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Szanowni Państwo,

niniejszym przedstawiam Sprawozdanie z  dzia-
łalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku. 
Zdaję sobie sprawę, że dokument ten jest obec-
nie materiałem odwołującym się do nieistniejącej 
już rzeczywistości. Kiedy rok temu prezentowa-
łam Państwu analogiczne Sprawozdanie za rok 
2020, wszyscy mieliśmy świadomość, że pande-
mia zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej 
przez koronawirusa SARS-CoV-2 nieodwracalnie 
zmieniła rynek pracy. 

Nikt z nas nie przewidywał wtedy, że za naszą wschodnią granicą wybuchnie wojna. Tragedia ta 
już w pierwszych tygodniach zmieniła oblicze nie tylko Polski, ale całej Europy. To wydarzenie ma 
i będzie miało wpływ na działania PIP, ale ich pełen zakres będziemy mogli poznać dopiero w przy-
szłorocznym sprawozdaniu.

W 2021 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 55 tysięcy kontroli. Stwierdziliśmy, że wzro-
sła liczba naruszeń przepisów prawa pracy ujawnianych w trakcie kontroli przekraczając już liczbę 
600 tysięcy. To niepokojące zjawisko. Każde naruszenie wymaga zastosowania odpowiednich środ-
ków przez inspektora, co wpływa na czas, jaki należy poświęcić na przeprowadzenie i zamknięcie 
kontroli. Jednak liczby wydanych środków prawnych, decyzji dotyczących technicznego bezpie-
czeństwa prac, wystawionych mandatów świadczą o tym, że jakość i efekty działań inspektorów są 
znaczące.

Aż jedną trzecią kontroli podejmowaliśmy w  konkretnej sprawie po skardze pracownika. Od lat 
tematyka skarg obejmuje kluczowe – z perspektywy pracownika – zagadnienia. Dotyczą one zarówno 
sfery wynagrodzeń i świadczeń należnych pracownikowi, jak i bezpieczeństwa pracy. W ubiegłym 
roku aż ponad 26 tysięcy skarżących sygnalizowało naruszenia dotyczące wypłaty i prawidłowego 
wyliczenia wynagrodzenia za pracę. Wprawdzie było to mniej niż w latach poprzednich, ale i tak 
skala jest niepokojąca.



Jeżeli chodzi o legalność zatrudnienia cudzoziemców, to kontrolami objęliśmy 6 tysięcy podmiotów, 
weryfikując legalność powierzania pracy blisko 30 tysięcy cudzoziemców. Z tego prawie 5 tysięcy 
cudzoziemców objętych kontrolą świadczyło pracę nielegalnie (bez wymaganego zezwolenia 
na pracę czy na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniu). Dotyczyło to przede wszystkim 
pracowników z Ukrainy, Białorusi i Gruzji.

Doświadczenia z  dotychczasowej pracy zawarliśmy w  dwudziestu wnioskach legislacyjnych. 
Dla skutecznej realizacji funkcji kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy istotne znaczenie 
ma uporządkowany i stabilny stan prawny. Skuteczność kontroli (jak również nadzoru) uległaby 
znacznej poprawie po wyeliminowaniu wielu niejasności w  treści przepisów, ich niespójności, 
a także po wprowadzeniu nowych uregulowań. Główny Inspektor Pracy, korzystając z uprawnienia 
przewidzianego w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, ma prawo skierować 
do właściwych ministrów wnioski legislacyjne mające na celu wyeliminowanie trudności 
w  praktycznym stosowaniu przepisów prawa, luk w  przepisach lub zapisów powodujących 
wątpliwości interpretacyjne.

Przez cały ten czas Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła intensywną działalność poradniczą, 
konsultacyjną i  edukacyjną, pomagając pracownikom oraz pracodawcom funkcjonować w dyna-
micznie zmieniającej się rzeczywistości. Za co wszystkim składam podziękowania. 

To właśnie przedsięwzięcia prewencyjne, będące wsparciem działań kontrolnych, są jednym 
z filarów, na których opiera się funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy. Dlatego wciąż 
rozszerzamy naszą działalność edukacyjną organizując liczne szkolenia dla wszystkich 
uczestników rynku pracy. Wydajemy – zarówno w tradycyjnej formie papierowej jak i elektronicznej 
– podręczniki, poradniki i broszury. Na naszej stronie internetowej rozbudowaliśmy dział poświęcony 
webinariom. Cieszę się, że pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy są tak kreatywni i otwarci 
na nowe wyzwania. Nie dokonalibyśmy tego wszystkiego jednak bez wsparcia z zewnątrz. Jestem 
niezmiernie wdzięczna wszystkim środowiskom naukowym, zawodowym i politycznym za wsparcie, 
zrozumienie i chęć współpracy. 

Dziękuję członkom Rady Ochrony Pracy, parlamentarzystom oraz partnerom społecznym i instytu-
cjonalnym za wspieranie Państwowej Inspekcji Pracy w działaniach na rzecz ograniczania zagro-
żeń zawodowych oraz zwiększenia poziomu poszanowania prawa pracy.

Katarzyna Łażewska-Hrycko

Główny Inspektor Pracy
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1. Wprowadzenie

Państwowa Inspekcja Pracy działa na podstawie ustawy 
z dnia 13  kwietnia 2007  r. o Państwowej Inspekcji Pra-
cy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251, z późn. zm.). Jest organem, 
który został powołany 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 zarobko-
wej w zakresie określonym w ustawie. Misją Państwowej 
Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów 
prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez 
efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewen-
cyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych 
i poszanowania prawa pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi RP. Nad-
zór nad nią, w zakresie określonym w ustawie, sprawuje 

Rada Ochrony Pracy, którą powołuje Marszałek Sejmu. 
W związku z tym posiada on szereg kompetencji w stosun-
ku do Państwowej Inspekcji Pracy. Przede wszystkim powo-
łuje Głównego Inspektora Pracy, który kieruje Państwową 
Inspekcją Pracy przy pomocy swoich zastępców. Ponadto 
ustala w drodze zarządzeń statut Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz siedziby i zakres właściwości terytorialnej okrę-
gowych inspektoratów pracy. 

Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy 
tworzą: Główny Inspektorat Pracy, 16 okręgowych inspek-
toratów pracy, w ramach których funkcjonują 43 oddziały, 
oraz Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. 
Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu. Pracą okręgowych 
inspektoratów pracy kierują okręgowi inspektorzy pracy. 
Ponadto nadzorują działalność inspektorów pracy. Ośrod-
kiem Szkolenia kieruje Dyrektor, powoływany przez Głów-
nego Inspektora Pracy. 

 Struktura terytorialna Państwowej Inspekcji Pracy

Okręgowe inspektoraty pracy
Oddziały OIP-ów

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy wynikają z wielu 
aktów normatywnych. Najważniejsze zadania określa jed-
nak art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwo-
wej Inspekcji Pracy. Do jej podstawowych zadań należy:

 ● nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pra-
cy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku 
pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 
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wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, 
uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, 
zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych;

 ● kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej;
 ● kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 

oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców;
 ● podejmowanie działań polegających na zapobie-

ganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, 
a w szczególności:
 − badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
oraz kontrola stosowania środków zapobiegających 
tym wypadkom,

 − analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz 
kontrola stosowania środków zapobiegających tym 
chorobom,

 − inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrze-
gania prawa pracy, a w szczególności bezpieczeń-
stwa i higieny pracy,

 − inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy 
w rolnictwie indywidualnym,

 − udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń 
dla życia i zdrowia pracowników, a także w zakresie 
przestrzegania prawa pracy,

 − podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych 
zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa 
pracy;

 ● prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainte-
resowanej – uczestnictwo w postępowaniu przed sądem 
pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy;

 ● ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika 
określonych w Kodeksie pracy i innych ustawach oraz 
udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze 
oskarżyciela publicznego; 

 ● kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wyni-
kającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 
2002  r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 2207); 

 ● wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 
10  czerwca 2016  r. o delegowaniu pracowników 
w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2021  r. poz. 
1140).

Realizowane przez Państwową Inspekcję Pracy zadania 
wynikały w dużej części ze zgłaszanych skarg, w wyniku 
których inspektorzy pracy prowadzili kontrole pracodaw-
ców. Przedmiotem skarg były –  podobnie jak w latach 
poprzednich –  kwestie związane z wypłatą wynagrodzeń 
za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, nawiązy-
waniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, czasem pracy 

i warunkami pracy, a także legalnością zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej. Ponadto w związku z utrzymującym się 
stanem pandemii, w 2021  r. Państwowa Inspekcja Pracy 
sprawdzała, w zakresie określonym w przepisach, stoso-
wanie się pracodawców do zasad mających na celu ograni-
czenie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Działalność Państwowej Inspekcji Pracy nie ogranicza 
się jednak wyłącznie do kontroli przestrzegania przepisów 
prawa pracy i legalności zatrudnienia. Istotną część działal-
ności stanowi prewencja, promocja i edukacja mająca na 
celu wsparcie procesu kształtowania kultury bezpieczeń-
stwa i tworzenia zdrowych, bezpiecznych warunków pracy 
w polskich przedsiębiorstwach oraz zwiększenie efektyw-
ności działalności kontrolno-nadzorczej prowadzonej przez 
urząd.

Do najważniejszych inicjatyw prewencyjno-promocyj-
nych należą:

 ● kampanie społeczne z obszaru bezpieczeństwa 
i higieny pracy, które zwracają uwagę odbiorców na 
zagrożenia i ryzyka występujące w środowisku pracy, 
dostarczają wiedzę pomocną w tworzeniu bezpiecznych 
warunków pracy, a także przyczyniają się do kształto-
wania pozytywnych postaw pracowników wobec bezpie-
czeństwa i poszanowania prawa;

 ● programy prewencyjne, dzięki którym pracodawcy 
mogą uzyskać bezpośrednie wsparcie od inspektorów 
i specjalistów inspekcji pracy w działaniach na rzecz 
poprawy warunków pracy, a także skorzystać z bezpłat-
nych szkoleń specjalistycznych;

 ● działania edukacyjno-informacyjne adresowane do 
branż o podwyższonym wskaźniku wypadkowości, a tak-
że tych, w których podczas działań kontrolnych inspek-
torzy pracy odnotowują dużą liczbę nieprawidłowości;

Działania te, choć różnią się swoim charakterem, czasem 
realizacji i grupami adresatów, mają jeden cel. Pracodaw-
com dają możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego 
podczas realizacji obowiązków z zakresu tworzenia bez-
piecznych warunków pracy, a pracownikom dostarczają 
niezbędnej wiedzy z obszaru ochrony pracy.

W związku z dużymi potrzebami społecznymi w zakresie 
uzyskania informacji o obowiązujących przepisach praw-
nych, bardzo istotnym elementem działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy w 2021  r. było poradnictwo prawne i tech-
niczne udzielane przez pracowników Państwowej Inspek-
cji Pracy. Szczególnie dużym zainteresowaniem w czasie 
trwania pandemii cieszyły się bezpłatne telefoniczne pora-
dy prawne, z których chętnie korzystali pracownicy, jak 
i pracodawcy.
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Zgodnie z ustawą z dnia 13  kwietnia 2007  r. o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy kontroli inspekcji pracy podlegają 
pracodawcy, a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz legalności zatrudnienia także niebędący pracodawca-
mi 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 pra-
cy. Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają również:

 ● podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradz-
twa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy 
tymczasowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004  r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz. U. z 2022  r. poz. 690, z późn. 
zm.) –  w zakresie przestrzegania obowiązku, o którym 
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy o Państwo-
wej Inspekcji Pracy;

 ● podmioty o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, w szczególności Ochotnicze Hufce Pracy, 
centra i kluby integracji społecznej, wyspecjalizowane 
organy wojskowe, o których mowa w przepisach o służ-
bie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz przedsiębior-
cy zagraniczni z państw członkowskich Unii Europejskiej, 
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale-
żących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących 
stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym –  w zakresie przestrzegania warunków określo-
nych w art. 19c, art. 19d, art. 19fa, art. 19ga, art. 85 ust. 
2 i art. 85a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 ● przedsiębiorcy, do których stosuje się przepisy usta-
wy z dnia 10 stycznia 2018  r. o ograniczeniu handlu 
w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 936, z późn. zm.),

 ● pracodawcy delegujący pracowników na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w zakresie określonym w ustawie 
z dnia 10  czerwca 2016  r. o delegowaniu pracowni-
ków w ramach świadczenia usług,

 ● 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 wynagro-
dzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę. 

W celu realizacji zadań organy Państwowej Inspekcji 
Pracy zostały wyposażone w uprawnienie przeprowadza-
nia czynności kontrolnych wobec podmiotów, na rzecz 
których jest wykonywana praca przez osoby fizyczne, bez 
względu na podstawę świadczenia tej pracy, oraz do stoso-
wania środków prawnych w przypadku stwierdzenia naru-
szenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia, w szczególności:

 ● nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w usta-
lonym terminie w przypadku, gdy naruszenie dotyczy 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 ● nakazania wstrzymania prac lub działalności, gdy naru-
szenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub 
zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te 
prace lub prowadzących działalność; 

 ● skierowania do innych prac pracowników lub innych 
osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym 
przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych 
lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób 
dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych, 
jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowied-
nich kwalifikacji;

 ● nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń 
w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi;

 ● zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia dzia-
łalności w miejscach, w których stan warunków pracy 
stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi;

 ● nakazania, w przypadku stwierdzenia, że stan bezpie-
czeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pra-
cowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na 
innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wyko-
nujących na własny rachunek działalność gospodarczą, 
zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalno-
ści określonego rodzaju;

 ● nakazania ustalenia, w określonym terminie, okoliczno-
ści i przyczyn wypadku; 

 ● nakazania wykonania badań i pomiarów czynni-
ków szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy 
w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju lub 
częstotliwości wykonania tych badań i pomiarów lub 
konieczności stwierdzenia wykonywania pracy w szcze-
gólnych warunkach;

 ● nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodze-
nia za pracę, a także innego świadczenia przysługujące-
go pracownikowi;

 ● skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w razie 
stwierdzenia innych naruszeń, niż wymienione powyżej, 
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w sprawie ich usunięcia oraz wyciągnięcia konsekwencji 
w stosunku do osób winnych;

 ● nakazania umieszczenia pracownika w ewidencji pra-
cowników wykonujących prace w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze, wykreślenia go 
z tej ewidencji lub sporządzenia korekty wpisu;

 ● skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w spra-
wie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikają-
cej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002  r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

 ● nakładania grzywien w drodze mandatów karnych i kie-
rowania do sądów wniosków o ukaranie;

 ● nakładania kar pieniężnych na podmioty wykonujące 
przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym 
przewozem z naruszeniem obowiązków lub warun-
ków przewozu drogowego oraz na podmioty, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 13  kwietnia 2016  r. 
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. 
U. z 2022  r. poz. 5 z późn. zm.), za wprowadzenie 
do obrotu lub oddanie do użytku wyrobu niezgodnie 
z przepisami prawa.

Ponadto Główny Inspektor Pracy jest uprawniony do 
nadawania i cofania uprawnień rzeczoznawcy do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przy realizacji swoich zadań Państwowa Inspekcja 
Pracy często współdziała ze związkami zawodowymi, 

organizacjami pracodawców, organami samorządu zało-
gi, radami pracowników, społeczną inspekcją pracy, 
publicznymi służbami zatrudnienia w rozumieniu przepi-
sów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania 
oraz z organami administracji państwowej, w szczegól-
ności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy 
oraz organami Krajowej Administracji Skarbowej, a także 
z Policją, Strażą Graniczną, Zakładem Ubezpieczeń Spo-
łecznych i organami samorządu terytorialnego.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Państwo-
wej Inspekcji Pracy zatrudnionych było 2 629 osób. Spo-
śród pracowników inspekcji ponad 93% posiada wyższe 
wykształcenie. Na stanowiskach inspektorskich pracowa-
ło 1 483 osoby, na stanowisku nadinspektora pracy – kie-
rownika oddziału — 43 pracowników, 46 osób zajmowało 
kierownicze stanowiska inspektorskie (Okręgowi Inspek-
torzy Pracy i Zastępcy Okręgowych Inspektorów Pracy), 
ponadto w Głównym Inspektoracie Pracy było zatrudnio-
nych 8  osób nadzorujących czynności kontrolne. W roku 
sprawozdawczym, po ukończeniu wielomiesięcznej aplika-
cji i złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu państwo-
wego, 59 osób uzyskało uprawnienia inspektora pracy.

Szczegółowe dane o stanie osobowym Państwowej 
Inspekcji Pracy i Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji 
Pracy we Wrocławiu zawarte zostały w części 14 Spra-
wozdania „Działalność PIP w ujęciu statystycznym”.
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W roku sprawozdawczym, w porównaniu do 2020 r., nie-
znacznie zmniejszyła się liczba skarg składanych do PIP 
przez cudzoziemców.

Odnosząc się do problematyki zgłaszanych skarg, 
wskazać należy, iż w 2021 r. – podobnie jak w latach ubie-
głych – najwięcej zagadnień poruszanych w skargach doty-
czyło wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 
związanych z pracą (28,8 tys.) oraz problemów związanych 

2. Badanie skarg i wniosków 
zgłaszanych do Państwowej 
Inspekcji Pracy

Rozpatrywanie i  załatwianie skarg jest jednym z  naj-
istotniejszych zadań Państwowej Inspekcji Pracy. W 2021 r. 
do  urzędu wpłynęło 45,2 tys. skarg, w  których skarżący 
wskazali ponad 82,6 tys. problemów. 

Najwięcej skarg skierowano do Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Warszawie – 8,5 tys., w Katowicach – 5,2 tys. 
i w Poznaniu – 4,2 tys.

Od 2019  r. zauważalnie zmniejsza się liczba zgłasza-
nych skarg oraz problemów poruszanych w  nich przez 
skarżących.

Dane statystyczne wskazują, że od 2019 r. maleje liczba 
skarg w przeliczeniu na 1  inspektora pracy. W 2021  r. na 
1 inspektora przypadało ok. 30 skarg.

Ponad połowę osób składających skargi stanowią 
corocznie pracownicy i byli pracownicy.

Zdecydowanie wzrósł odsetek pracowników zgłaszają-
cych skargi (z 26,2% w 2019 r. do 38,6% w 2021 r.), nato-
miast zmniejszył się odsetek byłych pracowników (z 33,1% 
w 2019 r. do 21,9% w 2021 r.).

Statystyka skarg pracowniczych w latach 2019-2021

Rok
Liczba 
skarg 

ogółem

Liczba 
problemów 
skargowych

W tym
Uznanych 

za 
zasadne

Odsetek

2019 54 720 99 486 31 977 32,1

2020 49 615 87 290 22 545 25,8

2021  45 200  82 645 27 050 32,7

Liczba skarg zgłoszonych do PIP 
w latach 2016–2021

20172016 2018 20202019 2021

44 242

50 523
54 116 54 720

49 615

45 200

Liczba skarg zgłoszonych do PIP w 2021 r. - 
wg okręgowych inspektoratów pracy

GIP

OIP Białystok

OIP Opole

OIP Zielona Góra

OIP Kielce

OIP Olsztyn

OIP Lublin

OIP Rzeszów

OIP Szczecin

OIP Bydgoszcz

OIP Warszawa

OIP Katowice

OIP Poznań

OIP Wrocław

OIP Kraków

OIP Gdańsk

OIP Łódź

8 527

5 249

4 266

4 044

3 351

3 307

2 681

2 390

2 252

1 593

1 573

1 441

1 131

1 118

1 075

1 026

176

Liczba skarg przypadających na 1 inspektora pracy 
w latach 2016–2021

20172016 2018 20202019 2021

28,1
32,6

35,4 35,9
32,5

29,7
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– 241, organizacji bezpiecznej pracy – 307 oraz urządzeń 
i instalacji energetycznych – 324. 

W związku ze złożonymi skargami inspektorzy pra-
cy przeprowadzili ponad 22,7 tys. kontroli, co stano-
wiło ponad 40% wszystkich kontroli w 2021  r. W  ich toku  

ze stosunkiem pracy (15,8 tys.) W  dalszej kolejności naj-
częściej podnoszono kwestie związane z  czasem pracy 
(5,4 tys.), a  także dotyczące szeroko rozumianych warun-
ków pracy, przede wszystkim: przygotowania do pracy 
(3,8 tys.), pomieszczeń pracy, urządzeń higieniczno-sanitar-
nych, wentylacji, ogrzewania i oświetlenia (3,7 tys.). Ponad 
4 tys. zgłoszonych zarzutów dotyczyło legalności zatrudnie-
nia i innej pracy zarobkowej.

Stosunkowo mała liczba zagadnień zawartych w  skar-
gach odnosiła się do naruszania przepisów dotyczących 
uprawnień pracowników związanych z  rodzicielstwem 

Problematyka skarg zgłaszanych w latach 2019–2021

Liczba skarg składanych przez cudzoziemców 
w latach 2016-2021

Podmioty zgłaszające skargi w latach 2019–2021

2017 2018 20202019 2021

1 457

2 320

2 791

2 452
2 298

2016

490

2019
2020
2021

zatrudniony na podstawie 
umowy cywilnoprawnej

pracownik bez umowy

związek zawodowy

pozostałe podmioty

cudzoziemiec

anonim

były pracownik

osoba prywatna

instytucja

pracownik
14 097

13 542

18 360

17 890

16 568

10 425

6 241

5 251

5 594

4 770

4 060

3 768

2 749

2 044

2 739

 2 792    

 2 453    

2 298

1 989

2 002

1 547

1 191

1 142

1 009

883

723

768

1 330

1 165

292

2019
2020
2021

środki ochrony indywidualnej, 
odzież i obuwie robocze

stanowiska, procesy pracy, 
procesy technologiczne, 

magazynowanie 
i składowanie

urlopy pracownicze

wypadki przy pracy, choroby 
zawodowe - stosowanie 

środków zapobiegawczych

dyskryminacja, molestowanie, 
mobbing

legalność zatrudnienia 
i innej pracy zarobkowej

czas pracy

przygotowanie do pracy

obiekty i pomieszczenia pracy, 
pomieszczenia higieniczno-

-sanitarne, wentylacja, 
ogrzewanie i oświetlenie

stosunek pracy

wynagrodzenie za pracę 
i inne świadczenia

36 593

32 727

28 824

19 245

17 548

15 756

7 098

5 360

5 439

5 083

4 198

4 027

4 659

3 788

3 816

4 544

2 749

3 743

2 803

2 447

2 796

2 844

2 576

2 456

2 167

1 701

1 698

1 859

2 050

1 593

1 385

1 072

1 171

Problematyka skarg zgłaszanych w 2021 r.

wynagrodzenie 
za pracę i inne 

świadczenia

stosunek pracy

pozostałe

stanowiska, procesy pracy, procesy 
technologiczne, magazynowanie 

i składowanie

środki ochrony indywidualnej, 
odzież i obuwie robocze

legalność zatrudnienia
i innej pracy zarobkowej

przygotowanie do pracy

obiekty i pomieszczenia pracy, 
pomieszczenia higieniczno-

-sanitarne, wentylacja, 
ogrzewanie i oświetlenie

czas pracy

dyskryminacja, molestowanie, 
mobbing 3,4%

3%

2,1%

16,9%

34,9%

19,1%6,6%

4,9%

4,6%

4,5%
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inspektorzy pracy potwierdzili zasadność 32,7% podnie-
sionych zarzutów, 31,4% z nich uznano za bezzasadne. Za 
pomocą dostępnych inspektorom pracy środków dowodo-
wych nie można było zweryfikować 35% zarzutów zawar-
tych w skargach. 

Warto zauważyć, że większość z nich zawierała po kilka 
problemów i  zarzutów dotyczących naruszania przepisów 
prawa pracy.

Wśród branż, w  których przeprowadzano kontrole 
w następstwie skarg, nadal dominowały: handel i naprawy, 
przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz transport 
i gospodarka magazynowa.

W wyniku kontroli przeprowadzonych w  następstwie 
skarg inspektorzy pracy:

 − skierowali do pracodawców 9 037 decyzji,
 − skierowali do pracodawców 21 532 wniosków 

w wystąpieniach,
 − wydali 2 552 polecenia,
 − nałożyli 3 242 mandaty karne na kwotę 3,9 mln zł,
 − skierowali 221 wniosków o ukaranie do sądu,
 − skierowali 41 zawiadomień prokuratury,
 − wobec 2  279 osób zastosowali środki oddziaływania 

wychowawczego.

Przedmiotem zgłaszanych skarg w zakresie wynagro-
dzenia za pracę i  innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy było najczęściej:

 − niewypłacanie lub nieterminowe wypłacanie wynagro-
dzenia za pracę oraz zaniżanie jego wysokości (41,2% 
zasadnych),

 − niewypłacanie lub obniżanie wynagrodzenia za pracę 
i/lub dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych (31,7% zasadnych),

 − niewypłacanie lub obniżanie należnych dodatków 
wchodzących w skład wynagrodzenia za pracę (37,4% 
zasadnych),

 − niewypłacanie lub obniżanie ekwiwalentu pieniężnego 
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wynagro-
dzenia za urlop wypoczynkowy (49,8% zasadnych),

 − niewypłacanie lub obniżanie ekwiwalentu pieniężnego 
za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej 
jako roboczej (50,7% zasadnych),

 − niewypłacanie lub obniżanie wynagrodzenia za czas 
choroby (38,8% zasadnych),

 − niewypłacanie lub obniżanie należności z tytułu podró-
ży służbowej (36,2% zasadnych),

 − niewypłacanie odprawy pieniężnej przysługującej 
w związku z  rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn 
niedotyczących pracownika (52,6% zasadnych).

W wyniku kontroli przeprowadzonych w  następstwie 
skarg dotyczących powyższej problematyki, inspekto-
rzy pracy wyegzekwowali blisko 15,3 mln  zł na rzecz 
skarżących.

Odnosząc się do zagadnień z zakresu stosunku pracy, 
skargi najczęściej wskazywały na:

Statystyka kontroli skargowych na tle ogólnej 
liczby kontroli  w latach 2019 - 2021

Rok Liczba kon-
troli ogółem

Liczba 
kontroli 

skargowych
Odsetek

2019 73 341 29 243 39,9

2020 56 367 19 359 34,3

2021 55 838 22 769 40,8

Liczba kontroli przeprowadzonych w następstwie 
skarg w latach 2019-2021 - wg wybranych sekcji PKD

PKD 2019 2020 2021

Przetwórstwo przemy-
słowe

4 597 3 090 4 574

Budownictwo 3 516 2 481 3 520

Handel i naprawy 5 847 4 210 5 334

Transport i gospodarka 
magazynowa

3 513 2 357 3 306

Zakwaterowanie i usługi 
gastronomiczne

1 784 1 424 1 877

Usługi administrowania 2 686 1 622 2 920

Liczba kontroli przeprowadzonych w następstwie 
skarg w 2021 r. - wg wielkości zatrudnienia

Wielkość 
zatrudnienia

Liczba 
skarg

Liczba 
przedmiotów
skargowych

W tym 
liczba 
skarg 

zasadnych

Odsetek

Małe (do 9 
pracowników)

15 794 33 622 13 421 39,9

Średnie (od 
10 do 49 pra-
cowników)

5 893 14 139 6 310 44,6

Duże (od 50 
do 249 pra-
cowników)

3 431 7 627 3 271 42,9

Wielkie (od 
250 pracow-
ników)

2 944 6 311 2 241 35,5



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

 18  ROZDZIAŁ 2

 − brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem 
umowy o pracę lub nieterminową realizację tego obo-
wiązku (13,7% zasadnych),

 − niewydanie lub nieterminowe wydanie świadectwa pra-
cy oraz kwestionowanie jego treści (46,4% zasadnych),

 − zawieranie umów cywilnoprawnych w  warunkach, 
w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna 
być zawarta umowa o pracę (20,2% zasadnych),

 − nieprawidłowości przy wypowiadaniu i  rozwiązywaniu 
umów o pracę, w szczególności w zakresie stosowania 
ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników (24,6% zasadnych).

W przedmiocie skarg z zakresu legalności zatrudnie-
nia nieprawidłowości najczęściej dotyczyły:

 − niezgłoszenia bądź nieterminowego zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego osoby zatrudnionej lub 
wykonującej inną pracę zarobkową (33,3% zasadnych),

 − niedopełnienia obowiązku opłacania bądź nietermi-
nowe opłacanie składek na Fundusz Pracy (45,2%  
zasadnych),

 − nieprawidłowości w zatrudnianiu cudzoziemców (25,9%  
zasadnych).

Nieprawidłowości z  zakresu czasu pracy w  skargach 
najczęściej dotyczyły:

 − nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewiden-
cji czasu pracy (braku odzwierciedlania w ewidencji fak-
tycznie przepracowanego czasu pracy, niewykazywania 
pracy w  godzinach nadliczbowych i  w porze nocnej) 
– 43,5% zasadnych,

 − naruszania prawa do odpoczynku dobowego i tygodnio-
wego (38,3% zasadnych),

 − nieprawidłowego tworzenia rozkładów czasu pracy 
(38,5% zasadnych),

 − zatrudniania pracowników powyżej przeciętnie 5  dni 
w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym (46,9% 
zasadnych),

 − niezapewnienia dnia wolnego w zamian za pracę w dniu 
wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy (43,8% 
zasadnych).

Należy zwrócić uwagę, iż przedmiotem prawie 2,8 
tys. skarg były zagadnienia obejmujące dyskryminację 
w  zatrudnieniu, molestowanie i  mobbing, przy czym 
należy zauważyć, iż tylko 8,3% wszystkich skarg dotyczą-
cych tej problematyki było zasadnych.

Stwierdzenie mobbingu lub nierównego traktowania 
w  zatrudnieniu podczas kontroli u  pracodawcy jest bar-
dzo trudne, po pierwsze – ze względu na treść składanych 
skarg (zarzuty w nich zawarte zwykle są określone w sposób 
ogólny, hasłowy, bez wskazania konkretnych zachowań pra-
codawcy), po drugie – z uwagi na brak dowodów potwierdza-
jących opisywane praktyki oraz po trzecie – z powodu chęci 
zachowania anonimowości przez skarżących.

Należy zaznaczyć, iż w  postępowaniu kontrolnym doty-
czącym skarg z  zakresu mobbingu lub dyskryminacji 
w  zatrudnieniu inspektor pracy bada jedynie okoliczności 
obiektywne, związane bezpośrednio z  naruszeniem prze-
pisów prawa pracy, możliwe do zweryfikowania poprzez 
dostępne inspektorowi środki dowodowe. Inspektor pracy 
nie ma możliwości zweryfikowania informacji uzyskanych 
od osób zainteresowanych lub ewentualnych świadków. 
W związku z  tym w większości przypadków nie jest możli-
we rozstrzygnięcie przez inspektora pracy, czy doszło do 
naruszenia przepisów prawa w zakresie mobbingu lub dys-
kryminacji. W takiej sytuacji jedyną drogą dochodzenia przez 
pracowników roszczeń z  wyżej wymienionych tytułów jest 
przeprowadzenie postępowania przed właściwym sądem 
pracy. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami ocena, 
czy w danym przypadku wystąpiła dyskryminacja pracowni-
ka bądź mobbing, należy do sądu pracy. 

Nowym zagadnieniem, które pojawiło się w  treści 
skarg w  okresie sprawozdawczym, były zarzuty związa-
ne z  realizacją przepisów ustawy z  dnia 2  marca 2020  r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
W większości przypadków naruszenia polegały na niedosto-
sowaniu warunków pracy do sytuacji epidemiologicznej oraz 
niezapewnieniu środków ochrony, takich jak maseczki czy 
płyny do dezynfekcji.

Wnioski

W 2021 r. spadła liczba skarg kierowanych do Państwowej 
Inspekcji Pracy. W porównaniu do 2019 r. liczba ta zmniejszy-
ła się prawie o 10 tys. Niewątpliwie na taki stan rzeczy miała 
wpływ trwająca na terenie kraju pandemia COVID-19 i wyni-
kające z tego konsekwencje.  Mimo to w 2021 r. wzrosła liczba 
kontroli przeprowadzonych w  następstwie skarg –  kontrole 
skargowe stanowiły w  tym roku ponad 40% ogółu kontroli. 
Warto również odnotować, iż w  porównaniu z  poprzednim 
rokiem wzrosła liczba skarg uznanych za zasadne.

Należy ponadto zauważyć, iż pojawiła się nowa tenden-
cja w strukturze podmiotów składających skargi – znacznie 
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liczniejszą grupę osób wśród wnoszących skargi i wnioski 
stanowili w 2021 r. aktualni pracownicy (38,6% ogółu pod-
miotów). W  poprzednich latach najwięcej skarg zgłaszali 
byli pracownicy.

Niezmienny pozostaje tematyczny rozkład przedmiotu 
skarg. Najczęściej zgłaszane są nieprawidłowości związa-
ne z wypłatą wynagrodzenia za pracę i  innych świadczeń 
pieniężnych, w  dalszej kolejności znajdują się problemy 
dotyczące stosunku pracy i  czasu pracy oraz naruszenia 
z zakresu legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Podobnie jak w  latach poprzednich, w  2021  r. zwraca 
uwagę wysoki odsetek skarg, których zasadności nie moż-
na ustalić lub uznanych za bezzasadne. Przyczyny takiego 
stanu rzeczy wynikają zarówno z  braku możliwości prze-
prowadzenia kontroli (ograniczenie czynności kontrolnych 
w  związku z  sytuacją epidemiczną w  kraju; utrudnianie 

kontroli; zaprzestanie prowadzenia działalności), braku 
dokumentacji dotyczącej zatrudnienia pracownika bądź 
zleceniobiorcy, nieprecyzyjności przedmiotu skargi, dużej 
liczby skarg nadesłanych przez anonimowych adresatów 
lub osoby podające dane fikcyjne, braku zgody skarżącego 
na ujawnienie, iż kontrola prowadzona jest w następstwie 
skargi, jak również ze względu na sporny charakter przed-
miotu skargi lub wykraczający poza zakres działania orga-
nów Państwowej Inspekcji Pracy. 

Badanie skarg pozostaje priorytetowym zada-
niem Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy PIP będą 
reagować na zgłaszane sygnały o  naruszaniu przepisów 
prawa pracy oraz podejmować dalsze działania mające 
na celu m.in. uzyskanie przez pracowników należnych im 
świadczeń czy poprawę warunków pracy.
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Źródło: dane PIP, stan na 15.03.2022 r. – zestawienie wg daty zaistnienia 
wypadku

3. Badanie okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy
3.1. Wypadki przy pracy

Wśród podstawowych zadań realizowanych przez 
Państwową Inspekcję Pracy znajduje się badanie oko-
liczności i  przyczyn wypadków przy pracy. Celem kon-
troli powypadkowych jest przede wszystkim ustalenie, 
z  jakiego powodu doszło do zdarzenia. Dzięki temu moż-
liwe jest określenie konkretnych nieprawidłowości, które 

doprowadziły do wypadku. Ponadto kontrole te wskazują 
pracodawcom, jakie działania należy podjąć, aby poprawić 
bezpieczeństwo pracy, co pozwoli uniknąć podobnych zda-
rzeń w przyszłości.

Inspektorzy pracy zbadali, do czasu przygotowania 
sprawozdania, okoliczności i  przyczyny 1  924 wypad-
ków przy pracy zaistniałych w 2021 r. i zgłoszonych do 
Państwowej Inspekcji Pracy. W wypadkach poszkodowane 
zostały 2 104 osoby, w tym 681 doznało ciężkich obrażeń 
ciała, a 243 poniosły śmierć1.

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy i liczba wypadków przy pracy 
zaistniałych w latach 2019-2021 - zbadanych przez inspektorów pracy

Rok 
zaistnienia 
wypadku

Liczba zbadanych wypadków 

Liczba poszkodowanych w wypadkach

Ogółem
w tym:

ze skutkiem śmiertelnym z ciężkimi obrażeniami ciała

2019
Ogółem 2 314 2 636 320 756

w tym: zbiorowych 190 512 34 43

2020
Ogółem 1 981 2 203 271 719

w tym: zbiorowych 162 378 22 40

2021
Ogółem 1 924 2 104 243 681

w tym: zbiorowych 140 316 19 31

 Źródło: dane PIP, stan na 15.03.2022 r. – zestawienie wg daty zaistnienia wypadku)

Poszkodowani, którzy ponieśli śmierć lub doznali cięż-
kiego urazu w zbadanych przez PIP wypadkach przy pracy, 
które zaistniały w latach 2019-2021, stanowili średnio 43,1% 
z ogółu poszkodowanych (w 2021 r. – 43,9%; w 2020 r. 
– 44,9%; w 2019 r. – 40,8%).

Sektory gospodarki, w  których zatrudnieni byli 
poszkodowani w wypadkach przy pracy

Poszkodowani w  zbadanych przez inspektorów PIP 
wypadkach przy pracy, zaistniałych w 2021  r., najczęściej 
pracowali w zakładach: przetwórstwa przemysłowego 
– 38,3% (w 2020 r. – 35,4%; w 2019 r. – 34,9%), budowla-
nych – 25,5% (w 2020 r. – 26,6%, w 2019 r. – 24,8%) oraz 
handlu i napraw – 9,2% (w 2020 r. – 8,6%, w 2019 r. – 9,4%).

Podstawa świadczenia pracy poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy

W grupie poszkodowanych ogółem w  wypadkach przy 
pracy w 2021 r., znaczącą większość stanowili pracownicy 
– 82,6%. Pozostała grupa poszkodowanych (17,4%) wyko-
nywała pracę na innej podstawie niż stosunek pracy 
(w tym na podstawie umowy zlecenia objętej ubezpiecze-
niem wypadkowym, czy samozatrudnieni). 

W liczbie zgłoszonych do PIP wypadków osób świad-
czących pracę na innej podstawie niż umowa o  pracę 

1 Dane liczbowe, pomimo wskazywania niższych wartości w  porównaniu do lat ubiegłych, nie mogą świadczyć o  znaczącym obniżeniu się wypadkowości 
w 2021 r. Przedstawione liczby dotyczą tylko postępowań badania przez inspektorów pracy okoliczności i przyczyn wypadków zaistniałych w 2021 r. zakoń-
czonych do czasu przygotowywania sprawozdania.
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i  podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu przodują 
zleceniobiorcy, stanowiąc 86,1% ogółu poszkodowanych 
niepracujących w ramach stosunku pracy (w 2020 r. było to 
83,3%, a w 2019 r. – 80,6%). Najczęstszym miejscem świad-
czenia pracy przez zleceniobiorców w momencie wypadku 
były budowy (dominowały obiekty w budowie oraz obiekty 
rozbierane, burzone, remontowane) – 35,6% ogółu zlece-
niobiorców oraz miejsca produkcji przemysłowej – 32,4%. 

Wśród wydarzeń powodujących wypadki zaistnia-
łe w  2021  r., dominowały upadki poszkodowanego 
z wysokości – na niższy poziom (73 poszkodowanych 
ogółem zleceniobiorców), a  także uderzenia przez spada-
jący z góry przedmiot; wciągnięcia poszkodowanego w dół 
oraz upadek na tym samym poziomie (łącznie 50 osób); 
utrata kontroli nad maszyną lub obrabianym materiałem 
(30 osób) oraz pochwycenie operatora przez maszynę czy 
urządzenie techniczne (28 osób).

Wiek poszkodowanych w wypadkach przy pracy
Analizując wiek poszkodowanych w  wypadkach zwią-

zanych z pracą dostrzec można trend polegający na tym, 
że liczba poszkodowanych w  określonym przedziale wie-
kowym w ciągu ostatnich 3 lat utrzymuje się na podobnym 
poziomie. Nadal najliczniejsza grupa poszkodowanych to 
osoby w wieku 30-39 lat.

Wśród poszkodowanych śmiertelnie najliczniejszy-
mi grupami w 2021  r. były osoby w wieku 50-59 lat oraz 
w wieku 40-49 lat (w 2020 r. były to osoby w wieku 50-59 lat, 
w 2019 r. w wieku 40-49 lat). 

Wśród osób, które doznały ciężkich obrażeń cia-
ła wskutek wypadków przy pracy w  2021  r. najliczniej 

Liczba poszkodowanych, w tym śmiertelnie i ciężko 
w zbadanych przez PIP wypadkach przy pracy 

zaistniałych w 2021 r. – wg województw

Wyszczególnienie

Liczba poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy

Ogółem

w tym:

ze skutkiem 
śmiertel-

nym

z ciężkimi 
obrażenia-

mi ciała

Ogółem, 2 104 243 681

w tym województwa:

Śląskie 339 37 88

Mazowieckie 240 22 55

Łódzkie 177 23 65

Wielkopolskie 172 24 81

Małopolskie 152 24 52

Dolnośląskie 152 15 43

Pomorskie 130 13 64

Podlaskie 128 7 25

Kujawsko-pomorskie 119 14 35

Warmińsko-mazurskie 105 11 34

Podkarpackie 93 9 21

Lubelskie 78 16 21

Opolskie 72 6 30

Zachodniopomorskie 52 12 20

Świętokrzyskie 50 5 25

Lubuskie 45 5 22

Źródło: dane PIP, stan na 15.03.2022 r. – zestawienie wg daty zaistnienia 
wypadku

Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach 
przy pracy zaistniałych w latach 2019-2021 

– wg podstawy świadczenia pracy 
innej niż stosunek pracy

Rok zaistnienia 
wypadku

Liczba poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy 

wykonujących pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy 

Ogółem

w tym:

ze skutkiem 
śmiertel-

nym

z ciężkimi 
obrażenia-

mi ciała

2019 443 84 136

2020 324 52 110

2021 366 48 122

Źródło: dane PIP, stan na 15.03.2022 r. – zestawienie wg daty zaistnienia 
wypadku

Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach 
przy pracy zaistniałych w 2021 r. 

- wg sekcji PKD

przetwórstwo 
przemysłowe

górnictwo i wydobywanie

dostawa wody; gospodarka ściekami 
i odpadami; rekultywacja

pozostałe

handel 
i naprawy

transport i gospodarka 
magazynowa

administrowanie i działalność 
wspierająca

budownictwo

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo

196

67

53

46

806

537

193

122

84

Źródło: dane PIP, stan na 15.03.2022 r. – zestawienie wg daty zaistnienia 
wypadku
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reprezentowani byli poszkodowani w przedziale wiekowym 
30-39 lat (w 2020 r. dominowały osoby w wieku 50-59 lat, 
w 2019 r. w wieku 30-39 lat).

Obywatelstwo
Dane z kontroli dotyczących badania okoliczności i przy-

czyn wypadków przy pracy wskazują, że poszkodowani 
w wypadkach zaistniałych w 2021 r. to głównie obywatele 
polscy. 

Natomiast wśród obcokrajowców najliczniejsza grupa 
pochodziła spoza krajów UE (10% poszkodowanych). Domi-
nowały wśród nich osoby narodowości ukraińskiej 
– 164 osoby (w 2020 r. – 139; w 2019 r. – 179), z których 23 
poszkodowanych poniosło śmierć (w 2020 r. – 17; w 2019 r. 
– 18), a 48 doznało ciężkich obrażeń ciała. (w 2020 r. – 58; 
w 2019 r. – 49).

Najwięcej obywateli Ukrainy poszkodowanych w wypad-
kach przy pracy zbadanych przez inspektorów pracy 
wykonywało pracę w  zawodzie pomocniczego robotnika 
budowlanego, pakowacza ręcznego, ślusarza, betoniarza-
-zbrojarza, kierowcy ciągnika siodłowego, murarza, cieśli 
szalunkowego, dekarza, spawacza, ślusarza oraz rozbie-
racza-wykrawacza mięsa. Do wypadków tych dochodziło 
najczęściej wskutek upadku z wysokości, uderzenia przez 
spadający element, utraty kontroli nad maszyną lub mate-
riałem obrabianym oraz w  wyniku pochwycenia przez 
ruchome elementy maszyn. 

Grupa 8 poszkodowanych z „innych krajów spoza UE” to 
obywatele: Armenii, Bangladeszu, Kuby, Indonezji, Kirgista-
nu, Filipin, Pakistanu i Uzbekistanu.

Śmiertelnie poszkodowani w  wypadkach przy 
pracy (w odniesieniu do całej gospodarki)

Wśród poszkodowanych śmiertelnie w  zbadanych 
wypadkach przy pracy dominowały osoby pracujące w sek-
torze budowlanym – 42,4% ogółu poszkodowanych 
śmiertelnie (w 2020 r. – 32,5%; w 2019 r. – 36,9%). 

Sektor budowlany jest od lat najbardziej wypad-
kogennym rodzajem działalności prowadzącym 
do wypadków o najpoważniejszych, śmiertelnych 
skutkach.

Poszkodowani w zbadanych przez PIP 
wypadkach przy pracy zaistniałych w 2021 r.

– wg narodowości

Wyszczególnienie

Liczba poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy

Ogółem

w tym:

ze skut-
kiem 

śmiertel-
nym

z ciężkimi 
obrażenia-

mi ciała

Ogółem, w tym: 2 104 243 681

obywatele Polski 1 893 212 619

obywatele spoza 
krajów UE, w tym:

211 31 62

obywatele Ukrainy 164 23 48

obywatele Białorusi 15 2 5

obywatele Gruzji 14 2 5

obywatele Mołdawii 7 1 1

obywatele Wietnamu 3 1 1

inni 8 2 2

Źródło: dane PIP, stan na 15.03.2022 r. – zestawienie wg daty zaistnienia 
wypadku
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Źródło: dane PIP, stan na 15.03.2022 r. – zestawienie wg daty zaistnienia 
wypadku

Poszkodowani ze skutkiem śmiertelnym 
w zbadanych przez PIP wypadkach przy pracy 

zaistniałych w 2021 r. - wg sekcji PKD

budownictwo

administrowanie i działalność wspierająca

dostawa wody; gospodarka ściekami 
i odpadami; rekultywacja pozostałe

transport i gospodarka 
magazynowa

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo

handel i naprawy

przetwórstwo przemysłowe

górnictwo i wydobywanie

14

8

8

7

103

42

32

16

13

Źródło: dane PIP, stan na 15.03.2022 r. – zestawienie wg daty zaistnienia 
wypadku
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Następną co do liczebności była grupa poszkodowanych 
pracujących w zakładach:

 − przemysłowych –  17,3% (w 2020  r. – 17%, w  2019  r. 
– 17,8%), 

 − transportowych i  magazynowych –  13,2% (w 2020  r. 
– 10,3%, w 2019 r. – 10%)

 − w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i  rybactwie –  6,6% 
(w 2020 r. – 7,4%, w 2019 r. – 8,1%).

Analiza miejsc zaistnienia wypadków ze skutkiem śmier-
telnym dla poszkodowanych w wypadkach przy pracy zaist-
niałych w 2021 r., pozwala wskazać, że były to głównie:

 − teren budowy (obiekt nowy; rozbierany, burzony, 
remontowany) –  34,6% ogółu poszkodowanych 
śmiertelnie;

 − miejsca produkcji przemysłowej (produkcja; konserwacja 
i naprawy; magazynowanie; inne miejsca) – 30,5%;

 − miejsca i środki komunikacji publicznej – 12,3%;
 − tereny: leśne, zielone; miejsca: hodowli – 6,2%;
 − pod ziemią, wyłączając place budowy (kopalnie) – 2,5%;
 − inne miejsca (np. teren: myjni, portierni, wiaty, jadalnie/

stołówki) – 2,1%

Do wypadków ze skutkiem śmiertelnym dochodziło naj-
częściej wskutek:

 − upadku z wysokości, np. podczas: prac związanych 
z  montażem rusztowania; odsłonięcia elementów 
zabezpieczeń przeciwdeszczowych przed montażem 
nowych świetlików dachowych; demontażu konstrukcji 
stalowej węzła betoniarskiego; wchodzenia na dach 
o  nachyleniu około 45 stopni bez jakichkolwiek 
zabezpieczeń przed upadkiem z  wysokości; 
wchodzenia przy użyciu drabiny na strop garażu lub 
dach remontowanego budynku; przemieszczania 
się po remontowanej lokomotywie; wchodzenia po 
stopniach prowadzących do kabiny koparko-ładowarki 
(51 poszkodowanych – 21%);

 − uderzenia poszkodowanego przez spadający 
przedmiot, w tym uderzenie przez: spadającą ze stosu 
rurę, bryłę ziemi, zawieszone lub ścięte drzewo, stalowy 
zbiornik o wadze 6 000 kg; złożone ramię wysięgnika, 
skały stropowe w  wyrobisku podziemnym, arkusz 
blachy; ścianę przy pracach rozbiórkowych; ziemię 
w wykopie. (29 poszkodowanych – 11,9%);

 − utraty kontroli nad środkiem transportu lub 
obsługiwanym sprzętem ruchomym – np.: wózkiem 
transportowym, łyżką koparki umieszczoną na 
wysięgniku, platformą kolejową przystosowaną do 

transportu kontenerów, podziemną lokomotywą 
akumulatorową (14 poszkodowanych – 5,8%); 

 − porażenia prądem elektrycznym –  np. podczas: 
opuszczania naczepy samochodu usytuowanej 
w bliskiej odległości od napowietrznej linii energetycznej 
średniego napięcia; podłączania przewodów na 
czynnej instalacji prądu elektrycznego w  skrzynce 
rozdzielczej budynku mieszkalnego, wykonywania prac 
serwisowych instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej; 
zwijania przedłużacza z  uszkodzoną powłoką 
zewnętrzną i  uszkodzoną powłoką żyły miedzianej 
(9 poszkodowanych – 3,7%).

Przyczyny zbadanych przez PIP wypadków przy 
pracy zaistniałych w 2021 r. 

Przyczyny techniczne stanowiły 16,5% ogółu przyczyn 
wszystkich zbadanych przez PIP wypadków przy pracy zaist-
niałych w 2021 r. Wśród nich wymienić należy:

A. Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania 
techniczne i  ergonomiczne czynnika materialnego 
(nieprawidłowości projektowo-konstrukcyjne czynni-
ka materialnego) – 84% ogółu przyczyn technicznych.
W tej grupie przyczyn technicznych dominował 
brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające 
– 33,5% ogółu przyczyn technicznych. Na kolejnym 
miejscu znalazła się niewłaściwa stateczność czyn-
nika materialnego – 13,4%; następnie brak lub nie-
właściwe środki ochrony zbiorowej (w odniesieniu do 
czynnika materialnego) – 11,3%;

B. Niewłaściwy stan czynnika materialnego – 7,2%;
C. Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 

– 5,2%;
D. Wady materiałowe czynnika materialnego – 3,6%.

Przyczyny organizacyjne (36,8%) to m.in.:
A. Niewłaściwa ogólna organizacja pracy –  79,2% 

ogółu przyczyn organizacyjnych; dominował tu brak 
instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym 
(wśród nich głównie brakowało instrukcji prowa-
dzenia procesu technologicznego oraz instrukcji 
obsługi maszyn i urządzeń), następnie brak nadzoru 
oraz tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, 
odstępstw od przepisów i  zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy;

B. Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy – 14%;
C. Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 

– 6,8%.
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Przyczyny ludzkie stanowiły 46,7% ustalonych 
przyczyn dla wypadków przy pracy zaistniałych w 2021 r., 
zbadanych przez PIP. Wśród nich:

A. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika – sta-
nowiło 52,8% ogółu przyczyn ludzkich (w tym nie-
dostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej 
czynności w  połączeniu z  zaistnieniem niespo-
dziewanego zdarzenia; nieznajomość lub lekce-
ważenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy; brawura i ryzykanctwo);

B. Niewłaściwe samowolne zachowanie się pra-
cownika –  22,8% (dominowało niewłaściwe ope-
rowanie kończynami w  strefie zagrożenia oraz 
wykonywanie czynności bez usunięcia zagroże-
nia, np. niewyłączenie maszyny, niewyłączenie 
napięcia);

C. Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem 
materialnym przez pracownika – 13%.

Wypadki podczas pracy zdalnej
Państwowa Inspekcja Pracy otrzymała 10 zgłoszeń 

o  wypadkach zaistniałych w  2021 r., do których doszło 
podczas wykonywania pracy zdalnej. Zostały one zgło-
szone przez pracodawców poszkodowanych. Zgodnie 
z informacjami uzyskanymi od zgłaszających:

 − 9 poszkodowanych poniosło śmierć w wypadkach;
 − 1 poszkodowany doznał ciężkich obrażeń ciała.
Wszystkie wypadki noszą charakter nagłych przypad-

ków medycznych (w tym: udary, zasłabnięcia, niewydol-
ność krążeniowo-oddechowa). 

Organy Państwowej Inspekcji Pracy nie podjęły czyn-
ności kontrolno-nadzorczych związanych z  badaniem 
okoliczności i  przyczyn wypadku w  przypadku żadnego 
z  wyżej wymienionych zdarzeń. Do wszystkich zgłoszo-
nych wypadków doszło w  mieszkaniach prywatnych, do 
których dostęp inspektorów pracy jest w zasadzie niemoż-
liwy. W każdym przypadku jednak PIP zebrała informacje 
co do stanu postępowania powypadkowego, prowadzone-
go przez zespoły powypadkowe powołane przez praco-
dawców. Odnośnie wyszczególnionych zdarzeń wiadomo, 
że 7 z nich nie zostało uznanych za wypadki przy 
pracy. Powodem takiej decyzji w 6 przypadkach był brak 
przyczyny zewnętrznej zdarzenia, natomiast w  stosunku 
do jednego wystąpił brak związku zdarzenia z pracą. 

Dwa zdarzenia zostały przez zespoły powypadkowe 
prowadzące postępowania uznane za wypadki przy pracy. 
Natomiast jedno postępowanie z  dziesięciu zgłoszonych 
przypadków, jest nadal w toku.

Wnioski
Podobnie jak w  latach ubiegłych, tak i  w roku 2021 

w wypadkach zaistniałych podczas pracy przodują budow-
nictwo i przetwórstwo przemysłowe. Są to dwa najbardziej 
wypadkogenne sektory gospodarki w  Polsce, a  kontrole 
prowadzone w  zakładach pracy tych branż potwierdzają 
wysoki poziom nieprawidłowości w  zakresie zapewnia-
nia bezpieczeństwa i  higieny pracy osobom pracującym. 
Uchybienia te, skutkujące niebezpieczną organizacją pracy 
i  narażaniem pracujących na wypadki, zostały omówione 
w części Sprawozdania, dotyczącej kontroli prac budowla-
nych oraz zakładów produkcyjnych wybranych rodzajów. 

Wyniki kontroli prowadzonych przez PIP świadczą o tym, 
że stosowane przez inspektorów pracy środki prawne 
i sankcje karne, są niewystarczające do zapewnienia trwałej 
poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy w tych branżach. 
Nawet wnioski kierowane do ZUS o podwyższenie składki 
na ubezpieczenie wypadkowe o 100% z powodu rażących 
naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które 
z założenia powinny powodować ekonomiczny bodziec do 
pozytywnych zmian w  obszarze bhp nie zapewniają sku-
tecznej zmiany w świadomości osób organizujących pracę. 

W 2021 r. skierowano 47 wniosków do ZUS we wszyst-
kich przypadkach, które uprawniały PIP do takiego dzia-
łania. Z tego aż 40 wniosków dotyczyło zakładów 
pracy branży budowlanej, a 3 – branży przetwórstwa 
przemysłowego. 

Kolejnym działaniem Państwowej Inspekcji Pracy, zmie-
rzającym do ograniczania liczby wypadków przy pracy, 
jest przewidziana do realizacji w  latach 2022-2024 „Stra-
tegia kontroli i  prewencji w  budownictwie”. Główne 
założenie strategii polega na synergicznym oddziaływaniu 
kontrolami na duże i małe place budowy w połączeniu z roz-
budowanymi działaniami prewencyjnymi oraz promującymi 
bezpieczną pracę w  tym sektorze. Począwszy od stycz-
nia 2022 r. rozpoczęły się planowe kontrole i  rozpoznanie 
potrzeb i możliwości szkoleniowych wśród odbiorców dzia-
łań PIP –  pracodawców, pracowników oraz osób odpo-
wiedzialnych za bezpieczne i  higieniczne warunki pracy. 
Działania kontrolno-nadzorcze prowadzone w ramach 3-let-
niej „Strategii kontroli i prewencji w budownictwie” skoncen-
trują się na zagrożeniach wypadkowych związanych przede 
wszystkim z  wykonywaniem prac na wysokości, w  tym 
z rusztowań i drabin, a także na zagrożeniach przy pracach 
ziemnych, w  tym z  użyciem maszyn budowlanych i  urzą-
dzeń technicznych oraz przy pracach w wykopach. 

Także w  przetwórstwie przemysłowym PIP zaplano-
wała na rok 2022 kilka programów kontrolno-nadzorczych 
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oraz prewencyjnych ukierunkowanych na poprawę warun-
ków pracy. Wymienić tu można kontrole spełniania przez 
maszyny i  urządzenia wymagań bezpieczeństwa i  ochro-
ny zdrowia, dyktowanych dyrektywami i  rozporządzeniami 
unijnymi oraz przepisami krajowymi, ograniczanie zagrożeń 
zawodowych w  zakładach pracy stosujących substancje 
i mieszaniny chemiczne, wzmożony nadzór nad zakładami 
pracy, w  których obserwuje się wysoki poziom zagrożeń 
zawodowych i wypadkowych.

Natomiast dla osiągnięcia trwałej poprawy w  zakresie 
powszechnego przestrzegania przepisów bhp szczególnie 
istotne jest bezpośrednie zaangażowanie pracodawców 
w  proces zarządzania bezpieczeństwem i  higieną pracy. 
Najważniejsza jest świadomość, że obszar potocz-
nie przez nich zwany bhp, to równie istotny aspekt 
funkcjonowania firmy, jak płynność finansowa, 
poszerzanie rynków zbytu i rozwój firmy.

3.2. Ograniczanie zagrożeń wypadkowych 
poprzez wdrożenie elementów zarządzania 
bezpieczeństwem pracy w zakładach, 
w których wystąpiły wypadki przy pracy 

Zakres kontroli

W 2021 r. inspektorzy pracy sprawdzili skuteczność 
środków zapobiegających wypadkom przy pracy w  263 
zakładach, w  których ogółem pracę świadczyło ponad 
73 tys. osób, w tym ponad 2,5 tys. osób (3,8%) świadczyło 
pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Kontrole były 
przeprowadzone w zakładach, w których w okresie ostat-
nich 3 lat miały miejsce liczne wypadki przy pracy. 

W wytypowanych podmiotach, w latach 2018-2021, zare-
jestrowano 4  208 wypadków przy pracy, w  których 
9 osób poniosło śmierć, a 48 doznało ciężkich obra-
żeń ciała.

Sprawdzano jakość istniejącego w  zakładzie pracy 
sposobu zarządzania bezpieczeństwem pracy. W  szcze-
gólności ocenie podlegała rzetelność prowadzonych 
postępowań powypadkowych, dokładność i  adekwatność 
procesu wyznaczania ryzyka zawodowego, skuteczność 
działalności służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
sposób prowadzenia przez pracodawcę konsultacji z  pra-
cownikami lub ich przedstawicielami w  zakresie działań 
związanych z bhp, a w przypadku dużych zakładów – dzia-
łalność komisji bhp.

Wśród skontrolowanych pracodawców: 
 9 32% to zakłady kontrolowane powtórnie (pierwsza 

kontrola w 2019 r.), w których sprawdzano efekty wdro-
żonych środków profilaktycznych po wypadkach oraz 

działań organizacyjno-technicznych podjętych po kon-
trolach PIP,

 9 68% to pracodawcy kontrolowani po raz pierwszy 
pod kątem spójności działań podjętych po zaistnia-
łych wypadkach i środków profilaktycznych ustalonych 
w wyniku oceny ryzyka zawodowego.

Największą liczebnie grupę stanowiły zakłady zatrudnia-
jące od 50 do 249 osób (49%) oraz zakłady duże o zatrud-
nieniu powyżej 250 pracowników (36%). 

Diagnoza

Inspektorzy pracy dokonali analizy 839 dokumentacji 
oceny ryzyka zawodowego, stwierdzając nieprawidło-
wości w 54% skontrolowanych zakładów (w 2020 r. – 59%, 
w 2019 r. – 65%). 

Podczas kontroli stwierdzono brak 22 dokumentacji oce-
ny ryzyka zawodowego dla prac, podczas wykonywania 
których doszło do wypadku przy pracy. W dokumentacjach, 
które zostały przygotowane, do najczęstszych nieprawi-
dłowości należały: niezidentyfikowanie zagrożeń, które 
doprowadziły do wypadków, brak aktualizacji oceny ryzyka 
zawodowego o  zagrożenia, których aktywizacja doprowa-
dziła do wypadku, nieplanowania działań profilaktycznych 
tam, gdzie było to konieczne, a także brak spójności wdro-
żonych środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami 
i wnioskami określonymi w protokołach powypadkowych. 

Jednym z  problemów było także nieinformowanie pra-
cowników o  ryzyku występującym na zajmowanym sta-
nowisku szczególnie po przeprowadzonej aktualizacji 
dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. 

Ważnym obszarem weryfikowanym podczas kontroli była 
jakość i  rzetelność przygotowania dokumentacji powy-
padkowej. Analizie poddano 1 707 dokumentacji usta-
lenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 
W części z nich stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, 
mające wpływ na eliminowanie zagrożeń wypadkowych, 
polegające na: 

 − zgłaszaniu wypadków z  nieuzasadnioną zwłoką 
czasową; 

 − przystępowaniu do badania okoliczności i  przyczyn 
wypadku po kilku dniach od zdarzenia, co zdecydowa-
nie utrudniało ustalenie stanu faktycznego;

 − niedołączaniu pełnego i  rzetelnego materiału dowo-
dowego (w tym dokumentacji fotograficznej czy szki-
ców, informacji od świadków zdarzenia, itp.), który to 
materiał umożliwiłby dokonanie prawidłowej oceny 
okoliczności zdarzenia (stan ten znajdował bezpośred-
nie odzwierciedlenie w opisach okoliczności wypadków 
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przy pracy pozbawionych, zdaniem kontrolujących, 
podstawowych informacji pozwalających na dokona-
nie prawidłowej oceny przyczyn zdarzenia, np. braki 
informacji dotyczących maszyn na których doszło do 
wypadku, braki informacji dotyczących stosowanych 
środków ochrony indywidualnej, stosowanej odzie-
ży, itd.);

 − ustalaniu tylko części przyczyn i niestety niekiedy nie-
adekwatnych do okoliczności (nie zawsze zwracano 
uwagę na przyczyny wynikające ze stanu techniczne-
go maszyn, czy obiektów oraz wynikające z organizacji 
pracy);

 − nieformułowaniu w protokołach powypadkowych wnio-
sków i  środków profilaktycznych lub podawaniu środ-
ków i  wniosków profilaktycznych nieadekwatnych do 
przyczyn wypadku i zagrożeń inicjujących wypadek; 

 − niewdrażaniu przez pracodawców środków i  wnio-
sków profilaktycznych wskazanych w  protokołach 
powypadkowych. 

Następnym obszarem kontrolnym było przygotowanie 
do pracy, rozumiane jako dopuszczenie do pracy pracow-
ników przeszkolonych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz poinstruowanych poprzez wydanie i udostępnie-
nie instrukcji bhp – zgodnie z obowiązkiem. 

Podczas 19% kontroli inspektorzy pracy stwierdzili nie-
prawidłowości polegające głównie na dopuszczeniu do pra-
cy bez odpowiednich szkoleń bhp, niewłaściwej organizacji 
szkoleń bhp, braku szczegółowych programów szkoleń, czy 
niezapewnieniu wykładowców o  odpowiednich kompeten-
cjach (w 2020 r. – 37%, 2019 r. – 35% kontroli). Natomiast 
kwestie związane z niesporządzeniem instrukcji bhp okre-
ślonych procesów pracy, obsługi maszyn lub niezapewnie-
niem możliwości stałego korzystania z  tych dokumentów 
były zidentyfikowane podczas 16% kontroli (w 2020 r. – 19%, 
2019 r. – 24%). 

Zapewnienie przez przedsiębiorców bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy w dużej mierze zależy od wspar-
cia przez odpowiednio wyszkolonych i  przygotowanych 
pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Tymczasem w blisko co czwartej kontroli stwierdzono nie-
należyte wykonanie zadań przez osoby do tego powołane. 
Przejawiało się to, np. niewłaściwie sporządzonymi protoko-
łami powypadkowymi, czy brakiem przeprowadzania przez 
służbę bhp okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. Kontrole wykazały, np.:

 − brak zabezpieczenia stref niebezpiecznych, ruchomych 
elementów, brak spełnienia minimalnych wymagań 
w zakresie eksploatacji maszyn;

 − niewłaściwą eksploatację maszyn i  urządzeń, brak 
przeglądów technicznych (niesprawne urządzenia lub 
celowe usuwanie systemów bezpieczeństwa);

 − łamanie ustalonych procedur związanych 
z bezpieczeństwem i higieną pracy;

 − nieutrzymanie obiektów i  pomieszczeń pracy 
w należytym porządku oraz dobrym stanie technicznym;

 − niewłaściwą organizację i ergonomię stanowisk pracy.
Te nieprawidłowości powinny zostać wyeliminowane 

przez służbę bhp podczas wykonywania podstawowych 
zadań nałożonych przepisami prawa pracy, m.in. kontro-
li warunków pracy, a  także przestrzegania przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy, udziału w procesie 
dokonywania oceny ryzyka zawodowego. Realne wykona-
nie tych zadań, obejmujących wizytę na stanowisku pracy, 
pozwoliłoby na zidentyfikowanie zagrożeń zawodowych 
oraz niewłaściwych technik wykonywania pracy. 

Kontrole wykazały, że istotnym elementem poprawia-
jącym stan bhp w  kontrolowanych przedsiębiorstwach był 
wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy. Takich zakładów w skontrolowanej grupie 
w  2021  r. było 29 (w 2020  r. –  13, 2019  r. –  19). Zakłady, 
które wdrożyły system zarządzania bezpieczeństwem pracy 
cechowała lepsza organizacja pracy w związku z opracowa-
nymi i wdrożonymi procedurami i instrukcjami. 

W zakładach, w których nie wdrożono takiego systemu 
trudno było stwierdzić prawidłowy przebieg cyklu zarządza-
nia (według Deminga – PDCA). Jeżeli już podejmowane były 
działania na etapie planowania (np. w związku z wnioska-
mi zespołów powypadkowych) i niekiedy dochodziło do ich 
realizacji (wykonania, np. przez odpowiednie służby) to nie-
stety rzadko stwierdzano sprawdzenie prawidłowości pod-
jętych działań.

Wnioski 

Wyniki kontroli potwierdziły, że nadal stwierdzane są 
nieprawidłowości w  zakresie prowadzonych postępowań 
powypadkowych i  określania na podstawie dokonanych 
ustaleń wniosków profilaktycznych eliminujących lub ogra-
niczających zagrożenia, których aktywacja doprowadziła do 
wypadków przy pracy. Dotyczy to zarówno zakładów kontro-
lowanych pierwszy raz w tym zakresie, jak i zakładów, w któ-
rych prowadzone już były w okresie wcześniejszym kontrole 
w ramach tego zadania.

W zakładach objętych kontrolami po raz kolejny liczba 
nieprawidłowości znacząco się zmniejszyła, wyraźna 
jest również poprawa pod względem merytorycznym 
prowadzonych postępowań powypadkowych. 
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Zauważalnym problemem pozostaje określenie skutecz-
nych działań eliminujących zagrożenie lub brak skutecz-
nego nadzoru nad ich wdrożeniem. Jednak w  większości 
zakładów pracodawca bezpośrednio po wypadkach idąc za 
wskazaniami zespołów powypadkowych podejmował środki 
profilaktyczne polegające, np. na dokonaniu przeglądu gru-
py maszyn o podobnej konstrukcji do maszyny, z udziałem 
której miał miejsce wypadek, chcąc w ten sposób wyelimino-
wać ewentualne zagrożenia również w odniesieniu do innych 
osób. Działania te okazały się skuteczne (nie stwierdzano 
wypadków bądź stwierdzano nieliczne wypadki o podobnym 
charakterze czy okolicznościach) i mają charakter trwały.

Zdarzało się jednak, że w  miarę upływu czasu przy 
dodatkowym narażeniu związanym z  występującą pan-
demią i  koncentrowaniu się na działaniach ograniczają-
cych rozprzestrzenianie się wirusa oraz nawarstwiania się 
nowych zadań, działania te traciły na znaczeniu zarówno dla 
osób nadzorujących, jak i samych pracodawców. 

Należy podkreślić, iż na poziom bezpieczeństwa pracy 
bezsprzecznie znaczący wpływ ma szeroko rozumiana kul-
tura bezpieczeństwa pracy.

Im wyższy poziom kultury bezpieczeństwa w zakładzie, 
tym mniejsza liczba nieprawidłowości stwierdzanych 
w trakcie kontroli.

Znajduje to bezpośrednie potwierdzenie w  trakcie pro-
wadzonych analiz postępowań powypadkowych w  zakła-
dach pracy. Tam, gdzie poziom kultury bezpieczeństwa 
pracy jest na niskim poziomie, a pracodawca (a najczę-
ściej kierownicy średniego i najniższego szczebla) toleruje 
nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, można było 
stwierdzić przypadki zdarzeń wypadkowych mających 
cechy powtarzalne.

Kontrole wskazują, że działania prowadzone przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy przynoszą pożądany efekt. Z tego 
względu w  kolejnych latach kontrole będą kontynuowane 
w grupie zakładów o wysokiej skali zagrożeń zawodowych 
i wypadkowych.

Kolejnym działaniem urzędu jest zorganizowanie pro-
gramu prewencyjnego dotyczącego „Efektywnego 
zarządzania ryzykiem zawodowym”. Program ma na 
celu spopularyzowanie prawidłowej oceny ryzyka zawodo-
wego, jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeń-
stwem w  pracy i  prewencji wypadkowej. Istotą programu 
jest uświadomienie odbiorcom, że ocena ryzyka zawodo-
wego to narzędzie do oceny procesu pracy, pozwalające 
w  profesjonalny sposób wykrywać zagrożenia dla zdro-
wia oraz podejmować odpowiednie działania korygujące 
i zapobiegawcze.



4Działalność Państwowej 
Inspekcji Pracy

w stanie zagrożenia
epidemicznego 

w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2

Rozdział
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4. Działalność Państwowej Inspekcji 
Pracy w stanie zagrożenia epide-
micznego w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2

4.1. Funkcjonowanie Państwowej Inspekcji 
Pracy w stanie pandemii

Utrzymujący się drugi rok stan pandemii spowodował 
konieczność zmodyfikowania działań tradycyjnie podej-
mowanych przez PIP, w  sposób zapewniający możliwość 
zrealizowania zadań ustawowych i Programu działania na 
2021  r. Doświadczenia pandemiczne, zdobyte w  2020  r. 
oraz przygotowane wówczas z końcem roku rozwiązania, 
zostały wdrożone do praktyki funkcjonowania organów PIP 
na początku 2021  r. Ustalonym priorytetem pozostawało 
wykonanie zaplanowanych zadań, zapewnienie nieprze-
rwanej ciągłości funkcjonowania urzędu, przy jednoczesnej 
konieczności zabezpieczenia własnych pracowników, nara-
żonych – tak jak wszyscy obywatele – na możliwość zara-
żenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Z początkiem roku 2021 przekazano okręgowym 
inspektorom pracy do stosowania stanowisko Komisji 
Prawnej Głównego Inspektora Pracy z  dnia 22  grudnia 
2020  r. w  sprawie możliwości i  zasad prowadzenia przez 
uprawnione organy Państwowej Inspekcji Pracy kontroli lub 
poszczególnych czynności kontrolnych w  sposób zdalny 
oraz opracowane na jego podstawie Wytyczne do kontroli 
lub poszczególnych czynności kontrolnych prowadzonych 
w sposób zdalny przez Państwową Inspekcję Pracy. Zapew-
niło to możliwość prowadzenia kontroli w systemie zdalnym 
i hybrydowym, łączącym fizyczną obecność w kontrolowa-
nych podmiotach, ograniczoną do niezbędnego minimum, 
pozwalającego ocenić stopień przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, z możliwością weryfikacji 
dokumentów zakładowych w jednostkach organizacyjnych 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz podczas zadań wykony-
wanych zdalnie przez inspektorów pracy. Zimowy wzrost 
liczby odnotowywanych w  Polsce przypadków zarażenia 
COVID-19 zaczął stopniowo zanikać w  połowie lutego 
2021 r., co pozwoliło Głównemu Inspektorowi Pracy podjąć 
decyzję o powrocie do pełnej realizacji czynności kontrol-
nych przez organy PIP. Czynności te mogły ponownie być 
realizowane przez inspektorów pracy poprzez bezpośredni 
kontakt z podmiotem kontrolowanym lub jego przedstawi-
cielami i odbywać się w siedzibie lub w miejscach prowa-
dzenia przez niego działalności, co zostało wskazane jako 
preferowana forma kontroli. Dodatkowo utrzymano możli-
wość prowadzenia działań w  formie kontroli hybrydowych 
lub kontroli zdalnych, zgodnie z Wytycznymi wspomnianymi 
wyżej.

