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kwentnego nadzoru ze strony Państwowej Inspek-
cji Pracy i wymuszania rozwiązań systemowych, 
we wszystkich placówkach danej sieci.

Zaniepokojenie budzi powtarzająca się od lat 
struktura stwierdzanych nieprawidłowości.

W ocenie inspektorów najczęstsze przyczyny 
stwierdzonych uchybień to:
– brak znajomości przepisów prawa pracy przez 

kadrę kierowniczą i służby kadrowo-księgowe;
– duża rotacja pracowników, w szczególności dot. 

stanowisk kierowniczych;
– niewłaściwa organizacja pracy oraz utrzymywanie 

minimalnego poziomu zatrudnienia;
– niedostateczne wyposażenie w środki techniczne 

wspomagające ręczne prace transportowe;
– pakowanie towarów w centrach dystrybucyjnych 

w jednostki paletowe o masie przekraczającej do-
puszczalne normy (mimo braku w sklepach zme-
chanizowanego sprzętu do rozładunku);

– brak właściwego nadzoru pracodawców i osób 
na stanowiskach kierowniczych nad przestrzega-
niem przepisów i zasad bhp;

– lekceważenie spraw bhp przez pracodawców
i kadrę kierowniczą;

– niewłaściwe wykonywanie zadań przez służby 
bhp (w supermarketach) lub niekorzystanie przez 
pracodawców (w małych placówkach) z obsługi 
specjalistów ds. bhp spoza zakładu pracy;

– nadmierny – w stosunku do pojemności magazy-
nów – przepływ towarów, co wymusza  okresowe 
składowanie nowych dostaw towarów w miej-
scach do tego nieprzeznaczonych;

– presja zarządów central na kierownictwo pla-
cówek w celu maksymalnego obniżania kosztów, 
co wpływa negatywnie na warunki pracy;

– zbyt małe kompetencje kierowników placówek
w zakresie kształtowania warunków pracy.
Pracodawcy jako przyczyny stwierdzonych uchy-

bień wskazują trudności finansowe, jak również trud-
ności z interpretacją przepisów.

Mając na uwadze skuteczność systematycznie 
prowadzonego nadzoru, Państwowa Inspekcja Pracy 
kontynuować będzie prowadzenie kontroli i rekon-
troli wytypowanych placówek, zarówno wielkopo-
wierzchniowych, jak i pozostałych. 

W stosunku do nowych i organizujących się pla-
cówek handlowych podjęte zostaną działania pre-
wencyjne przy wykorzystaniu doświadczeń i wyni-
ków dotychczasowych kontroli.

Wśród pracodawców popularyzowane będą 
metody bezpiecznej pracy, ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na ograniczenie fizycznego obciąże-
nia pracą. Inspekcja weźmie udział w europejskiej 
kampanii kontrolnej „Ręczne przemieszczanie cięża-
rów” w sektorze handlu detalicznego, koordynowanej 
przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy. Metody 
bezpiecznej pracy będą popularyzowane także m.in. 
w ramach akcji „Mniej dźwigaj”.

Oprócz ww. działań, PIP kontynuowała w roku 
sprawozdawczym kompleksowe kontrole sklepów 
sieci „Biedronka”; podjęto także kontrole placówek 
sieci „Selgros”.

C. Kontrole sklepów sieci „Biedronka”

Kontrole sklepów należących do sieci „Biedron-
ka” rozpoczęły się w kwietniu 2006 r. na zlecenie Pro-
kuratury Okręgowej w Gliwicach, prowadzącej postę-
powanie w sprawie przestępstw przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową popełnionych 
przez kierownictwo Jeronimo Martins S.A.

Kontrole dotyczyły przestrzegania przepisów pra-
wa pracy, w tym bhp, w sklepach powstałych przed
1 stycznia 2005r.

Łącznie na zlecenie Prokuratury przeprowadzo-
no 739 kontroli, w tym jedną w centrali firmy oraz 5 
w rejonach (centrach dystrybucyjnych). Czynności 
kontrolne w centrali oraz centrach dystrybucyjnych 
miały na celu wyłącznie sprawdzenie przestrzega-
nia przepisów prawa pracy w sklepach, w zakresie 
niemożliwym do skontrolowania w poszczególnych 
placówkach ze względu na miejsce przechowywania 
akt osobowych, dokumentacji ze stosunku pracy oraz 
obliczania wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku 
pracy. W ramach kontroli kompleksowo sprawdzo-
no przestrzeganie przepisów prawa pracy w 727 
sklepach.

