oceny przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy użyto 

wskaźnika określającego częstość wypadków przy pracy dla obydwu grup kontrolowanych 

podmiotów w latach 2019, 2020 i 2021. 
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Biorąc pod uwagę efektywności działań PIP - wskaźnik częstości wypadków 

wskazuje na niewątpliwy efekt prowadzonych działań prewencyjnych PIP. 

Z wykresu wynika, że wraz z upływem czasu trwania kampanii prewencyjnej PIP 

następuje spadek wypadków. Spadek ten dotyczy zarówno podmiotów objętych działaniami 

prewencyjnymi jak i nieobjętych takimi działaniami, przy czym w podmiotach objętych takimi 

działaniami już w roku 2020 wyeliminowano wypadki przy pracy. 

Niestety pomimo tak dobrych efektów związanych z ograniczeniem wypadków przy 

pracy nie można tego wykazać w zakresie ogólnego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

biorąc pod uwagę ogólną liczbą decyzji wydanych w czasie prowadzonych kontroli. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że stan przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w poddanych kontroli zakładach przetwórstwa mięsnego 

nadal jest niezadowalający. Wyniki kontroli, rodzaj nieprawidłowości potwierdzają potrzebę 

prowadzenia dalszych działań kontrolnych, nadzorczych oraz prewencyjno - promocyjnych. 

Stan przestrzegania przepisów bhp jedynie w jednym przypadku został ocenionych przez 

inspektorów pracy na zadawalający. 

Dla porównania kontrolowanych grup zakładów posłużono się wskaźnikiem liczby 

decyzji wydanych na 1 kontrolę.  

 
Wskaźnik liczby decyzji wydanych na jedną kontrolę w danej grupie zakładów 

Podmioty nie objęte działaniami 
prewencyjnymi PIP 

Podmioty, które zrealizowały 
program prewencyjny PIP 

13,0 9,8 

 

Aby analiza ta miała jeszcze wyraźniejszy obraz, dla porównania kontrolowanych 

grup zakładów posłużono się kolejnym wskaźnikiem, tj. liczbą decyzji wydanych z rygorem 

natychmiastowej wykonalności na 1 kontrolę. 

 

Wskaźnik liczby decyzji wydanych z rygorem natychmiastowej wykonalności na 
jedną kontrolę w danej grupie zakładów 

Podmioty nie objęte działaniami 
prewencyjnymi PIP 

Podmioty, które zrealizowały 
program prewencyjny PIP 

2,5 1,8 

 

Wskazany powyżej wskaźnik (liczba decyzji wydanych z rygorem natychmiastowej 

wykonalności na jedną kontrolę) dla podmiotów, które zrealizowały program prewencyjny PIP 

jest niższy od zakładów nie objętych działaniami PIP, a różnica ta to ok. 30%. W tym miejscu 
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należy wskazać, że w grupie podmiotów nie objętych działaniami prewencyjnymi PIP 

znaczna część zakładów to zakłady już kontrolowane przez inspektorów pracy. Wśród tych 

zakładów znajdują się też zakłady objęte nadzorem np. w związku z kontrolą zakładów pracy 

chronionej, a także zakłady objęte nadzorem służby bhp tj. zakłady wielkie i duże lub zakłady 

prowadzące działalność na terenie zakładów wielkich. Tak więc biorąc pod uwagę powyższe 

informacje, faktyczna różnica pomiędzy w/w wskaźnikami podanymi w tabelach, może 

wskazywać na większy wpływ działań kampanii prewencyjnej PIP w  podmiotach, które 

zrealizowały program prewencyjny. 

Przeprowadzone kontrole pokazały, że w kontrolowanych zakładach (w każdej grupie 

kontrolowanych zakładów) znaczącym problemem jest użytkowanie starych maszyn  

i urządzeń technicznych, które nie zostały dostosowane do wymagań minimalnych i tych 

wymagań nie spełniają. Ustalenia kontroli pozwalają stwierdzić, że powody tego są różne, 

np. brak wiedzy pracodawcy oraz brak środków na wymianę zużytego parku maszyn. 

Ogółem we wszystkich kontrolach inspektorzy pracy skontrolowali 102 maszyny,  

z czego w 21 przypadkach stwierdzono uwagi. Porównanie stanu technicznego maszyn  

w podmiotach objętych i nieobjętych działaniami prewencyjnymi PIP podano na wykresie 

poniżej. 

 

 

 

W jednej kontroli w grupie zakładów które zrealizowały program prewencyjny PIP 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie spełniania zasadniczych lub innych wymagań 

określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r.  

w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Pracodawcy wyposażając stanowiska pracy  

w maszyny i urządzenia techniczne oznakowane znakiem CE wraz z dołączoną instrukcją 

oraz deklaracją zgodności WE, domniemają, że maszyna jest bezpieczna.  

W opinii kontrolujących taki stan może powodować niebezpieczne konsekwencje, 
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szczególnie w przypadkach nieprowadzenia lub niewłaściwego prowadzenia kontroli 

wstępnych maszyn wynikających z 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. 

W kontrolowanych zakładach nie stwierdzono nieprawidłowości w sprawach 

dostarczania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, nawet w sytuacji gdy nie ustalono 

zasad wydawania i stosowania odzieży i obuwia roboczego. Wynika to zapewne  

z charakteru prowadzonej działalności, który narzuca pracodawcom obowiązek zapewniania 

odzieży i obuwia roboczego, wynikający nie tylko z przepisów bhp ale również z uwagi  

na procedury sanitarne a także objęcie tych zakładów nadzorem weterynaryjnym.  

Kontrole podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi PIP w zakresie wydawania  

i stosowania środków ochrony indywidualnej podczas prac przy ręcznym posługiwaniu się 

ostrymi narzędziami nie wykazały uwag. Na 6 kontroli podmiotów objętych działaniami 

prewencyjnymi PIP nie wydano żadnej decyzji w tym zakresie.  Naruszenia przepisów bhp 

podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi PIP w zakresie środków ochrony 

indywidulanej dotyczyły nieprawidłowości formalnych tj. np. ustalania rodzajów środków 

ochrony indywidualnej niezbędnych do stosowania na określonych stanowiskach pracy. 

Naruszenia przepisów bhp w powyższym zakresie wystąpiły podczas kontroli 

podmiotów nie objętych działaniami prewencyjnymi PIP. Ogółem wydano 5 decyzji 

dotyczących 18 pracowników, którzy podczas prac przy ręcznym posługiwaniu się ostrymi 

narzędziami nie stosowali lub nie byli wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. 

W większości kontrolowanych zakładów, pracodawcy nie zatrudniali pracownika 

służby bhp na podstawie umowy o pracę, korzystano z usług specjalistów spoza zakładu  

i to w sposób dorywczy. W opinii inspektorów pracy korzystanie z usług specjalistów ds. bhp, 

spoza zakładu pracy ma negatywne przełożenie na poziom bezpieczeństwa w zakładzie,  

z uwagi na sporadyczność działań takiej służby, podejmowanych w większości przypadków 

tylko w okolicznościach nagłych potrzeb pracodawcy. Niektóre uchybienia, np. dotyczące 

prowadzenia rejestrów, brak zabezpieczenia i/lub oznakowania miejsc niebezpiecznych, 

nieprawidłowe składowanie materiałów, wynikają z braku należytej dbałości o sprawy 

bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników, osób nadzoru oraz służby bhp. 

Zasadniczym celem kontroli realizowanych w ramach tematu była ocena 

przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 

zajmujących się obróbką mięsa. Celem tych kontroli była też ocena wpływu prowadzonego 

programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy na przestrzeganie przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Cel ten niewątpliwie został osiągnięty, zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli 

pozwolił dokonać oczekiwanej oceny.  
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W celu oceny przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

użyto trzech wskaźników 

• wskaźnika częstości wypadków w stosunku do obu grup kontrolowanych podmiotów, 

• wskaźnika liczby decyzji na jedną kontrolę w stosunku do obu grup kontrolowanych 

podmiotów, 

• wskaźnika liczby decyzji wydanych z rygorem natychmiastowej wykonalności na 

jedną kontrolę w stosunku do obu grup kontrolowanych podmiotów. 

Kontrole prowadzone w OIP w Łodzi w roku 2021 wykazały, że wartości każdego  

z tych wskaźników spadają dla zakładów, które podjęły współpracę prewencyjną z PIP. 

Świadczy to o tym, że cel poprawy przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakładach tej branży został osiągnięty. Podjęte działania prewencyjne skutkowały 

zmniejszeniem liczby decyzji wydanych na jedną kontrolę dla zakładów, które zrealizowały 

program prewencyjny ( w tym decyzji wydanych z rygorem natychmiastowej wykonalności)  

a nade wszystko spadła liczba wypadków dla każdej z kontrolowanych grup podmiotów. 

Pomimo tego w ocenie inspektorów pracy stan przestrzegania przepisów bhp nadal 

jest niezadowalający. Tylko w przypadku 1 podmiotu spośród 6 kontrolowanych podmiotów, 

które zrealizowały program prewencyjny, stan ten  został ocenionych na zadawalający.  

Wszystkie kontrole wykazały nieprawidłowości w szczególności w zakresie obszarów 

bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo pracowników tj. w dziedzinie:  szkoleń bhp, 

oceny ryzyka zawodowego, obiektów i pomieszczeń pracy, środowisk pracy, stanowisk  

i procesów pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia, prac szczególnie niebezpiecznych, 

maszyn i urządzeń technicznych, urządzeń i instalacji energetycznych oraz transportu. 

Sumaryczne wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały, że działania prewencyjne 

miały uzasadnienie. Działania prewencyjne przyniosły już pozytywne efekty  

w kontrolowanych zakładach na skutek usunięcia ok. 66 % spośród ogółu stwierdzonych 

nieprawidłowości w sferze bhp. Na 241 decyzji wydanych w wyniku 20 kontroli w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Łodzi, 159 decyzji wykonano.  

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę ujawnionych nieprawidłowości, wydaje się zasadne 

systematyczne prowadzenie kontroli w zakładach tej branży w zbliżonym jak obecnie 

zakresie tematycznym.  

Podczas analizy danych podobnie jak w roku uprzednim nasuwa się spostrzeżenie,  

że większość problemów dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy w zakładach 

branży mięsnej znajduje swoje uzasadnienie w aktach prawnych innych niż  

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 marca 1999 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa. 

W tym miejscu nie sposób ponownie nie wskazać konieczności zmiany treści § 16  

ust. 1. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 marca 
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1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.  

Przypis ten o treści: „…Przy ręcznym posługiwaniu się ostrymi narzędziami powinny 

być stosowane środki ochrony indywidualnej dłoni, przedramienia, tułowia i części udowej 

kończyn dolnych…”, jest jednocześnie szczególnie restrykcyjny oraz częściowo niejasny.  

W opinii przedsiębiorców i inspektorów pracy zasadnym byłoby powiązanie w/w przepisu  

z dokumentem oceny ryzyka zawodowego przy wykonywanych pracach celem ustalenia 

niezbędnych środków ochrony indywidualnej chroniących przez ryzykiem podczas prac przy 

ręcznym posługiwaniu się ostrymi narzędziami. 

Istotnym problemem jest również kwestia dotycząca wyposażenia komór chłodniczych, 

w których utrzymywana jest temperatura poniżej 5°C w instalację sygnalizacyjną z napisem 

w brzmieniu: "Uwaga - człowiek w komorze", wskazującą na obecność w niej pracowników 

oraz drzwi otwieranych od wewnątrz i z zewnątrz. W/w wymagania w aktualnym stanie 

prawnym dotyczą komór chłodniczych eksploatowanych na podstawie rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy obsłudze i konserwacji amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach 

przetwórstwa rolno-spożywczego. W przypadku komór chłodniczych, w których czynnikiem 

chłodniczym jest czynnik inny niż amoniak, brak jest podstaw prawnych do wydania decyzji 

ograniczającej w/w zagrożenia w sposób wskazany jak powyżej. Aby uregulować ten 

problem inspektorzy pracy wydają decyzje w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy  

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, których wykonanie może być inne niż w powyżej przywołanym  

§ 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i konserwacji amoniakalnych instalacji 

chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Stan przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładach branży mięsnej pomimo 

ogólnokrajowej kampanii w tym w środkach masowego przekazu, nadal budzi zastrzeżenia. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, że prowadzone kontrole w OIP w Łodzi wykazały 

spadek liczby wypadków w zakładach tej branży. Istotnym jest również fakt, że podczas 

kontroli podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi PIP nie stwierdzono uwag  

w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej podczas prac przy ręcznym 

posługiwaniu się ostrymi narzędziami. 

Niemniej jedna duża liczba stwierdzonych nieprawidłowości dotyczy drobnych, 

możliwych do szybkiego usunięcia uchybień, w ocenie inspektorów pracy wynika z ogólnej 

niskiej kultury bezpieczeństwa pracy w tym sektorze produkcji. Niewątpliwie duży wpływ na 

stan przestrzegania przepisów prawa pracy, ma sytuacja epidemiologiczna, która to 

powoduje zwiększoną absencję pracowników i destabilizację produkcji. Jak wyjaśniają 

pracodawcy, był to podstawowy powód uchybień w dziedzinie bhp. 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2021 

 

 
66 

W opinii kontrolujących pomimo zakończonej kampania prewencyjno – kontrolnej, 

prowadzenie kontroli podmiotów z tej branży (w szczególności podmiotów małych i średnich) 

jest nadal zasadne. 

 
III. 7. BHP w przedsi ębiorstwach rolnych 

Celem kontroli było dokonanie oceny warunków i zasad wykonywania określonego 

typu prac,  przez osoby zatrudnione w podmiotach związanych z produkcją rolną (produkcja 

roślinna i zwierzęca) oraz zakładach przetwórstwa rolnego w celu wyeliminowania zagrożeń 

wypadkowych i zawodowych, występujących w środowisku pracy lub wynikających  

ze sposobu jej wykonywania. W ramach kontroli zweryfikowane również zostaną 

zagadnienia dotyczące legalności zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.  

W 2021 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

przeprowadzili ogółem 12 kontroli przestrzegania przepisów bhp w gospodarstwach rolnych 

w 12 podmiotach, w których pracowało 96 osób, 73 w ramach stosunku pracy, w tym:  

18 kobiet i 6 osób na podstawie umów cywilnoprawnych i 1 osoba niepełnosprawna.  