Marcowy wzrost liczby zakażeń skutkował przekazaniem 
okręgowym inspektorom pracy kompetencji decyzyjnych 
co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych 
w  formie kontroli bezpośrednich, hybrydowych lub 
zdalnych, przy uwzględnieniu lokalnej sytuacji epidemicznej 
w  poszczególnych województwach. W  szczególności 
okręgowi inspektorzy pracy obowiązani zostali do 
odpowiednich i  adekwatnych reakcji, gdy na terenie 
kierowanego przez nich okręgowego inspektoratu pracy 
następował znaczny wzrost liczby przypadków zakażenia 
koronawirusem. Ponadto, polecono zwierzchnikom 
okręgów, w  przypadku podjęcia decyzji o  konieczności 
przeprowadzenia bezpośrednich czynności kontrolnych 
lub kontroli hybrydowych, każdorazowe, bezwzględne 
stosowanie środków profilaktycznych zmniejszających 
ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przez podległych 
im inspektorów pracy. Aktualny w tym zakresie pozostawał 
dokument opracowany jeszcze w 2020 r. Zalecenia mające 
na celu ochronę zdrowia inspektorów pracy i zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 podczas realizacji 
czynności kontrolnych, a zwłaszcza jego część poświęcona 
wyposażaniu inspektorów pracy w  środki ochrony 
indywidualnej, odpowiednie do poziomu narażenia 
mogącego wystąpić w kontrolowanym podmiocie.

W kwietniu 2021 r. nastąpił kolejny lawinowy wzrost licz-
by zachorowań na koronawirusa stwierdzanych w Polsce, 
co wymusiło konieczność ograniczenia czynności kontro-
lnych prowadzonych przez inspektorów pracy bezpośred-
nio w siedzibach kontrolowanych podmiotów wyłącznie do 
przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i  zdrowia 
pracowników oraz badania śmiertelnych i ciężkich wypad-
ków przy pracy. W  pozostałych przypadkach kontrole 
– jeżeli nie wymagały bezpośredniego kontaktu z podmio-
tem kontrolowanym lub jego przedstawicielami – realizowa-
ne były w formie kontroli zdalnych.

Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła stopniowo 
wracać do normalnego trybu realizacji zadań kontrolnych, 
poprzez kontrole hybrydowe, a 13 maja 2021 r. ponownie 
polecono organom PIP powrót do preferowanego sposo-
bu działania, czyli pełnej realizacji czynności w siedzibach 
podmiotów kontrolowanych lub miejscach prowadzenia 
przez nich działalności.

W ciągu roku, w  okresach zwiększonej liczby odnoto-
wywanych przypadków zachorowań na COVID-19 , szcze-
gólnie w  listopadzie i  grudniu 2021  r., przypominano 
okręgowym inspektorom pracy o możliwości podejmowania 
decyzji w sprawie sposobu prowadzenia czynności kontro-
lnych przez podległych inspektorów pracy. Jednocześnie 
nakazano dalsze przestrzeganie obowiązku stosowania 
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i  wykonywanych czynności oraz występowania sytuacji, 
w  których prawdopodobieństwo kontaktu pracownika 
z  osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 było znaczące. 
W szczególności obejmował okoliczności związane z:

 − aktualizacją oceny ryzyka zawodowego i/lub 
wprowadzeniem procedur (wskazówek, zaleceń lub 
dobrych praktyk „antycovidowych”);

 − wyposażeniem pracowników w  środki ochrony 
indywidualnej lub środki ochrony osobistej związane 
ze zwalczaniem epidemii (maseczki, przyłbice, 
rękawiczki, płyny dezynfekujące, środki higieniczne, 
środki do dezynfekcji rąk, itp.);

 − organizacją stanowisk pracy (z uwzględnieniem 
wymaganej odległości min. 1,5 m między nimi), w tym 
prawidłowej organizacji stanowisk pracy pracujących/
zatrudnionych, mających kontakt z  interesantami/
klientami/osobami trzecimi (dystans społeczny, 
przegrody fizyczne np. ekrany z  pleksiglasu, środki 
ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii, 
itp.);

 − wdrożeniem (w miarę możliwości) rozwiązań 
organizacyjnych przewidujących wykonywanie pracy 
zdalnej lub pracy rotacyjnej.

Łącznie przeprowadzono 25,5 tys. kontroli w  23,7 
tys. podmiotów, w  których pracowało ogółem 1,7 mln 
osób, w tym 1,3 mln zatrudnionych na podstawie stosunku 
pracy (w 2020 r. – 16,7 tys. kontroli w 15,8 tys. podmiotów).

Pod względem profilu prowadzonej działalności, wśród 
skontrolowanych zakładów pracy dominował handel 
i  naprawy –  25% kontroli. Ponad połowa skontrolowa-
nych zakładów zaliczała się do mikroprzedsiębiorstw 
zatrudniających do 9 osób – 54%.

środków ochrony indywidualnej i  przestrzegania zasad 
reżimu sanitarnego, poprzedzonego analizą lokalnych uwa-
runkowań epidemicznych.

Podobnym regułom podlegało udzielanie porad osobi-
stych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji 
Pracy –  umożliwiano obywatelom korzystanie z  tej formy 
poradnictwa w okresach mniejszego nasilenia rejestrowa-
nej liczby przypadków zachorowania na COVID-19, przy 
zachowaniu organizacyjnych (wydzielone pomieszczenia 
w  pobliżu wejść do siedzib, zalecane odległości między 
rozmówcami ,codzienna dezynfekcja, unikanie kolejek 
–  umawianie zainteresowanych na konkretne godziny) 
i technicznych (przegrody pleksiglasowe, maseczki, rękawicz-
ki, płyn do dezynfekcji, dezynfekowanie dokumentów) sposo-
bów ograniczania ryzyka zachorowania pracowników PIP.

Dzięki strategicznemu przygotowaniu urzędu do funk-
cjonowania w czasie pandemii spośród 55,8 tys. kon-
troli przeprowadzonych w 2021 r., formę hybrydową 
przybrało 10,2 tys. (18,3% ogólnej liczby), a w pełni 
zdalnie odbyło się zaledwie 1 038 kontroli (1,9%).

4.2. Działania podejmowane przez zakłady 
pracy w celu zapewnienia osobom 
pracującym odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie 
pandemii COVID-19

Zakres kontroli

W 2021  r. Państwowa Inspekcja Pracy kontynuowała 
kontrole weryfikujące realizację obowiązków nałożonych 
na podmioty zatrudniające w  zakresie zapobiegania roz-
przestrzenianiu się koronawirusa.

Podczas realizacji planowych kontroli dotyczących prze-
strzegania uprawnień pracowniczych, obowiązku zapew-
nienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz 
legalności zatrudnienia, inspektorzy pracy sprawdzali sto-
sowanie się do przepisów mających na celu ograniczenie 
narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w zakładach 
pracy, a także realizację obowiązku przekazywania pracow-
nikom kontrolowanych zakładów informacji o zagrożeniach 
dla zdrowia i życia oraz podjętych działaniach ochronnych 
i  zapobiegawczych. Szczególną uwagę zwrócono na pro-
blematykę zagrożeń biologicznych w środowisku pracy oraz 
zagadnień związanych ze stosowaniem produktów biobój-
czych przez pracowników, przede wszystkim preparatów do 
dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń pracy.

Zakres przedmiotowy kontroli uzależniony był od pro-
filu działalności zakładu pracy, tj. od procesów pracy 

Struktura skontrolowanych zakładów 
- wg wielkości zatrudnienia

do 9 pracowników

50-249 pracowników

250 pracowników i powyżej

10-49 pracowników

5%

12%

54%

29%



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

ROZDZIAŁ 4  35 

Diagnoza

Nieprawidłowości związane z nierespektowaniem obo-
wiązków wynikających z przepisów, mających na celu 
ograniczenie narażenia na zakażenie wirusem SARS-
CoV-2, stwierdzono w blisko 12% kontrolowanych 
zakładów (w 2020 r. w 43%).

Należy zaznaczyć, że kompetencja organów inspekcji 
pracy w  zakresie wydawania środków prawnych w  przy-
padku niespełnienia wymagań dotyczących ograniczenia 
narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 obejmuje: 
ocenę ryzyka związaną z zawodowym narażeniem 
na czynniki środowiska pracy, informowanie o  ryzy-
ku pracowników oraz stosowanie niezbędnych środków 
profilaktycznych zmniejszających ryzyko, w  tym środków 
ochrony indywidualnej. Pozostałe zagadnienia, jako wyni-
kające z ogłoszonego stanu pandemii, należą do kom-
petencji organów inspekcji sanitarnej i w związku ze 
stwierdzaniem stanu nieprawnego inspektorzy pracy infor-
mowali właściwych powiatowych i wojewódzkich inspekto-
rów sanitarnych.

W 2021 r. przekazano 143 takie powiadomienia oraz 
wspólnie przeprowadzono 4  kontrole (w 2020  r. – 462 
powiadomienia).

Obowiązek aktualizacji oceny ryzyka podczas wyko-
nywania określonej pracy lub opracowania procedur 
postępowania w tych przypadkach, w których wirus SAR-
S-Cov-2 nie stanowił zagrożenia zawodowego, nie został 
dopełniony w  15% zakładów pracy. Obowiązki te niejed-
nokrotnie nie były realizowane, pomimo stosowania się do 
wymogów sanitarnych i wprowadzenia zmian w organizacji 
pracy pracowników ze względu na ryzyko zakażenia się wiru-
sem SARS-CoV-2.

Brak oceny ryzyka zawodowego związanego z wyko-
nywaną pracą, w tym w zakresie zawodowego narażenia na 

czynnik biologiczny wirus SARS-CoV-2, stwierdzony został 
w 16% kontrolowanych zakładów pracy i dotyczył 11% sta-
nowisk pracy. 

Tylko w 1,1% zakładów pracy nie zostały wdrożone lub nie 
były stosowane odpowiednie środki ograniczające ryzyko 
narażenia na koronawirusa (1,5% kontrolowanych stanowisk 
pracy).

Na ogół pracodawcy byli świadomi zagrożeń, jakie 
niesie ze sobą zakażenie koronawirusem wszystkich osób 
świadczących pracę w zakładzie i w zdecydowanej większo-
ści stosowali się do wymagań przepisów wynikają-
cych ze stanu pandemii, w tym wyposażali pracowników 
w odpowiednio dobrane środki ochrony. W niektórych przy-
padkach brak środków ochrony osobistej czy płynów do 

Struktura skontrolowanych zakładów - wg PKD

handel 
i naprawy

przetwórstwo 
przemysłowe

pozostałe

zakwaterowanie 
i usługi gastronomiczne

transport i gospodarka 
magazynowa

uslugi administrowania

budownictwo

pozostała działalność usługowa

4%

18%

25%

19%

18%

6%

6%

4%

Ocena ryzyka związanego z wykonywaną pracą - 
Nieprawidłowości stwierdzone w latach 2020-2021

Wyszczególnienie

Odsetek kontroli, 
w których stwierdzono 

nieprawidłowości

2020 2021

Aktualizacja oceny ryzyka zawodo-
wego lub opracowanie wytycznych/
procedur informujących pracowników 
o zasadach ochrony przed naraże-
niem na zagrożenie epidemiczne 
SARS-CoV-2

38 15

Brak oceny ryzyka zawodowego 
w przypadku występowania 
SARS-CoV-2 w procesie pracy

11 16

Określenie i stosowanie środków 
ograniczających ryzyko narażenia 
na SARS-CoV-2

12 1,1

Nieprawidłowości dotyczace stosowania się 
do ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu pandemii w latach 2020-2021

Wyszczególnienie

Odsetek kontroli, 
w których stwierdzono 

nieprawidłowości

2020 2021

Odległość min. 1,5 m między stano-
wiskami pracy

2,0 0,5

Zapewnienie zatrudnionym środków 
do dezynfekcji rąk lub rękawiczek 
jednorazowych

2,1 0,8

Wyposażenie w środki ochrony 
osobistej związane ze zwalczaniem 
epidemii, jeżeli nie jest możliwe 
zachowanie odległości 1,5 m 

1,3 0,7

Korzystanie z dostarczonych środ-
ków ochrony osobistej związanych 
ze zwalczaniem epidemii

3,0 1,2
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dezynfekcji związany był z brakiem nadzoru nad bieżącym 
zużyciem tych środków. Nie było to natomiast związane ze 
złą wolą pracodawcy. Znaczna liczba pracodawców podej-
mowała również działania mające na celu ograniczenie 
dostępu na teren zakładu pracy. Wielu z nich zamykało 
zakłady, uniemożliwiając wstęp osobom trzecim. Nie wszy-
scy przedsiębiorcy mieli taką możliwość, w  szczególności 
z branży usługowej czy handlu.

Nieprawidłowości w zakresie organizacji stanowisk pracy 
dla pracowników, których charakter pracy wiązał się z bez-
pośrednim kontaktem z  interesantami, klientami lub 
innymi osobami spoza zakładu pracy, również kształtowa-
ły się na dość niskim poziomie. 

Pracodawcy na ogół zabezpieczali pracujących przed 
bezpośrednim kontaktem z  osobami trzecimi poprzez 
stworzenie dystansu min. 1,5 m  lub zastosowanie przegro-
dy fizycznej (np. z pleksiglasu) lub wyposażali ich w środki 
ochrony związane ze zwalczaniem epidemii, jak np.: masecz-
ki, rękawiczki, środki do dezynfekcji. 

Największym problemem w  tych zakładach były zacho-
wania osób trzecich, z których część lekceważyła wytyczne 
opracowane w  zakładzie pracy. Pracodawcy niejedno-
krotnie nie mogli wymusić respektowania wymogów 
sanitarnych na osobach trzecich, a  jedną z  przyczyn 
takiego stanu rzeczy była obawa przed utratą klienta.

Należy podkreślić, że liczba naruszeń w zakresie stoso-
wania się do określonych ograniczeń, nakazów i zaka-
zów ustanowionych w  związku z  wystąpieniem stanu 
pandemii była niska. Spowodowane to było zrozumie-
niem przez ogół społeczeństwa konsekwencji i poten-
cjalnych skutków zdrowotnych zakażenia i zachorowania, 
a także dróg przenoszenia się koronawirusa.

Nieprawidłowości dotyczące organizacji stanowisk 
pracy dla pracowników, których charakter pracy 
wiąże się bezpośrednio z kontaktem z interesantami, 
klientami lub innymi osobami spoza zakładu pracy 

w latach 2020-2021

Wyszczególnienie

Odsetek kontroli, 
w których stwierdzono 

nieprawidłowości

2020 2021

Organizacja stanowisk pracy z bez-
pośrednim kontaktem z interesan-
tami, klientami lub innymi osobami 
spoza zakładu pracy

2,2 0,3

Zapewnienie rękawic jednorazowych 
dla interesantów/klientów

2,4 2,6

Zapewnienie środków do dezynfekcji 
rąk dla interesantów/klientów

1,2 1,1

Z uwagi na konieczność stosowania w zakładach pracy 
preparatów do dezynfekcji rąk i  powierzchni inspektorzy 
pracy badali również zagadnienia związane z czynni-
kami chemicznymi w środowisku pracy. 

Sprawdzano stosowanie oraz przechowywanie i maga-
zynowanie produktów biobójczych do dezynfekcji 
rąk i powierzchni w związku z zapobieganiem rozprze-
strzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Produkty biobójcze do 
dezynfekcji powierzchni mogą stanowić istotne zagrożenie 
dla pracujących, szczególnie podczas procesów ich apli-
kacji. Z kolei zagrożenia związane z prawidłowym stoso-
waniem produktów biobójczych do dezynfekcji rąk można 
ocenić jako stosunkowo niskie, choć oczywiście nie można 
ich lekceważyć.

Nieprawidłowości związane z  przestrzeganiem obo-
wiązków wynikających z  przepisów o  produktach 
biobójczych do dezynfekcji, mających na celu ogra-
niczenie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 
oraz przepisów bhp dla stwarzających zagrożenie czyn-
ników chemicznych stwierdzono w niemal 2/3 kontrolo-
wanych zakładów. 

Pracodawcy nie potraktowali produktów stosowanych 
w  celu przeciwdziałania COVID-19 w  sposób adekwatny 
do zagrożeń wynikających z ich charakteru.

Kontrolowano prawidłowość oznakowania stosowa-
nych produktów biobójczych jako istotnego elementu 
ostrzegania o  zagrożeniach i  wskazywania właściwego 
sposobu ich stosowania do dezynfekcji oraz przechowy-
wania. Przedsiębiorcy zwykle spełniali wymagania w tym 
zakresie, a nieprawidłowości odnotowano w niewielu przy-
padkach. Stwierdzono niewłaściwe etykiety produktów 
biobójczych, zawierające niepełne informacje lub o treści 
niezgodnej z  pozwoleniami na wprowadzenie do obrotu. 
Informowano o  tym Urząd Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych 
oraz właściwych powiatowych inspektorów sanitarnych. 

Stosowanie oraz przechowywanie i magazynowanie 
produktów biobójczych do dezynfekcji 

rąk i powierzchni 

nieprawidłowe oznakowanie 
stosowanych produktów biobójczych

niezapewnienie pracującym 
dostępności do informacji z kart 

charakterystyki

brak karty charakterystyki 
produktów biobójczych 

brak lub nieprawidłowe instrukcje bhp  
dot. postępowania z materiałami 

szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

27

39

15

10

odsetek kontroli, w których stwierdzono 
nieprawidłowości
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Należy jednak zaznaczyć, że zwiększone zapotrzebo-
wanie na środki dezynfekcyjne w  pandemii spowodowa-
ło czasowe obniżenie poziomu przestrzegania przepisów 
dotyczących oznakowania produktów biobójczych. Niektó-
rzy producenci wprowadzali do obrotu produkty biobójcze, 
na które nie uzyskali jeszcze wymaganej decyzji, tj. jesz-
cze podczas trwania procesu rejestracji.

Uchybienia w  zakresie oznakowania produktów zgod-
nie z unijnym rozporządzeniem CLP dotyczyły co 10 kon-
trolowanego podmiotu.

W znacznej liczbie kontrolowanych zakładów (39% 
kontroli) inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowo-
ści dotyczące braku lub niepoprawnie sporządzonych 
instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczą-
cych postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia 
i niebezpiecznymi. Część pracodawców nie uwzględniała 
w  instrukcjach istotnych dla bezpieczeństwa informacji, 
przede wszystkim dotyczących przygotowania środka 
biobójczego do użycia, sposobu prowadzenia czynności 
mycia lub dezynfekcji, rodzajów środków ochrony indy-
widualnej, których stosowanie jest konieczne oraz zasad 
postępowania w  sytuacjach awaryjnych. Brak tych infor-
macji uniemożliwiał pracownikom zdobycie podstawowej 
wiedzy w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy. 

Pracodawcy kontrolowani po raz pierwszy, szczególnie 
w małych zakładach, nie mieli świadomości, że wymaga-
ne jest posiadanie kart charakterystyki produktów 
biobójczych (27% kontroli odnoszących się do 111 
rodzajów mieszanin do dezynfekcji) oraz zapozna-
nie pracowników z informacjami w nich zawartymi. Z kolei 
pracodawcy posiadający karty charakterystyki często nie 
widzieli potrzeby ich aktualizacji. Wpływało to negatywnie 
na identyfikowanie zagrożeń i podejmowanie właściwych 
działań w zakresie bhp. W 15% zakładów nie zapewniono 
pracującym dostępności do informacji z  kart charaktery-
styki dla mieszanin dezynfekujących.

Zdarzało się magazynowanie produktów bio-
bójczych razem z  innymi chemikaliami, dla których nie 
rozpoznano wzajemnej możliwości wchodzenia w  nie-
pożądane reakcje chemiczne. Mimo iż dotyczyło to tylko 
5% kontrolowanych podmiotów, to z uwagi na zagrożenia 
stanowiło istotne zaniechanie. Kontrole wykazały również 
brak oznakowania miejsc przechowywania, magazyno-
wania i  sporządzania roztworów produktów biobójczych 
(8% zakładów).

Epidemia wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 spo-
wodowała wzrost zainteresowania pracodawców w zakre-
sie kierowania pracowników do wykonywania pracy 

w formie zdalnej. Najczęściej praca tego rodzaju wiąza-
ła się z obsługą monitora ekranowego. Praca zdalna miała 
miejsce głównie w  jednostkach administracji publicznej, 
szkolnictwie, firmach informatycznych oraz biurach zakła-
dów, gdzie możliwa była praca rotacyjna. Inspektorzy 
pracy sprawdzali prawidłowość wdrażania przyjętych roz-
wiązań organizacyjnych u pracodawców umożliwiających 
w  określonych sytuacjach wykonywanie pracy zdalnej 
przez pracujących/zatrudnionych. Stwierdzone nieprawi-
dłowości w  tym zakresie dotyczyły 2,8% pracowników 
skierowanych do wykonywania pracy zdalnej przez 
pracodawców w 4,8% zakładów pracy, w których zatrud-
niano pracowników w tej formie.

Wnioski
Mimo zauważalnej poprawy w  porównaniu do 

poprzedniego roku, szczególnie w  zakresie ogólnej 
organizacji stanowisk pracy, nadal najwięcej nieprawidło-
wości podczas kontroli prowadzonych przez inspektorów 
pracy stwierdzono w  związku z  koniecznością aktu-
alizacji oceny ryzyka zawodowego lub sporządzania 
dokumentów wewnętrznych, informujących pracowników 
o  zagrożeniu wynikającym ze stanu pandemii spowodo-
wanego wirusem SARS-CoV-2 oraz o zasadach ochrony 
przed narażeniem na ten czynnik biologiczny (obowiązek 
informacyjny pracodawcy). 

Zagrożenia zawodowe powodowane przez czynni-
ki biologiczne są na stałe wpisane w  zakres działań 
Państwowej Inspekcji Pracy, m.in. jako element kontroli 
dotyczących określonych branż lub określonego rodzaju 
prac, w których te zagrożenia występują. Problematyka 
zagrożeń zawodowych spowodowanych czynnika-
mi biologicznymi będzie nadal podejmowana przez PIP 
i realizowana wraz z ustawowymi czynnościami kontrolno-
nadzorczymi i prewencyjno-promocyjnymi.

Odnosząc się do stosowania produktów biobój-
czych w czasie epidemii, to zarówno kontrole, jak i towa-
rzyszące im działania informacyjno-doradcze przyczyniły 
się do podniesienia wiedzy pracodawców na temat bezpie-
czeństwa prac z użyciem produktów biobójczych. Należy 
zauważyć, że poziom realizacji wymagań prawnych jest 
wyższy u pracodawców, którzy byli już wcześniej kontro-
lowani przez PIP. Zwykle nabywają oni produkty biobój-
cze wyspecjalizowanych firm, zapewniających informacje 
wymagane przepisami ustawy o produktach biobójczych. 
Wyniki kontroli wskazują również na potrzebę podjęcia 
działań zmierzających do ujednolicenia przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy w zakresie obowiązku stosowa-
nia w procesach dezynfekcji tylko produktów biobójczych 
bądź wyrobów medycznych do tego przeznaczonych. 
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Obecnie produkty biobójcze, ze względu na przeznacze-
nie, traktowane są w sposób szczególny, ale z drugiej stro-
ny nie ma obowiązującego powszechnie (w odniesieniu 
do wszystkich rodzajów branż) zalecenia stosowania 
w procesach dezynfekcji wyłącznie produktów bio-
bójczych lub wyrobów medycznych do tego prze-
znaczonych (wzorem przepisów dotyczących gospodarki 
odpadami komunalnymi).

4.3. Przestrzeganie rozwiązań prawnych 
wprowadzonych przepisami Tarcz 
Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony 
pracy, w tym dotyczących m.in. czasu pracy 
oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń 
ze stosunku pracy

Zakres kontroli
Pandemia wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 

spowodowała wprowadzenie do systemu prawnego sze-
regu regulacji w  celu zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się wirusa oraz łagodzenia jego skutków. Z dniem 8 mar-
ca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. 
o  szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych. W celu identyfikacji nieprawidłowości w stosowaniu 
przepisów wyżej wymienionej ustawy w  zakresie prawa 
pracy, inspektorzy pracy prowadzili kontrole u wytypowa-
nych pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem pod-
miotów, które zawarły porozumienia:

 − o warunkach i  trybie wykonywania pracy w  okresie 
przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu 
pracy, 

 − o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy 
bądź porozumienia o  stosowaniu mniej korzystnych 
warunków zatrudnienia, 
a także tych, które otrzymały pomoc rekompen-
sującą negatywne konsekwencje ekonomiczne 
związane z  COVID -19 w  obszarze prawa pracy, 
przez co należy rozumieć świadczenia przeznaczo-
ne na dofinansowanie wynagrodzeń oraz zwolnienia 
z obowiązku uiszczenia nieopłaconych składek.

Realizując temat, inspektorzy pracy przeprowadzili bli-
sko 19,5 tys. kontroli w 19,2 tys. podmiotach. W skontro-
lowanych jednostkach pracę świadczyło ogółem 1,3 mln 
osób, w tym 1,1 mln pracowników na podstawie stosunku 
pracy. Najwięcej kontroli przeprowadzono w  podmiotach 
reprezentujących następujące branże: 

 − handel i naprawy (25% kontroli), 

 − przetwórstwo przemysłowe (20%), 
 − budownictwo (15%).
Biorąc pod uwagę kryterium liczby zatrudnionych pra-

cowników w  kontrolowanych podmiotach, wskazać nale-
ży, iż najwięcej kontroli przeprowadzono w  podmiotach 
zatrudniających mniej niż 9 osób (53% kontroli). Z kolei 
u pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników 
przeprowadzono 30% kontroli, a  w podmiotach zatrud-
niających od 50 do 249 pracowników – 12%. Najmniejszą 
liczbę kontroli (5%) przeprowadzono w podmiotach zatrud-
niających 250 i więcej pracowników.

Diagnoza

Kontrole wykazały, że 11,8 tys. podmiotów (dane zbie-
rane przez PIP z  kontroli prowadzonych od dnia 1  maja 
2021 r.) skorzystało z pomocy rekompensującej negatyw-
ne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID- 19 na 
podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym:

 − 5 tys. podmiotów –  z pomocy w  obszarze prawa 
pracy tj. w  zakresie świadczeń przeznaczonych na 
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w  oparciu 
o  art. 15g, art. 15gg, art.  15gga, art. 15zzb, art. 15zze, 
art. 15zze1 wyżej wymienionej ustawy,

 − 8 tys. podmiotów skorzystało ze zwolnienia z obowiązku 
uiszczenia nieopłaconych należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, 
na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 
Emerytur Pomostowych – na podstawie art. 31zo ustawy.

Nieprawidłowości w  zakresie przestrzegania 
przepisów wyżej wymienionej ustawy stwierdzo-
no w 260 podmiotach.

W trakcie kontroli inspektorzy pracy stwierdzali głów-
nie brak przekazania kopii porozumienia właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy lub przekazanie kopii 
porozumienia do OIP-u po terminie, jak również zawarcie 
porozumienia z niewłaściwym przedstawicielstwem pracow-
ników oraz zawarcie porozumienia o niewłaściwej treści.

Z uwagi na informacyjny charakter obowiązku prze-
kazywania kopii porozumienia właściwemu okręgowemu 
inspektorowi pracy, rola inspektorów pracy ograniczała się 
jedynie do stwierdzenia braków formalnych lub faktu, że 
porozumienie wpłynęło po terminie. 

Zawieranie porozumień z  niewłaściwą reprezen-
tacją pracowniczą było dość częstym uchybieniem 
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oraz zamieszczeniu postanowień o możliwości rozwiązania 
umów o pracę za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczą-
cych pracownika w okresie przestoju ekonomicznego. 

Niektórzy pracodawcy w celu zmiany warunków zatrud-
nienia pracowników w  okresie pandemii wykorzystywali 
istniejące już przepisy prawa pracy, tj. m.in. art. 91, jak rów-
nież art. 231a oraz art. 135 Kodeksu pracy czy art. 4 usta-
wy o  zakładowym funduszu świadczeń socjalnych –  bez 
konieczności wykazania spełnienia przesłanek wynikają-
cych z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Z analizy 
treści tych porozumień wynikało, iż w  wielu przypadkach 
celem pracodawcy było zastosowanie rozwiązań przewi-
dzianych w wyżej wymienionej ustawie.

Wyniki kontroli wykazały, że najrzadziej wykorzysty-
wane były rozwiązania ustawy przewidujące możliwość 
wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy, zawar-
cia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków 
zatrudnienia, zawieszenia obowiązków pracodawcy związa-
nych z tworzeniem lub funkcjonowaniem zfśs, ograniczenia 

stwierdzanym u pracodawców, u których nie funkcjonowa-
ły organizacje związkowe. Porozumienia były najczęściej 
zawierane z  jednym przedstawicielem pracowników (mimo 
iż  przepisy przewidują konieczność zawarcia porozumie-
nia z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie 
przyjętym u danego pracodawcy). Inspektorzy pracy wska-
zywali, iż sygnatariuszami porozumienia z pracodawcą były 
najczęściej osoby zaufane, tj. m.in. pracownicy komórek 
kadrowych, główni księgowi. Pozostali pracownicy często 
nie mieli żadnej wiedzy o zawarciu porozumienia. Ponadto 
z  przeprowadzonych kontroli wynika, że jedynie w  nielicz-
nych przypadkach został ustalony w sposób formalny tryb 
wyboru przedstawicieli pracowników.

Zawarcie porozumienia o nieprawidłowej treści pole-
gało natomiast na braku określenia grup zawodowych obję-
tych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem 
czasu pracy, jak również na braku wskazania obniżonego 
wymiaru czasu pracy obowiązującego pracowników czy też 
nieustaleniu daty końcowej obowiązywania porozumienia 

Nieprawidłowości dotyczące rozwiązań prawnych wprowadzonych 
przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy

Wyszczególnienie Liczba podmiotów, których 
dotyczyły nieprawidłowości

Nieprzekazanie bądź nieterminowe przekazanie kopii porozumienia o warunkach i trybie wykonywania pracy 
w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy właściwemu OIP

255 

Nieprzekazanie bądź nieterminowe przekazanie kopii porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego 
czasu pracy oraz porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia właściwemu OIP

20 

Zawarcie ww. porozumień z niewłaściwą reprezentacją pracowniczą 66 

Niewłaściwa treść porozumienia 51 

Zaniżenie wynagrodzenia pracownikom objętym przestojem ekonomicznym (obniżenie o więcej niż o 50% 
lub wypłata w wysokości niższej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę)

35 

Obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników o więcej niż 20% lub więcej niż do 0,5 etatu 26 

Zaniżenie wynagrodzenia za pracę pracownikom objętym obniżonym wymiarem czasu pracy 
(wypłacenie wynagrodzenia w wysokości niższej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę)

22 

Wyszczególnienie Liczba pracowników, których 
dotyczyły nieprawidłowości

Wykonywanie pracy zdalnej w trakcie obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych 
(zaniżanie wynagrodzenia za pracę zdalną świadczoną w okresie objęcia kwarantanną czy izolacją 
w warunkach domowych) - art. 4h i 4ha ustawy

231 

Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 §1 Kp i art. 133 §1 Kp (niezapewnienie 
pracownikom prawa do co najmniej 8 godzin odpoczynku dobowego) - art. 15zf ust. 1 pkt 1 ustawy

54 

Nieutrzymanie w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem 335 

Udzielanie pracownikom bez ich zgody urlopów bieżących zamiast zaległych oraz w wymiarze większym 
niż 30 dni

36 
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wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia 
pieniężnego czy udzielania urlopu zaległego przez praco-
dawcę bez zgody pracownika. Natomiast wielu pracodaw-
ców korzystało z  przewidzianego w  ustawie rozwiązania 
dotyczącego wykonywania przez pracowników pracy zdalnej 
w trakcie kwarantanny bądź izolacji w warunkach domowych 
z zachowaniem uprawienia do pełnego wynagrodzenia.

Wśród przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości wyróż-
nić należy:

 − nieznajomość przepisów ustawy lub błędną ich 
interpretację,

 − brak wyspecjalizowanych służb kadrowo-płacowych,
 − błędy obliczeniowe, stosowanie wadliwych metod 

liczenia,
 − brak należytej staranności, lekceważenie przepisów 

prawa związane z przedłużającym się stanem pandemii,
 − trudną sytuację ekonomiczną w  związku z  pandemią 

COVID-19,
 − brak przejrzystości i  dużą dynamikę zmian przepisów 

ustawy z dnia 2 marca 2020  r. (nieprecyzyjny sposób 
zredagowania przepisów, bez wskazania dodatkowych 
kryteriów lub uwarunkowań, używanie niejednoznacz-
nych pojęć),

 − nadzwyczajną i  dynamicznie zmieniającą się sytuację 
związaną z  zaistnieniem pandemii, dezorganizującą 
funkcjonowanie podmiotów.

Wnioski
Dane wynikające z przeprowadzonych kontroli wskazu-

ją na stosunkowo nieznaczną liczbę naruszeń przepi-
sów prawa pracy w  obszarze zagadnień kontrolowanych 
przez PIP. Stwierdzone nieprawidłowości miały najczęściej 
charakter formalny i dotyczyły głównie kwestii związanych 
z zawieraniem porozumień o warunkach i trybie wykonywa-
nia pracy w okresie przestoju ekonomicznego, obniżonego 
wymiaru czasu pracy lub o wprowadzeniu systemu równo-
ważnego czasu pracy. Większość z nich nie miała wpływu 
na sytuację prawną pracowników, w szczególności na otrzy-
manie przez beneficjentów dofinansowania na podstawie 
składanych wniosków.

Kontrole wykazały, że większość pracodawców wła-
ściwie stosuje przepisy ustawy. Błędy, które zdarzały 
się przedsiębiorcom podczas realizacji postanowień 
ustawy, miały charakter incydentalny i często były spo-
wodowane dynamicznie zmieniającym się stanem 
prawnym.

Niewątpliwie na powyższy stan rzeczy miał wpływ 
szczególny charakter wyżej wymienionej regulacji, 

stosowanej w  wyjątkowych okolicznościach związanych 
z  pandemią COVID-19 oraz fakt, iż służy ona interesom 
zarówno pracodawców, jak i samych zatrudnionych. 
Okolicznością o charakterze dyscyplinującym było 
powiązanie udzielanej przedsiębiorcom pomocy publicznej 
z koniecznością zapewnienia pracownikom odpowiednich 
warunków zatrudnienia. Należy ponadto zaznaczyć, 
iż najczęściej głównym czynnikiem motywującym 
i zachęcającym pracodawców do przestrzegania przepisów 
ustawy była chęć skorzystania z przewidzianych w niej form 
pomocy finansowej. 

Warto podkreślić, iż opisywana ustawa co do zasady nie 
nakłada sankcji za naruszenie przepisów z zakresu pra-
wa pracy, ograniczając możliwości oddziaływania inspek-
torów pracy. Powoduje to szereg komplikacji związanych 
z  ich egzekwowaniem. Wskazać należy, iż w  uzasadnio-
nych przypadkach (jak np. wypowiadanie umów o  pracę 
z  przyczyn niedotyczących pracownika lub nieutrzymanie 
w zatrudnieniu pracowników objętych umową – w okresie 
dofinansowania) inspektorzy pracy po przeprowadzeniu 
czynności kontrolnych powiadamiali o nieprawidłowościach 
właściwe instytucje, w tym m.in. powiatowe lub wojewódz-
kie urzędy pracy (107 powiadomień).

4.4. Działania prewencyjne związane 
z popularyzacją wiedzy o szczególnych 
rozwiązaniach chroniących pracowników 
w czasie pandemii COVID-19

W związku z  trwającą pandemią COVID-19 inicjatywy 
prewencyjno-promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy oraz 
aktywności związane z poradnictwem uzupełniano o tema-
tykę dotyczącą ograniczania zagrożeń związanych z nara-
żeniem na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Państwowa 
Inspekcja Pracy, korzystając ze wszystkich dostępnych 
metod, docierała z przekazem do wielu grup odbiorców, ze 
szczególnym uwzględnieniem pracodawców i pracowników, 
by skutecznie realizować swoją misję w dobie pandemii.

Narzędziami do popularyzacji zagadnień związanych 
z profilaktyką były przede wszystkim: szkolenia, warsz-
taty, udzielanie porad na stoiskach informacyjnych, 
udział w targach i konferencjach, posiedzenia spe-
cjalnych zespołów partnerskich oraz publikacje 
w środkach masowego przekazu.

W 2021  r. zorganizowano łącznie 265 takich szkoleń 
dla ponad 5,8 tys. uczestników.

Okręgowe inspektoraty pracy uczestniczyły również 
w różnych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych organi-
zowanych przez partnerów społecznych i instytucjonalnych. 
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 ● webinarium dla członków Związku Pracodawców 
Kujaw i Pomorza nt. zmian w prawie pracy w związku 
z  pandemią. Omówiono m.in.: zmiany w  prawie 
pracy, obowiązki pracodawcy w  okresie pandemii, 
zwłaszcza dotyczące oceny ryzyka zawodowego, 
bhp i  organizowania pracy zdalnej, najczęstsze 
błędy pracodawców wykazane podczas kontroli PIP 
w 2020 r., w tym dotyczące ochrony pracowników przed 
zagrożeniami związanymi z COVID-19;

 ● szkolenie pt. „Ochrona pracowników przed 
zagrożeniami związanymi z  rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2” przeprowadzone dla 
społecznych inspektorów pracy na wniosek Zarządu 
Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

 ● seminarium naukowe „BHP w  czasie epidemii 
COVID-19” zorganizowane przez OIP w Olsztynie oraz 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie.

Pandemia COVID-19 przeobraziła właściwie każdą 
dziedzinę życia, zmieniła się również forma realizacji 
działań promocyjno-prewencyjnych. Jednak dzięki 
zastosowaniu cyfrowych form kontaktu i  organizacji 
szkoleń on-line, wykorzystano tę sytuację jako okazję do 
poszukania nowych sposobów realizacji zadań nałożonych 
na okręgowe inspektoraty pracy.

W  całym 2021  r. przedstawiciele PIP uczestniczyli w  580 
wydarzeniach popularyzujących dobre praktyki 
w  zakresie ochrony pracowników w  związku z  epide-
mią COVID-19. W trakcie spotkań, pracodawcy pracownicy 
i przedstawiciele służby bhp, korzystali z bezpłatnych porad 
i konsultacji z ekspertami PIP. 

Duże zainteresowanie –  zarówno wśród przedsiębior-
ców, jak i pracowników – budziły także kwestie związane 
z pracą zdalną, która stała się w czasie pandemii bardzo 
popularną formą świadczenia pracy. Omawiane były aspek-
ty prawno-organizacyjne, zagadnienia dotyczące polecenia 
pracy zdalnej, kontroli w  miejscu jej wykonywania, oceny 
ryzyka zawodowego, odpowiedzialności pracodawcy za 
stosowanie przepisów bhp oraz problematyka badania oko-
liczności wypadków przy pracy zdalnej.

Wśród działań edukacyjnych uwzględniających przed-
miotową tematykę, zrealizowanych w 2021 r. można wymie-
nić m.in.:

 ● webinarium pt. „Zmiany w  prawie pracy a  obowiązki 
przedsiębiorców w  okresie pandemii” zorganizowane 
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w  Olsztynie, 
we współpracy z  następującymi instytucjami: 
Warmińsko-Mazurskim Związkiem Pracodawców 
Prywatnych, Warmińsko-Mazurską Izbą Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości, organizacją Pracodawcy RP oraz 
Lożą Olsztyńską BCC; 

 ● webinarium, zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat 
Pracy w  Katowicach we współpracy z  Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną. Uczestnikom szkolenia 
przedstawiono wybrane rozwiązania prawne z zakresu 
prawa pracy, bezpieczeństwa i  higieny pracy, które 
zostały wprowadzone przepisami ustawy z dnia 2 marca 
2020  r. o  szczególnych rozwiązaniach, związanych 
z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych. Webinarium adresowane 
było do przedsiębiorców-pracodawców zrzeszonych 
w  Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
W spotkaniu wzięło udział 49 przedstawicieli firm;

Seminarium naukowe 
„BHP w czasie epidemii COVID-19”
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Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli 
zakładów charakteryzujących się wysokimi 

wskaźnikami zagrożeń zawodowych 
– porównanie lat 2019 i 2021

Wyszczególnienie

Odsetek kontroli, w których  
stwierdzono 

nieprawidłowości

2019 2021

Nieprawidłowości związane z maga-
zynowaniem i składowaniem

25 28

Niewłaściwy stan techniczny maszyn 
i urządzeń (osłony i urządzenia 
ochronne)

46 24

Brak lub niewłaściwie opracowane 
instrukcje bhp

30 20

Nieprawidłowości w zakresie badań 
i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia

30 19

Nieprawidłowości dotyczące oceny 
ryzyka zawodowego

34 17

Nieprawidłowości w zakresie eks-
ploatowania urządzeń i instalacji 
elektrycznych

34 17

Niewłaściwy stan oraz niewłaściwe 
oznakowanie dróg komunikacyjnych 
i transportowych

20 17

Nieprawidłowości dotyczące ukła-
dów i elementów sterowania maszyn 
i urządzeń, a także ich znakowania

24 15

Nieustalenie po wypadkach środków 
i wniosków profilaktycznych

10 12

Nieprawidłowości w zakresie ozna-
kowania i zabezpieczenia w zakła-
dach miejsc niebezpiecznych

20 11

Przystąpienie do ustalania okolicz-
ności i przyczyn wypadku z opóź-
nieniem

14 9

5. Priorytety w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy

5.1. Działania kontrolne w obszarach 
aktywności gospodarczej o najwyższej 
wypadkowości i najwyższym poziomie 
zagrożeń zawodowych

5.1.1. Bezpieczeństwo w wytypowanych 
zakładach o wysokiej skali zagrożeń

5.1.1.1. Zakłady charakteryzujące się 
wysokimi wskaźnikami zagrożeń zawodowych 
(wzmożony nadzór)

Zakres kontroli
W trzecim, ostatnim roku realizacji 3-letniego progra-

mu wzmożonego nadzoru nad zakładami charakteryzują-
cymi się wysokimi wskaźnikami zagrożeń kontrolą objęto 
44 zakłady, w tym 2 duże inwestycje budowlane, na któ-
rych skontrolowano 13 podwykonawców robót.

Największą liczbę stanowiły zakłady zatrudniające 
powyżej 250 pracowników – 49% zakładów, w następnej 
kolejności zakłady o wielkości zatrudnienia od 50 do 249 
pracowników – 25%, do 9 pracowników – 21%, od 10 do 49 
pracowników – 5%. 

W 2021 r. przeprowadzono 75 kontroli w 57 zakładach. 
Kontrolowane zakłady zatrudniały 29,9 tys. osób, w  tym 
większość na podstawie stosunku pracy (29,5 tys.).

Diagnoza

W latach 2018-2020 w  zakładach objętych wzmożo-
nym nadzorem odnotowano łącznie 1 757 wypadków przy 
pracy, w  tym 3  wypadki śmiertelne oraz 20 wypadków 
ciężkich.

Z analizy dokumentacji powypadkowych przeprowadzonej 
w trakcie kontroli wynika że 12% zakładów w dalszym 
ciągu ma problem z określeniem w protokole powy-
padkowym wniosków i środków profilaktycznych. 

Sformułowane wnioski nie uwzględniały wszystkich 
stwierdzonych przyczyn wypadku albo były nieadekwat-
ne do ustalonych przyczyn. Opóźnienia w  przystąpieniu 
do ustalania okoliczności i  przyczyn wypadku oraz nie-
prawidłowości związane z  przeprowadzeniem oględzin 
miejsca wypadku dotyczyły 9% kontroli. Pozostałe nie-
prawidłowości dotyczyły składu zespołu powypadkowego 
oraz nieterminowego doręczenia uprawnionym osobom 
zatwierdzonego protokołu powypadkowego.

Od początku realizacji programu o połowę zmniejszyła 
się liczba kontroli, w  których stwierdzono niewłaściwy 

stan techniczny maszyn i  urządzeń. Nadal niepra-
widłowości najczęściej dotyczyły osłon i  innych urządzeń 
ochronnych, a  także elementów bezpieczeństwa związa-
nych z  układami i  elementami sterowania. Zainstalowane 
osłony były ustawione w niewłaściwy sposób, tj. nie zabez-
pieczały dostępu do strefy niebezpiecznej (24% kontroli). 
W odniesieniu do układów i elementów sterowania, a także 
ich oznakowania stwierdzano: brak zabezpieczenia przed 
samoczynnym, ponownym załączeniem się urządzenia 
w przypadku powrotu napięcia, brak opisu funkcji elemen-
tów sterujących, uszkodzone lub nieodpowiednio oznako-
wane wyłączniki awaryjne (15% kontroli).

Dwukrotnie zmniejszył się także odsetek kontroli, w trak-
cie których ujawniono nieprawidłowości dotyczące oceny 
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ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (17% kon-
troli). Uchybienia w tym zakresie dotyczyły 13% wszystkich 
badanych stanowisk pracy. Polegały one na nieujmowaniu 
wszystkich zagrożeń występujących na stanowisku pra-
cy (np. występowania atmosfery wybuchowej, substancji 
chemicznych, hałasu, maszyn i  urządzeń technicznych), 
nieaktualizowaniu oceny ryzyka po zaistniałych wypad-
kach o  zagrożenia, których aktywizacja doprowadziła do 
wypadku. Stwierdzano także brak zapoznania pracow-
ników ze zaktualizowaną oceną ryzyka zawodowego po 
zaistniałych wypadkach przy pracy oraz prowadzenie oce-
ny ryzyka zawodowego bez udziału pracowników lub ich 
przedstawicieli.

Znacznie zmniejszył się także odsetek kontroli, w  któ-
rych odnotowano uchybienia dotyczące eksploatacji urzą-
dzeń i instalacji elektrycznych (problem ten ujawniono 
w 17% kontroli) i  najczęściej stwierdzano: niesprawny lub 
nieopisany wyłącznik główny zasilania elektrycznego, nie-
zabezpieczone lub nieoznakowane rozdzielnice elektrycz-
ne, uszkodzone gniazda elektryczne oraz niezabezpieczone 
przewody elektryczne przed uszkodzeniem mechanicznym 
(dotyczyło to co trzeciego badanego urządzenia i instalacji).

Zmniejszyła się liczba nieprawidłowości dotyczących 
instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy (20% kontroli) oraz 
oznakowania i  zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, 
stwarzających zagrożenia dla pracowników (11% kontroli).

Nadal wiele nieprawidłowości związanych było z maga-
zynowaniem i składowaniem (28% kontroli). Najczęściej 
dotyczyły one braku czytelnych informacji o dopuszczalnym 
obciążeniu podłóg, stropów i  urządzeń przeznaczonych 
do składowania oraz stabilnym składowaniu przedmiotów 
o nietypowych wymiarach.

Ubytki w nawierzchni, niezapewnienie wymaganych sze-
rokości dróg komunikacyjnych oraz niewłaściwe oznakowa-
nie znakami drogowymi stwierdzono podczas 17% kontroli.

Ujawnione w co piątej kontroli nieprawidłowości w zakre-
sie badań i  pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia polegały na braku aktualnych pomiarów czynni-
ków szkodliwych lub ich nieterminowym przeprowadzeniu. 
Dotyczyło to m.in. stężenia pyłów drewna, hałasu i  drgań 
mechanicznych.

Wnioski

Analizując wyniki kontroli przeprowadzonych w  latach 
2019-2021, stwierdzić należy, że w  zdecydowanej 
większości podmiotów nastąpiła poprawa warun-
ków pracy, szczególnie w zakresie zagrożeń wypadko-
wych, związanych z  czynnikami mechanicznymi, która 

wynikała głównie z dostosowania maszyn do wymagań 
bezpieczeństwa określonych przepisami.

Inspektorzy pracy, w ramach działalności prewencyjnej, 
wskazywali pracodawcom obszary najbardziej zagrożone 
oraz udzielali porad dotyczących organizowania i  prowa-
dzenia pracy w  sposób zapewniający wyższe standardy 
bezpieczeństwa.

W stosunku do 2018  r. liczba wypadków spadła 
o  40%. Należy podkreślić, że liczba wydawanych decyzji 
w stosunku do pierwszego roku realizacji programu zmniej-
szyła się dwukrotnie. Prawie dwukrotnie spadła też liczba 
decyzji opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalno-
ści, wydawanych w  przypadku bezpośredniego zagroże-
nia życia. Aż czterokrotnie zmniejszyła się liczba decyzji 
wstrzymania eksploatacji maszyn, stwarzających bezpo-
średnie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. W  ocenie 
inspektorów pracy, zauważalny jest wzrost poziomu 
kultury bezpieczeństwa w  kontrolowanych zakładach. 
Postęp widoczny jest m.in. w  utrzymywaniu właściwego 
stanu technicznego użytkowanych maszyn i urządzeń tech-
nicznych, prawidłowej identyfikacji zagrożeń występujących 
na stanowiskach pracy, w eksploatacji urządzeń i instalacji 
elektrycznych.

Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontynuowała pro-
gram wzmożonego nadzoru w zakładach, charakteryzują-
cych się znaczną skalą zagrożeń zawodowych. W  latach 
2022-2024 wzmożonym nadzorem objętych zostanie 51 
zakładów w tym 2 zakłady, w których pomimo kontroli 
nie stwierdzono wyraźnej poprawy warunków pracy.

5.1.1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
w zakładach o potencjalnie wysokim ryzyku 
poważnej awarii przemysłowej

Zakres kontroli

Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska w Polsce na koniec 2021 r. ogólna liczba zakładów 
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej wynosiła 477 (wzrost o 9 wzglę-
dem roku poprzedniego), z  czego 277 to ZZR (zakłady 
zwiększonego ryzyka), a 200 – ZDR (zakłady dużego ryzy-
ka). O wiele więcej, bo aż 759 jest zakładów zaliczanych 
do kategorii potencjalnych sprawców poważnych awa-
rii (dane GIOŚ, stan: luty 2020 r.).

W 2021  r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 
kontrole w tej ostatniej grupie tj. zakładach niesevesowskich 
wymienionych w rejestrze GIOŚ jako potencjalni spraw-
cy poważnych awarii przemysłowych, w których nie-
bezpieczne substancje chemiczne występują w  ilościach 
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mniejszych niż w zakładach zwiększonego ryzyka. Działa-
nia kontrolne koncentrowano na zakładach ujętych w  tym 
rejestrze – kontrolą objęto 55 takich zakładów, z czego 
80% z nich stanowiły podmioty wpisane do bazy GIOŚ. 

W kontrolowanych zakładach zatrudnionych było ponad 
13,5 tys. osób, w tym 13,1 tys. na podstawie stosunku pracy.

Substancjami niebezpiecznymi, stwarzającymi potencjalne 
zagrożenie poważną awarią przemysłową w kontrolowanych 
zakładach, były m.in.: ciekły amoniak, skroplony gaz propan-
-butan, paliwa do pojazdów silnikowych. Skontrolowano:

 − 27 amoniakalnych instalacji chłodniczych 
użytkowanych m.in. w  zakładach: przetwarzania 
i  konserwowania owoców i  warzyw (9 zakładów), 
przetwórstwa mleka i wyrobu serów (6), produkcji piwa (2), 
wytwarzania produktów przemiału zbóż (2), przetwarzania 

i  konserwowania mięsa z  drobiu (1), produkcji 
lodów (1), produkcji pieczywa; produkcji świeżych 
wyrobów ciastkarskich i ciastek (1), produkcji pozostałych 
artykułów spożywczych (1);

 − 3 zakłady, w których ma miejsce magazynowanie, rozlew 
i dystrybucja gazu płynnego propan-butan;

 − 3 zakłady –  sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów 
silnikowych na stacjach paliw.

Ponadto, w  22 innych skontrolowanych zakładach tzw. 
podprogowych zagrożenie poważną awarią stwarzały m.in.: 
chlor, podchloryn sodu, acetylen, tlen, azotan amonu, azotan 
potasu, metanol, toluen, oraz inne substancje niebezpieczne, 
które z uwagi na rodzaj i ilość w zakładzie decydują o zaliczeniu 
zakładu do kategorii potencjalnych sprawców poważnych awarii. 

W zależności od kontrolowanej instalacji były one w zakła-
dzie stosowane/wytwarzane i/lub magazynowane.

Skontrolowane zakłady tzw. podprogowe w 2021 r. - wg sekcji PKD*

Sekcja PKD
Liczba 

skontrolowanych 
zakładów

C. Przetwórstwo przemysłowe

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących 4

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych 2

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych 2

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 1

Produkcja klejów 1

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 1

Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych 1

Produkcja drutu 1

Produkcja broni i amunicji 1

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 1

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 1

Naprawa i konserwacja maszyn 1

E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 1

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 1

Inne sekcje PKD 3

*dotyczy 22 zakładów

Diagnoza

Priorytetem w  zakładach tzw. podprogowych, zarówno 
dla osób zarządzających takim zakładem, jak i służb odpo-
wiedzialnych za bhp, powinny być podwyższone standardy 
bezpieczeństwa pracy, w  szczególności bezpieczeństwa 
procesowego związanego z niebezpiecznymi substancjami 
chemicznymi w zakładzie. 

Tymczasem przeprowadzone kontrole pokazują, 
że brak naruszeń przepisów z zakresu technicz-
nego bezpieczeństwa pracy stwierdzono tylko 
w 15% ogółu skontrolowanych. 

W zakładach, w  których stwierdzono nieprawidłowo-
ści dotyczące bhp, liczba wydanych przez inspektorów 
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pracy decyzji w przeliczeniu na 1 zakład wyniosła średnio 
9, z czego co szósta decyzja była z rygorem natychmiasto-
wej wykonalności. 

Przykład: Podczas kontroli w  jednym z  zakładów 
w  pomieszczeniu, w  którym zadziałał system detekcji 
CO2 pracowała 1  osoba. System, poprzez świecącą 
czerwoną diodę oraz umieszczony nad wejściem do 
pomieszczenia napis Uwaga Dwutlenek Węgla! Nie 
wchodzić!, sygnalizował, że w  pomieszczeniu tym 
przekroczony został próg 1,5% CO2. W związku z zaist-
niałą sytuacją związaną z  bezpośrednim zagrożeniem 
życia lub zdrowia tego pracownika, inspektor pracy 
nakazał natychmiast wstrzymać prace w tym pomiesz-
czeniu do czasu osiągnięcia właściwego bezpiecznego 
poziomu zawartości procentowej w powietrzu CO2.

Nierozwiązanym dotychczas problemem jest to, że 
zakłady te nie są poddane, choćby w części, dodat-
kowym wymaganiom wynikającym m.in. z  przepi-
sów ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz aktów 
wykonawczych do tejże ustawy odnoszących się do 
zagadnień poważnej awarii przemysłowej. Pomimo 
zagrożeń, w zakładach tych nie ma obowiązku sporządza-
nia specjalnych planów działań ratowniczych czy też utrzy-
mywania w gotowości służb ratowniczych, co więcej brak 
jest również obowiązku opracowania i wdrożenia systemu 
zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpo-
wiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i  środowiska. 
Zastosowanie mają do nich jedynie ogólne i  w pewnych 
przypadkach branżowe przepisy z  zakresu bhp. Nie bez 
znaczenia jest, że tzw. podprogowa ilość niebezpiecznych 

substancji chemicznych w niektórych zakładach może być 
utrzymywana celem uniknięcia przez prowadzącego taki 
zakład obowiązków określonych dla zakładów o  zwięk-
szonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
(ZZR). Jako przykład można byłoby wskazać zakład, w któ-
rym maksymalna ilość magazynowanego chloru wynosi-
ła 9,5 Mg (megagram), co stanowi ilość tzw. podprogową 
w stosunku do ilości progowej 10 Mg, decydującej o zalicze-
niu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (wg kryteriów Dyrektywy 
Seveso III). 

Z uwagi na brak przepisów nakładających na zakłady 
tzw. podprogowe określonych obowiązków w  zakresie 
przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, 
zdarzało się, że wśród kontrolowanych podmiotów były 
też takie, które dotychczas nie podejmowały żad-
nych działań w tym obszarze.

Mając na względzie równie poważne, jak w przypadku 
zakładów zaliczonych do grupy ZZR, skutki zdarzeń noszą-
ce znamiona awarii czy zakłóceń technologicznych w takich 
zakładach, wydaje się zasadne określenie w stosunku 
do zakładów tzw. podprogowych szczegółowych 
regulacji prawnych w  zakresie: wymagań dotyczą-
cych zapobiegania awariom przemysłowym i ogra-
niczania ich skutków, jak również kryteriów i zasad 
rejestrowania tych zakładów przez uprawnione 
organy.

Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczy-
ło oceny ryzyka zawodowego (48% podmiotów). 

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zakładów zaliczanych 
do kategorii potencjalnych sprawców poważnych awarii
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Przedstawiane oceny nie zawsze spełniały wymagania dla 
ocen sporządzanych dla stanowisk, na których występują 
czynniki chemiczne. Nie uwzględniały np. czynności, przy 
których może nastąpić wzrost narażenia na działanie tych 
czynników (remonty, naprawy, awarie, itp.). Ze względu 
na charakter zagrożeń i  ewentualne skutki, z  jakimi mają 
(mogą mieć) do czynienia pracodawcy, zjawisko to jest 
wysoce niepokojące.

Pracodawcy nadal mają problemy ze stosowaniem prze-
pisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z  dnia 8  lipca 
2010  r. w  sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością 
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej, pomi-
mo ich obowiązywania od ponad 11 lat. Główny Inspek-
tor Pracy zwracał uwagę na wątpliwości interpretacyjne 
w odniesieniu do przepisów wyżej wymienionego rozporzą-
dzenia, kierując wystąpienia, w  tym ostatnie w  listopadzie 
2021  r. do Ministra Rozwoju i Technologii. Sprawa ta 
jednak nadal nie jest legislacyjnie rozstrzygnięta.

Nieprawidłowości dotyczące oceny ryzyka związane-
go z  możliwością wystąpienia w  miejscach pracy atmos-
fery wybuchowej stwierdzono w  31% skontrolowanych 
zakładów, w których takie zagrożenia występują. Na takim 
samym poziomie (31%) utrzymuje się odsetek zakładów 
z nieprawidłowościami dotyczącymi dokumentu zabezpie-
czenia przed wybuchem. Obejmują one m.in. brak opraco-
wanego wyżej wymienionego dokumentu bądź uchybienia 
w nim, tj.: brak pełnego wykazu istniejących stref zagroże-
nia wybuchem, brak wykazu wszystkich zastosowanych 
środków redukcji ryzyka, brak pełnego wykazu wszystkich 
efektywnych źródeł zapłonu, brak terminów dokonywania 
przeglądu stosowanych środków ochronnych, itp. Niewdro-
żenie postanowień zawartych w takim dokumencie, w tym 
m.in. niezapewnienie terminowego dokonywania przeglądu 
stosowanych środków ochronnych w zakładach zaliczanych 
do kategorii potencjalnych sprawców poważnych awarii jest 
nieodpowiedzialne. Sporządzanie wyżej wymienionej doku-
mentacji jest często powierzane osobom, które nie posia-
dają wymaganej wiedzy w tym zakresie . Skutkiem czego 
w  miejscach pracy, w  których może wystąpić atmosfera 
wybuchowa, nie są wprowadzane adekwatne do zagroże-
nia środki ochronne, niezbędne do realizacji celów takich 
jak:

 − zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej;
 − zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery 

wybuchowej;
 − ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu, w  celu 

zapewnienia ochrony zdrowia i  bezpieczeństwa osób 
pracujących.

Istotną kwestią w  obszarze bezpieczeństwa w  zakła-
dach tzw. podprogowych pozostaje przygotowanie 
pracowników obsługi instalacji z  niebezpiecznymi 
czynnikami chemicznymi do postępowania w  sytu-
acjach awaryjnych. Przeprowadzone kontrole pokazały 
zróżnicowany poziom w zakładach w podejściu do tych zagad-
nień. Tam gdzie występowały nieprawidłowości, dotyczyły one 
m.in. nieaktualnych planów postępowania w tym zakresie, brak 
odpowiedniego przygotowania pracowników obsługi instalacji 
niebezpiecznych do działań ratowniczych.

W blisko co trzecim zakładzie inspektorzy pracy stwier-
dzali nieprawidłowości dotyczące środków ochrony 
indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebez-
piecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących 
w  środowisku pracy. Przykład: w  jednym zakładzie niektóre 
pochłaniacze amoniaku w maskach stosowane były po dacie 
upływu daty ważności wskazanej przez producenta.

Wnioski

Analiza wyników kontroli wskazuje na potrzebę:
 ● kontynuowania kontroli zakładów zaliczanych 

do kategorii potencjalnych sprawców poważnych awarii;
 ● szczegółowych regulacji prawnych określających 

wymagania dotyczące zapobiegania awariom 
przemysłowym i ograniczania ich skutków w zakładach 
tzw. podprogowych, ustalających również kryteria 
i zasady rejestrowania tych zakładów oraz aktualizację 
ich rejestrów;

 ● nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z  dnia 
8  lipca 2010  r. w  sprawie minimalnych wymagań, 
dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy, 
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 
atmosfery wybuchowej, w zakresie wskazanym w części 
12 Sprawozdania;

 ● nowelizacji §  3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi z  dnia 12  maja 2003  r. w  sprawie 
bezpieczeństwa i  higieny pracy przy obsłudze 
amoniakalnych instalacji chłodniczych w  zakładach 
przetwórstwa rolno-spożywczego, poprzez określenie 
szczegółowych zasad przeprowadzania w  zakładzie 
szkolenia w  zakresie ratownictwa chemicznego 
i sposobów postępowania w razie awarii, w szczególności 
niekontrolowanego wycieku amoniaku lub pożaru. 
Wskazane byłoby doprecyzowanie, kto takie szkolenie 
powinien przeprowadzać oraz określenie wymagań 
dotyczących czasu trwania takiego szkolenia; 

 ● nowelizacji art. 12a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 
2020  r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych 
z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem 
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COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, w  zakresie zniesienia 
zawieszenia wykonywania obowiązków wynikających 
z przepisów art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4 a w zakresie 
badań okresowych i  § 5  ustawy z  dnia 26  czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy w odniesieniu do pracowników:
 − wykonujących prace szczególnie niebezpieczne 

w zakładzie,
 − zatrudnionych w  warunkach narażenia na działanie 

substancji i  czynników rakotwórczych lub pyłów 
zwłókniających;

 ● działań prewencyjnych adresowanych do zakładów, 
w  których niebezpieczne substancje chemiczne 
występują w  ilościach mniejszych, tzw. podprogowych, 
niż w  zakładach o  zwiększonym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej.

5.1.2. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych 
w budownictwie

5.1.2.1. Prace budowlane i rozbiórkowe

Zakres kontroli
Celem działań kontrolnych było sprawdzenie przestrze-

gania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przede 
wszystkim wyeliminowanie, bądź maksymalne ograniczanie 
zagrożeń wypadkowych występujących podczas wykony-
wania prac budowlanych. Inspektorzy pracy przeprowadzili 
3 336 kontroli na budowach, głównie podczas wznosze-
nia nowych obiektów oraz podczas prowadzenia remontów 
i rozbiórek budynków (w 2020 r. – 2 779 kontroli). Kontrolo-
wano w szczególności budowy obiektów mieszkalnych, biu-
rowych, handlowych, produkcyjnych, magazynowych oraz 
remonty, rozbiórki i  modernizacje obiektów budowlanych, 
a także budowy i przebudowy instalacji podziemnych.

Kontrolą objęto 2 896 firm budowlanych, w których świad-
czyło pracę łącznie ponad 27 tys. osób, w tym na podstawie 
umowy o pracę ponad 21,6 tys. pracowników.

Dominowały mikroprzedsiębiorstwa o  zatrudnieniu do 
9 pracujących (81%) oraz pozostałe małe zakłady zatrud-
niające od 10 do 49 osób (17%).

Diagnoza

Nieprawidłowości, skutkujące wydaniem środ-
ków prawnych, stwierdzono w  prawie 92% kon-
troli (w 2020 r. – w 91%).

Na wysoki wskaźnik kontroli z  ujawnionymi nieprawi-
dłowościami wpływa podejmowanie czynności kontrolnych 

przez inspektorów pracy przede wszystkim w  sytuacji 
występowania zagrożeń dla zdrowia i życia.

Stan przestrzegania prawa, w  obszarach kluczowych 
z  punktu widzenia wypadkowości, wykazuje nieznaczną 
poprawę bezpieczeństwa pracy w ostatnim roku.

Wyniki kontroli wskazują, że wyraźnie zmniejszyła się 
liczba ujawnianych nieprawidłowości dotyczących 
wykonywania prac na wysokości bez zabezpieczeń 
pracowników przed możliwością upadku (41% kontroli). 

Stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły w szczególno-
ści braku bądź nieprawidłowego zabezpieczenia stanowisk 
pracy środkami ochrony zbiorowej przed upadkiem z wyso-
kości (brak zabezpieczeń otworów w  stropach, krawędzi 
stropów, otworów w ścianach zewnętrznych, nieprawidłowo 
wykonane balustrady) oraz przejść i dojść do tych stanowisk 
(w tym klatek schodowych). Wielokrotnie ujawniano nie-
prawidłowo dobrane systemowe zabezpieczenia zbiorowe 
przed upadkiem z wysokości lub brak możliwości ich zasto-
sowania z uwagi na nietypowy układ konstrukcji obiektu czy 
rodzaj wykonywanych prac. Stosowano także zabezpiecze-
nia systemowe niezgodnie z dokumentacją techniczną pro-
ducenta jak np. prowizoryczne łączenie różnych systemów.

Prace budowlane i rozbiórkowe 
- naruszenia przepisów w latach 2019-2021
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Poprawę stanu bezpieczeństwa pracy stwierdzo-
no również w  zakresie zabezpieczania miejsc i  stref 
niebezpiecznych występujących na terenie budowy 
(30% kontroli). 

Zagrożenia związane z  eksploatacją rusztowań 
(32% kontroli) występowały zarówno podczas montażu lub 
demontażu rusztowań, jak również dotyczyły zabezpiecze-
nia stanowisk pracy na pomostach. Najczęściej wiązało się 
to z ich nieprawidłowym wykonaniem lub zmianami dokony-
wanymi w trakcie użytkowania. Główne uchybienia dotyczy-
ły braku wyposażenia rusztowań w balustrady ochronne lub 
zamontowania balustrad bez poręczy pośrednich lub desek 
krawężnikowych, braku pełnych podestów roboczych, 
braku pionów komunikacyjnych, a  także nieprawidłowe-
go kotwienia, posadowienia oraz braku stężeń konstrukcji 
rusztowania. 

Rusztowania przed przekazaniem do użytkowania nie 
były odbierane przez osoby uprawnione. Brak protokołów 
odbioru rusztowań stwierdzono podczas 12% kontroli.

Nadal, zwłaszcza u małych przedsiębiorców, użytkowa-
ne były stare, zużyte technicznie rusztowania.

Nieduży odsetek nieprawidłowości dotyczących prac 
ziemnych (6%), w tym prowadzonych w wykopach, wyni-
ka z  częstotliwości kontroli tego rodzaju robót. Występują 
one tylko w pierwszym etapie wznoszenia obiektów kuba-
turowych oraz przy inwestycjach związanych z uzbrojeniem 
terenu. Należy jednak podkreślić, że nieprawidłowości 
stwierdzane przy tego rodzaju pracach najczęściej powo-
dowały bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i  życia pra-
cowników. Najczęściej wykonywano roboty w  wykopach 
o ścianach niezabezpieczonych przed możliwością 
osunięcia się gruntu (brak odpowiedniego obudowania 
lub skarpowania). Dodatkowo stwierdzano składowanie 
urobku na skrajni wykopu wzdłuż jego długości oraz brak 
zejść do wykopu zgodnych z przepisami. 

Nieprawidłowości związane z  eksploatacją maszyn 
na budowach (11% kontroli) dotyczyły przede wszystkim 
braku osłon elementów ruchomych oraz niesprawnych ele-
mentów sterowniczych. 

Nadal niezadowalający był stan ochrony przeciwpo-
rażeniowej na budowach. Nieprawidłowości wystąpiły 
u 30% kontrolowanych przedsiębiorców. Zagrożenia zwią-
zane z  niewłaściwą eksploatacją instalacji elektrycznych 
dotyczyły głównie niezabezpieczenia przewodów zasilają-
cych odbiorniki energii przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi, zasilania urządzeń przewodami z uszkodzoną izolacją 
lub uszkodzonymi gniazdami wtykowymi. Stwierdzano rów-
nież niewłaściwy stan techniczny lub niezabezpieczenie 
rozdzielnic przed dostępem osób nieupoważnionych. Duża 

liczba małych przedsiębiorców, włączających się do 
realizacji inwestycji na różnych jej etapach, wpływa na nie-
kontrolowaną i nieplanowaną na etapie przygotowania inwe-
stycji rozbudowę tymczasowych instalacji elektrycznych na 
placach budowy. Brak protokołów potwierdzających sku-
teczność zabezpieczenia przed porażeniem prądem elek-
trycznym dotyczył 14% kontroli.

Wzrost nieprawidłowości odnotowano natomiast przy 
wyposażaniu pracujących w środki ochrony indywidu-
alnej oraz stosowaniu ich podczas pracy (20% kontroli). 
Wykonywanie pracy przez pracowników bez takich środków 
zabezpieczających wskazuje na znaczące uchybienia 
w nadzorze nad pracownikami podczas pracy.

Na tym samym lub zbliżonym poziomie utrzymywały 
się nieprawidłowości związane z przygotowaniem i orga-
nizacją budowy (69% kontroli przedsiębiorców realizują-
cych prace budowlane) oraz dotyczące przygotowania 
pracowników do pracy (40% kontroli). Prawidłowe przy-
gotowanie inwestycji przekłada się bezpośrednio na dalszy 
jej etap, tj. realizację obiektu budowlanego z zachowaniem 
wymogów bezpieczeństwa podczas wykonywanych prac. 
Nieprawidłowości ściśle powiązane z planowaniem i przy-
gotowaniem prac są szczególnie widoczne podczas kontroli 
dokumentów, w  których powinny zostać zidentyfikowane 
zagrożenia występujące w  trakcie określonych prac oraz 
wskazane sposoby ich eliminowania (lub ograniczania) 
–  jeszcze przed rozpoczęciem robót. Nieprawidłowo-
ści dotyczące oceny ryzyka związanego z wykonywa-
ną pracą wystąpiły w  16% kontroli. Brak opracowywania 
instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budow-
lanych lub prowadzenie prac niezgodnie z instrukcją wystą-
piło w 20% kontroli. Natomiast brak instrukcji w zakresie 
bezpieczeństwa i  higieny pracy, np. obsługi maszyn 
i innych urządzeń technicznych, ujawniono w 13% kontroli. 
Uchybienia te stwierdzano głównie u najmniejszych przed-
siębiorców, co wynika z niskiego poziomu wiedzy w zakre-
sie zarządzania bhp, lekceważenia obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa oraz niechęci do wprowadzania 
jakichkolwiek procedur. Przygotowanie wyżej wymienionych 
dokumentów postrzegane jest jako niepotrzebny wymóg 
formalny, który niczemu nie służy, a tylko generuje dodatko-
we koszty. Często posiadana dokumentacja powielana jest 
w sposób schematyczny, bez elementu zastanowienia się 
nad adekwatnością do faktycznych warunków pracy, jakie 
istnieją na danej budowie i prac, które będą wykonywane.