Na podstawie ustaleń z prokuraturą, kontrolą ob-
jęto okres od dnia 1 stycznia 2004 r. 

Kontrole podzielono na dwa etapy – pierwszy 
odbywał się w 2006 r. w sklepach i dotyczył przede 
wszystkim kontroli warunków pracy, drugi obejmował 
kontrole w centrach dystrybucyjnych – w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym o cza-
sie pracy, wypłacie wynagrodzeń i świadczeń ze sto-
sunku pracy, urlopach wypoczynkowych, zawieraniu
i rozwiązywaniu umów o pracę.

Najważniejsze nieprawidłowości w zakresie pra-
worządności w stosunkach pracy przedstawiono na 
wykresie.

Najczęściej występującą nieprawidłowością było 
niewłaściwe prowadzenie akt osobowych. Dotyczy-
ło to ponad 50% pracowników zatrudnionych w skle-
pach podlegających kontroli.

W mniejszej skali występowały nieprawidłowości 
polegające na: niewypłacaniu lub zaniżaniu wyna-
grodzenia za pracę (1/4 placówek), niepotwierdza-
niu rodzaju i warunków umowy o pracę najpóźniej 

W każdym sklepie kompleksowo, „dzień po 
dniu”, oceniano stan przestrzegania przepisów w od-
niesieniu do 10 wybranych pracowników i byłych pra-
cowników (ogółem ponad 7,2 tys. osób).
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w dniu rozpoczęcia pracy, niewypłacaniu dodatko-
wego wynagrodzenia za pracę w nocy oraz niepra-
widłowym ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynko-
wego (1/5 placówek).

Wykres 46. Sklepy sieci  „Biedronka” – naruszenia przepisów z zakresu praworządności
w stosunkach pracy
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prawidłowość sporządzania umów o pracę

prawidłowość ustalania wymiaru czasu pracy

przestrzeganie pięciodniowego tygodnia pracy

udzielanie urlopu wypoczynkowego w roku,
w którym pracownik nabył do niego prawo

udzielanie należnego odpoczynku tygodniowego

wypłacanie należnego wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych

prowadzenie ewidencji czasu pracy

udzielanie należnego odpoczynku dobowego

prawidłowość prowadzenia akt osobowych

Kolejnym kontrolowanym zagadnieniem było 
tworzenie harmonogramów pracy i prawidłowe pla-
nowanie czasu pracy. W większości sklepów har-
monogramy te tworzone były na okres tygodnia
i podlegały wielokrotnym zmianom. Zmiany te nie-
jednokrotnie nie miały na celu planowania czasu 
pracy, a jedynie dostosowanie harmonogramów do 
czasu faktycznie świadczonej przez pracowników 
pracy. Stąd niektóre ze zmian harmonogramów do-
konywane były po zakończeniu pracy przez pracow-
nika bądź w jej trakcie.

Powodowało to, że pracownicy zatrudnieni w sie-
ci nie wykonywali pracy na podstawie z góry usta-
lonego rozkładu czasu pracy. Ze względu na to, że 
zatrudniani byli w równoważnych normach czasu 
pracy, dokonywanie zmian harmonogramów poz-
walało pracodawcy uniknąć konieczności wypłaty 
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Sposób planowania pracy wpływał również na 
problemy z prawidłowym rozliczaniem urlopów wy-
poczynkowych. Przyjęte rozwiązanie polegające na 
rozliczaniu ilości godzin odpowiadającej iloczyno-
wi ośmiogodzinnej normy i określonego w umowie 
wymiaru czasu pracy, nie odpowiadało zasadom 
rozliczania urlopów w równoważnym systemie cza-
su pracy.

Poważnym problemem była nierzetelność pro-
wadzonej ewidencji czasu pracy, np. nieewiden-
cjonowanie jako czasu pracy – czasu odbytych przez 
pracowników szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Niejednokrotnie z ewidencji czasu pra-
cy wynikało, że pracownik miał dzień wolny od pracy 
lub korzystał z urlopu wypoczynkowego, podczas gdy
w tym czasie odbywały się szkolenia bhp.