W czasie kontroli stwierdzono zatrudnianie w 1 gospodarstwie  6 cudzoziemców na umowę 

przy pomocy przy zbiorach – „na wykonywanie prac w polu przy różach, okulizowanie, 

odchwaszczanie i przygotowanie oczek do okulizacji”. 

We wszystkich kontrolowanych zakładach pracy kontrolowano stanowiska i procesy 

pracy i w 3 gospodarstwach stwierdzono 3 nieprawidłowości dotyczące procesów pracy. 

Ponadto w gospodarstwach rolnych badano 68 maszyn (urządzeń) i stwierdzono  

21 nieprawidłowości.  

W trakcie kontroli kontrolowano między innymi: 

• prace polowe pielęgnacyjne i w tunelach foliowym, w których prowadzono produkcję  

kwiatów i warzyw, 

• proces produkcji grzybni ziarnistej do uprawy boczniaka i prace związane z uprawą 

pieczarek, 

• prace przy zastosowaniu kosiarki rotacyjnej zagregowanej z ciągnikiem na 

powierzchni areału 4 ha sadu jabłoni, 

• prace żniwne, 

• stan techniczny maszyn i urządzeń  użytkowanych w produkcji roślinnej. 

We wszystkich kontrolowanych zakładach przeprowadzono kontrolę szkoleń bhp  

pracowników, skontrolowano 53 pracowników i stwierdzono w 2 zakładach 3  

nieprawidłowości. Kontrole przeprowadzone w zakresie szkoleń w dziedzinie  

bezpieczeństwa i higieny pracy wykazały, że pracownicy przechodzą wymagane szkolenia 

bhp. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie szkoleń bhp jest zjawiskiem marginalnym. 
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Przestrzeganie przepisów w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad 

pracownikami skontrolowano u wszystkich pracodawców. Kontroli poddano 54 pracowników, 

w 4 zakładach stwierdzono 6 nieprawidłowości. Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają 

stwierdzić, że zjawisko podejmowania pracy przez pracowników bez wymaganych 

 aktualnych badań lekarskich stanowi pewien problem. Dopuszczenie do pracy bez orzeczeń 

lekarskich stwierdzono w 3 gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą 

 i nieprawidłowości dotyczyły łącznie 5 pracowników.  

Uprawnienia kwalifikacyjne kontrolowano w 6 gospodarstwach, skontrolowano  

15 pracowników. Przeprowadzone kontrole wykazały, że w kontrolowanych zakładach  

pracownicy wykonywali prace, przy których wymagane były dodatkowe uprawnienia  

kwalifikacyjne i stwierdzono jedną nieprawidłowość w ww. zakresie. 

Obowiązek wyposażania pracownik w odzież i obuwie robocze kontrolowano  

we wszystkich gospodarstwach w odniesieniu do 50 pracowników i stwierdzono  

w 4 gospodarstwach 5 nieprawidłowości. W trakcie kontroli stwierdzono, że we wszystkich 

kontrolowanych pracownicy zostali wyposażeni w odzież roboczą i w środki ochrony 

indywidualnej. Obowiązek wyposażania pracownik w środki ochrony indywidualnej 

kontrolowano we wszystkich gospodarstwach w odniesieniu do 38 pracowników  

i stwierdzono w 4 gospodarstwach 8 nieprawidłowości. W trakcie kontroli stwierdzono, że  

we wszystkich kontrolowanych zakładach pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej. Nieprawidłowości dotyczyły nieustalenia na piśmie zasad gospodarki  

ww. środkami. 

Analizy przestrzegania przepisów w zakresie oceny ryzyka zawodowego dokonano  

w trakcie wszystkich kontroli. W 6 z 12 kontrolowanych gospodarstw stwierdzono  

7 nieprawidłowości, w 4 zakładach nie dokonywano oceny ryzyka zawodowego. 

W trakcie kontroli stwierdzano nieprawidłowości mogące powodować powodujące 

zagrożenia mechaniczne i urazowe.  

W 5 zakładach 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 stopnia szkodliwości dla zdrowia 

pracowników. 

W 4 gospodarstwach nie zaprowadzono rejestru prac narażających pracowników  

na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4  

zagrożenia oraz rejestru pracowników zatrudnionych przy takich pracach. Nie stwierdzono 

przypadków występowania u pracownika choroby, która może być skutkiem narażenia  

na działanie szkodliwego czynnika biologicznego.  
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W 7 gospodarstwach stwierdzono brak instrukcji przygotowania i stosowania ww. 

substancji chemicznych.  

W 5 gospodarstwach nie dokonano rozpoznania – nie ustalono rodzajów pyłów,  

na które mogą być narażeni pracownicy w gospodarstwie.  

W 5 gospodarstwach nie dokonano rozpoznania – nie ustalono rodzajów prac,  

przy wykonywaniu których pracownicy mogą być narażeni na hałas i drgania mechaniczne  

w gospodarstwie.  

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych skontrolowano 33 obiekty  

i pomieszczenia pracy i w 6 zakładach stwierdzono szereg spostrzeżeń  i nieprawidłowości, 

które mają charakter powtarzalny we wszystkich kontrolowanych podmiotach. 

Nieprawidłowości dotyczyły głównie niewłaściwego stanu technicznego posadzek, dróg 

komunikacyjnych i obiektów rolniczych.  

Nieprawidłowości zakresie urządzeń i instalacji elektrycznej zostały stwierdzone  

w 6 kontrolowanych zakładach i polegały one głównie na:  nieutrzymywaniu w czystości 

punktów świetlnych, niewłaściwej eksploatacji rozdzielnic elektrycznych i przewodów  

elektrycznych, braku pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji 

izolacji. (nie przeprowadzano pomiarów w 6 zakładach).  

Pozytywnym przykładem może być fakt, że użytkowana stara instalację elektryczną, 

jest sukcesywnie wymiana przez właścicieli gospodarstw na nową. Należy również 

stwierdzić, że w nowych obiektach stan instalacji elektrycznej jest zadawalający, najgorzej 

przedstawia się sytuacja w starych wyeksploatowanych obiektach, często odziedziczonych 

po państwowych gospodarstwach rolnych.  

Przeprowadzone kontrole w zakresie transportu i magazynowania również wykazały 

szereg nieprawidłowości w stanie technicznym dróg transportowych i przejść. Najczęściej  

stwierdzano brak oznakowania barwą ostrzegawczą progów w drzwiach, ubytki płytek, 

 powybijane stopnie, brak instrukcji transportu wewnętrznego. Brak instrukcji transportu  

wewnątrzzakładowego stwierdzono w 6 gospodarstwach, ponadto stwierdzono  

16 nieprawidłowości związanych z brakiem instrukcji magazynowania składowania (pasz,  

zboża, środków ochrony roślin i środków chemicznych stosowanych do dezynfekcji  

pomieszczeń i instalacji).  

Pozytywnym przykładem jest to, że w większości kontrolowanych gospodarstw drogi  

transportowe są utwardzone. 

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości przy ręcznym i mechanicznym 

dźwiganiu ciężarów. Na wyposażeniu zakładów są ręczne wózki transportowe i środki 
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transportu zmechanizowanego. W 5 gospodarstwach stwierdzono brak instrukcji bhp 

dotyczącej wykonywania ręcznych prac transportowych. 

W 4 kontrolowanych zakładach nie dokonywano oceny ryzyka związanego  

z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej "oceną 

ryzyka. Kontrola wykonywania zadań przez służbę bhp wykazała w 4 z 12 kontrolowanych 

zakładów nieprawidłowości. W 2 gospodarstwach nie utworzono służby bhp ani nie 

powierzono zadań służby bhp pracownikowi lub osobie z zewnątrz.  

W trakcie kontroli gospodarstw rolnych prowadzono kontrole legalności zatrudnienia  

obywateli polskich i 1 kontrolę legalności zatrudnienia 6 cudzoziemców. W 5 kontrolowanych 

zakładach stwierdzono nieprawidłowości, 5 nieprawidłowości dotyczyło zgłaszania  

pracowników do ZUS w ciągu 7 dni i 2 nieprawidłowości dotyczyły terminowego opłacania 

składek na Fundusz Pracy. 

W celu wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości inspektorzy 

pracy we wszystkich kontrolowanych zakładach zastosowali następujące środki prawne: 

• decyzje nakazowe ogółem – 135 decyzji, które dotyczyły 201 pracowników 

• decyzje nakazowe na piśmie – 102 w 14 nakazach,  

• decyzje ustne – 33 

• decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn - 11 

• decyzje wykonania badań i pomiarów - 2 

• wnioski w 10 wystąpieniach – 40, które dotyczyły 75 pracowników 

• liczba nałożonych mandatów – 4, liczba wykroczeń – 19, kwota mandatów - 4500,00 

pln, 

• liczba środków wychowawczych – 1, liczba wykroczeń -1 

W wyniku prowadzony 12 kontroli wydano 14 nakazów, z których wykonano 11. 

Łącznie wydano 135 decyzji nakazowych, z których wykonano 118 decyzji, w tym 33 decyzji  

ustnych. Ponadto wykonano 7 z 10 wydawanych wystąpień, łącznie 22 z 40 wniosków.  

W związku z powyższym do dnia 31.12.2022 r. wykonano 87,4% decyzji i 55% wniosków.  

Kontrolowane zakłady rolne, powstały po przejęciu państwowych gospodarstwach 

rolnych, zatrudniają od 2 do 23 pracowników i gospodarują na dużej powierzchni gruntów od 

14 -600 ha. Przedsiębiorcy rolni objęci kontrolą posiadają nowoczesny park maszynowy, 

modernizują i budują nowe obiekty rolne, starają się inwestować na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa pracy. W większości (11 z 12 kontrolowanych zakładów) pracownicy 

przechodzą wymagane szkolenia bhp, badania lekarskie (9 z 12 kontrolowanych zakładów)  

i posiadają wymagane uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń (w 11 z 12 kontrolowanych 

zakładów). W związku z powyższym nie stwierdzono wielu nieprawidłowości dotyczących 
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przygotowania pracowników do wykonywania pracy. Najwięcej naruszeń przepisów 

stwierdzano w odniesieniu do maszyn, a także urządzeń i instalacji energetycznych, a także 

w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń pracy. Ponadto wydawano decyzje w związku  

z nieprawidłowościami dotyczącymi magazynowania i transportu, które dotyczyły  

w szczególności braku instrukcji.  W zakresie wyposażenia pracowników w odzież, obuwie 

robocze i środki ochrony indywidualnej wydawano przede wszystkim wystąpienia w sprawie 

ustalenia na piśmie zasad gospodarki ww. środkami.  W dwóch gospodarstwach pracodawcy 

nie posiadali przeszkolenia za zakresu bhp dla pracodawców. 

Najważniejsze przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości: 

 brak właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp przez pracodawców 

 i osoby nadzoru,  

 nieznajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców 

i pracowników, 

 brak rozpoznania w zakresie możliwości występowania czynników szkodliwych  

na stanowiskach pracy, dla których niezbędne jest wykonywanie badań i pomiarów  

w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników, w tym 

wytypowania i sklasyfikowania szkodliwych czynników biologicznych może istotny 

wpływ na zdrowie i życie pracowników,  

 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 zbóż, paszy, materiałów i substancji chemicznych. 

 Przeprowadzone kontrole znacząco wpłynęły na uzyskanie poprawy warunków pracy 

oraz praworządności w kontrolowanych zakładach. Dowodem tego jest wykonanie  

118 decyzji nakazowych, które dotyczyły 182 pracowników. W trakcie kontroli zostało 

zrealizowanych 33 decyzji ustnych. Potwierdzeniem zasadności kontroli w/w zagadnień jest 

fakt, iż sami pracodawcy widzą konieczność kontroli, a realizacja decyzji nakazowych  

i wniosków w wystąpieniach potwierdza, że kontrolowani podeszli do zagadnień poruszonych 

w kontrolach w sposób bardzo odpowiedzialny.  

Pracodawcy w trakcie rozmów z inspektorami pracy przyznają, że część stwierdzonych 

nieprawidłowości jest wynikiem pewnych przyzwyczajeń do istniejącego stanu obiektów, 

maszyn i urządzeń i dopiero spojrzenie kogoś z zewnątrz uświadamia im stan faktyczny, 

który jest niezgodny z prawem i może stwarzać zagrożenie wypadkowe dla pracujących. 
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III. 8. Kontrole wyrobów w zakresie oceny ich zgodn ości z wymaganiami 

zasadniczymi – działania realizowane w ramach nadzo ru rynku. 

A. Nadzór rynku – wydawanie opinii na wniosek organ ów celnych 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 24 kontrole na wniosek organów 

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 

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  
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(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. 

 

B. Kontrole wyrobów w zakresie oceny ich zgodno ści z wymaganiami 

zasadniczymi – działania realizowane w ramach nadzo ru 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. 
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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, 

• 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. 
 

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. 
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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.  

 

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 
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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 OIP we Wrocławiu oraz z OIP w 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 

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 
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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. 

 

IV. PRAWNA OCHRONA PRACY  

IV. 1. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawny ch 

W 2021 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi przeprowadzono 663 

kontrole w 643 podmiotach, których zakres obejmował m.in. zatrudnianie na podstawie 

umów cywilnoprawnych. 

Inspektorzy pracy zakwestionowali zatrudnienie na podstawie umów 

cywilnoprawnych w toku 19 kontroli, zaś w 181 kontrolach inspektorzy pracy stwierdzili 

nieprawidłowości w zakresie wypłaty minimalnego wynagrodzenia.  

W 2021 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wpłynęło: 

1. 269 skarg dotyczących nieprawidłowości w zakresie wypłaty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z czego 57 było zasadnych, 79 bezzasadnych, 2 częściowo 

zasadne, a w 129 przypadkach niemożliwe było ustalenie zasadności bądź 

bezzasadności skargi. 

2. 2 skargi dotyczące nieprawidłowości w zakresie podstawy zatrudnienia, z których 

jedna była zasadna, a w drugim przypadku niemożliwe było ustalenie jej zasadności 

bądź bezzasadności. 