O zaniedbaniach w zakresie przygotowania placu budo-
wy lub terenu robót świadczy również stwierdzane podczas 
kontroli niezabezpieczanie terenu budowy, brak lub nie-
prawidłowo zabezpieczone i  oznakowane miejsca i  strefy 
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niebezpieczne (opisane wcześniej), a także niewyznaczenie 
dróg i przejść komunikacyjnych. Te podstawowe elementy 
organizacji niejednokrotnie nie wymagają dużych nakła-
dów finansowych, mają za to istotne znaczenie dla bez-
pieczeństwa. Niezabezpieczenie terenu budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych stwierdzono w  trakcie 
9% kontroli. 

Nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania szkoleń 
pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
ujawniono w  19% kontroli, natomiast w  zakresie profilak-
tycznych badań lekarskich pracowników – w 12% kontroli. 

5.1.2.2. Budowy i remonty dróg
Zakres kontroli

Budownictwo drogowe i  mostowe cechuje się wyjątko-
wo trudnymi warunkami pracy z uwagi na specyfikę stoso-
wanych technologii, zmienność zakresu robót, duży wpływ 
warunków atmosferycznych oraz liniowy charakter prowa-
dzenia inwestycji. Obok zagrożeń charakterystycznych 
dla tego rodzaju prac, występują także wszystkie rodzaje 
zagrożeń wypadkowych i  zawodowych, znane z  budow-
nictwa kubaturowego i związane z wykonywaniem różnych 
rodzajów prac w budownictwie ogólnym.

Przeprowadzono 428 kontroli w  miejscach prowa-
dzenia budowy infrastruktury drogowo-mostowej 
i wykonywania jej remontów (w 2020 r. – 346 kontroli).

Kontrolą objęto 370 podmiotów, które zatrudniały łącz-
nie prawie 5,9 tys. osób świadczących pracę, w  tym ok. 
5,5 tys. pracowników. Wśród skontrolowanych firm domino-
wały mikroprzedsiębiorstwa o kilkuosobowym zatrudnieniu 
(66%) oraz pozostałe małe zakłady zatrudniające od 10 do 
49 osób (24%). 

Diagnoza

Przeprowadzone kontrole wykazały (podobnie jak 
w kontrolach prac budowlanych i rozbiórkowych obiektów), 
że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło przygoto-
wania i organizacji prac budowlanych (59% kontroli), 
w tym zagospodarowania placu budowy, oraz przygoto-
wania pracowników do pracy (39% kontroli). 

Poprawę warunków pracy na budowach liniowych 
dróg i  autostrad odnotowano w  większości obszarów 
zagadnień istotnych z uwagi na występowanie bezpo-
średnich zagrożeń dla życia i zdrowia. 

Uchybienia w  przestrzeganiu przepisów bezpieczeń-
stwa pracy i ochrony zdrowia popełniane były już na eta-
pie przygotowania i organizacji robót na budowach, 
co w  szczególności przejawiało się brakiem opracowa-
nia i  stosowania do wymaganych dokumentów, takich 

jak: instrukcja bezpiecznego wykonywania robót 
budowlanych (14% kontroli), instrukcje w  zakresie bhp 
(9%) czy ocena ryzyka zawodowego (18% kontroli). 
Stwierdzano także nieprawidłowości związane z  zago-
spodarowaniem placu budowy.

Znaczący odsetek kontroli, w  których wystąpiły nie-
prawidłowości (jednak mniejszy niż w  latach ubiegłych), 
dotyczył braku bądź nieprawidłowego wygrodze-
nia i  oznakowania stref i  miejsc niebezpiecznych 
(33% kontroli), co w przypadku robót drogowo-mostowych 
ma istotne znaczenie również z uwagi na bezpieczeństwo 
osób postronnych, nie mających wiedzy o  zagrożeniach. 
Stwierdzono, że nadal zamiast wykonania ogrodzenia 
stref niebezpiecznych często stosowano prowizoryczne 
wyznaczenie terenu robót za pomocą kolorowych taśm 
ostrzegawczych, co nie stanowi żadnego zabezpiecze-
nia. Mniejszy odsetek nieprawidłowości, w porównaniu do 
lat ubiegłych, dotyczył braku ogrodzenia, niewłaściwego 
ogrodzenia lub innego zabezpieczenia przed dostępem 
osób nieupoważnionych (10% kontroli). 

Mniejszy odsetek kontroli, w których stwierdzono naru-
szenia dotyczył również wykonywania prac ziemnych i w 
wykopach (11% kontroli), stosowania zabezpieczeń zbio-
rowych przy pracach na wysokości (13%), a także eksplo-
atacji maszyn budowlanych (10%).

Podczas prowadzenia robót ziemnych i  w wyko-
pach uchybienia wystąpiły przede wszystkim przy zabez-
pieczeniu ścian wykopów przed możliwością osunięcia się 
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gruntu na pracujące wewnątrz osoby; często ściany były 
dodatkowo obciążone przez urobek składowany bezpo-
średnio przy ich krawędzi. Nie zapewniano również prawi-
dłowych dojść do stanowisk pracy w wykopie.

Kontrole wykazały także nieprawidłowości w  zakre-
sie zabezpieczenia pracowników przed upadkiem 
z  wysokości, w  szczególności wykonujących prace na 
realizowanych lub remontowanych obiektach mostowych 
lub wiaduktach. Dotyczyło to zarówno stanowisk pracy, jak 
i dojść do tych stanowisk. 

Naruszenia przepisów dotyczących bezpiecznej pracy 
na rusztowaniach wystąpiły w 7% kontroli, jednakże ich 
specyfika w pracach mostowych jest bardzo istotna (z uwa-
gi na nietypowość i  indywidualny charakter konstrukcji 
samych rusztowań).

Niezgodną z  przepisami eksploatację maszyn 
budowlanych ujawniono podczas 10% kontroli. Stwier-
dzano przede wszystkim brak osłon elementów ruchomych 
maszyn, niewłaściwy stan techniczny maszyn do robót 
ziemnych i drogowych oraz niesprawne zawiesia stosowa-
ne podczas transportu materiałów za pomocą żurawi.

Nieprawidłowości stwierdzano również w  obszarze 
przygotowania pracujących do pracy. Naruszenia 
przepisów dotyczyły głównie dopuszczania do pracy 
osób nieprzeszkolonych w  zakresie bezpieczeństwa 
i  higieny pracy na stanowisku pracy (19% kontroli) oraz 
stosowania środków ochrony indywidualnej przez 
pracujących (18%). W 9% kontroli ujawniono dopuszczanie 
pracowników do pracy bez aktualnych profilaktycz-
nych badań lekarskich. 

Należy zaznaczyć, że wyższe standardy bezpie-
czeństwa pracy obserwowane są na dużych 
budowach, gdzie wdrażane są procedury bezpieczeń-
stwa już przez generalnych wykonawców. Zjawiskiem 
pozytywnym jest też tendencja do specjalizowania się 
firm wykonawczych w  określonych typach robót, co 
skutkuje wyższym poziomem świadomości zagrożeń 
u  pracowników oraz możliwością inwestowania więk-
szych środków w  nowoczesne technologie i  sprzęt, 
przeznaczone do konkretnych prac budowlanych.

Niewielkie, lokalne inwestycje związane z  drobnymi 
remontami dróg realizowane są najczęściej przez małe 
firmy, które często ograniczają koszty, zwłaszcza poprzez 
stosowanie innych form zatrudniania (umowy cywilno-
prawne, prowadzenie działalności gospodarczej na własny 
rachunek) oraz tańszych technologii. 

Dodatkowym czynnikiem, wpływającym negatywnie na 
bezpieczeństwo pracy w budownictwie drogowo-mostowym, 

są krótkie terminy realizacji inwestycji narzucane przez 
inwestorów.

5.1.2.3. Krótkie kontrole w budownictwie 
ukierunkowane na likwidację bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących

Zakres kontroli

Liczba nieprawidłowości w  obszarze bezpieczeństwa 
i  higieny pracy w  budownictwie, a  w szczególności licz-
ba zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych, ujawnia-
nych rokrocznie w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, 
wymuszają podejmowanie szybkich i  skutecznych 
interwencji przez inspektorów pracy. Ich celem jest 
likwidacja bezpośrednich zagrożeń, na jakie narażone są 
osoby wykonujące prace budowlane, w szczególności przy 
wykonywaniu krótkoterminowych prac na małych inwe-
stycjach. Kontrole dotyczyły różnych rodzajów obiektów 
budowlanych i  różnych etapów ich realizacji. Prowadzono 
je m.in. podczas wykonywania prac termoizolacyjnych, 
remontowych, dekarskich, instalacyjnych, kierując się przy 
ich wyborze własnymi obserwacjami lub zgłoszeniami pra-
cowników oraz osób trzecich.

Inspektorzy pracy przeprowadzili 2  348 kontroli 
w 2 093 podmiotach (w 2020 r. – 1 050), na rzecz których 
pracę świadczyło ponad 13,3 tys. osób, z  których prawie 
10,3 tys. było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
Większość kontroli dotyczyła mikroprzedsiębiorców zatrud-
niających do 9 pracowników (88%). 

W większości przypadków nieprawidłowości powo-
dujące bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub 
życia były usuwane w trakcie prowadzonych kon-
troli, w wyniku wykonania decyzji ustnych wydawanych 
przez inspektorów pracy. 

Realizację decyzji pisemnych (obejmujących uchybienia 
niemożliwe do usunięcia w trakcie pierwszej kontroli) oce-
niano podczas kontroli sprawdzających. Łącznie przepro-
wadzono 119 takich kontroli.

Były one powtarzane w krótkich odstępach cza-
su na tych samych budowach aż do uzyskania cał-
kowitej likwidacji bezpośrednich zagrożeń mogących 
spowodować utratę zdrowia lub życia przez pracują-
cych, a tym samym do uzyskania trwałej poprawy 
stanu bezpieczeństwa.

Diagnoza
W roku bieżącym odnotowano spadek nieprawidłowości 

związanych z wykonywaniem prac na wysokości w zakre-
sie stosowania środków ochrony zbiorowej. Pomimo 
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(24% kontroli), przede wszystkim chroniących przed upad-
kiem przy pracach na wysokości (w przypadku trudności 
w zastosowaniu ochron zbiorowych lub wykonywania prac 
krótkotrwałych). Stwierdzono m.in. niestosowanie takiego 
sprzętu podczas wykonywania prac związanych z monta-
żem więźby dachowej i pokrycia dachu oraz podczas mon-
tażu lub demontażu rusztowań. Ponadto pracownicy nie 
byli wyposażeni w środki ochrony głowy (hełmy).

Nieprawidłowości związane z  brakiem wygrodzenia 
i  oznakowania stref niebezpiecznych stwierdzono 
w  co piątej kontroli. Powyższe przejawiało się brakiem 
ich wygrodzenia w obrębie prac ziemnych i w wykopach 
lub prac na wysokości, np. prac dekarskich, ciesielskich, 
murarskich i  innych prac na stropach, jak również prac 
na rusztowaniach, w  tym związanych z  montażem rusz-
towań, gdzie istniało zagrożenie spadania przedmiotów 
z wysokości.

Niewłaściwą eksploatację instalacji i urządzeń elek-
trycznych wykazano w co czwartej kontroli. Najwięcej uchy-
bień związanych było z  niezabezpieczeniem przewodów 
przed uszkodzeniem mechanicznym, które często znajdo-
wały się na ciągach komunikacyjnych, po których poruszali 
się pracownicy, stwarzając tym dodatkowo ryzyko potknię-
cia się i  przewrócenia. Na budowach użytkowano również 
uszkodzone gniazda elektryczne, w  tym gniazda wtykowe 
przedłużaczy, stosowano przewody elektryczne i  urzą-
dzenia, które nie posiadały wymaganego stopnia ochrony 
przed uszkodzeniem, zawilgoceniem, pyłami, itp., zasilano 
odbiorniki elektryczne (w tym elektronarzędzia) przewoda-
mi z uszkodzoną izolacją oraz eksploatowano rozdzielnice 
budowlane niezabezpieczone przed dostępem osób nie-
upoważnionych. Zdarzały się również przypadki sytuowania 
stanowisk pracy pod napowietrznymi liniami elektroenerge-
tycznymi. Nieprawidłowości w  wyżej wymienionym zakre-
sie wystąpiły w  17% kontroli. W  8% kontroli pracodawcy 
nie posiadali protokołów z  pomiarów instalacji i  urządzeń 
elektrycznych potwierdzających prawidłowość wykonania 
w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

Nieprawidłowości dotyczące wykonywania robót ziem-
nych (6% kontroli) w  szczególności stwierdzano podczas 
wykonywania prac w wykopach o pionowych lub zbliżonych 
do pionu ścianach, które nie zostały zabezpieczone przed 
osunięciem gruntu do wykopu. 

Założeniem „krótkich kontroli” podczas wykonywania 
robót budowlanych jest szybka reakcja inspektora pracy na 
nieprawidłowości, które powodują bezpośrednie zagrożenia 
dla zdrowia i  życia, bardzo często skutkujące wypadkami 
przy pracy. Doświadczenia kontrolne wskazują, że ten spo-
sób prowadzenia kontroli daje dobre rezultaty i sprawdza się 

to nadal najwięcej nieprawidłowości dotyczyło wykonywa-
nia prac z nieprawidłowo zmontowanych i niekompletnych 
rusztowań (41% kontroli). Dominującym uchybieniem był 
brak stosowania przy pomostach roboczych balustrad 
chroniących przed upadkiem osób z wysokości lub ich nie-
prawidłowe wykonanie. Ponadto, niejednokrotnie używa-
no pojedynczych desek służących jako pomosty robocze, 
niestosowano pionów komunikacyjnych oraz posadowiono 
rusztowania na niestabilnym podłożu. Znacząca liczba nie-
prawidłowości dotyczyła rusztowań warszawskich, które 
niejednokrotnie były ustawiane na wysokość znacznie prze-
kraczającą tę określoną przez producenta (10-12 m powyżej 
poziomu posadowienia). W przypadku rusztowań elewacyj-
nych metalowych systemowych zdarzały się również przy-
padki nieprawidłowego ich kotwienia oraz braku uziemienia. 
W  12% kontroli stwierdzono dopuszczanie rusztowań do 
użytkowania bez wymaganego odbioru przez uprawnioną 
osobę i  zamieszczenia odpowiedniego wpisu w dzienniku 
budowy lub sporządzenia protokołu odbioru technicznego 
rusztowania.

Uchybienia odnotowano również w zakresie stosowania 
środków ochrony zbiorowej zabezpieczających pracow-
ników przed upadkiem podczas prac realizowanych na 
wysokości przy krawędziach i otworach stropów, otworach 
w ścianach, wzdłuż biegów schodowych (26% kontroli). Nie 
stosowano balustrad lub innych środków chroniących przed 
upadkiem z wysokości (np. przed wypadnięciem osób), nie 
zapewniano bezpiecznych dojść do stanowisk pracy. 

Dopuszczano pracowników do prac w sytuacjach nie-
bezpiecznych bez środków ochrony indywidualnej 
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w środki ochrony indywidualnej 

lub ich niestosowanie

niezabezpieczenie i nieoznakowanie 
stref niebezpiecznych 

nieprawidłowości związane 
z wykonywaniem prac ziemnych

niezabezpieczenie pracowników 
przed upadkiem z wysokości 

wykonywanie prac z rusztowań 
nieprawidłowo zmontowanych 

i niekompletnych
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jako uzupełnienie podstawowych działań kontrolno-nadzor-
czych w budownictwie. 

W roku bieżącym, w wyniku decyzji ustnych, wydanych 
podczas pierwszej kontroli w miejscu wykonywania prac 
budowlanych, 84% nieprawidłowości zostało usu-
niętych, przyczyniając się tym do ochrony zdrowia lub 
życia pracujących. Należy zatem podkreślić, że krótkie 
kontrole są jednym z najszybszych i najskuteczniejszych 
sposobów ograniczenia wypadkowości w  sektorze 
budowlanym.

5.1.2.4. Budownictwo infrastruktury kolejowej
Zakres kontroli
Kontrole budowy i  remontów torowisk lub infrastruktury 

kolejowej dotyczyły m.in.: przebudowy nawierzchni kolejo-
wej, torów oraz urządzeń sieci trakcyjnej, przebudowy lub 
budowy peronów, przejazdów w poziomie szyn, budynków 

nastawni i posterunków ruchu oraz modernizacji lub zabudo-
wy nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Przeprowadzono 122 kontrole w 97 podmiotach zatrud-
niających około 9,5 tys. osób, w  tym ok. 9  tys. na podsta-
wie stosunku pracy. Objęły one 57 miejsc prowadzenia 
robót, a  wśród kontrolowanych zakładów dominowały 
mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9  pracowników 
– 63%) oraz zakłady małe (o zatrudnieniu od 10 do 49 pra-
cowników – 30%).

Diagnoza

Specyfika prowadzenia prac modernizacyjnych na obsza-
rach z  czynnym ruchem kolejowym wymaga opracowania 
i  wprowadzenia „Tymczasowych Regulaminów Prowadze-
nia Ruchu” oraz „Regulaminów wyłączenia napięcia z sieci 
trakcyjnej”. Wynika to z konieczności dokonania zmian orga-
nizacji i  sposobu prowadzenia ruchu kolejowego na czas 
realizacji prac.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli związanych z eliminacją zagrożeń wypadkowych 
w budownictwie infrastruktury kolejowej w latach 2019-2021

Wyszczególnienie

Odsetek miejsc prowadzenia 
robót, w których stwierdzono 

nieprawidłowości

2019 2020 2021

Nieprawidłowości dotyczące oznakowania tarczami zatrzymania D-1 i wskaźnikami W-7, zobowiązującymi 
maszynistów do podania sygnału „baczność” – ostrzegawczego dźwięku syreny lokomotywy 25 22 24

Niezapewnienie odpowiednio wyposażonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 27 41 18

Brak pełnej realizacji postanowień „Tymczasowych Regulaminów Prowadzenia Ruchu” oraz „Regulaminów 
wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej”

32 37 14

Wyszczególnienie

Odsetek zakładów, 
w których stwierdzono 

nieprawidłowości

2019 2020 2021

Nieprawidłowości związane z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych 22 * 24 * 17 *

Nieprawidłowości dotyczące opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót 12 10 22

Nieprawidłowości podczas wykonywania prac na wysokości 11 14 13

Nieprawidłowości podczas wykonywania robót ziemnych 11 9 9

Niezapoznanie pracowników z wynikami oceny ryzyka zawodowego 10 18 7

Dopuszczanie pracowników do pracy bez udzielenia informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia 
wynikających z instrukcji IBH-105 8 2 7

Niewyposażenie sygnalistów w wymagane środki ostrzegania przed nadjeżdżającym pociągiem 8 4 7

Brak oceny ryzyka zawodowego związanej z wykonywaniem robót torowych 7 18 7

Niewyznaczenie liczby sygnalistów lub nieodpowiednia ich liczba 5 4 5

*Odsetek skontrolowanych maszyn i urządzeń
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W porównaniu z  rokiem 2020, o  ponad połowę zmniej-
szył się odsetek miejsc, w  których stwierdzano niere-
alizowanie w  pełni postanowień tych regulaminów 
(14% miejsc wykonywania robót). Ujawniane w trakcie kon-
troli nieprawidłowości, podobnie jak w  latach ubiegłych, 
dotyczyły w szczególności niewłaściwej organizacji, zabez-
pieczenia i osygnalizowania miejsca robót. Zdarzało się, że 
główni wykonawcy nie przekazywali regulaminów wszystkim 
podwykonawcom. 

W blisko co czwartym miejscu wykonywania robót 
stwierdzano nieprawidłowości w  zakresie oznakowania 
torów zamkniętych dla ruchu kolejowego oraz właściwym 
osygnalizowaniu miejsca prac. Brak lub nieprawidłowości 
dotyczące ustawienia tarczy „D-1” (w nieprawidłowym miej-
scu lub w sposób niewidoczny dla maszynisty) stwierdzono 
w  6  obiektach (11% miejsc wykonywania robót). Brak lub 
niewłaściwe ustawienie wskaźników „W-7”, zobowiązujących 
maszynistów do podania sygnału „baczność” – ostrzegaw-
czy dźwięk syreny lokomotywy, stwierdzono w 10 obiektach 
(18% miejsc wykonywania robót).

Wzrosła liczba zakładów, w których dopuszczono do pra-
cy pracowników bez udzielenia informacji o zagrożeniach dla 
bezpieczeństwa i zdrowia występujących na terenach kolejo-
wych (8% zakładów). 

Nieprawidłowo opracowane instrukcje bezpiecz-
nego wykonywania robót stwierdzono w  12% kontro-
lowanych zakładów. Zwykle nie uwzględniały one w  pełni 
specyfiki obiektu budowlanego i  warunków prowadzenia 
robót, w  szczególności zagrożeń wynikających z  ruchu 
pociągów po torach czynnych oraz bliskości prowadzonych 
prac od sieci trakcyjnej, znajdującej się pod napięciem.

Poprawę odnotowano w  zakresie przestrzegania obo-
wiązku sporządzania oceny ryzyka zawodowego. Niepra-
widłowości stwierdzono w 7% zakładów, dotyczyły one m.in. 
niewskazania w opisach stanowisk pracy czynności dotyczą-
cych wykonywania robót budowlanych na terenie kolejowym 
(nie oszacowano ryzyka przy rozładunku szyn długich na 
szlaku, w trakcie których doszło do wypadku). W co dziesią-
tym zakładzie pracodawcy nie zapoznali pracowników z oce-
ną ryzyka zawodowego.

Zabezpieczenie osób wykonujących prace na zamknię-
tym dla ruchu torze kolejowym, w bezpośrednim sąsiedztwie 
torów czynnych dla ruchu kolejowego, najczęściej realizo-
wane było przez ustanowienie sygnalistów. Na podobnym 
poziomie utrzymuje się odsetek zakładów, w których ujaw-
niono niewyznaczenie odpowiedniej liczby sygnalistów. 
Wzrósł natomiast odsetek zakładów, w których stwierdzono 
brak wyposażenia sygnalistów w wymagane środki ostrzega-
nia przed nadjeżdżającym pociągiem (8% zakładów).

Nieprawidłowości w  zakresie zabezpieczenia pra-
cowników przed upadkiem z wysokości odnotowano 
w 11% kontrolowanych zakładów. Najczęściej stwierdza-
no brak balustrad na przyczółkach wiaduktów, krawędzi 
stropu, braku poręczy ochronnej na łączeniu pomostów 
roboczych wagonów pociągu sieciowego, zabezpieczenia 
włazu komunikacyjnego na poziomie podestu roboczego 
pociągu sieciowego, niekompletne rusztowania (niepełne 
pomosty, brak balustrad, brak desek krawężnikowych).

Wzrosła liczba stwierdzonych naruszeń przepisów 
w  zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót 
ziemnych, w  szczególności wykonywanych wielkimi 
maszynami budowlanymi na dużej powierzchni oraz zwią-
zanych z  głębokimi wykopami. Najczęściej uchybienia 
dotyczyły nieprawidłowego zabezpieczenia ścian wyko-
pów, niezachowania minimalnych odległości od czynnych 
torów (wykonanie wykopu zbyt blisko czynnego toru, co 
powodowało osypywanie się warstwy tłucznia do wykopu 
podczas przejazdów pociągów i  groziło również zerwa-
niem jej oraz osunięciem się taboru do wykopu), nieza-
pewnienie bezpiecznego zejścia do wykopów.

Nieprawidłowości dotyczące wyposażenia pracow-
ników w  środki ochrony indywidualnej stwierdzo-
no w  16  zakładach (14%) i  dotyczyły 6% zatrudnionych 
objętych kontrolą. Odnotowano przypadki użytkowania 
nieprawidłowo dobranych rękawic antywibracyjnych, sto-
sowania hełmów ochronnych po okresie ich przydatności 
do użytkowania lub uszkodzonych, niewyposażenia pra-
cowników w hełmy ochronne, ochronniki słuchu, okulary 
ochronne.

W co czwartej kontrolowanej maszynie i urządzeniu 
technicznym odnotowano nieprawidłowości związane 
z  ich bezpieczną eksploatacją. Stwierdzono niespraw-
ne urządzenia ochronne, eksploatowanie uszkodzonej 
maszyny, brak elementu sterowniczego przeznaczonego 
do całkowitego i  bezpiecznego zatrzymywania maszy-
ny, brak świetlnego sygnalizatora ostrzegawczego, brak 
sygnału dźwiękowego cofania koparki.

O ponad połowę, w  porównaniu z  rokiem poprzed-
nim, spadł odsetek miejsc wykonywania robót, w  któ-
rych stwierdzono brak lub nieodpowiednio wyposażone 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

5.1.2.5. Ocena przestrzegania przez 
pracodawców przepisów bhp podczas 
prac wykonywanych żurawiami wieżowymi 
i szybkomontującymi 

Zakres kontroli
Celem kontroli była weryfikacja przestrzegania prze-

pisów dotyczących pracy i  obsługi żurawi wieżowych 
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niezapoznanie się z  nią operatora żurawia, sygnalistów 
i hakowych stwierdzono w 12% kontroli.

Podczas 22% kontroli odnotowano niezapewnienie 
wyróżnienia sygnalisty i  hakowego spośród pozo-
stałych pracowników w  sposób widoczny z  kabiny żura-
wia (np. poprzez zastosowanie odzieży lub wyposażenia 
z  odpowiednimi elementami odróżniającymi wizualnie 
od pozostałych: określony kolor bluzy, hełmu ochronnego).

Ponadto w  17% kontroli stwierdzono, że sygnaliści 
i hakowi nie posiadali orzeczeń lekarskich stwierdza-
jących brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na tych stanowiskach. Brak orzeczeń lekarskich 
o  zdolności do pracy operatorów żurawi wystąpił 
w 2% kontroli, u 8% skontrolowanych operatorów. Ponadto 

na kontrolowanych placach budowy oraz eliminacja stwier-
dzonych nieprawidłowości, prowadząca do ograniczenia 
zagrożeń wypadkowych i poprawy bezpieczeństwa pracy.

Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na kwe-
stie przestrzegania dopuszczalnego wymiaru czasu 
pracy operatorów żurawi wieżowych oraz rzetelnego 
i bieżącego prowadzenia książek dyżurów.

Przeprowadzono 557 kontroli w  428 podmiotach 
(w 2020  r. –  313 kontroli) zaangażowanych w  wykonywa-
nie prac związanych z  transportem pionowym z wykorzy-
staniem żurawi budowlanych. Wśród kontrolowanych firm 
były więc podmioty będące właścicielami żurawi wieżo-
wych, podmioty powierzające jedynie obsługę operatorską 
żurawi, jak również firmy powierzające zatrudnionym prace 
transportowe w  funkcji hakowych i sygnalistów, współpra-
cujących przy transporcie materiałów z operatorami żurawi. 
Skontrolowano zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
związane z obsługą 360 żurawi wieżowych i szybkomontu-
jących. Kontrolowane żurawie obsługiwało 502 operatorów. 

Zdecydowana większość zakładów objętych kontrolami 
należała do grupy małych zakładów pracy – 95% kontro-
li dotyczyło firm zatrudniających do 49 pracowników. Naj-
większą grupę stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (1-9 osób) 
– 68% ogółu skontrolowanych podmiotów.

W skontrolowanych firmach pracę świadczyło ponad 
5,9 tys. osób, w tym ponad 5 tys. pracowników.

Diagnoza

Nieprawidłowości w zakresie wykonywania prac 
z użyciem żurawi na budowach stwierdzono w 84% 
kontroli. Zostały one uregulowane środkami prawnymi. 
Najczęściej były to decyzje ustne (69% kontroli), zrealizowa-
ne jeszcze w trakcie kontroli, co przyczyniło się do natych-
miastowego wyeliminowania potencjalnych zagrożeń 
wypadkowych.

Najczęściej stwierdzano brak instrukcji bezpieczeń-
stwa prac transportowych, prowadzonych przy użyciu 
żurawi oraz instrukcji ewakuacji z kabiny żurawia bądź 
nieprawidłowo opracowane instrukcje. Często zawierały one 
zapisy ogólnikowe dotyczące pracy żurawi, bez uwzględnie-
nia specyfiki danej budowy. Ustalono także, że operatorzy 
żurawi, jak również sygnaliści i hakowi nie byli zapoznawani 
z  postanowieniami instrukcji przed dopuszczeniem ich do 
pracy. Nieprawidłowości wystąpiły w 44% kontroli.

Uchybienia stwierdzono także w  odniesieniu do 
instrukcji pracy żurawia w  warunkach kolizyjnych. 
Brak instrukcji, nieprawidłowe jej opracowanie bądź 

Prace wykonywane z użyciem żurawi wieżowych 
i szybkomontujących - naruszenia przepisów

 w latach 2020-2021

Nieprawidłowości

Odsetek kontroli, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości

2020 2021

Brak instrukcji bezpieczeństwa prac 
transportowych oraz instrukcji ewakuacji 
z kabiny żurawia lub nieprawidłowo spo-
rządzone instrukcje (w tym brak zapo-
znania z ich postanowieniami)

53 44

Brak książki dyżurów lub nieprawidłowe 
zapisy

19 26

Brak umieszczania informacji ostrzegaw-
czej przy wejściu na żuraw

17 25

Niewyróżnienie sygnalisty i hakowego 
spośród pozostałych pracowników 
w sposób widoczny z kabiny  żurawia 

29 22

Nieodpowiednie wyposażenie kabiny 
żurawia

28 18

Brak lub nieprawidłowo opracowana 
instrukcja pracy żurawia w warunkach 
kolizyjnych oraz niezapoznanie z nią 
operatora żurawia, sygnalisty, hakowego

19 12

Wykonywanie jednocześnie czynności 
hakowego i sygnalisty

12 11

Nieprawidłowości dotyczące czasu 
obsługi żurawia wieżowego

4 9

Nieprawidłowości dotyczące komuniko-
wania się operatora żurawia z sygnalistą 
lub innymi operatorami

4 4

Wykonywanie przez operatora żurawia 
czynności niedopuszczalnych i zabro-
nionych

7 2
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podczas 12% kontroli ustalono, że operatorzy żurawi, hako-
wi i  sygnaliści nie odbyli szkolenia w  zakresie bhp 
na zajmowanych stanowiskach. Mogło to być powodem 
wykonywania przez hakowych i  sygnalistów jednocześnie 
czynności hakowego i sygnalisty, co miało miejsce w 11% 
kontroli.

Uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi żurawi 
nie posiadało 4 operatorów.

Nieodpowiednie wyposażenie kabin żurawi 
wystąpiło w  18% kontroli. Ustaleń dokonano na podsta-
wie oględzin wnętrza kabiny, bądź pisemnego oświadcze-
nia odebranego od operatora. Najczęściej zastrzeżenia 
w  wyposażeniu dotyczyły: urządzenia umożliwiającego 
odczytanie wartości temperatury w  kabinie, urządzenia 
umożliwiającego odczytanie prędkości wiatru mierzonej 
na wysokości wysięgnika, diagramu udźwigu oraz środków 
gaśniczych i środków przeznaczonych do udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej.

Podczas co czwartej kontroli stwierdzono również nie-
zapewnienie przez pracodawców książek dyżurów dla 
żurawia lub prowadzenie w nich nieprawidłowych zapisów.

Naruszenia przepisów dotyczących dopuszczalnej 
dobowej normy czasu obsługi żurawi wystąpiły 
w  9% kontroli, u  co piątego operatora żurawia. Duża 
część nieprawidłowości dotyczyła dwukrotnego rozpoczy-
nania zmiany roboczej w  tej samej dobie pracowniczej. 
Należy podkreślić, że niektórzy przedsiębiorcy, na rzecz 
których wykonywana jest praca, jak również operatorzy 
żurawi, nie są zainteresowani wprowadzaniem takich ogra-
niczeń oraz ich ujawnianiem. Ustalenie stanu faktycznego 
w zakresie czasu obsługi żurawi wieżowych wymaga więc 
porównania i  skonfrontowania ze sobą dostępnych dowo-
dów w  postaci zapisów w  książkach dyżurów, raportów 
pracy żurawi, ewidencji przepracowanych godzin, ewidencji 
czasu pracy, oświadczeń osób, czasem zapisów z  moni-
toringu na placu budowy oraz innych ustaleń i obserwacji 
dokonanych w trakcie kontroli. 

Nieprawidłowości odnoszące się do obsługi żurawi 
wieżowych przy niedopuszczalnych prędkościach wia-
tru stwierdzono zaledwie w  0,9% przypadków, natomiast 
obsługę żurawia przy nieodpowiednich warunkach tempe-
raturowych w kabinie stwierdzono w 3% przypadków.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono:
 − wykonywanie przez operatora żurawia czynności 

niedopuszczalnych i zabronionych (2% kontroli);
 − nieprawidłowości dotyczące komunikowania się 

operatora żurawia z sygnalistą (4% kontroli);
 − nieprawidłowy sposób wykonywania pracy przez 

hakowego (4% kontroli).

5.1.2.6. Zagrożenia o charakterze publicznym
Zakres kontroli
Przeprowadzono 835 kontroli interwencyjnych 

(w 2020 r. – 910 kontroli) u 803 pracodawców, w miejscach 
wykonywania różnego rodzaju robót przez kilku do kilku-
nastu pracujących. Kontrole podejmowano w wyniku tele-
fonicznych i  pisemnych zgłoszeń od osób prywatnych lub 
policji. 

Najczęściej zgłaszano zagrożenia związane z wykony-
waniem prac budowlanych (765 kontroli) w  miejscach 
ogólnodostępnych (zwykle w  obrębie czynnych pasów 
drogowych i  chodników dla pieszych) – podczas prac ter-
momodernizacji lub remontów elewacji budynków, a także 
podczas budowy lub remontów obiektów liniowych – dróg, 
sieci kanalizacyjnych, itp. 

Były również zgłaszane inne zagrożenia (70 kontroli) 
związane m.in. z  nieprawidłowo składowanymi przedmio-
tami i materiałami na terenie zakładów pracy, nieprawidło-
wym stanem technicznym obiektów, usuwaniem materiałów 
zawierających azbest oraz utrzymaniem terenów zielonych 
(przycinanie drzew, koszenie trawy), odśnieżaniem połaci 
dachowych budynków.

Kontrole w  przeważającej większości dotyczyły zakła-
dów małych, tj. zakładów zatrudniających do 49 pracow-
ników (97% kontroli). Podmioty zatrudniały łącznie ponad 
9,7 tys. osób, w tym prawie 8,5 tys. pracowników.

Diagnoza

Dominującą nieprawidłowością był brak wygrodzenia 
i oznakowania strefy niebezpiecznej, w której występo-
wały zagrożenia dla zdrowia i życia oraz zabezpieczenia 
przejść i przejazdów w miejscach, gdzie istniało zagroże-
nie spadania przedmiotów z góry. Nieprawidłowości stwier-
dzone zostały w 41% kontroli – najczęściej: 

 − w miejscach prowadzenia prac na wysokości (podczas 
ocieplania budynków, przy pracach na rusztowaniach lub 
na dachach); 

 − przy pracach związanych z  transportem pionowym 
materiałów; 

 − przy pracach w wykopach;
 − przy wykonywaniu robót z  wykorzystaniem maszyn 

i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 
w  szczególności przy ciągach komunikacyjnych, bądź 
w pasie drogowym;

 − przy pracach związanych z przebudową chodników i dróg 
dojazdowych do osiedli mieszkaniowych. 

Stwierdzono m.in. brak ogrodzenia i  oznakowa-
nia stref niebezpiecznych wokół pracujących maszyn 
budowlanych, brak balustrad przy krawędziach wykopów 
oraz brak szczelnych przykryć wykopów, uniemożliwiających 
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wpadnięcie do wykopu w  miejscach ogólnodostępnych 
(np. przy ciągach komunikacyjnych) oraz napisów ostrze-
gawczych. Prowadzono również prace ziemne bezpośred-
nio przy ciągach komunikacji pieszej, nie zabezpieczając 
terenu przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Obowiązek zabezpieczenia miejsc, w  których wystę-
powały zagrożenia dla zdrowia i  życia osób postronnych, 
przedsiębiorcy często ograniczali wyłącznie do wyzna-
czenia terenu prowadzenia prac za pomocą barwnej 
taśmy. Natomiast nad wejściami do budynków lub drogami 
komunikacyjnymi w miejscach prowadzenia robót budowla-
nych (zagrożenie spadania przedmiotów) nie wykonywano 
daszków ochronnych lub wykonywano je nieprawidłowo 
(5% kontroli). 

Całkowity brak lub niekompletne ogrodzenie tere-
nu budowy lub robót stwierdzono w 18% kontroli. Osoby 
postronne, niezdające sobie sprawy z istniejących zagrożeń, 
skracając drogę, przechodziły przez teren budowy.

Niezabezpieczenie pracowników przed upadkiem 
z wysokości (25% kontroli) przejawiało się brakiem środ-
ków ochrony zbiorowej podczas wykonywania prac, np. przy 
krawędziach stropów lub niewyposażeniem pracowników 
w środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem 
z wysokości, bądź ich niestosowaniem przez pracowników 

w sytuacjach niebezpiecznych – w szczególności podczas 
prac na dachach.

Wykonywano pracę na rusztowaniach pozbawionych 
balustrad lub wyposażonych w  balustrady niekompletne, 
z niepełnymi pomostami roboczymi, a także nieposiadają-
ce pionów komunikacyjnych. Często rusztowania nie były 
posadowione na stabilnym podłożu, nie zostały zakotwione 
lub zakotwiono je niewłaściwie. Nieprawidłowości te wystą-
piły w 20% kontroli. 

Zagrożenia związane z niewłaściwą eksploatacją insta-
lacji elektrycznych (13% kontroli) dotyczyły głównie nie-
zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem 
mechanicznym, a  także niezabezpieczenia rozdzielnic 
elektrycznych przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Ponadto eksploatowano instalacje i  urządzenia elektrycz-
ne bez przeprowadzenia pomiarów sprawdzających sku-
teczność działania środków ochrony przeciwporażeniowej 
(5% kontroli).

Nieprawidłowości stwierdzano także podczas kontro-
li interwencyjnych odnoszących się do prac innych niż 
budowlane.

Najczęściej ujawniane zagrożenia dotyczyły eksploata-
cji instalacji i  urządzeń elektrycznych oraz niewła-
ściwego stanu technicznego dróg komunikacyjnych 
(przejść) wewnątrz i na zewnątrz obiektów, a także innych 
elementów obiektów budowlanych (np. stolarki okiennej lub 
drzwiowej) oraz składowania na nich materiałów. Niepra-
widłowości dotyczyły także niewłaściwego wygrodzenia 
i  oznakowania widocznymi barwami lub znakami bez-
pieczeństwa miejsc niebezpiecznych, w których wystę-
powały zagrożenia dla pracowników i  osób postronnych 
np. podczas prac związanych z aranżacją przestrzeni (wnę-
trza) lub transportem przedmiotów w  placówkach handlo-
wych, utrzymaniem terenów zielonych (przy przycinaniu 
drzew, koszeniu trawy), odśnieżaniem dachów obiektów 
i terenów, myciem zadaszeń lub innych elementów obiektów.

Zagrożenia o charakterze publicznym 
w budownictwie - naruszenia przepisów 

w latach 2019-2021

odsetek kontroli, w których stwierdzono 
nieprawidłowości

13

10

20

5

12

5

5

15

14

16

4
4

18

22

31

20

36

28

25

36

25

41

48

51

2019
2020
2021

niewłaściwa eksploatacja instalacji 
i urządzeń elektrycznych

brak lub nieprawidłowo wykonane 
daszki ochronne

nieprawidłowości związane 
z wykonywaniem prac ziemnych

brak siatek ochronnych 
na rusztowaniach

brak lub niekompletne ogrodzenie 
terenu budowy

użytkowanie niekompletnych 
i nieprawidłowo zmontowanych 

rusztowań

niezabezpieczenie pracowników 
przed upadkiem z wysokości

brak wygrodzenia i oznakowania 
strefy niebezpiecznej

Zagrożenia o charakterze publicznym 
w pozostałych rodzajach działalności 

- naruszenia przepisów w latach 2019-2021

odsetek kontroli, w których stwierdzono 
nieprawidłowości

36

20

12

10

15

7

17

7

7

2019
2020
2021

brak wygrodzenia i oznakowania 
miejsc niebezpiecznych widocznymi 
barwami i znakami bezpieczeństwa

zagrożenia związane 
z utrzymaniem terenów zielonych

nieprawidłowości przy transportowaniu 
i składowaniu materiałów
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5.1.2.7. Wnioski

W ostatnich latach kontrole wykazały, że najwięcej nie-
prawidłowości wystąpiło w  obszarach związanych 
z  przygotowaniem i  organizacją prac na budo-
wach, w tym infrastruktury kolejowej, a także z przygo-
towaniem pracowników do wykonywania tych prac.

Nieodpowiednie przygotowanie i  organizacja prac, 
polegająca przede wszystkim na braku lub niewłaściwym 
opracowywaniu dokumentów dotyczących identyfikacji 
występujących zagrożeń oraz sposobów ich eliminowania 
lub ograniczenia jeszcze przed rozpoczęciem robót, generu-
ją występowanie nieprawidłowości podczas całego procesu 
prowadzenia inwestycji budowlanych. Podobny wpływ na 
bezpieczeństwo pracy ma dopuszczanie do pracy osób bez 
wymaganej wiedzy o  zagrożeniach, związanych z wykony-
wanymi pracami i sposobach zabezpieczeń przed skutkami 
tych zagrożeń. Wynika to z niewłaściwie przeprowadzanych 
szkoleń w dziedzinie bhp, bądź braku tych szkoleń, jak rów-
nież nieopracowania instrukcji związanych z wykonywaniem 
robót, obsługą maszyn i urządzeń, w tym żurawi, a także nie-
zapoznania z tymi instrukcjami pracowników. 

W warunkach budowy (kubaturowej, liniowej czy infra-
struktury kolejowej), gdzie często różne roboty wykonywane 
są w  tych samych miejscach przez różnych wykonawców 
właściwy nadzór, planowanie prac, ich organizacji oraz 
odpowiednie przygotowanie pracowników przekładają się na 
całokształt stanu bezpieczeństwa pracy na budowie. W pra-
widłowej realizacji obowiązku organizowania pracy w  bez-
pieczny sposób najważniejsze role pełnią zarówno 
kierownik budowy, jak i inwestor, którzy powinni współ-
działać w kształtowaniu sfery organizacyjnej na placu budo-
wy przez cały okres prowadzenia prac budowlanych.

Elementem bardzo istotnym z punktu widzenia wypadków 
przy pracy jest tzw. „czynnik ludzki”, czyli zachowanie pra-
cowników. Jest to nadal najczęstsza przyczyna wypadków 
przy pracy. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i zwią-
zanej z nią kultury pracy jest kluczowe dla zmniejszenia skali 
nieprawidłowości z obszaru bhp w budownictwie. Dotyczy to 
nie tylko samych pracowników, ale również pracodawców. 

Budowanie kultury bezpieczeństwa w  odniesieniu do 
zagrożeń zawodowych związanych z  wykonywaniem 
robót budowlanych jest ważnym, długofalowym działa-
niem i  wyzwaniem również dla Państwowej Inspekcji Pra-
cy. W  ostatnich latach działania kontrolno-nadzorcze były 
ukierunkowane, w  dużej mierze, na likwidację zagrożeń 
najpowszechniej występujących, powodujących wypadki 
o  najpoważniejszych skutkach. Działania te będą kontynu-
owane w latach następnych w szerszym wymiarze. Oprócz 

poszerzonego zakresu zagadnień dotyczących bezpieczeń-
stwa pracy, w wybranych podmiotach kontrole będą obejmo-
wały także zagadnienia z  zakresu prawnej ochrony pracy 
i legalności zatrudnienia.

Począwszy od roku 2022, zaplanowana została 3-letnia 
„Strategia kontroli i  prewencji w  budownictwie”, 
w której działania kontrolno-nadzorcze będą ściśle połą-
czone z kampanią i działaniami promującymi bezpieczną 
pracę w tym sektorze. 

Celem opracowanej strategii jest zwiększenie sku-
teczności Państwowej Inspekcji Pracy w  odniesieniu do 
podejmowanych działań kontrolno-nadzorczych i  informa-
cyjno-prewencyjnych w  branży budowlanej. Zakładamy, że 
szeroki zakres zaplanowanych przedsięwzięć w  ramach 
Strategii poprawi skuteczność działań Państwowej Inspekcji 
Pracy, a przede wszystkim zbuduje wyraźny przekaz, że stan 
bhp na placu budowy po wyjściu inspektora pracy nie powi-
nien ulec pogorszeniu. Kluczowym jest również przekonanie 
wszystkich uczestników procesu budowlanego, że kształ-
towanie kultury bezpieczeństwa jest procesem ważnym 
i opłacalnym, tj. przynoszącym wymierne korzyści zarówno 
w sferze materialnej, jak i społecznej. 

Aktualne pozostają również propozycje zmian w przepi-
sach prawa dotyczących problematyki bezpieczeństwa pracy 
przy prowadzeniu prac budowlanych ujęte w wystąpieniach 
Głównego Inspektora Pracy do Ministra Rozwoju i Techno-
logii szczegółowo opisane w  Sprawozdaniu z  działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy za 2020 r.

5.1.3. Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie

Zakres kontroli
Kontrole poświęcone były ocenie przestrzegania obo-

wiązujących przepisów prawa pracy, w  szczególności bez-
pieczeństwa i  higieny pracy oraz legalności zatrudnienia 
przez podmioty gospodarcze realizujące prace z  zakresu 
pozyskania i zrywki drewna na rzecz Lasów Państwowych, 
czyli zakłady usług leśnych (ZUL-e), wyłonione przez PGL LP 
w drodze postępowania w trybie zamówień publicznych. 

W 2021 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 235 
kontroli w  232 zakładach usług leśnych. W  kontrolo-
wanych zakładach pracowało 2  tys. osób, w  tym 100 osób 
pracowało na podstawie umów cywilnoprawnych (5%). Nie-
wielka liczba osób (42) wykonywała pracę w ramach jedno-
osobowej działalności gospodarczej (2%). 

Podobnie jak w  latach poprzednich, prace związane 
z  pozyskaniem i  zrywką drewna wykonywane są głównie 
przez mikroprzedsiębiorców –  zatrudniających do 9  pra-
cowników (161 podmiotów –  69% ogółu skontrolowanych). 
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W  2021 r. tylko jedna kontrola została przeprowadzona 
u pracodawcy zatrudniającego powyżej 50 pracowników. 

Diagnoza
Konkluzja generalna płynąca z przeprowadzonych kon-
troli –  niezależnie od wielkości skontrolowanego 
zakładu usług leśnych w ponad 90% firm stwier-
dzono nieprawidłowości, skutkujące koniecznością 
wydania przez inspektorów pracy środków prawnych.

Na wyposażeniu ZUL-i znajdują się zarówno nowocze-
sne, bezpieczne dla obsługujących maszyny wieloopera-
cyjne (harwestery, forwardery i skidery), ciągniki rolnicze 
i  stricte leśne o  różnym poziomie stanu technicznego, 
stwarzające zagrożenia dla obsługujących, ale nadal pod-
czas zrywki wykorzystywane są konie. Podstawowym 
narzędziem roboczym pozostaje łańcuchowa pilarka 
spalinowa. Stopniowo postępująca mechanizacja prac 

Ścinka drzew bardzo często dotyczy drzew trudnych, 
co oznacza, że są to prace szczególnie niebezpieczne 
w  rozumieniu przepisów technicznego bezpieczeństwa 
pracy. Nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli 
wskazują na błędy w technice prowadzenia ścinki i obalania 

nieprawidłowości dotyczące wybranych zagadnień w latach 2019-2021

Zagadnienia objęte kontrolą

Odsetek kontroli, 
w których stwierdzono 

nieprawidłowości

2019 2020 2021

Ocena ryzyka zawodowego* 50 63 52

Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, stosowanie SOI, sprawność SOI* 49 38 43

Szkolenie w dziedzinie bhp* 66 36 40

Organizacja i prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych, w tym dwuosobowe wykonywanie prac* 32 38 39

Stosowanie bezpiecznych technik pracy, ścinka drzew pilarkami, organizacja stanowiska pracy* 32 32 35

Badania lekarskie* 40 35 34

Instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy na stanowiskach* 35 31 33

Maszyny i urządzenia techniczne** 28 27 32

Pierwsza pomoc przedlekarska* 31 30 25

Wyposażenie w odzież i obuwie robocze* 34 16 25

Transport** 22 14 20

Zapewnienie pracownikom posiłków i napojów* 22 17 17

Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne * 5 9 10
* dotyczy pracowników; 
** dotyczy maszyn i urządzeń

związanych z  pozyskaniem drewna jest konsekwencją 
niedoboru pracowników oraz koniecznością zwiększania 
wydajności pracy z  uwagi na rosnącą konkurencję oraz 
politykę przetargową realizowaną przez Lasy Państwowe.

Analiza wyników kontroli wskazuje na to, że w  śred-
nio 4 ZUL-ach na 10 pracownicy nie zostali przeszkoleni 
wstępnie lub okresowo z metod bezpiecznego wykonywa-
nia pracy, a skala nieprawidłowości w tym obszarze, 
porównując rok do roku, wzrosła.

W co trzecim podmiocie pracownicy nie zostali skiero-
wani na wstępne lub okresowe badania lekarskie. W blisko 
połowie ZUL-i nie wyposażono pracowników w obowiązu-
jące na stanowisku drwala środki ochrony indywidualnej, 
nie były one stosowane przez pracowników (brak nadzoru 
nad pracującymi) lub wykazywały taki stopień zużycia, że 
utraciły swoje funkcje ochronne.

drzew, co przekłada się na duże ryzyko wypadkowe 
i  w konsekwencji na stale utrzymującą się dużą liczbę 
wypadków przy pracy (w latach 2019-2021 w  zakładach 
objętych kontrolą zarejestrowano ogółem 50 wypad-
ków przy pracy, w tym: 10 wypadków śmiertelnych; 
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8 ciężkich oraz 32 lekkie). Świadczy to m.in. o niedosta-
tecznej jakości szkoleń kwalifikacyjnych dla osób wykonują-
cych prace z użyciem pilarki oraz braku wiedzy o skutkach 
i  konsekwencjach błędów popełnianych podczas ścinki 
drzew.

Jednym z zalecanych działań profilaktycznych dla osób 
pracujących w narażeniu na kontakt z chorobami wywoły-
wanymi przez kleszcze, są szczepienia przeciwko klesz-
czowemu zapaleniu opon mózgowych. W 55% zakładów 
objętych kontrolą takie szczepienia są przeprowa-
dzane. W  części zakładów usług leśnych pracownicy są 
informowani w ocenie ryzyka zawodowego o zagrożeniach 
zdrowotnych spowodowanych przez kleszcze, jednak mimo 
to składają oświadczenia o  rezygnacji ze szczepienia. 
Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu 
jest szczepieniem jedynie zalecanym –  pracodawca nie 
może zobowiązać pracownika do poddania się takim szcze-
pieniom. Podobnie jest z  profilaktyką boreliozy, niemniej 
badania przesiewowe były wykonywane w  prawie 
połowie zakładów skontrolowanych w 2021 r.

Przeprowadzone czynności kontrolne w  przypadku 
6  przedsiębiorców wykazały, że umowy cywilnoprawne 
nosiły w sobie cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, 
określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Dotyczyło to 9 osób 
zatrudnionych w  ramach różnych umów prawa cywilnego, 
w tym 3 obcokrajowców. Rokrocznie zmniejszająca się licz-
ba osób wykonujących pracę z zakresu gospodarki leśnej 
na podstawie innej, niż stosunek pracy oznacza jednocze-
śnie zmniejszenie liczby stwierdzanych nieprawidłowości 
w  zakresie bezpiecznej organizacji i  wykonywania pracy 
przez takie osoby.

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, objęte zakre-
sem kompetencji innych organów nadzoru nad warunkami 
pracy, inspektorzy pracy skierowali 18 pism do Urzędu 
Dozoru Technicznego, które dotyczyły stwierdzonej 
eksploatacji 23 żurawi zamontowanych na przyczepach 
do zrywki drewna i maszynach wielooperacyjnych, bez ich 
zarejestrowania we właściwej jednostce terenowej UDT lub 
bez aktualnych decyzji zezwalających na ich eksploatację.

Przyczyny naruszeń prawa:
 − niska jakość szkoleń, w których uczestniczą przedsię-

biorcy, niegwarantująca uzyskania niezbędnej wiedzy 
–  zwłaszcza specjalistycznej, dotyczącej organizacji 
prac w  lesie. Przedsiębiorcy uzyskują zaświadczenie 
o  ukończeniu szkolenia, głównie w  zakresie wiedzy 
ogólnej, przekazanej często w  sposób powierzchow-
ny. Brak dostatecznej wiedzy pracodawców i  przed-
siębiorców w  zakresie obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz brak wiedzy o dłu-
gotrwałych skutkach pracy w  narażeniu na czynniki 

Przygotowanie pracowników do pracy 
w latach 2019-2021

cena ryzyka zawodowego

wyposażenie w środki ochrony 
indywidualnej

szkolenia bhp pracowników

pro�laktyczne badania lekarskie

wyposażenie w odzież 
i obuwie robocze

50

63

43

38

52

49

40

37

66

34

36

40

25

16

34

odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenia

cena ryzyka zawodowego

pro�laktyczne badania lekarskie

2019
2020
2021

odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenia

Realizacja obowiązków stron umów 
cywilnoprawnych w latach 2019-2021

badania lekarskie

określenie obowiązków bhp 
stron umów cywilnych

stosowanie środków 
ochrony indywidualnej

szkolenia bhp

brak uprawnień do obsługi 
pilarki i/lub żurawi

2019
2020
2021

8

16

20

4

7

3

4

18

20

1

2

5

odsetek osób, których dotyczyły nieprawidłowości 
pracujących na innej podstawie niż stosunek pracy

12

14

22

Bezpieczeństwo na stanowiskach pracy 
i w trakcie pracy w latach 2019-2021

organizacja i prowadzenie prac 
szczególnie niebezpiecznych

ścinka drzew pilarkami 
spalinowymi

instrukcje bezpiecznego 
wykonywania pracy

stan techniczny maszyn 
i urządzeń

2019
2020
2021

39

39

37

35

33

32

33

32

35

32

27

28

odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenia
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szkodliwe: hałas i wibracje, szczególnie bez stosowa-
nia środków ochrony indywidualnej;

 − lekceważenie zagrożeń towarzyszących pracy przy 
pozyskaniu i zrywce drewna oraz brawura. Duża rota-
cja pracowników znajdujących zatrudnienie w ZUL-ach, 
często dorywcze lub okazjonalne i związany z tym brak 
doświadczenia, niezbędnych kwalifikacji oraz wiedzy. 
Znaczna część stwierdzonych nieprawidłowości doty-
czyła nowozatrudnionych pracowników;

 − tolerowanie przez pracodawców niezgodnego 
z  przepisami wykonywania prac. Organizujący 
i nadzorujący prace zainteresowani są głównie szybkim 
ich wykonaniem, niekoniecznie w bezpieczny sposób. 
Pośpiech wynika z  akordowego wynagradzania 
pracowników – wysokość uzyskanego wynagrodzenia 
jest pochodną ilości pozyskanego surowca drzewnego;

 − brak odpowiedniej kontroli i  nadzoru ze strony 
pracowników służby leśnej (zamawiający –  Lasy 
Państwowe) nad prowadzonymi pracami. 
Sporadycznie wykorzystywane są uprawnienia, 
wynikające z  zawartych umów, pozwalające 
na wstrzymanie prowadzonych prac, w  sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia czy 
też możliwości zerwania umowy z ZUL-em za rażące 
nieprzestrzeganie przepisów i  zasad bhp. Wynika to 
z konfliktu interesów, bowiem zamawiającemu zależy 
przede wszystkim na szybkim i sprawnym pozyskaniu 
i zrywce drewna, za jak najniższą cenę;

 − niska konkurencyjność pracy w  lesie i  poszukiwanie 
oszczędności w kosztach pracy prowadzi do odpływu 
wykwalifikowanych pracowników i  zatrudniania 
osób bez kwalifikacji, pracujących dorywczo, 
często zmieniających zakłady pracy. Niskie stawki 
proponowane drwalom-pilarzom są wynikiem stawek 
uzyskiwanych w  postępowaniach przetargowych. 
W  związku z  powyższym, coraz częściej brakuje 
ludzi do pracy, a zjawisku temu sprzyja nierytmiczne 
zlecanie pozyskania surowca drzewnego przez 
nadleśnictwa;

 − eksploatowanie maszyn i urządzeń bez decyzji UDT ze 
względu na duże koszty lub w przypadku kilkuletnich 
maszyn ze względu na trudności w ich dostosowaniu 
do wymagań obowiązujących przepisów.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych kontroli można sformu-
łować propozycje następujących działań: 

 ● kontynuowanie kontroli w  zakładach usług leśnych. 
Skala stwierdzonych nieprawidłowości oraz ich rodzaj 

wskazują na konieczność kontynuowania działań 
kontrolnych, mających na celu podnoszenie poziomu 
bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz ochronę zdrowia 
pracujących. Analiza możliwych zmian na rynku pracy 
wskazuje na potrzebę uwzględniania w  planowaniu 
czynności kontrolnych pracodawców zatrudniających 
cudzoziemców, w  tym osoby od niedawna zatrudniane 
w  lesie, ze szczególnym uwzględnieniem legalności 
pracy oraz posiadania niezbędnych kwalifikacji;

 ● wprowadzenie przepisów umożliwiających nadzór nad 
jakością organizowanych szkoleń kwalifikacyjnych dla 
drwali –  operatorów pilarek, poprzez doprecyzowanie 
§  21 rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia 
24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu niektórych prac z  zakresu 
gospodarki leśnej;

 ● uaktualnienie wyżej wymienionego rozporządzenia 
poprzez uwzględnienie aktualnych realiów prac 
prowadzonych w lesie, w tym m.in. wprowadzenie zapisu 
zobowiązującego wszystkie podmioty prowadzące 
prace w  lasach do przestrzegania instrukcji bhp przy 
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki 
leśnej, doprecyzowanie obowiązku zespołowego 
wykonywania prac związanych z  pozyskaniem drewna 
w odniesieniu do zrywki nasiębiernej lub podwieszonej 
wykonywanej specjalistycznymi maszynami 
samozaładowczymi;

 ● uregulowanie kwestii dotyczących zakresu uprawnień 
i ram szkolenia, jakie powinny dotyczyć osób wykonują-
cych operacje technologiczne z wykorzystaniem maszyn 
leśnych (maszyny do zrywki mechanicznej drewna 
–  ciągniki, skiddery, forwardery, harwestery, mulczery 
itp.). Uzyskane uprawnienia do obsługi żurawi przeno-
śnych, wymagane w przypadku obsługi urządzeń pod-
dozorowych, nie potwierdzają umiejętności bezpiecznej 
pracy maszyną wyposażoną w taki żuraw w środowisku 
leśnym. Obowiązujące przepisy nie zawierają regulacji 
określających: formę i  czas trwania szkolenia, sposób 
weryfikowania jakości szkolenia oraz rodzaju dokumen-
tu potwierdzającego nabycie określonych umiejętności;

 ● dalsza współpraca z administracją Lasów Państwowych 
w  zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
bhp, przeprowadzanie wspólnych kontroli i  wzajemne 
informowanie się o rażących nieprawidłowościach;

 ● rozwijanie współpracy z organami dozoru technicznego 
w  celu skuteczniejszego egzekwowania obowiązków 
dotyczących urządzeń eksploatowanych w  lesie, 
podlegających tym organom;
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 ● kontynuowanie działalności prewencyjnej skierowanej 
do zakładów usług leśnych oraz działań edukacyjnych, 
popularyzujących problematykę bezpieczeństwa 
i  higieny pracy w  szkołach prowadzących kształcenie 
na kierunkach związanych z  leśnictwem i  rolnictwem 
poprzez organizowanie spotkań, seminariów i konkursów 
dla uczniów.

5.1.4. Bezpieczeństwo pracy w przemyśle 
– wytwarzanie i przetwarzanie tworzyw 
sztucznych

Zakres kontroli 
Przeprowadzono 262 kontrole w  259 podmiotach, 

których głównym profilem działalności według PKD było 
przetwórstwo przemysłowe (90% kontroli). Największy 
odsetek stanowiły małe zakłady zatrudniające od 10 do 
49 osób (44%) oraz średnie zakłady o zatrudnieniu 50-249 
osób (32%). Skontrolowane podmioty zatrudniały łącznie 
23,3 tys. osób, w tym 22,2 tys. osób świadczyło pracę na 
podstawie stosunku pracy. 

Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na wła-
ściwą identyfikację występujących na stanowiskach pracy 
czynników fizycznych i  chemicznych oraz adekwatność 
podejmowanych przez pracodawców działań w celu elimi-
nowania bądź ograniczania występujących zagrożeń. 

Diagnoza

Nieprawidłowości w  zakresie eksploatacji maszyn 
i  urządzeń technicznych ujawniono aż w  65% 
kontroli (spośród poddanych kontroli ponad 1,6 tys. 
maszyn i  urządzeń –  41% nie spełniało wymagań 
bezpieczeństwa).

Stwierdzano dopuszczanie do eksploatacji maszyn 
niewyposażonych w  osłony i  urządzenia ochronne oraz 
niespełniających wymagań zasadniczych pomimo oznako-
wania znakiem CE potwierdzającym ich bezpieczeństwo. 
Istotny problem stanowił samowolny demontaż zabezpie-
czeń, w  które wyposażano maszyny –  wskazywanych 
jako „utrudniające i  spowalniające pracę”. Niepra-
widłowości dotyczyły elementów sterowniczych –  ich 
widoczności, identyfikowalności, oznakowania oraz braku 
usytuowania poza strefami zagrożenia. Nie wyznaczano 
i  nie oznakowano widocznymi barwami bezpieczeństwa 
stref niebezpiecznych przy maszynach, jak również nie 
zapewniano właściwego zabezpieczenia przed dostępem 
do nich. Ponadto stwierdzano brak przeprowadzania okre-
sowych kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń.

W 42% kontroli ujawniono nieprzestrzeganie przepisów 
bhp w zakresie urządzeń i  instalacji energetycznych. 
Stwierdzano brak zapewnienia ochrony podstawowej przed 
porażeniem prądem elektrycznym (niezabezpieczone prze-
wody elektryczne) oraz brak aktualnych badań i pomiarów 
skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej urzą-
dzeń i instalacji elektrycznych.

Kontrole w  obszarze prac zakwalifikowanych do 
szczególnie niebezpiecznych (z uwagi na ich charakter 
oraz występujące w  środowisku pracy szkodliwe czynniki 
chemiczne i  fizyczne) wykazały szereg nieprawidłowości 
(39% kontroli). Stwierdzano brak lub niewłaściwe opra-
cowanie wykazów prac szczególnie niebezpiecznych. 
Nie uwzględniano w  nich wszystkich wykonywanych prac 
zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych, jak np. pra-
ce na wysokości oraz prace ze stwarzającymi zagrożenie 
i niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich miesza-
ninami. Należy zauważyć, że przedsiębiorcy nie zawsze 
identyfikowali prace z  użyciem substancji i  mieszanin 
stwarzających zagrożenie jako prace szczególnie niebez-
pieczne. Nie określano również szczegółowych wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu. 

Przepisów o czynnikach szkodliwych w środowisku 
pracy nie przestrzegano w odniesieniu do 28% kontrolowa-
nych stanowisk pracy. Nieprawidłowości dotyczyły głównie 
hałasu, czynników chemicznych, pyłów, drgań mechanicz-
nych, pól elektromagnetycznych oraz promieniowania 
optycznego. 

Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy stwierdzone  podczas kontroli wytwarzania 

i przetwarzania tworzyw sztucznych

środki ochrony indywidualnej

odzież robocza

pro
laktyczne badania lekarskie

szkolenia bhp

stanowiska i procesy pracy

prace szczególnie niebezpieczne

urządzenia i instalacje energetyczne 42

46

39

38

24

21

18

czynniki szkodliwe dla zdrowia

ocena ryzyka zawodowego

magazynowanie i składowanie

maszyny i urządzenia techniczne 65

38

55

50

odsetek kontroli, w których stwierdzono 
nieprawidłowości
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Pracę w bezpośrednim narażeniu na czynniki szkodliwe 
wykonywało 11,9 tys. osób, w tym 824 wykonywały ją 
w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych 
(NDN i NDS).

Zaniedbywano regularne okresowe przeprowadzanie 
badań i pomiarów czynników szkodliwych środowiska pra-
cy, dla których określono najwyższe dopuszczalne stęże-
nia i natężenia w środowisku pracy, a także nie typowano 
takich czynników do przeprowadzania badań i pomiarów. 
Wynikało to najczęściej z  braku rzetelnej oceny warun-
ków środowiska pracy. W  kontrolowanych zakładach nie 
posiadano aktualnych spisów substancji i mieszanin nie-
bezpiecznych lub stwarzających zagrożenie. Ponadto 
dla stosowanych substancji i mieszanin chemicznych nie 
zapewniano aktualnych kart charakterystyki, wobec cze-
go pracowników nie zapoznawano z  informacjami w nich 
zawartymi odnośnie zagrożeń i  skutecznych sposobów 
ochrony przed nimi.

Problemem ujawnionym w  co piątej kontroli było nie-
przestrzeganie przepisów dotyczących wyposażania oraz 
stosowania przez pracowników środków ochrony indy-
widualnej zabezpieczających przed czynnikami szkodli-
wymi oraz wyposażania pracujących w odzież roboczą. 
Istotne nieprawidłowości dotyczyły doboru środków ochro-
ny indywidualnej, przy którym nie uwzględniano pozio-
mów występującego zagrożenia. W  konsekwencji środki 
ochrony indywidualnej nie zapewniały właściwej ochrony 
ich użytkownikom. Brak identyfikacji zagrożeń skutkował 
niezapewnieniem pracującym ochron indywidualnych, 
np. związanych z elektrycznością statyczną. Praco-
dawcy nie zawsze opracowywali instrukcje użytkowania 
środków ochrony indywidualnej, uznając za wystarczające 
ulotki informacyjne producenta.

Nieprawidłowości podczas magazynowania i  skła-
dowania stwierdzono w ponad połowie kontroli, a uchybie-
nia w  zakresie niewłaściwego transportu w  37%  kontroli. 
Dotyczyły one zarówno magazynowania, jak też dokumen-
tacji wewnątrzzakładowej, w szczególności doboru miejsca 
magazynowania i  składowania produktów chemicznych 
(w tym składowania poza miejscami do tego wyznaczo-
nymi). Stwierdzano również brak skutecznej wentylacji 
w pomieszczeniach magazynu środków chemicznych oraz 
środków neutralizujących.

W grupie zagadnień związanych z  organizacją pra-
cy dominującą nieprawidłowością był brak lub nie-
rzetelnie sporządzone instrukcje bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W  instrukcjach dotyczących prac zwią-
zanych ze stosowaniem substancji lub mieszanin stwarza-
jących zagrożenie nie uwzględniano informacji zawartych 

w kartach charakterystyki tych chemikaliów. Nieprawidło-
wości dotyczyły również oceny zagrożenia wybuchem oraz 
dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, gdzie nie 
uwzględniano wszystkich środków ochronnych. Uchybie-
nia w tym zakresie wiązały się z niewłaściwą organizacją 
stanowisk pracy oraz procesów pracy (38% kontro-
li). Sprzyjał temu dodatkowo brak oznakowania znakami 
bezpieczeństwa miejsc, w  których występują zagroże-
nia (np. progi i  inne przeszkody, strefy niebezpieczne), 
dróg wewnętrznych oraz miejsc składowania produktów 
chemicznych.

Pomimo wielu lat obowiązywania przepisów regulują-
cych kwestie dokumentowania oceny ryzyka zawodo-
wego na stanowiskach pracy, w  co drugiej kontroli 
stwierdzano liczne nieprawidłowości.

W 38% kontrolowanych zakładów stwierdzono uchybie-
nia dotyczące szkoleń w zakresie bhp, w tym dopusz-
czanie pracowników do pracy bez aktualnych szkoleń 
(12% pracowników), a w zakresie badań lekarskich nie-
prawidłowości wystąpiły w 24% kontroli w odniesieniu do 
7% pracowników.

Tolerowanie przez kadrę kierowniczą odstępstw od obo-
wiązujących przepisów oraz przekonanie, że doświad-
czenie w  obsłudze maszyn może skutecznie 
zastąpić środki ochronne i zabezpieczenia, a ruty-
na prac wykonywanych na wysokości niweluje 
możliwość wypadku, sprzyjały nieprawidłowościom.

Wnioski
Wyniki kontroli wskazują na zasadność kontynuowania 

kontroli w  zakładach przetwórstwa przemysłowego pro-
wadzących procesy pracy charakteryzujące się dużą ilo-
ścią niebezpiecznych i szkodliwych czynników środowiska 
pracy, a  tym samym złożonością zagadnień bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.

Przeprowadzone kontrole branży przetwórstwa two-
rzyw sztucznych w  zakładach o  różnych profilach pro-
dukcji, które stosowały różne materiały i wykorzystywały 
odmienne technologie uwidoczniły problemy związane 
z  mnogością koniecznych do spełnienia różnorodnych 
wymogów w  kwestii bezpieczeństwa pracy. Prowadzone 
kontrole i realizowane w ich trakcie poradnictwo przyczy-
niają się do podnoszenia świadomości na temat zagrożeń 
czynnikami środowiska pracy oraz poszerzają w  zakła-
dach pracy wiedzę w  zakresie obowiązujących regulacji 
prawnych, tym samym wpływając na podnoszenie pozio-
mu bezpieczeństwa. Uzasadnia to kontynuowanie bieżą-
cego nadzoru w tej branży.
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5.1.5. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach 
energetycznych – organizacja bezpiecznej 
pracy przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych, w tym w zakładach 
zajmujących się remontami, naprawami 
i usuwaniem awarii maszyn i urządzeń 
technicznych

Zakres kontroli
Przeprowadzono 189 kontroli w  183 podmiotach 

świadczących usługi z zakresu utrzymania ruchu urządzeń 
energetycznych, wykonujących remonty urządzeń ener-
getycznych, w  zakładach: branży motoryzacyjnej, wytwa-
rzających konstrukcje stalowe, przemysłu spożywczego 
oraz w zakładach ciepłowniczych. Kontrolowane podmioty 
zatrudniały ponad 51,3 tys. pracowników (w tym 97% na 

podstawie stosunku pracy). Były to głównie zakłady średnie 
zatrudniające od 50 do 249 pracowników (40%) oraz zakła-
dy duże zatrudniające powyżej 250 pracowników (25%).

Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na przy-
jętą organizację pracy pod kątem zapewnienia wymaga-
nego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na stan 
techniczny urządzeń elektroenergetycznych w  odniesie-
niu do zasad eksploatacji przyjętych w  kontrolowanych 
podmiotach, które powinny być określone w  instrukcjach 
eksploatacji.

Diagnoza

W zakresie organizacji bezpiecznej pracy najczęściej 
występującą nieprawidłowością, stwierdzoną w bli-
sko połowie kontrolowanych zakładów, był brak 

Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach energetycznych

wykaz prac pomocniczych wraz z ich organizacją 

poprawność wystawianych poleceń pisemnych 
na wykonywanie prac eksploatacyjnych

narzędzia pracy i sprzęt ochronny

wykaz prac eksploatacyjnych stwarzających możliwość 
wystąpienia  zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego

instrukcja organizacji bezpiecznej pracy 
przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych 

wykazy osób upoważnionych do wykonywania 
określonych czynności lub prac eksploatacyjnych

instrukcje eksploatacji zatwierdzone 
przez pracodawcę 

55

74

47

46

35

24

23

odsetek kontrolowanych zakładów, w których stwierdzono 
nieprawidłowości

instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w  odniesie-
niu do prac eksploatacyjnych wykonywanych przy urzą-
dzeniach elektroenergetycznych. Tam, gdzie instrukcje 
zostały opracowane, zawierały liczne błędy, m.in. nie 
wskazywały zakresu odpowiedzialności, zasad łączenia 
funkcji przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych przy urzą-
dzeniach energetycznych. Ponadto nie zawierały wykazu 
prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, 
które mogą być wykonywane przez osoby niebędące oso-
bami uprawnionymi oraz nie określały zasad i  organizacji 
takich prac (23% kontroli). Często błędy te wynikały z braku 
aktualizacji instrukcji po zmianie rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z  dnia 28  sierpnia 2019  r. w  sprawie bezpie-
czeństwa i  higieny pracy przy urządzeniach energetycz-
nych, które obowiązuje od 26 października 2020 r.