W 2005 r. (w pierwszym półroczu), podczas 
wdrażania nowego systemu płacowego, docho-
dziło do systemowego zaniżania przysługującego 
pracownikom wynagrodzenia z tytułu pracy w go-
dzinach nadliczbowych – poprzez nieprawidłowe 
naliczanie (zawyżanie) 50% dodatku za godziny 
nadliczbowe, przy jednoczesnym zaniżeniu dodatku 
100%.

W zakresie przestrzegania przepisów prawa pra-
cy dotyczących młodocianych stwierdzano nieprawi-
dłowości polegające na:
– zatrudnianiu pracowników młodocianych w go-

dzinach nadliczbowych (13% placówek);
– nieprowadzeniu dla pracowników młodocianych 

ewidencji czasu pracy (7% placówek);
– nieprzestrzeganiu obowiązku zapewnienia pra-

cownikowi młodocianemu nieprzerwanego 14 go-
dzinnego odpoczynku (6%);

– nieprowadzeniu ewidencji czasu pracy przy pra-
cach wzbronionych, ale dozwolonych w celu przy-
gotowania zawodowego (6%);

– niezapewnieniu pracownikom młodocianym,
w każdym tygodniu, co najmniej 48 godzin nie-
przerwanego odpoczynku obejmującego nie-
dzielę (4%).
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Wykres 47. Sklepy sieci  „Biedronka” – naruszenia przepisów z zakresu bhp
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wstępne badania lekarskie

możliwość natychmiastowego skorzystania
z wyjścia ewakuacyjnego

magazynowanie towarów

eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

wyposażenie pracowników w odzież
i obuwie robocze

ład i porządek w ciągach komunikacyjnych

oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc niebezpiecznych

poinform. przedstawiciela ustawowego młodocianego
o ryzyku zawod. zw. z wyk. pracą i zasadach ochrony

przed zagrożeniami

wyposażenie pomieszczeń higienicznosanitarnych
zgodnie z przepisami bhp

wyposażenie pracowników
w środki ochrony indywidualnej

Najczęściej stwierdzane podczas kontroli niepra-
widłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przedstawia wykres.

Kontrole wykazały, że wiele nieprawidłowości 
dotyczyło ciągów komunikacyjnych – składowania 
na nich towarów. 

Nieprawidłowości dot. pomieszczeń higienicz-
nosanitarnych polegały przede wszystkim na bra-
ku wystarczającej liczby szaf i miejsc do siedzenia
w szatniach. 

Niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycz-
nych polegała natomiast na niezabezpieczeniu tablic 
rozdzielczych przed dostępem osób nieupoważnio-
nych, niezabezpieczeniu przewodów elektrycznych 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzystaniu
z uszkodzonych gniazd wtykowych.

Kontrola przestrzegania przepisów dotyczą-
cych odzieży i obuwia roboczego ujawniła, że 426
pracownikom nie dostarczono przysługującej im 
odzieży i obuwia roboczego. Stwierdzono również 
nieprawidłowości w zakresie dostarczania pracowni-
kom środków ochrony indywidualnej, głównie bu-
tów ochronnych (dotyczyło 2652 pracowników) oraz 
rękawic ochronnych (dotyczyło 701 pracowników).

W zakresie przygotowania pracowników do pra-
cy, najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością było 
dopuszczanie do pracy pracowników bez wstępnych 
badań lekarskich. Ponadto inspektorzy pracy ujawnili 
nieprawidłowości w skierowaniach na badania lekar-
skie, w których nie określano, że pracownik będzie 
wykonywał prace w warunkach uciążliwych lub, że 

będzie obsługiwał wózek jezdniowy z napędem sil-
nikowym. 

Inspektorzy pracy skierowali do innych prac 120 
pracowników, głównie z powodu zatrudniania kobiet 
przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodli-
wych dla ich zdrowia, a także na skutek wykonywa-
nia prac przez osoby nieposiadające wymaganych 
kwalifikacji.