W związku z w/w skargami przeprowadzonych zostało: 

1. 101 kontroli dotyczących nieprawidłowości w zakresie minimalnego wynagrodzenia 

za pracę (ilość skarg nie pokrywa się z ilością kontroli m.in.: ze względu na 

wystąpienie przypadków, gdy na jeden podmiot wpływało kilka/kilkanaście skarg bądź 

ze względu na niemożność przeprowadzenia kontroli). Nieprawidłowości stwierdzono 

w toku 35 kontroli. 

2. 2 kontrole dotyczące nieprawidłowości w zakresie wyboru podstawy zatrudnienia, 

nieprawidłowości stwierdzono w 1 kontroli. 
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Przykłady nieprawidłowo ści 

Zatrudnienie pracowników produkcyjnych na podstawie  umów o dzieło 

W 2021 roku, w związku ze skargą złożoną przez pracownicę, przeprowadzono 

kontrolę w firmie M. w Łodzi. W toku kontroli ustalono, że prowadząca działalność zatrudnia 

5 osób do produkcji wzorników, na podstawie umów o dzieło. W latach 2020-2021 

zatrudnionych na tej podstawie było 9 osób.  

Inspektorzy pracy skontrolowali warunki pracy. Ustalono, że osoby te świadczą pracę 

w siedzibie pracodawcy. Miejscem wykonywania pracy była sala, na której przy stolikach ww. 

produkowały wzorniki w parach. Stwierdzono, że czynności wykonywane przez ww. były 

powtarzalnie, a praca wykonywana była na akord.  

Kontroli poddano umowy o dzieło zawierane z pracującymi co miesiąc, w latach 2020  

– 2021. Inspektor pracy przesłuchała także 8 osób zatrudnionych u ww. pracodawcy  

na okoliczność warunków świadczenia pracy, woli stron w chwili zawarcia umowy  

|o dzieło, a także w czasie jej trwania. Z wyjaśnień uzyskanych w toku kontroli od osób 

zatrudnionych na produkcji wynikało, że „umowy o dzieło” sporządzane były po upływie 

miesiąca, którego dotyczyły. Na koniec miesiąca, zatrudnione osoby przekazywały  

na piśmie informację o ilości wytworzonych w toku produkcji wzorników i paneli. Na tej 

podstawie sporządzane były umowy, w których treści wpisywana była ilość wytworzonych w 

toku produkcji wzorników i paneli oraz wynagrodzenie będące wynikiem przemnożenia 

uzyskanej ilości produktów przez stawkę akordową. 

Z zeznań pracujących wynikało także, że przychodziły one na określoną godzinę  

do pracy i o określonej godzinie ją kończyły, dla podniesienia wydajności pracy stosowana 

była przez pracodawcę tzw. premia frekwencyjna – która wypłacana była  

w przypadku 100% obecności w pracy w ciągu miesiąca.  

Pracujące świadczyły pracę podporządkowaną, kierowały nimi dwie brygadzistki, 

które wydawały polecenia i prowadziły kontrolę poprawności wykonanych produktów. Praca 

świadczona była osobiście, bez możliwości zastąpienia inną osobą w czasie nieobecności. 

Wynagrodzenie wypłacane było raz w miesiącu, naliczane było przez pracodawcę, pracujące 

nie sporządzały rachunków.   

Z zeznań pracujących wynikało, że nie zostały one zgłoszone do ubezpieczenia 

społecznego oraz ani one, ani ich dzieci nie posiadają również ubezpieczenia zdrowotnego. 

W ocenie inspektora pracy warunki pracy wykonywanej przez ww. osoby przesądziły 

o pracowniczym charakterze łączącego strony stosunku prawnego. Wykonywana praca 

wyczerpywała bowiem wszystkie elementy wynikające z art. 22 § 1 K.p. – świadczona była 
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osobiście, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, na rzecz i ryzyko 

pracodawcy, za wynagrodzeniem. Brak było natomiast elementów charakterystycznych dla 

umowy o dzieło. Umowa o dzieło należy do umów rezultatu, a jej przedmiotem jest 

indywidualnie oznaczony wytwór (efekt). Dla oceny, że zawarto umowę o „rezultat" (wytwór), 

co jest podstawową cechą odróżniającą ją od umowy o pracę oraz od umowy zlecenia 

(świadczenia usług), konieczne jest, aby działania przyjmującego zamówienie doprowadziły 

w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu zdefiniowanego w 

momencie zawierania umowy. Taki brak kryteriów określających pożądany przez 

zamawiającego wynik (wytwór) umowy prowadzi do wniosku,  

że przedmiotem zainteresowania zamawiającego jest wykonanie określonych czynności, a 

nie ich rezultat.  

W wyniku kontroli inspektor pracy skierowała do pracodawcy wystąpienie zawierające 

dwa wnioski: 

1. o potwierdzenie na piśmie faktu zawarcia umów o pracę w miejsce zawartych umów 

o dzieło z 5 wymienionymi osobami wraz ze wszystkimi skutkami prawnymi  

tej czynności w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

2. o wydanie 4 osobom, z którymi ustało zatrudnienie, świadectwa pracy 

potwierdzającego zatrudnienie w ramach stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu 

pracy, na stanowisku pracownik produkcji.  

Na pracodawcę nałożona została grzywna w postaci mandatu kredytowanego w 

kwocie 2000 zł. 

Pracodawca nie wykonał ww. wniosków, zmieniając kwalifikację umów z umów o 

dzieło na umowy zlecenie, na co część pracownic wyraziła zgodę na piśmie.  

Pozostałe pracownice wystąpiły o ustalenie istnienia stosunku pracy do sądu pracy 

korzystając z pomocy profesjonalisty – radcy prawnego bądź adwokata.  

Zatrudnienie nauczycieli w szkole publicznej na pod stawie umów cywilnoprawnych - 

zlecenia 

W toku kontroli prowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej w W. inspektor pracy 

ustaliła, iż troje nauczycieli zatrudnionych jest na podstawie umów zlecenie, których 

przedmiotem było prowadzenie zajęć lekcyjnych z określonego przedmiotu (biologii, 

geografii, wychowania fizycznego), w ilości godzin wskazanej w umowie. 

Mając na uwadze określenie przedmiotu zlecenia, miejsce i sposób wykonywania  

czynności określonych  w w/w umowach oraz faktyczny sposób wykonywania czynności 

będących przedmiotem zlecenia w ramach  podporządkowania pracodawcy, w sferze 

wyznaczenia miejsca świadczenia pracy oraz czasu pracy, inspektor pracy skierowała do 
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pracodawcy wystąpienie zawierające wniosek o dokonanie zmiany kwalifikacji prawnej 

wskazanych umów cywilnoprawnych. 

W ocenie zagadnienia uwzględniono obowiązujący art. 10 ust. 1 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którym, stosunek pracy z nauczycielem 

nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki 

organizacyjnej - w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania,  

z zastrzeżeniem ust. 8. 

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w ramach stosunku pracy nauczyciel ma przede 

wszystkim obowiązek realizacji podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym. 

Liczba godzin pracy dydaktycznej na poszczególnych stanowiskach pedagogicznych wynika 

z art. 42 ust. 3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

albo uchwały organu prowadzącego szkołę - art.42 ust. 7 pkt 3  ustawy z dnia 26 stycznia 

1982r. Karta Nauczyciela. Prowadzenie zajęć stanowiących realizację podstawy 

programowej czy też prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole wiąże się 

z koniecznością osobistego świadczenia przez nauczyciela umówionego rodzaju pracy  

na rzecz pracodawcy, w określonym miejscu i w określonych godzinach, w sposób ciągły. 

Niezbędne jest również, aby wykonywane zadania były poddane bieżącemu nadzorowi. 

W stosunku do dyrektora szkoły zastosowany został środek wychowawczy – 

pouczenie.  

Zatrudnienie pracowników tymczasowych na podstawie umów cywilnoprawnych - 

zlecenie 

W toku kontroli prowadzonej w „F…” Sp. z o.o. (agencji pracy tymczasowej) ustalono 

m.in.: że w dniu 14.05.2020 r. spółka zawarła umowę z Zakładem X,  

na okres jednego roku. W umowie określono zasady świadczenia przez agencję pracy 

tymczasowej usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej  

na rzecz pracodawcy użytkownika tj. zadań: o charakterze sezonowym, okresowym, 

doraźnym lub których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez 

pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe lub których wykonanie należy do obowiązków 

nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika. Zgodnie z zawartą 

umową pracownicy tymczasowi kierowani do pracodawcy użytkownika mieli być 

cudzoziemcami, zatrudnionymi przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy  

o pracę na czas określony lub na podstawie umowy prawa cywilnego. Usługi świadczone 

były na podstawie zamówienia, w którym określono: 

• rodzaj pracy, jaka ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu – pomocnik 

produkcji – proste prace fizyczne przy produkcji oraz sprzątanie 
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• wymagania kwalifikacyjne: sprawność fizyczna, umiejętność wykonywania prostych 

prac fizycznych, zdolność zrozumienia poleceń w jęz. polskim, 

• przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej – 1 rok, 

• miejsce wykonywania pracy, 

• liczbę pracowników tymczasowych skierowanych do pracodawcy użytkownika  

– 10 osób. 

Nie określono wymiaru czasu pracy pracownika tymczasowego. 

Kontrola wykazała, że podmiot kontrolowany skierował do ww. pracodawcy 

użytkownika cudzoziemców, obywateli Ukrainy, zatrudnionych na podstawie umów zlecenia. 

Inspektor przeanalizowała umowy zlecenie zawarte przez agencję z obywatelami Ukrainy. 

W toku kontroli prowadzonej u pracodawcy użytkownika ustalono, że czynności 

wykonywane przez obywateli Ukrainy wykonywane są również przez pracowników 

zatrudnionych przez spółkę na stanowisku cukiernika. Kontrolowany pracodawca użytkownik 

nie powierza pracy osobom fizycznym na podstawie umów cywilnoprawnych, zatrudnia je w 

ramach stosunku pracy. Z treści oświadczenia pracodawcy użytkownika wynika, że praca 

świadczona była pod nadzorem i kierownictwem pracodawcy użytkownika oraz pracowników 

spółki – brygadzistów i kierownika. Rozkład czasu pracy przekazywany był osobom 

skierowanym do wykonywania pracy tymczasowej w siedzibie spółki  

z wyprzedzeniem dwu-trzydniowym, osoby te pracowały w wymiarze 9-12 godzin dziennie.  

Z ustaleń wynika, że praca wykonywana przez ww. cudzoziemców u pracodawcy 

użytkownika była wykonywana pod jego nadzorem, w miejscu i czasie wskazanym przez 

pracodawcę użytkownika, za wynagrodzeniem wypłacanym przez agencję zatrudnienia. 

W związku z powyższym, po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor pracy 

skierowała do podmiotu kontrolowanego wystąpienie, w którym zawnioskowała  

m.in.: o potwierdzenie na piśmie 11 obywatelom Ukrainy, skierowanym do wykonywania 

pracy u pracodawcy użytkownika Zakład X wykonywania pracy na stanowisku pracownika 

produkcji/cukiernika w ramach stosunku pracy ze wszystkimi skutkami prawnymi.  

Na pracodawcę nałożona została grzywna w postaci mandatu gotówkowego  

w kwocie 2000 zł. 

Z uwagi na to, że kontrola zakończona została pod koniec listopada 2021 r., inspektor 

pracy nie przeprowadziła jeszcze kontroli sprawdzającej wykonanie wydanych środków 

prawnych.  

W wyniku kontroli przeprowadzonych w związku z realizacją tematu 100 inspektorzy 

pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wydali: 
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1) 16 wystąpień zawierających 19 wniosków, które dotyczyły 44 pracowników, 

2) wydano również 7 poleceń, które dotyczyły 5 pracowników. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2021 r. ogółem wniesiono 5  powództw  

o ustalenie istnienia stosunku pracy i 1 powództwo o świadczenia majątkowe, będące 

konsekwencją sądowego ustalenia istnienia stosunku pracy w wyniku pozwu złożonego 

przez inspektora pracy.  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi na ogólną liczbę wydanych 16 wystąpień 

zawierających 19 wniosków, wykonanych zostało 6 wystąpień i 8 wniosków. Nie zostało 

wykonanych 11 wniosków zawartych w 10 wystąpieniach (tzn. nie została udzielona przez 

pracodawcę informacja zwrotna o wykonaniu wystąpienia).  

Stwierdzono następujące przyczyny niekierowania przez inspektorów pracy 

powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy: 

1) skorzystanie przez osoby, których dotyczył wniosek w wystąpieniu z pomocy 

profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pracy (radcy prawnego 

bądź adwokata). 

2) wydanie przez inspektora pracy w toku kontroli wniosku tzw. profilaktycznego  

o niezatrudnianie w przyszłości osób na podstawie umów cywilnoprawnych  

w sytuacji, gdy praca świadczona jest w warunkach wskazujących na istnienie 

stosunku pracy. Z reguły inspektorzy pracy uregulowali nieprawidłowość konkretnym 

poleceniem wykonanym przez pracodawcę w toku kontroli, 

3) 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 OIP), 

4) 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. 

Za najczęstszych przyczyny naruszania prawa w zakresie nieprawidłowego 

stosowania umów cywilnoprawnych jako podstawy zatrudnienia należy uznać: 

1) nieprecyzyjne regulacje prawne, 

2) brak wykładni przepisów prawa (szczególnie w zakresie regulacji dotyczących 

minimalnego wynagrodzenia), 

3) uznawanie przez pracodawcę woli osób zatrudnionych, zainteresowanych wyłącznie 

zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź pracą bez żadnej umowy 
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(dotyczy to szczególnie osób mających zobowiązania wynikające z tytułów 

egzekucyjnych), 

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

występujących przy zatrudnieniu pracowniczym,  

5) 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. 

W ciągu kilku ostatnich lat inspektorzy pracy obserwują, znaczące zmniejszenie 

liczby nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących 

podstawy zatrudnienia.  

Zauważalne jest obecnie, że zatrudniane osoby wyrażają świadomą, nieprzymuszoną 

wolę świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Jest to spowodowane 

zagwarantowaniem minimalnej stawki godzinowej obowiązującej przy umowie zlecenie 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 nie są podporządkowane zleceniodawcy 

w takim zakresie jak pracownik, mogą dysponować swoim czasem, nie są silnie związane  

z podmiotem zatrudniającym, uczą się, prowadzą własną działalność gospodarczą  

(której przedmiot różni się od pracy świadczonej na zlecenie) itd. 