W 46% kontroli stwierdzono brak lub nieprawidło-
wo sporządzone wykazy prac eksploatacyjnych 

stwarzających możliwość wystąpienia szczególne-
go zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, które 
należy prowadzić na podstawie polecenia pisemnego. To 
z  kolei skutkowało realizowaniem prac eksploatacyjnych 
wykonywanych w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych 
będących całkowicie lub częściowo pod napięciem bez 
poleceń pisemnych na prace lub wystawiane polecenia 
zawierały błędy formalne, polegające m.in. na nieprawidło-
wym określaniu: środków i warunków bezpiecznego wyko-
nywania prac, strefy pracy, warunków wznawiania prac po 
przerwie w pracy (24% kontroli). 

W zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń elek-
troenergetycznych kontrole wykazały, że 52% kontro-
lowanych podmiotów nie opracowało instrukcji 
eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, a 22% 
opracowało ją błędnie. Instrukcje nie precyzowały czę-
stotliwości i  zakresu wykonywania prac eksploatacyjnych 
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dla urządzeń rozdzielczych średnich i niskich napięć, trans-
formatorów, układów kompensacji mocy biernej, agregatów 
prądotwórczych, akumulatorowni oraz napędów elektrycz-
nych. Brak określonych zasad eksploatacji w  kontrolowa-
nych zakładach skutkował m.in. niewykonywaniem prac 
eksploatacyjnych lub ich wykonywaniem bez żadnego 
związku z ustalonymi zasadami eksploatacji, co w konse-
kwencji przełożyło się na nieprawidłowy stan techniczny 
urządzeń elektrycznych. Polegał on na:

 − braku ochrony przed dotykiem bezpośrednim do 
elementów czynnych,

 − uszkodzeniach obudów oraz izolacji roboczej,
 − nieopisaniu zabezpieczeń poszczególnych obwodów 

odbiorczych,
 − braku zadławień w punktach wprowadzenia przewodów 

do rozdzielnic skrzynkowych.
Nieprawidłowości wynikały przede wszystkim z  zanie-

dbań służb utrzymania ruchu w zakresie utrzymania właści-
wego stanu technicznego urządzeń oraz ograniczania do 
minimum kosztów eksploatacji.

W 35% kontrolowanych zakładów stwierdzono 
nieprawidłowości w obszarze związanym ze specja-
listycznymi narzędziami pracy i  sprzętem ochron-
nym, niezbędnymi do używania podczas wykonywania prac 
eksploatacyjnych. W  pomieszczeniach ruchu elektryczne-
go stwierdzano przechowywanie sprzętu: uniwersalnych 
drążków izolacyjnych, półbutów dielektrycznych, rękawic 
dielektrycznych –  bez poddania ich okresowym próbom 
(napięciowym) i  badaniom w  zakresie oraz w  terminach 
określonych w dokumentacji producenta i Polskich Normach 
w celu sprawdzenia i potwierdzenia ich przydatności do dal-
szego użytkowania podczas wykonywania prac eksploata-
cyjnych przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych.

Za niekorzystne zjawisko należy uznać niewykonywa-
nie badań ochrony przeciwporażeniowej zarówno dla 
obwodów odbiorczych zasilanych niskim napięciem, jak 
również sieci rozdzielczych zasilanych średnim napięciem, 
co w  połączeniu z  niewłaściwym stanem technicznym 
instalacji i urządzeń zasilanych energią elektryczną stano-
wiło źródło zagrożeń związanych z  możliwością porażeń 
oraz poparzenia łukiem elektrycznym. 

Przyczyną niewykonywania badań ochrony przeciwpo-
rażeniowej, wskazywaną przez kontrolowane podmioty, 
są koszty związane z wykonaniem pomiarów ochronnych 
oraz fakt, że wykonanie badania rezystancji uziemienia 
ochronnego rozdzielnic średnich napięć wymaga wyłącze-
nia urządzeń spod napięcia, co wiąże się z dodatkowymi 
kosztami spowodowanymi przestojami w produkcji.

Warto zwrócić uwagę na zjawisko niestosowania posta-
nowień Polskiej Normy PN–HD 60364–6:2008 „Instalacje 
elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie” 
w  zakresie wykonywania badań ochrony przeciwporaże-
niowej w obwodach zasilanych napięciami do 1 kV zgodnie 
z warunkami technicznymi określonymi w tej normie.

Powtarzalną nieprawidłowością był również brak badań 
okresowych uziemiaczy przenośnych typu lekkiego oraz 
zwieraczy, pomimo tego, że zgodnie z warunkami technicz-
nymi określonymi w  Polskiej Normie PN–EN 61230:2011 
„Prace pod napięciem. Przenośny sprzęt do uziemiania lub 
uziemiania i zwierania” ten rodzaj sprzętu podlega okreso-
wemu sprawdzeniu. 

Wnioski

Analiza wyników kontroli wskazuje na potrzebę:
 ● nowelizacji §  26 rozporządzenia Ministra Energii 

z  dnia 28  sierpnia 2019  r. w  sprawie bezpieczeństwa 
i  higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 
(Dz. U. z  2021 r. poz. 1210) w  zakresie doprecyzo-
wania obowiązku wykonywania badań okresowych 
uziemiaczy przenośnych typu lekkiego i  zwieraczy. 
W  rozporządzeniu nie wskazano obowiązku okreso-
wego poddawania próbom i  badaniom uziemiaczy 
przenośnych i  zwieraczy, które stanowią podstawowy 
rodzaj sprzętu stosowanego do uziemiania elementów 
konstrukcji urządzeń elektroenergetycznych w  stanie 
beznapięciowym. Prawidłowy dobór i  stan techniczny 
sprzętu do uziemiania lub zwierania jest warunkiem 
koniecznym zachowania bezpieczeństwa podczas prac 
wykonywanych przy wyłączonych i  uziemionych urzą-
dzeniach elektroenergetycznych;

 ● nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków 
Polskich w  zakresie rozpowszechnienia informacji 
o  obowiązku stosowania postanowień Polskiej Normy 
PN–HD 60364–6:2008 „Instalacje elektryczne 
niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie” podczas 
wykonywania badań ochrony przeciwporażeniowej dla 
urządzeń elektrycznych zasilanych napięciem do 1 kV. 
Na mocy zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z  dnia 12  kwietnia 2002  r. w  sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 ze zmian.) od dnia 7 lipca 2009 r. przywołana norma 
jest obowiązującym warunkiem technicznym;

 ● objęcia nadzorem PIP zakładów przemysłowych 
przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucji energii 
elektrycznej, zważywszy na skalę nieprawidłowości 
ujawnioną w  zakładach prowadzących eksploatację 
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urządzeń elektrycznych zasilanych niskim i  średnim 
napięciem, w  tym w  zakładach zajmujących się 
remontami, naprawami i  usuwaniem awarii maszyn 
i urządzeń technicznych. 

5.1.6. Bezpieczeństwo pracy w zakładach 
obróbki drewna

Zakres kontroli
Branża przemysłu drzewnego jest jedną z ważniejszych 

gałęzi gospodarki i obejmuje m.in.: produkcję wyrobów tar-
tacznych, wyrobów z drewna, np. opakowań drewnianych, 
arkuszy fornirowych i  płyt wykonanych na bazie drewna. 
Ze względu na różnorodne zagrożenia zawodowe (mecha-
niczne, chemiczne, biologiczne) jest też branżą o  dużej 
wypadkowości. W 2021 r. przeprowadzono 151 kontroli pra-
codawców tej branży, u których prace wykonywało prawie 
3,4 tys. osób. Były to głównie mikro- i małe zakłady pracy, 
zatrudniające do 9  pracujących (54% skontrolowanych 
zakładów) i od 10 do 49 pracowników (38%). 

Diagnoza

Największe zagrożenia dla pracowników stanowiły nie-
prawidłowości stwierdzane w  związku z  powszechnym 

stosowaniem w  tej branży maszyn do obróbki drewna. 
Uchybienia dotyczyły przede wszystkim:

 9 braku odpowiednich urządzeń ochronnych (głównie 
osłon) przy maszynach – 53% ogółu kontroli,

 9 nieprawidłowości w  zakresie elementów sterowniczych 
i układów sterowania – 40% ogółu kontroli, w tym:
 − braku wyposażenia maszyn i urządzeń technicznych 

w odpowiednie układy sterowania przeznaczone do 
całkowitego i bezpiecznego zatrzymania,

 − braku lub niesprawnych urządzeń zatrzymania 
awaryjnego,

 − braku oznaczeń elementów sterowniczych w  spo-
sób umożliwiający jednoznaczną identyfikację przez 
operatora.

W ponad połowie skontrolowanych zakładów stwierdzono 
brak stanowiskowej instrukcji bezpiecznej obsługi maszyny 
bądź niewłaściwe jej opracowanie.

Blisko co szósty pracodawca nie wywiązał się z obowiązku 
przeprowadzenia wstępnych, okresowych i specjalnych kon-
troli użytkowanych maszyn do obróbki drewna. Najczęściej 
stwierdzano to u pracodawców, którzy nie zapewnili wykony-
wania zadań służby bhp w zakładzie (20% ogółu skontrolo-
wanych), a także sami nie odbyli szkolenia w dziedzinie bhp. 

Nieprawidłowości dotyczące zagadnień badanych podczas kontroli bezpieczeństwa pracy 
w zakładach obróbki drewna

dodatkowe kwali�kacje do obsługi maszyn 
i urządzeń

 wstępne, okresowe i specjalne kontrole 
użytkowanych maszyn

szkolenia wstępne z zakresu bhp

 czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące 
w środowisku pracy

wykonywanie zadań służby bhp

 elementy sterownicze i układy sterowania 

 eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych, 
w tym pomiary skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej

odsetek kontroli, w których stwierdzono 
nieprawidłowości

 urządzenia ochronne

ocena ryzyka zawodowego

instrukcja bezpiecznej obsługi maszyn 
i urządzeń technicznych

40

49

20

19

17

15

15

54

56

53
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Zastrzeżenia związane z bezpieczeństwem użytkowa-
nia maszyn i  urządzeń dotyczyły najczęściej maszyn 
wyprodukowanych przed 2004 r., w znacznym stop-
niu wyeksploatowanych. Powodem stwierdzonych nie-
prawidłowości był głównie brak remontów i konserwacji 
wyeksploatowanego parku maszynowego.

Potencjalne zagrożenie porażeniem prądem elektrycz-
nym stwierdzono w prawie połowie kontrolowanych zakładów 
(49%), co wynikało z nieprowadzenia pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej eksploatowanych instalacji 
i  urządzeń elektrycznych, a  także niewłaściwej eksploatacji 
maszyn. 

Problemem o  istotnym znaczeniu dla zarządzania bez-
pieczeństwem pracy jest nieprzeprowadzanie oceny ryzyka 
zawodowego z  uwzględnieniem wszystkich zagrożeń na 
stanowisku pracy –  nieprawidłowości stwierdzono w  54% 
skontrolowanych podmiotów. Brak rzetelnej oceny ryzyka 
skutkuje tym, że pracowników nie informuje się o  najistot-
niejszych zagrożeniach na stanowisku pracy, a  co gorsze 
– w zakładach pracy nie są podejmowane adekwatne środki 
profilaktyczne zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpie-
nia zdarzeń wypadkowych.

Podczas kontroli stwierdzono liczne nieprawidłowości 
w  zakresie przygotowania pracowników do pracy. Kontrole 
ujawniły również dopuszczanie pracowników do pracy bez 
wymaganych kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń (15% 
skontrolowanych podmiotów).

W zakładach obróbki drewna do pracy dopuszcza-
ne były osoby bez znajomości zagrożeń, tj. m.in. 
bez prawidłowego przeszkolenia i  znajomości 
zagrożeń zawodowych i wypadkowych.

Analiza wyników kontroli dotycząca czynników szkodli-
wych dla zdrowia w środowisku pracy wskazuje, że blisko co 
piąty kontrolowany podmiot miał problem z  właściwą iden-
tyfikacją i  wytypowaniem do badań wszystkich czynników 
szkodliwych oraz z przeprowadzaniem badań przy zachowa-
niu czasookresów przewidzianych przepisami. Zdarzały się 
również przypadki, że pracodawcy nie przeprowadzali badań 
i pomiarów środowiskowych po dokonanych zmianach w pro-
cesie technologicznym. 

U 14% skontrolowanych pracodawców stwierdzono uchy-
bienia w zakresie wyposażania pracowników w odpowiednio 
dobrane środki ochrony indywidualnej uwzględniające 
poziom ekspozycji, a także indywidualne predyspozycje pra-
cowników. Dotyczyło to przede wszystkim osób pracujących 
w warunkach zagrożenia hałasem. Inną nieprawidłowością był 
brak opracowanych programów działań organizacyjno-tech-
nicznych, ograniczających wpływ hałasu na pracowników, 

po przekroczeniu wartości NDN –  a więc adekwatnych do 
występującego poziomu zagrożenia (11% skontrolowanych 
podmiotów). 

Przyczynami takiego stanu może być:
 − brak lub niewłaściwa analiza zagrożenia w odniesieniu 

do prowadzonego procesu technologicznego;
 − brak separacji stanowisk, na których emitowany jest 

hałas, w  związku z  brakiem technicznych możliwości 
umieszczenia np. obrabiarek do drewna w  osobnych 
pomieszczeniach (obrabiarki ustawione są na ogół 
w jednej hali produkcyjnej);

 − brak możliwości finansowych ograniczenia narażenia na 
hałas emitowany przez maszyny i urządzenia techniczne 
do obróbki drewna (kosztowne modernizacje maszyn).

Działania w  zakresie minimalizowania wpływu 
ponadnormatywnego hałasu na pracowników 
w  zdecydowanej większości ograniczały się do 
przeprowadzania badań i  pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia występujących w środo-
wisku pracy oraz do wyposażania pracowników 
w środki ochrony indywidualnej.

Wyniki kontroli wskazują na niezadowalający stan bez-
pieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych podmio-
tach. Podczas kontroli stwierdzono liczne nieprawidłowości 
powodujące bezpośrednie zagrożenie dla życia i  zdrowia 
pracowników, które skutkowały wydaniem decyzji wstrzyma-
nia prac (46 decyzji), wstrzymania eksploatacji maszyn (223 
decyzji), bądź innych decyzji podlegających rygorowi natych-
miastowego wykonania ze względu na możliwość wystąpie-
nia wypadku przy pracy (490 decyzji). Ponadto w co trzecim 
podmiocie stwierdzono popełnienie wykroczenia.

W ocenie inspektorów pracy najczęstszą przyczyną zanie-
dbań w obszarze bhp jest nadal stawianie przez przedsiębior-
ców głównie na rachunek ekonomiczny i nieodpowiedzialne 
przekonanie, że zapewnienie pracownikom ochrony, zgodnej 
z  wymaganiami obowiązujących przepisów, generuje tyl-
ko dodatkowe koszty, bez uzyskania wymiernych korzyści 
finansowych.

Wnioski
Wyniki kontroli wskazują na występowanie niebezpiecz-

nego środowiska pracy w  zakładach branży przetwarza-
nia drewna oraz problemy z  zapewnieniem bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy osobom zatrudnionym. 

Istnieje zatem konieczność dalszej aktywizacji pra-
codawców w  zakresie podejmowania systemowych 
działań zapewniających warunki pracy ograniczające moż-
liwość zaistnienia wypadków przy pracy i  chorób zawo-
dowych wiążących się z  powszechnym występowaniem 
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ponadnormatywnego hałasu podczas użytkowania maszyn 
obróbczych. Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw 
tej branży powinni poszerzać swoją świadomość w zakre-
sie ograniczania zagrożeń zawodowych, jak również należy 
ich zachęcać do aktywnego włączenia się w zarządzanie 
obszarem bhp w firmach, w których pracują. 

Podejmowane przez Państwową Inspekcję Pracy dzia-
łania nadzorczo-kontrolne i  prewencyjno-promocyjne 
mają za zadanie sukcesywne zapewnianie takich możli-
wości, przede wszystkim poprzez ukierunkowane kontrole, 
egzekwowanie realizacji wydanych podczas kontroli środków 
prawnych oraz organizowanie specjalistycznych szkoleń dla 
pracodawców, osób nadzorujących pracę, osób pełniących 
zadania służby bhp i przedstawicieli pracowników.

5.2. Eliminowanie bezpośrednich
zagrożeń wypadkowych oraz
ograniczanie wpływu niebezpiecznych
lub szkodliwych czynników środowiska
pracy na pracowników

5.2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
w zakładach, w których występuje narażenie 
na czynniki o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym

Zakres kontroli
Jednym z priorytetów Państwowej Inspekcji Pracy, doty-

czących ochrony zdrowia i  życia osób pracujących, jest 
podejmowanie kompleksowych działań mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracownikom narażo-
nym na działanie czynników chemicznych, w szczególności 
tych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Realizu-
jąc ten cel, inspektorzy pracy od wielu lat prowadzą kontro-
le ukierunkowane na sprawdzanie poziomu przestrzegania 
przez pracodawców przepisów dotyczących substancji 

chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów tech-
nologicznych o  działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy. 

W działalność urzędu, obok tego obszaru, wpisują się 
także inicjatywy legislacyjne związane z  występowa-
niem Głównego Inspektora Pracy o zmianę przepisów 
w  sytuacjach, które wymagają rozwiązania konkretnego 
problemu. W 2021 r. zgłoszono 2 takie wnioski w sprawach 
sygnalizowanych już w ubiegłorocznym sprawozdaniu jako 
wymagające zajęcia stanowiska przez ustawodawcę. Jeden 
z nich dotyczył zatrudniania młodocianych w zakładach, 
w  których pracownicy są narażeni na szkodliwe działanie 
substancji chemicznych i  pyłów, procesów technologicz-
nych prowadzących do uwalniania substancji o  działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym, drugi - wyjaśnienia budzą-
cych wątpliwości interpretacyjne kwestii, w tym m.in. pojęć: 
„kontakt” i „narażenie”.

W 2021 r. inspektorzy pracy ocenili warunki pracy osób 
pracujących w kontakcie/narażeniu na czynniki rakotwórcze 
lub mutagenne u 188 pracodawców (zatrudniających bli-
sko 22 tys. osób, z  czego 21 tys. na podstawie stosunku 
pracy). Były to zakłady należące do różnych sekcji PKD, 
w tym 70% z nich do przetwórstwa przemysłowego. W gru-
pie kontrolowanych znalazło się:

 9 92 pracodawców, którzy przekazali do OIP-ów „Infor-
mację o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, 
czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym”,

 9 96 pracodawców, którzy nie przekazali wyżej wymie-
nionej informacji.

Kontrolami objęto:
 − 172 substancje chemiczne o  działaniu rakotwórczym 

lub mutagennym w 67 zakładach,
 − 109 mieszanin chemicznych o działaniu rakotwórczym 

lub mutagennym w 36 zakładach,

Podział objętych kontrolą w 2021 r. zakładów w zależności od rodzaju procesu technologicznego, 
w którym dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników 

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
Rodzaj procesu technologicznego Liczba zakładów

Prace związane z narażeniem na pył drewna 76

Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy 30

Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli tworzących się podczas rafinacji niklu 
i jego związków

5

Prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla 3

Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 
obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych

2

Prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych 
wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika

2
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 − 9 zakładów, w  których występuje promieniowanie 
jonizujące,

 − procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym.

W niektórych zakładach odnotowano przypadki 
występowania więcej niż jednego z  wyżej wymienionych 
zagrożeń.

Największy odsetek wśród podmiotów objętych kontro-
lą stanowiły małe przedsiębiorstwa, zatrudniające od 10 
do 49 pracowników (36%), najmniejszy natomiast –  duże 
zakłady zatrudniające 250 i więcej pracowników (16%). 

W kontakcie z  substancjami chemicznymi, ich mie-
szaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi 
o  działaniu rakotwórczym lub mutagennym pracowało 
3,6 tys. pracowników (co stanowi 17% wszystkich zatrud-
nionych na podstawie stosunku pracy w  kontrolowanych 
podmiotach).

Diagnoza

Wyniki kontroli wskazują, że co drugi pracodawca nie 
przekazał do właściwego OIP-u „Informacji o substancjach 
chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach 
technologicznych o  działaniu rakotwórczym lub mutagen-
nym”. Ponadto nie wszystkie podmioty, przekazując wyżej 
wymienioną informację do właściwego okręgowego inspek-
tora pracy, przekazywały ją także do właściwego państwo-
wego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, i odwrotnie.

42% skontrolowanych podmiotów nie prowadziło reje-
stru prac, których wykonywanie powoduje konieczność 
pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich 
mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a co dziesiąty 
sporządził go nieprawidłowo. 

Wnioski płynące z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 
wskazują, że ze względu na brak definicji pojęć „narażenie” 
i „kontakt” pracodawcy mają kłopot, jak należy je rozumieć, 
realizując obowiązek prowadzenia rejestru pracowników 
wykonujących prace w kontakcie z substancjami chemicz-
nymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami tech-
nologicznymi o  działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 
Problem został zauważony przez PIP podczas kontroli pro-
wadzonych w latach ubiegłych, dodatkowo ostatnie zmiany 
wprowadzone w załączniku nr 1 do przedmiotowego rozpo-
rządzenia potwierdzają jego występowanie.

Aż 41% pracodawców nie uwzględniło w ocenie ryzyka 
zawodowego zagrożeń ze strony czynników rakotwór-
czych lub mutagennych, a co za tym idzie, nie wprowadziło 

w  tym obszarze odpowiednich środków profilaktycznych. 
Dotyczyło to co trzeciego skontrolowanego pracownika. 
Na podobnym poziomie kształtuje się odsetek pracodaw-
ców (45%), którzy nie uwzględnili w programie szkoleń bhp 
zagadnień związanych z  zagrożeniami czynnikami rako-
twórczymi lub mutagennymi.

Stwierdzone nieprawidłowości w  obszarze wyposa-
żania pracowników w  środki ochrony indywidualnej 
przed czynnikami chemicznymi –  w 2020  r. doty-
czyły 6%  objętych kontrolą pracowników (zatrudnionych 
u 15% pracodawców), zaś w 2021 r. 6% pracowników, ale 
już w 21% kontrolowanych zakładów. Widoczny jest wzrost 
liczby pracodawców, którzy nie posiadali aktualnego spisu 
stosowanych w  zakładzie substancji/mieszanin: niebez-
piecznych lub stwarzających zagrożenie (19% – w 2021 r., 
a 9% – w 2020 r.).

Zmiany w prawodawstwie wprowadzane w celu podnie-
sienia poziomu ochrony zdrowia i  życia pracowników, jak 
pokazują kontrole inspektorów pracy, nie zawsze są moni-
torowane przez pracodawców (w szczególności w  mikro- 
i małych przedsiębiorstwach). Skutkiem czego zdarza się, 
że nie dopełniają oni obowiązków wynikających z wprowa-
dzonych zmian legislacyjnych. Przykładem jest m.in. zmiana 
częstotliwości wykonywania badań czynników szkodliwych 

Przestrzeganie przepisów dot. substancji 
chemicznych, ich mieszanin, czynników 

lub procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym w latach 2019-2021

Badane zagadnienie
Odsetek podmiotów, 

w których naruszono przepisy

2019 2020 2021

Rejestr pracowników narażo-
nych na działanie czynników 
rakotwórczych lub mutagen-
nych

49 48 52

Rejestr prac w kontakcie 
z powyższymi czynnikami

53 47 52

Przekazanie do OIP informacji 
o substancjach chemicznych, 
ich mieszaninach, czynnikach 
lub procesach o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym

41 49 51

Pomiary szkodliwych dla zdro-
wia czynników o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy

28 39 46

Informowanie pracowników 
narażonych na działanie 
powyższych. czynników 
o wynikach pomiarów

24 21 21
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w środowisku pracy w odniesieniu do pyłów drewna (co naj-
mniej: raz na 3 lub 6 miesięcy w zależności od ostatniego 
wyniku), a nie jak przed zmianą przepisów – co najmniej: raz 
w roku lub raz na 2 lata. Zmiana ta wynika z rozszerzenia 
od 22 lutego 2020 r. katalogu „Wykazu czynników lub proce-
sów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub muta-
gennym” o prace związane z narażeniem na pyły drewna. 
Prawie na co piątym kontrolowanym stanowisku pracy nie 
przeprowadzano pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia o  działaniu rakotwórczym lub mutagen-
nym – powyższe dotyczyło co czwartego kontrolowanego 
zakładu.

Podczas kontroli zwracano uwagę na to,  że przepisy 
rozporządzenia Rady Ministrów 24 sierpnia 2004 r. w spra-
wie wykazu prac wzbronionych młodocianym i  warunków 
ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, wskazują jed-
noznacznie, że nie jest możliwe odbywanie praktyk przez 
uczniów w  ramach przygotowania do wielu zawodów, 

Przestrzeganie przepisów bhp przy magazynowaniu, 
wytwarzaniu i stosowaniu substancji chemicznych 

i ich mieszanin w latach 2019-2021

Badane zagadnienie
Odsetek podmiotów, 

w których naruszono przepisy

2019 2020 2021

Uwzględnienie w progra-
mie szkoleń bhp zagadnień 
związanych z zagrożeniami 
czynnikami rakotwórczymi 
lub mutagennymi

41 33 45

Uwzględnienie w ocenie ryzy-
ka zawodowego zagrożeń 
czynnikami rakotwórczymi 
lub mutagennymi

41 35 41

Instrukcje bhp dotyczące 
postępowania z materiałami 
szkodliwymi dla zdrowia i nie-
bezpiecznymi

37 24 30

Magazyny i miejsca składo-
wania/przechowywania che-
mikaliów

22 23 25

Wyposażenie pracowników 
w środki ochrony indywidualnej 
przed czynnikami chemicznymi

27 15 21

Spis substancji/mieszanin: 
niebezpiecznych, 
stwarzających zagrożenie

35 9 19

Wentylacja stanowiskowa 
(miejscowe wyciągi)

5 8 14

Wentylacja (ogólna) 
w pomieszczeniach pracy

4 8 7

których prace są związane z  narażeniem na czynniki 
chemiczne i pyły wskazane w części II pkt 1  i 2 załączni-
ka nr 1 do tego rozporządzenia. Powyższe związane jest 
z  ostatnimi zmianami przepisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rako-
twórczym lub mutagennym w  środowisku pracy, gdzie za 
rakotwórcze uznano m.in.: prace w narażeniu na pył drewna 
(bez względu na twardość i gatunek drzew), prace związa-
ne z  narażeniem na spaliny emitowane z  silników Diesla, 
prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną 
– frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy.

Taki stan prawny powoduje liczne pytania ze strony 
pracodawców, młodocianych o to, jak ma być realizowane 
przez młode osoby przygotowanie zawodowe (część prak-
tyczna) w wielu zakładach, w tym m.in. prowadzących dzia-
łalność związaną z obróbką drewna, w których występują 
takie prace. 

W odpowiedzi na wniosek Głównego Inspektora Pracy 
z  listopada 2021  r. o  rozstrzygnięcie wyżej wymienionej 
kwestii Minister Zdrowia poinformował, że konsultant krajo-
wy w dziedzinie medycyny pracy podziela stanowisko Głów-
nego Inspektora Pracy mające na celu rozstrzygnięcie, jak 
ma być realizowane przez młodocianych przygotowanie 
zawodowe (część praktyczna) w  zakładach, w  których 
podczas prac występuje narażenie na szkodliwe działanie 
czynników chemicznych i pyłów wskazanych w części II pkt 
1 i 2 załącznika nr 1 do wyżej rozporządzenia. Sprawa ta 
jednak nadal nie jest legislacyjnie rozstrzygnięta.

Wnioski

Mając na względzie rosnącą liczbę zakładów pracy sto-
sujących substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki 
lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym, oraz wyniki dotychczasowych kontroli, wska-
zana jest:

 ● kontynuacja działań kontrolnych ukierunkowanych na 
ocenę przestrzeganie przez pracodawców przepisów 
związanych z  zapewnieniem bezpieczeństwa pracy 
w  zakładach, w  szczególności tych, których dotyczą 
ostatnie zmiany legislacyjne;

 ● nowelizacja w  zakresie wskazanym w  części 
12 Sprawozdania:
 − rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 24  lipca 

2012  r. w  sprawie substancji chemicznych, 
ich mieszanin, czynników lub procesów 
technologicznych o  działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym w środowisku pracy;

 − rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 
2004  r. w  sprawie wykazu prac wzbronionych 
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młodocianym i  warunków ich zatrudniania przy 
niektórych z tych prac;

 ● rozszerzenie działań prewencyjnych dla pracodawców, 
pracowników, osób wykonujących zadania służby 
bhp w  przedsiębiorstwach, w  których występują 
zagrożenia związane z  substancjami chemicznymi, 
ich mieszaninami, czynnikami lub procesami 
technologicznymi o  działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym w środowisku pracy.

5.2.2. Kontrole przestrzegania przepisów bhp 
podczas usuwania wyrobów zawierających 
azbest z obiektów budowlanych 
i przemysłowych 

Zakres kontroli 
Kontrole dotyczyły oceny stopnia przestrzegania prze-

pisów bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wyko-
nywania prac usuwania wyrobów zawierających azbest 
z  obiektów budowlanych i  przemysłowych oraz zabez-
pieczania wyrobów nadal użytkowanych. Dopełniają one 
obraz realizacji rządowego „Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, który ma na celu 
wspomaganie usuwania azbestu ze środowiska z zacho-
waniem bezpieczeństwa wykonawców oraz ochrony śro-
dowiska naturalnego.

Podmioty do kontroli typowano na podstawie przeka-
zywanych do PIP informacji o  planowanym wykonywaniu 
takich prac oraz z  uwzględnieniem bieżących zgłoszeń 
o zagrożeniach w związku z prowadzonymi pracami demon-
tażu wyrobów azbestowych.

Przeprowadzono 188 kontroli w  106 podmiotach zaj-
mujących się usuwaniem lub zabezpieczaniem wyrobów 
zawierających azbest, należących głównie do sektora pry-
watnego działalności gospodarczej (98%). 

Największy odsetek (88%) stanowiły mikroprzedsię-
biorstwa o  zatrudnieniu do 9  osób. Były to firmy branży 
budowlanej głównie usuwające w  ramach prac remonto-
wo-budowlanych elementy obiektów zawierające azbest 
– zarówno wyspecjalizowane w takich działaniach, jak też 
wykonujące takie prace doraźnie.

Diagnoza

Prowadzone kontrole dotyczyły prac zakwalifikowanych 
do szczególnie niebezpiecznych z  uwagi na występujący 
w  procesach pracy szkodliwy czynnik środowiska pracy, 
jakim jest azbest oraz w związku z wykonywaniem ich na 
wysokości. Charakter wykonywanych czynności powodo-
wał często bezpośrednie zagrożenie życia i  zdrowia osób 
wykonujących pracę.

Wyniki kontroli wskazują na utrzymujący się odsetek 
pracodawców niezgłaszających do właściwego 
okręgowego inspektora pracy zamiaru przepro-
wadzenia prac polegających na zabezpieczaniu 
lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub 
instalacji przemysłowej, a także z terenu prac lub 
niedokonujących zgłoszenia w  terminie (18% kontrolo-
wanych pracodawców). 

Dokonywanie zgłoszeń z  opóźnieniem oraz brak wska-
zywania konkretnych dat planowanych prac dla określonych 
lokalizacji, w których miały być one prowadzone, stanowiło 
istotny problem. Ponadto zgłoszenia nie zawsze zawiera-
ły wymagane informacje dotyczące oceny stanu wyrobów 
zawierających azbest, a podczas kontroli stwierdzano rów-
nież brak posiadania przez pracowników informacji w  tym 
zakresie. Wszystko to utrudniało realizację właściwego nad-
zoru nad pracami usuwania azbestu.

Planu pracy określającego metody pracy oraz środki 
zapobiegawcze minimalizujące ryzyko zawodowe nie opra-
cowano w 28% kontrolowanych podmiotów. Przekładało się 
to na nieprawidłowości w  zakresie organizacji stanowisk 
i  procesów pracy (42% kontroli) oraz wykonywania prac 
szczególnie niebezpiecznych (32% kontroli).

Niewydzielenie strefy wykonywania prac (19% kontroli) 
oraz niezapewnienie jej właściwego oznakowania (28% kon-
troli) skutkowało niedostatecznym zabezpieczeniem przed 

Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy stwierdzone podczas kontroli 

usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów 
budowlanych i przemysłowych w latach 2020-2021

2020

2021

odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości

czynniki szkodliwe 
dla zdrowia

maszyny i urządzenia 
techniczne

ocena ryzyka zawodowego

prace szczególnie 
niebezpieczne

badania lekarskie

organizacja stanowisk 
i procesów pracy

magazynowanie i składowanie 
odpadów azbestowych

środki ochrony indywidualnej

szkolenia bhp

23

23

22

21

18

32

33

29
37

28

34

26

49

38

37

48

48

42
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przedostawaniem się pyłu azbestu do środowiska, narażało 
to ponadto na kontakt z tym czynnikiem nieświadome zagro-
żeń osoby postronne, także po częściowym zakończeniu 
prac.

Nieprawidłowości podczas czasowego magazyno-
wania i  składowania w  miejscu prowadzenia prac odpa-
dów azbestowych stwierdzono w  blisko co drugiej 
kontroli, a uchybienia w zakresie niewłaściwego postępowa-
nia z odpadami wystąpiły w co trzeciej kontroli. Dotyczyły one 
niezapewniającego szczelności ich pakowania oraz braku 
oznakowania znakiem informującym o zawartości azbestu. 

Przepisów bhp dotyczących wyposażania oraz stoso-
wania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed szkodliwym pyłem azbestu nie 
przestrzegano w 38% kontroli. 

Nieprawidłowości odnotowano również w zakresie oce-
ny ryzyka zawodowego (28% kontroli), w szczególności 
dotyczyły one nieuwzględnienia w dokumentacji szkodliwe-
go czynnika środowiska pracy o  właściwościach rakotwór-
czych. Mimo tego pracodawcy prowadzili rejestry prac, 
których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania 
w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, 
czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rako-
twórczym lub mutagennym oraz rejestry pracowników 
narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mie-
szanin, czynników lub procesów technologicznych o  dzia-
łaniu rakotwórczym lub mutagennym. Skala powyższych 
uchybień była mniejsza (dotyczyły odpowiednio 13% i 14% 
kontrolowanych podmiotów).

Jako zasadniczą przyczynę stwierdzanych nieprawidło-
wości kontrolujący wskazywali niedostateczną świadomość 
zagrożeń azbestem oraz chorób ujawniających się po długim 
okresie latencji, które wywołuje ekspozycja na ten czynnik. 
Niewystarczająca wiedza oraz zaangażowanie pracodaw-
ców w sprawy bhp przekładają się bezpośrednio na poziom 
zaangażowania i  wiedzy pracujących. Dodatkowo presja 
czasu limitująca prace oraz fluktuacja pracowników utrudnia-
ją spełnienie obowiązujących przepisów bhp i nie pozwalają 
często na korzystanie ze zdobytego doświadczenia. Z kolei 
do narażenia pozazawodowego przyczynia się nieprzywią-
zywanie dużej wagi do zabezpieczenia terenu prac przed 
dostępem osób nieuprawnionych oraz ograniczenia niekon-
trolowanego pylenia, wynikającego ze sposobu wykony-
wania prac, niewłaściwego zabezpieczenia odpadów oraz 
nieuprzątnięcia pyłu azbestowego z terenu prac.

Efekty wieloletnich działań inspektorów pracy 
zauważalne są podczas kontroli firm, które spe-
cjalizują się w usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest. Zarówno skala, jak i rodzaj stwierdzanych 

w nich nieprawidłowości są marginalne w porów-
naniu z innymi kontrolowanymi podmiotami.

W 2021 r. kontynuowano współpracę z innymi organa-
mi nadzoru nad warunkami pracy oraz instytucjami zajmu-
jącymi się problematyką azbestową, zarówno na szczeblu 
centralnym, jak i regionalnym. Przedstawiciel PIP uczestni-
czył w pracach Rady Programowej „Programu Oczyszcza-
nia Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, w tym w pracach 
nad propozycją zmiany przepisów azbestowych, celem ich 
uaktualnienia.

Wnioski

Zarówno działania europejskie, jak i  krajowe wskazu-
ją na konieczność szczególnego nadzoru nad pracami 
usuwania wyrobów azbestowych. Kierunki działań kon-
trolnych wytycza w  tym zakresie Rezolucja Parlamentu 
Europejskiego z  dnia 20 października 2021  r. zawierają-
ca zalecenia dla Komisji w sprawie ochrony pracowników 
przed zagrożeniami związanymi z  azbestem oraz „Pro-
gram Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. 
Nadrzędne pozostają w  tym obszarze kwestie ochrony 
zdrowia pracujących w narażeniu na pył azbestu.

Znaczna skala nieprawidłowości obserwowana jest 
przede wszystkim w  podmiotach, które krótko prowadzą 
działalność związaną z  usuwaniem wyrobów azbesto-
wych. Liczba kierowanych do tych pracodawców środków 
prawnych podlegających natychmiastowemu wykonaniu 
potwierdza wagę podejmowanych w tym obszarze działań. 
Prowadzone kontrole i  realizowane w  ich trakcie porad-
nictwo przyczyniają się do podnoszenia świadomości 
w  zakresie szkodliwości azbestu, przekonując jednocze-
śnie pracodawców do zasadności spełniania przepisów 
bhp w  tym obszarze, co w  efekcie skutkuje poprawą 
warunków pracy.

5.2.3. Ograniczanie zagrożeń związanych 
z występowaniem czynników fizycznych 
w środowisku pracy – hałas i drgania 
mechaniczne

Zakres kontroli
Inspektorzy pracy przeprowadzili 112 kontroli 

w  zakładach, w  których świadczono pracę w  warunkach 
przekroczonych normatywów higienicznych hałasu i drgań 
mechanicznych, celem ustalenia, czy i  jakie działania 
podejmują pracodawcy w celu ograniczenia lub eliminowa-
nia zagrożeń występujących w procesach pracy. 

Skontrolowane podmioty zatrudniały blisko 21,7 tys. 
osób, w  tym prawie 21,3 tys. osób świadczyło pracę na 
podstawie stosunku pracy. Były to głównie małe i średnie 
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zakłady pracy, zatrudniające odpowiednio: do 49 pracowni-
ków (49%) i od 50 do 249 osób (35%).

Podkreślić należy, iż prawie co trzeci z nich pracował 
w narażeniu na działanie hałasu, a co siódmy w warun-
kach przekroczonych normatywów higienicznych naj-
wyższego dopuszczalnego natężenia hałasu. Na drgania 
mechaniczne narażonych było prawie 445 osób (2% ogółu 
zatrudnionych), w  tym w  narażeniu na drgania miejscowe 
powyżej wartości NDN – 9 pracowników, a na drgania ogól-
ne – 102 pracowników. 

Objęte kontrolą podmioty w większości prowadziły wie-
loletnią działalność i  reprezentowały różnorodne sekcje 
przetwórstwa przemysłowego, głównie: produkcja wyro-
bów z drewna, produkcja wyrobów tartacznych, produkcja 
wyrobów z  betonu, produkcja mebli, produkcja i  montaż 
konstrukcji metalowych i  ich części, obróbka metali i  pro-
dukcja wyrobów metalowych, produkcja tworzyw sztucz-
nych i gumy. Źródłem hałasu i drgań mechanicznych były 
prowadzone procesy technologiczne, maszyny oraz urzą-
dzenia techniczne wykorzystywane w procesie pracy (pra-
sy mimośrodowe, nożyce gilotynowe, wiertarki kolumnowe, 
piły taśmowe, szlifierki oscylacyjne, ręczne narzędzia elek-
tryczne i pneumatyczne). 

Diagnoza

Wyniki kontroli wskazują, że 34% skontrolowa-
nych pracodawców nie dokonało pomiarów wielkości 

charakteryzujących hałas na wszystkich stanowiskach 
pracy lub pomiary nie zostały wykonane terminowo. Uchy-
bienia polegały również na niezgodnej z przepisami często-
tliwości prowadzonych pomiarów. Pracodawcy twierdzili, że 
skoro wyniki przeprowadzanych pomiarów od lat utrzymują 
się na stałym, porównywalnym poziomie, to nie ma potrzeby 
regularnego ich powtarzania, tym bardziej że koszt badań 
i pomiarów przy wytypowaniu kilkunastu stanowisk jest dla 
zakładu znaczący.

Kolejnym problemem, stwierdzonym w prawie co drugim 
zakładzie, były nieprawidłowości w  zakresie prowadzenia 
rejestru oraz kart badań i  pomiarów czynników szko-
dliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy. 
Często brakowało ciągłości w prowadzeniu rejestru albo po 
każdych pomiarach zakładano nowy dokument. Brak szcze-
gółowych zapisów w rejestrze oraz brak ciągłości zapisów 
wprowadza chaos i  utrudnia określenie warunków pracy 
pracownika zatrudnionego na konkretnym stanowisku, a w 
przyszłości może uniemożliwić potwierdzenie związku przy-
czynowego pomiędzy zdiagnozowanym u  pracownika lub 
byłego pracownika ubytkiem słuchu, a warunkami pracy.

Co drugi kontrolowany pracodawca dokonał oceny 
ryzyka zawodowego w  sposób powierzchowny. Nie bra-
no w  niej pod uwagę m.in. ostatnich wyników pomiarów 
hałasu lub drgań mechanicznych, czasu trwania naraże-
nia, wartości progów działania, skutków oddziaływania, 
przedsięwzięć organizacyjnych, informacji dotyczących 
poziomu emisji hałasu dostarczonych przez producen-
tów maszyn i urządzeń oraz interakcji pomiędzy hałasem, 
a innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, np. drganiami 
mechanicznymi. Przekładało się to bezpośrednio na zakres 
informacji przekazywanych pracownikom podczas szkoleń 
w  dziedzinie bhp. W  22% skontrolowanych podmiotów 
programy szkoleń nie uwzględniały wszystkich istotnych 
informacji wynikających z  przeprowadzonej oceny ryzyka 
zawodowego np. skutków oddziaływania hałasu, wartości 
progów działania dla hałasu, wartości NDN.

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że w 37% kontro-
lowanych zakładów, pomimo przekroczeń NDN hałasu lub 
drgań mechanicznych, stwierdzono brak programu lub 
nieprawidłowo opracowany program działań orga-
nizacyjno-technicznych w  celu zlikwidowania lub 
ograniczenia zagrożenia czynnikami szkodliwymi. 
Jednakże pracodawcy nawet przy braku programu podej-
mowali w różnym zakresie działania techniczne i organiza-
cyjne eliminujące lub ograniczające narażenie. Najczęściej 
podejmowanym działaniem było wyposażenie pracowników 
w środki ochrony indywidualnej. Często wprowadzano rów-
nież rozwiązania organizacyjne, mające na celu obniżenie 
ekspozycji na działanie czynników szkodliwych, takie jak 
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skrócenie czasu pracy czy wprowadzenie dodatkowych 
przerw w  pracy. Najrzadziej natomiast stosowano środki 
ochrony zbiorowej tłumiące hałas lub izolujące jego źródła 
(ekrany akustyczne, kabiny dźwiękoszczelne, itp.). 

Pracodawcy na ogół wywiązywali się z obowiązku wypo-
sażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej 
słuchu, nie zwracali jednak uwagi na stopień ich zużycia 
i uszkodzenia, które często wynikały np. z nieprawidłowe-
go przechowywania lub korzystania z tych samych ochron 
przez kilku pracowników. Stan taki odnotowano w co piątym 
kontrolowanym zakładzie.

Problem z właściwym doborem środków ochrony indywi-
dualnej dotyczył co dziesiątego skontrolowanego podmiotu. 
Przy doborze ochronników słuchu pracodawcy nie dys-
ponowali wartościami niezbędnymi do określenia tłumie-
nia dźwięku ochronnika słuchu w odniesieniu do wartości 
poziomu dźwięku na stanowiskach pracy.

W przypadku drgań miejscowych pracodawcy zwykle 
wyposażali pracowników w  rękawice antywibracyjne wraz 
z instrukcją ich stosowania i konserwacji. Dostarczone ręka-
wice były oznakowane znakiem CE i posiadały deklaracje 
zgodności producenta oraz certyfikaty jednostki notyfiko-
wanej. W  przypadku drgań ogólnych stosuje się wyłącz-
nie ochrony zbiorowe, w które są wyposażone urządzenia 
przez ich producentów.

W 10% kontrolowanych podmiotów, w  których wiel-
kości NDN hałasu były przekroczone, inspektorzy pracy 
stwierdzili brak wydzielenia i oznakowania stref zagro-
żenia hałasem, a  także brak oznakowania informującego 
o  konieczności stosowania ochronników słuchu, chociaż 
działania te nie wymagały nakładów finansowych.

Kontrole w  zakresie profilaktycznych badań lekar-
skich wykazały pojedyncze przypadki dopuszczania do 
pracy pracowników bez wstępnych badań lekarskich. Uchy-
bieniem stwierdzonym w  10% kontrolowanych podmiotów 
było niewłaściwe wypełnianie przez pracodawców skiero-
wań na profilaktyczne badania lekarskie. Nie wskazywa-
no w nich narażenia na hałas i  drgania mechaniczne, jak 
również aktualnych wyników badań i pomiarów. Jednocze-
śnie lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę lekarską nad 
pracownikami w większości przypadków nie wizytował sta-
nowisk pracy, wobec czego nie posiadał on istotnych infor-
macji dotyczących warunków zatrudnienia.

Wnioski

Analiza wyników kontroli wskazuje, iż liczba nieprawi-
dłowości jest znaczna. Z  jednej strony stwierdzano błędy 
formalne, z drugiej zaś – zagadnienia mające bezpośredni 
wpływ na poziom zagrożeń, jak np. pomiary hałasu, drgań 
mechanicznych, dobór i  stosowanie środków ochrony 

indywidualnej, przedsięwzięcia organizacyjne oraz tech-
niczne mające na celu eliminowanie lub obniżenie naraże-
nia na oddziaływanie czynników fizycznych. 

Przedstawiona sytuacja wymaga dalszych działań pole-
gających na:

 ● promowaniu systemowego zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy w oparciu o ocenę ryzyka zawodo-
wego uwzględniającą wszystkie aspekty występowania 
czynników fizycznych na stanowiskach pracy (właściwe 
szkolenia pracodawców i  pracowników, profilaktyczne 
badania lekarskie) i powiązaniu tego zarządzania z real-
nymi korzyściami finansowymi dla pracodawców;

 ● prowadzeniu kampanii informacyjnych w  celu popula-
ryzowania informacji o  najnowszych technologicznie 
rozwiązaniach ograniczających zagrożenie czynnikami 
fizycznymi oraz upowszechnianiu informacji w zakresie 
procesów rozpoznawania zagrożeń wynikających ze 
stosowanych technologii;

 ● rozpowszechnianiu publikacji o  negatywnych skutkach 
odziaływania hałasu i drgań mechanicznych na zdrowie 
człowieka oraz metod ograniczenia narażenia na hałas, 
adresowanych do różnych odbiorców, w szczególności 
do dzieci, począwszy od wieku wczesnoszkolnego celem 
rozpoczęcia zmiany pokoleniowej w zakresie rozumienia 
i konieczności stosowania przepisów bhp.

5.2.4. Bezpieczeństwo pracy 
podczas magazynowania 
i transportu wewnątrzzakładowego, 
m.in. z wykorzystaniem wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym oraz w związku 
z obciążeniami układu mięśniowo-
szkieletowego

Zakres kontroli

W ramach realizacji zadania w całym kraju przeprowa-
dzono łącznie 210 kontroli, z  czego połowę w  sektorze 
przetwórstwa przemysłowego, 34% w handlu, 9% w pod-
miotach zajmujących się konfekcjonowaniem różnego 
rodzaju towarów. Poziom zatrudnienia w  kontrolowanych 
podmiotach wynosił 36 tys. osób (ponad 97% osób zatrud-
nionych było na podstawie umowy o  pracę). Najwięcej 
kontroli przeprowadzono w podmiotach o wielkości zatrud-
nienia od 10 do 49 pracowników (35%) oraz od 50 do 249 
pracowników (31%). 

Łącznie w  kontrolowanych zakładach eksploatowano 
357 maszyn i urządzeń technicznych wykorzystywanych 
do transportu, w tym wózki unoszące, podnośnikowe oraz 
podnośnikowe specjalizowane z  wymiennym osprzętem. 
Sprawdzono kwalifikacje 189 operatorów.
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Zakresem kotroli objęto zagadnienia mające bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo pracy operatorów i osób współ-
uczestniczących w eksploatacji urządzeń transportu bliskie-
go oraz osób wykonujących ręczne prace transportowe. 

Diagnoza

W blisko połowie kontrolowanych zakładów inspektorzy 
pracy zwrócili uwagę na niewłaściwie opracowaną oce-
nę ryzyka zawodowego związaną m.in. z  eksploatacją 
wózków jezdniowych oraz organizacją ręcznych prac trans-
portowych. Taki stan pośrednio wpłynął na inne elementy 
mające związek z  zarządzaniem bezpieczeństwem pracy, 
tj.: instrukcje bhp, szkolenia w  dziedzinie bhp czy organi-
zacja stanowisk pracy. Konsekwencją błędnie przeprowa-
dzonej oceny ryzyka zawodowego był brak podejmowania 
przez pracodawców skutecznych działań profilaktycznych, 
niezbędnych do poprawy warunków pracy i  ograniczenia 
zagrożeń wypadkowych. 

W obszarze organizacji procesów pracy związanych 
z  eksploatacją wózków jezdniowych nieprawidłowości 
ujawniono w  41% kontrolowanych zakładów. Najczęściej 
polegały one na niewyznaczeniu lub nieodpowiednim 
oznakowaniu dróg transportowych i  ciągów komunikacyj-
nych, niewłaściwej organizacji miejsc składowania towarów 
oraz nieoznakowaniu miejsc niebezpiecznych. Materiały 
(szczególnie o  różnych gabarytach) często składowano 
w  przypadkowych miejscach. Natomiast nieprawidłowości 
przy samym składowaniu i magazynowaniu materiałów 
wystąpiły w 54% objętych kontrolą zakładów. W szczegól-
ności dotyczyły pozostawiania towarów poza wyznaczonymi 
obszarami składowania albo w  obszarach wręcz zabro-
nionych (jak np. strefy ppoż). Najczęściej takie działania 

spowodowane były brakiem dostosowania instrukcji bhp 
czy procedur do wewnątrzzakładowego obrotu towarami.

Wiele zastrzeżeń inspektorzy pracy mieli do stanu tech-
nicznego eksploatowanych maszyn i urządzeń (dotyczy-
ły co czwartego kontrolowanego urządzenia). W przypadku 
wózków dotyczyły one w szczególności niesprawnego dzia-
łania układów hamulcowych, instalacji oświetleniowej 
i  dźwiękowej, nieczytelnego oznakowania elementów ste-
rujących, a  także widocznego zużycia opon oraz siedzisk 
kierowców. Stwierdzano również zły stan techniczny ele-
mentów układu podnoszenia. Nieprawidłowości związane 
z obowiązkiem sporządzenia i udostępnienia pracownikom 
instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsłu-
gi wózków oraz ich aktualizowania występowały nieco 
rzadziej.

Uchybienia w zakresie prowadzenia prac transporto-
wych najczęściej dotyczyły instrukcji bezpiecznego wyko-
nywania prac transportowych z  udziałem różnych typów 
wózków. Część pracodawców nie uwzględniała w  instruk-
cjach istotnych dla bezpieczeństwa pracy informacji na 
temat zagrożeń wynikających z  prowadzenia prac trans-
portowych. Brak tych informacji uniemożliwiał operatorom 
zdobycie pełnej wiedzy w trakcie szkoleń stanowiskowych. 
Niewłaściwie przeprowadzone szkolenia wstępne stano-
wiskowe w dziedzinie bhp ujawniono w prawie co piątym 
kontrolowanym zakładzie. Ponadto ustalono, że w skierowa-
niach na profilaktyczne badania lekarskie nie wskazywano 
opisu warunków pracy (15% kontrolowanych pracowników). 
Nieprawidłowości dotyczyły także wyposażenia pracow-
ników w środki ochrony indywidualnej (16% kontrolo-
wanych pracowników). Natomiast w  17% kontrolowanych 
zakładów pracownicy nie posiadali wymaganych kwalifika-
cji do obsługi danego typu urządzenia.

Kontrola warunków wykonywania prac wpływających na 
obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego wykazała, 
że w ocenie ryzyka zawodowego nie uwzględniano zagro-
żeń związanych z  prowadzeniem ręcznych prac transpor-
towych i  wymuszonej pozycji ciała, nie wyliczano także 
wydatku energetycznego uprawniającego pracowników do 
otrzymania posiłku profilaktycznego. W ponad jednej trze-
ciej kontrolowanych zakładów pracodawcy nie opracowali 
instrukcji zasad bezpiecznego wykonywania ręcznych prac 
transportowych bądź stosowali zapisy nieadekwatne do 
aktualnych norm w tym zakresie. 

Wnioski

Kontrole prowadzone w przedmiotowym temacie wska-
zują, że dominującym elementem uniemożliwiającym pra-
widłową organizację procesu pracy jest brak prawidłowo 

Najczęściej występujące nieprawidłowości 
dotyczące magazynowania i transportu 

wewnątrzzakładowego

kwali�kacje do obsługi 
danego typu wózka

niewłaściwe szkolenia 
stanowiskowe operatorów 

 stan techniczny wózka

instrukcje bezpiecznego prowadzenia 
prac transportowych z udziałem 

różnych typów wózków

odsetek kontroli, w których 
stwierdzono nieprawidłowości

organizacja procesów  pracy 
związanych z eksploatacją wózków

ocena ryzyka zawodowego

magazynowanie i składowanie 
materiałów

37

41

33

18

17

54

49
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sporządzonej oceny ryzyka zawodowego a liczba stwierdzo-
nych nieprawidłowości w  stosunku do poprzedniego roku 
utrzymuje się na podobnym poziomie. W związku z powyż-
szym nadal istnieje potrzeba kontynuowania czynności kon-
trolnych w zakładach różnych branż, eksploatujących wózki 
jezdniowe z napędem silnikowym ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na:

 ● przeprowadzanie oceny ryzyka przy pracach związanych 
z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

 ● organizację pracy przy wykonywaniu prac z  użyciem 
wózków jezdniowych,

 ● stan techniczny eksploatowanych wózków. 



6Priorytety w zakresie 
prawnej ochrony 

pracy

Rozdział
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pracodawcy  nadal mają problem ze zrozumieniem tego, 
że lista obecności służy jedynie potwierdzaniu przez 
pracowników faktu przyjścia oraz przebywania w  pracy. 
W rezultacie stwierdzono przypadki nieprowadzenia indy-
widualnych kart ewidencji czasu pracy oraz nieewidencjo-
wania godzin pracy wykonywanych przez pracowników. 
Natomiast niektórzy pracodawcy prowadzący karty ewi-
dencji czasu pracy nierzetelnie ewidencjonowali na nich 
fakt wykonywania przez pracowników pracy w poszczegól-
nych dobach roboczych, w tym w godzinach nadliczbowych 
czy w porze nocnej. Pracodawcy tłumaczyli się nieumyśl-
nymi błędami, niedostateczną znajomością przepisów, 
a  niekiedy nawet próbowali zrzucać odpowiedzialność 
na nieprawidłowo funkcjonujące elektroniczne systemy 

Kompleksowe kontrole w zakresie czasu pracy 
w latach 2019-2021

Wyszczególnienie

Odsetek kontroli, w których  
stwierdzono nieprawidłowości

2019 2020 2021

Nieprawidłowości w zakresie  
prowadzenia ewidencji 
czasu pracy (art. 149 Kp)

27 32 30

Nieprawidłowości w zakresie 
określania systemów czasu 
pracy, rozkładów czasu pra-
cy, okresów rozliczeniowych 
czasu pracy (art. 150 § 1 Kp)

27 34 24

Nieprawidłowości dotyczące 
zapewnienia przeciętnie pię-
ciodniowego tygodnia pracy 
w przyjętym okresie rozlicze-
niowym (art. 129 § 1 Kp)

11 19 19

Nieprawidłowości w zakresie 
ustalenia rozkładu czasu 
pracy pracownika i poinfor-
mowania pracownika o obo-
wiązującym go rozkładzie 
czasu pracy (art. 129 § 3 Kp)

14 17 13

Nieprawidłowa rekompensa-
ta za pracę w dniu wolnym 
od pracy wynikającym 
z rozkładu czasu pracy 
w przeciętnie pięciodniowym 
tygodniu pracy 
( art. 1513  Kp)

11 9 8

Nieprawidłowości w zakresie 
zapewniania 11-godzinnego  
odpoczynku  dobowego 
(art. 132 § 1 Kp)

9 7 6

Nieprawidłowości w zakresie 
zapewniania 35-godzinnego 
odpoczynku tygodniowego 
(art. 133 § 1 Kp)

5 5 6

6. Priorytety w zakresie prawnej 
ochrony pracy

6.1. Czas pracy oraz wypłata wynagrodzeń 
i innych świadczeń ze stosunku pracy

6.1.1. Czas pracy

Problematykę przestrzegania w 2021 r. przepisów prawa 
pracy dotyczących czasu pracy przedstawiono w oparciu 
o  wyniki kontroli prowadzonych w ramach następujących 
tematów:

 9 czas pracy oraz wypłata wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy – kompleksowe kontrole 
czasu pracy,

 9 czas pracy w usługach,
 9 czas pracy w sektorze budowlanym,
 9 egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących 

czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczyn-
ku (działania w ramach Krajowej Strategii Kontroli) oraz 
czasu pracy kierowców.

6.1.1.1. Kompleksowe kontrole czasu pracy
Zakres kontroli

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie stanu przestrze-
gania przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy. 
Kontrolom zostały poddane m.in. zagadnienia dotyczące 
ewidencji czasu pracy, zapewniania pracownikom odpo-
czynku dobowego i  tygodniowego, zachowania zasady 
przeciętnie pięciodniowego tygodnia czasu pracy, zapew-
niania co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pra-
cy, a także pracy w godzinach nadliczbowych.

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy prze-
prowadzili łącznie 1 170 kontroli kompleksowych cza-
su pracy u  981 pracodawców (857 kontroli w  2020  r.). 
W podmiotach objętych kontrolą pracę świadczyło łącznie 
197,9 tys. osób, w  tym 158,1 tys. pracowników na podsta-
wie stosunku pracy.

Diagnoza

Przedstawione wyniki wskazują na utrzymywanie się 
wysokiego poziomu naruszeń przepisów o  czasie pracy. 
Pomimo nieznacznej poprawy –  w odniesieniu do roku 
ubiegłego –  pracodawcy nadal mają problem z  wypeł-
nianiem jednego z podstawowych obowiązków z zakresu 
przepisów o  czasie pracy, czyli z  prowadzeniem ewi-
dencji czasu pracy do celów prawidłowego ustala-
nia wynagrodzenia pracowników oraz innych świadczeń 
związanych z pracą. W niektórych zakładach pracy jedy-
nym dokumentem przeznaczonym do ewidencjonowania 
czasu pracy były listy obecności. Powyższe wskazuje, że 
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i  programy przeznaczone do odnotowywania czasu pracy 
pracowników.

Znacznie mniejszą niż w  ubiegłym roku skalę niepra-
widłowości inspektorzy ujawnili w  kwestiach związanych 
z  określeniem obowiązujących systemów i  rozkła-
dów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych. 
Powyższe ujawniono zarówno u  tzw. małych pracodaw-
ców, którzy nie mają obowiązku wprowadzania w  zakła-
dzie pracy regulaminu pracy, jak również u pracodawców, 
którzy są obowiązani do utworzenia i wprowadzenia regu-
laminu. W trakcie kontroli stwierdzano zarówno brak aktów 
wewnątrzzakładowych, jak i  uregulowania niezgodne 
z  aktualnie obowiązującymi przepisami. Niektórzy praco-
dawcy stosowali zupełnie inne systemy, rozkłady czasu pra-
cy czy też okresy rozliczeniowe niż te formalnie ustalone. 
Część pracodawców było przekonanych, że ujęcie w umo-
wie o  pracę wymiaru czasu pracy, rozkładu czasu pracy 
czy też okresu rozliczeniowego wypełnia ciążący na nich 
obowiązek i nie wymaga umieszczenia w regulaminie pracy 
bądź w  obwieszczeniu. Ze składanych wyjaśnień wynika, 
że tzw. mali pracodawcy, którzy nie posiadają obowiązku 
wprowadzania regulaminu pracy, często nie mieli pojęcia 
o konieczności wprowadzenia w zakładzie pracy stosowne-
go obwieszczenia.

Analogicznie jak w  roku ubiegłym jedną z  najczęściej 
stwierdzanych nieprawidłowości z zakresu przestrzegania 
przepisów o czasie pracy było niezapewnienie pracow-
nikom należnej liczby dni wolnych od pracy wynika-
jących z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Przyczyną 
naruszenia przepisu była m.in. okresowo zwiększona ilość 
pracy wynikająca z  niezaplanowanych zleceń zewnętrz-
nych, specyfika prowadzonej działalności czy też sezonowy 
charakter prowadzonej działalności gospodarczej, jak rów-
nież braki kadrowe.

Pracodawcom kalkulowało się zatrudnianie pracowni-
ków w dni wolne wynikające z tytułu przeciętnie pięcio-
dniowego tygodnia pracy (nawet z  naruszeniem 
obowiązujących przepisów), niż zatrudnianie nowych 
osób.

Pracodawcy wskazywali również na trudną sytuację eko-
nomiczną w kraju związaną z pandemią, w związku z którą 
minimalizowali zatrudnienie, wstrzymywali pracę zakładu 
lub ograniczali prowadzoną działalność. W najtrudniejszym 
dla siebie okresie próbowali bilansować obowiązujący pra-
cowników wymiar czasu pracy w  ramach wydłużonego 
okresu rozliczeniowego tak, aby w  późniejszym okresie 
mogli pracować dłużej. Efektem tego było m.in. zatrudnianie 

pracowników powyżej przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy w  przyjętym okresie rozliczeniowym oraz w  godzi-
nach nadliczbowych.

Zauważyć należy także spadek odsetka nieprawidłowo-
ści dotyczących sporządzania rozkładów czasu pracy 
i  przekazywania ich pracownikom na co najmniej 
7  dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego 
czasu pracy. Podkreślenia jednak wymaga, że w  wielu 
przypadkach inspektorzy nie mieli możliwości zweryfiko-
wania poprawności ustalania rozkładów czasu pracy, jak 
i dokonywania w nich zmian z uwagi na to, że w kontrolo-
wanych zakładach otrzymywali informację o  zniszczeniu 
harmonogramów pracy po zakończeniu okresu rozliczenio-
wego i  rozliczeniu czasu pracy (obecnie pracodawca nie 
ma obowiązku przechowywania tych dokumentów). Nadal 
też kontrolujący stwierdzali przypadki tworzenia rozkładów 
czasu pracy na okresy krótsze niż jeden miesiąc oraz czę-
ste, nieuzasadnione zmiany w  harmonogramach, dokony-
wane w sposób uniemożliwiający ustalenie, jak pierwotnie 
była planowana praca.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli należy stwier-
dzić, iż pracodawcy nadal nie respektują przepisów o cza-
sie pracy. Taki stan rzeczy spowodowany jest w  głównej 
mierze dwoma zasadniczymi czynnikami. Pierwszy z nich 
to działania pracodawców ukierunkowane przede wszyst-
kim na zapewnienie możliwości „normalnego” funkcjonowa-
nia zakładów na rynku, co wiąże się z większą dbałością 
o  ekonomiczną stronę działalności kosztem właściwego 
prowadzenia i  rozliczania dokumentacji z  zakresu czasu 
pracy pracowników. Trwające od kilku lat uwarunkowania 
gospodarcze sprawiły, że wielu pracodawców szczególną 
uwagę skupiało na trudnościach finansowych swo-
ich zakładów, a kwestie pracownicze były niejednokrotnie 
odsuwane na dalszy plan jako mniej istotne. Drugi czynnik 
to nieznajomość obowiązujących rozwiązań praw-
nych, a także problemy z ich interpretacją przez służby 
odpowiedzialne w zakładach za stosowanie tych rozwiązań.

Wnioski

Wyniki kontroli przeprowadzonych w  2021  r. wskazu-
ją na potrzebę dalszego monitorowania przestrzegania 
przepisów o  czasie pracy, zwłaszcza w czasie pandemii, 
niestabilnej sytuacji ekonomicznej i trudnych do przewidze-
nia warunków na rynku pracy. W dalszym ciągu powinny 
być prowadzone działania promocyjno-informacyjne 
na rzecz upowszechniania obowiązujących przepi-
sów. Z  popularyzacją zagadnień związanych z  aktualny-
mi przepisami o czasie pracy należy docierać nie tylko do 
pracodawców, ale również do pracowników. Świadomość 
pracowników z  zakresu należnych im praw niewątpliwie 
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wpłynie na skalę występujących naruszeń zwłaszcza 
w przypadkach, gdy błędy pracodawcy wynikają z niedo-
statecznej znajomości uregulowań dotyczących świad-
czeń pracowniczych i czasu pracy bądź ich nieprawidłowej 
interpretacji.

Wyniki dokonanej analizy zagadnień zbadanych podczas 
kontroli przemawiają za potrzebą zweryfikowania, 
uszczegółowienia, ale też bieżącego uelastycz-
niania przepisów o czasie pracy. Szczególnie praca 
w warunkach pandemii, w tym konieczność korzystania 
z  tzw. pracy zdalnej wywołują potrzebę wdrażania 
nowych rozwiązań w zakresie organizacji procesu pracy 
i zarządzania czasem pracy. 

Wprowadzając nowe definicje, należy jednocześnie 
uregulować kwestie dotyczące ewidencjonowania czasu 
pracy pracowników w przypadku świadczenia pracy zdal-
nej na polecenie pracodawcy. Dotychczasowe regulacje, 
w  tym przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie odnoszą 
się w  żaden sposób do zasad kontroli czasu pracy lub 
rozliczania nadgodzin w  trakcie pracy zdalnej, co prowa-
dzi do wniosku, że powinno to następować na zasadach 
ogólnych. Obecne regulacje przewidują, że pracownik 
wykonujący swoją pracę zdalnie ma obowiązek prowadzić 
ewidencję wykonywanych czynności, ich opis, a  także 
datę oraz czas ich wykonania, ale dopiero na polecenie 
pracodawcy. Niektórzy pracodawcy po wydaniu polecenia 
pracy zdalnej uważają, że tym samym są zwolnieni z obo-
wiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników. 
Jednocześnie należy zauważyć, że dzięki wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii prawidłowe rejestrowanie czasu 
pracy poza siedzibą firmy i  jego odpowiednie rozliczanie 
wydaje się możliwe.

Art. 129 § 3 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obo-
wiązek sporządzania rozkładu czasu pracy pracownika, 
nie jest natomiast jednoznacznie określone, czy i w jakim 
trybie jest dopuszczalna zmiana już sporządzonego roz-
kładu czasu pracy i w jakim terminie zapoznać pracownika 
z taką ewentualną zmianą. Co do zasady ustawa powinna 
co najmniej nakładać na pracodawców konieczność wyda-
nia w tym zakresie odpowiednich regulacji wewnątrzzakła-
dowych. Przykładowo w dużych podmiotach tryb i zakres 
dopuszczalnych zmian rozkładu czasu pracy powinien być 
określony w regulaminie pracy, zaś w małych podmiotach 
w  ramach informacji udzielanych na podstawie art. 29 
§ 3 Kp. Ponadto za konieczne należy uznać zobowiązanie 

pracodawców do przechowywania harmonogramów czasu 
pracy przez wskazany okres, tak aby możliwe było spraw-
dzenie prawidłowości rozliczenia czasu pracy pracownika 
i w konsekwencji prawidłowości naliczenia wynagrodzenia 
za pracę.

Zarówno pracodawcy, jak i  zakładowe organizacje 
związkowe, wskazują na niespójny w  przepisach 
Kodeksu pracy mechanizm kompensacji pracy 
wykonywanej w dniu wolnym od pracy wynikającym 
z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygo-
dniu pracy (obligatoryjny obowiązek oddania dnia wolnego, 
a w przypadku niewywiązania się z obowiązku udzielenia 
dnia wolnego –  brak dodatku do wynagrodzenia jeśli nie 
została przekroczona przeciętna tygodniowa norma cza-
su pracy w  przyjętym okresie rozliczeniowym), a  pracy 
wykonywanej w  niedziele i  święta (gdzie jeśli udzielenie 
dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto nie 
będzie możliwe, praca w tych dniach jest rekompensowa-
na wynagrodzeniem powiększonym o stosowny dodatek). 
Mając na uwadze z jednej strony potrzebę uelastycznienia 
przepisów prawa pracy a z drugiej dbałość o ich ochronną 
funkcję, warto rozważyć wprowadzenie nowych rozwiązań 
w tym zakresie. Należy przy tym zaznaczyć, że osoby zgła-
szające powyższe uwagi inspektorom, były zainteresowa-
ne przeważnie wprowadzeniem możliwości rekompensaty 
finansowej za pracę w dniu wolnym – na wzór rekompensa-
ty za pracę w niedziele i święta.

Warto także poddać pod rozwagę ewentualną weryfika-
cję przepisów wykroczeniowych, celem podniesienia 
poziomu ich dolegliwości dla sprawców wykroczeń prze-
ciwko prawom pracownika. Zagrożenie karą grzywny 
w drodze mandatu karnego w wysokości od 1 000 
do 2 000 zł nie stanowi już wystarczającej prze-
ciwwagi dla poszanowania i przestrzegania prze-
pisów prawa. 

6.1.1.2. Czas pracy w usługach 
Zakres kontroli
Celem ustalenia stanu przestrzegania przez pracodaw-

ców przepisów o czasie pracy, w szczególności w zakresie 
rzetelności prowadzenia ewidencji czasu pracy, zapew-
nienia odpoczynków dobowych i  tygodniowych, pracy 
w porze nocnej oraz w niedziele i święta, a także rozlicza-
nia i rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych 
przez pracodawców działających w  branży usługowej 
(z wyłączeniem branży budowlanej) –  przeprowadzono 
151 kontroli u  149 pracodawców. Kontrolowane pod-
mioty zatrudniały łącznie 6,2 tys. osób, w  tym 5,6 tys. 
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pracowników na podstawie stosunku pracy. Dominowały 
podmioty zatrudniające do 9 pracowników (74% kontroli).

Diagnoza

Nieprawidłowości w  zakresie realizowanego 
tematu stwierdzono w 127 kontrolach, co stanowi 
84% wszystkich przeprowadzonych kontroli.

Kontrole wykazały przede wszystkim nieprawidłowości 
w zakresie realizacji obowiązku określenia w obowiązujących 
przepisach wewnątrzzakładowych uregulowań związanych 
ze stosowanymi systemami czasu pracy, rozkładami czasu 
pracy, przyjętymi okresami rozliczeniowymi czasu pracy oraz 
w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy.

W ocenie inspektorów pracy ujawnione naruszenia 
przepisów wynikały na ogół ze świadomego działania 
pracodawców podejmowanego najczęściej w  celu 
ograniczenia kosztów prowadzenia działalności. Pra-
codawcy realizując ten cel, starają się obniżyć koszty zatrud-
nienia, głównie poprzez zatrudnianie jak najmniejszej liczby 
pracowników niezbędnych do funkcjonowania zakładu usłu-
gowego (np. krawieckiego, fryzjerskiego, kosmetycznego, 
fotograficznego, reklamowego czy pralni). Realizacja powyż-
szego celu i  funkcjonowanie zakładów przy zmniejszonej 
obsadzie personalnej przekłada się na konieczność pracy 
w godzinach nadliczbowych czy dodatkowym dniu wolnym 
od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 

pięciodniowym tygodniu pracy oraz nieprawidłowości w spo-
sobie ich rekompensowania. W  takich przypadkach praco-
dawcy często decydują się na nieprowadzenie ewidencji 
czasu pracy w celu ukrycia faktycznych godzin pracy i zwią-
zanych z nimi dodatkowych świadczeń.