W zakresie ochrony pracy młodocianych (śred-
nio w co trzecim sklepie zatrudniano młodocianego), 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
– nie informowano przedstawicieli ustawowych 

młodocianych o ryzyku zawodowym oraz o zasa-
dach ochrony przed zagrożeniami;

W toku przeprowadzonych kontroli inspektorzy 
pracy stwierdzili 57 przypadków rażącego naru-
szenia przepisów, powodującego bezpośrednie 
zagrożenie życia lub zdrowia pracowników, 
wstrzymując prace w celu zapobieżenia ewentual-
nym wypadkom przy pracy. Naruszenia przepisów 
polegały głównie na: niewyposażeniu osób obsłu-
gujących wózki w obuwie ochronne, przekroczeniu 
dopuszczalnych mas transportowanych towarów 
(np. w jednym ze sklepów kobieta przewoziła 
wózkiem ręcznym towar ważący 960 kg), a także 
na zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym
z powodu niezabezpieczenia uszkodzonej instalacji 
elektrycznej. 
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– powierzając młodocianym wykonywanie pracy nie
uwzględniano kryteriów związanych z brakiem doś-
wiadczenia zawodowego i życiowego, brakiem 
świadomości występujących zagrożeń i umiejęt-
ności oceny ich szkodliwych następstw;

– dopuszczenie do pracy mimo braku orzeczeń le-
karskich świadczących, że praca danego rodzaju 
nie zagraża zdrowiu młodocianego;

– nie określano wykazu stanowisk pracy i rodzajów 
prac wzbronionych pracownikom młodocianym 
oraz wykazu stanowisk pracy i prac dozwolonych 
młodocianym w celu odbycia przygotowania za-
wodowego;

– wykonywanie przez młodocianych prac im wzbro-
nionych;

– prowadzenie kształcenia zawodowego pracow-
ników przez osoby nieposiadające stosownych 
uprawnień.
W czasie kontroli stwierdzono, że będące na 

wyposażeniu 19 sklepów prasy do opakowań marki 
Famarol, typ PO/2/700, stanowiły zagrożenie dla 
zdrowia pracowników ze względu na brak osłon 
i zabezpieczeń stref roboczych (prasy te nie speł-
niały minimalnych wymagań dotyczących maszyn). 
Część z tych maszyn (12 sztuk) została wprowadzona 
do obrotu po raz pierwszy przez dystrybutora przed 
dniem 1 maja 2004 r., zatem inspektorzy pracy wydali 
pracodawcy (JMD  S.A.) nakazy zapewnienia w tych 
prasach odpowiednich urządzeń ochronnych. Praco-
dawca usunął wady lub wymienił prasy.

JMD zakupił 7 pras po 1 maja 2004 r. Ponieważ 
prasy te nie spełniały wymagań dotyczących oceny 
zgodności, wszczęto postępowanie względem ich 
dystrybutora. W wyniku postępowania dystrybutor 
usunął niezgodności z wymaganiami zasadniczymi 
w tych prasach.

W sklepach, w których ujawniono uchybienia do-
tyczące magazynowania towarów, szczególnie w cią-
gach komunikacyjnych, blokowanie przejść ewaku-
acyjnych towarami, na podstawie decyzji ustnych
usuwano nieprawidłowości. Niestety, zwykle po opusz-
czeniu sklepu przez inspektora pracy sytuacja wra-
cała do stanu wyjściowego. Dowodzą tego wyniki 
kontroli powtórnych (tzw. rekontroli).

W wyniku kontroli kierowano także zawiadomie-
nia do innych organów nadzoru nad warunkami 
pracy, w zakresie niepodlegającym kompetencjom 
Państwowej Inspekcji Pracy. Łącznie skierowano 61 

zawiadomień, w tym do: Państwowej Straży Pożarnej 
– 48, UDT – 3, urzędów nadzoru budowlanego – 4, 
inspekcji sanitarnej – 4, inspekcji ochrony środowiska 
– 1, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – 1.