Z drugiej strony, w związku z trwającą epidemią SARS-CoV2 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 tym, z uwagi na brak pracy, ponownie 

można zaobserwować zjawisko podejmowania zatrudnienia w tzw. przymusie 

ekonomicznym i godzenie się na każde warunki proponowane przez podmiot zatrudniający  

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

Jeżeli chodzi o kwestie związane z wypłatą minimalnego wynagrodzenia za pracę  

to zauważalne jest, że zleceniodawcy nagminnie: 

1. dokumentują mniejszą liczbę godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę,  

aby zachować pozory wypłacania wynagrodzenia z zachowaniem stawki minimalnej. 

W praktyce zleceniobiorcy pracują więcej godzin, za które finalnie mają wypłacane 

wynagrodzenie niższe niż określone minimalną stawką godzinową. Zleceniobiorcy 

(głównie starsi) godzą się na takie warunki będąc w przymusie ekonomicznym,  
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2. dokonują potrąceń z wynagrodzenia za pracę z tytułu np.: wyposażenia 

zleceniobiorcy w odzież roboczą bądź firmową, 

3. wymuszają na zleceniobiorcach podpisywanie oświadczeń „in blanco”, które są 

później podstawą do dokonywania potrąceń.  

 

IV. 2. Czas pracy oraz wypłata wynagrodzenia za pra cę i innych świadcze ń  

ze stosunku pracy 

W ramach realizacji tematu „Czas pracy oraz wypłata wynagrodzenia za pracę  

i innych świadczeń ze stosunku pracy” na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Łodzi przeprowadzono 46 kontroli u 46 pracodawców, którzy zatrudniali ogółem 3196 

pracowników, w tym 1397 kobiet, 90 pracowników niepełnosprawnych i 8 młodocianych, 73 

osoby na podstawie umów cywilnoprawnych i 154 cudzoziemców.  

Najwięcej kontroli przeprowadzono w podmiotach zajmujących się działalnością  

w zakresie handlu i usług (19 kontroli) oraz w przetwórstwie rolnym i przemysłowym  

(15 kontroli). Natomiast biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych pracowników zarówno  

w sektorze prywatnym jak i sektorze publicznym, to w zakładach zatrudniających od 1 do 9 

pracowników skontrolowano 22 pracodawców, od 10 do 49 pracowników skontrolowano  

12 pracodawców, od 50 do 249 pracowników skontrolowano – 10 pracodawców oraz 250  

i więcej zatrudnionych – 2 pracodawców. 

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2021 roku można stwierdzić, że najwięcej 

naruszeń przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń  

ze stosunku pracy miało miejsce w zakładach zatrudniających od 1 do 9 i od 10 do 49 

pracowników - odpowiednio nałożono 4 mandaty (w łącznej wysokości 4.000 zł) i 6 środków 

wychowawczych oraz 4 mandaty (w łącznej wysokości 5.500 zł) i 2 środki wychowawcze.  

W kategorii podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników nałożono 1 mandat  

(w wysokości 2.000 zł) i 4 środki oddziaływania wychowawczego.  W kategorii pracodawców 

zatrudniających 250 i więcej pracowników liczba ujawnionych nieprawidłowości była 

niewielka, w wyniku czego nie nakładano grzywny w drodze mandatu oraz nie stosowano 

środków wychowawczych. Porównując kontrole przeprowadzone w latach 2019 – 2020 

należy zauważyć, że w 2021 roku nałożono dwukrotnie mniej mandatów w stosunku do 2019 

roku, a w roku 2020 – o dwa mandaty mniej, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami 

przeciwko prawom pracownika. Jednak należy wziąć pod uwagę, że w 2021 r. 

przeprowadzono mniej kontroli, bowiem w latach 2019 – 2020 przeprowadzono odpowiednio 

63 i 59 kontroli, a w roku 2021 – 46 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów czasu 

pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. 
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W latach 2018 – 2019 obserwowano ciągły wzrost naruszeń przepisów w tym 

zakresie, a w szczególności przepisów z zakresu czasu pracy w zakładach tzw. średnich  

i dużych, tj. zatrudniających co najmniej 50 lub 250 pracowników. W roku 2020 

zaobserwowano w niewielkim stopniu tendencję spadkową, która utrzymała się także w roku 

2021. W latach 2018 – 2019 pracodawcy zwracali uwagę kontrolującym, że mają bardzo 

duże trudności w znalezieniu nowych wykwalifikowanych pracowników. Deficyt pracowników 

na rynku stał się w tych latach poważnym problemem dla wielu branż gospodarki narodowej, 

dotyczyło to między innymi transportu i budownictwa. Natomiast na podstawie kontroli 

przeprowadzonych w latach 2020 – 2021  można stwierdzić, że obserwowany od kilku lat 

deficyt pracowników na rynku pracy został wyhamowany – prawdopodobnie ma to ścisły 

związek z wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami w prowadzeniu działalności 

gospodarczej w związku z epidemią SARS-Cov-2. 

Najwięcej naruszeń przepisów z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń stwierdzono  

w następujących branżach: handel i usługi, produkcja i przetwórstwo rolno – spożywcze oraz 

zakwaterowanie i usługi oraz transport drogowy. Natomiast najmniej naruszeń  

ww. przepisów stwierdzono w branżach: obsługa rynku nieruchomości oraz placówki 

opiekuńczo – wychowawcze.  

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2021r. inspektorzy pracy stwierdzili,  

że najczęściej pracodawcy naruszali przepisy o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń  

i innych świadczeń pieniężnych związanych ze stosunkiem pracy w następującym zakresie: 

• niewypłacenie 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  

w stosunku do 65,22% skontrolowanych podmiotów, 

• nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy – nieprawidłowości stwierdzono  

w stosunku do 52,17% skontrolowanych podmiotów, 

• nie określenie w prawie zakładowym systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy 

oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy – nieprawidłowości stwierdzono  

w stosunku do 36,96 % skontrolowanych podmiotów, 

• niezapewnienie przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie 

rozliczeniowym – nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 32,61% 

skontrolowanych podmiotów, 

• niesporządzanie rozkładu czasu oraz nie przekazanie go do wiadomości 

pracowników – nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 28,26% 
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skontrolowanych podmiotów, 

• niewypłacenie terminowo wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych 

związanych ze stosunkiem pracy – nieprawidłowości stwierdzono w stosunku  

do 23,91% skontrolowanych podmiotów, 

• nieprzestrzeganie obowiązku wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych tylko  

na pisemny wniosek pracownika – nieprawidłowości stwierdzono w stosunku  

do 10,87% skontrolowanych podmiotów, 

• niezapewnienie pracownikom dobowego i tygodniowego odpoczynku  

– nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 8,69% skontrolowanych podmiotów, 

• nieprowadzenie ewidencji czasu pracy – nieprawidłowości stwierdzono w stosunku  

do 6,52% skontrolowanych podmiotów. 

 

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2021 roku 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 

pracowniczej. Również tylko pojedyncze przypadki naruszeń przepisów stwierdzono  

w zakresie odpoczynków dobowych i tygodniowych oraz przepisów dotyczących pracy  

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

kalendarzowych lub przekroczenie przeciętnie 48 godzin na tydzień  

w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

W porównaniu do roku 2020 znacząco wzrosły przypadki nie wypłacenia świadczeń 

pieniężnych związanych ze stosunkiem pracy, w tym wynagrodzenia za pracę i dodatku  

za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, ekwiwalentu  

za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej  

– nieprawidłowości stwierdzono u 30 pracodawców na 46 skontrolowanych. Z reguły 

nieprawidłowość ta polegała na niewypłaceniu świadczenia określonej grupie pracowników 

(często byłym pracownikom) lub nie wypłaceniu niektórych świadczeń, co może oznaczać, 

że pracodawcy nie mogli zebrać dostatecznych środków na wypłatę wszystkich należnych 

świadczeń całej załodze.  

Kontrole przeprowadzone w 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich wykazały,  

że powtarzającą się od lat nieprawidłowością było nie ustalenie w prawie zakładowym 
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systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych. Nieprawidłowości 

dotyczyły także sporządzania rozkładów czasu pracy i przekazywania ich pracownikom  

na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego czasu pracy. Powyższe 

bardzo utrudnia czynności kontrolne oraz często uniemożliwia sprawdzenie prawidłowości 

naliczenia bądź wypłacenia świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy.  

W związku z powyższym, należałoby jeszcze większą uwagę zwrócić na sprawdzanie, czy 

wszystkie zalecenia wydane w poprzednich kontrolach w tym zakresie zostały przez 

pracodawcę wykonane.  

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2021r. oraz informacji uzyskanych  

od inspektorów pracy kontrolujących te zagadnienia można wskazać następujące przyczyny 

naruszeń przepisów prawa w zakresie czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych 

świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy: 

1. W zakresie przestrzegania przepisów o czasie 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 terminach przewidzianych przepisami 

prawa. Najczęściej zaniechanie ww. obowiązków pracodawcy tłumaczą brakiem 

czasu lub uważają, że niepotrzebnie formalizują prowadzenie przez nich działalności 

gospodarczej, 

− ograniczenia, jakie występowały w 2021 roku 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 

stosowania tzw. „ruchomego rozkładu czasu pracy”, obliczanie maksymalnego 

tygodniowego czasu pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi przeciętnie na tydzień  

w przyjętym okresie rozliczeniowym lub ustalanie godzin nadliczbowych wynikających  

z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. 

2. W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony wynagrodzenia za pracę i 

innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy: 
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− pracodawcy najczęściej uzasadniają ujawnione naruszenia przepisów  

w zakresie wypłaty wynagrodzeń (nie wypłacenie świadczeń pieniężnych związanych  

ze stosunkiem pracy lub nieterminową wypłatę) brakiem środków finansowych  

na zaspokojenie należnych świadczeń pracowniczych. Różnica w stosunku do lat 

poprzednich polegała na tym, że w 2021r. 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, 

− 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. Powstawało pytanie, czy wynagrodzenie powinno być 

naliczone z wynagrodzenia określonego w umowie, czy od wysokości minimalnego 

wynagrodzenia obowiązującego w danym czasie.  

 

Już od 2020 roku - w związku z ogłoszonym stanem epidemii - funkcjonuje forma 

świadczenia obowiązków służbowych przez pracowników w ramach tzw. pracy zdalnej.  

Ze względu na szereg zalet zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, rozwiązania 

wprowadzone doraźnie, są i nadal będą wykorzystywane w przyszłości w zdecydowanie 

szerszym zakresie niż to było dotychczas. W związku z powyższym, należałoby uregulować 

w sposób jednoznaczny zagadnienia dotyczące ewidencjonowania czasu pracy zdalnej.  

Już obecnie z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że będzie dochodziło do 

sytuacji spornych pomiędzy pracownikami pracującymi zdalnie, a pracodawcami, np. na tle 

należnych świadczeń pieniężnych i wtedy tylko rzetelnie prowadzona ewidencja czasu pracy 
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może być podstawą do rozstrzygania powstających sporów przez inspektorów pracy,  

czy sądy pracy. Ponadto, ustawodawca będzie musiał znaleźć nowe rozwiązania dotyczące, 

np. sporządzania rozkładów i systemów czasu pracy, czy potwierdzania rozpoczęcia pracy 

przez pracownika świadczącego pracę w takiej właśnie formie.  

Inspektorzy, którzy przeprowadzają kontrole 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 2020r., pomimo dużych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Dotyczy ono głównie mniejszych zakładów, ale również w dużych i bardzo dużych zakładach 

można spotkać przedmiotowe nieprawidłowości. Niestety z uzyskach informacji wynika,  

że ciągle zdarzają się przypadki ukrywania pracy w dniu dodatkowo wolnym od pracy i w tym 

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. Gdy skończą się obostrzenia  

w gospodarce związane z SARS-Cov-2, wydaje się, że podjęcie działań legislacyjnych w tym 

zakresie będzie niezbędne, w szczególności w zakresie rekompensaty pracy w sobotę,  

tj. dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. 

IV. 3. Pracownicze plany kapitałowe 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2021 r. przeprowadził 25 kontroli spełniania 

obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Kontrole zostały 

przeprowadzone w 25 podmiotach, w tym w 24 podmiotach gospodarczych i w 1 oddziale 

podmiotu zatrudniającego.  

W wyniku kontroli w jednym przypadku stwierdzono naruszenie zarówno obowiązku 

terminowego zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK  

w odniesieniu do 1 pracownika. W wyniku kontroli zastosowano postępowanie 

wykroczeniowe i nałożono na pracodawcę mandat w wysokości 1800 pln. 

W drugiej kontroli stwierdzono naruszenie obowiązku terminowego zawierania 

umowy o prowadzenie PPK dla 2 osób oraz nieterminowe wpłaty pobranych składek dla  

1 osoby. Wobec pracodawcy również zastosowano postępowanie wykroczeniowe i nałożono 

mandat w wysokości 1000 pln. 
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W dwóch kolejnych kontrolach stwierdzono dokonywanie wpłat na PPK po terminie 

przewidzianym przepisami o PPK i skierowano wobec pracodawców środki wychowawcze  

w postaci pouczenia i ostrzeżenia.  

W pozostałych przypadkach podmioty kontrolowane terminowo wywiązały się  

z nałożonych obowiązków. 

Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie terminowego wykonania 

obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK oraz 

terminowego dokonywania wpłat był brak niezbędnej wiedzy osób odpowiedzialnych  

za prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w podmiotach zatrudniających. Przeprowadzone 

kontrole wykazały, że ujawnione nieprawidłowości dotyczyły zarówno dużych podmiotów, 

które z uwagi na swoją wielkość dysponowały w zdecydowanej większości wykwalikowanym 

personelem, jak również małych pracodawców zatrudniających po kilka czy kilkanaście osób 

zajmujących się samodzielnie sprawami księgowymi, bądź korzystających z pomocy osób 

najbliższych w tym zakresie. 

Przeprowadzone kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości w zakresie 

możliwości kontrolnych organów Państwowej Inspekcji Pracy, wskazały natomiast kilka 

kwestii wartych uwagi. 