Należy zaznaczyć, że pracodawcy, podejmując takie 
działania i naruszając przepisy o czasie pracy, często wyko-
rzystują brak znajomości przepisów prawa pracy przez 
pracowników lub korzystają z  tzw. milczącego przyzwole-
nia pracowników, którzy z  różnych powodów tolerują bez-
prawne działania pracodawcy w  trakcie trwania stosunku 
pracy. W związku powyższym wiele nieprawidłowości m.in. 
w zakresie czasu pracy, zostaje ujawnionych w następstwie 
skarg pracowniczych, niejednokrotnie po zakończonym okre-
sie zatrudnienia.

Inspektorzy wskazują ponadto, że częstą przyczyną 
występowania ujawnionych nieprawidłowości jest także 
niedostateczna znajomość uregulowań dotyczących czasu 
pracy bądź ich nieprawidłowa interpretacja. Kontrolowane 
podmioty zazwyczaj samodzielnie wypełniały obowiązki 
związane z naliczaniem i wypłacaniem należności, dlatego, 
nie mając fachowej pomocy specjalistów, popełniały błędy.

Zdaniem pracodawców, przyczyną nieprzestrze-
gania przepisów o czasie pracy są przede wszystkim 
skomplikowane, niejednoznaczne regulacje prawne, 
których stosowanie często wymaga posiłkowania się orzecz-
nictwem Sądu Najwyższego (dotyczy to chociażby zalicza-
nia do czasu pracy czasu tzw. szkoleń zawodowych – poza 
szkoleniami bhp, podróży służbowej). 

W ocenie pracodawców naruszenia przepisów o czasie 
pracy wynikają także z  obowiązującego w  kraju stanu 
pandemii i  konieczności dostosowywania zatrudnienia 
do dynamicznie zmieniających się ograniczeń, nakazów 
i zakazów prowadzenia działalności określonego 
rodzaju.

Wnioski
Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2021 r. wskazują na 

potrzebę dalszego monitorowania przestrzegania przepi-
sów o czasie pracy, zwłaszcza w czasie pogarszającej się 
sytuacji ekonomicznej i trudnej do przewidzenia sytuacji na 
rynku pracy. Jednakże z uwagi na brak odrębnych regulacji 
dotyczących czasu pracy w badanej grupie pracodawców, 
kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy przez pra-
codawców w branży usługowej będą realizowane w ramach 
kontroli skargowych oraz innych zadań stałych inspekcji. 
Z tych samych powodów postulaty przedstawione w rozdzia-
le „Kompleksowe kontrole czasu pracy” odnoszą się także do 
omawianej branży.

Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy 
w branży usługowej

Wyszczególnienie

Odsetek kontro-
li, w których  
stwierdzono 

nieprawi- 
dłowości

Określenie systemów czasu pracy, rozkładów 
czasu pracy, okresów rozliczeniowych czasu pra-
cy (art. 150 Kp)

47

Prawidłowość prowadzenia ewidencji czasu pracy 36

Ustalanie rozkładu czasu pracy pracownika 
i informowanie go o obowiązującym rozkładzie 
(art. 129 § 3 Kp)

25

Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbo-
wych wynikających z przekroczenia normy dobo-
wej -  wypłata dodatku

10

Udzielenie dnia wolnego od pracy w zamian 
za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy 
wynikającym z rozkładu czasu pracy w przecięt-
nie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 1513 Kp)

7

Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbo-
wych wynikających z przekroczenia przeciętnie 
tygodniowej normy czasu pracy - wypłata dodatku

7
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Dążąc do eliminacji przypadków naruszeń mających swe 
źródło w niedostatecznej znajomości obowiązujących przepi-
sów, ważne jest dalsze – obok działalności kontrolno-nadzor-
czej ze strony Państwowej Inspekcji Pracy – upowszechnianie 
wiedzy o obowiązujących regulacjach prawnych. 

6.1.1.3. Czas pracy w budownictwie
Zakres kontroli

Celem ustalenia stanu przestrzegania przez pracodaw-
ców przepisów o czasie pracy, w szczególności w zakresie 
rzetelności prowadzenia ewidencji czasu pracy, zapewnie-
nia odpoczynków dobowych i tygodniowych, pracy w porze 
nocnej oraz w niedziele i święta, a także rozliczania i rekom-
pensowania pracy w  godzinach nadliczbowych przez 
pracodawców działających w branży budowlanej – przepro-
wadzono 296 kontroli u 280 pracodawców.

W skontrolowanej grupie pracodawców największą licz-
bę stanowiły podmioty zatrudniające do 9  pracowników 
– 59% kontroli oraz od 10 do 49 pracowników – 29%.

Diagnoza

W branży budowlanej dominującymi problemami 
dotyczącymi czasu pracy były nieprawidłowości zwią-
zane z  nieewidencjonowaniem lub nieprawidło-
wym ewidencjonowaniem czasu pracy, a  także 
braki lub innego rodzaju uchybienia w zakresie poprawnego 

uregulowania systemów, rozkładów czasu pracy i okresów 
rozliczeniowych.

Analiza ustaleń dokonanych przez inspektorów pra-
cy wskazuje, że przedsiębiorcy prowadzący działalność 
budowlaną lekceważą obowiązki związane z prowadzeniem 
ewidencji czasu pracy, albo, co zdaniem kontrolujących jest 
bardziej prawdopodobne, celowo nie rejestrują czasu 
pracy pracowników, aby uniknąć dodatkowych kosztów, 
tj. obowiązku wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia za 
pracę w  godzinach nadliczbowych, wyższych składek na 
ubezpieczenia społeczne itp. W małych firmach zjawisko to 
w wielu przypadkach wynika z przeświadczenia, że przepisy 
nakładające na nich obowiązek prowadzenia ewidencji cza-
su pracy, są skomplikowane. Z  tego powodu pracodawcy 
niekiedy rezygnowali z prowadzenia ewidencji czasu pracy 
lub zlecali jej prowadzenie odrębnym podmiotom – najczę-
ściej biurom rachunkowym, które to ewidencjonowały czas 
pracy w  oparciu o  przedłożone przez pracodawców listy 
obecności, na których pracownicy potwierdzali podpisami 
jedynie fakt przyjścia do pracy.

Znaczna liczba stwierdzonych braków lub niewłaściwe-
go określenia w  źródłach prawa wewnątrzzakładowego 
systemów i rozkładów czasu pracy oraz długości okresów 
rozliczeniowych wystąpiła u  pracodawców, którzy mają 
obowiązek uregulowania powyższego zagadnienia w  for-
mie obwieszczenia. Główną przyczyną tych nieprawidło-
wości była niewystarczająca znajomość przepisów prawa 
pracy. 

Ponadto ta grupa pracodawców skupia się głównie na 
sprawach związanych z  prowadzeniem działalności 
i pozyskiwaniem zleceń na roboty budowlane, nie przy-
wiązując wagi do tworzenia wewnątrzzakładowych 
uregulowań. 

Dodatkowo, z  uwagi na specyfikę wykonywanych prac 
(roboty budowlane, drogowe, instalacyjne itp.), które uza-
leżnione są w  znacznej mierze od warunków atmosfe-
rycznych, pracodawcy nie są zainteresowani określaniem 
okresów rozliczeniowych oraz rozkładów i systemów czasu 
pracy. Czas pracy pracowników uzależniony jest z  regu-
ły od warunków zlecenia. Umowy na roboty budowlane 
często zakładają krótkie terminy realizacji prac, których 
niedotrzymanie często wiąże się z  koniecznością zapłaty 
kar umownych. Dążenie do wykonania zlecenia w terminie 
często powoduje zintensyfikowanie prac przed planowanym 
zakończeniem zlecenia (całości prac lub ich wydzielonej 
części). W rezultacie możemy mieć do czynienia z nierów-
nomiernym rozplanowaniem pracy

Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy 
w branży budowlanej

Wyszczególnienie

Odsetek kon-
troli, w których  

stwierdzono 
nieprawi- 
dłowości

Prawidłowość prowadzenia ewidencji czasu pracy 32

Określenie systemów czasu pracy, rozkładów 
czasu pracy, okresów rozliczeniowych czasu pracy 
(art. 150 Kp)

32

Ustalanie rozkładu czasu pracy pracownika 
i informowanie go o obowiązującym  rozkładzie 
czasu pracy (art. 129 § 3 Kp)

8

Udzielenie dnia wolnego od pracy w zamian 
za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy 
wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy (art. 1513 Kp)

6

Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbo-
wych wynikających z przekroczenia przeciętnie 
tygodniowej normy czasu pracy - wypłata dodatku

6

Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbo-
wych wynikających z przekroczenia normy dobo-
wej -  wypłata dodatku

4
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Analogicznych przyczyn naruszeń należy upatrywać 
w realizacji obowiązku wynikającego z art. 129 § 3 Kp doty-
czącego ustalenia i  przekazania pracownikowi rozkładu 
czasu pracy.

Kolejnym przykładem naruszenia stwierdzanym w  toku 
kontroli, jest praca w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pię-
ciodniowego tygodnia pracy (na ogół w  sobotę), niezre-
kompensowana przez pracodawcę innym dniem wolnym 
od pracy. W  głównej mierze przyczyną występowania tej 
nieprawidłowości była nieznajomość przepisów prawa pra-
cy lub ich błędna interpretacja. Nie można także pominąć 
przypadków zamierzonego działania pracodawców, 
którzy celowo naruszali wyżej wymieniony obowiązek. 
W takim przypadku, tj. niezapewnienia innego dnia wolne-
go w zamian za pracę w dniu wolnym wynikającym z prze-
ciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym, pracownik nabywa prawo do dodatkowego 
wynagrodzenia za pracę w  takim dniu jedynie wówczas, 
gdy dojdzie do przekroczenia przez niego średniotygodnio-
wej normy czasu pracy. Z punktu widzenia pracodawcy nie-
udzielenie dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym 
wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 
w  przyjętym okresie rozliczeniowym i  w rezultacie wypła-
cenie ewentualnego dodatku do wynagrodzenia jest roz-
wiązaniem korzystniejszym niż stałe zatrudnianie 
większej liczby pracowników. Warto też zaznaczyć, że 
niejednokrotnie sami pracownicy nie są zainteresowani uzy-
skaniem innego dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od 
pracy dla zachowania zasady przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy, lecz wynagrodzeniem. 

Wnioski
Na placach budowy rzadko kiedy pracę świadczą pra-

cownicy jednej firmy, najczęściej są to różni podwykonawcy, 
których status i  wzajemne relacje przy realizacji procesu 
budowlanego komplikuje sprawowanie nadzoru nad prze-
strzeganiem przepisów prawa pracy. Celem firm budowla-
nych jest realizacja inwestycji w terminie, czyli wywiązanie 
się z  podjętych zobowiązań. Często o  wyborze firmy do 
konkretnego projektu decyduje zaproponowany, najkrótszy 
czas zakończenia inwestycji. W związku z  tym inwestorzy 
narzucają swoje harmonogramy prac bez uwzględnienia 
różnych czynników, takich jak warunki atmosferyczne, nie-
terminowa dostawa towarów, niewypłacalność poszczegól-
nych firm. Te wszystkie elementy wpływają na opóźnienia 
w  realizacji projektów, a  to z  kolei powoduje kumulację 
pracy w  innym terminie lub modyfikację harmonogramu 
zaplanowanych robót (co ma wpływ na plany innych pod-
wykonawców-także pracodawców), czego rezultatem jest 

często zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów 
o czasie pracy.

Instrumenty prawne, jakimi dysponuje Państwowa 
Inspekcja Pracy, w  przypadku braku chęci współpracy 
pracownika z  kontrolującym, niejednokrotnie są niewy-
starczające do udowodnienia rzeczywistej liczby godzin 
pracy pracowników. Niestety wynagrodzenie otrzymywane 
w wysokości dużo wyższej niż określona w umowie o pracę, 
chęć ukrycia dochodów w  związku z  zobowiązaniami ali-
mentacyjnymi powodują, że pracownicy zazwyczaj nie chcą 
potwierdzać faktycznego czasu pracy.

Niemniej jednak, przeciążenie organizmu związane 
z  pracą ponad obowiązującą normę czasu pracy, brak 
odpowiedniego odpoczynku, prowadzą do nieuwagi, 
braku koncentracji, a  to z  kolei jedna z  podstawowych 
przyczyn wypadków przy pracy, tak częstych na placach 
budowy. W  związku z  tym, celem uwrażliwiania praco-
dawców na konsekwencje naruszeń czasu pracy, dzia-
łalność kontrolno-nadzorcza w  omawianej branży będzie 
realizowana w  ramach kompleksowych kontroli realizowa-
nych zgodnie z przyjętą strategią kontroli i prewencji Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w budownictwie na lata 2022-2024.

6.1.1.4. Egzekwowanie przestrzegania 
przepisów dotyczących czasu prowadzenia 
pojazdu, przerw i czasu odpoczynku 
(działania w ramach Krajowej Strategii 
Kontroli) oraz czasu pracy kierowców

Zakres kontroli
W 2021  r. w  ramach realizacji przez inspekcję pracy 

Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu 
jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu 
odpoczynku kierowców na lata 2021-2022 inspektorzy 
pracy skontrolowali tematykę czasu jazdy kierowców, obo-
wiązkowych przerw w  jeździe i  odpoczynków, wynikającą 
z rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do trans-
portu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3821/85 i  (WE) 2135/98, jak również uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, a także wybrane 
zagadnienia dotyczące przestrzegania przepisów o czasie 
pracy kierowców. 

Kontrole obejmowały swym zakresem zagadnienia doty-
czące: przestrzegania dziennego, tygodniowego i  dwuty-
godniowego limitu czasu jazdy, zapewnienia wymaganej 
przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy 
niż 4,5 godz. oraz zapewnienia odpowiedniego odpoczyn-
ku dziennego i  tygodniowego. Kontrolowano także prze-
strzeganie przez pracodawcę przepisów dotyczących: 
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przekraczania dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego 
czasu pracy, gdy praca była wykonywana w porze nocnej; 
przekraczania maksymalnego 48-godzinnego tygodniowe-
go wymiaru czasu pracy; udzielania przerw w czasie pracy, 
wynikających z art. 13 ustawy o czasie pracy kierowców.

Zgodnie z  Krajową Strategią Kontroli na lata 2021-
2022, Państwowa Inspekcja Pracy zobowiązała się do 
skontrolowania w okresie dwóch lat 819 012 dni pracy kie-
rowców. W 2021  r. kontrolami objęto 477 970 dni pracy 
kierowców, co stanowi 58% dwuletniego limitu. Łącznie 
przeprowadzono 478 kontroli u 473 pracodawców, na rzecz 
których świadczyło pracę 36,7 tys. osób, w  tym 34,8 tys. 
pracowników, czynnościami kontrolnymi objęto 2  702 
kierowców. 

Podobnie jak w  latach ubiegłych, największy odsetek 
przeprowadzonych kontroli objął przedsiębiorstwa, które 
zatrudniały od 10 do 49 osób (41% skontrolowanych zakła-
dów) oraz do 9 osób (35%). W przedsiębiorstwach zatrud-
niających od 50 do 249 pracowników przeprowadzono 19% 
kontroli, a w przedsiębiorstwach o zatrudnieniu 250 pracow-
ników i powyżej – 5%. Najwięcej kontroli dotyczyło przed-
siębiorców zajmujących się międzynarodowym przewozem 
rzeczy w celach zarobkowych (75%).

Diagnoza

Znoszenie ograniczeń, w tym w przeprowadzaniu przez 
inspektorów pracy kontroli oraz sukcesywne łagodzenie 
obostrzeń dotyczących ruchu międzynarodowego w trans-
porcie drogowym rzeczy miały znaczący wpływ na zwięk-
szenie liczby przeprowadzonych kontroli, które w  2021  r. 
objęły większą liczbę dni pracy kierowców, w stosunku do 
roku ubiegłego (378 087). Większa liczba kontroli przełożyła 

się na ujawnienie przez kontrolujących większej liczby naru-
szeń niż w 2020 r. 

Najczęściej ujawnianymi naruszeniami były:
− niezapewnienie wymaganej przerwy przy prowadzeniu 

pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godz. (w przypadku 
35% kontrolowanych kierowców), 

− brak odpoczynku dziennego (34%), 
− nieprzestrzeganie dziennego limitu czasu jazdy (22%). 

Najmniej naruszeń stwierdzono w przypadku tygodnio-
wego limitu czasu jazdy –  nieprawidłowość powtórzyła 
się 69 razy i  dotyczyła 2% skontrolowanych kierowców. 
W  2021  r. przedsiębiorcy nie okazali danych do kontroli 
w przypadku 8 kierowców – łącznie nie udokumentowano 
981 dni pracy kierowców.

Najczęściej powtarzającym się naruszeniem przepisów 
ustawy o czasie pracy kierowców, podobnie jak w roku 
ubiegłym, było przekroczenie czasu pracy powy-
żej 10 godzin w sytuacji, gdy wykonywano pracę 
w porze nocnej.

Główne przyczyny stwierdzonych naruszeń od kilku 
lat nie ulegają zasadniczej zmianie. Przy czym na część 
nieprawidłowości w roku ubiegłym miały wpływ dynamicz-
nie zmieniające się procedury graniczne w związku 
z pojawiającymi się, kolejnymi mutacjami koronawi-
rusa SARS-CoV-2, ale także problemy imigracyjne 
na wschodniej granicy Polski. Z powodu wprowadza-
nych ograniczeń, czas oczekiwania na przejściach gra-
nicznych wydłużał się, co miało bezpośredni wpływ na 
przekraczanie czasu prowadzenia pojazdu, skracanie 
odpoczynków dziennych czy niezapewnienie obowiąz-
kowej przerwy w  jeździe. Pracodawcy przez powyższe 
utrudnienia nie byli w stanie ocenić przy ustalaniu danego 
zadania przewozowego czasu jego trwania.

Kontrolujący zwrócili uwagę, że większość naruszeń 
miała miejsce w przypadku małych pracodawców. Główną 
przyczyną tej sytuacji jest brak nadzoru nad czasem pra-
cy kierowców, przejawiający się nieprowadzeniem przez 
przedsiębiorców bieżącej analizy czasu jazdy, przerw 
i  odpoczynku kierowców. Niejednokrotnie pracodawcy 
ograniczają obowiązek prowadzenia ewidencji cza-
su pracy do przechowywania danych pozyskanych 
z  tachografów (tarczek z  tachografów analogowych, 
plików cyfrowych i  wydruków z  tachografów cyfrowych), 
godząc się jednocześnie na ponoszenie kar finan-
sowych w razie wykrycia naruszeń w toku kontroli. 
Pracodawcy nie przywiązują także wagi do dokumentacji 

Kontrole podejmowane w ramach Krajowej 
Strategii Kontroli w latach 2019-2021

Wyszczególnienie
Liczba naruszeń

2019 2020 2021

Zapewnienie odpowiedniego 
odpoczynku dziennego

2 880 1 486 3 089

Zapewnienie wymaganej 
przerwy przy prowadzeniu 
pojazdu przez okres dłuższy 
niż 4,5 godz.

3 307 2 044 2 987

Przestrzeganie dziennego 
limitu czasu jazdy

1 933 978 1 355

Zapewnienie odpowiedniego 
odpoczynku tygodniowego

586 160 279

Przestrzeganie dwutygo-
dniowego limitu czasu jazdy

143 182 278
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związanej z  naruszeniami, tj. nie egzekwują od kierow-
ców wydruków z tachografów wraz z opisem okoliczności 
naruszeń, na podstawie których organ kontrolny może 
uwzględnić wyjaśnienia i  odstąpić od ukarania praco-
dawcy. Powyższe działania pracodawców spowodowane 
są często brakiem środków finansowych na wyspecja-
lizowanych pracowników i  na właściwe, ale kosztowne, 
oprogramowanie. 

Przedsiębiorcy jako istotną przyczynę powstawania 
nieprawidłowości z zakresu czasu jazdy, obowiązkowych 
przerw w  jeździe i  odpoczynków wskazują pogarszają-
cą się sytuację ekonomiczną firm transportowych 
i  spadek rentowności branży transportowej. Fir-
my transportowe borykają się z problemami finansowymi 
spowodowanymi niskimi stawkami przewozowymi i  jed-
nocześnie wzrastającymi kosztami utrzymania transportu 
(wzrost cen paliw i eksploatacji pojazdów, w tym utrzyma-
nia kredytów i  leasingów) oraz rosnącymi kosztami pra-
cowniczymi (związanymi m.in. z  Pakietem Mobilności). 
Dodatkowo niskie stawki za przewóz towarów powodują, 
że pracodawcy są zmuszeni dostosowywać się do narzu-
canej przez spedytora organizacji przewozów, przy czym 
firmy spedycyjne często nie uwzględniają przepisów kra-
jowych dotyczących czasu pracy i  pomijają inne czynno-
ści niż kierowanie pojazdem w  ustalaniu czasu realizacji 
zadania. Natomiast groźba wysokich kar umownych za 
niezrealizowanie zadania przewozowego determinuje 
konieczność realizacji zleceń w ustalonym czasie. 

Aspekt ekonomiczny ma także wpływ na powsta-
wanie naruszeń dotyczących skracania odpoczyn-
ków tygodniowych, bowiem wysokość kar za spędzenie 
regularnego odpoczynku w  pojeździe jest zdecydowanie 
wyższa niż za skrócenie odpoczynku. 

Kolejnym powodem nieprzestrzegania przepisów doty-
czących czasu jazdy, przerw i  odpoczynków oraz czasu 
pracy, wskazywanym przez przedsiębiorców jest mała 
liczba doświadczonych kierowców oraz trudności 
w  bezpośrednim nadzorze nad ich pracą.  Sytuacja 
na rynku pracy zmusza pracodawców do zatrudniania 
słabo wykwalifikowanych pracowników, co przekłada się 
na dbałość o  przestrzeganie wymogów formalnych, słu-
żących zapobieganiu nakładania kar na przedsiębiorstwa 
(tzn. kierowcy nie sporządzają w  przypadku naruszenia 
wydruków z  tachografu; nie stosują się lub wręcz ignoru-
ją polecenia w zakresie organizacji transportu i tras prze-
jazdu; naruszają czas odpoczynku lub czas jazdy w celu 
szybszego powrotu do miejsca zamieszkania). Częstym 
powodem naruszania przepisów w przypadku kierowców 
obcokrajowców jest bariera językowa.

Wnioski
Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2021 r., z uwagi na 

odnotowaną liczbę naruszeń przepisów, które w  sposób 
bezpośredni i negatywny przekładają się na sytuację pra-
cowników, uzasadniają potrzebę kontynuowania kontroli 
przestrzegania przepisów w  tym zakresie. Zasadnym jest 
także prowadzenie działań prewencyjnych wśród firm trans-
portowych, w  szczególności tych niewielkich, w  których 
widoczny jest brak fachowej wiedzy. Poradnictwo i dzia-
łalność prewencyjno-edukacyjna, które, oprócz pro-
wadzenia kontroli i stosowania środków prawnych, 
są istotnym elementem czynności podejmowanych 
przez inspektorów pracy, mają znaczący wpływ na 
wyeliminowanie tych uchybień, których przyczyną 
nie są względy ekonomiczne. Powyższe działania będą 
szczególnie istotne w związku z wprowadzanymi w 2022 r. 
zmianami przepisów wynikających z  Pakietu Mobilności. 
Zmiany te będą miały wpływ na m.in. ewidencję czasu pra-
cy kierowców; zasady rozliczania podróży służbowych kie-
rowców w przewozach międzynarodowych; obliczanie limitu 
pracy w porze nocnej.

Ponadto wyniki przeprowadzonych kontroli potwierdza-
ją konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych 
postulowanych w latach ubiegłych, tj.:

 ● wprowadzenie zakazu uzależnienia wynagradzania 
pracowników od liczby przejechanych kilometrów 
(istniejąca konstrukcja przepisu nie pozwala negować 
takich zapisów, jeśli nie zostanie wykazane, że ich 
stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na 
drogach lub zachęcać do naruszenia rozporządzenia 
WE nr 561/2006 - w praktyce jest to bardzo trudne do 
udowodnienia),

 ● znowelizowanie ustawy o  minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę poprzez wyłączenie wynagrodzenia za czas 
dyżuru ze świadczeń wliczanych do minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Kolejną propozycją zmiany 
przepisów w zakresie dyżurów, jest możliwość ustalenia 
i wypłacania kierowcom ryczałtu z tego tytułu.

6.1.2. Wypłata wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy

Zakres kontroli
W latach 2019-2021 inspektorzy pracy przeprowadzi-

li łącznie ponad 42,1 tys. kontroli, w  trakcie których 
stwierdzili naruszenia przepisów Kodeksu pracy 
regulujących kwestie wynagrodzeniowe. Kontrole 
te przeprowadzono u niemal 16 tys. podmiotów w 2019 r., 
ponad 10,6 tys. w 2020 r., zaś w 2021 r. u ponad 12,5 tys. 
pracodawców. 
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Wskazana liczba kontroli dotycząca problematyki 
przestrzegania przepisów w  zakresie wypłaty wynagro-
dzeń i  innych świadczeń obejmuje kontrole prowadzone 
w ramach:

 − realizacji w  latach 2019-2021 tematu: Przestrzega-
nie przepisów dotyczących czasu pracy oraz wypłaty 
wynagrodzeń i  innych świadczeń ze stosunku pracy, 
(w 2021 r. – 1 170 kompleksowych kontroli przeprowa-
dzonych w  1  141 podmiotach zatrudniających łącznie 
197,9 tys. osób, w tym 158,1 tys. pracowników),

 − interwencji podejmowanych w następstwie skarg, 
 − pozostałych kontroli planowych w uprzednio wytypowa-

nych podmiotach.

Diagnoza

W 2021  r. wzrósł odsetek kontroli, w  trakcie których 
stwierdzono naruszenia przepisów Kodeksu pracy regulują-
cych kwestie wynagrodzeniowe, w stosunku do ogółu prze-
prowadzonych kontroli, przekraczając wskaźnik z  2019  r., 
a zatem okresu sprzed pandemii COVID-19.

Do branż, w  których najczęściej ujawniano nieprawi-
dłowości, należą: handel i naprawy (23,8% ogółu wyżej 
wymienionych kontroli, w  trakcie których stwierdzono 
naruszenia przepisów Kodeksu pracy regulujących kwe-
stie wynagrodzeniowe w  latach 2019-2021), przetwórstwo 
przemysłowe (17,3%), transport i  gospodarka magazyno-
wa (12,1%), budownictwo (11,1%), zakwaterowanie i usługi 
gastronomiczne (6,5%), a  także usługi administrowania 
(5,8%; sekcja ta obejmuje m.in. agencje zatrudnienia i pra-
cy tymczasowej, biura turystyczne, agencje ochrony osób 
i mienia, firmy zajmujące się sprzątaniem). 

Analiza stosunku liczby kontroli przeprowadzonych 
w  danej branży do ogólnej liczby kontroli, w  trakcie któ-
rych stwierdzono naruszenia przepisów Kodeksu pracy 

regulujących kwestie wynagrodzeniowe, wskazuje, że mimo 
spadku ogólnej liczby kontroli odnotowanego w  2020  r. 
i jego utrzymania w 2021 r., wskaźnik ten w kolejnych latach 
sprawozdawczych pozostaje na zbliżonym poziomie.

W zdecydowanej większości kontrole, w trakcie których 
stwierdzono naruszenia przepisów Kodeksu pracy regu-
lujących kwestie wynagrodzeniowe w  latach 2019-2021, 
zostały przeprowadzone w  podmiotach zatrudniających 
do 9  osób (48,8% ogółu wyżej wymienionych kontroli 
prowadzonych w  latach 2019-2021), a  w dalszej kolejno-
ści w  podmiotach o  zatrudnieniu pomiędzy 10 a  49 osób 
(31,8%), od 50 do 249 osób (12,8%) oraz zatrudniających co 
najmniej 250 osób (6,6%). 

Wyniki kontroli wskazują, iż w  dalszym ciągu utrzymu-
je się zależność: im większy pracodawca, tym mniej-
sza liczba stwierdzonych naruszeń. Wciąż aktualne 
pozostaje wyjaśnienie, iż podmioty zatrudniające liczną 
załogę dysponują zazwyczaj pracownikami, do których 
obowiązków należy prawidłowa organizacja czasu pracy 

 Liczba kontroli, w trakcie których stwierdzono 
naruszenia przepisów Kodeksu pracy regulujących 

kwestie wynagrodzeniowe w latach 2019-2021 
(wg najliczniej reprezentowanych branż)

Wybrane sekcje PKD 2019 2020 2021

Handel, naprawy 4 222 2 646 3 164

Przetwórstwo przemysłowe 2 962 1 996 2 315

Transport i gospodarka 
magazynowa

2 096 1 381 1 633

Budownictwo 1 927 1 101 1 645

Zakwaterowanie i usługi 
gastronomiczne

1 052 805 897

Usługi administrowania 1 069 610 784

Działalność profesjonalna 732 378 580

Pozostała działalność 
usługowa

647 565 560

Kontrole, w trakcie których stwierdzono naruszenia 
przepisów Kodeksu pracy regulujących kwestie 

wynagrodzeniowe w latach 2019-2021

Rok
Liczba 

kontroli 
ogółem 

Liczba kontroli, 
w których stwierdzono 
naruszenia przepisów 

Kodeksu pracy 
regulujących kwestie 

wynagrodzeniowe

Odsetek

2019 73 341 17 480  23,8 

2020 56 371 11 151  19,8 

2021 55 842 13 510  24,2 Liczba kontroli, w trakcie których stwierdzono 
naruszenia przepisów Kodeksu pracy regulujących 

kwestie wynagrodzeniowe w latach 2019-2021 
(wg wielkości zatrudnienia)

Zatrudnienie 2019 2020 2021

Do  9 osób 8 474 5 455 6 649

10 - 49 5 559 3 542 4 303

50 - 249 2 277 1 429 1 672

250 i powyżej 1 170 725 886
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i  dokonywanie rozliczeń, z  reguły też posiadają większe 
rezerwy budżetowe, z  których mogą skorzystać w  razie 
braku środków finansowych na wypłatę świadczeń 
należnych pracownikom. 

Najwięcej kontroli, w  trakcie których stwierdzono naru-
szenia przepisów Kodeksu pracy regulujących kwestie 
płacowe, inspektorzy pracy przeprowadzili na terenie woje-
wództwa śląskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. 

W trakcie kontroli prowadzonych w latach 2019-2021 naj-
częściej ujawniano naruszenia w zakresie:

 − terminowości wypłaty wynagrodzenia (47,7% kontroli 
w 2019 r., 49,4% – w 2020 r., 49,5% – w 2021 r.), 

 − miejsca i formy wypłaty wynagrodzenia (26,9% kontroli 
w 2019 r., 30,2% – w 2020 r., 32% – w 2021 r.),

 − wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (26% kon-
troli w 2019 r., 26,1% – w 2020 r., 26,9% – w 2021 r.), 

 − rekompensowania pracy w  godzinach nadliczbowych 
(18,8% kontroli w  2019  r., 17,3% –  w 2020  r., 19,3% 
– w 2021 r.).

Wyniki kontroli tematycznych, ściśle ukierunkowa-
nych na kompleksowe badanie przestrzegania przepisów 

dotyczących czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń 
i  innych świadczeń ze stosunku pracy przeprowadzo-
nych w 2021 r. (1 170 kontroli w ramach realizacji tematu: 
Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy oraz 
wypłaty wynagrodzeń i  innych świadczeń ze stosunku 
pracy) wykazały, że w przedmiocie płac najczęściej naru-
szano obowiązek terminowej wypłaty wynagrodze-
nia (32% kontroli, identycznie jak w 2020 r.). 

W dużej skali wystąpiły nieprawidłowości w  zakre-
sie rekompensowania pracy w  godzinach nadliczbowych, 
oprócz normalnego wynagrodzenia, stosownym dodat-
kiem (23% kontroli w 2021 r., 25% kontroli w 2020 r.) oraz 
naruszenia przepisów art. 86 Kp (21,4% kontroli w 2021 r., 
18,3% kontroli w 2020 r.).

Nieco rzadziej ujawniano naruszenia obowiązku wypłaty 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypo-
czynkowy (20,2% kontroli). 

Podczas 10,7% kontroli stwierdzono naruszenie prze-
pisu art. 80 Kp, gwarantującego prawo do wynagrodzenia 
za wykonaną pracę. 

Nieprawidłowości przy wypłacie dodatku za pracę 
w nocy oraz wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ujaw-
niono w  toku odpowiednio 8,7% oraz 8,1% kontroli, zaś 
w 6,1% kontroli – wynagrodzenia za czas niezdolności do 
pracy. 

Dokonana analiza przeprowadzonych kontroli potwier-
dziła – wzorem lat ubiegłych – istniejącą zależność pomię-
dzy naruszeniami przepisów o czasie pracy, a naruszeniami 

Liczba kontroli, w trakcie których stwierdzono 
naruszenia przepisów Kodeksu pracy regulujących 

kwestie wynagrodzeniowe w latach 2019-2021 
(wg województw)

Województwo 2019 2020 2021

Śląskie 2 996 1 919 2 168

Wielkopolskie 2 019 1 221 1 416

Mazowieckie 1 766 1 369 1 452

Małopolskie 1 204 856 1 024

Dolnośląskie 1 246 746 856

Pomorskie 980 626 934

Łódzkie 962 653 699

Lubelskie 1 023 535 710

Podlaskie 812 490 744

Kujawsko-pomorskie 809 569 666

Podkarpackie 829 541 666

Zachodniopomorskie 713 446 604

Świętokrzyskie 556 302 503

Opolskie 594 278 397

Warmińsko-mazurskie 480 339 339

Lubuskie 491 261 332

Ogółem kontroli: 17 480 11 151 13 510

Liczba kontroli, w trakcie których uregulowano 
daną nieprawidłowość w latach 2019-2021 

(wg najliczniej reprezentowanych zagadnień)

Wybrane zagadnienia 2019 2020 2021

Termin wypłaty 
wynagrodzenia

8 345 5 497 6 682

Miejsce i forma wypłaty 
wynagrodzenia

4 700 3 363 4 317

Ekwiwalent za urlop 
wypoczynkowy

4 545 2 890 3 631

Wynagrodzenie za pracę 
w godzinach nadliczbowych

3 286 1 928 2 602

Prawo do wynagrodzenia 
za wykonaną pracę

1 184 743 1 037

Dodatek/ryczałt za pracę 
w porze nocnej

1 056 639 855

Wynagrodzenie za czas 
niezdolności do pracy

902 554 722
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w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze sto-
sunku pracy. Niewykazywanie faktycznych godzin pracy 
w poszczególnych dobach oraz pracy wykonywanej w dni 
wolne wynikające z  przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy lub w niedziele i święta, skutkowało niewypłacaniem 
pracownikom wynagrodzenia za pracę wraz ze stosownymi 
dodatkami w należnej wysokości. 

Istotnego wpływu na przestrzeganie przepisów wyna-
grodzeniowych należy upatrywać w  problemach 
finansowych pracodawców związanych ze sta-
nem pandemii, ogłoszonym w marcu 2020 r. w związ-
ku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Wprowadzane obostrzenia spowodowały wiele, często 
nieodwracalnych, szkód, zakłócających funkcjonowanie 
przedsiębiorstw: konieczność wprowadzenia przestojów, 
zaburzenie łańcuchów dostaw, a  w skrajnych sytuacjach 
redukcje zatrudnienia. Kolejne odsłony tzw. Tarcz Antykryzy-
sowych w pewnej mierze pomogły pracodawcom przetrwać 
na rynku, ale nie zawsze te rozwiązania były wystarczające 
i nie każdy mógł z nich skorzystać. Niepewność związana 
z następującymi po sobie falami pandemii ograniczała krót-
ko- i długoterminowe planowanie działalności firmy, czyniąc 
sytuację niektórych podmiotów zupełnie nieprzewidywalną. 

Z wyjątkiem pandemii COVID-19 katalog przyczyn nie-
realizowania obowiązku wypłaty wynagrodzenia i  innych 
świadczeń ze stosunku pracy od lat pozostaje niezmienny, 
był też wielokrotnie i wyczerpująco opisywany na łamach 
kolejnych sprawozdań Głównego Inspektora Pracy. Jedynie 
hasłowo wskazać należy na:

 − nieznajomość przepisów dotyczących naliczania świad-
czeń ze stosunku pracy lub ich błędną interpretację,

 − trudną sytuację ekonomiczną pracodawców (brak środ-
ków finansowych, ograniczenia w  uzyskaniu kredytów 
gotówkowych),

 − pomyłki w  obliczeniach wskutek braku należytej 
staranności, 

 − przeciążenie pracowników służb kadrowo-płacowych, 
 − nieprawidłową konfigurację programów i  systemów 

kadrowo-płacowych;
 − celowe działania pracodawców, mające na celu obni-

żenie kosztów funkcjonowania firmy poprzez brak ewi-
dencjonowania rzeczywistych godzin pracy, skutkujące 
nieodprowadzaniem należnych podatków oraz składek 
na ubezpieczenie społeczne, 

 − nieporozumienia pracodawców z  pracownikami, 
powodujące wstrzymanie wypłaty wynagrodzeń do 
czasu wyjaśnienia sprawy,

 − przerzucenie na pracowników ryzyka prowadzonej 
działalności. 

Wnioski

Zaprezentowane wyżej wyniki kontroli przeprowadzo-
nych w  latach 2019-2021 wskazują, że zarówno skala, 
jak i  rodzaj stwierdzanych naruszeń przepisów w  zakre-
sie wypłacania pracownikom wynagrodzeń za pracę oraz 
innych świadczeń pracowniczych, pozostają stałe, mimo 
pojawienia się w 2020 r. istotnej zmiennej w postaci pande-
mii COVID-19. 

Stan przestrzegania przepisów dotyczących wynagro-
dzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy bezsprzecznie 
wymaga dalszego monitorowania, zwłaszcza w zakre-
sie wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz jego termino-
wości, a  także wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za 
pracę w  godzinach nadliczbowych. Kontynuowane winny 
być także działania doradcze i  popularyzatorskie, 
w  tym szeroko zakrojone bezpłatne poradnictwo prawne. 
W  kręgu odbiorców tego typu aktywnego oddziaływania 
prewencyjnego należy uwzględnić również biura rachunko-
we oraz podmioty tworzące oprogramowanie komputerowe 
w  zakresie kadrowo-płacowym, co umożliwia systemowe 
usuwanie błędów. 

Podtrzymując –  jako wciąż aktualne –  formułowane 
w  latach ubiegłych postulaty i wnioski legislacyjne (w tym 
uproszczenia skomplikowanych i  doprecyzowania 
rodzących wątpliwości przepisów, których rozstrzy-
gnięcie wymaga odwołania do orzecznictwa Sądu Najwyż-
szego), należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność 
uregulowania w  sposób jednoznaczny kwestii ewiden-
cjonowania czasu pracy zdalnej, gdyż przekłada się to 
bezpośrednio na wynagrodzenia z  tej pracy uzyskiwane. 
Ze względu na szereg zalet, zarówno dla pracowników, jak 
i pracodawców, rozwiązania wprowadzone doraźnie, doty-
czące tej formy świadczenia pracy, są i nadal będą wyko-
rzystywane w zdecydowanie szerszym zakresie niż to było 
dotychczas. Już obecnie z dużym prawdopodobieństwem 
można prognozować, że będzie dochodziło do sytuacji spor-
nych pomiędzy pracownikami wykonującymi pracę zdalnie, 
a pracodawcami, na tle należnych świadczeń pieniężnych 
–  wówczas rzetelnie prowadzona ewidencja czasu pracy 
będzie podstawą do rozstrzygania zaistniałych sporów.

Informacja na temat uzyskanych efektów w wyniku reali-
zacji wydanych środków prawnych dotyczących wypłaty 
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy zawar-
ta została w części 14 Sprawozdania „Działalność PIP 
w ujęciu statystycznym”.
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6.2. Zatrudnianie na podstawie umów 
cywilnoprawnych

Zakres kontroli
W 2021 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 9 491 kon-

troli (w 2020 r. – 6 125, w 2019 r. – 9 564), których celem 
było eliminowanie przypadków zawierania umów cywilno-
prawnych w  warunkach właściwych dla umowy o  pracę 
oraz naruszania obowiązku wypłacania osobom przyjmują-
cym zlecenie lub świadczącym usługi na podstawie umów, 
o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, 
wynagrodzenia w  wysokości nie niższej niż wynikająca 
z wysokości minimalnej stawki godzinowej – zgodnie z prze-
pisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Kontroli, w trakcie których badano kwestię wypłaty mini-
malnego wynagrodzenia dla osób świadczących pracę 
na podstawie umów cywilnoprawnych, inspektorzy pracy 
przeprowadzili 8 091 (85,2% ogółu kontroli).

Przeprowadzone kontrole miały zarówno charakter pla-
nowany, jak i związane były z badaniem skarg zgłoszonych 
do PIP, w których poruszono kwestię zawarcia umowy cywil-
noprawnej zamiast umowy o pracę oraz nieprawidłowości 
w zakresie wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób 
świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

W ramach prowadzonych kontroli analizą objęto powta-
rzalność zawieranych umów cywilnoprawnych, przesłanki 
zawierania umów innych, niż umowa o pracę, a także – jeśli 
było to uzasadnione – porównywano warunki zatrudnienia 
i  obowiązki pracowników oraz osób wykonujących taką 
samą pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Inspektorzy pracy, podobnie jak w latach ubiegłych, pro-
wadzili zarówno analizę treści kontrolowanych umów cywil-
noprawnych, ale także faktycznego sposobu ich realizacji 
przez strony, weryfikując poprawność wyboru pozapracow-
niczych form zatrudnienia względem występujących we 
wzajemnych relacjach cech charakterystycznych dla sto-
sunku pracy.

Kontrolowane podmioty korzystały z  pracy 952,3 tys. 
osób, z czego 604,9 tys. (63,5%) wykonywało w nich pracę 
na podstawie stosunku pracy.

Najwięcej kontroli przeprowadzono w  zakładach 
o zatrudnieniu do 9 pracowników oraz od 10 do 49 (odpo-
wiednio – 46% oraz 32,8%).

Wśród skontrolowanych podmiotów najliczniejszą grupę 
stanowiły jednostki sektora własności prywatnej (97,3%).

Największa liczba skontrolowanych podmiotów prowa-
dziła działalność (wg PKD) w  zakresie: handel i  napra-
wy – 2 270 kontroli (23,9%), przetwórstwo przemysłowe 
– 1 509 (15,9%) oraz budownictwo – 1 174 (12,4%). Struk-
tura skontrolowanych podmiotów w 2021 r. ze względu na 

rodzaj prowadzonej działalności jest zbliżona do dwóch 
poprzednich lat.

6.2.1 Przestrzeganie zakazu zawierania umów 
cywilnoprawnych w warunkach wskazujących 
na istnienie stosunku pracy

Diagnoza

W 2021 r. inspektorzy pracy skontrolowali 37 956 umów 
cywilnoprawnych –  zakwestionowali 2  498 umów 
zawartych w warunkach wskazujących na istnie-
nie stosunku pracy (6,6%).

Dla porównania, w  2020  r. inspektorzy skontrolowali 
zawarcie 24,7 tys. umów cywilnoprawnych – zakwestiono-
wali 2 163 umowy (8,8%), a w 2019 r. na 43,3 tys. skontro-
lowanych umów zakwestionowali 4 213 umowy (9,7%) jako 
zawarte w warunkach wskazujących na istnienie stosunku 
pracy.

Najwięcej skontrolowanych zostało umów zlecenia 
– 36 425 (96% ogółu skontrolowanych umów cywilnopraw-
nych), spośród których zakwestionowano 2  296 umów 
(6,3%). 

W 2021 r. w wyniku 861 kontroli (9,1% ogółu przepro-
wadzonych) inspektorzy pracy zakwestionowali zawarcie 
umowy cywilnoprawnej jako zawartej w  warunkach cha-
rakterystycznych dla stosunku pracy (w 2020  r. –  12,3%, 
w 2019 r. – 14,2%).

Najwięcej takich przypadków stwierdzono w  branżach: 
handel i naprawy (20%), przetwórstwo przemysłowe (18,5%) 
oraz budownictwo (11%).

Przestrzeganie zakazu zawierania umów 
cywilnoprawnych w warunkach wskazujących 

na istnienie stosunku pracy w 2021 r.

Wyszczegól-
nienie

Rodzaj i liczba umów cywilnoprawnych

zlecenie dzieło
pozostałe 

umowy 
cywilno-
prawne

samoza-
trudnienie

Liczba umów 
występujących 
w zakładzie

301 457 3 973 1 685 23 388

Liczba umów 
skontrolowa-
nych

36 425 526 434 571

Liczba umów 
zakwestiono-
wanych

2 296 151 35 16
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Efekty związane z realizacją wydanych przez inspekto-
rów pracy wystąpień i poleceń dotyczących zawarcia umów 
o  pracę z  osobami pracującymi wcześniej na podstawie 
umów cywilnoprawnych zawarte zostały w części 14 Spra-
wozdania „Działalność PIP w ujęciu statystycznym”.

Identyfikowane przyczyny ujawnianych błędów w wybo-
rze pozapracowniczych form zatrudnienia pozostają zbliżo-
ne do tych, które są diagnozowane przez PIP od wielu lat. 
Przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości, które powta-
rzają się systematycznie i niezmiennie, należy upatrywać, 
podobnie jak w  latach poprzednich, głównie w  dwóch 
obszarach:

 − niedostatecznej znajomości przepisów prawa regulu-
jących dopuszczalność zatrudnienia w  ramach umów 
cywilnoprawnych oraz

 − próbach minimalizowania kosztów zatrudniania przez 
podmioty zatrudniające.

Nadal wiele osób pracuje na podstawie umów cywilno-
prawnych zgodnie ze świadomie dokonanym wybo-
rem –  studenci, emeryci czy renciści, osoby pozostające 
w  zatrudnieniu w  innym podmiocie, a  także prowadzący 
gospodarstwa rolne, w  wielu przypadkach nie są zainte-
resowani zatrudnieniem pracowniczym, deklarując przede 
wszystkim niechęć do opłacania dodatkowo składek na 
ubezpieczenie społeczne, a  także wskazując na większą 
elastyczność zatrudnienia na podstawie umów cywilno-
prawnych, niż ma to miejsce w ramach stosunku pracy.

Warto zaznaczyć, że w 2021  r. inspektorzy pracy skie-
rowali do właściwych sądów 25 powództw o ustalenie 
istnienia stosunku pracy na rzecz 30 osób (w 2020 r. 
– 21 powództw na rzecz 40 osób). W trzech przypadkach 
wydano wyrok ustalający istnienie stosunku pracy między 
stronami, uwzględniając powództwo inspektora pracy; tak-
że w  trzech przypadkach sąd zawiesił postępowanie, a w 
jednym przypadku nastąpiło umorzenie postępowania. 
Pozostałe sprawy zainicjowane powództwami wniesionymi 
przez inspektorów pracy pozostają w toku.

Utrzymująca się od lat tendencja wnoszenia przez 
inspektorów pracy stosunkowo niewielkiej liczby 
powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy wynika 
głównie z faktu, że wnoszenie powództw o ustale-
nie istnienia stosunku pracy z perspektywy Pań-
stwowej Inspekcji Pracy jest uznawane za 
działanie mało efektywne.

Z uzasadnień wyroków wynika bowiem, iż decydują-
cy wpływ na oddalenie powództwa ma brak woli osób 

zarobkujących na zmianę dotychczasowej podstawy praw-
nej wykonywania pracy. Zgodne zeznania zatrudniających 
i  zatrudnianych odnośnie braku elementu kierownictwa 
i  podporządkowania przy świadczeniu pracy powodują, iż 
sądy nie stwierdzają w  takich przypadkach istnienia cha-
rakterystycznych cech stosunku pracy. Osoby zatrudnia-
ne na podstawie umów cywilnoprawnych często deklarują 
brak zainteresowania zmianą podstawy prawnej ich zatrud-
nienia wobec niezainteresowania pracą stałą i  chęcią 
jedynie dorywczego wykonywania pracy, w związku z ocze-
kiwaniem na lepsze oferty zatrudnienia, w tym również za 
granicą.

Problematyczne są również niejasne stany faktyczne, 
mianowicie w postępowaniach sądowych strona pozwana 
(pracodawca) co do zasady wnosi o  oddalenie powódz-
twa, negując zasadność twierdzeń powoda, jakoby spo-
sób wykonywania umów wskazywał na pracownicze cechy 
zatrudnienia. Większość pozwanych powołuje się dodatko-
wo np. na uzgodnienia stron jeszcze z etapu rekrutacji, na 
którym pracodawca wskazywał na przyszłą cywilnoprawną 
podstawę zatrudnienia, nie sugerując możliwości zawar-
cia umowy o pracę. Wskazywana jest również okoliczność 
obowiązywania postanowień umownych zawartych w wielu 
umowach cywilnoprawnych, zgodnie z którymi wykonawca 
bądź zleceniobiorca oświadczał, że jest w pełni świadomy 
faktu, iż zawarta umowa nie jest umową o pracę i w związku 
z tym nie stosuje się do niej przepisów prawa pracy, nie rodzi 
też ona żadnych skutków w zakresie uprawnień pracowni-
czych. Ponadto wskazuje się, że powód nie był podporząd-
kowany pozwanemu, nie pozostawał w jego dyspozycji, nie 
wykonywał poleceń przełożonych oraz że miał świadomość 
zawarcia umowy cywilnoprawnej i na to się godził. 

Podkreślić również należy, że z jednej strony w orzecz-
nictwie przyjmuje się, że jeśli umowa ma równocześnie 
cechy charakterystyczne dla wykonywania zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych (zlece-
nia, świadczenia usług), to do oceny rodzaju stosunku praw-
nego decydujące jest ustalenie, które z tych cech mają 
charakter przeważający. Przy czym orzeczenia sądowe 
często wskazują również, że aby można było zakwalifiko-
wać stosunek prawny łączący powoda z  pozwanym jako 
stosunek pracy, stosunek taki musi zawierać wszystkie 
elementy charakterystyczne dla stosunku pracy. Oznacza 
to, że zaistnieć muszą łącznie takie warunki jak: służbowe 
podporządkowanie pracownika, świadczenie pracy w miej-
scu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, odpłatność 
świadczenia pracy, określenie obowiązków pracowniczych, 
osobiste wykonywanie pracy, ponoszenie ryzyka przez 
pracodawcę, ciągły charakter (trwałość) wzajemnych 
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zobowiązań podmiotów. Brak jakiejkolwiek istotnej cechy 
właściwej stosunkowi pracy uniemożliwia zakwalifikowanie 
stosunku prawnego łączącego strony jako umowy o pracę. 
Obok tego duży nacisk sądy orzekające kładą też na istnie-
nie takich elementów jak wola i zgodny zamiar stron.

Kontrole przeprowadzone w 2021 r. potwierdziły dotych-
czasowe spostrzeżenia, że w praktyce najbardziej efek-
tywnymi formami działania inspektorów pracy na rzecz 
łamania zakazu zastępowania umów o pracę umowami 
cywilnoprawnymi jest kierowanie do pracodawców 
poleceń i wystąpień o zmianę podstawy prawnej 
świadczenia pracy.

Środki te są szybsze i skuteczniejsze od czasochłonnych 
postępowań sądowych. Przeważająca część pracodaw-
ców dobrowolnie stosuje się do zaleceń inspektorów pra-
cy, wydawanych zarówno w trakcie prowadzonych kontroli 
(polecenia), jak i po ich zakończeniu (wnioski w wystąpie-
niach), co prowadzi do przekształcenia kwestionowanych 
umów cywilnoprawnych w stosunek pracy, bez wytaczania 
powództw przed sądem pracy o ustalenie istnienia stosun-
ku pracy.

Przyjmuje się jednak, że obecne instrumenty przysłu-
gujące inspektorom pracy uznawane są za niewystarcza-
jące, aby w  sposób skuteczny przeciwdziałać zjawisku 
nadużywania umowy cywilnoprawnej jako podstawy świad-
czenia pracy. Mają one charakter niewładczy, są czaso-
chłonne i obarczone ryzykiem nieuwzględnienia przez sąd 

w przypadku braku współpracy ze strony zainteresowane-
go pracownika (powództwo o ustalenie istnienia stosunku 
pracy) albo mają ograniczony zakres oddziaływania (środki 
w postępowaniu o wykroczenie). 

W związku z  powyższym zasadne wydaje się 
przyznanie inspektorom pracy kompetencji do 
nakazania w  drodze decyzji administracyjnej 
potwierdzenia zawarcia stosunku pracy w  miej-
sce umowy cywilnoprawnej.

6.2.2. Wypłata minimalnego wynagrodzenia 
dla osób pracujących na podstawie umów 
cywilnoprawnych

W 2021 r. kontrolami objęto wypłatę minimalnego wyna-
grodzenia na rzecz 33 796 osób.

Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów dotyczących 
wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z mini-
malnej stawki godzinowej stwierdzono w trakcie 2 724 
kontroli, tj. 28,7% ogółu przeprowadzonych (29,7% 
– w 2020 r., 29,8% – w 2019 r.).

Nieprawidłowości w  wypłacie minimalnego wynagro-
dzenia stwierdzono wobec 2 297 osób na łączną kwotę 
3 045 793 zł.

Ze względu na wielkość kwot wynagrodzenia wypłaco-
nych poniżej stawki minimalnej można stwierdzić, że naj-
większe nieprawidłowości wystąpiły w  branżach: usługi 

Odsetek nieprawidłowości w stosowaniu przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia 
w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej w latach 2019-2021

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Niezapewnianie ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi zgodnie z zawartą 
umową zlecenia (lub informacji zleceniodawcy) i/lub niezapewnianie przedstawiania przez zleceniobiorcę 
informacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia (świadczenia usług), gdy strony nie ustaliły w umowie 
sposobu ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia (naruszenia art. 8b ust. 1-5 ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę)

10,5 10,6  10,8

Ustalanie w umowie terminu wypłaty wynagrodzenia niezapewniającego wypłaty wynagrodzenia w wysokości 
minimalnej stawki godzinowej co najmniej raz w miesiącu lub wypłacanie wynagrodzenia za wykonywanie 
zlecenia (świadczenie usług) w terminach niezapewniających wypłaty wynagrodzenia w wysokości minimal-
nej stawki godzinowej co najmniej raz w miesiącu (naruszenie art. 8a ust. 6 ustawy o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę)

10,2 9,7 10,4

Ustalenie w umowie wynagrodzenia w sposób niezapewniający przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu 
usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości 
co najmniej minimalnej stawki godzinowej (naruszenie art. 8a ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę)

4,4 4,5 4,9

Niewypłacenie zleceniobiorcy wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej lub jego zaniżenie 
(naruszenie art. 8a ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)

2,8 2,3 2,5

Nieprzechowywanie przez podmiot, na rzecz którego wykonywano zlecenie lub świadczono usługi, dokumen-
tów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług i/lub doku-
mentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (naruszenie art. 8c ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)

2,4 2,8 2,8
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administrowania – 30%, budownictwo –12% oraz zakwate-
rowanie i usługi gastronomiczne – 11%.

Do najczęściej stwierdzanych przez inspektorów pracy 
nieprawidłowości należały naruszenia ustawy o  minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę, polegające na:

 − niezapewnieniu ustalania liczby godzin wykonywania 
zlecenia lub świadczenia usługi zgodnie z zawartą umo-
wą zlecenia (lub informacji pracodawcy) i/lub niezapew-
nieniu przedstawiania przez zleceniobiorcę informacji 
o  liczbie godzin wykonywania zlecenia (świadczenia 
usługi), gdy strony nie ustaliły w umowie sposobu usta-
lania liczby godzin wykonywania zlecenia (naruszenia 
art. 8b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

 − ustaleniu w  umowie terminu wypłaty wynagrodzenia 
niezapewniającego wypłaty wynagrodzenia w wysoko-
ści minimalnej stawki godzinowej co najmniej raz w mie-
siącu lub wypłacanie wynagrodzenia za wykonanie 
zlecenia (świadczenia usług) w terminach niezapewnia-
jących wypłaty wynagrodzenia w wysokości minimalnej 
stawki godzinowej co najmniej raz w miesiącu (narusze-
nie art. 8a ust. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę).

W świetle wyników kontroli przeprowadzonych w latach 
2019-2021 można ocenić, że stopień przestrzegania 
przepisów dotyczących minimalnej stawki godzi-
nowej jest na zbliżonym poziomie.

Znacząca większość kontrolowanych prawidłowo sto-
sowała regulacje dotyczące wypłaty wynagrodzenia 
w  wysokości wynikającej z  wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, dopełniając zarówno obowiązków o charakte-
rze formalnym w zakresie treści umów czy dokumentowania 
liczby godzin wykonywania zlecenia, jak i dokonując wypła-
ty wynagrodzenia w stosownej wysokości.

Wśród przyczyn stwierdzonych naruszeń należy 
wymienić:

 − nieznajomość obowiązujących przepisów lub ich błęd-
na interpretacja, jak również brak należytej staranności 
i pomyłki popełniane przez zleceniodawców lub przed-
stawicieli biur rachunkowo-księgowych przy obliczaniu 
należności,

 − dążenie zleceniodawców do obniżenia kosztów prowa-
dzonej działalności gospodarczej kosztem zlecenio-
biorców (niewykazywanie rzeczywistej liczby godzin 
wykonywania zlecenia/świadczenia usług, skutkujące 
redukcją wysokości zobowiązań publicznych dzięki 
nieodprowadzaniu zaliczek na podatek oraz składek 

na ubezpieczenia społeczne od całości należnego 
wynagrodzenia),

 − wątpliwości interpretacyjne na tle niektórych przepisów 
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub brak 
jednoznacznych przepisów regulujących obowiązki 
przedsiębiorców (wskazane poniżej we wnioskach),

 − brak jednoznacznych przepisów regulujących kwestię 
dokonywania potrąceń z  należnego zleceniobiorcom 
wynagrodzenia (np. w związku z oceną jakości wyko-
nanych prac, spóźnieniem się do pracy, karami umow-
nymi, kosztami szkoleń czy badań lekarskich, kosztami 
mieszkania i jego sprzątania).

Wnioski

 ● Celowe pozostaje podejmowanie działań 
prewencyjnych, które będą zmierzały do uświadomienia 
skutków prawnych zatrudnienia niepracowniczego 
zarówno osobom pracującym, jak i  zatrudniającym ich 
przedsiębiorcom.

 ● Kontynuowanie współpracy inspektorów pracy 
z  innymi organami (w szczególności ZUS oraz KAS), 
co jest ważnym elementem działań systemowych na 
rzecz eliminowania patologii ze sfery zatrudnienia 
pozapracowniczego.

 ● Rozważenie zmian w  przepisach Kodeksu pracy 
w  kierunku wprowadzenia skuteczniejszych narzędzi 
egzekwowania zakazu zastępowania umów o  pracę 
umowami cywilnoprawnymi (np. domniemanie istnienia 
stosunku pracy), a także zmian w ustawie o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę w zakresie:

 − wprowadzenia obowiązku zawarcia umowy cywilno-
prawnej, podlegającej unormowaniom o  minimalnej 
stawce godzinowej, w formie pisemnej przed rozpoczę-
ciem pracy,

 − ustalenia terminu wypłaty wynagrodzenia wynikającego 
z umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług,

 − doprecyzowania pojęcia „raz w  miesiącu” użytego 
w  art. 8a ust. 6  ustawy, w  przypadku dokonywania 
wypłaty wynagrodzenia z  tytułu umowy zawartej na 
czas dłuższy niż jeden miesiąc,

 − ustanowienia obowiązku prowadzenia przez przed-
siębiorcę albo inną jednostkę organizacyjną ewiden-
cji obejmującej liczbę godzin wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług oraz kary grzywny za naruszenie 
tego obowiązku,

 − wprowadzenia sankcji wykroczeniowej za niedo-
pełnienie obowiązku przechowywania dokumentów 
określających sposób potwierdzania liczby godzin 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz doku-
mentów potwierdzających liczbę godzin wykonania 
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zlecenia lub świadczenia usług przez trzy lata od dnia, 
w którym wynagrodzenie stało się wymagalne (art. 8c 
ustawy),

 − skorygowania przepisu wykroczeniowego z  art. 8e 
ustawy tak, by z  jego treści jednoznacznie wynikało, 

że sankcji podlega zarówno wypłacenie wynagrodze-
nia za każdą godzinę w wysokości niższej niż aktualnie 
obowiązująca minimalna stawka godzinowa (zaniżenie 
wynagrodzenia minimalnego), jak i całkowite zaniecha-
nie jego wypłacenia.



7Zadania stałe i bieżące 
Państwowej

Inspekcji Pracy

Rozdział
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7. Zadania stałe i bieżące 
Państwowej Inspekcji Pracy

7.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
w miejscu pracy

7.1.1. Opieka zdrowotna – przestrzeganie 
przepisów prawa pracy, w tym bhp

Zakres kontroli

Kontrole obejmowały przestrzeganie przepisów 
prawa pracy dotyczących: stosunku pracy, czasu pracy, 
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych. Ponad-
to sprawdzeniu poddano przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i  higieny pracy dotyczących: przy-
gotowania do pracy (ocena ryzyka zawodowego, badania 
lekarskie, szkolenia bhp), narażenia na działanie czynni-
ków szkodliwych, środków ochrony indywidualnej, odzieży 
i  obuwia roboczego, wypadków wskutek zranienia ostry-
mi narzędziami medycznymi, a  także przestrzeganie 
przepisów bhp związanych ze stosowaniem leków 
cytostatycznych.

W 2021  r. inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole 
w 95 podmiotach leczniczych. Wśród objętych kontrolą 
podmiotów 47 jednostek systemu ochrony zdrowia (49,5%) 
udzielało stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdro-
wotnych, natomiast pozostałe realizowały ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne.

Podmioty te zatrudniały ogółem 33,7 tys. osób, w tym 
24,9 tys. pracowników oraz 8,8 tys. osób na podstawie 
umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o  świad-
czenie usług oraz umów zawartych z  jednoosobowymi 
podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność 
m.in. w  zakresie praktyki lekarskiej oraz praktyki pielę-
gniarskiej). Usługi na rzecz kontrolowanych podmiotów 
świadczyły także inne podmioty lecznicze.

Biorąc pod uwagę kryterium formy własności, 
40 podmiotów leczniczych należało do sektora publicz-
nego (5 stanowiło własność państwową, 34 samorządo-
wą, 1 mieszaną), a 55 do sektora prywatnego, przy czym 
51 podmiotów stanowiło własność prywatną krajową.

Kontrolowane podmioty były zróżnicowane pod wzglę-
dem wielkości zatrudnienia: 

 − 12 podmiotów zatrudniało do 9 pracowników, 
 − 26 podmiotów – od 10 do 49 pracowników, 
 − 22 podmioty – od 50 do 249 pracowników, 
 − 35 podmiotów – 250 pracowników i powyżej.

Diagnoza

Prawna ochrona pracy

W co drugim skontrolowanym podmiocie inspektorzy 
pracy ujawnili nieprawidłowości w  zakresie regulaminu 
pracy (obwieszczenia). Uchybienia polegały przede 
wszystkim na nieustaleniu systemów i  rozkładów czasu 
pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych, nieusta-
leniu rozkładów czasu pracy dla poszczególnych grup 
zawodowych, braku aktualnego wykazu prac uciążliwych, 
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w cią-
ży i kobiet karmiących dziecko piersią, czy też nieustaleniu 

Nieprawidłowości w zakresie prawnej 
ochrony pracy stwierdzone w trakcie kontroli 

podmiotów leczniczych w latach 2019-2021

Wyszczególnienie

Odsetek podmiotów, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości

2019 2020 2021

Nieprawidłowości w zakresie regulaminu 
pracy (obwieszczenia)

62 74 54

Nieprawidłowości w zakresie pisemnej 
informacji o warunkach zatrudnienia

52 48 45

Naruszenie przepisów ustawy z dnia 
8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
go niektórych pracowników zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych

35 33 44

Nieprawidłowości przy udzielaniu 
urlopów wypoczynkowych

53 52 43

Nieprawidłowości przy wypłacaniu 
wynagrodzenia za pracę (z wyłączeniem 
potrąceń, wynagrodzenia za godziny 
nadliczbowe i za dyżury medyczne)

28 48 34

Nieprawidłowości przy sporządzaniu 
umów o pracę

44 35 25

Nieprawidłowości przy wynagradzaniu 
za pracę w godzinach nadliczbowych

37 17 23

Nieprawidłowości w zakresie regulaminu 
wynagradzania (zakładowego układu 
zbiorowego pracy)

14 22 19

Niezapewnienie wymaganego 
odpoczynku dobowego

29 20 17

Niezachowanie obowiązującej dobowej 
normy czasu pracy

31 13 15

Nieprawidłowości związane z regulami-
nem zfśs

10 9 14

Niezachowanie obowiązującej tygodnio-
wej normy czasu pracy

7 11 12
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zasad dotyczących wprowadzania zmian do harmonogra-
mów pracy w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego. 

Nieprawidłowości w  zakresie pisemnej informacji 
o warunkach zatrudnienia stwierdzono w 45% skontro-
lowanych podmiotów. 

Przypadki braku realizacji postanowień ustawy z  dnia 
8  czerwca 2017  r. o  sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w  podmiotach leczniczych stwierdzo-
no w 44% skontrolowanych podmiotów. Uchybienia w  tym 
zakresie wynikały przede wszystkim z  naruszenia obo-
wiązku ustalania sposobu podwyższania wynagrodzenia 
zasadniczego w drodze porozumienia, lub też w przypadku 
braku takiego porozumienia, w  drodze zarządzenia wyda-
nego przez kierownika podmiotu leczniczego. Stwierdzono 
także przypadki niepodwyższenia wysokości wynagrodze-
nia zasadniczego, jak również nieokreślenia zasad pod-
wyższania wynagrodzenia osób niewykonujących zawodu 
medycznego. 

Nieprawidłowości związane z  udzielaniem urlopów 
wypoczynkowych ujawniono w  43% objętych kontro-
lą podmiotów. Uchybienia w  tym zakresie związane były 
przede wszystkim z nieudzielaniem urlopu wypoczynkowe-
go w  roku kalendarzowym, w  którym pracownik nabył do 
niego prawo (w przypadkach uzasadnionych, nie później niż 
do 30 września następnego roku) oraz udzielaniem urlopu 
w częściach, z których żadna nie obejmowała co najmniej 
14 dni kalendarzowych. 

Znacznie zmniejszyła się skala uchybień dotyczących 
wypłaty należnego pracownikom wynagrodzenia za 
pracę, w zakresie składników innych niż wynagrodzenie 
za godziny nadliczbowe, dyżur medyczny i urlop wypo-
czynkowy (z 48% podmiotów w 2020 r. do 34% w 2021 r.). 
Istotny spadek dotyczył także odsetka podmiotów naru-
szających przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia 
za pracę (z 9% w 2020 r. do 1% w 2021 r.). 

Utrzymany został trend spadkowy w  zakresie czę-
stotliwości stwierdzanych uchybień przy zawieraniu umów 
o pracę, w tym ich treści (z 35% podmiotów w 2020 r. do 25% 
w  2021  r.). Wzrosła natomiast liczba naruszeń przepisów 
dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych (z 17% podmiotów w 2020 r. do 23% 
w 2021 r.). W porównaniu do roku poprzedniego nieznaczne-
mu zmniejszeniu uległa skala uchybień dotyczących treści 
regulaminu wynagradzania oraz wypłaty wynagrodzenia za 
urlop wypoczynkowy.

W toku kontroli ujawniono przypadki niezachowania 
dobowej (15% podmiotów) i  tygodniowej (12% podmiotów) 

normy czasu pracy. Pracowników zatrudniano w dni wol-
ne od pracy, wynikające z  rozkładu czasu pracy w  prze-
ciętnie pięciodniowym tygodniu pracy bez stosownej 
rekompensaty, tj. bez udzielania dni wolnych od pracy do 
końca okresu rozliczeniowego. Stwierdzano także przypad-
ki powierzania pracownikom pracy po raz drugi w tej samej 
dobie, w sytuacji, w której w podmiocie kontrolowanym nie 
zawarto porozumienia o stosowaniu rozkładów czasu pracy, 
o których mowa w art. 1401 Kodeksu pracy, a pracownicy nie 
występowali z pisemnymi wnioskami o stosowanie wobec 
nich takich rozkładów czasu pracy. 

Wyniki kontroli wskazują, że przyczyn nieprawidło-
wości w obszarze prawnej ochrony pracy należy upa-
trywać głównie: w  niedostatecznej znajomości przepisów 
prawa pracy, w niewystarczającej liczbie personelu udzie-
lającego świadczeń zdrowotnych (spowodowanej brakiem 
wykwalifikowanej kadry na rynku pracy, zwłaszcza lekarzy 
oraz pielęgniarek, jak również bardzo dużą absencją pra-
cowników w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2), w nie-
dostatecznym finansowaniu działalności leczniczej, który 
to problem uległ pogłębieniu wobec konieczności wydat-
kowania przez pracodawców znacznych środków na dosto-
sowanie obiektów i pomieszczeń do udzielania świadczeń 
w warunkach epidemii jak i w zapewnienie osobom zatrud-
nionym niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz 
środków związanych z  zapobieganiem rozprzestrzenianiu 
się wirusa SARS-CoV-2.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Do najczęściej stwierdzanych należały nieprawidłowości 

związane z  oceną ryzyka zawodowego. W  36% obję-
tych kontrolą podmiotów leczniczych nie dokonano popraw-
nej pod względem formalnym, udokumentowanej oceny 
ryzyka zawodowego, a w 43% podmiotów błędnie zidenty-
fikowano zagrożenia związane z wykonywaną pracą. Wspo-
mniane uchybienia dotyczyły głównie niewłaściwego opisu 
stanowisk pracy oraz braku zebrania aktualnych danych 
o  wszystkich zagrożeniach występujących na tych stano-
wiskach, powodowanych, np. przez: szkodliwe czynniki 
biologiczne, chemiczne, hałas, ręczny transport pacjentów 
i przedmiotów oraz obciążenia psychospołeczne. W rezul-
tacie pracownicy nie zawsze byli w pełni poinformowani 
o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed ist-
niejącymi zagrożeniami.

Brak kompleksowej identyfikacji zagrożeń skutkował 
nieprawidłowościami w  zakresie typowania czynników 
szkodliwych dla zdrowia, dla których wykonuje się bada-
nia i  pomiary (9% podmiotów). Miał również wpływ na 
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uchybienia w  realizacji przez pracodawców obowiązku 
przeprowadzania badań i pomiarów czynników szko-
dliwych dla zdrowia w środowisku pracy, co wykazały 
kontrole w 22% podmiotów. 

W zakresie przygotowania pracowników do pracy nie-
prawidłowości dotyczące szkoleń wstępnych w dziedzi-
nie bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono w 37% 
podmiotów (w 2020 r. – w 24%). Polegały one zarówno na 
dopuszczeniu pracowników do pracy bez poddania szkole-
niom, jak i na przeprowadzeniu szkoleń w sposób niewłaści-
wy. Zdarzało się, że programy szkoleń były niedostosowane 
do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez osoby 
w nich uczestniczące. 

Nieprawidłowości w zakresie wstępnych badań lekar-
skich stwierdzono w 23% podmiotów (w 2020 r. – w 11%). 
W porównaniu z 2020 r. wzrosła też liczba uchybień odno-
śnie wydawanych przez pracodawców skierowań na bada-
nia lekarskie. Wystąpiły one w 16% podmiotów (w 2020 r. 
–  w 9%). W  skierowaniach nie zamieszczano informa-
cji o  podstawowych czynnościach wykonywanych przez 
pracowników oraz o  występowaniu na stanowisku pracy 
czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub 
warunków uciążliwych i  innych wynikających ze sposobu 
wykonywania pracy.

Nadal ujawniano przypadki braku wyposażenia pracow-
ników w odzież i obuwie robocze (30% podmiotów) oraz 
w  odpowiednie środki ochrony indywidualnej (17% 
podmiotów). Przy czym podkreślenia wymaga, że środki 
ochrony indywidualnej stanowią ostatnią barierę zabezpie-
czającą pracownika przed czynnikami szkodliwymi i  nie-
bezpiecznymi występującymi w środowisku pracy.