Oceniając przedstawione dane należy wziąć pod 
uwagę fakt, że czynnościami kontrolnymi objęto 
okres od dnia 1 stycznia 2004 r. i w związku z tym, 
w większości przypadków, zamieszczone w opra-
cowaniu informacje nie obrazują stanu przestrzegania 
przepisów prawa pracy w chwili dokonywania kontro-
li, lecz w jakimś momencie w ramach kontrolowanego 
okresu. Dotyczy to takich zagadnień jak czas pracy, 
wypłata wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pra-
cy, częściowo także urlopów wypoczynkowych oraz
sporządzania dokumentacji ze stosunku pracy (umów 
o pracę, świadectw pracy), przestrzegania przepi-
sów o rozwiązywaniu umów o pracę.

Natomiast specyfika niektórych zagadnień wy-
kluczała dokonanie ustaleń dla całego okresu objęte-
go kontrolą (np. prowadzenie akt osobowych, zatrud-
nianie kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych 
i szkodliwych dla ich zdrowia). W tych przypadkach 
ocena była dokonywana na dzień prowadzenia
ustaleń.

Inspektorzy pracy ocenili, że stan praworząd-
ności w sklepach należących do sieci „Biedronka” 
ulegał poprawie począwszy od drugiej połowy 
2005 r. Wiele ze stwierdzonych wcześniej niepra-
widłowości nie występowało już podczas kontroli 
prowadzonych w 2007 r. Sporadycznie stwierdzano 
naruszenia przepisów o odpoczynku dobowym i ty-
godniowym, podobnie jak naruszenia zasady pięcio-
dniowego tygodnia pracy.

W ocenie inspektorów pracy, główne przyczyny 
stwierdzonych nieprawidłowości to:
– system organizacji przepływu dokumentacji;
– nadmierny strumień przepływu towarów w sto-

sunku do pojemności magazynów, co wymusza 
okresowe składowanie nowych dostaw w miej-
scach do tego nieprzeznaczonych;

– niewłaściwa organizacja pracy, m.in. w zakresie 
koordynacji dostaw towarów w okresach nasilo-
nej sprzedaży;

– brak właściwego nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów i zasad bhp;

– niedostateczny stan zatrudnienia w stosunku do 
zadań (w przypadku nieobecności pracownika 
w sklepie powoduje to dezorganizację pracy, 
pośpiech, stres, naraża wykonujących prace na 
przeciążenia psychofizyczne);

– brak zapasowych wózków z napędem silnikowym 
w sklepach (w przypadku awarii użytkowanego 
wózka elektrycznego pracownicy zmuszeni są 
przewozić towar wózkami ręcznymi);

– brak staranności w kwestii utrzymania eksploato-
wanych urządzeń elektrycznych we właściwym 
stanie technicznym;

Kontrole ujawniły również, że popełniono szereg 
czynów wyczerpujących, w ocenie inspektorów 
pracy, znamiona przestępstwa. Skierowano do 
prokuratury 40 zawiadomień o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa, głównie w zakresie fałszowa-
nia ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji szko-
leń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
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– scentralizowanie służby bhp, w wyniku czego kie-
rownicy sklepów pozbawieni są na bieżąco wspar-
cia fachowego w organizowaniu pracy w bez-
pieczny sposób.
Należy podkreślić, że przyczyną wielu nieprawi-

dłowości jest scentralizowane zarządzanie, co w przy-
padku popełnienia błędu, generowało szereg na-
ruszeń na terenie całego kraju. Z drugiej strony –
istniejące pomiędzy centrami organizacyjnymi zna-
czące różnice w nasileniu poszczególnych niepra-
widłowości wskazują na pewną samodzielność każ-
dego z nich, względnie na różne stosowanie zaleceń
i rozwiązań narzuconych przez centralę firmy.

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że systema-
tyczne kontrole prowadzone od kilku lat w sklepach 
sieci „Biedronka” spowodowały, że podjęto działa-
nia mające na celu poprawę warunków pracy (np. 
wyposażono sklepy w wózki jezdniowe napędzane 
elektrycznie).

Ponadto w roku 2007 przeprowadzono w sieci 
„Biedronka” 194 kontrole wynikające z realizacji bie-
żących zadań (rozpatrywanie skarg, kontrole w okre-
sach przedświątecznych, odbiory).

D. Kontrole placówek sieci „Selgros”

Na przełomie stycznia i lutego 2007 r. przeprowa-
dzono kontrole we wszystkich 11 placówkach należą-
cych do sieci „Selgros” oraz w centrali sieci.