Po pierwsze, w jednej kontroli stwierdzono, że pracodawca zawiesił dokonywanie 

wpłat na PPK w okresie pandemii powołując się na art. 25 ust 4 pkt 1 ustawy o PPK, 

który nie stanowił jednak bezpośredniej podstawy prawnej do zaniechania takich wpłat. 

Przepis stanowił bowiem, że zaprzestanie dokonywania wpłat możliwe jest w kilu 

przypadkach, a mianowicie w okresie przestoju ekonomicznego lub w okresie obniżonego 

wymiaru czasu pracy [o których mowa w ustawie z 11.10.2013 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochrona miejsc pracy], w przypadku zaistnienia przesłanek 

niewypłacalności pracodawcy, w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia 

działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku 

środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Przepisy tzw. tarcz antykryzysowych nie 

wprowadziły zawieszenia czy odroczenia odprowadzania składek, a jedynym źródłem wiedzy 

w tym zakresie okazały się wpisy umieszczane przez Polski Fundusz Rozwoju na oficjalnej 

stronie internetowej moje.ppk.pl. Wątpliwości pracodawcy dotyczyły w tym zakresie nie tylko 

kwestii formalnej możliwości zawieszenia wpłat ale również tego, jakie składniki 

wynagrodzenia mogłyby zostać objęte zawieszeniem czy odroczeniem. 

Po drugie, w ramach przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że zarówno 

pracodawcy, jak i pracownicy rezygnowali z dokonywania wpłat dodatkowych. Na 25 

przeprowadzonych kontroli zaledwie w 1 przypadku pracodawca zdecydował się  
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na dokonywanie wpłat dodatkowych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto pracownika, 

natomiast w 3 przypadkach jedynie 3 pracowników podjęło decyzję o wpłatach dodatkowych 

w wysokości 1% [1 pracownik] i 2% [2 pracowników] wynagrodzenia brutto pracownika.  

Z drugiej jednak strony nie stwierdzono, aby pracownicy składali do pracodawcy deklaracje  

o obniżeniu dokonywanej wpłaty do 0,5% wysokości wynagrodzenia brutto, w przypadku 

kiedy łącznie miesięczne zarobki nie przekraczały kwoty 1,2 krotności płacy minimalnej 

otrzymywanej z różnych źródeł.  

Po trzecie, kontrole ujawniły niski odsetek osób uczestniczących w PPK wynoszący 

średnio niecałe 27% i wahał się on od 6,6% do 50% osób pracujących w kontrolowanych 

zakładach. W przypadku 2 kontroli pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK, ale  

z uwagi na złożenie deklaracji o rezygnacji z uczestniczenia w programie wszystkich 

pracowników, nie doszło do zawarcia umowy o prowadzenie i dokonywania wpłat. 

Stwierdzono, że w obu zakładach wszyscy pracownicy masowo złożyli deklarację  

o rezygnacji z przystąpienia do programu. W jednym z zakładów było to 17 osób, w drugim 

zaś aż 147 pracowników. Do programu nie weszli również tzw. „mikroprzedsiębiorcy”  

– 3 kontrole wykazały, że osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania 

wpłat na PPK.  

Po czwarte, zaobserwowano jedno pozytywne zjawisko polegające na tym, że  

w 4 kontrolach 52 osoby powyżej 55 roku życia złożyły deklarację o przystąpieniu  

do programu. Wśród tych osób były osoby, które również złożyły deklarację o podwyższeniu 

wysokości wpłaty. Może to oznaczać, że pomimo krótkiego okresu oszczędzania  

w programie zauważono zalety z niego wynikające. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że zarówno pracodawcy jak i pracownicy nadal 

podchodzą nieufnie do zaproponowanej przez Państwo możliwości oszczędzania  

na przyszłość. Kontrolowani pracodawcy wskazywali na trudności interpretacyjne 

wprowadzonych przepisów, które rodzą szereg wątpliwości, jeżeli chodzi o ich praktyczne 

stosowanie. Dotyczy to przede wszystkim prawidłowości wyliczania terminu dokonywanych 

wpłat na PPK. Zapisany bowiem w ustawie sposób liczenia terminu na dokonanie wpłaty  

na PPK nastręcza problemy w ustaleniu za jaki miesiąc i od jakich kwot powinna zostać 

dokonana wpłata.   

Ponadto podnoszono również brak elastycznego podejścia do kwestii zawieszenia  

czy odroczenia dokonywania wpłat w związku z trudną sytuacją wielu przedsiębiorstw  

w wyniku nadal panującej pandemii koronowirusa i wynikającej z tego konieczności 

wprowadzenia w zakładzie przestoju, ograniczenia wymiaru czasu pracy i zmniejszenia 

wypłacanego wynagrodzenia za pracę.  
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Z kolei brak możliwości pozyskania od pracodawcy rzetelnej informacji na temat zalet  

i ewentualnych wad wprowadzonego programu skutkuje, bądź to skargami pracowników  

na zmuszanie do rezygnacji z przystąpienia do PPK, bądź masową rezygnacją  

z uczestniczenia w programie.  

IV. 4. Zakładowe układy zbiorowe pracy 

W 2021 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wpłynęły łącznie  

62 wnioski o rejestrację. Przedmiot wniosków kształtował się następująco: 

1. 6 wniosków o rejestrację zakładowych układów zbiorowych pracy,  

2. 36 wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych, 

3. 3 wnioski o wpis informacji o wypowiedzeniu układu,  

4. 5 wniosków o wpis informacji o rozwiązaniu układu, 

5. 2 wnioski o wpis informacji o odstąpieniu od stosowania układu,  

6. 1 wniosek o wpis informacji o zawieszeniu stosowania układu,  

7. 1 wniosek o wpis informacji o wstąpieniu związku zawodowego w prawa i obowiązki 

strony zakładowego układu zbiorowego pracy, 

8. 4 wnioski o wpis informacji o rozwiązaniu organizacji związkowej, 

9. 4 wnioski o wpis informacji o zmianie nazwy lub siedziby pracodawcy/organizacji 

związkowej. 

Do rejestru wpisano ogółem:  

– 4 zakładowe układy zbiorowe pracy, 

– 33 protokoły dodatkowe – 2 protokoły zostały zarejestrowane w związku z wnioskami 

złożonymi w 2020 roku, 

– 15 informacji, w tym:  

 4 informacje o rozwiązaniu układu, 

 1 informację o wypowiedzeniu układu, 

 1 informację o odstąpieniu od stosowania układu, 

 1 informację o zawieszeniu stosowania układu, 

 1 informację o wstąpieniu związku zawodowego w prawa i obowiązki strony zuzp., 

 3 informacje o rozwiązaniu organizacji związkowej, 

 4 informacje o zmianie nazwy lub siedziby pracodawcy/organizacji związkowej. 

Liczba pracowników objętych zakładowymi układami zbiorowymi pracy 

zarejestrowanymi w 2021 roku wynosi:  

a) ogółem – 498 pracowników, 

b) z podziałem na gałęzie gospodarki (według PKD):  

– PKD 1051Z –  72 pracowników, 
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– PKD 2451Z –  202 pracowników, 

– PKD 2712Z –  107 pracowników, 

– PKD 3530Z –  117 pracowników. 

 

W porównaniu do 2020 roku wpłynęło mniej wniosków o rejestrację - w 2020 roku 

wpłynęło 86 wniosków, natomiast w 2021 roku wpłynęły 62 wnioski. 

W 2021 roku złożonych zostało więcej wniosków o rejestrację zakładowych układów 

zbiorowych pracy w porównaniu z rokiem 2020 (3 wnioski w roku 2020, a 6 w 2021 roku), 

zmniejszeniu uległa liczba wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych (w 2020 roku 

było ich 54, a w 2021 roku było ich 36).  

 

V.  LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA, PRACA TYMCZASOWA, AGENCJE ZATRUDNIEN IA, 

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW  

V. 1. Legalno ść zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli po lskich  

W 2021 roku inspektorzy pracy OIP w Łodzi przeprowadzili 888 kontroli  

u 868 pracodawców i przedsiębiorców w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej obywateli polskich. W podmiotach tych kontrolą legalności zatrudnienia objęto 

4992 osób na ogólną liczbę pracujących 30.520 osób.  

Kontrole w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie 

wytycznych przeprowadzono w n/w podmiotach w zakresie : 

• budownictwa 148 kontroli – 16,7% ogółu kontroli, 

• handlu i naprawie 257 kontroli – 28,9% ogółu kontroli, 

• przetwórstwa przemysłowego 200 kontroli – 22,5% ogółu kontroli, 

• transportu i gospodarki magazynowej 58 kontroli - 6,5% ogółu kontroli, 

• agencji pracy tymczasowej 26 kontroli – 2,9 % ogółu kontroli, 

• działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach  

i z zagospodarowaniem terenów zieleni – 50 kontroli – 5,6 % ogółu kontroli. 

Wśród skontrolowanych zakładów dominowały podmioty o zatrudnieniu do 9 osób  

– 601 kontroli (67,7% ogółu kontroli) oraz o zatrudnieniu od 10 do 49 osób – 222 kontroli 

(25% ogółu kontroli). 

Z objętych legalnością zatrudnienia 4992 osób ujawniono nielegalne wykonywanie 

pracy przez 554 osoby co stanowi 11%, w tym bez potwierdzenia na piśmie umowy o pracę 

dotyczyło 72 osoby, co stanowi 1,4% pracujących nielegalnie, oraz bez zgłoszenia  
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do ubezpieczenia społecznego dotyczyło 516 osób, co stanowi 10,3% pracujących 

nielegalnie. 

Sytuacja w tym zakresie jest w miarę stabilna, jak w roku poprzednim, przy lekkim 

wzroście ujawnionych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, 

które nie zgłosiły faktu pracy zarobkowej w ciągu 7 dni od jej podjęcia.  W 2021 roku 

ujawniono 20 takich przypadków tj. o 5 osób więcej niż w 2020r. Najwięcej takich 

przypadków ujawniono w przetwórstwie przemysłowym - 10, w handlu – 4, w budownictwie - 

2 oraz w transporcie i w działalności profesjonalnej - 1 osoba.  

Bez zmian w dalszym ciągu pracodawcy doskonale zdają sobie sprawę jak łatwo jest 

obniżyć skuteczności kontroli inspektora pracy – najczęstszym jest tłumaczenie o braku 

dostępu do dokumentów w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych. Dokumenty pracownicze 

pojawiają się następnego dnia albo kilka dni później. Nagminnym staje się zrzucanie przez 

pracodawców winy na obsługujące ich biura rachunkowe czy doradców podatkowych. 

Należy tutaj cały czas pamiętać o priorytetach czyli o zawitych, dla biur rachunkowych 

terminach przekazania przez nie dokumentów do ZUS czy Urzędu Skarbowego. 

Skuteczność zastosowania nowych rozwiązań mogłaby być o wiele większa, gdyby 

została skorelowana ze zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych, które polegałby  

na wprowadzeniu również obowiązku dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych 

przed dopuszczeniem do pracy (również w przypadku zastosowania przez strony umowy 

cywilnoprawnej). 

Powtarzający się jak co roku problem zawieraniem umów - co wielokrotnie 

powtarzane jest w sprawozdaniu - w pierwszym dniu kontroli pracodawca jak i pracownik 

składają oświadczenia, że umowa została „zawarta na piśmie przed dopuszczeniem 

pracownika do pracy”. Oczywiście w sytuacji gdy jest to pierwszy czy drugi dzień pracy 

„wszystkie umowy są już w biurze rachunkowym” lub – rzadziej - „w domu pracodawcy”  

i zostają okazane i  oczywiście opatrzone właściwą datą, czyli przed dopuszczeniem  

do pracy. Przedsiębiorcy, którzy chcą zalegalizować faktyczny „długotrwały” brak umowy  

o pracę zawartej w formie pisemnej oraz fakt niedopełnienia obowiązku zgłoszenia jej  

do ubezpieczeń społecznych w celu zminimalizowania swojej odpowiedzialności 

za nielegalne powierzenie pracy, składają oświadczenie, że strony łączy umowa 

cywilnoprawna zawarta w formie ustnej godząc się nawet na zarzut naruszenia zapisu 

art.22§11 i §12 Kodeksu pracy i związaną z tym karą grzywny.  

Pamiętać należy również o tym, że nawet jeśli inspektor pracy – na podstawie 

wstępnie przeprowadzonego rozpoznania – ma wiedzę, że dana osoba pozostaje  

w zatrudnieniu u danego pracodawcy w okresie poprzedzającym prowadzenie kontroli i ma 
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na to dowody np. w postaci dokumentacji fotograficznej – nie może ich wykorzystać w trakcie 

kontroli. 

Proceder taki pozostał i będzie trwał tak długo jak podpisanie umowy nie będzie 

powiązane z jednoczesnym (również przed dopuszczeniem do pracy) zgłoszeniem 

pracownika do ubezpieczenia społecznego. 

Nadal ciągłym problemem jest zgłaszanie zleceniobiorców do ZUS z opóźnieniem. 

Jak wskazywano w poprzednich latach bariery w skutecznym realizowaniu zadań 

związanych z legalnością zatrudnienia od lat pozostają takie same i dotyczą głównie: 

− nie zgłoszenia się pracodawcy lub przedsiębiorcy w terminie wskazanym w żądaniu  

i nie okazaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,     

− celowego wydłużania czasu do poddania się kontroli, a w wielu przypadkach  

aż do momentu nie zatrudniania nikogo na umowę o pracę lub nie powierzania 

nikomu prac na podstawie umów cywilnoprawnych. Po zgłoszeniu się do siedziby 

OIP przedsiębiorcy składają na piśmie oświadczenie,  że na dany dzień nie podlegają 

już kontroli z mocy art.13 pkt.1 ustawy o PIP. 

 

Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że najistotniejszymi 

nieprawidłowościami (podobnie jak w latach poprzednich) było : 

• zatrudnianie bez potwierdzenia faktu zawarcia umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej, 

• nie zgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego osób 

zatrudnionych lub wykonujących inną pracę zarobkową,  

• nie opłacanie lub nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy. 

 

Obywatele polscy decydują się na „pracę na czarno”, bowiem uzyskują w ten sposób 

możliwość zarobienia większych pieniędzy (nieopodatkowanych, nieoskładkowanych). 