Natomiast rzadziej niż w  roku poprzednim naruszane 
były przepisy związane ze stosowaniem w  procesach 
dezynfekcji oraz sterylizacji substancji i mieszanin 
chemicznych stwarzających zagrożenie. W 22% pod-
miotów (w 2020  r. –  w 24%) stwierdzono braki w  spisach 
substancji i  mieszanin, zaś w  19% (w 2020  r. –  w 26%) 
pracownikom nie udostępniono instrukcji bezpiecznej pra-
cy z  tymi czynnikami chemicznymi, zawierających m.in. 
postanowienia o  zasadach postępowania w  sytuacjach 
awaryjnych. 

Kontrolami objęto również problematykę ekspozycji 
pracowników na czynniki biologiczne wskutek zra-
nienia ostrymi narzędziami medycznymi (np. igłami, 
kaniulami dożylnymi, ampułkami szklanymi po ich otwarciu). 
Inspektorzy pracy w  toku kontroli weryfikowali wykonanie 
spoczywającego na pracodawcach obowiązku ustalenia 
okoliczności i  przyczyn zranienia w  trybie przewidzianym 
dla wypadków przy pracy. W  co piątym podmiocie nie 

przeprowadzono takiego postępowania we wszystkich 
przypadkach, które tego wymagały. W konsekwencji praco-
dawcy nie dopełniali też obowiązku wdrażania technicznych 
i organizacyjnych rozwiązań zapewniających ograniczenie 
ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Wśród naruszeń postanowień rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych 
czynników biologicznych dla zdrowia w  środowisku pracy 
oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych 
na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.) stwierdza-
no przede wszystkim uchybienia związane z prowadzeniem 
rejestru pracowników narażonych na działanie szkodli-
wych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 
grupy 3 lub 4 zagrożenia (w 22% podmiotów) oraz rejestru 
prac narażających pracowników na działanie szkodliwych 
czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 
4 zagrożenia (w 18% podmiotów). 

Generalnie pracodawcy respektowali przepisy mające 
na celu ograniczenie narażenia pracowników na zakażenie 
z uwagi na udzielanie przez podmioty lecznicze świadczeń 
zdrowotnych osobom z  podejrzeniem lub potwierdzeniem 
choroby COVID-19. Uchybienia w  tym zakresie wiązały 
się przede wszystkim z brakiem aktualizacji oceny ryzyka 
zawodowego uwzględniającej zmienioną z dniem 29 grud-
nia 2020 r. klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników bio-
logicznych w zakresie dotyczącym wirusa SARS-CoV-2. 

Z analizy przeprowadzonych kontroli wynika, że przy-
czyny stwierdzonych naruszeń w obszarze bezpie-
czeństwa i higieny pracy nie uległy zasadniczej zmianie. 
Wśród nich wymienić należy niedostateczną znajomość obo-
wiązujących regulacji prawnych lub błędną ich interpretację 
przez pracodawców i osoby kierujące pracownikami. Kolej-
ną przyczyną był brak właściwego podejścia pracodawców 
do wypełniania wszystkich ciążących na nich powinności 
w tej dziedzinie. W związku z epidemią COVID-19 skupiano 
się na zapewnieniu personelowi środków ograniczających 
ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, traktując pozosta-
łe sprawy jako mniej istotne. 

Jednocześnie kontrolowani pracodawcy wskazywali na 
przyczyny o  charakterze ekonomicznym spowodowane 
niewystarczającym poziomem środków finansowych, jakie 
mogą przeznaczyć na realizację obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i  higieny pracy. W  efekcie dochodziło 
do uchybień m.in. w  zakresie zapewnienia pracownikom 
odzieży i  obuwia roboczego, organizacji szkoleń bhp czy 
wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy. 
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Ograniczanie wpływu zagrożeń środowiska pra-
cy związanych z przygotowywaniem, podawaniem 
i przechowywaniem leków cytostatycznych na pra-
cujących w zakładach opieki zdrowotnej

Przeprowadzono 8 kontroli w publicznych podmiotach 
leczniczych o  zatrudnieniu powyżej 250 osób, w  których 
pacjentom podawano cytostatyki. Prace związane z przy-
gotowywaniem oraz podawaniem cytostatyków wykonywa-
ły 2 973 osoby, w tym 2 829 kobiet.

Sprawdzano zastosowanie przepisów bezpieczeństwa 
i  higieny pracy przy pracach w  narażeniu na szkodliwe 
czynniki środowiska pracy, jakimi są substancje czynne 

leków cytostatycznych, dla których określono wartości nor-
matywów higienicznych. Kontrolami objęto zagadnienia 
odnoszące się do 7 substancji aktywnych leków cyto-
statycznych, dla których określone zostały wartości naj-
wyższych dopuszczalnych stężeń w  środowisku pracy 
(NDS). Liczba osób pracujących w narażeniu na substan-
cje czynne poszczególnych cytostatyków jest znaczna, 
a w większości prace te wykonują kobiety. Kontakt z  tymi 
czynnikami mają zarówno pielęgniarki, lekarze oraz farma-
ceuci, jak również personel pomocniczy. 

Do najczęstszych stwierdzonych nieprawidłowości nale-
ży zaliczyć brak badań i pomiarów stężeń substancji 
czynnych leków cytostatycznych na stanowiskach pra-
cy (6 kontroli). Uchybienia dotyczące rozpoznania zagro-
żeń związanych ze stosowaniem leków cytostatycznych 
skutkowały brakiem wytypowania czynników szkodli-
wych dla zdrowia w celu przeprowadzenia badań i pomia-
rów (3 kontrole). Wiązało się to z  brakiem przekonania 
o konieczności wykonywania pomiarów w przypadku skład-
ników leków cytostatycznych, jak również z  brakiem nie-
zbędnego rozpoznania źródeł ich emisji na stanowiskach 
pracy. Efektem braku właściwej identyfikacji zagrożeń zwią-
zanych z pracą w kontakcie z cytostatykami były uchybienia 
w  zakresie oceny ryzyka zawodowego i  informowa-
nia o nim pracowników (4 kontrole) oraz nieprawidłowości 
w  instrukcji postępowania przy przygotowywaniu 
i podawaniu leków cytostatycznych (3 kontrole). Doku-
mentacje oceny ryzyka nie obejmowały poziomu narażenia 
na substancje czynne leków cytostatycznych oraz warun-
ków pracy z uwzględnieniem tych czynników.

Należy jednak zaznaczyć, że brak dostatecznego roz-
poznania zagrożeń związanych z ekspozycją zawodową na 
substancje czynne leków cytostatycznych nie skutkował 
nieprawidłowościami w  zakresie środków ochro-
ny indywidualnej. Pracownicy stosowali środki ochrony 
indywidualnej o  właściwościach ochronnych odpowied-
nich do rodzaju występującego narażenia. Pracodawcy 
przywiązywali również znaczną uwagę do dokumentacji 
wewnątrzzakładowej, takiej jak instrukcje dotyczące postę-
powania z lekami cytostatycznymi. Skutkowało to mniejszą 
liczbą uchybień dotyczących stanowisk i procesów pra-
cy (1 kontrola). W kontrolowanych podmiotach stwierdzono 
nieliczne nieprawidłowości w  zakresie szkoleń okreso-
wych bhp (2 kontrole) oraz wstępnych badań lekar-
skich (1 kontrola). Stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły 
także magazynowania i przechowywania cytostatyków 
(3 kontrole). Zdarzały się przypadki braku właściwego 

Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy stwierdzone w trakcie kontroli  

podmiotów leczniczych w latach 2019-2021

Wyszczególnienie

Odsetek podmiotów, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości

2019 2020 2021

Niewłaściwie zidentyfikowane zagroże-
nia związane z wykonywaną pracą

45 33 43

Nieprawidłowości dotyczące szkoleń 
wstępnych

25 24 37

Brak udokumentowanej oceny ryzyka 
zawodowego na wszystkich stanowi-
skach pracy

37 46 36

Nieprawidłowości związane z wyposa-
żeniem w odzież i obuwie robocze 

42 41 30

Nieprawidłowości  dotyczące  badań 
wstępnych

18 11 23

Nieprawidłowości w przeprowadzaniu 
badań i pomiarów czynników szkodli-
wych dla zdrowia

17 30 22

Nieprawidłowości w zakresie sporzą-
dzania spisów substancji i mieszanin 
chemicznych stwarzających zagrożenie 

21 24 22

Nieustalenie okoliczności i przyczyn zra-
nień ostrymi narzędziami medycznymi 
w trybie przewidzianym dla wypadków 
przy pracy 

30 28 21

Nieudostępnienie pracownikom właści-
wych instrukcji bezpiecznej pracy z sub-
stancjami i mieszaninami chemicznymi 
używanymi do dezynfekcji i sterylizacji 

21 26 19

Nieprawidłowości związane z wyposa-
żeniem w środki ochrony indywidualnej

16 11 17

Wytypowanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia, dla których wykonuje się 
badania i pomiary

7 15 9
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oznakowania magazynów leków oraz materiałów przecho-
wywanych w magazynie odpadów medycznych. 

Wyniki kontroli wskazują przede wszystkim na brak 
oznaczania stężeń substancji czynnych leków cytosta-
tycznych w  środowisku pracy, co uniemożliwia dokonanie 
rzetelnej oceny stopnia narażenia pracowników podmio-
tów leczniczych na negatywne skutki zdrowotne związane 

z  ich szkodliwym oddziaływaniem oraz skuteczną ochro-
nę pracujących w zależności od poziomu narażenia. Brak 
rozpoznania zagrożeń związanych z  tymi czynnikami oraz 
wytypowania ich do badań i pomiarów w aspekcie bezpie-
czeństwa i higieny pracy stanowi istotny problem. Niezado-
walający stan monitorowania narażenia osób zatrudnionych 
w  podmiotach leczniczych na substancje czynne leków 
cytostatycznych, dla których określono najwyższe dopusz-
czalne wartości stężeń w  środowisku pracy może być 
wynikiem zarówno zbyt małej liczby akredytowanych labo-
ratoriów wykonujących badania w  tym zakresie (obecnie 
w kraju funkcjonuje jeden podmiot posiadający akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji – PCA), jak i niechęci praco-
dawców do ponoszenia kosztów takich badań.

Zważywszy na rosnącą liczbę chorób nowotworowych, 
a tym samym systematyczne zwiększanie zużycia cyto-
statyków oraz zwiększoną ekspozycję zawodową na ich 
substancje czynne, niezwykle istotne jest prawidłowe 
ograniczanie negatywnego wpływu tych czynni-
ków szkodliwych na pracujących. Podjęcie właści-
wych działań proaktywnych pozwoli na ochronę zdrowia 
osób pracujących w kontakcie i narażeniu na te czynniki 
szkodliwe środowiska pracy, a  tym samym ograniczy 
w  przyszłości choroby zawodowe wśród pracowników 
podmiotów leczniczych.

Wnioski 
Rodzaj i skala nieprawidłowości w zakresie przestrzega-

nia przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a  także zauważalna poprawa stanu przestrzega-
nia przepisów w  podmiotach leczniczych objętych nad-
zorem Państwowej Inspekcji Pracy wskazują na potrzebę 
kontynuowania kontroli tych zagadnień i  egzekwowania 
przez inspektorów pracy poszanowania prawa. Czynności 

Liczba osób pracujących w kontakcie z substancjami czynnymi leków cytostatycznych 
w kontrolowanych podmiotach w 2021 r.

Substancja czynna 
leku cytostatycznego

Liczba zakładów, 
w których substancja 

czynna wystąpiła 
w środowisku pracy

Liczba osób pracujących 
w kontakcie

Liczba kobiet pracujących 
w kontakcie

Cyklofosfamid 6 536 514

Metotreksat 7 436 416

N-Hydroksymocznik 1 53 52

Etopozyd 6 500 477

Cisplatyna 6 593 560

Fluorouracyl 5 325 303

Doksorubicyna i jej chlorowodorek 6 530 507

Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy stwierdzone podczas kontroli zagrożeń 

środowiska pracy związanych z przygotowywaniem, 
podawaniem i przechowywaniem 

leków cytostatycznych w latach 2020-2021

Wyszczególnienie

Liczba kontroli, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości

2020 2021

Pomiary stężeń substancji czynnych 
leków cytostatycznych w środowisku 
pracy

4 6

Wytypowanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia, dla których wykonuje się 
badania i pomiary

3 3

Ocena ryzyka zawodowego 3 4

Identyfikacja zagrożeń związanych 
z wykonywaną pracą w narażeniu 
na cytostatyki

2 2

Instrukcje dotyczące zasad postępowa-
nia przy przygotowywaniu i podawaniu 
leków cytostatycznych

2 3

Stanowiska i procesy pracy 2 1

Magazynowanie i przechowywanie 2 3

Środki ochrony indywidualnej 2 0

Szkolenia wstępne bhp 2 2
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kontrolne skupiać się będą m.in. na kwestiach: wynagra-
dzania za pracę, w tym kształtowania wysokości wynagro-
dzenia zasadniczego zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 
2017  r. o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych; zatrudniania lekarzy i pielęgnia-
rek na podstawie różnych stosunków prawnych; właściwego 
przygotowania do pracy; prawidłowości określenia wszyst-
kich czynników środowiska pracy i sposobów ograniczenia 
ich wpływu na pracujących; przeciwdziałania zdarzeniom 
wypadkowym, w  szczególności zakłuciom; ograniczenia 
możliwych zagrożeń mutagennych i teratogennych związa-
nych ze stosowaniem leków cytostatycznych.

Mając na uwadze, że wśród przyczyn nieprawidłowo-
ści wymieniana jest niedostateczna wiedza pracodaw-
ców i  osób z  nadzoru o  ciążących na nich obowiązkach 
w  zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i  higieny 
pracy niezbędne jest również prowadzenie działań promo-
cyjno-prewencyjnych. Działania takie zapewne będą miały 
motywujący wpływ na kadrę zarządzającą do większego 
zaangażowania w poprawę warunków pracy osób zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych.

W przypadku problematyki dotyczącej leków cytosta-
tycznych zasadna jest dalsza współpraca organów Pań-
stwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
celem podejmowania jednolitych kontroli w tym obszarze. 
Ze względu na udzieloną przez PCA jedną akredytację na 
badania substancji czynnych cytostatyków w  środowisku 
pracy oraz przepisy zawarte w  § 15 ust. 2  pkt. 2  rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w spra-
wie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166, ze zm.), Pań-
stwowa Inspekcja Pracy zwróciła się o wskazanie labora-
toriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w  sytuacji braku 
laboratoriów akredytowanych do badania lub pomiarów 
określonego czynnika.

Wyniki kontroli potwierdzają aktualność wniosku 
legislacyjnego z  jakim wystąpił Główny Inspektor Pra-
cy do Ministra Zdrowia wskazując na potrzebę podjęcia 
prac legislacyjnych w  zakresie rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i  Opieki Społecznej z  dnia 19  czerwca 1996  r. 
w  sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy przygo-
towywaniu, podawaniu i  przechowywaniu leków cytosta-
tycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 376, 
z  późn. zm.) mających na celu rozszerzenie ochrony na 
wszystkie osoby pracujące w  narażeniu na substancje 
czynne leków cytostatycznych, a także dostosowanie prze-
pisów rozporządzenia do obecnej wiedzy naukowej, tech-
nicznej oraz praktyki.

Ponadto wciąż aktualny pozostaje postulat wprowa-
dzenia ustawowego mechanizmu gwarantującego wzrost 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników niewykonu-
jących zawodu medycznego, niebędących pracownika-
mi działalności podstawowej, w  rozumieniu ustawy z dnia 
8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych.

7.1.2. Górnictwo – przestrzeganie przepisów 
prawa pracy, w tym bhp

Zakres kontroli
W 2021 r. kontrolami w zakresie bezpieczeństwa i higie-

ny pracy objęto zagadnienia dotyczące przygotowania pra-
cowników do pracy, oceny ryzyka zawodowego, nadzoru nad 
warunkami pracy, środków ochrony indywidualnej i  odzieży 
roboczej, wypadków przy pracy oraz przepisów i zasad bhp 
na stanowiskach pracy.

Przedmiotem kontroli było także sprawdzenie stanu prze-
strzegania przepisów prawa pracy, dotyczących czasu pracy 
w zakładach górniczych oraz w firmach świadczących usługi 
dla górnictwa.

W podziemnych zakładach górniczych inspektorzy pra-
cy przeprowadzili 20 kontroli w 20 kopalniach i firmach 
świadczących usługi dla górnictwa (w 2020 r. – 15 kon-
troli). W podmiotach tych zatrudnionych było 37,4 tys. osób, 
w  tym 37,3 tys. na podstawie stosunku pracy. Inspektorzy 
skontrolowali również 4  odkrywkowe zakłady górnicze 
zatrudniające 529 osób.

Diagnoza

W latach 2018-2020 w skontrolowanych podziemnych 
zakładach górniczych wydarzyło się 2 096 wypadków przy 
pracy, w  tym 16 ciężkich oraz 18 śmiertelnych. W  wyniku 
stwierdzonych w  czasie analizy dokumentacji powypadko-
wych nieprawidłowości, do pracodawców skierowano 35 wnio-
sków i 1 decyzję. Nieprawidłowości polegały na: nieustaleniu 
okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku, nieterminowe-
go doręczenia protokołu powypadkowego poszkodowanemu 
lub członkowi rodziny poszkodowanego. Stwierdzono także 
ustalenie nieprawidłowych przyczyn wypadku, nieustale-
nie wszystkich przyczyn, które doprowadziły do wypadku, 
a także określenie nieadekwatnych przyczyn do okoliczności 
wypadku. Ponadto zdarzały się przypadki dokonania niewła-
ściwej kwalifikacji zdarzenia, podania jako jednej z przyczyn 
wypadku samego zdarzenia wypadkowego, nieokreślenia 
skutecznych działań i  środków profilaktycznych mających 
na celu eliminację lub ograniczenie zdarzeń wypadkowych, 
a także brak realizacji wniosków i środków profilaktycznych.
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W stosunku do poprzednich lat zwiększyła się liczba 
nieprawidłowości związanych ze stanem dróg przewozo-
wych, dróg dojścia do stanowisk pracy oraz przejść 
na stanowiskach pracy (wydano 97 decyzji, co stanowiło 
27% wszystkich decyzji).

Stwierdzono podczas kontroli:
 − nieoznakowanie miejsc niebezpiecznych,
 − niezapewnienie pomostów nad rozlewiskami wody, bło-

ta lub ubytki w podłodze pomostów nad rozlewiskami,
 − niezabezpieczenie składowanych rur stalowych przed 

rozsunięciem na przejście dla załogi,
 − uszkodzone balustrady lub brak krawężników w  balu-

stradach podestów roboczych,
 − znaczne nierówności spągu,
 − rozlewiska wodne oraz nagromadzone błoto, rumosz 

skalny i urobek, utrudniający przejście pracownikom,
 − wystające ze spągu pręty (kotwy) w przejściu dla załogi,
 − nieprawidłowo składowane materiały utrudniające 

przejście,
 − brak osłony rewizyjnej na ścieku wody.

Wzrost nieprawidłowości dotyczył również stanu tech-
nicznego maszyn i urządzeń górniczych. Wydano 
64 decyzje (18%), w  tym 2  decyzje wstrzymania eksplo-
atacji urządzeń, 9  decyzji wstrzymania prac. Najczęściej 

powtarzające się nieprawidłowości polegały na: nieza-
bezpieczeniu końcówki trasy toru jezdnego kolejki pod-
wieszanej przed możliwością zsunięcia transportowanych 
maszyn i urządzeń, braku ciągłości lutniociągu w przodku, 
eksploatacji wyboczonych szyn na trasach kolejek podwie-
szanych, nieoznakowaniu rozjazdów na trasie kolejki pod-
wieszanej, eksploatacji maszyn górniczych z uszkodzonym 
wyposażeniem (siedziskami, dźwigniami, szybami, opona-
mi), braku sygnału ostrzegawczego przed uruchomieniem 
kołowrotów, braku możliwości nadania sygnału informują-
cego do stanowiska obsługi zezwalającego na rozpoczęcie 
prac urządzeń transportowych, braku sygnalizacji świetlnej 
o zakazie wstępu na drogi transportowe, braku zabezpie-
czenia przed najechaniem jednostek transportowych na 
stanowisko obsługi kołowrotu, eksploatacji kołowrotów 
z  uszkodzonymi linami nośnymi i  nieprawidłowo połączo-
nymi hakami z kauszą w zawiesiach linowych, nieprawidło-
wym zabudowaniu wyłączników awaryjnego zatrzymania 
pomp odwadniających.

W stosunku do poprzedniego roku wzrosła liczba uchy-
bień w  zakresie stanu technicznego przenośników 
i ich systemów zabezpieczeń. Najczęściej dotyczyły one: 
eksploatacji przenośników taśmowych bez osłon czę-
ści wirujących, eksploatacji bez linek bezpieczeństwa lub 
z zerwanymi linkami, braku krążników prowadzących taśmę, 
nieoznakowania elementów sterowniczych przy przenośni-
ku taśmowym, nieprawidłowo zabudowanych czujników 
spiętrzenia urobku w  przesypach przenośników, braku 
sygnałów akustycznych na trasie przenośników taśmowych. 
Nieprawidłowości zostały uregulowane 51 decyzjami, w tym 
8 decyzjami o wstrzymaniu eksploatacji (14%).

Co dziesiąta decyzja wydana przez inspektorów pra-
cy dotyczyła stanu zabezpieczeń stropów i ociosów 
wyrobisk górniczych. Nieprawidłowości polegały na 
braku opinki skał stropowych lub ociosowych, braku obryw-
ki skał stropowych lub ociosowych, niedokręceniu śrub 
w  strzemionach obudowy chodnikowej, braku obudowy 
kotwowej albo nieuzupełnieniu obudowy kotwowej.

Nieprawidłowości związane ze stanem technicznym 
urządzeń i instalacji elektrycznych polegały na bra-
ku zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym 
przewodów elektrycznych, eksploatacji uszkodzonych 
przewodów, niedokręceniu śrub mocujących w pokrywach 
ognioszczelnych, a także braku prawidłowego zadławienia 
wpustów kablowych kabli i przewodów elektrycznych, nie-
zadławieniu prawidłowo we wpustach kabli sterowniczych 
w  instalacjach przenośników taśmowych, nieprawidłowym 
zabudowaniu rozdzielnicy elektrycznej. W związku z tymi 
nieprawidłowościami wydano 71 decyzji (20%).

Nieprawidłowości z zakresu bhp stwierdzone 
podczas kontroli podziemnych zakładów górniczych 

w latach 2019-2021

Wyszczególnienie
Odsetek decyzji, które doty-

czyły nieprawidłowości

2019 2020 2021

Stan dróg przewozowych, dróg 
dojścia do stanowisk pracy, 
oraz przejść na stanowiskach 
pracy

26 24 27

Stan techniczny maszyn i urzą-
dzeń górniczych 10 17 18

Stan techniczny przenośników 
i ich systemów zabezpieczeń 21 11 14

Stan zabezpieczeń stropów 
i ociosów wyrobisk górniczych 8 9 9

Stan techniczny urządzeń 
i instalacji elektrycznych 15 16 20

Oświetlenie stanowisk pracy 
pod ziemią 4 2 4

Wyposażenie i użytkowanie 
środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia robo-
czego

2 2 <1
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W zakresie wyposażenia i użytkowania środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia robo-
czego stwierdzono nieliczne uchybienia, polegające 
głównie na braku instrukcji użytkowania i braku deklaracji 
zgodności środków ochrony indywidualnej układu oddecho-
wego, a  także niepoinstruowaniu pracowników w zakresie 
doboru masek przeciwpyłowych.

Regulując nieprawidłowości dotyczące oceny ryzyka 
zawodowego wydano jedynie 3 decyzje, 1 wniosek oraz 
1 polecenie (dotyczyły 2% badanych stanowisk). Stwierdzo-
no brak zapoznania pracowników z oceną ryzyka zawodo-
wego, a także nieujęcie w ocenie wszystkich występujących 
zagrożeń.

Równie mało nieprawidłowości dotyczyło przygoto-
wania pracowników do pracy. Uchybienia związane 
ze szkoleniami w  dziedzinie bhp (m.in. nieprzeprowadza-
nie instruktażu stanowiskowego, przeprowadzanie szkoleń 
wstępnych przed dniem rozpoczęcia pracy wskazanym 
w umowie) odnosiły się do 6% badanych pracowników.

Kontrole w  zakresie ochrony radiologicznej pracow-
ników narażonych na radon w  miejscu pracy wykazały, 
że w  kontrolowanych podmiotach nie występuje naraże-
nie na otrzymanie dawki skutecznej (efektywnej) powyżej 
1 mSv rocznie. Wszystkie miejsca sklasyfikowano jako bez 
zagrożenia.

Nieprawidłowości dotyczące obsługi maszyn i urzą-
dzeń technicznych, zainstalowanych w warsztatach kopalń 
to najczęściej ujawniane nieprawidłowości w odkrywko-
wych zakładach górniczych (12 decyzji – 21%).

Stwierdzono niezadowalający stan techniczny 
maszyn i urządzeń górniczych, polegający głównie na 
ich eksploatacji bez osłon chroniących przed dostępem do 
ruchomych elementów, eksploatowaniu maszyn z niespraw-
nymi urządzeniami do awaryjnego zatrzymania. Uchybienia 
te uregulowano 7 decyzjami (12%).

Zły stan dróg transportowych oraz przejść 
do stanowisk pracy uregulowano 5  decyzjami 
(9% ogółu wydanych w zakładach odkrywkowych). Nie-
prawidłowości polegały na braku oznakowania miejsc nie-
bezpiecznych, braku zabezpieczenia przed możliwością 
wpadnięcia do osadnika lub do kanałów odpływowych 
wody technologicznej.

Nadal stwierdzano zły stan techniczny urządzeń 
i instalacji elektrycznych, m.in. niezabezpieczenie urzą-
dzeń elektrycznych przed opadami deszczu, niezabez-
pieczenie przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem 
mechanicznym lub eksploatację przewodów uszkodzonych, 

niezabezpieczenie rozdzielni elektrycznych przed dostę-
pem osób nieuprawnionych (5 decyzji – 9%).

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości zwią-
zane z  użytkowaniem przenośników taśmowych 
polegały na ich eksploatacji bez osłon bocznych w rejonie 
stacji zwrotnej, braku linek bezpieczeństwa lub użytkowanie 
z zerwanymi linkami oraz brakiem krążników prowadzących 
taśmę (3 decyzje – 5%).

Jednym ze źródeł nieprawidłowości może być realizo-
wanie prac przez mało doświadczonych pracowni-
ków o krótkim stażu pracy lub wykonywanie prac 
rutynowo przez pracowników o długim stażu pra-
cy w górnictwie. Część prac prowadzona jest w kopal-
niach przez podmioty zewnętrzne, wykonujące prace 
zlecone, w których występuje duża rotacja zarówno pra-
cowników, jak również osób z dozoru ruchu górniczego. 
Ma to niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo prowa-
dzenia prac pod ziemią.

Kontroli w  zakresie przestrzegania przepisów prawa 
pracy zostały poddane zagadnienia dotyczące ewidencji 
czasu pracy, zachowania zasady przeciętnie pięciodniowe-
go tygodnia czasu pracy, zapewniania pracownikom odpo-
czynku dobowego i tygodniowego, zapewniania co najmniej 
raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy, organizowania 
pracy w skróconych normach czasu pracy ze względu na 
warunki klimatyczne, a także pracy w godzinach nadliczbo-
wych w warunkach przekroczenia NDS i NDN.

Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy wyka-
zały jedynie nieliczne problemy i nieprawidłowo-
ści w  zakresie prowadzenia ewidencji czasu 
pracy.

Podobnie jak w  latach ubiegłych najwięcej naruszeń 
stwierdzono w  kwestii zapewnienia pracownikom odpo-
wiednich odpoczynków dobowych oraz tygodnio-
wych w  przypadku zmiany pory wykonywania pracy 
w  związku z  przejściem na inną zmianę, zgodnie z  usta-
lonym rozkładem czasu pracy (min. 24 godziny). Należy 
jednak zauważyć, że w porównaniu do lat ubiegłych liczba 
podmiotów naruszających obowiązek zapewnienia odpo-
wiedniego 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego zna-
cząco spadła.

Odnosząc skalę stwierdzonych nieprawidłowości do 
liczby przeprowadzonych kontroli na uwagę zasługuje 
również liczba pracodawców nieprzestrzegających obo-
wiązku zapewnienia przeciętnie 5-dniowego tygodnia pra-
cy w  przyjętym okresie rozliczeniowym. Niepokoi także 
wzrost liczby pracodawców, którzy zatrudniali pracowników 
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świadczących pracę na stanowiskach pracy, na których 
występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stę-
żeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (NDS; 

NDN) w godzinach nadliczbowych, wynikających ze szcze-
gólnych potrzeb pracodawcy.

W zakresie wypłaty wynagrodzeń i  innych świad-
czeń ze stosunku pracy ujawniono pojedyncze 
naruszenia przepisów art. 1518 §  1 Kp oraz art. 1511 
§ 1 Kp nakazujących, odpowiednio rekompensowanie pra-
cy w godzinach nocnych oraz w godzinach nadliczbowych, 
oprócz normalnego wynagrodzenia, stosownym dodatkiem. 
Niewypłacenie dodatku za pracę w porze nocnej stwierdzo-
no w jednym podmiocie w stosunku do dwóch pracowników. 
Natomiast niewypłacenie dodatków za pracę w godzinach 
nadliczbowych z  tytułu przekroczenia normy dobowej 
stwierdzono w 4 podmiotach. W czasie kontroli stwierdzono 
jeden przypadek nieterminowego wypłacania ekwiwalentu 
za urlop wypoczynkowy.

Wnioski

Wyniki kontroli wskazują, że stwierdzane nie-
prawidłowości w  wielu obszarach mają charakter 
powtarzalny. Szczególnie dotyczy to złego stanu dróg 
przewozowych, dróg dojścia do stanowisk pracy oraz 
przejść na stanowiskach pracy, eksploatacji maszyn, urzą-
dzeń górniczych i przenośników taśmowych, zabezpiecze-
nia stropów i  ociosów przed zagrożeniami wynikającymi 
z opadu skał oraz eksploatacji instalacji elektrycznych.

Powtarzalność ujawnionych nieprawidłowości wskazu-
je na konieczność podejmowania przez zakłady górnicze 
działań zmierzających do stosowania rozwiązań trwałych 
i  systemowych, mających na celu stałą poprawę bezpie-
czeństwa i higieny pracy, a nie tylko doraźnych i miejsco-
wych. Działania te powinny być skierowane zarówno do 
osób kierujących pracownikami jak i szeregowych pracow-
ników. Powinny zwiększać świadomość w zakresie zagro-
żeń dla zdrowia i życia pracowników, powodowanych przez 
prowadzenie prac niezgodnie z przepisami i zasadami bhp. 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2021 r. i wykazane 
naruszenia przepisów przemawiają za koniecznością konty-
nuowania kontroli i dalszego monitorowania przestrzegania 
przepisów o czasie pracy w zakładach górniczych. 

7.1.3. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych 
w zakładach rolnych z uwzględnieniem 
legalności zatrudnienia

Zakres kontroli
W ramach realizacji tematu przeprowadzono 190 kon-

troli, z czego w zakładach zajmujących się:
 9 produkcją roślinną – 48% kontroli, 
 9 produkcją zwierzęcą – 31%,
 9 przetwórstwem rolnym – 21%.

Wybrane nieprawidłowości dotyczące
czasu pracy stwierdzone podczas kontroli 

w zakładach górniczych w latach 2019-2021

Wyszczególnienie

Liczba podmiotów, 
w których stwierdzono 

nieprawidłowości

2019 2020 2021

Niezapewnienie odpowiednie-
go 11-godzinnego odpoczynku 
dobowego

10 10 11

Niezapewnienie odpoczynku 
tygodniowego w przypadku 
zmiany pory wykonywania 
pracy w związku z przejściem 
na inną zmianę, zgodnie 
z ustalonym rozkładem czasu 
pracy - min. 24 godziny

4 8 8

Niezapewnienie przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy 
w przyjętym okresie rozlicze-
niowym

8 5 8

Nieprawidłowa rekompensata 
z tytułu przekroczenia nor-
my dobowej - brak wypłaty 
dodatku za pracę w godzinach 
nadliczbowych

1 3 4

Naruszenie zakazu zatrudnia-
nia pracowników świadczących 
pracę na stanowiskach pracy, 
na których występują przekro-
czenia najwyższych dopusz-
czalnych stężeń lub natężeń 
czynników szkodliwych dla 
zdrowia (NDS; NDN) w godzi-
nach nadliczbowych z uwagi 
na szczególne potrzeby pra-
codawcy

3 1 3

Niezapewnienie odpowiednie-
go 35-godzinnego odpoczynku 
tygodniowego

7 7 2

Niezapewnienie przynajmniej 
raz na cztery tygodnie niedzieli 
wolnej od pracy

2 3 1

Nierzetelne prowadzenie 
ewidencji czasu pracy 1 2 1

Niewypłacanie dodatku 
za pracę w porze nocnej 1 0 1

Zatrudnianie pracowników 
powyżej skróconej normy 
czasu pracy ze względu 
na warunki klimatyczne

2 1 0
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W skontrolowanych zakładach pracowało blisko 4,3 tys. 
osób, w tym 75% osób w ramach stosunku pracy. Dominu-
jącą grupę stanowiły mikroprzedsiębiorstwa o zatrudnieniu 
do 9 pracowników (53%) oraz zakłady małe o zatrudnieniu 
10-49 pracowników (38%). 

Diagnoza
Na podstawie analizy dokumentacji powypadkowych 

ustalono, że w kontrolowanych zakładach w okresie 3 ostat-
nich lat, wydarzyły się 171 wypadki przy pracy, z czego 
jedno zdarzenie dotyczyło wypadku ciężkiego (nie wystąpi-
ły wypadki śmiertelne i zbiorowe).

Wypadek ciężki związany był z  najechaniem przez 
maszynę rolniczą na osobę znajdującą się w strefie pracy 
urządzenia.

W pozostałych przypadkach najczęściej do wypadków 
dochodziło wskutek: upadku, uderzenia przez ruchome 
części maszyn, przygniecenia przez środki transportu oraz 
podczas kontaktu ze zwierzętami (przygniecenia).

Stwierdzono, że zespoły powypadkowe często bez 
należytej staranności prowadziły postępowanie powypad-
kowe. Dotyczyło to głównie niewłaściwego określania środ-
ków profilaktycznych (9% kontroli), część pracodawców 
nieprawidłowo prowadziła rejestr wypadków przy pracy 
(11% kontroli).

W zakresie kontroli stanu technicznego maszyn 
i  urządzeń wykorzystywanych w  rolnictwie inspektorzy 
pracy zwrócili szczególną uwagę na zagrożenia powo-
dowane przez będące w  ruchu maszyny rolnicze oraz na 
zabezpieczenie zespołów napędowych maszyn i urządzeń 
biorących udział w  procesie produkcji rolno-spożywczej. 
Spośród poddanych kontroli 1 033 maszyn i  urządzeń 
– 27% nie spełniało wymagań bezpieczeństwa. Najczęściej 
nieprawidłowości dotyczyły braku:

 − skutecznych osłon wałów przegubowo-teleskopowych,
 − osłon przekładni zespołów pasowych, przekładni zęba-

tych maszyn i urządzeń, 
 − znaków bezpieczeństwa oraz opisów elementów 

sterowania,
 − instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń.

W gospodarstwach wciąż eksploatuje się maszy-
ny i  urządzenia wprowadzone do obrotu przed 
2004  r., które powinny zostać dostosowane do 
wymagań minimalnych w  zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

Nieprawidłowości dotyczące prowadzenia prac trans-
portowych i magazynowych wystąpiły w 41% kontrolo-
wanych zakładów i polegały na:

 − niestabilnym posadowieniu materiałów wywołujących 
zagrożenie wywrócenia się ułożonych elementów,

 − niewyznaczeniu miejsc magazynowania i składowania, 
np. dla środków ochrony roślin, 

 − nieoznakowaniu dopuszczalnego obciążenia miejsc 
i urządzeń przeznaczonych do składowania,

 − braku instrukcji określających miejsce, sposób i dopusz-
czalną wysokość składowania materiałów,

 − braku zabezpieczenia środków transportu przed uru-
chomieniem przez osoby nieuprawnione oraz braku 
oznaczenia wewnętrznych dróg transportowych.

Spośród objętych kontrolą 350 urządzeń i  instalacji 
elektrycznych – 38% nie spełniało wymagań przepisów. 
Dominował brak badań i  pomiarów skuteczności ochro-
ny przeciwporażeniowej, brak zabezpieczenia rozdzielnic 
elektrycznych przed dostępem osób nieuprawnionych, brak 
osłon chroniących pracowników przed dotykiem bezpo-
średnim nieosłoniętych części urządzeń elektrycznych. 

Zagrożenia wypadkowe wystąpiły także w  użytkowa-
nych przez pracodawców obiektach i pomieszczeniach 
produkcyjnych spośród których aż ¼ nie spełniała wyma-
gań przepisów bhp. Ujawnione nieprawidłowości m.in. doty-
czyły braku zabezpieczenia otworów technologicznych 
oraz zrzutowych czy uszkodzonych powierzchni podłóg, 
ścian i sufitów.

Wybrane nieprawidłowości 
w zakładach rolnych w 2021 r.

odsetek kontroli, w których stwierdzono 
nieprawidłowości
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Ważnym elementem wpływającym pośrednio na ochro-
nę pracownika przed zagrożeniami w  procesie pracy jest 
dostarczenie pracownikowi informacji o  czynnikach śro-
dowiska pracy, występujących na danym stanowisku pra-
cy oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną 
pracą. Takie działania pracodawcy podnoszą świadomość 
pracownika i realnie wpływają na zmniejszenie powstawania 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych, jak i samych wypadków 
przy pracy. Nieprawidłowości dotyczące oceny ryzyka 
zawodowego stwierdzono w 38% poddanych kontroli pod-
miotów i  polegały one głównie na nieustaleniu wszystkich 
zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. 

Często właściciele małych gospodarstw nie potrafią 
zidentyfikować szkodliwych czynników występujących 
w środowisku swojej pracy, co w konsekwencji uniemożli-
wia podejmowanie skutecznych działań profilaktycznych. 
Dotyczyło to co trzeciego kontrolowanego stanowiska pra-
cy, głównie w zakresie identyfikacji szkodliwych czynników 
biologicznych oraz czynników chemicznych. 15% praco-
dawców nie prowadziło zgodnie z wymaganiami przepisów 
rejestru pracowników oraz rejestru prac narażających pra-
cowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego 
zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia.

Brak wymaganej wiedzy na temat występujących w śro-
dowisku pracy niebezpiecznych i  szkodliwych czynników 
dla zdrowia uniemożliwia pracodawcy właściwy dobór 
środków ochrony indywidualnej. W  konsekwencji 
pracownicy wykonują prace w warunkach zagrożenia bez 
odpowiednich zabezpieczeń. Nieprawidłowości w  tym 
zakresie dotyczyły 15% kontrolowanych pracowników. 

Kontrole realizowane w zakładach rolnych swoim zakre-
sem objęły także zagadnienia legalności zatrudnienia 
lub wykonywania innej pracy zarobkowej. Inspek-
torzy pracy przeprowadzili 132 kontrole dotyczące legal-
ności zatrudnienia obywateli polskich (70% ogółu kontroli 
w zakładach rolnych). Skontrolowano legalność zatrudnie-
nia ponad 1 tys. osób, stwierdzając nielegalne zatrudnienie 
lub nielegalną inną pracę zarobkową wobec 29 osób.

Najczęściej ujawniane w toku kontroli nieprawidłowości 
dotyczyły braku lub nieterminowego zgłoszenia do ubezpie-
czenia społecznego. 

W toku kontroli realizowanych w  zakładach rolnych 
inspektorzy pracy sprawdzili legalność powierzenia pracy 
189 cudzoziemców, w  tym 138 obcokrajowców wykony-
wało pracę na podstawie zezwolenia na pracę sezono-
wą. Najliczniejszą grupę objętych kontrolą cudzoziemców 
stanowili obywatele Ukrainy –  165 osób (87% zbadanych 
cudzoziemców). 

Stwierdzono nielegalne zatrudnienie jednego obywatela 
Ukrainy, któremu powierzono pracę bez właściwego zezwo-
lenia na pracę.

Kontrole legalności powierzania pracy w zakładach rol-
nych wykazały niewielką skalę nieprawidłowości 
w porównaniu z  tymi, które ujawniane są w kontrolach 
legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywa-
teli polskich i  cudzoziemców prowadzonych przez 
inspektorów pracy w przedsiębiorstwach innych branż. 

Wnioski
Zmiany jakie dokonały się w  zakresie wprowadzania 

nowych technologii produkcji rolnej, sprzętu techniczne-
go, budynków inwentarskich i ich wyposażenia oraz metod 
ochrony roślin spowodowały, że istniejące regulacje praw-
ne stały się w  wielu aspektach niewystarczające lub ule-
gły dezaktualizacji. W związku z  tym za szczególnie pilną 
i  ważną należy uznać konieczność wprowadzenia zmian 
legislacyjnych w: 

 ● rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywno-
ściowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, 
narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnic-
twie (Dz. U. poz. 51), m.in. w zakresie przechowywania 
maszyn i narzędzi do prac rolniczych i melioracyjnych, 

 ● rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochro-
ny roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mine-
ralnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz. 896), m.in. w zakresie 
magazynowania środków ochrony roślin i  nawozów 
w zależności od skali prowadzonej działalności,

 ● rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
4 sierpnia 2017  r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (Dz. U. 
z  2017  r., poz.1692), m.in. w  zakresie wymagań bez-
pieczeństwa i higieny pracy jakie muszą być spełnione 
podczas doju oraz wymagań dotyczących zapobiegania 
chorobom odzwierzęcym.

Skala ujawnionych nieprawidłowości wskazuje również 
na potrzebę:

 ● kontynuacji działań kontrolnych powiązanych z  dzia-
łalnością dydaktyczną wśród małych producentów rol-
nych, zwłaszcza w  podmiotach, które dotychczas nie 
były kontrolowane,

 ● kontynuacji działalności promocyjno-prewencyjnej 
skierowanej do dzieci, młodzieży i  studentów szkół 
o profilach rolniczych,
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 ● skierowania materiałów informacyjnych dotyczących 
identyfikacji występujących na stanowiskach pracy 
czynników niebezpiecznych i szkodliwych.

7.1.4. Warunki pracy w przedsiębiorstwach 
gospodarki morskiej

Zakres kontroli

Inspektorzy pracy z  Okręgowych Inspektoratów Pracy 
w Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie przeprowadzili 46 kon-
troli w podmiotach działających w różnych gałęziach 
gospodarki morskiej (w 2020 r. – 36 kontroli), w większo-
ści należących do sektora prywatnego (83%).

W kontrolowanych podmiotach świadczyło pracę 9,6 tys. 
osób, w tym 79% na podstawie umowy o pracę. Najliczniej-
szą grupę (37%) stanowiły zakłady, zatrudniające od 50 
do 249 pracowników.

Diagnoza

Analiza wyników kontroli wskazuje, że naruszenia 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy stwierdzono w  37 kontrolach, tj. 80% 
wszystkich przeprowadzonych kontroli (w 2020  r. 
– w 86% kontroli).

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło organizacji prac 
szczególnie niebezpiecznych (65% kontroli), m.in. pod-
czas wykonywania prac na wysokości, w ładowniach stat-
ków oraz w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych.

W 42% kontrolowanych podmiotów stwierdzono nie-
prawidłowości w  zakresie przestrzegania przepisów bez-
pieczeństwa pracy odnoszących się do eksploatacji 

urządzeń i  instalacji energetycznych. Dotyczyły one 
braku lub nieprawidłowego zabezpieczenia urządzeń elek-
trycznych przed dostępem osób nieuprawnionych i uszko-
dzeniami mechanicznymi, nieprawidłowej eksploatacji sieci 
gazowych przesyłowych, jak również nieprawidłowej eks-
ploatacji maszyn i urządzeń spawalniczych.

W zakresie składowania i magazynowania towarów 
nieprawidłowości stwierdzono w co drugim kontrolowanym 
zakładzie. Dotyczyły one braku pomieszczeń magazyno-
wych, niewłaściwej organizacji prac w magazynach, braku 
odpowiednich urządzeń (regałów) jak również nieprawidło-
wego doboru miejsc składowania towarów. 

Problemy dotyczące organizacji i prowadzenia prac 
transportowych stwierdzone w  35% przeprowadzonych 
kontroli polegały głównie na braku ładu i porządku w cią-
gach komunikacyjnych, na placach składowych, nabrze-
żach oraz na obiektach pływających. 

Spośród 46 poddanych kontroli maszyn i  urządzeń 
co drugą eksploatowano z  naruszeniem przepisów bhp. 
W  szczególności nie zapewniono prawidłowej ochrony 
przed dostępem do strefy zagrożenia, czytelnych układów 
sterowania czy okresowych przeglądów. 

Stwierdzono również niewłaściwy stan techniczny użyt-
kowanych warsztatów i  hal produkcyjnych. Niepra-
widłowości zazwyczaj wynikały z  zaniedbań związanych 
z  zaniechaniem bieżących remontów i  dotyczyły: uszko-
dzeń ścian budynków, posadzek czy braku zabezpieczania 
miejsc niebezpiecznych. Nie zapewniono również wyma-
ganych dojść do stanowisk pracy (np. nieprawidłowe trapy) 
oraz zabezpieczeń zagłębień, otworów i luków przed wpad-
nięciem osób. 

Stwierdzone na co trzecim kontrolowanym stanowi-
sku pracy nieprawidłowości w  zakresie oceny ryzyka 
zawodowego polegały na nieuwzględnieniu wszystkich 
zagrożeń występujących w procesie pracy, błędach w osza-
cowaniu ryzyka oraz niestosowaniu środków profilaktycz-
nych, jak również niedopełnieniu obowiązku zapoznawania 
z oceną osób uczestniczących w procesie pracy. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości ujawniano 
przy budowie i  remontach jednostek pływających oraz 
podczas przeładunku towarów w portach morskich w miej-
scach, w  których prace wykonywało jednocześnie 
wielu podwykonawców. To wskazuje na brak właściwej 
organizacji stanowisk pracy i  odpowiedniego nadzoru ze 
strony osób kierujących pracownikami. Podmioty współ-
działające ze sobą przy wykonywaniu określonych robót 
jednocześnie zaniedbują współpracę przy zapewnieniu 
bezpiecznych warunków pracy. Niewłaściwa koordyna-
cja wszystkich pracowników zatrudnionych w  tym samym 

Nieprawidłowości stwierdzone w przedsiębiorstwach 
gospodarki morskiej w latach 2019-2021

magazynowanie i składowanie

maszyny i urządzenia 
techniczne

urządzenia i instalacje 
energetyczne

transport

prace szczególnie 
niebezpieczne

stanowiska i procesy pracy, 
procesy technologiczne

2019
2020
2021

53

33

52

50

33

50

42

32

39

60

35

45

43

odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości

65

67

67

56

52

44
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miejscu szczególnie była widoczna w miejscach, gdzie sto-
sowano outsourcing pracowniczy, a  obowiązki z  zakresu 
bhp przeniesiono na podwykonawców, którzy nie zawsze 
byli świadomi ciążących na nich obowiązków lub nie posia-
dali wystarczającej wiedzy w zakresie organizacji tych prac.

Wnioski
Odnotowywany wzrost przeładunków portowych sprzy-

ja powstawaniu nowych miejsc pracy, których organizacja 
nie zawsze pozostaje zgodna z  wymaganiami przepisów 
bezpieczeństwa pracy, dlatego wskazane jest zapewnie-
nie skutecznego nadzoru nad warunkami organizowanych 
prac.

Duża liczba naruszeń przepisów i  zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy wskazuje na potrzebę dalszego nadzo-
ru tej gałęzi przemysłu ukierunkowanego, m.in. na ocenę 
organizacji prac wykonywanych przez podmioty 
zewnętrzne, pozyskujące zlecenia od przedsiębiorstw 
portowych, często zatrudniające obcokrajowców mających 
niewielkie doświadczenie w wykonywaniu wysoce specjali-
stycznych prac.

7.1.5. Nadzór rynku

Zakres kontroli

Inspektorzy pracy przeprowadzili 872 kontrole 
w ramach nadzoru rynku w 628 podmiotach, których 
celem była ocena spełniania wymagań dyrektyw i  roz-
porządzeń unijnych oraz implementujących je krajowych 

przepisów przez użytkowane w  zakładach pracy maszy-
ny, urządzenia techniczne, środki ochrony indywidualnej, 
wyroby pirotechniczne i materiały wybuchowe przeznaczo-
ne do użytku cywilnego. Kontrolami objęto wyroby należą-
ce do 11 grup wyrobów, podlegających kompetencjom PIP, 
zgodnie z przydzielonymi dyrektywami UE. 

Diagnoza

Łącznie kontrolami objęto 1 071 wyrobów. Inspek-
torzy pracy zakwestionowali 54% z nich (577) ze względu 
na różnego rodzaju wady oraz niezgodności z  wymaga-
niami przepisów (w 2020  r. –  1 161 wyrobów, z  których 
zakwestionowali 49%). Jednocześnie podkreślić należy, 
że niektóre skontrolowane wyroby podlegały kilku dyrekty-
wom lub rozporządzeniom.

W 2021 r. zaplanowane i przeprowadzone zostały rów-
nież kontrole ukierunkowane na ocenę wytypowanych grup 
wyrobów – maszyn użytkowanych w  rolnictwie i  środków 
ochrony układu oddechowego.

Maszyny użytkowane w rolnictwie
Kontrolami objęto 102 maszyny, wśród nich znalazły się 

m.in. różnego typu prasy, agregaty, w tym uprawowe, mie-
szalniki, sieczkarnie, kosiarki, rozsiewacze i opryskiwacze.

Zakwestionowanych zostało 29 maszyn (29%), 
przy czym w zakresie wymagań zasadniczych, dotyczą-
cych maszyn wyprodukowanych po 2004 r. – 24. 

Wyniki kontroli z podziałem wg dyrektyw i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Dyrektywa / rozporządzenie (UE)
Liczba

kontrolowanych 
wyrobów

Liczba wyrobów, 
do których 
zgłoszono 

zastrzeżenia

Dyrektywy 2014/29/UE, 2009/105/WE, 87/404/EWG proste zbiorniki ciśnieniowe SPVD 4 3

Dyrektywa 89/686/EWG, rozporządzenie (UE) 2016/425 środki ochrony indywidualnej PPE 322 68

Dyrektywy 2009/142/WE, 90/396/EWG, rozporządzenie (UE) 2016/426 urządzenia spalające paliwa 
gazowe GAD

2 1

Dyrektywy 2014/34/UE, 94/9/WE urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ATEX

3 3

Dyrektywy 2014/33/UE, 95/16/WE dźwigi i ich elementy bezpieczeństwa LIFT 1 0

Dyrektywy 2014/68/UE, 97/23/WE urządzenia ciśnieniowe PED 31 15

Dyrektywy 2006/42/WE,  98/37/WE maszyny MD 687 487

Dyrektywa 2000/14/WE urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 
do środowiska NOISE

39 28

Dyrektywy 2014/35/UE, 2006/95/WE, 73/23/EWG sprzęt elektryczny niskonapięciowy LVD 179 106

Dyrektywa 2013/29 wyroby pirotechniczne 2 2

Dyrektywa 2014/28 materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego 1 1
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Ujawnione nieprawidłowości:
 − w 5  przypadkach dotyczyły budowy i  wykonania 

maszyn, w  szczególności niezapewnienia wymaga-
nych urządzeń ochronnych,

 − w 5  urządzeniach stwierdzono brak oznakowania 
piktogramami i  barwami bezpieczeństwa oraz nieza-
mieszczenia wymaganych informacji, umożliwiających 
pełną identyfikację maszyn,

 − w przypadku 11 urządzeń uchybienia polegały na nie-
oznakowaniu w sposób prawidłowy miejsc, mogących 
stwarzać niebezpieczeństwo,

 − w 4 przypadkach oznaczały nieprzekazanie użytkowni-
kom instrukcji użytkowania maszyn i urządzeń,

 − w 11 maszynach polegały na udostępnieniu użytkowni-
kom instrukcji, które nie zawierały wszystkich istotnych 
informacji, m.in. opisu stanowisk, które mogą zajmo-
wać operatorzy, pełnych instrukcji instalacji, montażu 
i łączenia urządzeń, a także warunków pozwalających 
dopuścić maszynę do eksploatacji; nie załączono rów-
nież instrukcji dotyczących szkolenia operatorów, 

 − w 13 urządzeniach oznaczały niedołączenie wymaga-
nej deklaracji zgodności,

 − w 11 przypadkach polegały na przekazaniu niepra-
widłowych deklaracji zgodności –  nie zawierały one 
m.in. przywołania wszystkich, mających zastosowa-
nie, dyrektyw i norm technicznych,

 − w 5 skontrolowanych maszynach oznaczały nieoznako-
wanie ich znakiem CE, a ponadto 1 urządzenie zostało 
oznakowane tym znakiem w sposób nieprawidłowy.

Wśród kontrolowanych wyrobów znalazły się zarówno 
urządzenia wyprodukowane w  krajach Unii Europejskiej, 
w tym w Polsce, a także maszyny importowane. Niezgod-
ności ujawniano w każdej z tych grup i były one zgłasza-
ne do podmiotów odpowiedzialnych za zakwestionowane 
wyroby (producenci, importerzy). Stwierdzone niezgod-
ności usuwane były przez te podmioty w  drodze dobro-
wolnych działań naprawczych, podejmowanych jeszcze 
w  trakcie kontroli inspektora pracy, co pozostaje najsku-
teczniejszym sposobem, przewidzianym w systemie oce-
ny zgodności i  nadzorze rynku, likwidacji stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

Środki ochrony układu oddechowego
Kontrolami objęto 279 środków ochrony układu 

oddechowego używanych do zabezpieczenia przed 
działaniem szkodliwych dla zdrowia czynników występu-
jących w  środowisku pracy. Wśród ocenianych wyrobów 
znalazły się w szczególności półmaski filtrujące. Kontroli 

poddano także inne rodzaje sprzętu filtrującego, sprzęt 
pochłaniający oraz izolujący.

Niezgodności stwierdzono w stosunku do 31 ze 
skontrolowanych wyrobów (11%).

W zakresie wymagań zasadniczych zastrzeżenia 
dotyczyły 24 wyrobów (9%). Inspektorzy pracy w  22 przy-
padkach stwierdzili brak instrukcji użytkowania lub 
wnieśli uwagi do ich treści. Instrukcje nie zawierały infor-
macji o: zagrożeniach, przed którymi dany środek ochrony 
układu oddechowego ma zabezpieczać pracownika, kla-
sach ochrony odpowiednich do różnych poziomów zagro-
żeń i  związanych z  tym ograniczeniach w  stosowaniu, 
terminach przydatności do użytkowania oraz o  wskazów-
kach, warunkujących poprawne korzystanie z  wyrobu. 
Zdarzało się, że instrukcje opracowano w  sposób bardzo 
ogólnikowy i niejasny, ujmujący różne typy produktów jed-
nego producenta, a co za tym idzie instrukcje nie pozwalały 
jednoznacznie stwierdzić przeznaczenia i sposobu użytko-
wania danego środka ochrony.

Kontrole 16 typów środków ochrony indywidualnej ujaw-
niły błędy w  oznakowaniu. Polegały one m.in. na nie-
umieszczeniu na wyrobie (a jeśli to było niemożliwe –  na 
opakowaniu bądź w  dołączonej dokumentacji) nazwy lub 
zarejestrowanego znaku towarowego i  adresu producen-
ta oraz –  w razie wyrobów sprowadzonych spoza terenu 
państw unijnych – dodatkowo adresu importera. Niedopeł-
nienie tego obowiązku, utrudniało inspektorom pracy iden-
tyfikację podmiotów odpowiedzialnych za wady wyrobów, 
jak też egzekwowanie działań naprawczych prowadzonych 
w ramach nadzoru rynku.

Wśród pozostałych nieprawidłowości dotyczących 
wymagań dla środków ochrony układu oddechowego naj-
częściej wykazywano brak lub niewłaściwe wysta-
wienie deklaracji zgodności (18 wyrobów). Dane 
ujęte w deklaracji nie zawsze też zgadzały się z podanymi 
w pozostałych dokumentach dotyczących danego wyrobu, 
uzyskanych przez inspektorów pracy w  trakcie czynno-
ści kontrolnych. W 8 przypadkach odnotowano uwagi do 
oznakowania znakiem CE, a zgodne z prawem i prawi-
dłowe umieszczenie tego oznakowania na wyrobie pozwala 
użytkownikowi na domniemanie, że wyrób spełnia zasadni-
cze wymagania i że jest bezpieczny.

Przykład naruszenia przepisów: półmaski filtrujące 
deklarowano jako spełniające normy przewidziane dla 
klasy FFP2, bez potwierdzenia tego faktu koniecznymi 
badaniami technicznymi. Dodatkowo producent posłu-
giwał się falsyfikatem certyfikatu badania typu UE, 
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powołując się w nim na jednostkę notyfikowaną, która 
w ogóle nie uczestniczyła w procesie oceny zgodności 
tych półmasek. Numer tej jednostki został bezprawnie 
umieszczony na wyrobach i  ich opakowaniu. Dlatego 
równocześnie z działaniami dążącymi do wycofania pół-
masek z rynku skierowano do prokuratury zawiadomie-
nie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W wyniku 
wniesionego zawiadomienia zostało wszczęte i  nadal 
toczy się postępowanie.

Pozostałe 320 wyrobów poddano sprawdzeniu 
w  ramach zadań stałych Państwowej Inspekcji Pracy. 
Zastrzeżenia wzbudziło 293 z  nich (92%). Wyso-
ki odsetek nieprawidłowości stwierdzony w  czasie wyżej 
wymienionych kontroli wynika z  tego, że były to przede 
wszystkim kontrole prowadzone na podstawie otrzymanych 
informacji o podejrzeniu wad konkretnych wyrobów.

W przypadku negatywnych wyników kontroli – zarówno 
maszyn użytkowanych w rolnictwie, środków ochrony ukła-
du oddechowego, jak i innych wyrobów – inspektorzy pra-
cy podejmowali działania proporcjonalne do ujawnionych 
naruszeń. W  sytuacji, gdy niezgodności nie powodowały 
poważnego zagrożenia występowano do odpowiedzialnych 
podmiotów gospodarczych (producentów, upoważnionych 
przedstawicieli producentów, importerów, dystrybutorów) 
o usunięcie wad albo wycofanie wyrobu z obrotu lub z użyt-
ku w wyznaczonym terminie. 

W rezultacie podjętych przez podmioty gospo-
darcze działań naprawczych usunięte zostały 
uchybienia dotyczące 248 wyrobów.

W razie ujawnienia poważnych niezgodności wyro-
bów z zasadniczymi wymaganiami, a  także gdy podmioty 
gospodarcze nie przedstawiły dowodów podjęcia działań 
naprawczych, dokumentację kontroli przekazywano właści-
wemu okręgowemu inspektorowi pracy w  celu wszczęcia 
postępowania administracyjnego. W  2021  r. prowadzono 
13 postępowań i dotyczyły one maszyn oraz innych urzą-
dzeń technicznych.

W uzasadnionych przypadkach, inspektorzy pracy kiero-
wali do właściwych prokuratur zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przez podmioty odpowiedzialne 
za zakwestionowane wyroby. W  roku sprawozdawczym 
skierowano 5  zawiadomień dotyczących 6 wyrobów: 
szlifierki formatowej do szkła płaskiego, rozdmuchiwarki 
do tworzyw sztucznych, oparzelnika, maszyny zespolonej 
ze schładzalnikiem, maszyn stanowiących doposażenie 
linii produkcyjnej produktów spożywczych oraz półmasek 
filtrujących. 

Jeśli usunięcie ujawnionych niezgodności było możli-
we tylko przez podmiot mający siedzibę na terenie innego 
kraju UE, o  wynikach kontroli powiadamiano organ nad-
zoru rynku w  tym kraju. Właściwym organom z  Niemiec, 
Włoch, Holandii, Szwecji i Czech przekazano informacje 
o 13 wyrobach (w 2020 r. – o 10 wyrobach). Niezależ-
nie od powiadomień przekazanych za granicę, w przypadku 
ujawnienia realnych zagrożeń, inspektorzy pracy podejmo-
wali działania zmierzające do ich wyeliminowania.

Kontrole związane z wydawaniem opinii w spra-
wie spełniania przez wyroby wymagań na wniosek 
organów celnych

W ramach nadzoru rynku Państwowa Inspekcja Pracy 
prowadzi także kontrole związane z  wydawaniem opinii 
w  sprawie spełniania wymagań przez wyroby importowa-
ne spoza państw Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA) 
–  stron umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(UE/EOG). Celem tych działań jest ochrona polskiego 
i  unijnego rynku przed napływem wyrobów niezgodnych 
z zasadniczymi oraz pozostałymi wymaganiami, mającymi 
do nich zastosowanie.

Od 16  lipca 2021  r. inspektorzy pracy wydają opinie 
w  oparciu o  przepisy nowego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i  Rady (UE) 2019/1020 z  dnia 20  czerwca 
2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011, a także regulacje okre-
ślone dla danego rodzaju wyrobów.

Do okręgowych inspektoratów pracy w 2021 r. wpłynęło 
386 wniosków organów celno-skarbowych o wyda-
nie takich opinii. Inspektorzy pracy po przeprowadzeniu 
kontroli dokumentacji i wyrobów na terenie składu celnego 
lub innego miejsca ich przechowywania wydali 370 opinii.

W 16 przypadkach brak było przesłanek do wydania opi-
nii, ponieważ wnioski dotyczyły wyrobów nieobjętych wła-
ściwością rzeczową Państwowej Inspekcji Pracy.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościa-
mi w  251 przypadkach opinie były negatywne 
(68%). Wskutek podjętych działań wyroby nie-
zgodne z wymaganiami nie zostały dopuszczone 
do obrotu albo zostały dopuszczone po usunię-
ciu stwierdzonych uchybień. 

Najwięcej wydanych przez inspektorów pracy opinii 
dotyczyło maszyn. W  następnej kolejności był to sprzęt 
elektryczny przewidziany do stosowania w  określonych 
granicach napięcia oraz środki ochrony indywidualnej. 
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Niezgodności ujawniane przy maszynach wiązały się m.in. 
z  niewłaściwym oznakowaniem pełnymi informacjami 
umożliwiającymi identyfikację kontrolowanych wyrobów, 
oznakowania elementów sterowania a  także niezapewnie-
nia wymaganej treści instrukcji i deklaracji zgodności albo 
z brakiem tych dokumentów. Zakwestionowane urządzenia 
podlegające tzw. dyrektywie niskonapięciowej najczęściej 
nie były właściwie oznakowane.

Trwający stan epidemii w związku z zakażeniami wiru-
sem SARS-CoV-2 spowodował dalszy napływ wniosków 
o wydanie opinii w sprawie środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed szkodliwymi czynnikami biolo-
gicznymi (m.in. masek, kombinezonów, ochron na obuwie). 
Wykazano, że wyroby te importerzy próbowali wprowadzić 
na rynek UE/EOG z pominięciem poddania ich procedurom 
oceny zgodności z  udziałem jednostki notyfikowanej, jak 
również bez wymaganej dokumentacji i  odpowiadającego 
przepisom oznakowania, w tym CE. Przypadki takie miały 
miejsce przede wszystkim w pierwszej połowie roku spra-
wozdawczego. Później nastąpiło zmniejszenie napływu 
wniosków w  przedmiotowym obszarze z  uwagi na stabili-
zowanie się sytuacji w zakresie dostępności masek i innych 
środków ochrony indywidualnej, które spełniały wyma-
gania, a  przez to gwarantowały użytkownikom właściwy 
poziom ochrony.

Wnioski
W dalszym ciągu odnotowujemy wysoki odsetek wyro-

bów niespełniających wymagań, najczęściej ujawnianych 
w  czasie kontroli podejmowanych na podstawie informa-
cji o  podejrzeniu wad wyrobów, a  także w  czasie kontroli 
prowadzonych na wniosek organów celnych. Kontrole pro-
wadzone przez inspektorów pracy w zakresie nadzoru ryn-
ku pozwalają na eliminowanie wyrobów niespełniających 
wymagań lub stwarzających realne zagrożenie dla zdrowia 
i życia pracowników.

Uwzględniając wyniki kontroli prowadzonych w zakresie 
nadzoru rynku za zasadne należy uznać:

 ● kontynuowanie kontroli wybranych grup wyrobów 
w  celu rozpoznania faktycznej skali występujących 
niezgodności i ich efektywnego eliminowania,

 ● współdziałanie z  organami celnymi w  zakresie 
niedopuszczenia importu wyrobów niespełniających 
wymagań lub stwarzających zagrożenie,

 ● prowadzenie działań informacyjnych w  zakresie 
zgodności wyrobów zarówno wśród pracodawców, 
użytkowników (na etapie kontroli), jak i podmiotów odpo-
wiedzialnych (producentów, importerów, dystrybutorów, 
instalatorów) na etapie postępowań.

Konieczność dostosowania krajowego systemu nadzoru 
rynku do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i  Rady (UE) 2019/1020 z  dnia 20  czerwca 2019  r. 
w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmie-
niającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008 i  (UE) nr 305/2011 wymusił zwiększe-
nie zaangażowania inspektorów pracy w  realizację zadań 
powierzonych w  tym obszarze. Na efektywność organów 
Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie nadzoru rynku istot-
ny wpływ wywiera skomplikowany stan prawny i wynikający 
z niego sposób prowadzenia postępowań mających na celu 
doprowadzenie określonych wyrobów i towarzyszących im 
dokumentów do stanu zgodnego z obowiązującymi wyma-
ganiami. Sposób postępowania inspektorów pracy musi być 
odmienny w zakresie poszczególnych, podlegających PIP, 
grup produktów. Rozszerzenie sposobów prowadzenia kon-
troli o  nadzorowanie produktów udostępnianych poprzez 
kanały handlu elektronicznego oraz wprowadzenie zaku-
pów pod ukrytą tożsamością będzie stanowiło wyzwanie 
dla Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przygotowania 
koniecznych procedur działania. Ujednolicenie sposobów 
funkcjonowania organów nadzoru rynku, stosowanych 
w  państwach członkowskich UE, w  tym przygotowanie 
krajowych przepisów implementujących rozporządzenie 
2019/1020, docelowo powinno zapewnić prowadzenie bar-
dziej skutecznego nadzoru nad wyrobami podlegającymi 
przepisom nowego podejścia (europejskich Nowych Ram 
Prawnych).

7.1.6. Przestrzeganie przepisów dotyczących 
zatrudniania osób niepełnosprawnych

Zakres kontroli
W 2021  r. inspektorzy pracy przeprowadzili 1  206 

kontroli w  927 podmiotach zatrudniających oso-
by niepełnosprawne. W skontrolowanych zakładach 

Opinie w sprawie spełniania wymagań przez wyroby 
importowane z państw spoza UE/EOG wydane 
w ramach nadzoru rynku w latach 2019-2021

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Wnioski o wyrażenie 
opinii

353 422 386

Liczba wydanych opinii 348 385 370

Opinie negatywne 212 295 251

Opinie pozytywne 136 90 119

Brak przesłanek 
do wydania opinii

5 37 16
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pracowało ogółem 91,5 tys. osób. Na podstawie stosun-
ku pracy pracę świadczyło 69,3 tys. pracowników, w tym 
33,5 tys. osób niepełnosprawnych.

Wykonane zostały 253 planowe kontrole w 189 zakładach 
pracy chronionej oraz 28 planowych kontroli w 28 zakładach 
aktywności zawodowej. Ponadto na tzw. otwartym rynku 
pracy inspektorzy przeprowadzili u 129 pracodawców – 132 
kontrole warunków pracy osób niepełnosprawnych, posiada-
jących orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności.

Pozostałe kontrole, przeprowadzone na wniosek praco-
dawców, organizatorów lub starostów, wiązały się z zamiarem 
uzyskania statusu prowadzącego zakład pracy chronionej 
lub statusu prowadzącego zakład aktywności zawodowej, 
jak również w związku ze staraniem się podmiotów o refun-
dację dodatkowych kosztów przystosowania lub kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Diagnoza
Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności 

zawodowej – kontrole zaplanowane 
Zakresem kontroli w tych zakładach objęto zarówno 

zagadnienia prawnej ochrony pracy, jak również technicz-
nego bezpieczeństwa pracy, w tym spełniania okoliczności, 
uprawniających do uzyskania statusu pracodawcy prowa-
dzącego zakład pracy chronionej (art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Najwięcej zakładów pracy chronionej reprezentowało 
sektor przetwórstwa przemysłowego (45% kontroli) oraz 
usługi administrowania (27%).

Większość zakładów zapewniających warunki chronione 
(ZPCH i ZAZ) to zakłady średniej wielkości, zatrudniające od 
50 do 249 osób. Łącznie, w  zakładach tych, zatrudnionych 
na podstawie stosunku pracy było 28,3  tys. pracowników, 
w tym 21,7  tys. osób niepełnosprawnych.

W 2021  r., podobnie jak w  roku ubiegłym, żadna 
z kontroli prowadzonych przez PIP nie zakończyła 
się uchyleniem decyzji warunkującej przyznanie 
pracodawcy statusu prowadzącego zakład pra-
cy chronionej lub zakład aktywności zawodowej. 
Skierowano natomiast dwa pisma informujące wojewodę 
o prowadzeniu przez zakład działalności w innym miejscu 
niż wskazana w decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy 
chronionej.

Nieprawidłowości dotyczące zatrudniania osób nie-
pełnosprawnych, skutkujące zastosowaniem środków 
prawnych, stwierdzono podczas:

 − 76% kontroli u pracodawców posiadających sta-
tus zakładu pracy chronionej (w 2020 r. – 82%),

 − 96% kontroli u pracodawców posiadających sta-
tus zakładu aktywności zawodowej (w 2020  r. 
– 79%).

Techniczne bezpieczeństwo pracy - nieprawidłowości w podziale na obszary zagadnień w latach 2019-2021

Wyszczególnienie

Odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości

Zakłady pracy chronionej Zakłady aktywności zawodowej

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Obiekty i pomieszczenia pracy  27  32  30  35  37  39

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe  25  25  27  38  26  32

Urządzenia i instalacje energetyczne  22  25  22  27  34  43

Utrudnienia funkcjonowania i miejsca niebezpieczne  18  21  19  35  34  29

Maszyny i urządzenia  15  15  19  22  11  11

Stanowiska pracy  12  14  13  24  11  25

Oświetlenie  9  13  11  11  8  21

Najczęściej występujące nieprawidłowości z zakresu 
technicznego bezpieczeństwa pracy związane były 
z naruszeniem przepisów dotyczących:

 − obiektów i pomieszczeń pracy –  niewłaściwy 
stan techniczny, także dotyczący pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych, spowodowany bieżącym użyt-
kowaniem i brakiem konserwacji,

 − czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych,
 − utrudnień architektonicznych oraz braku rozwiązań 

poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania osób 
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niepełnosprawnych – brak zabezpieczenia lub oznako-
wania miejsc niebezpiecznych, występowanie różnicy 
poziomów podłóg, występowanie progów, niedostatecz-
ne wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

w elementy ułatwiające korzystanie z nich przez osoby 
niepełnosprawne,

 − urządzeń i instalacji energetycznych –  brak pomia-
rów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, brak 

Prawna ochrona pracy - nieprawidłowości w podziale na obszary zagadnień w latach 2019-2021

Wyszczególnienie

Odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości

Zakłady pracy chronionej Zakłady aktywności zawodowej

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Stosunek pracy 32 32 25 49 21 50

Urlopy pracownicze 20 22 17 27 18 29

Czas pracy 18 20 14 24 5 18

Wynagrodzenie za pracę 10 11 10 14 8 14

oznakowania urządzeń w sposób umożliwiający ich 
identyfikację, brak zabezpieczenia urządzeń przed 
dostępem osób nieupoważnionych.