Kontrole objęły kompleksową ocenę przestrze-
gania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz przestrzegania uprawnień związ-
kowych.

Prawna ochrona pracy
W wyniku kontroli stwierdzono w 9 placówkach 

nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy 
dla 488 pracowników (88% skontrolowanych), np. 
nieewidencjonowanie pełnego czasu pracy (rejestra-
cja wyłącznie pełnych godzin), nieodnotowywanie 
pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.
W 8 sklepach nie przestrzegano pięciodniowego 
tygodnia pracy oraz zaniżono wynagrodzenia za 
godziny nadliczbowe (421 pracownikom nie wy-
płacono kwoty 31,5 tys. zł; zaniżenia wynagrodzenia 
za godziny nadliczbowe wystąpiły przede wszystkim 
z powodu zastosowania błędnej metody ustalania 
stawki godzinowej).

W 6 placówkach nie zapewniano pracownikom 
przysługującego nieprzerwanego odpoczynku oraz 
nieprawidłowo sporządzano umowy o pracę, w 5 –
stwierdzono niewypłacenie dodatku za pracę w nocy, 
jak również nieprawidłowości w treści świadectw 
pracy.

Nieudzielanie raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej 
od pracy oraz nierespektowanie przepisów o udzie-
laniu urlopu wypoczynkowego stwierdzono w 3 pla-
cówkach.

Problemem generującym konflikt pomiędzy pra-
codawcą a organizacją związkową było rozwiązanie 
umów o pracę z 3 pracownikami będącymi członkami 
Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Związku 
Zawodowego NSZZ „Solidarność”. Na skutek inter-
wencji inspektorów pracy przywrócono ich do pracy. 
Pracodawca zobowiązał się ponadto do odstąpienia 
od praktyki zatrudniania pracowników na długotermi-
nowe umowy na czas określony.

Kontrola w centrali spółki wykazała nieprawidło-
wości w treści regulaminu pracy, np.: nakładanie na 
pracowników obowiązków niewynikających z przepi-
sów; nieustalenie zasad prania i konserwacji odzieży 
roboczej; nieokreślenie miejsca i czasu wypłaty wy-
nagrodzenia za pracę.

Kontrola regulaminu wynagradzania ujawniła 
m.in., że niektóre postanowienia mają charakter dys-
kryminujący.

Bezpieczeństwo pracy
Najczęściej ujawniane nieprawidłowości dotyczyły:

– wyposażenia pracowników w odzież i obuwie 
robocze (689 pracowników w 6 placówkach nie 
wyposażono w odzież i obuwie robocze);

– wykorzystywania ciągów komunikacyjnych do 
magazynowania towarów (w 6 placówkach);

– niewłaściwego magazynowania towarów – w 5 
placówkach towary składowane były w sposób 
zagrażający wypadkiem (składowano towary o du-
żych gabarytach na najwyższych półkach rega-
łów w magazynie). 
Ponadto w 4 placówkach stwierdzono:

– brak lub niedostateczne oświetlenie stanowisk 
pracy światłem dziennym;

– nieudostępnianie pracownikom instrukcji bhp na 
stanowisku pracy;

– niewyposażenie 196 pracowników w środki 
ochrony indywidualnej, głównie w ochrony nóg;

– niedostateczne wyposażenie pomieszczeń higie-
nicznosanitarnych;

– niepoddanie 14 pracowników przeszkoleniu
w dziedzinie bhp.

Skierowania 12 pracowników do innych prac 
(6 wydanych decyzji) dotyczyły głównie naruszeń 
przepisów w zakresie stosowania środków ochro-
ny indywidualnej i ręcznego przemieszczania ponad-
normatywnych ciężarów przez kobiety.

Inspektorzy pracy ujawnili 24 przypadki rażące-
go naruszenia przepisów powodujących bezpo-
średnie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników. 
Wstrzymali więc prace w celu zapobieżenia wypad-
kom przy pracy. Naruszenia przepisów polegały 
głównie na użytkowaniu niesprawnych maszyn (bez 
urządzeń ochronnych lub sterowniczych) oraz prze-
kroczeniu dopuszczalnych mas transportowanych 
ręcznie towarów.