Przyczynami podejmowania pracy w szarej strefie w Polsce są m.in. jak co roku brak 

możliwości znalezienia formalnego zatrudnienia oraz trudna sytuacja finansowa. Innymi 

powodami decydującymi o pracy bez umowy są: proponowanie przez pracodawcę wyższych 

wynagrodzeń bez rejestrowania umowy o pracę, wysoka składka ubezpieczeniowa, a także 

zbyt wysokie podatki, które zniechęcają do rejestrowania dochodów. 

Tak zwana „praca na czarno” jest też problemem wówczas, gdy pracownik stara się 

zmienić posadę na lepszą. Dla osób pracujących nielegalnie, przy podjęciu decyzji  

o zatrudnieniu w tzw. szarej strefie decyduje jak zwykle czynnik ekonomiczny. Pomimo 
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licznych ofert pracy osoby bezrobotne wolą korzystać z tzw. „pracy na czarno” gdyż mają 

one opłacaną składkę zdrowotną i są potencjalnie bardziej „atrakcyjni” dla przedsiębiorców 

łamiących prawo pracy w ten sposób oszczędzających na obciążeniach publicznoprawnych. 

W związku z zaspokojeniem podstawowych bieżących potrzeb i utrzymania rodziny dla osób 

pracujących nie ma znaczenia „jakakolwiek umowa”. Przykładem tego jest powszechność 

zjawiska, jakim jest powierzanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych jak również bez 

umowy. Wiele osób podejmujących zatrudnienie na czarno znajduje się w sytuacji życiowej, 

w której ujawnienie rzeczywistego dochodu oznacza albo pozbawienie przyznanej  

im pomocy socjalnej (matki samotnie wychowujące dzieci, osoby niepełnosprawne), albo 

ryzyko utraty zarobku w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (osoby 

obciążone zajęciami komorniczymi). Dla wielu osób pracujących nielegalnie czasowe 

pozostawanie w zatrudnieniu w tzw. szarej strefie  jest skutkiem nie wywiązania się przez 

pracodawcę z wcześniej dokonanych ustaleń ustnych. Negatywną rolę odgrywa tu również 

postawa samych pracobiorców, którzy godząc się na naruszanie przepisów przez 

pracodawcę w obawie przed utratą źródła dodatkowego dochodu, dają przyzwolenie 

na pracę na czarno. Ryzyko, które wiąże się z jej wykonywaniem  (np. ograniczony dostęp 

do świadczeń w razie wypadku przy pracy) i konsekwencje na  przyszłość (np. brak 

możliwości udokumentowania okresu zatrudnienia dla potrzeb emerytalnych), nie stanowią 

dla nich dostatecznej bariery. Podkreślić jednak trzeba stanowczo, że praca na czarno jest 

nielegalna i niesie za sobą poważne konsekwencje, zarówno po stronie pracownika,  

jak i pracodawcy. Ten pierwszy nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, nie płaci składek 

emerytalnych (co w przyszłości poważnie wpłynie na wysokość świadczenia emerytalnego). 

Nie ma również prawa do urlopu wypoczynkowego. Nie obowiązują go okresy 

wypowiedzenia umowy, a jeśli pracodawcy taka współpraca się „znudzi”, może zostać bez 

pracy i pensji. Co gorsza – w sytuacjach krytycznych, takich jak wypadek przy pracy  

(a przecież to właśnie najczęściej w budowlance zatrudnia się na czarno i to tam dochodzi 

do sporej liczby wypadków przy pracy) nie może liczyć na odszkodowanie i ochronę. Z kolei 

pracodawca, który pozornie zyskuje sporo zatrudniając w szarej strefie, prosi się o spore 

kłopoty, gdy któryś z pracowników uzna, że został przy wypłacie poszkodowany i zgłosi fakt 

zatrudniania na czarno do Państwowej Inspekcji Pracy. Ta problem traktuje niezwykle 

poważnie, a kary nakładane za ten proceder potrafią poważnie nadszarpnąć budżet firmy, 

przy czym zapłata należnych składek za czas nierejestrowanej pracy to tylko początek 

kosztów, które będzie musiał ponieść pracodawca.  

Jak podnoszono w ubiegłych latach ujawnianie nielegalnego zatrudnianie w wielu 

procentach jest wynikiem skargi i to nawet po kilku miesiącach od ustania zatrudnienia. 

Przyczyna złożonej skargi to w większości przypadków nie wypłacenie lub obniżenie  
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za ostatni okres, ustalonego wynagrodzenia, wypadek przy pracy i w związku z powyższym 

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. 

Według inspektorów pracy, podobnie jak w latach poprzednich, główne przyczyny 

naruszeń przepisów dotyczących legalności zatrudnienia to jak w latach poprzednich:  

− zatrudnianie na czarno to sposób na szybkie wykonanie przez przedsiębiorcę prac 

pozyskanego na krótki czas zlecenia a następnie „bezproblemowe rozstanie się”  

z osobami realizującymi prace  bez większych konsekwencji. 

− w przypadku małych przedsiębiorstw, zbyt duże wydatki związane z zatrudnianiem 

na podstawie umowy o pracę w warunkach bardzo silnej konkurencji. Legalne 

zatrudnienie pracownika wiąże się zawsze z koniecznością spełnienia szeregu 

wymogów określonych przepisami prawa pracy tj. poddaniu osób zatrudnionych 

szkoleniom z zakresu bhp, skierowaniu na płatne badania lekarskie, wyposażeniu  

w odzież i obuwie robocze czy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.  

− zbyt niska wysokość kar nakładanych przez inspektorów pracy, czy sądy w stosunku 

do kosztów zatrudnienia pracowników, poprzez oszczędności w opłacanych za nich 

składkach na ubezpieczenie społeczne oraz należnych podatków. Kara grzywny  

to zazwyczaj nielegalne zatrudnienie jednej  osoby przez okres jednego miesiąca. 

− świadome naruszanie prawa przez przedsiębiorców i pracodawców w tych 

przypadkach, kiedy za ich naruszenie nie grozi żadna sankcja finansowa  

np. w przypadku nieterminowego zgłaszania pracowników, czy głównie  

zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego, 

− zmniejszające się ale jednak zastępowanie umów o pracę umowami 

cywilnoprawnymi, w przypadku kiedy przepisy prawa materialnego oraz sądy pracy 

dopuszczają swobodę zawierania umów. 

 

V. 2. Legalno ść zatrudnienia i innej pracy zarobkowej cudzoziemców   

W 2021 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 382 kontrole legalności zatrudnienia, 

innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców w 370 podmiotach  

(w 2020 roku oraz 2019 roku takich kontroli przeprowadzono – odpowiednio - 336 w 322 

podmiotach oraz 603 w 565 podmiotach).  

W podmiotach, które objęto w 2021 roku kontrolą legalności zatrudnienia 

cudzoziemców, wykonywało pracę 16198 cudzoziemców z 42 państw. Zakresem kontroli 

objęto 1583 cudzoziemców wykonujących pracę. Na podstawie liczby cudzoziemców 
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pracujących w kontrolowanych podmiotach obserwujemy utrzymującą się od kilku lat 

sytuację wzmożonego posiłkowania się cudzoziemcami na polskim rynku pracy. Sytuacja 

epidemiologiczna związana z Covid-19 może nieco ograniczyła napływ większej grupy 

cudzoziemców na terytorium RP, jednak wprowadzone rozwiązania prawne przedłużające 

zarówno ważność wiz i innych dokumentów pobytowych na terenie RP oraz dokumentów 

uprawniających do pracy ułatwiły sytuację zarówno cudzoziemcom, którzy pracowali  

na terenie RP, jak i podmiotom korzystającym z ich pracy.  

Przy typowaniu podmiotów do kontroli uwzględniano branże, w których w latach 

poprzednich ujawniono przypadki powierzenia nielegalnego wykonywania pracy przez 

cudzoziemców. Należy jednak zaznaczyć, że kontrole były podejmowane głównie w związku 

ze skargami cudzoziemców, jak i obywateli polskich, wskazującymi na nieprawidłowości  

w powyższym zakresie, informacjami pochodzącymi z innych organów, w tym głównie  

od wojewody oraz od powiatowych urzędów pracy, a także podczas rutynowych kontroli, 

szczególnie na budowach. 

Kontrole realizowane  w ramach tego tematu podobnie jak w latach poprzednich 

miały na celu przede wszystkim sprawdzenie legalności wykonywania pracy przez 

cudzoziemców w oparciu o przesłanki z definicji zawartej w ustawie o promocji `zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, dotyczącej powierzenia nielegalnego wykonywania pracy 

cudzoziemcowi oraz nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca. 

Analizując stan zatrudnienia cudzoziemców w skontrolowanych podmiotach  

na terenie województwa łódzkiego należy podkreślić, że największą grupę pod względem 

narodowości stanowią obywatele Ukrainy - 1249 osoby, tj. 78,90 % ogółu cudzoziemców 

objętych kontrolą. Drugą grupę pod względem liczbowym stanowią obywatele Białorusi  

– 92 osoby, co stanowi 5,81% ogółu cudzoziemców skontrolowanych w 2021 roku, co było 

na poziomie porównywalnym z rokiem 2020. Od początku pandemii, po tym jak rząd 

wprowadził przepisy wydłużające pobyt cudzoziemców na terytorium RP oraz ważność 

dokumentów uprawniających do pracy w danym podmiocie, część cudzoziemców została  

i pracowała dłużej, jeśli tylko była taka możliwość po stronie pracodawcy. Powyższe przepisy 

choć tymczasowe, pozwoliły jednak na podjęcie określonych działań na polskim rynku pracy, 

aby zapewnić ciągłość działania wielu podmiotów.  

Często występował problem powierzania pracy na warunkach niezgodnych  

z oświadczeniem, zezwoleniem na pracę lub zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę, 

głównie w zakresie wymiaru czasu pracy, a co za tym idzie i wynagrodzenia. Zdarzały się 

przypadki zmiany warunków w zawartych umowach o pracę poprzez zmniejszenie wymiaru, 

z powołaniem się na Covid-19, ale również ze względu na brak rąk do pracy, powierzanie 
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pracy w wymiarze wyższym niż określony w dokumentach uprawniających do pracy, czyli  

np. w godzinach nadliczbowych w przypadku umowy o pracę lub w przypadku umowy 

cywilnoprawnej powierzanie pracy w liczbie godzin w tygodniu lub w miesiącu, 

przewyższającej liczbę wskazaną np. w zezwoleniu na pracę. 

W 2021 roku ujawniono 218 przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez 

cudzoziemców, co stanowi 13,77% cudzoziemców objętych kontrolą (w 2020 roku ujawniono 

221 przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca, co stanowiło 15,62% 

cudzoziemców objętych kontrolą).  

Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów, najwięcej przypadków powierzenia 

nielegalnego wykonywania pracy stwierdzono w podmiotach w grupie zatrudnienia do 9 osób 

– 72 cudzoziemców, co stanowi 21% cudzoziemców objętych kontrolą w tej grupie 

podmiotów oraz w grupie od 10-49 osób – 65 cudzoziemców, co stanowi  

11% cudzoziemców objętych kontrolą w tej grupie podmiotów.  

Odsetek skontrolowanych cudzoziemców w poszczególnych branżach, w których 

stwierdzono powierzenie nielegalnego wykonywania pracy przedstawiał się następująco: 

 transport i gospodarka magazynowa - powierzono nielegalne wykonywanie pracy 13 

cudzoziemcom – co stanowi 6,90% skontrolowanych cudzoziemców w danym 

sektorze, 

 budownictwo - powierzono nielegalne wykonywanie pracy 47 cudzoziemcom  

– co stanowi 13% skontrolowanych cudzoziemców w danym sektorze, 

 usługi administrowania i działalność wspierająca - powierzono nielegalne 

wykonywanie pracy 70 cudzoziemcom – co stanowi 24,40 % skontrolowanych 

cudzoziemców w danym sektorze,  

 przetwórstwo przemysłowe – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 31 

cudzoziemcom – co stanowi 7,73% skontrolowanych cudzoziemców w danym 

sektorze, 

 zakwaterowanie i usługi gastronomiczne - powierzono nielegalne wykonywanie pracy 

17 cudzoziemcom – co stanowi  24,60% skontrolowanych cudzoziemców w danym 

sektorze. 

Najczęściej występującą nieprawidłowością jest nadal przesłanka dotycząca pracy 

bez wymaganego zezwolenia na pracę. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia zarówno  

w przypadku, gdy cudzoziemiec takiego zezwolenia nie posiadał nie będąc zwolnionym 

z obowiązku jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów jak i w sytuacji, gdy 

cudzoziemiec wykonywał pracę przed wpisaniem oświadczenia do ewidencji oświadczeń lub 

na warunkach niezgodnych z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy 
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cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji. Pomimo iż przepisy ustawy specjalnej w związku  

z Covid-19 wydłużyły możliwość pracy na oświadczeniu, to jednak nie zawsze cudzoziemcy 

chcieli dalej wykonywać pracę w tym samym miejscu albo nie zawsze była taka możliwość, 

chcąc zabezpieczyć swoją sytuacje materialną podejmowali inne zajęcia, często przed 

legalizacją pracy w kolejnym miejscu. I tak wśród 497 cudzoziemców pracujących w oparciu 

o oświadczenie stwierdzono 63 przypadki, w których mieliśmy do czynienia z pracą bez 

zezwolenia, co stanowi 12,67% cudzoziemców poddanych kontroli w tzw. „grupie 

oświadczeniowej”. 

Sytuacja w roku sprawozdawczym w tej kwestii przedstawiała się następująco: 

cudzoziemcy wykonujący pracę bez zezwolenia na pracę wydanego przez wojewodę,  

w przypadku gdy było ono wymagane, stanowili 7,27% ogółu cudzoziemców objętych 

kontrolą. Nieprawidłowość ta dotyczyła 115 przypadków. W 2021 roku nastąpił spadek 

powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom bez zezwolenia na pracę  

w stosunku do lat poprzednich. 

Oprócz braku zezwolenia na pracę w kontrolowanych podmiotach stwierdzono 

również inne przypadki wskazujące na nieprawidłowości, które wyczerpywały przesłanki 

powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi, tj. pracy na innym stanowisku 

lub innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na pobyt 

czasowy i pracę, pracę bez umowy zawartej w formie pisemnej oraz 2 przypadki, w których 

podstawa pobytu nie uprawniała do pracy.  