Ponadto, stwierdzono zagrożenia zdrowia i życia, 
dotyczące użytkowania maszyn i urządzeń technicznych 
–  szczególnie w zakresie wyposażenia w odpowiednie 
urządzenia ochronne (głównie osłony) oraz prawidłowo 
działające i oznakowane urządzenia sterownicze, co ma 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obsługi.

Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów z zakresu 
prawnej ochrony pracy dotyczyło najczęściej:

 − stosunku pracy – przekazywanie pracownikom błędnej 
informacji o warunkach zatrudnienia,

 − urlopów – nieudzielanie pracownikowi urlopu wypoczyn-
kowego w roku kalendarzowym, w którym nabył do nie-
go prawo,

 − czasu pracy –  niewłaściwe ewidencjonowanie czasu 
pracy, nierejestrowanie godzin rozpoczęcia i zakończe-
nia pracy.

Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w latach 2019-2021

Wyszczególnienie

Odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości

Zakłady pracy chronionej Zakłady aktywności zawodowej

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Ocena ryzyka zawodowego 26 25 26 35 24 32

Przygotowanie do pracy 31 27 23 46 26 39

Zakłady otwartego rynku pracy – kontrole 
zaplanowane

Inspektorzy pracy przeprowadzili 132 kontrole 
warunków pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych 
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełno-
sprawności w 129 zakładach pracy. Skontrolowano 323 
stanowiska pracy, na których pracowały 354 osoby nie-
pełnosprawne z  umiarkowanym lub znacznym stopniem 
niepełnosprawności.

Kontrolowane zakłady otwartego rynku pracy były 
w większości podmiotami małymi, zatrudniającymi do 49 
pracowników (33%) i średnimi –  od 50 do 249 pracow-
ników (36%). Skontrolowane przedsiębiorstwa prowa-
dziły najczęściej działalność w zakresie przetwórstwa 

przemysłowego (21%), handlu i napraw (20%) oraz usług 
administrowania (15%).

Nieprawidłowości dotyczące zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, skutkujące zastosowaniem 
środków prawnych, stwierdzono w 71% kontroli 
(w 2020 r. – 81%).

W zakładach otwartego rynku pracy najczęściej stwier-
dzano nieprawidłowości z obszaru prawnej ochrony pracy, 
w szczególności dotyczące stosunku pracy (np. nieprawi-
dłowa informacja o warunkach zatrudnienia, w kwestiach 
dotyczących obowiązującej pracownika dobowej i tygo-
dniowej normy czasu pracy, wymiaru przysługującego 
pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego). 
W znacznej liczbie zakładów wystąpiły nieprawidłowości 
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w  zakresie przeprowadzania oceny ryzyka związane-
go z  pracą wykonywaną przez osoby niepełnosprawne 
(przede wszystkim brak aktualizacji ocen ryzyka zawo-
dowego oraz nieuwzględnianie szczególnych uwarunko-
wań wynikających z niepełnosprawności pracowników). 
Nie stwierdzono natomiast braku przystosowa-
nia kontrolowanych stanowisk do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Kontrole na wniosek pracodawcy, organizatora, 
starosty

W 2021  r. przeprowadzono łącznie 820 kontroli na 
wniosek 652 pracodawców (w 2020 r. – 744 kontroli u 587 
pracodawców).

Najwięcej kontroli przeprowadzono u  pracodawców 
otwartego rynku pracy organizujących stanowiska pracy 
dla osób niepełnosprawnych. O  zwrot kosztów zazwyczaj 
ubiegali się pracodawcy prowadzący małe przedsiębior-
stwa –  do 49 zatrudnionych (77%), z  których prawie poło-
wa prowadziła mikroprzedsiębiorstwa – do 9 zatrudnionych. 

Nieprawidłowości w zakładach otwartego 
rynku pracy w podziale na obszary zagadnień 

w latach 2019-2021

przygotowanie do pracy

wynagrodzenie za pracę

obiekty i pomieszczenia pracy

utrudnienia funkcjonowania 
i miejsca niebezpieczne

stosunek pracy

ocena ryzyka zawodowego

czas pracy

urlopy pracownicze

2019
2020
2021

odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości

17
19

25

15

13

17

14

9

13

11

12

14

45
57

50

24

42

28

22

32

33

17

35

26

Nieprawidłowości w zakładach otwartego rynku 
pracy organizujących stanowiska pracy dla osób 

niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON 
w podziale na obszary zagadnień 

w latach 2019-2021

odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości

14
8

11

10

8

10

9

9

8

8

8

8

25

25

24

17

21

23

2019
2020
2021

przygotowanie do pracy

urządzenia i instalacje 
energetyczne

czynniki szkodliwe, 
niebezpieczne i uciążliwe

czas pracy

stosunek pracy

ocena ryzyka zawodowego

Kontrole przeprowadzone w 2021 r. na wniosek pracodawcy, organizatora, starosty

Pracodawca
Liczba kontroli/
liczba jednostek 
organizacyjnych

Uwagi

Ubiegający się o nadanie statusu zakładu pracy 
chronionej

29 kontroli/
19 podmiotów

Wnioski o nadanie statusu składane były zarówno przez pracodawców 
ubiegających się po raz pierwszy o status, jak i przez pracodawców 
ubiegających się o status ponownie (pracodawca posiadał status 
i zmieniał lokalizację siedziby lub swoich jednostek organizacyjnych 
albo zrezygnował lub utracił status i starał się ponownie o jego uzy-
skanie)

Posiadający status zakładu pracy chronionej, 
tworzący nowe oddziały lub inne jednostki orga-
nizacyjne („rozszerzenie” statusu)

106 kontroli/
55 podmiotów

Posiadający status zakładu pracy chronionej 
i organizujący stanowiska pracy dla osób 
niepełnosprawnych

59 kontroli/
42 podmioty

Zaopiniowano pozytywnie:
- 75 stanowisk dla 78 osób niepełnosprawnych, w tym 19 osób 
niepełnosprawnych w stopniu lekkim – w związku z ubieganiem się 
o dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy ze środków PFRON 
/art.26e ust.5 ustawy o rehabilitacji (…)/



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

 118  ROZDZIAŁ 7

Najczęściej wykonywali działalność sklasyfikowaną według 
Polskiej Klasyfikacji Działalności jako handel i  naprawy 
(20%) oraz przetwórstwo przemysłowe (20%). 

Kontrole związane z badaniem skarg skierowa-
nych do PIP przez osoby niepełnosprawne

W 2021  r. osoby niepełnosprawne zgłosiły 115 skarg 
na pracodawców, wskazując 407 zagadnień skargowych 
(w 2020 r. – 128 skarg, 303 zagadnienia). 

Po przeprowadzeniu kontroli jako zasadne uznano 141 
przedmiotów skargowych, zaś 191 okazało się niezasad-
nych. Zasadności pozostałych przedmiotów skarg nie uda-
ło się ustalić lub nie wchodziły w zakres działania inspekcji 
pracy. 

Największa liczba skarg składanych przez osoby nie-
pełnosprawne odnosiła się do pracodawców wykonujących 
działalność wyszczególnioną według PKD jako usługi 
administrowania – 55% podmiotów (w 2020 r. – 49%). 
Były to głównie zakłady duże (o zatrudnieniu 250 osób 
i powyżej) lub zakłady średnie (o zatrudnieniu 50-249 osób). 

Najczęściej pracownicy niepełnosprawni zgłaszali do 
Państwowej Inspekcji Pracy nieprawidłowości z  obszaru 
prawnej ochrony pracy dotyczące:

 − wynagrodzenia za pracę (niewypłacenie wynagrodze-
nia, niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w  godzi-
nach nadliczbowych i/lub dodatku do wynagrodzenia 

z  tytułu pracy w  nadgodzinach, nieterminowe wypła-
cenie wynagrodzenia, wypłacenie wynagrodzenia 
w  wysokości niższej niż to wynika z  umowy o  pracę, 
niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu pieniężnego 
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, niewypłace-
nie wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, obniżenie 
wynagrodzenia za pracę),

 − stosunku pracy (niewydanie świadectwa pracy, nieter-
minowe wydanie świadectwa pracy),

 − czasu pracy (zatrudnianie pracowników niepełnospraw-
nych w  czasie pracy przekraczającym obowiązujący 
wymiar oraz w godzinach nadliczbowych i w porze noc-
nej bez zgody lekarza, nieprawidłowe tworzenie rozkła-
dów czasu pracy),

 − urlopu wypoczynkowego i dodatkowego.

W 96 podmiotach przeprowadzono 118 kontroli zwią-
zanych z  badaniem skarg osób niepełnosprawnych. 
Naruszenia przepisów ustawy o  rehabilitacji zawodowej 
i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
w  zakresie szczególnych uprawnień przysługującym oso-
bom niepełnosprawnym stwierdzono w 24 kontrolach. 

Wnioski
Kontrole prowadzone w zakładach zatrudniających oso-

by niepełnosprawne wskazują, że pracodawcy naruszają 
w  większości ogólne, podstawowe przepisy prawa pracy 

Kontrole przeprowadzone w 2021 r. na wniosek pracodawcy, organizatora, starosty (c.d.)

Pracodawca
Liczba kontroli/
liczba jednostek 
organizacyjnych

Uwagi

Ubiegający się o nadanie statusu zakładu 
aktywności zawodowej

8 kontroli/
8 podmiotów

Posiadający status zakładu aktywności zawodo-
wej, tworzący nowe oddziały lub inne jednostki 
organizacyjne („rozszerzenie” statusu)

15 kontroli/
14 podmiotów

Posiadający status zakładu aktywności zawo-
dowej i organizujący stanowiska pracy dla osób 
niepełnosprawnych

5 kontroli/
5 podmiotów

Zaopiniowano pozytywnie:
5 stanowisk dla 8 osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób niepełno-
sprawnych w stopniu lekkim, w związku z ubieganiem się o dofinan-
sowanie wyposażenia stanowiska ze środków PFRON /art.26e ust.5 
ustawy o rehabilitacji (…)/

Nieposiadający statusu zakładu pracy 
chronionej i nieubiegający się o jego nadanie, 
ale organizujący stanowiska pracy dla osób 
niepełnosprawnych (otwarty rynek pracy)

598 kontroli/
509 podmiotów

Zaopiniowano pozytywnie:
- 614 stanowisk dla 628 osób niepełnosprawnych, w tym 212 osób 
niepełnosprawnych w stopniu lekkim, w związku z ubieganiem się 
o dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy ze środków PFRON  
/art.26e ust.5 ustawy o rehabilitacji (…)/,
- 4 stanowiska dla 4 osób niepełnosprawnych w związku z ubieganiem 
się o dofinansowanie przystosowania stanowiska pracy ze środków 
PFRON /art.26 ust.6 ustawy o rehabilitacji (…)/
Zaopiniowano negatywnie:
- 23 stanowiska dla 24 osób niepełnosprawnych, w tym 10 ze stopniem 
lekkim, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie wyposażenia 
stanowiska pracy
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– określone w ustawie Kodeks pracy oraz przepisach wyko-
nawczych. Naruszenia przepisów ustawy o  rehabilitacji 
zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych występują w mniejszym zakresie. 

Wyniki kontroli zakładów zatrudniających osoby 
niepełnosprawne, z  uwagi na utrzymujące się 
nieprawidłowości, wskazują na potrzebę:

 ● kontynowania kontroli warunków pracy osób 
niepełnosprawnych, zarówno na chronionym rynku 
pracy jak i na rynku otwartym,

 ● prowadzenia działań informujących o  podstawowych 
wymogach w  zakresie zatrudniania osób niepełno-
sprawnych, w  tym wymagań w  odniesieniu do obiek-
tów i pomieszczeń, a także organizacji stanowisk pracy 
dla osób niepełnosprawnych, skierowanych do praco-
dawców chcących zatrudniać osoby niepełnosprawne, 
w szczególności na otwartym rynku pracy oraz do osób 
niepełnosprawnych chcących podjąć zatrudnienie,

 ● prezentowania wyników kontroli zakładów zatrudniają-
cych pracowników niepełnosprawnych (w tym zakładów 
pracy chronionej i  zakładów aktywności zawodowej) 
właściwym organom i  instytucjom zainteresowanym 
poprawą warunków pracy osób niepełnosprawnych 
i działającym na rzecz szeroko pojętej rehabilitacji spo-
łecznej i zawodowej.

Aktualne pozostają również propozycje zmian w przepi-
sach prawa dotyczące problematyki zatrudniania osób nie-
pełnosprawnych ujęte w wystąpieniu Głównego Inspektora 
Pracy z dnia 23 stycznia 2018 r. do Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej – szczegółowo opisane w Sprawozda-
niu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 roku 
(wystąpienie ponowione w 2021 r.).

7.2. Prawna ochrona pracy

7.2.1. Edukacja – przestrzeganie przepisów 
prawnej ochrony pracy

Zakres kontroli
W ramach realizacji tematu, inspektorzy pracy przepro-

wadzili 84 kontrole na terenie całego kraju (w 2020 r. – 95, 
w 2019 r. – 139). W skontrolowanych podmiotach zatrudnio-
nych było 4,1 tys. osób, w tym blisko 4  tys. na podstawie 
stosunku pracy.

Jak wynika z  ustaleń inspektorów pracy, podstawową 
formą nawiązania pracowniczego stosunku pracy w  kon-
trolowanych podmiotach, są przepisy Kodeksu pracy 
i ustawy Karta Nauczyciela, ale występują także przypad-
ki zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilno-
prawnych. Celem przeprowadzonych kontroli było ustalenie 

przestrzegania przez dyrektorów placówek oświatowych 
przepisów wyżej wymienionych aktów prawnych.

Organem prowadzącym dla kontrolowanych szkół był 
samorząd terytorialny (gminny, powiatowy i wojewódzki) 
lub osoby fizyczne i prawne (69 kontroli dotyczyło placówek 
sektora publicznego, a 15 sektora prywatnego).

Kontroli poddano wszystkie typy jednostek oświatowych 
(przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawo-
we, policealne).

Dominowały placówki oświatowe o zatrudnieniu od 10 
do 49 pracowników (52 kontrole) i od 50 do 249 pracowni-
ków (31 kontroli).

Diagnoza

Najwięcej nieprawidłowości podobnie, jak w latach ubie-
głych, dotyczyło nawiązania stosunku pracy z nauczy-
cielami, w tym umów o pracę oraz mianowania jako 
podstawy stosunku pracy. Stanowiły one następstwo nie-
potwierdzania na piśmie rodzaju umowy oraz jej warunków, 
zawarcia umowy o pracę na czas określony w warunkach, 
w których winna zostać zawarta umowa o pracę na czas 
nieokreślony, niepotwierdzenia przekształcenia stosunku 
pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania. 
Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy ujaw-
niły zawieranie umów cywilnoprawnych przy zachowaniu 
warunków wykonywania pracy na rzecz pracodawcy i pod 
jego kierownictwem (w 2021  r. stwierdzono nieprawidło-
wości w 6 kontrolach, a w 2020 r. w  3 kontrolach). Należy 
zaznaczyć, że nieprawidłowości te, podobnie jak w latach 
ubiegłych, dotyczą jedynie jednostek oświatowych prowa-
dzonych przez osoby fizyczne i prawne.

Przestrzeganie przepisów prawnej ochrony pracy 
w jednostkach oświatowych w latach 2019-2021

Wyszczególnienie

Liczba kontroli, 
w których stwierdzono 

nieprawidłowości

2019 2020 2021

Nawiązanie stosunku pracy 
z nauczycielem 86 69 62

Wynagradzanie nauczycieli 42 51 46

Zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 41 36 34

Ustanie zatrudnienia, świadec-
twa pracy 69 38 33

Urlopy wypoczynkowe 46 35 32

Urlopy dla poratowania zdrowia 0 2 0



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

 120  ROZDZIAŁ 7

Z kolei nieprawidłowości w zakresie wynagradzania 
nauczycieli występowały w obszarach terminowości wypła-
cania wynagrodzenia i zaniżania wynagrodzenia, termi-
nowości wypłacania wynagrodzenia za pracę w ramach 
godzin ponadwymiarowych i  godzin doraźnych zastępstw, 
nieprzyznawania lub zaniżania dodatków motywacyjnych 
i  stażowych.

Przeprowadzone kontrole wykazały znaczną liczbę 
nieprawidłowości dotyczących ustania zatrudnienia, 
w tym treści świadectw pracy wystawianych nauczycie-
lom (33 kontrole). Polegały one m.in. na błędnym wskaza-
niu trybu i podstawy prawnej ustania stosunku pracy czy 
okresu wykonywanej pracy oraz wymiaru wykorzystanego 
urlopu wypoczynkowego, a  także na niepełnym uzasad-
nieniu wypowiedzenia złożonego nauczycielowi.

Stwierdzone zostały także uchybienia w zakresie urlo-
pów wypoczynkowych, w tym urlopów uzupełniających. 
Przejawiały się one m.in. w braku planów urlopowych dla 
dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli zatrudnio-
nych na stanowiskach kierowniczych, w niewykorzystaniu 
przez nauczycieli placówek feryjnych urlopów wypoczyn-
kowych w roku, w którym nabyli prawo do tego urlopu, 
udzielaniu urlopu uzupełniającego w trakcie trwania ferii 
letnich lub zimowych, nieterminowym wypłacaniu wyna-
grodzenia oraz ekwiwalentu za urlop lub zaniżaniu tego 
wynagrodzenia (ekwiwalentu). Nie sprawiało natomiast 
trudności dyrektorom kontrolowanych jednostek oświato-
wych udzielanie nauczycielom urlopów dla poratowa-
nia zdrowia. W  tym zakresie w 2021  r. nie stwierdzono 
nieprawidłowości.

Podobnie, jak w poprzednich latach, kontrole wykaza-
ły nieprawidłowości m.in. w zakresie sposobu naliczania 
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych dla nauczycieli, będących emerytami lub rencistami, 
a także nieterminowe przekazywanie odpisów na odrębny 
rachunek bankowy zfśs.

Wnioski
Przeprowadzone w  placówkach oświatowych kon-

trole potwierdziły nieprawidłowości ujawniane w latach 
poprzednich. W odniesieniu do zagadnień związanych 
z  zakładowym funduszem świadczeń socjalnych najczę-
ściej stwierdzano, iż obowiązujące w szkołach regulaminy 
przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych nie są uzgadniane z działającymi orga-
nizacjami związkowymi, co prowadzi do przyznawania 
świadczeń bez uzgodnienia z organizacjami związkowymi.

Nadal aktualna jest potrzeba doprecyzowania 
art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, bowiem obecne prze-
pisy nie wskazują m.in. czy odpis dla nauczycieli będących 

emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenia 
kompensacyjne ma być naliczany od kwoty netto, czy 
brutto, a ponadto brak też uregulowań dotyczących spo-
sobu naliczenia odpisu w przypadku przejścia upraw-
nionych na świadczenia kompensacyjne w trakcie roku 
kalendarzowego.

Także, sytuacja epidemiologiczna, jaka zaistniała 
w 2021 r., wymusiła zmiany w organizacji pracy jednostek 
oświatowych. Wprowadzenie konieczności wykonywania 
pracy zdalnej przez nauczycieli nadal wzbudzało wąt-
pliwości w zakresie sposobu rozliczania ich godzin 
pracy, jak również w zakresie wypłaty dodatków do wyna-
grodzenia, np. dodatku za pracę w warunkach trudnych 
i uciążliwych.

Tym samym kontrole wykazały, że rozliczanie godzin 
ponadwymiarowych nauczycieli na podstawie art. 39 
ust. 4 ustawy Karty Nauczyciela w okresach miesięcznych 
jest praktycznie niewykonalne, zgodnie bowiem z tym 
przepisem składniki wynagrodzenia, których wysokość 
może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych 
prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu 
w ostatnim dniu miesiąca. W praktyce szkoły najczęściej 
rozliczają godziny ponadwymiarowe w okresach tygodnio-
wych lub wypłacają należności z tego tytułu w następnym 
miesiącu. Powyższe uzasadnia zmianę regulacji w części 
dotyczącej okresu rozliczeniowego.

Wskazać należy także, na nieprawidłowości z nawiązy-
waniem umów o pracę z nauczycielami. W trakcie kontroli 
stwierdzono liczne przypadki niepotwierdzania na piśmie 
rodzaju umowy o pracę oraz nieprawidłowości w treści 
umów (najczęściej był to brak wskazania miejsca wyko-
nywania pracy, co w przypadku zespołu szkół ma bardzo 
istotne znaczenie). Prowadzone czynności kontrolne ujaw-
niły również naruszenia dotyczące sposobów nawią-
zania stosunku pracy, zamiast mianowania stosowano 
umowy o pracę. Ponadto nawiązywano stosunki pracy na 
podstawie umowy o pracę na czas określony z pominię-
ciem ograniczeń określonych w art. 10 ust. 7 ustawy Karta 
Nauczyciela (skala nieprawidłowości w tym zakresie jest 
podobna jak w 2020 r. i w 2019 r.).

7.2.2. Handel – przestrzeganie przepisów 
prawa pracy, w tym bhp

Zakres kontroli

W 2021  r. przeprowadzono 73 kompleksowe kon-
trole placówek handlowych wielkopowierzchniowych 
(o powierzchni sali sprzedaży powyżej 300 m2), w któ-
rych pracę świadczyło blisko 3,4 tys. osób, w tym 3,2 tys. 
pracowników.
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W mniejszych sklepach, w  których wykonywało pracę 
ok. 2,4 tys. osób, w tym 15% na innej podstawie niż stosu-
nek pracy, zrealizowano 339 kontroli.

Łącznie w placówkach handlowych przeprowa-
dzono 412 kontroli. Działania miały charakter komplek-
sowy –  ocenie poddano zagadnienia z zakresu prawnej 
ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

7.2.2.1. Prawna ochrona pracy
Diagnoza
W roku sprawozdawczym w placówkach wielkopo-

wierzchniowych struktura stwierdzanych nieprawidło-
wości była zbliżona do lat poprzednich, ale ich natężenie 

wzrosło. Wydaje się, że spowodowane było to skalą 
zachorowań na COVID-19 i liczbą osób przebywających na 
kwarantannie, a w przypadku sklepów handlujących innym 
asortymentem niż artykuły pierwszej potrzeby, również 
ograniczeniami nakładanymi w  związku z  epidemią –  co 
przekładało się na występowanie problemów kadrowych. 
Generowało to problemy z planowaniem i  rozliczaniem 
czasu pracy oraz udzielaniem urlopów wypoczynkowych. 
W  placówkach objętych wiosną 2021  r. ograniczeniami, 
narastały problemy z terminową wypłatą wynagrodzeń.

W sklepach innych niż wielkopowierzchniowe 
podobnie jak w latach ubiegłych, struktura nieprawidłowości 

Odsetek kontroli placówek wielkopowierzchniowych, w toku których stwierdzono nieprawidłowości 
z zakresu prawnej ochrony pracy w latach 2019-2021

Naruszony obowiązek 2019 2020 2021

Udzielenie urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo 19,8 18,6 21,9

Poinformowanie pracownika na piśmie w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o wymienionych 
w art. 29 § 3 Kodeksu pracy aspektach jego stosunku pracy

9,9 20,0 20,5

Normy czasu pracy 11,6 17,1 20,5

Podział urlopu na części tak, aby co najmniej jedna z nich trwała co najmniej 14 dni kalendarzowych 8,2 10,0 20,5

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych 
pracowników

10,7 11,4 17,8

Wypłata ekwiwalentu w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części 
z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

16,0 30,0 16,4

Terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia 0,8 11,4 16,4

Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia 
i innych świadczeń związanych z pracą

12,4 12,8 15,1

Wydanie świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy 8,3 12,8 10,9

Odsetek kontroli pozostałych sklepów, w toku których stwierdzono nieprawidłowości 
z zakresu prawnej ochrony pracy w latach 2019-2021

Naruszony obowiązek 2019 2020 2021

Ustalenie systemów i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych 32,8 43,1 39,2

Poinformowanie pracownika na piśmie w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o wymienionych 
w art. 29 §3 Kodeksu pracy aspektach jego stosunku pracy

30,2 37,8 36,0

Prowadzenie dokumentacji w  sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych 
pracowników

22,8 27,5 29,2

Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika 17,9 26,4 26,5

Sporządzanie i przekazywanie rozkładów czasu pracy 18,7 18,8 23,6

Normy czasu pracy 14,5 14,8 19,8

Ustalenie w umowach o pracę zawartych z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu 
pracy dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad wynikający z umowy wymiar czasu pracy, po przepra-
cowaniu której pracownikom oprócz normalnego wynagrodzenia będzie przysługiwał dodatek, tak jak 
za pracę w godzinach nadliczbowych

23,1 17,4 17,7

Terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia 14,8 14,8 16,5
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była nieco odmienna niż w dużych placówkach. W małych 
sklepach, w szczególności oferujących artykuły inne niż 
spożywcze czy drogeryjne, znacząco większa była skala 
naruszeń, na co wpłynęła sytuacja społeczno-gospodarcza.

Wśród niewielkich placówek poddanych kontroli prawie 
88,7% stanowiły podmioty prowadzone przez przedsiębior-
ców zatrudniających do 9 osób, i – tak jak w 2020 r. – to wła-
śnie ta grupa pracodawców najczęściej podejmowała próby 
ograniczania kosztów prowadzonej działalności gospodar-
czej m.in. poprzez:

 − zmniejszanie wielkości zatrudnienia, co przy zwiększo-
nej absencji skutkowało naruszaniem przepisów o cza-
sie pracy, 

 − rezygnację z  usług podmiotów wyspecjalizowanych 
w  prowadzeniu dokumentacji kadrowej i  ograniczaniu 
korzystania z obsługi księgowej w zakresie naliczania 
wynagrodzeń.

W  placówkach wielkopowierzchniowych, jak i w  mniej-
szych, część nieprawidłowości to nierealizowanie obowiąz-
ków o charakterze formalnym, mających jednak znaczący 
wpływ na prawidłowość planowania i rozliczania czasu pra-
cy, co bezpośrednio wiąże się z naliczaniem i wypłacaniem 
świadczeń ze stosunku pracy.

W obu rodzajach sklepów nie odnotowano znaczącej 
skali nieprawidłowości w zakresie zawierania umów cywil-
noprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta 
umowa o pracę oraz przestrzegania przepisów o  minimal-
nej stawce godzinowej osób świadczących pracę na pod-
stawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług.

Kontrole ukierunkowane na ocenę i poprawę stanu prze-
strzegania przepisów prawnej ochrony pracy w sklepach, 
Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi od 23 lat. W tym okre-
sie osiągnięto znaczącą poprawę stanu praworządności 
w placówkach wielkopowierzchniowych – zwłaszcza doty-
czy to sieci długo działających na polskim rynku i o scentra-
lizowanym procesie zarządzania. Natomiast w placówkach 
niesieciowych, lub w sieciach opartych na polskim kapitale, 
zwłaszcza działających lokalnie nieprawidłowości występu-
ją w większym nasileniu. 

W przypadku mniejszych sklepów oddziaływanie 
inspekcji jest widocznie mniej efektywne – placówki są czę-
sto likwidowane, a na ich miejsce powstają nowe – nawet 
jeżeli ich właścicielem jest ten sam przedsiębiorca, utrud-
nia to sprawowanie systematycznego nadzoru. Ponadto dla 
małych firm znaczący problem stanowi zakres nałożonych 
obowiązków związanych z  zatrudnianiem pracowników 
oraz ich częste zmiany.

Wnioski
 ● W placówkach wielkopowierzchniowych nie występuje 

potrzeba intensyfikowania działań kontrolnych, ale 
powinny one być kontynuowane ze względu na ich 
dotychczasową efektywność.

 ● Skala nieprawidłowości i  częste zmiany własnościowe 
powodują, że w  mniejszych placówkach handlowych 
należy kontynuować wzmożony nadzór.

7.2.2.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Diagnoza
Placówki wielkopowierzchniowe
Wyniki kontroli wskazują na wciąż wysoki poziom ujaw-

nianych nieprawidłowości dotyczących magazynowania 
i  składowania produktów. W  tym obszarze naruszenia 
stwierdzono w  34% kontrolowanych placówek i  związane 
one były nie tylko z  niewłaściwym stanem urządzeń prze-
znaczonych do składowania i  magazynowania, głównie 
uszkodzonych lub nieopisanych czytelnymi informacjami 
o  dopuszczalnym obciążeniu regałów magazynowych, ale 
także składowaniem asortymentu w miejscach do tego nie-
przeznaczonych. W co trzeciej kontrolowanej placówce ujaw-
niono przypadki eksploatacji uszkodzonego osprzętu oraz 
urządzeń zasilanych energią elektryczną. Stwierdzano 
przypadki braku lub niewłaściwego zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem mechanicznym przewodów zasilających. 

Brak oznakowania znakami lub barwami bezpieczeństwa 
miejsc w zakładzie, w których występują zagrożenia dla pra-
cowników stwierdzono w  21% kontrolowanych marketów. 
Uchybienia dotyczące obowiązku zapewnienia pracownikom 
do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeń-
stwa i  higieny pracy, dotyczących stosowanych proce-
sów technologicznych oraz wykonywania prac związanych 
z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami dla zdrowia 
pracowników, ujawniono w  14% kontrolowanych placówek. 
W 11% spośród kontrolowanych placówek ujawniono niepra-
widłowości dotyczące oceny ryzyka zawodowego zwią-
zanego z wykonywaną pracą.

Wyniki kontroli z okresu trzech ostatnich lat wskazują na 
istotny wzrost w  2021  r. ujawnianych nieprawidłowości 
z zakresu magazynowania i składowania oraz eks-
ploatacji i  utrzymania urządzeń i  instalacji 
elektrycznych. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy, zdaniem kontrolujących 
inspektorów pracy, upatrywać należy w  znacznym obcią-
żeniu placówek handlowych oferowanymi produktami oraz 
niewystarczającymi nakładami na bieżące naprawy i utrzy-
manie urządzeń i instalacji elektrycznych. 
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Pozostałe placówki handlowe
W pozostałych placówkach handlowych najczęściej inter-

weniowano w związku z ujawnieniem przypadków niewła-
ściwej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych. 
Nieprawidłowości dotyczyły 39% kontrolowanych placówek 
i  polegały m.in. na eksploatacji uszkodzonego osprzętu, 
urządzeń, w szczególności przewodów zasilających.

Uchybienia dotyczące magazynowania i  składo-
wania polegały w  znacznej mierze na składowaniu asor-
tymentu w  miejscach do tego nieprzeznaczonych, w  tym 
w  ciągach komunikacyjnych, bezpośrednio na podło-
dze (30% kontrolowanych placówek). W  21% placówek 

handlowych nie zapewniono pracownikom aktualnych 
instrukcji bezpieczeństwa i  higieny pracy dotyczą-
cych stosowanych w zakładzie procesów technologicznych 
oraz obsługi eksploatowanych urządzeń technicznych. 

Porównanie wyników kontroli za okres trzech ostatnich 
lat wskazuje na utrzymujący się poziom nieprawidłowości 
w większości kontrolowanych obszarów. 

W porównaniu do lat ubiegłych, zarówno w przypadku 
placówek wielkopowierzchniowych, jak i  pozostałych pla-
cówek handlowych, zmalała liczba ujawnionych nie-
prawidłowości z zakresu oceny ryzyka zawodowego 
związanego z  wykonywaną pracą, aktualizowania oraz 
informowania pracowników o tym ryzyku. 

Wnioski 
Wyniki kontroli przeprowadzonych w  latach 2019-2021 

wskazują na potrzebę:
 ● kontynuowania nadzoru i  kontroli w  zakresie 

technicznego bezpieczeństwa pracy we wszystkich 
placówkach handlowych, w  przypadku mniejszych 
placówek wskazana jest dalsza intensyfikacja działań;

 ● kontynuowania poradnictwa oraz działań prewen-
cyjnych, w  szczególności w  obszarach: eksploatacji 
instalacji, osprzętu i  urządzeń elektroenergetycznych, 
magazynowania i  składowania, eksploatacji maszyn 
oraz środków pomocniczych w  transporcie ręcznym, 
a także szeroko pojętego przygotowania do pracy.

7.2.2.3. Przestrzeganie przepisów 
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta 
oraz w niektóre inne dni

Zakres kontroli
Celem kontroli było dokonanie oceny przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 10  stycznia 2018  r. o ogranicze-
niu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. 
Podejmowane czynności w większości przypadków miały 
charakter interwencyjny. Oprócz kontroli interwencyjnych 
realizowano także kontrole planowe, w szczególności 
w  tych placówkach, w  których dokonywano kompleksowej 
oceny stanu przestrzegania przepisów prawa pracy.

Dobór sklepów do kontroli wynikał z rozpoznania inspek-
torów pracy oraz ze zgłoszonych skarg, a także od osób 
(w 2021  r. sporadycznych), które podczas dyżurów kon-
taktowały się telefonicznie z  pracownikami  okręgowych 
inspektoratów pracy. W   pierwszej kolejności kontrolowa-
no placówki, w których uprzednio stwierdzono naruszenia 
przepisów ustawy.

Porównanie wybranych aspektów przestrzegania 
przepisów w zakresie technicznego bezpieczeństwa 

pracy w latach 2019-2021

odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości

30

32

34

15
12

29

13

23

24

12

12

15

39

37

41

odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości

33

21

23

21

23

28

14

17

10

11

26

12

34

23

27

2019
2020
2021

2019
2020
2021

instalacje i urządzenia 
elektroenergetyczne

ocena ryzyka 
zawodowego

oznakowanie 
i zabezpieczenie 

miejsc niebezpiecznych

magazynowanie 
i składowanie

instrukcje bhp

instalacje i urządzenia 
elektroenergetyczne

oznakowanie 
i zabezpieczenie 

miejsc niebezpiecznych

instrukcje bhp

ocena ryzyka zawodowego

magazynowanie 
i składowanie

PLACÓWKI WIELKOPOWIERZCHNIOWE

W latach 2019, 2020 i 2021 przeprowadzono 
odpowiednio 121, 70 i 73 kontroli

POZOSTAŁE PLACÓWKI HANDLOWE

W latach 2019, 2020 i 2021 przeprowadzono 
odpowiednio 268, 275 i 339 kontroli
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W 2021 r.  skontrolowano łącznie 2 043 placówki han-
dlowe. Dodatkowo inspektorzy pracy, dokonując rozpozna-
nia (przede wszystkim na skutek zgłoszeń przyjętych na 
telefony dyżurne i innego rodzaju sygnałów), odwiedzili 216 
placówek, stwierdzając, że były one – zgodnie z przepisa-
mi – zamknięte. Zatem działania kontrolne i rozpoznawcze 
objęły łącznie 2 259 sklepów.

Diagnoza
Niektóre okręgowe inspektoraty pracy, wzorem lat ubie-

głych, uruchomiły telefony dyżurne, czynne w dni objęte 
zakazem handlu, celem umożliwienia społeczeństwu zgła-
szania placówek łamiących ten przepis. Część spośród 
napływających sygnałów została zbadana jeszcze w dniu 
dokonania zgłoszenia. 

W niektórych województwach nie odnotowano żadnych 
sygnałów o nieprawidłowościach, dlatego też podjęto decy-
zję o likwidacji dyżurów. Telefony dyżurne funkcjonowały 
w kilku okręgowych inspektoratach pracy, w których nadal 
istniało takie zapotrzebowanie.

Naruszenie zakazu powierzania pracownikom lub 
zatrudnionym pracy w  handlu lub przy wykonywaniu czyn-
ności związanych z  handlem w  niedziele, święta, w  sobo-
tę poprzedzającą Święta Wielkanocne bądź w  Wigilię 
Bożego Narodzenia stwierdzono w  niewielu kontrolowa-
nych placówkach.

Ujawniono powierzanie pracy w   handlu lub czynno-
ści związanych z  handlem 973 pracownikom oraz 715 

zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy, a  tak-
że 58 osobom świadczącym pracę nielegalnie.

Jak wynika z przedstawionych danych, po okresie, w któ-
rym odsetek podmiotów naruszających przepisy wykazywał 
tendencję malejącą, w roku sprawozdawczym zanotowano 
wzrost w małych sklepach. Naruszenie zakazu powierzania 
pracy pracownikom lub zatrudnionym w  sobotę poprzedza-
jącą Święta Wielkanocne bądź w  Wigilię Bożego Narodze-
nia po godzinie 14 w  placówkach wielkopowierzchniowych 
ujawniono w  jednym przypadku, wobec dwóch stwierdzo-
nych w roku poprzednim.

Na skutek obowiązywania art. 15i ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, ujawniane nieprawidłowości – zarówno w pla-
cówkach wielkopowierzchniowych, jak i mniejszych – pole-
gały głównie na powierzaniu wykonywania pracy w handlu 
pracownikom i   zatrudnionym. Zgodnie z  przywołanym 
unormowaniem w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu pandemii oraz w okresie 30 dni 
następujących po ich odwołaniu zakaz, o którym mowa 
w art. 5  ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i świę-
ta oraz w  niektóre inne dni, nie obowiązuje w niedziele 
w zakresie wykonywania czynności związanych z  handlem, 
polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozy-
cji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracowni-
kowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności (nie 
dotyczy to niedziel, które przypadają w święto). Ze względu 
na wskazany przepis placówki handlowe mogły kończyć 
handel o północy w sobotę, powierzając osobom świadczą-
cym pracę po tej godzinie wykonywanie czynności porząd-
kowych oraz innych związanych z  zamknięciem sklepu, co 
przed 31 marca 2020 r. stanowiło naruszenie przepisów.

Odsetek kontroli, w toku których stwierdzono naruszenie zakazu powierzania pracownikom 
lub zatrudnionym pracy w handlu lub przy wykonywaniu czynności związanych z handlem w latach 2019-2021

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Ogółem 6,4 4,7 5,1

W niedzielę
placówki wielkopowierzchniowe 14,5 9,4 2,7

małe sklepy 6,2 4,6 4,8

W święto
placówki wielkopowierzchniowe 0 0 0

małe sklepy 6,0 5,4 7,7

W dniu 24 grudnia lub sobotę  
poprzedzającą Święta Wielkanocne  
po godzinie 14

placówki wielkopowierzchniowe 0 20,0 12,5

małe sklepy 12,6 6,9 11,1

Zgłoszenia na telefony dyżurne w latach 2019-2021 
Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Liczba zgłoszeń, w tym: 682 98 66

Zbadanych w dniu zgło-
szenia

276 37 20

Odsetek zgłoszeń zasad-
nych wśród zbadanych

17 2 5
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Nie stwierdzono wielokrotnego naruszania zakazu han-
dlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w   wielko-
powierzchniowych placówkach handlowych. Problem ten 
występował sporadycznie w mniejszych sklepach, w zdecy-
dowanie mniejszym wymiarze, niż w latach ubiegłych.

W 12 kontrolach (wobec 22 w  2020  r.) ujawniono przy-
padki naruszania art. 4 ustawy o ograniczeniu handlu w nie-
dziele i święta oraz w niektóre inne dni (zakaz nieodpłatnego 
powierzania wykonywania pracy w handlu lub wykonywaniu 
czynności związanych z handlem w placówkach handlowych 
w  niedziele i  święta, a  także w dniu 24 grudnia i  w sobotę 
bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Świąt Wielkiej 
Nocy).

Przedsiębiorcy stosunkowo dobrze znają przepisy obowią-
zujące w zakresie zakazu handlu i  korzystają z możliwości, 
jakie dają wyłączenia spod zakazu handlu, określone 
w  art. 6 ustawy, jednakże zdarzały się przypadki niewłaści-
wego ich stosowania. Aktualne pozostały problemy opisane 
w  poprzednich sprawozdaniach z  działalności PIP –  w tym 
dotyczące placówek handlowych funkcjonujących pod szyl-
dem pocztowych; nadal problemem było powierzanie handlu 
w dni objęte zakazem członkom rodziny. Zatem spostrze-
żenia poczynione w latach ubiegłych, iż część przepisów 
ustawy (w szczególności dotyczących niektórych wyłączeń 
spod zakazu handlu, np. placówek handlowych, w których 
przeważająca działalność polega na handlu wyrobami tyto-
niowymi, czy placówek pocztowych) może funkcjonować nie-
zgodnie z założeniami ustawodawcy, zachowały aktualność. 
Jednak zjawiskom tym ma przeciwdziałać dokonana 14 paź-
dziernika 2021  r. nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 1891), 
która weszła w życie 2 lutego 2022 r. Wprowadzone zmiany 
zmierzają do ograniczenia praktyk postrzeganych jako omi-
janie nałożonych przez ustawodawcę ograniczeń. Zmienione 
unormowania budzą pewne wątpliwości interpretacyjne, co 
szerzej omówiono w części 12. Sprawozdania, poświęconej 
ocenie rozwiązań prawnych.

Wnioski

Pomimo wzrostu odsetka kontroli, w  toku których ujaw-
niono nieprzestrzeganie przepisów, poziom respektowania 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 
w niektóre inne dni można uznać za stosunkowo wysoki; 
sytuacja wymaga jednak monitorowania.

7.2.3. Przestrzeganie przepisów dotyczących 
pracowniczych planów kapitałowych

Zakres kontroli
W 2021 r. Państwowa Inspekcja Pracy kontynuowała kon-

trole dotyczące przestrzegania przepisów o pracowniczych 

planach kapitałowych (PPK). W  tym roku kontroli podle-
gały wszystkie podmioty zatrudniające, objęte stosowa-
niem ustawy, bez względu na stan zatrudnienia czy formę 
własności. Zakresem kontroli objęte zostały zagadnienia 
dotyczące obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie i  pro-
wadzenie pracowniczych planów kapitałowych oraz doko-
nywania wpłat do PPK w wymaganym przepisami terminie.

Łącznie przeprowadzono 262 kontrole (w 2020  r. 
– 206, w 2019 r. – 62), z czego 62 kontrole inicjowane były 
skargami pracowników (w 2020 r. – 6 kontroli skargowych, 
w 2019 r. – 3). 

W skontrolowanych jednostkach pracę świadczyło blisko 
79,3 tys. osób, w tym 72,2 tys. pracowników na podstawie 
stosunku pracy.

Najwięcej kontroli przeprowadzono w podmiotach zatrud-
niających od 50 do 249 osób – 107 kontroli. Ponadto 79 kon-
troli przeprowadzono w podmiotach zatrudniających od 10 
do 49 osób, 60 kontroli –  w zakładach powyżej 250 osób 
oraz 16 kontroli w podmiotach zatrudniających do 9 osób.

51 kontroli dotyczyło sektora publicznego, z  czego 
4  kontrole przeprowadzono w  jednostkach państwowych, 
44 –  w jednostkach samorządowych, 3  – w  jednostkach 
mieszanych. 

Diagnoza

Nieprawidłowości stwierdzono u  13,7% kontro-
lowanych pracodawców, co zdecydowanie wska-
zuje na wzrost w  stosunku do roku ubiegłego 
(w 2020 r. – nieprawidłowości stwierdzono u 8,7% kon-
trolowanych pracodawców). 

Najwięcej nieprawidłowości ujawniono w  zakładach 
zatrudniających do 9 osób (25% kontrolowanych pracodaw-
ców) oraz od 10 do 49 osób (19%).

Naruszenia przepisów dotyczyły głównie pracodaw-
ców z  sektora prywatnego (16% kontrolowanych). W  sek-
torze publicznym występowały zdecydowanie rzadziej 
(4% pracodawców).

Umowy o zarządzanie PPK, co do zasady były zawie-
rane w  określonych przepisami terminach. Stwierdzono 
5 wykroczeń w zakresie braku umowy o zarządzanie PPK 
oraz 5 wykroczeń dotyczących uchybienia terminom zawar-
cia umów o zarządzanie PPK. Jako główną przyczynę 
podawano: przeoczenie terminu przez podmiot zatrudnia-
jący (umowa była zawierana po otrzymaniu od Polskiego 
Funduszu Rozwoju wezwania do zawarcia tej umowy). Inne 
przyczyny to brak dostatecznej wiedzy w zakresie nowych 
obowiązków dotyczących PPK, zwłaszcza w  mniejszych 
podmiotach zatrudniających. 
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Dodatkowo jedno wykroczenie polegało na utrudnianiu 
działalności Państwowej Inspekcji Pracy, uniemożliwieniu 
prowadzenia czynności kontrolnych.

W trakcie kontroli inspektorzy pracy spotykali się z wątpli-
wościami podmiotów zatrudniających dotyczącymi podsta-
wy prawnej umożliwiającej zawieszenie dokonywania wpłat 
w okresie pandemii na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 usta-
wy o pracowniczych planach kapitałowych. Odnotowywa-
no przypadki, że pracodawcy uznawali wyżej wymieniony 
przepis za niedający podstawy prawnej do zawieszenia 
dokonywania wpłat do PPK (obawiając się sankcji wykro-
czeniowej). W przypadku zawieszania dokonywania wpłat 
do PPK przyjmowano, że przestój ekonomiczny albo obni-
żony wymiar czasu pracy wprowadzony zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o  szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, jest uzasad-
nieniem wystarczającym do zastosowania tego zawiesze-
nia. Ponadto pracodawcy powoływali się na wyjaśnienia 
umieszczane przez Polski Fundusz Rozwoju na oficjalnej 
stronie internetowej www.mojeppk.pl

W odniesieniu do zawierania umów o prowadzenie PPK 
w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej inspektorzy pracy 
stwierdzili 14 wykroczeń, w  tym 7  dotyczyło niezawarcia 
umowy, a pozostałe zawarcia umowy po terminie. Często 
nieterminowe zawarcie umów o prowadzenie PPK doty-
czyło poszczególnych pracowników, np. nowo zatrudnio-
nych. Wśród przyczyn tej nieprawidłowości wskazywano: 
niewywiązanie się z obowiązków wskazanych w umowie 
o współpracy przez wynajęte zewnętrzne biuro rachunko-
we, brak dostatecznej wiedzy służb pracowniczych, błędy 
interpretacyjne obowiązujących przepisów prawa.

Najwięcej, bo 21 wykroczeń stwierdzono w zakre-
sie dokonywania wpłat do PPK, w tym: 

 − 8 wykroczeń w zakresie niedokonania wpłaty do PPK, 
 − 2 wykroczenia dotyczące zaniżenia kwoty należnej,
 − 11 wykroczeń dotyczyło nieterminowego przekazania 

środków do PPK. 

Wskazywane przez pracodawców przyczyny wyżej 
wymienionych uchybień to: pomyłka przy wpisywaniu kwo-
ty przelewu wpłaty do PPK, brak środków finansowych na 
dokonanie wpłat, niewłaściwe oznaczenie przekazywa-
nych kwot, co skutkowało zwrotem przekazanych środków.

Skargi dotyczące nieprzestrzegania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Przedmiot skargi Liczba 
skarg

Zasadność skarg

 Zasadne Zasadne 
częściowo

 Bez-
zasadne

Niemożliwe 
do ustale-

nia
W toku

Nieprawidłowości dot. dokonywania wpłat do PPK 16 9 0 2 2 3

Nieprawidłowości dot zawieranie umowy o zarzą-
dzanie PPK

11 6 1 3 1 0

Nieprawidłowy tryb wyboru instytucji finansowej, 
z którą zawiera się umowę o zarządzanie PPK

3 2 0 1 0 0

Niezawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu 
i na rzecz osoby zatrudnionej

9 5 1 3 0 0

Niezgłoszenie bądź zgłoszenie nieprawdziwych 
danych wymaganych ustawą o PPK

3 1 0 1 1 0

W związku z ujawnieniem 46 wykroczeń (w 36 kontro-
lach) inspektorzy pracy nałożyli łącznie 20 mandatów na 
łączną kwotę 26,4 tys. zł, zastosowali 15 środków 
oddziaływania wychowawczego, w  jednym przypadku 
skierowali wniosek do sądu.

W 2021  r. inspektorzy pracy zbadali 62 zagadnienia 
skargowe dotyczące przestrzegania przepisów ustawy 
o pracowniczych planach kapitałowych (w 27 kontrolach). 

Wnioski

Najważniejsze wnioski po kontrolach prowadzonych 
w 2021 r. dotyczących przestrzegania przepisów ustawy 
o pracowniczych planach kapitałowych:

 ● prowadzenie kontroli z  ukierunkowaniem na podmioty 
zatrudniające powyżej 250 osób, z  uwagi na obowią-
zywanie przepisów ustawy o  pracowniczych planach 
kapitałowych do tej grupy od 2019 r.,
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 ● rozważenie zmian legislacyjnych umożliwiających 
inspektorom pracy wydawanie środków prawnych 
w  formie wystąpień lub poleceń. Ocenę rozwiązań 
prawnych zawartych w  ustawie o pracowniczych 
planach kapitałowych szerzej omówiono w części 12. 
Sprawozdania.

7.2.4. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych

Zakres kontroli
Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy 

w zakresie urlopów wypoczynkowych przeprowadzono na 
terenie działania wszystkich okręgowych inspektoratów 
pracy. Objęto nimi 595 pracodawców. W kontrolowanych 
zakładach zatrudniano łącznie ponad 286 tys. osób, w tym 
blisko 94 tys. pracowników świadczyło pracę na podstawie 
stosunku pracy.

Najwięcej kontroli przeprowadzono u  pracodawców 
zatrudniających od 10 do 49 osób (208 kontroli) oraz 
u pracodawców zatrudniających do 9 pracowników – 188 
kontroli.

Prawie 52% kontroli (304) z  zakresu urlopów wypo-
czynkowych zostało przeprowadzonych u  pracodawców 
z  branż: handel i  naprawy, przetwórstwo przemysłowe 
oraz w administracji publicznej.

Diagnoza
Wyniki kontroli wykazały, że szczególnie często naru-

szany był przez pracodawców obowiązek udzielenia 
pracownikom urlopu wypoczynkowego w  roku 
nabycia do niego prawa – nieprawidłowość stwierdzo-
no w trakcie 353 kontroli. 

Kolejnym często występującym naruszeniem było nie-
prawidłowe dzielenie urlopu wypoczynkowego, a  tym 
samym niezapewnienie pracownikom wypoczynku 
trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalenda-
rzowych, co stwierdzono podczas przeprowadzania 262 
kontroli. Dzielenie urlopów wypoczynkowych na krót-
sze okresy uniemożliwiało pracownikom nabycie prawa 
do świadczenia urlopowego przewidzianego w  ustawie 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W trakcie 174 kontroli inspektorzy stwierdzili niepra-
widłowości w  ustalaniu planu urlopów wypoczynko-
wych. Polegały one najczęściej na ujmowaniu w  planie 
urlopów 4 dni urlopu na żądanie i ustalaniu urlopu w taki 
sposób, że żadna jego część nie obejmowała co najmniej 
14 kolejnych dni kalendarzowych.

Natomiast w  zakresie ustalania wymiaru kolejne-
go urlopu wypoczynkowego nieprawidłowości ujaw-
niono podczas 61 kontroli. Dotyczyły one najczęściej 

pracowników zatrudnianych w  trakcie roku kalendarzo-
wego oraz pracowników zatrudnionych w  niepełnym 
wymiarze czasu pracy. Pracodawcy w  tych przypadkach 
w  sposób nieprawidłowy dokonywali wyliczenia wymiaru 
urlopu, nie zaokrąglając niepełnego dnia urlopu w górę do 
pełnego dnia.

Wyniki kontroli wskazują, że prowadzone od kilku 
lat kontrole i  działania popularyzacyjno-informacyjne 
w  zakresie urlopów wypoczynkowych przynoszą pozy-
tywne rezultaty i stan przestrzegania przez pracodawców 
przepisów o  urlopach wypoczynkowych ulega poprawie, 
bowiem np. tylko podczas 12 kontroli ujawniono niepra-
widłowości związane z udzielaniem pracownikom pierw-
szego urlopu wypoczynkowego, natomiast w  trakcie 
13 kontroli stwierdzono niezgodne z przepisami udzielanie 
pracownikom urlopu na żądanie.

Wnioski

Wyniki kontroli wskazują, że pomimo pewnej poprawy, 
stan przestrzegania przepisów dotyczących 
urlopów wypoczynkowych nadal nie jest 
zadowalający.

Od wielu lat najczęściej naruszane są przepisy Kodek-
su pracy, zobowiązujące pracodawców do udzielenia 
pracownikowi urlopu wypoczynkowego w  danym roku 
kalendarzowym, a  urlopu zaległego –  najpóźniej w  ter-
minie do 30 września następnego roku kalendarzowego. 
Należy jednak zaznaczyć, że zmiana art. 168 Kp polega-
jąca na wydłużeniu okresu na udzielenie urlopu niewyko-
rzystanego w terminie, przyczyniła się do spadku odsetka 
kontroli w  trakcie których nie przestrzegano przepisów 
w tym zakresie. 

Natomiast, u  nielicznej grupy pracodawców stwier-
dzono nieprawidłowości dotyczące wypłacania wynagro-
dzenia za urlop i  ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy 
(stwierdzono podczas 22 kontroli). 

Z kolei znaczna poprawa nastąpiła w przypadku udzie-
lania pracownikom pierwszego urlopu wypoczynkowego 
oraz urlopu na żądanie.

Biorąc pod uwagę ogólną skalę nieprawidłowości 
stwierdzonych w  ramach realizacji tematu dotyczącego 
przestrzegania przepisów o  urlopach wypoczynkowych, 
która w obszarach poszczególnych zagadnień urlopowych 
nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, należy uznać 
za celowe kontynuowanie kontroli w  zakresie przestrze-
gania tych przepisów. Państwowa Inspekcja Pracy kon-
tynuować będzie podejmowane działania prewencyjne, 
w  tym organizowanie szkoleń, seminariów, których adre-
satami będą m.in. pracodawcy zatrudniający niewielką 
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liczbę pracowników. Ponadto planuje się wspieranie kon-
troli akcjami informacyjnymi.

7.3. Legalność zatrudnienia

7.3.1. Legalność zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej obywateli polskich

Zakres kontroli 
W 2021  r. inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 

13,8 tys. kontroli, podczas których badali legalność zatrud-
nienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich. Kontrolą 
objęto ponad 80,6 tys. osób. 

Wśród skontrolowanych podmiotów wyróżnić można m.in.:
 9 firmy prowadzące działalność w  branżach, które na 

podstawie wyników kontroli z  lat ubiegłych uznano za 
najbardziej zagrożone ryzykiem powierzania pracy 
nierejestrowanej; 

 9 podmioty prowadzące działalność specyficzną dla 
danego regionu, w  których istnieje prawdopodobień-
stwo nielegalnego zatrudnienia;

 9 podmioty świadczące usługi pracy tymczasowej, 
w  szczególności w  zakresie zgodności umów 
cywilnoprawnych z  charakterem pracy powierzanej 
tymczasowo;

 9 przedsiębiorstwa z branży, która w  roku sprawozdaw-
czym została objęta szczególną uwagą PIP, tj. zakła-
dy świadczące usługi sprzątania (utrzymanie porządku 
w budynkach i zakładach, utrzymanie czystości, wywóz 
śmieci i odpadów);

 9 podmioty powierzające pracę sezonowo, w  których 
np. w  okresie letnim lub zimowym następuje okreso-
wy wzrost aktywności (w punktach gastronomicznych 
i  podmiotach świadczących usługi hotelarskie, tury-
styczne lub sportowo-rekreacyjne, obiektach organiza-
cji wypoczynku, etc.);

 9 niewielkie zakłady usługowe w  małych miejscowo-
ściach (fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomiczne);

 9 zakłady wytypowane do kontroli na podstawie skarg 
oraz wniosków i powiadomień pochodzących z różnych 
źródeł (osoby indywidualne, organy podatkowe, urzędy 
pracy, organy policji i ZUS).

Zakres prowadzonych kontroli obejmował sprawdzenie 
dopełnienia przez kontrolowane podmioty i osoby, których 
legalność zatrudnienia była weryfikowana, obowiązków, 
które decydują o  uznaniu, że powierzenie pracy 
odbywa się w sposób legalny, tj.:

 − zawarcie umowy o  pracę w  formie pisemnej lub 
potwierdzenie na piśmie warunków zawartej umowy 

o pracę przed faktycznym dopuszczeniem pracownika 
do pracy;

 − zgłoszenie pracobiorcy do ubezpieczenia spo-
łecznego, w  tym także terminowość realizacji tego 
obowiązku;

 − dopełnienie przez bezrobotnego obowiązku powia-
domienia urzędu pracy o  podjęciu zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub działalności.

Inspektorzy pracy sprawdzali także:
 − realizację przez kontrolowane podmioty obowiązków 

dotyczących opłacania składek na Fundusz Pracy 
(m.in. co do terminowości oraz prawidłowości danych 
mających wpływ na ich wysokość);

 − okoliczności zatrudniania i  wypłacania wynagrodzeń 
pracownikom uchylającym się od wykonania obowiąz-
ku alimentacyjnego (dłużnicy alimentacyjni).

Diagnoza
Wśród skontrolowanych firm dominowały mikroprzed-

siębiorstwa, zatrudniające do 9  osób (64% ogółu 
kontroli) i małe zakłady pracy o zatrudnieniu od 10 do 49 
osób (27%).

Najwięcej kontroli przeprowadzono w podmiotach nale-
żących do następujących sekcji gospodarki narodowej: 
handel i naprawy (29% ogółu kontroli), przetwórstwo 
przemysłowe, budownictwo (po 16%) oraz zakwaterowanie 
i usługi gastronomiczne (9%). 

Kontrolami objęto przede wszystkim podmioty zlo-
kalizowane w  województwach: śląskim (12% ogółu 
kontroli), lubelskim (10%), pomorskim (8%), a  także 
małopolskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim, pod-
laskim (po 7%). 

Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarob-
kową stwierdzono podczas 4,6 tys. kontro-
li, tj. w  ramach 33,4% ogółu przeprowadzonych 
kontroli (w 2020 r. 4 tys. kontroli, tj. 35% ogółu przepro-
wadzonych kontroli, w 2019 r. podczas 5,6 tys. kontroli, 
tj. 31% ogółu przeprowadzonych kontroli). 
Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarob-
kową stwierdzono w  odniesieniu do blisko 10 tys. 
osób, co stanowi 12,4% osób objętych sprawdze-
niem (w 2020  r. w stosunku do 8,7 tys. osób, tj. 13%, 
w 2019 r. – do 12,5 tys. osób, tj. 11%). 

Największy odsetek osób w  danym województwie, 
w stosunku do których stwierdzono nielegalne zatrudnienie 
lub nielegalną inną pracę zarobkową, wykazano w  woje-
wództwach: małopolskim –  24,9% przypadków, śląskim 



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

ROZDZIAŁ 7  129 

– 20,4%, warmińsko-mazurskim - 16,7% i następnie w woje-
wództwach świętokrzyskim i  mazowieckim (odpowiednio 
15,8% i 15,2%).

Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 
 − braku lub nieterminowego potwierdzenia na piśmie 

rodzaju i  warunków zawartej z pracownikiem umowy 
o pracę – 1 183 przypadki, tj. 1,5% ogółu osób objętych 
kontrolą legalności zatrudnienia;

 − braku lub nieterminowego zgłoszenia do ubezpieczeń 
społecznych – 9 184 przypadki, tj. 11,4% ogółu osób 
objętych kontrolą;  

 − niezawiadomienia przez bezrobotnych powiatowego 
urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarob-
kowej lub działalności – 213 przypadków, tj. 0,3% osób 
objętych kontrolą.

Nielegalne zatrudnienie i nielegalna inna praca zarobkowa w 2021 r. - odsetek w danym województwie

do 9
od 10 do 14
od 15 do19
20 i powyżej

zachodnio-
-pomorskie

kujawsko-
pomorskie

warmińsko-
mazurskie

pomorskie

podlaskie

mazowieckie

lubelskie

lubuskie

dolnośląskie

opolskie
śląskie

małopolskie
podkarpackie

świętokrzyskie

łódzkie

wielkopolskie

13,4

10,1

16,7

5,7

7,5

15,2

5,3

12,3

7,4

11,7
20,4

24,9
10,1

15,8

11,1

13,9

Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarob-
kową najczęściej ujawniano w  podmiotach działających 
w sektorach: handel i naprawy (29% ogółu kontroli), 
przetwórstwo przemysłowe, budownictwo (po 16%) oraz 
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (9%).

Najwyższy odsetek osób nielegalnie zatrudnio-
nych lub wykonujących nielegalnie inną pracę zarobkową  
odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach – 15,3% ogó-
łu objętych kontrolą i w podmiotach małych – 11,5%. Nato-
miast w podmiotach średnich (zatrudniających od 50 do 249 
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osób) i w podmiotach dużych (zatrudniających 250 i więcej 
osób) – odpowiednio 7,9% i 8%.

W 2021  r. nieprawidłowości w  zakresie realizacji obo-
wiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, termi-
nowości wykonania tego obowiązku oraz prawidłowości 
zgłoszenia danych mających wpływ na wymiar tych składek 
stwierdzono w prawie 2,5 tys., czyli 18,0%, przeprowa-
dzonych kontroli (w 2020  r. w 1,8 tys. kontroli – 15,7%, 
w 2019 r.  w 3,7 tys. kontroli – 20,4%).

Najwięcej takich przypadków ujawniono w  podmiotach 
działających w branżach: handel i naprawy (24,7% przy-
padków), a  następnie przetwórstwo przemysłowe (16,2%) 
oraz budownictwo (16,0%). 

W okresie sprawozdawczym kontynuowano współpra-
cę PIP z  innymi organami w zakresie eliminowania 
nielegalnego zatrudnienia, m.in. poprzez prowadzenie 

tzw. kontroli na wniosek organu współdziałającego oraz 
powiadamianie o  stwierdzanych nieprawidłowościach. 
W 2021 r. kontrole na wniosek organu współdziałają-
cego zrealizowano na podstawie powiadomień z urzędów 
celno-skarbowych –  184 kontrole, Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych – 175, policji – 73, a także powiatowych 
urzędów pracy – 58. W następstwie prowadzonych czynno-
ści kontrolnych inspektorzy pracy skierowali do właściwych 
urzędów i organów administracji państwowej oraz samorzą-
du terytorialnego powiadomienia o wynikach kontroli, w tym 
m.in. do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych –  633, 
naczelników urzędów celno-skarbowych –  280 i  wojewo-
dów – 278.

Analizując przyczyny nielegalnego powierzania i wyko-
nywania pracy, należy stwierdzić, że właściwie od lat nie 
ulegają one zmianie. Do najważniejszych z  nich należy 
zaliczyć: 

Nielegalne zatrudnienie i nielegalna inna praca zarobkowa w latach 2019-2021 (wg województw) 

Województwo

2019 2020 2021

Liczba osób 
objętych 
kontrolą

Liczba osób 
nielegalnie 

zatrudnionych 
lub 

wykonujących 
nielegalnie 
inną pracę 
zarobkową

Liczba osób 
objętych 
kontrolą

Liczba osób 
nielegalnie 

zatrudnionych 
lub 

wykonujących 
nielegalnie 
inną pracę 
zarobkową

Liczba osób 
objętych 
kontrolą

Liczba osób 
nielegalnie 

zatrudnionych 
lub 

wykonujących 
nielegalnie 
inną pracę 
zarobkową

Dolnośląskie 7 537 495 4 073 411 4 972 369

Kujawsko-
pomorskie

6 616 371 4 110 335 5 774 581

Lubelskie 9 743 415 5 800 203 8 081 428

Lubuskie 3 454 110 1 618 166 2 671 328

Łódzkie 6 810 1 121 4 946 611 4 992 554

Małopolskie 6 616 1 786 6 266 1 259 6 453 1 609

Mazowieckie 3 704 237 2 079 362 2 557 389

Opolskie 5 922 92 1 567 99 1 950 229

Podkarpackie 7 477 938 3 798 499 5 206 527

Podlaskie 8 280 603 4 397 350 6 376 478

Pomorskie 7 751 199 5 208 431 7 653 436

Śląskie 12 819 3 189 10 150 2 147 9 098 1 856

Świętokrzyskie 5 033 696 2 112 370 3 957 624

Warmińsko-mazur-
skie

3 003 325 2 098 267 1 991 333

Wielkopolskie 12 941 1 392 5 492 756 5 390 748

Zachodniopomorskie 5 221 509 2 918 449 3 511 471

Ogółem 112 927 12 478 66 632 8 715 80 632 9 960
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 9 po stronie powierzających pracę:
 − obniżenie kosztów pracy poprzez nieodprowadza-

nie składek do ZUS, zaliczek na podatek dochodowy 
od wynagrodzeń wypłaconych osobom zatrudnionym 
„na czarno”, wydatków na badania lekarskie, szkole-
nia bhp i  innych obciążeń, jakie wiążą się z  zatrud-
nieniem rejestrowanym (np. finansowanie absencji 

chorobowej, urlopu wypoczynkowego itp.), co w kon-
sekwencji może przekładać się na większe zyski 
przedsiębiorców albo na niższą cenę za produkty 
i  usługi oferowane w  ramach nieuczciwej konkuren-
cji, a także możliwość wypłacenia wyższej kwoty „na 
rękę”; 

 − oszczędności związane z  zatrudnianiem pra-
cowników, którzy nie biorą udziału w  generowa-
niu dochodu przedsiębiorstwa (kadry, księgowość) 
–  przez zmniejszenie liczby osób zatrudnionych do 
obsługi firmy;

 − brak płynności finansowej związanej z  obciąże-
niami wynikającymi z zatrudnienia pracowników bądź 
trudna sytuacja finansowa przedsiębiorcy; 

 − sytuacja na rynku pracy i  związana z  tym duża 
rotacja pracowników, zwłaszcza zatrudnianych przy 
pracach niewymagających wysokich kwalifikacji, 
powodują trudności w  pozyskaniu do pracy osób 
o  właściwych kompetencjach, przedsiębiorcy chcąc 
sprawdzić przydatność kandydata do pracy określo-
nego rodzaju powierzają pracę początkowo nieformal-
nie, aby uniknąć kosztów związanych z  zawarciem 
umowy o pracę na „okres próbny”; 

 − możliwość doraźnego, elastycznego powierza-
nia pracy bez żadnych formalności,  dostosowane-
go do bieżących potrzeb i dynamiki rynku, zwłaszcza 
w  okresie nasilenia prac sezonowych (rolnictwo, 
sadownictwo, turystyka, mała gastronomia); 

 − chęć uniknięcia konieczności przestrzegania 
przepisów prawa pracy dotyczących zawierania 
i  rozwiązywania umów o  pracę (np. przestrzegania 
zakazu rozwiązywania stosunku pracy w określonych 
przez prawo sytuacjach, respektowania obowiązują-
cych okresów wypowiedzenia, itp);

 − wiedzę kontrolowanych podmiotów na temat 
trudności organów kontrolnych w  dowiedzeniu 
pracy nielegalnej, szczególnie jeśli obie strony trwa-
ją w „zmowie milczenia”, co w połączeniu z regu-
lacjami prawnymi sprzyjającymi nielegalnemu 
zatrudnieniu (np. dotyczącymi terminu na zgłosze-
nie do ubezpieczenia społecznego) utrwala niedozwo-
lone praktyki;

 − niskie, przewidziane prawem sankcje za naru-
szenie przepisów z  zakresu legalności zatrud-
nienia, zwłaszcza dotyczące maksymalnej wysokości 
kwoty grzywny nakładanej w  drodze mandatu (pra-
codawcy łamią przepisy, mimo ryzyka kary i  nadal 
zatrudniają nielegalnie, ponieważ jest to bardziej 
opłacalne niż przestrzeganie przepisów prawa);

Liczba osób nielegalnie zatrudnionych 
lub wykonujących nielegalnie inną pracę zarobkową 

w latach 2019-2021 - wg wybranych sekcji PKD

368

465

477

264
212

407

207

143

303

391

360

683

1 073

1 022

1 473

840

748

1 028

571

445

915

2 390

2 175

2 889

1 664

1 318

1 885

1 432

1 209

1 737

2019
2020
2021

pozostała działalność usługowa

opieka zdrowotna 
i pomoc społeczna

 edukacja

działalność profesjonalna

zakwaterowanie 
i usługi gastronomiczne

usługi administrowania 
i działalność wspierająca 

(w tym agencje pracy 
tymczasowej)

transport i gospodarka 
magazynowa

handel i naprawy

przetwórstwo przemysłowe

budownictwo

Odsetek osób nielegalnie zatrudnionych 
lub wykonujących nielegalnie inną pracę zarobkową 

w latach 2019-2021 - wg wielkości zatrudnienia

8,0

7,3

6,8

15,3
16,3

14,0

11,5

12,2

10,1

7,9

7,3

6,9

2019
2020
2021

250 osób i powyżej

do 9 osób

od 10 do 49 osób

od 50 do 249 osób
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 9 po stronie świadczących pracę: 
 ● chęć uzyskania wyższej kwoty wynagrodzenia 

„do ręki”, niż uzyskiwanego w  związku z  zatrud-
nieniem formalnym, nierzadko w sytuacji, gdy takie 
alternatywne rozwiązania proponuje sam pracodaw-
ca w  celu zaspokojenia bieżących potrzeb życio-
wych i sfinansowania codziennych wydatków; 

 ● brak powiązania legalnego zatrudnienia ze 
świadczeniami z  ZUS np. w  razie choroby, 
wypadku przy pracy czy przyszłych upraw-
nień emerytalnych, przy jednoczesnym braku 
zaufania do instytucji państwa, co powoduje, że 
ryzyko wystąpienia zdarzeń, które wiążą się z uzy-
skiwaniem świadczeń z  zabezpieczenia społecz-
nego, czy wizja emerytury, w szczególności u osób 
o krótkim stażu pracy, jest na tyle odległa lub nie-
pewna (osoby nielegalnie podejmujące pracę wyka-
zują przekonanie, że świadczenia i tak będą niskie 
lub nie będzie ich w ogóle), że okoliczności te nie 
są dostatecznym hamulcem przed wykonywaniem 
pracy nielegalnej;

 ● niska świadomość prawna, w  szczególności 
wśród osób wchodzących na rynek pracy, co 
w  sytuacji, w  której utrwala się zła praktyka 
postępowania po stronie podmiotów powierzających 
pracę, kształtuje u  pracobiorców przekonanie, że 
rynek pracy funkcjonuje według określonych reguł 
i nie można tego zmienić;

 ● przymus ekonomiczny – uzyskiwane dochody są 
jedynym, bądź uzupełniającym źródłem dochodów, 
w szczególności w  miejscach, gdzie nie funkcjonują 
większe przedsiębiorstwa i  możliwość znalezienia 
legalnego zatrudnienia jest ograniczona, a  podej-
mowanie pracy „na czarno” jest często konieczno-
ścią (jedyna oferta zatrudnienia);

 ● w grupie bezrobotnych, którzy nie dopełniają 
obowiązku wyrejestrowania z  PUP, chęć 
uzyskania dodatkowych przychodów bez utraty 
wsparcia finansowego z urzędu pracy. W przypadku 
niepobierania zasiłku, przyjęciu oferty pracy „na 
czarno” sprzyja gwarantowane bezrobotnemu 
prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i  możliwość 
korzystania z podstawowej opieki medycznej.