Oprócz nieprawidłowości związanych z legalnością wykonywania pracy przez 

cudzoziemców podczas kontroli stwierdzano również nieprawidłowości związane  

z przestrzeganiem przepisów prawa pracy, tj. nieewidencjonowanie czasu pracy, 

niewypłacanie wynagrodzeń czy innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 

dopuszczanie cudzoziemców do pracy bez wstępnych badań lekarskich i szkolenia  

w dziedzinie bhp, niezapoznanie z instrukcjami bhp, ryzkiem zawodowym oraz związane  

z niezgłaszaniem do ubezpieczenia społecznego - w przypadku wykonywania pracy bez 

umowy i bez zezwolenia na pracę, a także zaniżanie minimalnej stawki godzinowej. 

Podczas kontroli przeprowadzonych w 2021 roku nie ujawniono wykroczeń, o których 

mowa w art. 11 ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP oraz podejrzenia popełnienia 

przestępstw określonych w art. 9 i 10 ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.  

Mając na uwadze obowiązki wynikające z ustawy o skutkach powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP 
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ujawniono liczne przypadki nieprzechowywania przez podmiot kontrolowany dokumentów 

uprawniających do pobytu cudzoziemców, którym powierzano pracę.  

W 2021 roku nie stwierdzono na terenie objętym właściwością OIP Łódź przypadków 

podejrzenia przestępstwa złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracowniczych oraz 

przypadków nasuwających podejrzenie występowania znamion pracy przymusowej  

lub przestępstwa handlu ludźmi w stosunku do cudzoziemców. 

Przyczyny nieprawidłowości w powierzaniu pracy cudzoziemcom w zasadzie 

pozostają niezmienne od lat, chociaż w różnym okresie uwidaczniają się bardziej jedne  

lub inne przesłanki. Można doszukiwać się ich w następujących sytuacjach: 

I. Niechęć lub obawa dotycząca zatrudniania cudzoziemców ze względu na zbyt długą 

procedurę uzyskiwania dokumentów uprawniających do pracy w szczególności 

zezwoleń jednolitych i zbyt sztywne zasady zatrudniania – jeśli chodzi o stosowanie 

się do warunków zawartych w dokumentach uprawniających do pracy – to nadal 

często podnoszone zarzuty przez pracodawców, chcących skorzystać z tzw. szybkiej 

ścieżki zatrudnienia cudzoziemca. Być może zmiana przepisów dotyczących 

zatrudniania cudzoziemców, która wchodzi w życie z dniem 29.01.2022r. usprawni 

procedurę i da pewnego rodzaju elastyczność w kształtowaniu stosunku umownego 

bez konieczności zmiany zezwoleń na pracę, czy jednolitych zezwoleń. Nadal 

obserwuje się nieprzestrzeganie warunków pracy wskazanych w oświadczeniach czy 

zezwoleniach na pracę, wykorzystywanie pracowników – cudzoziemców do prac, 

które w danej chwili są konieczne do wykonania, a nie wynikają z dokumentów 

uprawniających do pracy. W obecnej sytuacji często zmiany warunków wynikających 

z tych dokumentów usprawiedliwiano sytuacją związana z Covid. Jednak żadna  

z tych sytuacji nie miała związku ze wskazanymi w przepisach ustawy specjalnej 

sytuacjami, umożliwiającymi modyfikację stosunku umownego. 

II. Prowadzenie firm poprzez tzw. biura wirtualne lub skrzynki pocztowe, które 

sprowadzają cudzoziemców zainteresowanych pracą na terytorium RP, często 

prowadzone przez obywateli Ukrainy. Przedstawiciele tych firm zapewniają pomoc 

cudzoziemcom przy legalizacji pobytu, zapewniają oświadczenie o powierzeniu 

wykonywania pracy, ale często za pracę nie wypłacają należnego wynagrodzenia, 

gdy pojawiają się problemy znikają i brak z nimi kontaktu. Bądź też pracy nie 

zapewniają w ogóle. Poprzez rejestrację dokumentów uprawniających do pracy dają 

jedynie możliwość wjazdu do Polski, a potem cudzoziemiec musi radzić sobie sam  

i często decyduje się na nielegalne podjęcie pracy, szczególnie  na początku. 
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III. Łatwość w wykorzystywaniu pracowników będących cudzoziemcami – powszechne 

jest zawieranie z cudzoziemcami umów cywilnoprawnych i praca ponad 200 godzin 

miesięcznie, gdy jest taka potrzeba. Pomimo iż świadomość cudzoziemców 

pracujących w Polsce, szczególnie z rynku wschodniego jest zdecydowanie wyższa 

niż kiedyś to wielokrotnie zgadzają się na pracę w wyższym wymiarze niż wynika to  

z dokumentów uprawniających do pracy, gdyż priorytetowy charakter ma zarobkowy 

cel migracji, pozostałe sprawy mają charakter drugorzędny. Wielokrotnie zdarza się 

tak, że od części zarobionych pieniędzy nie są opłacane składki i podatek 

dochodowy. W zasadzie problem pojawia się wtedy, gdyż wydarzy się wypadek przy 

pracy lub nie zostanie wypłacone wynagrodzenie, wtedy cudzoziemcy najczęściej 

składają skargi.  

IV. Nieznajomość przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców, a w zasadzie ich 

niezrozumiałość, błędy interpretacyjne, szczególnie w małych firmach, których nie 

stać na obsługę zewnętrzną w tym zakresie, wskazuje te kwestie jako przyczynę 

powierzania nielegalnej pracy cudzoziemcom, często nieświadomie. Aby eliminować 

takie sytuacje na terenie naszego województwa staramy się docierać przy różnych 

okazjach do jak najszerszego kręgu odbiorców, gdzie poprzez działalność 

informacyjną i szkoleniowa przybliżaliśmy tematykę zatrudnienia cudzoziemców,  

w minionym roku organizowane były szkolenia w tym zakresie w ramach kampanii 

Europejskiego Urzędu Pracy ELA oraz inne akcje lokalne we współpracy z Izbami 

przedsiębiorców. 

 

V.3. Agencje zatrudnienia i praca tymczasowa 

A.  Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przep isów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 32 kontrole w 32 podmiotach 

świadczących usługi w tym zakresie.  

W 2021 roku przeprowadzono kontrole w 1 podmiocie, który prowadził agencje 

zatrudnienia bez wymaganego certyfikatu: 

W zakresie przestrzegania prawa przez agencje zatrudnienia stwierdzono, podobnie  

jak w latach ubiegłych, przypadki niezamieszczania w dokumentach numeru wpisu  

do rejestru agencji zatrudnienia; nieterminowego opłacania składek na Fundusz Pracy. 

Ponadto stwierdzono przypadki naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy w zakresie niepodawania w ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu 

do rejestru; nieterminowego przekazania informacji o działalności agencji zatrudnienia  

do Marszałka Województwa; niepoinformowania Marszałka Województwa o zmianie danych 
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dotyczących oznaczenia podmiotu wpisanego do rejestru oraz adresu.  

Skala wymienionych powyżej naruszeń jest podobna do tych ujawnionych w latach 

ubiegłych. 

Przeprowadzone w 2021 roku kontrole nie ujawniły nowych zjawisk związanych  

z badaną tematyką. 

Nie stwierdzono przypadków podejrzenia występowania znamion pracy przymusowej 

lub przestępstwa handlu ludźmi. 

W ocenie inspektora pracy naruszenia przepisów prawa były w głównej mierze 

spowodowane nieznajomością przepisów. Podmioty podejmują działalność określonego 

rodzaju bez uprzedniego zapoznania się z przepisami. Nie dokładają należytej staranności  

w zakresie konieczności zawierania odpowiednich postanowień w umowach i dokumentach.  

Niewątpliwie przeprowadzane przez inspektorów pracy kontrole uświadamiają 

osobom prowadzącym agencje zatrudnienia konieczność i potrzebę przestrzegania 

obowiązujących w tym zakresie przepisów. Najczęściej powtarzającymi się przyczynami 

stwierdzonych nieprawidłowości, na które powoływali się przedstawiciele kontrolowanych 

agencji, był brak dostatecznej znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie lub ich 

błędna interpretacja oraz 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 przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości jest bez 

wątpienia brak dostatecznej znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie,  

ale również niedbalstwo ze strony osób prowadzących agencje zatrudnienia.  

W zakresie zaniżenia składek na ZUS oraz podatek dochodowy bez wątpienia celem 

agencji było obniżenie kosztów prowadzonej działalności.  

B.  Agencje pracy tymczasowej – egzekwowanie przest rzegania przepisów  

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 21 kontroli w 21 podmiotach, z których 

większość była wynikiem skargi. Najczęściej występujące nieprawidłowości, które ujawniono 

w wyniku kontroli, dotyczyły: 

• brak egzekwowania w pełni od pracodawców użytkowników obowiązku przekazania 

informacji na temat warunków wykonywania pracy tymczasowej w zakresie 

dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• brak występowania o przekazanie do wglądu regulacji płacowych obowiązujących  

u pracodawców użytkowników na stanowiskach pracy, na których byli zatrudniani 

pracownicy tymczasowi;  
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• 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. 

C. Pracodawcy u żytkownicy – egzekwowanie przestrzegania przepisów  

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  

W ramach realizacji tematu przeprowadzono w 2021 roku 11 kontroli w 11 

podmiotach. 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.  
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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 2021 roku 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: 

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. 

Najczęściej powtarzającymi się przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości  

– w ocenie inspektorów pracy - były: 

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). 

V. 4. Delegowanie pracowników 

A. Delegowanie pracowników z terytorium RP w ramach  świadczenia usług 

W 2021 roku w ramach realizacji tematu inspektorzy pracy podjęli czynności zmierzające do 

przeprowadzenia kontroli w 8 podmiotach, w tym przeprowadzono kontrolę w 5 podmiotach: 
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W 2021 roku na wniosek o informacje skierowanym do PIP przez instytucję 

łącznikową państwa członkowskiego przeprowadzono 3 kontrole. 

Najczęściej występujący problem podczas kontroli to brak bezpośredniego kontaktu  

z prowadzącym działalność gospodarczą lub upoważnionym do reprezentowania spółki  

z uwagi na pobyt przedsiębiorcy/osoby reprezentującej spółkę poza granicami kraju. 

Kolejny problem napotykany podczas kontroli dotyczył nieterminowego dostarczania 

dokumentów objętych kontrolą. W 2021r. zdarzały się przypadki występowania inspektora 

pracy z zapytaniami do ZUS i Urzędu Skarbowego np. w związku z brakiem informacji 

dotyczącym obowiązku terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,  

czy zgłoszeniem pracownika do ubezpieczenia społecznego oraz wydaniem dla niego 

zaświadczenia A1. W roku sprawozdawczym stwierdzono na podstawie okazanych 

dokumentów przypadki zaniżenia wynagrodzenia pracowników delegowanych do Belgii. 

Za przyczynę ujawnionych nieprawidłowości należy uznać: 

• nieznajomość i niezrozumiałość przepisów prawa obowiązującego na terenie 

innych państw członkowskich, w zakresie możliwości wykonywania pracy przez 

pracowników delegowanych z Polski,   

• powierzenie zagadnień związanych z delegowaniem pracowników osobom 

nieposiadającym odpowiedniej wiedzy w zakresie tych zagadnień. 

Mając na uwadze pytania zagranicznych instytucji łącznikowych oraz prowadzone 

postępowania kontrolne należałoby działania PIP ukierunkować na: 

 zacieśnianie współpracy, wymianę informacji miedzy organami nadzoru i kontroli  

z innych krajów członkowskich, EOG i Szwajcarii w sprawach dotyczących 

delegowania pracowników przez podmioty polskie poprzez: 

• przekazywanie informacji po zakończonych czynnościach kontrolnych 

przeprowadzonych w oparciu o zebrany materiał na terenie Polski i przekazany przez 

GIP jako instytucje łącznikową, 

• przekazywanie informacji na temat podmiotów niestosujących się do obowiązujących 

przepisów,  

• wypracowanie takich procedur postępowania, aby przyczyniły się do łatwiejszego 

eliminowania przypadków nadużyć w stosunku do pracowników delegowanych  

z terytorium Polski, 

B. Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług 
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 W 2021 roku przeprowadzono 6 kontroli dotyczących delegowania pracowników  

do Polski w ramach świadczenia usług, w tym 2 pracodawców z państw członkowskich  

i 4 pracodawców z państw trzecich. Pracownicy delegowani wykonują pracę przede 

wszystkim w branży budowlanej i przemysłowej.  

 Najistotniejsze nieprawidłowości i problemy ujawnione podczas kontroli pracodawców 

zagranicznych z państw członkowskich dotyczą niedopełnienia obowiązków informacyjnych 

wobec PIP poprzez niezłożenie PIP przed dniem delegowania 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) – w 2 podmiotach z państw członkowskich . 

 Powyższe nieprawidłowości utrudniają czynności kontrolne, ponieważ oświadczenia 

powinny być źródłem kompletnej wiedzy na temat firm delegujących pracowników  

na terytorium RP pod względem przede wszystkim ilości osób delegowanych w określonym 

czasie i miejscu. Tymczasem mogły zdarzyć się sytuacje, w których inspektor pracy 

podejmując czynności kontrolne zastaje inny stan faktyczny niż został wykazany  

w oświadczeniu o delegowaniu zgłoszonym PIP, np. wskazani w oświadczeniu pracownicy 

już nie wykonują pracy na rzecz danego podmiotu na terenie RP, albo w firmie jest więcej 

osób delegowanych niż wynika z oświadczenia. 

 Podczas kontroli pracodawców zagranicznych z państw członkowskich stwierdzono 

także: 

• dopuszczenie do pracy pracowników delegowanych bez wstępnych badań 

lekarskich– w 1 podmiocie z państw członkowskich,  

• dopuszczenie do pracy pracowników delegowanych bez szkoleń wstępnych  

w dziedzinie bhp pracowników delegowanych – w 1 podmiocie z państw 

członkowskich. 

Kontrole pracodawców zagranicznych z państw trzecich ujawniły różne 

nieprawidłowości, przede wszystkim w zakresie zagadnień związanych z wypłatą 

wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy: 
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• wypłacenie pracownikom delegowanym wynagrodzeń i dodatku za pracę  

w godzinach nadliczbowych w wysokości niższej niż należna - w 1 podmiocie  

z państw trzecich,  

• wypłacenie pracownikom delegowanym wynagrodzeń później niż 10 dnia 

następnego miesiąca, za które były one należne – w 1 podmiocie z państw 

trzecich, 

• nieprzechowywanie dokumentów w okresie delegowania na terytorium RP  

w postaci papierowej lub elektronicznej – w 1 podmiocie z państw trzecich, 

• niezłożenie PIP przed dniem delegowania oświadczenia zawierającego 

informacje wskazane w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach 

świadczenia usług – w 1 podmiocie z państw trzecich, 

• brak wstępnych badań lekarskich pracowników delegowanych – w 1 podmiocie  

z państw trzecich,  

• brak szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp pracowników delegowanych  

– w 1 podmiocie z państw trzecich, 

• nielegalne zatrudnienie cudzoziemców – praca bez zezwolenia właściwego 

Wojewody – w 1 podmiocie z państw trzecich. 

 Przyczyny ujawnionych nieprawidłowości stanowią: 

• nieznajomość i niezrozumiałość  przepisów obowiązującego w Polsce 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. 

 Pracownik delegowany na terytorium Polski to pracownik delegowany do wykonania 

określonych usług, zwykle na podstawie umów podpisanych pomiędzy podmiotami 

współpracującymi lub powiązanymi kapitałowo. Na terenie województwa łódzkiego 

delegowanie dotyczyło głównie branży przemysłowej. Najczęściej kierowani do pracy byli 

pracownicy produkcyjni.  

 Zjawisko delegowania stanowi jeden z elementów polskiej gospodarki, może być 

również elementem konkurencyjności na rynku wewnętrznym. Stanowi jednak duże 

wyzwanie dla firm delegujących pracowników w wielu aspektach prawnych (prawa pracy, 

ubezpieczeń, społecznych, podatkowych oraz przepisów dotyczących zatrudniania 
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cudzoziemców oraz przestrzegania obowiązków wskazanych w ustawie o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług). 

 Celem ustawy o delegowaniu pracowników (…) było m.in zapewnienie wspólnej 

interpretacji przepisów przez państwa członkowskie tym samym łatwiejsze zapobieganie 

nieprzestrzeganiu i obchodzenia obowiązujących przepisów. Wskazane w ustawie obowiązki 

nałożone na podmioty delegujące pracowników, z jednej strony prowadzą  

do stworzenia odpowiedniego procesu gromadzenia, przechowywania dokumentów 

związanych z delegowaniem pracowników, z drugiej strony ułatwiają organom kontrolującym 

przeprowadzanie kontroli poprzez m.in. określenie zasad udostępniania dokumentów 

określonym organom. Zapisy ustawy dotyczące możliwości występowania do określonych 

instytucji celem uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli w trybie  

art. 12 ustawy o delegowaniu (…) umożliwiają uzyskanie pewnych danych w krótszym czasie 

niż poprzednio. Z tych rozwiązań inspektorzy korzystają w trakcie kontroli. 

VI. WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA 

W 2021 roku inspektorzy pracy ujawnili ogółem 3089 wykroczeń przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową. Dla porównania, w roku 2020 ujawniono 3495 

wykroczeń, a w roku 2019 5798 wykroczeń. W roku 2021 w stosunku do roku 2020 

ujawniono o 406 wykroczeń mniej. 

Ujawnione w roku 2021 wykroczenia zawarte zostały w: 

• 16 skierowanych do sądu wnioskach o ukaranie –  57 wykroczeń; 

• 626 nałożonych mandatach karnych – 1681 wykroczeń; 

• 778 zastosowanych środkach wychowawczych – 1351 wykroczeń. 

Struktura ujawnionych naruszeń praw osób wykonujących pracę zarobkową w roku 

2021 kształtowała się w następujący sposób:  

• naruszenia z art. 281 Kodeksu pracy – 424 wykroczenia,  

• naruszenia z art. 282 Kodeksu pracy – 658 wykroczeń,  

• naruszenia z art. 283 Kodeksu pracy – 1667 wykroczeń,  

• naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

– 258 wykroczeń,  

• naruszenia przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

– 50 wykroczeń, 

• naruszenia przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – 8 wykroczeń,  

• naruszenia przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

– 5 wykroczeń, 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2021 

 

 
109 

• naruszenia przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta  

oraz w niektóre inne dni – 10 wykroczeń, 

• naruszenia przepisów ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 

usług – 6 wykroczeń, 

• naruszenia przepisów ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi 

konsultacji – 2 wykroczenia,  

• naruszenia przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy – 1 wykroczenie. 

W 2021 roku skierowano do sądu 16 wniosków o ukaranie, które zawierały 57 

wykroczeń. Dla porównania: w roku 2020 skierowano do sądu 21 wniosków o ukaranie, które 

zawierały 46 ujawnionych wykroczeń, a w roku 2019 skierowano do sądów – 59 wniosków  

o ukaranie, które zawierały 152 ujawnione wykroczenia. We wnioskach o ukaranie: 

• 4 wykroczenia dotyczyły naruszeń art. 281 kodeksu pracy,  

• 36 wykroczeń dotyczyło naruszeń art. 282 kodeksu pracy, 

• 13 wykroczeń dotyczyło naruszeń art. 283 kodeksu pracy, 

• 3 wykroczenia dotyczyły naruszeń przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, 

• 1 wykroczenie dotyczyło naruszeń przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę. 

W roku 2021 zapadały rozstrzygnięcia wniosków o ukaranie skierowanych zarówno  

w roku 2021, jak i latach poprzednich. Analiza orzecznictwa sądów z roku 2021 wskazuje  

na to, że sądy wymierzając kary uwzględniały trzy ogólne dyrektywy ich wymierzania,  

tj. sprawiedliwości, prewencję ogólną i szczególną. Stwierdzono, że w wyrokach nakazowych 

wymiar kary z reguły był adekwatny do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynów, 

których dopuścili się sprawcy wykroczeń, a w przypadku, w którym oskarżyciel publiczny 

stwierdził, że wysokość kary orzeczonej w wyroku nakazowym jest zbyt niska, wniesiono 

sprzeciw. 

Inspektorzy pracy w roku 2021 wymierzyli ogółem 626 kar grzywny przy 

zastosowaniu postępowania mandatowego w przypadku 1681 ujawnionych wykroczeń na 

łączną kwotę 745.900 pln.  

Z ogólnej liczby – 1681 wykroczeń ujawnionych przez inspektorów pracy - w wyżej 

wymienionym okresie w postępowaniu mandatowym: 

I. wśród 595 mandatów kredytowanych: 

• 1.094 wykroczenia - przypisano pracodawcom, 

• 361 wykroczeń - przypisano osobom działającym w imieniu pracodawcy, 

• 91 wykroczeń - przypisano osobom kierującym pracą innych osób u pracodawcy, 

• 40 wykroczeń - przypisano przedsiębiorcom nie będącym pracodawcami,  
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• 3 wykroczenia - przypisano osobom działającym w imieniu przedsiębiorcy  

nie będącego pracodawcą, 

• 3 wykroczenia - przypisano innym podmiotom,  

• 1 wykroczenie - przypisano osobie wykonującej pracę – bezrobotnemu  

pobierającemu zasiłek, 

• 2 wykroczenia - przypisano osobom wykonującym pracę – bezrobotnym  

nie pobierającym zasiłku, 

II. wśród 19 mandatów gotówkowych: 

• 18 wykroczeń - przypisano pracodawcom, 

• 25 wykroczeń - przypisano osobom działającym w imieniu pracodawcy, 

• 1 wykroczenie - przypisano osobie kierującej pracą innych osób u pracodawcy, 

• 4 wykroczenia - przypisano przedsiębiorcy nie będącemu pracodawcą, 

• 5 wykroczeń - przypisano osobom wykonującym pracę – cudzoziemcom, 

III. wśród 12 mandatów zaocznych: 

• 25 wykroczeń - przypisano pracodawcom, 

• 7 wykroczeń - przypisano osobom działającym w imieniu pracodawcy, 

• 1 wykroczenie - przypisano osobie kierującej pracą innych osób u pracodawcy. 

Łącznie w postępowaniu mandatowym, nałożono kary grzywny wobec: 

• 408 pracodawców, w tym w drodze: mandatu kredytowego – wobec 394 

pracodawców, mandatu gotówkowego –  wobec 6 pracodawców, a mandatu 

zaocznego – wobec 8 pracodawców, 

• 131 osób działających w imieniu pracodawcy, w tym w drodze: mandatu kredytowego 

– wobec 122 osób, mandatu gotówkowego – wobec 6 osób, a mandatu zaocznego – 

wobec 3 osób, 

• 51 osób kierujących pracą innych osób u pracodawcy w drodze: mandatu 

kredytowego – wobec 49 osób, mandatu gotówkowego – wobec 1 osoby i mandatu 

zaocznego – wobec 1 osoby, 

• 24 przedsiębiorców nie będących pracodawcą, w tym w drodze: mandatu 

kredytowego – wobec 23, a w drodze mandatu gotówkowego –  wobec 1 

przedsiębiorcy nie będącego pracodawcą, 

• 3 osób działających w imieniu przedsiębiorcy nie będącego pracodawcą  

– zastosowano mandat kredytowy, 

• 5 osób wykonujących pracę – cudzoziemców zastosowano mandat gotówkowy, 

• 1 innego podmiotu w drodze mandatu kredytowego 

• 1 osoby wykonującej pracę – bezrobotnego pobierającego zasiłek - w drodze 

mandatu kredytowego, 
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• 2 osób wykonujących pracę – bezrobotnych pobierających zasiłek - w drodze 

mandatu kredytowego. 

Podstawą przypisania odpowiedzialności były: 

• 248 naruszeń art. 281 Kodeksu pracy, 

• 329 naruszeń art. 282 Kodeksu pracy, 

• 913 naruszeń art. 283 Kodeksu pracy, 

• 144 naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

• 26 naruszeń przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

• 6 naruszeń przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, 

• 5 naruszeń przepisów ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 

usług, 

• 2 naruszenia przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

• 8 naruszeń przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta  

oraz w niektóre inne dni. 

W 2021 r. nie odnotowano przypadków uchylenia przez sądy mandatów karnych.  

Średnia kwota grzywny nałożona przez inspektora pracy w formie mandatu karnego 

w 2021 r. to – 1191,50pln/1 ukaranego. 

W 2021 roku inspektorzy pracy zastosowali środki wychowawcze w 778 przypadkach,  

przy ujawnionych 1351 wykroczeniach. Środki wychowawcze obejmowały: 465 pouczeń,  

295 ostrzeżeń oraz 18 uwag. Zastosowano je wobec 773 wykroczeń (pouczenie),  

553 wykroczeń (ostrzeżenie) oraz w stosunku do 25 wykroczeń zastosowano uwagę. 

Z ogólnej liczby 1351 wykroczeń, które według ocen inspektorów pracy kwalifikowały  

się do zastosowania wobec ich sprawców 778 środków wychowawczych: 

• 172 wykroczenia dotyczyły naruszenia art. 281 kodeksu pracy; 

• 293 wykroczenia dotyczyły naruszenia art. 282 kodeksu pracy; 

• 741 wykroczeń dotyczyło naruszenia art. 283 kodeksu pracy; 

• 111 wykroczeń dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, 

• 23 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

• 2 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o ograniczeniu handlu  

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, 

• 3 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, 

• 2 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o informowaniu pracowników  

i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, 
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• 2 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

• 1 wykroczenie dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o delegowaniu pracowników  

w ramach świadczenia usług, 

• 1 wykroczenie dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy. 

Struktura dotycząca sprawców w/w wykroczeń, wobec których zastosowano środki 

wychowawcze:  

• 895 wykroczeń przypisano 465 pracodawcom; 

• 281 wykroczeń przypisano 170 osobom działającym w imieniu pracodawcy; 

• 86 wykroczeń przypisano 63 osobom kierującym pracą innych osób u  pracodawcy;  

• 29 wykroczeń przypisano 22 przedsiębiorcom nie będącym pracodawcą; 

• 4 wykroczenia przypisano 2 osobom działającym w imieniu przedsiębiorców  

nie będących pracodawcami; 

• 3 wykroczenia przypisano 3 osobom kierującym pracą innych osób u  przedsiębiorcy 

nie będącego pracodawcą; 

• 13 wykroczeń przypisano 11 osobom wykonującym pracę – bezrobotnym  

nie pobierającym zasiłku; 

• 1 wykroczenie przypisano 1 osobie wykonującej pracę – bezrobotnemu  

pobierającemu zasiłek; 

• 39 wykroczeń przypisano 39 osobom wykonującym pracę – cudzoziemcom. 

Najczęstszym środkiem oddziaływania wychowawczego stosowanym w roku 2021  

było pouczenie. Przyczyny stosowania przez inspektorów pracy środków wychowawczych  

są zawsze zróżnicowane, ponieważ dotyczą indywidualnych sytuacji. Zastosowanie środków 

wychowawczych wobec sprawców wykroczeń podlega każdorazowo samodzielnej ocenie 

inspektorów pracy, którzy uwzględniając wszystkie znane im okoliczności ujawnione w toku 

postępowania decydują się na ich zastosowanie. 

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. Środki oddziaływania wychowawczego 

stosowano wyjątkowo i rozważnie, np. w przypadkach gdy sprawca wykroczenia wypłacił 

należne wynagrodzenie lub inne świadczenia ze stosunku pracy po terminie, ale opóźnienie 

nie było nadmierne, bądź dotyczyło małej liczby pracowników czy też niewielkich kwot. 

Często sprawca regulował zaległe należności w trakcie kontroli i przystępował do usunięcia 

stwierdzonych uchybień.  
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Analiza danych statystycznych z roku 2021 oraz porównanie ich z poprzednimi latami 

wykazuje dalszy spadek liczby wniosków o ukaranie na rzecz grzywien wymierzanych  

w drodze mandatów karnych. Tendencja ta zapoczątkowana została wyraźnie 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 i 2020, wpływając znacząco na spadek liczby 

wniosków o ukaranie.  
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VII. SZCZEGÓŁOWE DANE STATYSTYCZNE Z DZIAŁALNO ŚCI  
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