Na zdiagnozowane przyczyny pracy niezadeklarowa-
nej nakładają się także bariery w eliminowaniu pracy 
„na czarno”, które wpływają na skuteczność i  efektyw-
ność kontroli PIP. Leżą one zarówno po stronie kontrolo-
wanych podmiotów, ale są także konsekwencją przyjęcia 

określonych rozwiązań legislacyjnych (lub ich braku), w tym 
dotyczących funkcjonowania naszego urzędu:  

 − brak dostępu w trybie on-line do baz danych Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych (w zakresie danych doty-
czących zgłaszania do ubezpieczenia społecznego 
i  informacji o terminie i wysokości opłaconych składek 
na Fundusz Pracy), Powszechnego Elektronicznego 
Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL), powiato-
wych urzędów pracy (rejestr bezrobotnych);

 − brak w  ustawie o  Państwowej Inspekcji Pracy ure-
gulowań dających inspektorom pracy możliwość 
realizowania określonych czynności na eta-
pie poprzedzającym formalne podjęcie kontroli 
i wykorzystania materiałów z tych czynności jako dowo-
du na nielegalne zatrudnienie;

 − brak instytucji pomocy prawnej pomiędzy okręgo-
wymi inspektoratami pracy oraz obowiązujący prze-
pis dotyczący działania organów PIP w  ramach 
właściwości terytorialnej okręgowych inspekto-
ratów pracy generują trudności i opóźnienia w kon-
trolach, w  szczególności w  sytuacji, gdy praca jest 
faktycznie wykonywana poza adresem siedziby pra-
codawcy (często będącym jego prywatnym miejscem 
zamieszkania), a  konieczność wykonania określonej 
czynności, np. przesłuchania w  charakterze świadka 
w  siedzibie organu kontrolującego generuje niepo-
trzebne koszty; 

 − brak uprawnienia PIP do kontroli byłych pra-
codawców, o  czym podmioty kontrolowane wiedzą 
i  celowo w  trakcie kontroli rozwiązują zawarte z  pra-
cownikami umowy, by w  ten sposób uniemożliwić PIP 
skuteczne przeprowadzenie czynności.  W kontekście 
eliminowania nielegalnego zatrudnienia jest to szcze-
gólnie istotne z uwagi na to, że często sami pracownicy, 
wcześniej zatrudnieni „na czarno”, zawiadamiają o tym 
Państwową Inspekcję Pracy z  chwilą, gdy nie pracują 
już w danym podmiocie;

 − stosowanie przez pracodawców różnych sposobów 
na uniknięcie kontaktu z  inspektorem pracy, 
w tym: nieodbieranie rozmów telefonicznych, niepodej-
mowanie korespondencji kierowanej na adres siedzi-
by firmy czy nieokazywanie lub zwłoka w okazywaniu 
żądanych przez inspektorów pracy dokumentów, co 
daje możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów, 
np. umów o pracę, uzgodnienie z pracownikami wersji 
przebiegu zatrudnienia. Praktyka PIP potwierdza, że są 
pracodawcy, którzy zamiast poddać się kontroli, wybie-
rają grzywnę za wykroczenie polegające na utrudnianiu 
jej przeprowadzenia;
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 − rejestrowanie firmy pod adresem „wirtualnego biura” 
(przedsiębiorstwa skrzynki pocztowe), gdzie jakikolwiek 
bezpośredni kontakt z  pracodawcą jest praktycznie 
niemożliwy;

 − brak zgłoszenia zmian do Centralnej Ewidencji i  Infor-
macji o  Działalności Gospodarczej lub do Krajowego 
Rejestru Sądowego, niewykazywanie w  Centralnej 
Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
w KRS miejsc wykonywania działalności lub faktyczne 
wykonywanie działalności w  innym województwie niż 
adres siedziby pracodawcy, co wydłuża lub uniemożli-
wia inspektorom sprawne prowadzenie kontroli.

Wnioski 

Wnioski, podobnie jak przyczyny nielegalnego zatrud-
nienia, w większości pozostają takie same. Sprzyjają temu 
obowiązujące regulacje prawne, które z racji coraz większej 
świadomości przedsiębiorców, są łatwe do ominięcia. Nie 
bez znaczenia pozostają kwestie wyposażenia inspektorów 
pracy w narzędzia umożliwiające im szybkie zweryfikowa-
nie –  w trakcie prowadzenia kontroli –  stanu faktycznego 
w zakresie legalności zatrudnienia, w szczególności dostęp 
on-line do baz danych. Część kontroli przeprowadzonych 
przez inspektorów pracy to przypadki, w  których inspek-
torzy, mimo podjętych działań, w  sytuacji porozumienia 
się pracujących ze swoimi pracodawcami, nie byli w stanie 
wykazać nielegalnego zatrudnienia. Należy podkreślić, że 
aby ograniczyć pracę „na czarno”, konieczne są również 
działania ukierunkowane na nieuczciwych przedsiębiorców, 
które sprawią, że nielegalne zatrudnienie przestanie  im się 
opłacać. Zasadnym zatem jest przypuszczenie, że przed-
siębiorcy mający świadomość niezapowiedzianej kontroli, 
która w prosty sposób mogłaby wykazać nielegalną pracę 
i w konsekwencji zakończyć się nieuchronną, dotkliwą karą, 
nie podejmowaliby takiego ryzyka. Nie bez znaczenia w eli-
minowaniu nielegalnego zatrudnienia jest postawa samych 
pracobiorców. Należy mieć bowiem świadomość, że tak 
długo przedsiębiorcy będą powierzać pracę nielegalnie, jak 
długo znajdą się osoby, które taką ofertę przyjmą. 

Państwowa Inspekcja Pracy od wielu lat wskazuje, że 
w celu uszczelnienia systemu należy przede wszystkim: 

 ● wprowadzić obowiązek dokonania zgłoszenia do 
ubezpieczeń społecznych przed dopuszczeniem 
do pracy (o co PIP wnosi bezskutecznie od prawie 
10 lat) i  objęcie wszystkich pracujących –  niezależnie 
od rodzaju zawartej umowy –  ubezpieczeniem 
społecznym w  pełnym zakresie, identycznie jak 
w przypadku umów o pracę; 

 ● zmienić definicję nielegalnego zatrudnienia 
i  uwzględnić w  niej okoliczności, które ujawniane są 

najczęściej w związku z pracą „na czarno”, tj. zaniżanie 
w  umowie o  pracę wymiaru czasu pracy pracownika 
oraz wypłacanie wynagrodzenia lub jego części 
za pracę poza oficjalnym obiegiem (tzw. wypłaty 
pod stołem), tj. bez odprowadzenia z  tego tytułu 
należnych składek i  zaliczek na podatek dochodowy 
z  jednoczesnym wyeliminowaniem możliwości 
wypłaty wynagrodzenia w  formie gotówkowej, 
nawet na wniosek pracownika;

 ● wprowadzić obowiązek zawierania umów 
cywilnoprawnych w  celu wykonywania pracy 
zarobkowej w formie pisemnej, przed dopuszczeniem 
do pracy z określeniem warunków jej wykonywania, tak 
aby precyzyjnie można było określić moment, od kiedy 
wymagane jest zgłoszenie osoby świadczącej pracę na 
tej podstawie do ubezpieczenia społecznego

 ● zmodyfikować obowiązujący system sankcji za 
nielegalne powierzanie pracy poprzez ustalenie 
wysokości kar na poziomie zniechęcającym do 
naruszania przepisów, uzależnionych od liczby 
osób pracujących nielegalnie oraz wprowadzenie 
dolegliwych instrumentów oddziaływania takich jak: 
zwrot wszelkiego rodzaju funduszy otrzymanych od 
państwa, dotacji, ulg podatkowych, zakaz składania 
ofert przy zamówieniach publicznych, brak możliwości 
występowania o stażystów itp.;

 ● wprowadzić sankcje za nielegalne wykonywanie 
pracy także w  stosunku do osób pracujących 
„na czarno”, w  razie stwierdzenia, że obie strony 
realizowanego w  ten sposób stosunku pracy 
uczestniczyły w  nielegalnym procederze świadomie, 
mając na względzie uzyskane w  ten sposób korzyści 
albo gdy inicjatywa w  tym względzie pochodziła od 
samego pracownika;

 ● wprowadzić  odpowiednie zmiany w  prawie w  celu 
eliminacji opisanych powyżej barier, w  tym 
ograniczeń związanych z  brakiem dostępu do 
odpowiednich baz i rejestrów (ZUS, RCI PESEL, PUP), 
rozszerzeniem katalogu podmiotów podlegających 
kontroli PIP oraz ze stosowanymi procedurami 
kontrolnymi;

 ● dokonać zmiany przepisów rejestrowych, w  tym 
poprzez nałożenie na podmioty obowiązku wskazania 
służbowego adresu poczty elektronicznej do 
doręczeń, celem ograniczenia praktycznej bezkarności 
nieuczciwych przedsiębiorców rejestrujących działalność 
gospodarczą pod adresem, z którego korespondencja nie 
jest odbierana na bieżąco lub odbierana jest wybiórczo, 
co często uniemożliwia nie tylko przeprowadzenie 
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kontroli, ale również pociągnięcie takiego przedsiębiorcy 
do odpowiedzialności za utrudnienie lub uniemożliwienie 
przeprowadzenia kontroli; 

 ● przekazanie kompetencji w  zakresie nadzoru 
i  kontroli opłacania składek na Fundusz Pracy 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za czym 
przemawia fakt, że Fundusz Pracy wykazywany jest 
w deklaracji ZUS w jednej pozycji razem z Funduszem 
Solidarnościowym i  jest opłacany jednym przelewem 
razem z  wszystkimi składkami na ubezpieczenia 
społeczne. Dodatkowo obowiązek opłacania składek 
na Fundusz Pracy jest uzależniony od łącznych 
przychodów osoby zgłoszonej do ZUS (informacje 
w tym zakresie mogą być faktycznie potwierdzone przez 
organy ZUS mające dostęp do konta ubezpieczonego), 
w  szczególności gdy pochodzą one od różnych 
podmiotów.

Ponadto, Państwowa Inspekcja Pracy dostrzega potrze-
bę zacieśnienia współpracy z  innymi organami 
i  służbami kontrolnymi, m.in. z  ZUS i  instytucjami 
podatkowymi, także poprzez prowadzenie wspólnych 
kontroli, przygotowywanych w  oparciu o  dane pochodzą-
ce ze wszystkich instytucji współpracujących. Powyż-
sze pozwoliłoby właściwie typować podmioty do kontroli, 
uwzględniając te, w działaniu których ryzyko występowa-
nia nieprawidłowości jest największe. Zasadnym jest, aby 
kontrole legalności zatrudnienia prowadzone były przez 
zespoły osób powołanych jedynie w  tym celu, na wzór 
struktur funkcjonujących w  organach inspekcji pracy nie-
których państw europejskich (np. w Niderlandach). Osoby 
wchodzące w skład takich zespołów powinny być wyposa-
żone w narzędzia umożliwiające natychmiastową (on-line) 
weryfikację danych osób, których legalność zatrudnie-
nia jest weryfikowana, w  zasobach służb publicznych, 
m.in. w  bazach danych ZUS. Doświadczenia kontrolne 
PIP w obszarze legalności zatrudnienia i  utrzymujący się 
od lat na wysokim poziomie wskaźnik nieprawidłowo-
ści w  tym zakresie pozwalają na stwierdzenie, że wpro-
wadzenie obowiązku zawarcia umowy na piśmie przed 
faktycznym dopuszczeniem osoby do pracy bez jednocze-
snego zobowiązania podmiotu powierzającego pracę do 
dokonania zgłoszenia pracobiorcy do ZUS w  tym samym 
momencie nie czyni stosowanych rozwiązań dostatecznie 
skutecznymi narzędziami w  walce z  pracą „na czarno”. 
Przepis dotyczący umowy o pracę jest stosunkowo łatwy 
do obejścia (np. poprzez przygotowanie dokumentu z datą 
wsteczną, mieszczącą się w przedziale czasowym, w któ-
rym nie upłynął jeszcze 7-dniowy termin na zgłoszenie 

do ubezpieczenia społecznego i przedłożenie go na póź-
niejszym etapie kontroli zwłaszcza wówczas, gdy miejsce 
pracy pracowników i  faktycznego prowadzenia kontroli 
znajduje się poza siedzibą pracodawcy czy też oświadcze-
nie, że strony łączy umowa cywilnoprawna, która nie musi 
być zawarta na piśmie). W sytuacji, w której komunikacja 
i wymiana dokumentów z ZUS odbywa się wyłącznie elek-
tronicznie, brak zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 
w  momencie prowadzenia czynności kontrolnych pozba-
wia kontrolowanych tych argumentów. Dlatego też z  per-
spektywy Państwowej Inspekcji Pracy kluczowa pozostaje, 
niezależnie od konieczności wdrożenia innych zapropono-
wanych rozwiązań, zmiana przepisu ustawy o  systemie 
ubezpieczeń społecznych dotyczącego terminu zgłosze-
nia do ubezpieczenia społecznego. 

7.3.2. Legalność zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej oraz wykonywania pracy 
przez cudzoziemców

Zakres kontroli
W 2021 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 6 418 kon-

troli legalności zatrudnienia i  wykonywania pracy 
przez cudzoziemców (o 33% więcej niż w 2020 r. i o 23% 
mniej niż w 2019 r.). Sprawdzono legalność powierzenia pra-
cy 29,8 tys. cudzoziemcom, w tym 11 tys. (37%) wyko-
nującym pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu 
pracy cudzoziemcowi oraz 1,1 tys. (4%) pracującym na pod-
stawie zewolenia na pracę sezonową. 

Kontrolą objęto obywateli 108 państw, w tym 80 państw 
trzecich, tj. krajów spoza obszaru UE/EOG i  Szwajcarii. 
Podobnie jak w  latach poprzednich najliczniejszą  gru-
pę objętych kontrolą cudzoziemców stanowili obywatele 
Ukrainy – 23,5 tys., tj. 80% sprawdzonych cudzoziemców 
z państw trzecich (w 2020  r. – 15,9 tys. – 84%, w 2019  r. 
– 32,2 tys. – 83%). W dalszej kolejności kontrolą objęto oby-
wateli Białorusi (2 390 – 8%), Gruzji (814 – 3%) i Mołdawii 
(343 – 1,2%).

Kontrole legalności zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 

przez cudzoziemców w latach 2019-2021

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Liczba kontroli ogółem 8 348 4 312 6 418

Liczba wszystkich cudzo-
ziemców objętych kontrolą

43 382 19 343 29 754

Liczba objętych kontrolą oby-
wateli państw trzecich

42 945 19 189 29 513

– w tym obywateli Ukrainy 36 213 15 851 23 525
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W 2021  r. najwięcej cudzoziemców, których legal-
ność zatrudnienia była weryfikowana, świadczyło pracę 
w  województwach: pomorskim –  3,5 tys., wielkopolskim 
– 3,2 tys., śląskim – 2,9 tys. oraz mazowieckim i dolnoślą-
skim – po 2,8 tys.

Kontrolowani cudzoziemcy najczęściej wykonywa-
li pracę w  sekcjach gospodarki: budownictwo –  25%, 
przetwórstwo przemysłowe –  21%, usługi administrowa-
nia i działalność wspierająca (w tym agencje zatrudnienia 
i agencje ochrony mienia) – 19% oraz transport i gospo-
darka magazynowa – 10%.

Diagnoza
W 2021 r. powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego 

wykonywania pracy stwierdzono w czasie 1 461 kontro-
li, tj. w trakcie 22,8% kontroli prowadzonych w zakresie 
legalności zatrudnienia cudzoziemców (w 2020  r. –  21%, 
w 2019 r. – 20,4%). 

Wykazano powierzenie nielegalnej pracy 4  958 
cudzoziemcom z 39 państw, co stanowi 16,8% obję-
tych kontrolą cudzoziemców z państw trzecich (w 2020 r. 
było to 2 817 cudzoziemców – 14,6%, w 2019 r. 5 947 
cudzoziemców – 13,7%).

Cudzoziemcy objęci kontrolą w 2021 r. (wg województw)

do 999
od 1 000 do 1 999
od 2 000 do 2 999
3 000 i powyżej

zachodnio-
pomorskie

kujawsko-
pomorskie

warmińsko-
mazurskie

pomorskie

podlaskie

mazowieckie

lubelskie

lubuskie

dolnośląskie

opolskie

śląskie

małopolskie
podkarpackie

świętokrzyskie

łódzkie

wielkopolskie

2 075

1 474

700

3 478

1 613

2 774

1 043

1 170

2 767

1 152

2 864

2 459
847

563

1 595

3 180
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W przypadku cudzoziemców wykonujących pracę na 
podstawie oświadczenia o  powierzeniu pracy cudzoziem-
cowi odsetek nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców 
wyniósł 17,6%, a w grupie pracujących na podstawie zezwo-
lenia na pracę sezonową – 6,5%. 

Najliczniejszą grupę cudzoziemców nielegalnie 
zatrudnionych stanowili obywatele Ukrainy –  3  754 
osób, tj. 16% obywateli tego kraju objętych kontrolą 
(w 2020 r. – 15,1%, w 2019 r. – 13,6%), co stanowi 75,7% ogółu 
cudzoziemców, którym powierzono nielegalne wykonywa-
nie pracy. 

W dalszej kolejności wykazano nielegalne zatrudnienie 
obywateli Białorusi (427 cudzoziemców), Gruzji (204), Alba-
nii (76), Indonezji (75), Mołdawii (73) i Filipin (72). 

W 2021 r. ujawniane naruszenia przepisów dotyczących 
legalności powierzania pracy cudzoziemcom nie odbiega-
ją od tych, ujawnianych w latach poprzednich. Inspektorzy 
pracy najczęściej stwierdzali brak wymaganego zezwo-
lenia na pracę (w 51% ujawnionych przypadków powie-
rzenia nielegalnej pracy cudzoziemcom, w 2020 r. – w 65%, 
w 2019 r. – w 69%). 

Cudzoziemcy nielegalnie wykonujący pracę w 2021r. 

Ukraina

Filipiny
pozostali

Gruzja
Albania
Indonezja

Białoruś

Mołdawia

73
72

277

3 754

427

204
76

75

Odsetek cudzoziemców z krajów trzecich, którym 
powierzono nielegalną pracę w latach 2019-2021

cudzoziemcy ogółem

cudzoziemcy z oświadczeniami 
o powierzeniu pracy 

cudzoziemcowi

cudzoziemcy z zezwoleniami 
na pracę sezonową

2019
2020
2021

odsetek cudzoziemców z krajów trzecich, 
którym powierzono nielegalną pracę

13,7

14,6

16,8

15,7

17,3

17,6

6,5

6,6

6,5

Liczba cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę w latach 2019-2021 (wg wybranych obywatelstw)

Państwo
2019 2020 2021

Objęci kontrolą Nielegalna 
praca Objęci kontrolą Nielegalna 

praca Objęci kontrolą Nielegalna 
praca

Ukraina 36 213 4 937 15 851 2 388 23 525 3 754

Białoruś 2 762 403 1 583 210 2 390 427

Gruzja 777 228 423 74 814 204

Albania 46 17 5 - 172 76

Indonezja 19 3 38 2 154 75

Mołdawia 675 54 247 41 343 73

Filipiny 226 131 53 8 187 72

Rosja 287 23 139 11 250 31

Indie 179 9 84 7 239 30

Bangladesz 151 12 63 3 219 29

Azerbejdżan 64 2 17 1 85 28

Kolumbia 9 - 6 - 61 28

Uzbekistan 44 2 46 11 46 11

Wietnam 175 13 62 1 128 17

Nepal 124 24 43 3 91 15

Boliwia - - - - 14 13

Republika Korei 136 16 36 5 87 13

Armenia 71 6 28 1 33 7

Rwanda 6 - 3 - 24 6

Uwaga! W przypadku kilku kontroli podmiotu w danym roku cudzoziemcy zostali uwzględnieni w statystykach obejmujących każdą z tych kontroli
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Największy odsetek nielegalnie pracujących cudzoziem-
ców w  stosunku do ogólnej liczby obcokrajowców obję-
tych kontrolą stwierdzono w  województwach: podlaskim 

(24%), wielkopolskim (21%), warmińsko-mazurskim (19%), 
pomorskim (17%) oraz kujawsko-pomorskim i  śląskim (po 
16%).
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Liczba ujawnionych cudzoziemców, którym powierzono nielegalne wykonywanie pracy w latach 2019-2021 
(wg województw)
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Największą liczbę cudzoziemców, którym została 
powierzona nielegalna praca, wykazano w  podmiotach 
prowadzących działalność w  sekcji gospodarki: usługi 
administrowania i  działalność wspierająca, obejmu-
jącej również agencje pracy tymczasowej (35% nielegalnie 
zatrudnionych), w  budownictwie (20%), w  przetwórstwie 
przemysłowym (16%) oraz w  transporcie i  gospodarce 
magazynowej (9%). 

W 2021  r., podobnie jak w  ubiegłych latach, inspekto-
rzy pracy, ujawniając powierzenie nielegalnego wykonywa-
nia pracy cudzoziemcom, najczęściej stwierdzali brak 
wymaganego zezwolenia na pracę (2 548 osób). W tej 
liczbie ujęto zarówno sytuacje, gdy cudzoziemiec świad-
czył pracę, nie posiadając odpowiedniego zezwolenia 

Legalność zatrudnienia cudzoziemców 
w latach 2019-2021

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Brak wymaganego zezwole-
nia na pracę

4 089 1 839 2 548

Powierzenie pracy na innym 
stanowisku lub na innych 
warunkach niż określone 
w zezwoleniu na pracę

2 270 851 1 902

Brak wymaganych umów 
o pracę lub umów cywilno-
prawnych

1 145 568 1 000

Podstawa pobytu na tery-
torium RP nieuprawniająca 
do wykonywania pracy 

109 55 30

Nielegalny pobyt na teryto-
rium RP

67 31 20

Cudzoziemcy nielegalnie wykonujący pracę w 2021 r. (wg województw)

od 100 do 299
od 300 do 499
500 i powyżej
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mazowieckie
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wielkopolskie
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na pracę, zarazem nie będąc zwolnionym na podstawie 
przepisów szczególnych z  obowiązku jego uzyskania, jak 
i przypadki pracy cudzoziemca na odmiennych warunkach 
niż określone w  oświadczeniu o  powierzeniu wykonywa-
nia pracy cudzoziemcowi (np. w zakresie rodzaju umowy, 
wymiaru czasu pracy lub liczby godzin, miejsca świadcze-
nia pracy, niezapewnienia cudzoziemcowi wynagrodze-
nia lub wypłacenia wynagrodzenia niższego niż zawarte 
w treści oświadczenia). 

Stwierdzano również świadczenie pracy przez cudzo-
ziemców na kilka dni przed rejestracją w powiatowym urzę-
dzie pracy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
oraz zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczeń 
złożonych przez inny podmiot niż ten, który powierza pracę. 

Kolejną ujawnioną nieprawidłowością było powierze-
nie wykonywania pracy cudzoziemcom niezgodnie 
z warunkami wskazanymi w zezwoleniu na pracę. 

Analogicznie jak w przypadku oświadczeń, inspektorzy 
pracy najczęściej stwierdzali świadczenie pracy w  innym 
wymiarze czasu pracy lub innej liczbie godzin niż wskazane 
w zezwoleniu na pracę. 

Pozytywną tendencją jest obserwowane zmniejszenie 
się liczby cudzoziemców pracujących nielegalnie ze wzglę-
du na nielegalny pobyt na terytorium Polski.

Obok problematyki dotyczącej legalności powierzania 
i  wykonywania pracy przez cudzoziemców, Państwowa 
Inspekcja Pracy stale obejmuje kontrolą przestrzeganie 
przepisów prawa pracy wobec obcokrajowców.

W 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej 
ujawnionych nieprawidłowości dotyczyło: 

 − dopuszczania cudzoziemców do pracy bez wyma-
ganych badań lekarskich (w 297 kontrolach, wobec 
531 osób), 

 − szkoleń w  dziedzinie bhp (w 297 kontrolach, wobec 
1 062 osób), 

 − wypłaty wynagrodzeń za pracę i  innych świadczeń ze 
stosunku pracy (w 253 kontrolach, wobec 2 207 osób), 

 − czasu pracy (w 199 kontrolach, wobec 1 271 osób), 
 − zawierania umów o  pracę (w 142 kontrolach, wobec 

395 osób),
 − wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (w 61 kon-

trolach, wobec 109 osób),
 − zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach cha-

rakterystycznych dla stosunku pracy (w 40 kontrolach, 
wobec 204 osób).

Realizując zadania związane z  kontrolą legalności 
zatrudnienia cudzoziemców, Państwowa Inspekcja 
Pracy współpracuje z  innymi organami i  służbami 
właściwymi w  zakresie tej problematyki, w  szczególności 
ze Strażą Graniczną, wojewodami, powiatowymi urzędami 
pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

W roku sprawozdawczym w  ramach działań obejmują-
cych legalność zatrudnienia cudzoziemców inspektorzy 
pracy przeprowadzili 206 wspólnych kontroli ze Strażą Gra-
niczną (w 2020 r. – 90, w 2019 r. – 226) oraz 55 kontroli na 
wniosek tej formacji (w 2020 r. – 31, w 2019 r. – 70). Do Stra-
ży Granicznej skierowano 742 powiadomień o ujawnionych 
przez PIP przypadkach nielegalnego wykonywania pracy 
przez cudzoziemców (w 2020 r. – 476, w 2019 r. – 970).

W 2021 r. współpraca z wojewodami obejmowała skie-
rowanie do tych organów 725 powiadomień (w 2020 r. – 436, 
w 2019 r. – 944) dotyczących w szczególności przypadków 
nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadzo-
no także 36 kontroli na wniosek urzędów wojewódzkich 
(w 2020 r. – 30, w 2019 r. – 65).

Wnioski
Przeprowadzone kontrole potwierdzają aktualność 

problemów związanych z  powierzeniem cudzoziemcom 
legalnego wykonywania pracy, wskazując, że zjawisko 

Liczba cudzoziemców nielegalnie wykonujących 
pracę w latach 2019-2021 (wg wybranych sekcji PKD)

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Usługi administrowania 
i działalność wspierająca 
(w tym agencje pracy 
tymczasowej)

1 386 1 001 1 712

Budownictwo 2 022 712 994

Przetwórstwo przemysłowe 717 261 779

Transport i gospodarka 
magazynowa

515 304 445

Zakwaterowanie i usługi 
gastronomiczne

303 160 364

Handel i naprawy 387 163 276

Działalność profesjonalna 240 44 121

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo

102 50 67

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna

14 10 49

Pozostała działalność 
usługowa

65 58 39

Obsługa rynku nieruchomości 60 6 32

Informacja i komunikacja 31 12 28

Kultura, rozrywka i rekreacja 37 5 21
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nielegalnej pracy utrzymuje się na poziomie podobnym jak 
w latach ubiegłych.

Dominującym zjawiskiem było zatrudnianie cudzo-
ziemców niezgodnie z  warunkami wskazanymi 
w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy 
lub zezwoleniu na pracę w  zakresie przede wszystkim 
wymiaru czasu pracy albo liczby godzin pracy w  tygodniu 
lub miesiącu.

Powierzając cudzoziemcom pracę na warunkach innych 
niż określone w  odpowiednim dokumencie legalizującym 
pracę, pracodawcy dążą do zwiększenia elastyczności 
w zakresie organizacji pracy w związku ze zmianą sytuacji 
finansowej lub profilu prowadzonej działalności. Niektórzy 
pracodawcy tłumaczyli się ponadto długim oczekiwaniem 
na zakończenie procedur administracyjnych realizowanych 
w  celu wydania nowego zezwolenia na pracę oraz nie-
spójnymi i skomplikowanymi regulacjami, które są w wielu 
przypadkach trudne w interpretacji dla pracodawców i obco-
krajowców wykonujących pracę na terytorium RP. W prak-
tyce powoduje to sytuacje, w których podmiot powierzający 
pracę cudzoziemcom, w szczególności na podstawie umów 
cywilnoprawnych, nie zapewnia im pracy w  liczbie godzin 
wymaganej zgodnie z treścią zezwolenia lub oświadczenia, 
co w dowolnej chwili może zdecydowanie pogorszyć sytu-
ację finansową cudzoziemca lub znacznie przekracza tę 
liczbę godzin, podwyższając ryzyko wystąpienia wypadków 
przy pracy cudzoziemców oraz ich współpracowników. Na 
stan przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i  higieny 
pracy ma także wpływ niska skuteczność szkoleń w dzie-
dzinie bhp oraz zapoznania cudzoziemców z  instrukcjami 
i  innymi dokumentami z  zakresu bhp, co spowodowane 
jest głównie brakiem znajomości przez nich języka 
polskiego.

Problemem jest także ustalenie faktycznego cza-
sookresu wykonywania pracy przez cudzoziemca 
świadczącego inną pracę zarobkową w  ramach umowy 
cywilnoprawnej, w  sytuacjach: gdy nie wykonuje on już 
pracy w podmiocie, nie są ewidencjonowane jego godziny 
pracy, pomimo takiego obowiązku lub podmiot utrudnia oka-
zanie odpowiednich dokumentów w  toku kontroli. W  celu 
ustalenia stanu faktycznego powstaje wtedy konieczność 
wzywania i  przesłuchiwania cudzoziemca w  charakterze 
świadka, co nie zawsze jest możliwe, gdy obcokrajowiec nie 
przebywa już na terytorium Polski lub nie jest znany jego 
aktualny adres. 

Duże trudności występują w  kontroli legalności zatrud-
nienia cudzoziemca, któremu powierzono wykonywa-
nie pracy na podstawie umowy o dzieło. Z uwagi na brak 
obowiązku prowadzenia ewidencji potwierdzającej liczbę 

godzin pracy osobom, z  którymi została zawarta umowa 
o dzieło, inspektor pracy nie ma możliwości zweryfikowania, 
czy cudzoziemcowi naliczono i wypłacono wynagrodzenie 
w  wysokości zgodnej z  warunkami wskazanymi w  odpo-
wiednim zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o wykony-
waniu pracy.

Pozytywną tendencją jest zmniejszenie liczby ujawnio-
nych przypadków powierzenia cudzoziemcom nielegalnego 
wykonywania pracy w związku z ich nielegalnym pobytem 
w Polsce. W dużej mierze spowodowane jest to wejściem 
w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektó-
rych innych ustaw, która wprowadziła szczególne rozwiąza-
nia prawne dotyczące cudzoziemców wykonujących pracę 
w  Polsce na czas zagrożenia epidemicznego lub stanu 
pandemii ogłoszonego w  związku z  zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2. Przepisy tej ustawy przedłużyły legalny pobyt 
i pracę cudzoziemców, dając im możliwość dalszego wyko-
nywania pracy na terytorium RP – także po upływie okresu 
ważności posiadanego tytułu pobytowego.

Nadal znaczącą praktyką jest zawieranie z cudzoziem-
cami, w  szczególności wykonującymi pracę tymczasową, 
umów cywilnoprawnych w  warunkach właściwych 
dla stosunku pracy. Takie postępowanie pozwala na 
zmniejszenie kosztów pracy (np. w zakresie kosztów szko-
leń, profilaktycznych badań lekarskich, dodatkowych skład-
ników wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
i porze nocnej, należności z tytułu podróży służbowej) oraz 
brak konieczności stosowania norm ochronnych Kodeksu 
pracy, w  szczególności z  zakresu czasu pracy. Kwestio-
nowanie przez inspektorów pracy umów cywilnoprawnych 
w  sytuacjach, gdy faktycznie istnieją przesłanki do usta-
lenia istnienia stosunku pracy, jest szczególnie utrudnione 
w przypadku pracy tymczasowej, gdyż wymaga wtedy pro-
wadzenia kontroli w dwóch podmiotach: w zakresie analizy 
warunków wykonywania przez daną osobę pracy u praco-
dawcy użytkownika oraz zasad organizacji tej pracy przez 
agencję pracy tymczasowej. 

Inspektorzy pracy wskazują, że nadal występuje ten-
dencja kierowania cudzoziemców do pracy na 
terenie województwa innego niż województwo, 
w  którym podmiot zatrudniający obcokrajowców 
ma siedzibę lub miejsce wykonywania działalności 
gospodarczej.

W przypadku agencji pracy tymczasowej wynika to na 
przykład z  faktu, że w  różnych województwach inny jest 
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czas oczekiwania na uzyskanie dokumentów legalizujących 
pobyt i  pracę cudzoziemców. Pracodawcy użytkownicy 
korzystają więc z usług agencji zatrudnienia zarejestrowa-
nej w tym województwie, w którym nie występuje zjawisko 
przewlekłego prowadzenia postępowań administracyjnych.

Podobny mechanizm stosowany jest także przez przed-
siębiorstwa prowadzące działalność z  zakresu usług out-
sourcingu (tzw. agencje outsourcingowe). Podmioty te 
– w wielu przypadkach zatrudniające formalnie na własne 
potrzeby znaczną liczbę cudzoziemców – w ramach świad-
czenia usługi outsourcingowej kierują obcokrajowców do 
pracy w  zakładzie pracy zlokalizowanym w  innym woje-
wództwie. Taka praktyka znacznie utrudnia i wydłuża czas 
trwania kontroli, gdyż wymaga przeprowadzenia czynności 
kontrolnych nawet na terenie kilku okręgowych inspektora-
tów pracy. Ponadto w przypadku realizacji usługi outsour-
cingu, podmioty, w  których cudzoziemcy wykonują pracę, 
nie są zobowiązane do prowadzenia ewidencji godzin pra-
cy, co znacznie utrudnia ustalenie faktycznego czasu pracy 
obcokrajowców. 

W 2022  r. weszły w  życie poważne zmiany w  przepi-
sach dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców 
na terytorium RP: nowelizacja ustawy z  dnia 20  kwietnia 
2004  r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy 
wprowadzająca m.in. możliwość wydłużenia okresu pracy 
cudzoziemca na podstawie zarejestrowanego oświadczenia 
oraz modyfikacji warunków zatrudnienia, w  szczególności 
w zakresie wymiaru czasu pracy, ale tylko w zezwoleniach 
na pracę oraz nowa regulacja – ustawa z dnia 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W kontekście doświadczeń kontrolnych inspektorów pra-
cy zebranych w 2021 r. oraz zmian w przepisach z zakresu 
zatrudniania cudzoziemców, które weszły w życie w 2022 r., 
aktualne pozostają nasze uprzednio zgłaszane wnioski, 
w szczególności dotyczące zwiększenia poziomu ochrony 
cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce oraz zapew-
niające szybsze i efektywniejsze prowadzenie kontroli pod-
miotów naruszających przepisy prawa, czyli:

 − wprowadzenie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń 
społecznych cudzoziemca –  przed dopuszczeniem 
do pracy, nie zaś w terminie 7 dni, jak stanowią obo-
wiązujące przepisy;

 − zobowiązanie podmiotu powierzającego pracę 
cudzoziemcowi do przedstawienia mu dokumen-
tów związanych z  podjęciem i  wykonywaniem pra-
cy, w  szczególności w  zakresie szkoleń w  dziedzinie 
bezpieczeństwa i  higieny pracy, w  języku dla niego 

zrozumiałym (np. instrukcje bhp, informacje o warun-
kach zatrudnienia, regulamin pracy);

 − wdrożenie regulacji pozwalających na skuteczną 
ochronę cudzoziemców pracujących w  Polsce, 
zwłaszcza świadczących pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych, w  szczególności umów 
o dzieło poprzez ustanowienie przepisów ograniczają-
cych zatrudnienie cudzoziemców tylko do umów o pra-
cę oraz tych umów cywilnoprawnych, do których stosuje 
się obowiązek ubezpieczenia społecznego, w  tym 
wypadkowego, tzn. z wyłączeniem umów o dzieło;

 − zapewnienie inspektorom pracy bezpośredniego dostę-
pu do elektronicznych baz danych i  rejestrów, 
w których zawarte są informacje o wjeździe cudzoziem-
ca na terytorium RP oraz udzielanych decyzjach poby-
towych, a  także danych ZUS w  zakresie zgłoszeń do 
ubezpieczeń społecznych i zaległości w opłacaniu skła-
dek na Fundusz Pracy;

 − możliwość korzystania przez inspektorów pracy z mate-
riałów pozyskanych podczas rozpoznania lub obser-
wacji prowadzonej przed wejściem na teren podmiotu 
kontrolowanego (np. zdjęć, nagrań);

 − wypracowanie kompleksowych instrumentów zapo-
biegających nielegalnemu zatrudnieniu poprzez 
współdziałanie organów nadzoru i kontroli opartych na 
możliwości bieżącego wspólnego korzystania z groma-
dzonych przez właściwe służby danych dotyczących 
podmiotów powierzających pracę i cudzoziemców oraz 
realizowanie wspólnych kontroli.

7.3.3. Świadczenie usług agencji zatrudnienia 
oraz powierzanie i wykonywanie pracy 
tymczasowej

7.3.3.1. Przestrzeganie przez agencje 
zatrudnienia przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zakres kontroli
W 2021 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 495 kontro-

li w 480 podmiotach, w ramach których ocenie poddano 
przestrzeganie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy w szczególności: 

 9 czy podmiot świadczący usługi agencji zatrudnienia 
posiada wpis do rejestru agencji zatrudnienia i wła-
ściwy certyfikat marszałka województwa upraw-
niający do świadczenia danego rodzaju usług; 

 9 czy usługi agencji zatrudnienia są świadczone 
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie.
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Czynnościami kontrolnymi objęto zarówno podmioty 
prowadzone przez krajowe osoby fizyczne i prawne, jak 
i przez obywateli tzw. krajów trzecich, w tym także w celu 
monitorowania określonych zjawisk związanych z  tą 
formą obecności cudzoziemców na polskim rynku pracy 
i wychwycenia zdarzeń potencjalnie niepożądanych.

Podstawę typowania podmiotów do kontroli stanowiły 
m.in. skargi pracowników lub osób korzystających z usług 
agencji oraz prowadzony w  jednostkach PIP monitoring 
środków masowego przekazu (Internet, prasa, TV, itd.) 
w  sytuacjach, gdy zaistniało podejrzenie naruszania 
obowiązujących przepisów (świadczenie usług agen-
cji zatrudnienia przez niecertyfikowane podmioty, pobie-
ranie niedozwolonych opłat lub nieprzestrzeganie zakazu 
dyskryminacji).

Kontrole, analogicznie jak w latach poprzednich, realizo-
wane były  w odniesieniu do określonego typu usług agencji 
zatrudnienia i w ramach jednej kontroli badano jeden, lub 
kilka rodzajów usług świadczonych przez dany podmiot. 

Czynności kontrolne ukierunkowano przede wszystkim 
na dwa typy usług agencji zatrudnienia tj. usługę pracy 
tymczasowej oraz usługę pośrednictwa pracy, w  tym 
także kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców 
zagranicznych jako te, które dominują na polskim rynku. 

Kontrole agencji zatrudnienia w 2021 r. – faktyczne 
świadczenie przez podmiot usług agencji zatrudnienia 

(wg rodzaju prowadzonej działalności)

Rodzaj działalności Liczba 
kontroli

Praca tymczasowa 300

Pośrednictwo pracy, 
w tym:

240

kierowanie osób do pracy za granicą 
u pracodawców zagranicznych

52

Doradztwo personalne 104

Poradnictwo zawodowe 99

Kontrole agencji zatrudnienia w latach 2019-2021 (wg województw)

Województwo

2019 2020 2021

Liczba kontroli

Liczba 
podmiotów 

świadczących 
nielegalnie 

usługi agencji 
zatrudnienia

Liczba kontroli

Liczba 
podmiotów 

świadczących 
nielegalnie 

usługi agencji 
zatrudnienia

Liczba kontroli

Liczba 
podmiotów 

świadczących 
nielegalnie 

usługi agencji 
zatrudnienia

Dolnośląskie 56 9 32 1 51 2

Kujawsko-pomorskie 25 1 21 1 20 4

Lubelskie 26 0 25 1 16 2

Lubuskie 21 3 13 0 12 0

Łódzkie 38 1 23 0 32 1

Małopolskie 35 4 43 6 36 1

Mazowieckie 43 15 38 7 43 6

Opolskie 37 2 16 3 29 6

Podkarpackie 25 0 9 0 18 0

Podlaskie 18 1 14 0 16 1

Pomorskie 44 3 36 2 43 3

Śląskie 79 10 63 9 73 11

Świętokrzyskie 13 3 9 0 11 2

Warmińsko-
mazurskie

17 3 11 2 13 3

Wielkopolskie 64 7 45 1 52 5

Zachodnio-
pomorskie

26 1 31 2 30 2
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Stwierdzono, że na rynku funkcjonują także podmioty, 
które legitymują się wpisem do rejestru agencji zatrudnie-
nia, ale działalności w  tym zakresie faktycznie nie reali-
zują (62 podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, 
doradztwa zawodowego lub poradnictwa zawodowego i 53 
posiadające certyfikat agencji pracy tymczasowej).

W okresie sprawozdawczym przeważały kontrole prowa-
dzone w niewielkich agencjach zatrudniających do 9 pra-
cowników (34% kontroli) oraz od 10 do 49 pracowników 
(30%). Z kolei w agencjach zatrudniających od 50 do 249 
pracowników przeprowadzono 24% kontroli, zaś  najmniej 
(12%) w  dużych agencjach o  zatrudnieniu powyżej 250 
pracowników. Największą liczbę kontroli zrealizowano na 
terenie województwa śląskiego (73 kontrole), wielko-
polskiego (52) i dolnośląskiego (51). 

Diagnoza

W 2021 r. odnotowano nieznaczny wzrost liczby 
nieprawidłowości w  zakresie funkcjonowania agencji 
zatrudnienia, które wykazano w 65,5% skontrolowa-
nych podmiotów (w 2020 –  59% skontrolowanych 
podmiotów, w 2019 – 64%).

Nielegalne świadczenie usług agencji zatrud-
nienia, tj. bez wymaganego certyfikatu marszałka woje-
wództwa, potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów 
prowadzących agencje zatrudnienia ujawniono w  toku 
10,3% kontroli (w 2020 – 8,4%, w 2019 r. – 11,1%). Powyższe 
nieprawidłowości dotyczyły 49 podmiotów (10,2% pod-
miotów objętych kontrolą), podczas gdy w 2020 r. ujawnio-
no 35 takich podmiotów (8,7%),  a w 2019 r. 63 podmioty 
(11,5%).

Do ujawnienia większej liczby podmiotów świadczą-
cych nielegalnie usługi agencji zatrudnienia przyczy-
niło się m.in. przyjęcie skutecznych procedur 
kontroli, umożliwiających inspektorom pracy prowa-
dzenie czynności kontrolnych pomimo ograniczeń 
związanych z pandemią COVID-19 (kontrole realizo-
wane w  formule zdalnej, hybrydowej oraz 
bezpośredniej).

Większość z  tych podmiotów świadczyła nielegalnie 
usługi pracy tymczasowej (34 podmioty). Nielegal-
ną działalność w  zakresie pośrednictwa pracy prowadzi-
ło 17 podmiotów (w tym 15 świadczących jedynie usługi 
wymagające posiadania certyfikatu na prowadzenie usług 
pośrednictwa pracy), z których 8 świadczyło usługę polega-
jącą na kierowaniu osób do pracy za granicą u zagranicz-
nych pracodawców. 

Nielegalne świadczenie usług agencji zatrudnienia 
w 2021 r. stwierdzono przede wszystkim  w odniesieniu 
do podmiotów: 

 − nieposiadających żadnego spośród dwóch, 
wymaganych przepisami ustawy o  promocji 
zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, certyfikatów 
potwierdzających status agencji zatrudnienia;

 − świadczących usługi inne, aniżeli objęte posiada-
nym certyfikatem marszałka województwa (wpis do 
rejestru potwierdzony certyfikatem uprawniającym do 
świadczenia usług pośrednictwa pracy, poradnictwa 
zawodowego i  doradztwa personalnego, natomiast 
przedmiot prowadzonej działalności stanowiły usługi 
pracy tymczasowej);

 − prowadzących działalność agencji zatrudnienia 
pomimo wykreślenia, w  niektórych przypadkach 
nawet dwukrotnego, z tego rejestru.

Dominującym zjawiskiem w obszarze nielegalnych usług 
pracy tymczasowej od lat pozostają usługi outsourcin-
gowe będące w praktyce pracą tymczasową. 

Z kolei w  obszarze usług agencji pośrednictwa pracy 
problemem nadal pozostaje nielegalne świadczenie 
usług pośrednictwa pracy świadczonego przez oso-
by fizyczne, rekrutujące i  organizujące pracę za granicą 
lub kierujące cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pra-
cy zarobkowej do podmiotów prowadzących działalność na 
terytorium RP, nieprowadzące działalności gospodar-
czej, co wyklucza możliwość przeprowadzenia postępowa-
nia kontrolnego wobec podmiotu nieposiadającego wpisu 
do rejestru przedsiębiorców oraz statusu podmiotu podle-
gającego kontroli. 

Podwyższenie do 100  000 zł kar dla podmio-
tów świadczących nielegalnie usługi agencji zatrudnienia 
(w obszarze pracy tymczasowej i kierowania osób do pracy 
za granicą) nie przyczyniło się do eliminacji nieuczci-
wych agencji. Kara zasądzana przez sąd oscyluje najczę-
ściej wokół jej dolnej granicy, co nie wpływa odstraszająco, 
nie jest dostatecznie dolegliwe i nie eliminuje skutecznie 
z rynku podmiotów działających nieuczciwie.

Inspektorzy pracy zauważają również przypadki wypie-
rania usług agencji pracy tymczasowej przez usługi 
outsourcingowe, przy czym w  przypadku części agen-
cji zatrudnienia ich działalność w  zakresie pracy tymcza-
sowej sprowadza się do zatrudniania nieznacznej liczby 
pracowników tymczasowych, wyłącznie w celu utrzymania 
certyfikatu.

Wśród przyczyn nieprawidłowości podawanych zarów-
no przez przedsiębiorców, jak i  organy kontroli, przewa-
ża nieznajomość przepisów prawa, w  szczególności 
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przepisów ustawy o  promocji zatrudnienia i  instytucjach 
rynku pracy oraz skutków ich nieprzestrzegania. Czyn-
nik ten pozostaje charakterystyczny przede wszystkim dla 
małych agencji zatrudnienia, prowadzonych często bez 
odpowiedniej obsługi kadrowej, np. przez jedną osobę 
odpowiedzialną –  w przypadku usług pracy tymczasowej 
– za zrekrutowanie pracownika, zatrudnienie i skierowanie 
do pracodawcy użytkownika bądź –  w przypadku agencji 
pośrednictwa pracy – za rekrutowanie pracowników do pra-
cy za granicą i ich skierowanie do pracy za granicą u praco-
dawców zagranicznych.

Zdaniem kontrolowanych nieznajomość przepisów pra-
wa wiąże się z  trudnościami w  uzyskaniu odpowiedniej 
wiedzy w  obszarze związanym z  działalnością agencji 
zatrudnienia, w  tym pracy tymczasowej, co wynika m.in. 
z nieinformowania nowopowstałych podmiotów przez organ 
rejestrowy o obowiązkach ciążących na podmiotach prowa-
dzących agencje zatrudnienia. Wskazywano również brak 
doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników na ryn-
ku pracy. 

Inspektorzy pracy jako czynnik generujący nieprawi-
dłowości uznają także celowe działania przedsiębior-
ców świadczących usługi agencji zatrudnienia, także bez 
wymaganego certyfikatu. Prowadzenie certyfikowanej 
agencji zatrudnienia jest związane z  koniecznością speł-
niania licznych obowiązków, nie tylko o  charakterze for-
malnym, jak przekazywanie marszałkowi województwa 
corocznej informacji o działalności agencji zatrudnienia, ale 

również odnoszących się do utrzymywania stabilnej kondy-
cji finansowej firmy (m.in. poprzez nieposiadanie zaległości 
z  tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne). 
W związku z tym wielu przedsiębiorców decyduje się pro-
wadzić działalność bez certyfikatu, uznając ewentualną 
odpowiedzialność wykroczeniową jako ryzyko prowadzonej 
działalności. 

Od kilku lat kontrolujący obserwują negatywną tenden-
cję przejawiającą się w zmniejszeniu skuteczności działań 
kontrolnych inspektorów pracy –  utrudnianiu, a  nawet 
uniemożliwieniu przeprowadzenia kontroli w  agen-
cjach zatrudnienia z powodu:

 − prowadzenia działalności pod adresem wirtualnego 
biura;

 − utrudnionego dostępu do lokalu agencji mieszczą-
cego się w  prywatnym mieszkaniu (nieobecność 
lokatorów);

 − przechowywania dokumentacji w  miejscach 
innych niż siedziba podmiotu, co jest celowym 
działaniem przedsiębiorców, nastawionym na odło-
żenie w czasie postępowania kontrolnego. W przypad-
ku gdy siedziba podmiotu kontrolowanego znajduje się 
w jednym województwie, a całość dokumentacji związa-
nej z prowadzoną działalnością gospodarczą w  innym 
(w oddziale firmy lub w  biurze rachunkowym) postę-
powanie kontrolne znacznie się wydłuża z  powodu 
konieczności dostarczenia dokumentów z  innej 
lokalizacji.

Podmioty świadczące nielegalnie usługi agencji zatrudnienia w latach 2019-2021 (wg rodzaju usług)

Wyszczególnienie

2019 2020 2021

Ogółem
Świadczących 

nielegalnie 
usługi agencji 
zatrudnienia

Ogółem
Świadczących 

nielegalnie 
usługi agencji 
zatrudnienia

Ogółem
Świadczących 

nielegalnie 
usługi agencji 
zatrudnienia

Liczba skontrolowanych 
podmiotów: 

549 63 404 35 480 49

W tym świadczących:
 − wyłącznie usługi pośrednictwa 

pracy, doradztwa personalnego 
lub poradnictwa zawodowego

193 14 118 9 222 15

 − usługi agencji pracy 
tymczasowej

356 49 286 26 258 34

Najwięcej podmiotów, w  których stwierdzono nielegalne 
świadczenie usług agencji zatrudnienia ujawniono w woje-
wództwach: śląskim (11), opolskim (6) oraz mazowiec-
kim (6).

W zakresie przestrzegania zasad prowadzenia agencji 
zatrudnienia najczęściej stwierdzanym uchybieniem było 

nieprzestrzeganie obowiązku przedstawienia marszałkowi 
województwa corocznej informacji o  działalności agencji 
zatrudnienia. W  2021  r. 91 podmiotów nie przedstawiło 
w terminie corocznej informacji o działalności lub informa-
cja ta była nierzetelna.
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Z kolei 80 agencji zatrudnienia nie dopełniło obowiąz-
ków informacyjnych wobec marszałka województwa 
polegających na niepoinformowaniu o zmianie danych lub 
zawieszeniu albo wznowieniu działalności gospodarczej. 

Niezamieszczanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofer-
tach numeru wpisu do rejestru oraz nieoznaczanie 
ofert pracy do wykonywania pracy tymczasowej 
jako „oferty pracy tymczasowej” wykazano podczas 
kontroli 60 agencji zatrudnienia. Ponadto:

 − w 9 agencjach stwierdzono nieprzestrzeganie zasa-
dy równego traktowania i  niedyskryminacji 

w stosunku do osób, dla których agencje poszukiwały 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Naruszenie 
zakazu dyskryminacji dotyczyło ofert pracy zawierają-
cych kryteria dyskryminujące kandydatów ze względu 
na płeć i wiek; 

 − w 8  podmiotach naruszono obowiązek przekazania 
osobom kierowanym do pracy za granicą albo pracy 
tymczasowej do podmiotu działającego poza terytorium 
RP, pisemnej informacji o  kosztach, opłatach 
i  innych należnościach związanych z  kierowaniem 
do pracy oraz podjęciem i  wykonywaniem pracy za 
granicą; 

Kontrole przestrzegania zasad prowadzenia agencji zatrudnienia w latach 2019-2021
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W toku kontroli szczególną uwagę zwracano na egze-
kwowanie przepisów dotyczących kierowania osób do pracy 
za granicą u pracodawców zagranicznych. W 2021 r., spo-
śród skontrolowanych agencji, 52 podmioty faktycznie 
świadczyły usługę pośrednictwa pracy polegającą 

na kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodaw-
ców zagranicznych.

W roku sprawozdawczym stwierdzono narusze-
nia związane z  kierowaniem osób do pracy za granicą, 
w szczególności: 

Kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych w latach 2019-2021
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 − w 28 agencjach ujawniono uchybienia w  zakresie 
zawierania pisemnych umów z osobami kierowa-
nymi do pracy za granicą u pracodawców zagranicz-
nych, w tym w 18 agencjach nie dopełniono obowiązku 
zawarcia pisemnej umowy z osobą kierowaną do pracy 
za granicą;

 − w 21 agencjach zostało stwierdzone nieprzestrze-
ganie przepisów dotyczących zawierania pisemnych 
umów z pracodawcami zagranicznymi, do których 
kierowano osoby do pracy za granicą, w tym w 13 agen-
cjach nie dopełniono obowiązku zawarcia pisemnej 
umowy z pracodawcą zagranicznym;

 − 11 agencji nie prowadziło wykazów osób kierowa-
nych do pracy za granicą lub prowadziły je nierzetelnie;

 − 8 agencji dopuściło się analogicznych uchybień w kwe-
stii wykazów podmiotów, do których były kierowane 
osoby do pracy za granicą.

Działalność agencji zatrudnienia prowadzonych 
w Polsce przez podmioty lub cudzoziemców spoza UE

W roku 2021 w ramach realizacji tego zadania inspekto-
rzy pracy przeprowadzili 74 kontrole w 72 podmiotach 
(w 2020  r. – 37 kontroli, w 2019  r. – 33 kontrole), spośród 
których większość stanowiły agencje prowadzone przez 
obywateli Ukrainy (60 kontroli). Wśród pozostałych narodo-
wości potwierdzono prowadzenie 6 agencji przez obywateli 
Republiki Korei, 4 przez obywateli Białorusi oraz po 1 przez 
obywateli Indii i Rosji.

W stosunku do lat ubiegłych wzrosła liczba 
kontrolowanych podmiotów świadczących usługi 
agencji zatrudnienia, prowadzonych przez 
cudzoziemców spoza UE, co uwarunkowane jest 
w  głównej mierze zapotrzebowaniem polskich 
pracodawców na personel zewnętrzny, w  tym na 
pracę cudzoziemców.

Charakterystyczną cechą agencji zatrudnienia prowa-
dzonych przez cudzoziemców spoza UE jest powierzanie 
pracy głównie cudzoziemcom spoza UE, najczęściej na 
podstawie umów cywilnoprawnych. Schemat działania 
tych podmiotów opiera się na rekrutacji osób zaintereso-
wanych wykonywaniem pracy na terenie RP, prowadzonej 
na terenie RP lub bezpośrednio na terytorium państwa ich 
pochodzenia poprzez ogłoszenia o  pracy zamieszczane 
bezpośrednio w krajach, z których cudzoziemcy pochodzą 
bądź za pomocą funkcjonujących komunikatorów interne-
towych lub mediów społecznościowych. Zdaniem kontro-
lowanych model rekrutacji wykorzystujący nowoczesne 
formy komunikacji internetowej jest aktualnie najbardziej 

popularny i uznawany jako skuteczne oraz opłacalne narzę-
dzie pozyskania przyszłych pracobiorców. Podmioty te, 
poza zatrudnianiem lub powierzaniem pracy, często reali-
zują również formalności związane z legalizacją pracy oraz 
pobytu cudzoziemca oraz organizują zakwaterowanie 
cudzoziemców na terytorium Polski.

W 2021  r. Główny Inspektorat Pracy zwrócił uwagę na 
rosnące zainteresowanie polskich agencji zatrudnienia 
modelem współpracy agencji zatrudnienia zareje-
strowanych w Polsce z podmiotami zagranicznymi, 
które w ramach współpracy zlecają rekrutację cudzoziem-
ców spoza UE do pracy w polskich podmiotach. Taki sposób 
pozyskania klientów nie jest regulowany przepisami 
prawa i pozostaje w sferze decyzji agencji co do przyjętego 
modelu prowadzonej działalności usługowej. Nie może on 
jednak naruszać obowiązujących przepisów, w  tym zaka-
zów związanych z pobieraniem niedozwolonych opłat, kre-
owaniem wielopoziomowych struktur dystrybucji osób do 
wykonywania pracy w Polsce lub za granicą czy też stano-
wić obejścia obowiązujących regulacji prawnych. Z uwagi, 
że pozyskiwanie cudzoziemców spoza UE przez zagranicz-
ne firmy lub zagraniczne agencje zatrudnienia odbywa się 
poza terenem RP, w  skomplikowanych, niemożliwych do 
zweryfikowania w  ramach współpracy z  odpowiednikiem 
PIP w  państwach spoza UE/EFTA procesach rekrutacyj-
nych – istnieje ryzyko występowania nadużyć na szkodę tej 
grupy pracobiorców. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, najczęstszą formą prowa-
dzenia działalności były spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością i spółki komandytowe, w zarządzie których zasiadali 
obywatele państw spoza UE. Zdecydowana większość kon-
trolowanych agencji, prowadzonych przez cudzoziemców 
spoza UE, świadczyła usługi pracy tymczasowej, ale 
także usługi outsourcingowe. 

Doświadczenia inspektorów pracy, uzyskane 
w  2021 r., wskazują, że stosując usługę outsour-
cingu, agencja zatrudnienia lub podmiot nieposiada-
jący tego statusu składa w przypadku cudzoziemców 
z państw, których obywatele mogą wykonywać pracę 
bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia 
o  powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
wpisanego do ewidencji oświadczeń –  we właści-
wym powiatowym urzędzie pracy oświadczenie 
o  powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 
a  nie oświadczenie  podmiotu działającego jako 
agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykony-
wania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracowni-
ka tymczasowego. Wówczas w  warunkach pracy
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cudzoziemca podmiot nie ma obowiązku oznaczać 
nazwy i  adresu siedziby pracodawcy użytkownika. 
W przypadku zawarcia umów outsourcingowych z kil-
koma podmiotami oraz poprzez określenie kilku 
miejsc wykonywania pracy powstaje możliwość 
przekierowania cudzoziemca do tych różnych 
miejsc wykonywania pracy w  okresie ważności 
oświadczenia, bez konieczności złożenia nowego 
oświadczenia w PUP.  

Państwowa Inspekcja Pracy w  2021  r. w  81 przypad-
kach powiadomiła marszałków województw lub dyrekto-
rów wojewódzkich urzędów pracy o naruszeniach warunków 
prowadzenia agencji zatrudnienia.

W następstwie powiadomień skierowanych przez inspek-
torów pracy w 2021  r. 33 agencje zatrudnienia zostały 
wykreślone z  rejestru podmiotów prowadzących agencje 
zatrudnienia, z czego 17 wykreśleń dokonano w następstwie 
powiadomień z lat 2019-2020. Niektóre postępowania podjęte 
przez marszałków województw na podstawie powiadomień 
z 2021 r. nie zostały zakończone w roku sprawozdawczym. 

Wnioski
Skala nieprawidłowości ujawniona w 2021 r. nie odbiega 

od stwierdzanych w  latach ubiegłych. W  związku z  obser-
wowanymi na rynku pracy zjawiskami charakterystycznymi 
dla usług agencji zatrudnienia Państwowa Inspekcja Pracy 
dostrzega potrzebę:

 ● ukierunkowania działań o  charakterze prewencyjno-
szkoleniowym, nie tylko na przedstawicieli agencji 
zatrudnienia, ale również na osoby korzystające z  ich 
usług, przede wszystkim na studentów i  uczniów 
kończących naukę, dla których możliwość podjęcia 
pracy za pośrednictwem agencji zatrudnienia oraz pracy 
tymczasowej jest często pierwszą formą zatrudnienia, 
a także na cudzoziemców, ubiegających się o pracę na 
terenie RP. Niezbędne, w  ocenie Państwowej Inspekcji 
Pracy, jest również zwiększenie aktywności wszystkich 
podmiotów zaangażowanych w  nadzór nad rynkiem 
pracy w zakresie wspierania edukacji w obszarze usług 
agencji zatrudnienia;

 ● prowadzenia współpracy organów odpowiedzialnych 
za legalizację pobytu i pracy cudzoziemców oraz instytucji 
kontrolnych, w szczególności w zakresie powiadamiania 
PIP przez te organy o przypadkach naruszenia przepisów 
regulujących działalność agencji zatrudnienia oraz zasad 
zatrudniania pracowników tymczasowych, zwłaszcza 
o  sytuacjach wskazujących na obchodzenie przepisów 
prawa.

Aktualne pozostają postulaty zmian legislacyjnych, 
zgłaszane w  latach ubiegłych, służące przeciwdziałaniu 
ujawnianym naruszeniom na etapie rejestracji działalności 
regulowanej, jak:

 ● ustanowienie obligatoryjnego warunku uzyskania 
wpisu do rejestru KRAZ w  postaci obowiązku 
odbycia przez osoby zamierzające prowadzić 
agencję zatrudnienia oraz personel przewidziany 
do obsługi klientów – szkolenia (kursu) w zakresie 
warunków świadczenia usług agencji zatrudnienia 
objętych certyfikatem oraz zapewnienie możliwości 
korzystania ze szkoleń, aktualizujących i utrwalających  
wiedzę z tego zakresu; 

 ● zagwarantowanie podmiotom – już na etapie rejestracji 
działalności gospodarczej w  CEIDG lub KRS 
– uzyskania informacji, że wskazany rodzaj działalności 
stanowi działalność regulowaną, wymagającą wpisu 
do rejestru agencji zatrudnienia.

Spośród działań legislacyjnych związanych z  działal-
nością kontrolną inspektora pracy, koncentrujących się na 
zapewnieniu skuteczności prowadzonych kontroli w  agen-
cjach zatrudnienia, na szczególną uwagę zasługują:

 ● wprowadzenie sankcji za popełnienie wykroczenia 
w  związku z  nasilającym się zjawiskiem nieaktualizo-
wania danych adresowych przez działające agencje 
zatrudnienia, polegającym na niedopełnieniu obowiązku 
poinformowania marszałka województwa o zmianie adre-
su zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresów loka-
li lub zmianie rodzaju świadczonych usług w terminie 14 
dni od dnia ich powstania. Nieaktualizowanie tych danych 
przez agencje zatrudnienia utrudnia działalność kon-
trolną inspektorom pracy, marszałkom województwa 
(wojewódzkim urzędom pracy) oraz dotyczy klientów 
agencji zatrudnienia, zarówno w sferze kontaktu, jak i przy 
dochodzeniu roszczeń – zwłaszcza przez cudzoziemców. 
Zmiany dotyczące podstawowych danych, w tym adresu 
siedziby podmiotu nie są również aktualizowane lub uzu-
pełniane w  KRS, co uzasadnia wniosek o  wykluczenie 
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej bez 
uzupełnienia podstawowych danych w KRS, w szczegól-
ności adresu siedziby podmiotu;

 ● zdefiniowanie wymagań, jakim powinien odpo-
wiadać lokal, w którym są świadczone usługi lub usta-
nowienie regulacji prawnych wykluczających albo 
ograniczających dopuszczalność rejestrowania 
agencji zatrudnienia pod adresem „wirtualnego 
biura” oraz uznanie niemożliwości przeprowadze-
nia kontroli przez inspektora pracy jako okoliczności 
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zobowiązującej marszałka województwa do wykreśle-
nia agencji z rejestru;

 ● poszerzenie katalogu podmiotów podlegają-
cych kontroli PIP poprzez uwzględnienie w  nim 
osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami, 
a  świadczącymi nielegalne usługi pośrednictwa 
pracy, celem zagwarantowania organom PIP możliwo-
ści kompleksowego eliminowania zjawiska nielegalnych 
usług agencji zatrudnienia. 

Także w  obszarze związanym z  odpowiedzialnością 
wykroczeniową niezbędne – w ocenie Państwowej Inspek-
cji Pracy – jest wprowadzenie zmian zapewniających odpo-
wiednie standardy świadczonych usług oraz skuteczność 
egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie przepisów 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 ● wdrożenie systemu polegającego na nakładaniu kar 
administracyjnych za naruszenia przepisów o pro-
wadzeniu agencji zatrudnienia, w  szczególności 
wobec cudzoziemców świadczących takie usługi, 
ponieważ podczas kontroli PIP osoby te często nie prze-
bywają na terytorium Polski, co znacznie utrudnia lub unie-
możliwia zastosowanie postępowania wykroczeniowego;

 ● uznania za wykroczenie nieprowadzenia wykazu 
podmiotów, do których są kierowane osoby do pracy 
za granicą, oraz wykazu osób kierowanych do pracy 
za granicą – aktualnie taka odpowiedzialność, określona 
w art. 121 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy, obejmuje tyl-
ko nieprowadzenie wykazów w przypadku wykonywania 
usługi pośrednictwa pracy w zakresie kierowania cudzo-
ziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do 
podmiotów prowadzących działalność na terytorium RP. 
Ponadto niewykonanie obowiązku prowadzenia wspo-
mnianych wykazów w  przypadku pośrednictwa do pra-
cy za granicą stanowi przesłankę wykreślenia podmiotu 
z  rejestru agencji zatrudnienia, pomimo że w  obecnym 
stanie prawnym nie jest to czyn wyczerpujący znamiona 
wykroczenia;

 ● poszerzenie katalogu warunków koniecznych, jakie 
musi spełnić podmiot zamierzający prowadzić agencję 
zatrudnienia, o  niekaralność za wykroczenia 
przeciwko prawom pracowników tymczasowych 
(określonych w  art. 27a ustawy z  dnia 9  lipca 2003  r. 
o  zatrudnianiu pracowników tymczasowych) –  tak 
jak w  przypadku naruszenia warunków prowadzenia 
agencji zatrudnienia określonych w  ustawie o  promocji 
zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy). Rozwiązanie to 
umożliwi marszałkowi województwa odmowę dokonania 
wpisu takiego podmiotu do rejestru agencji zatrudnienia 
lub wykreślenie z tego rejestru.

7.3.3.2. Powierzanie i wykonywanie pracy 
tymczasowej

Zakres kontroli

W 2021 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 267 kontro-
li w agencjach pracy tymczasowej w 258 podmiotach 
(w 2020  r. –  233 kontrole, 2019  r. –  354 kontrole), skon-
centrowanych na egzekwowaniu przepisów ustawy z dnia 
9  lipca 2003  r. o  zatrudnianiu pracowników tymczaso-
wych, regulującej zasady zatrudniania pracowników tym-
czasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy 
tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników 
i  osób niebędących pracownikami agencji pracy tymcza-
sowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pra-
codawcy użytkownika, jak również Kodeksu pracy i innych 
aktów prawnych, wydanych na jego podstawie. 

Najczęściej kontrolowano agencje pracy tymczasowej 
zatrudniające od 10 do 49 pracowników (36% kontroli) 
oraz od 50 do 249 pracowników (32%). 

Najwięcej skontrolowanych agencji prowadziło działal-
ność na terenie województw: śląskiego (37), wielkopol-
skiego (35) i dolnośląskiego (28).

W kontrolowanych agencjach pracy tymczasowej świad-
czyło pracę niemal 51,8 tys. osób, w  tym ponad 20,4 tys. 
(39%) na podstawie stosunku pracy (w 2020  r. –  62%, 
w 2019 r. – 46%). 

Diagnoza
W większości kontrolowanych w  2021  r. agencji pracy 

tymczasowej przeważającą formę powierzania pracy tym-
czasowej stanowiły umowy cywilnoprawne, w stosunku 
do lat ubiegłych odnotowano spadek liczby osób wykonu-
jących pracę tymczasową w ramach stosunku pracy.

Nieprawidłowości stwierdzono w  94% podmio-
tów objętych kontrolą (w 2020  r. –  89%, w  2019  r. 
–  82%), w  tym w  60% podmiotów dotyczyły one nie-
przestrzegania przepisów ustawy o  zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych, a w 67% podmiotów – ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Należy zwrócić uwagę, że w poszczególnych wojewódz-
twach istnieje duże zróżnicowanie liczby podmiotów 
posiadających status agencji zatrudnienia oraz podmiotów 
korzystających z usług agencji zatrudnienia, w tym z pracy 
tymczasowej. Wiąże się to z  różnorodnym stopniem kon-
centracji podmiotów gospodarczych w  poszczególnych 
regionach Polski, warunkujących liczbę kontroli prowa-
dzonych przez inspektorów pracy, inicjowanych w  więk-
szości skargami czy podejmowanych w  ramach działań 
planowych. 
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Zwiększeniu, w  stosunku do roku ubiegłego, uległa 
liczba ujawnionych w wyniku kontroli podmiotów świad-
czących usługi pracy tymczasowej bez wymagane-
go wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. W 2021 r. 
inspektorzy pracy ujawnili 34 podmioty świadczące usługi 
pracy tymczasowej bez wymaganego certyfikatu mar-
szałka województwa potwierdzającego wpis do rejestru 
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (w 2020 r. 
–  26 podmiotów, w  2019  r. –  49 podmiotów). Najwięcej 
takich podmiotów działało w województwach: śląskim (8), 
wielkopolskim (5) oraz opolskim (4). 

W zakresie egzekwowania przepisów o  zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych stwierdzone nieprawidłowo-
ści dotyczyły zarówno procesu nawiązywania stosunku 

pracy tymczasowej, jak i przebiegu takiej pracy. W szcze-
gólności stwierdzono w:

 − 23 agencjach – nieprawidłowości w zakresie zawiera-
nia umów o pracę tymczasową, dotyczące 66 pracow-
ników tymczasowych;

 − 22 agencjach –  naruszenia przepisów polegające 
na zawieraniu umów cywilnoprawnych w  warunkach 
charakterystycznych dla stosunku pracy, dotyczące 
73 osób;

 − 15 agencjach –  uchybienia dotyczące wypłaty wyna-
grodzeń i  innych świadczeń ze stosunku pracy wobec 
46 pracowników;

 − 33 agencjach – nieprzestrzeganie przepisów w zakre-
sie udzielania pracownikom tymczasowym urlopów 

Kontrole agencji pracy tymczasowej w latach 2019-2021 (wg województw)

Województwo

2019 2020 2021

Liczba 
kontroli

Liczba kontroli, 
w których stwierdzono 

nieprawidłowości

Liczba 
kontroli

Liczba kontroli, 
w których stwierdzono 

nieprawidłowości

Liczba 
kontroli

Liczba kontroli, 
w których stwierdzono 

nieprawidłowości

Ogółem

Narusze-
nia ustawy 

o zatrudnianiu 
pracowników 

tymczasowych

Ogółem

Narusze-
nia ustawy 

o zatrudnianiu 
pracowników 

tymczasowych

Ogółem

Narusze-
nia ustawy 

o zatrudnianiu 
pracowników 

tymczasowych

Dolnośląskie 33 33 22 15 13 10 28 25 21

Kujawsko-
pomorskie

18 13 4 10 10 5 10 9 7

Lubelskie 11 10 3 8 8 4 10 10 7

Lubuskie 10 8 5 7 7 1 5 5 3

Łódzkie 37 33 26 14 11 11 21 19 13

Małopolskie 25 23 12 11 11 5 15 15 6

Mazowieckie 27 25 13 17 12 7 11 6 2

Opolskie 22 22 14 6 6 6 17 16 13

Podkarpackie 10 10 5 6 6 4 7 6 5

Podlaskie 10 10 4 8 8 7 13 12 11

Pomorskie 31 30 18 26 24 15 25 24 13

Śląskie 42 42 30 40 40 36 37 37 32

Świętokrzyskie 9 7 5 8 6 4 6 5 2

Warmińsko-
mazurskie

8 8 6 7 7 6 6 6 6

Wielkopolskie 46 41 24 32 24 20 35 35 23

Zachodnio-
pomorskie

15 15 7 18 16 14 21 21 19
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wypoczynkowych, ustalania wynagrodzenia za czas 
urlopu lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewy-
korzystany urlop w stosunku do 36 osób;

 − 13 agencjach –  naruszenia przepisów związanych 
z wydawaniem świadectw pracy pracownikom tymcza-
sowym, dotyczące 15 pracowników;

 − 25 agencjach –  nieprawidłowości dotyczące przepro-
wadzania profilaktycznych badań lekarskich.

Ponadto stwierdzono w:
 − 83 agencjach – niedopełnienie obowiązków w zakresie 

uzgodnienia na piśmie przez agencję pracy tymczaso-
wej warunków zatrudnienia pracowników tymczaso-
wych z  pracodawcą użytkownikiem (nieprawidłowości 
te dotyczyły 288 osób);

 − 28 agencjach –  brak zawiadomienia na piśmie (71 
osób) o warunkach zatrudnienia wynikających z uzgod-
nień pomiędzy agencją a  pracodawcą użytkownikiem 
przed zawarciem umowy;

 − 18 agencjach – brak przekazania (łącznie 55 pracow-
nikom tymczasowym) w  postaci papierowej lub elek-
tronicznej wymaganych informacji umożliwiających 
bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji;

 − 7 agencjach – skierowanie (łącznie 50 osób) do wyko-
nywania prac niezgodnych z  definicją pracy tymcza-
sowej zawartą w  art. 2  pkt 3  ustawy o  zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych;

 − 3 agencjach –  skierowanie (wbrew obowiązującym 
przepisom) osób świadczących pracę tymczasową do 
wykonywania na rzecz pracodawcy użytkownika pracy 
szczególnie niebezpiecznej;

 − 66 agencjach –  uchybienia w  zakresie wydawania 
zaświadczeń potwierdzających okres wykonywania pra-
cy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkow-
nika osobom skierowanym do wykonywania takiej pracy 
na podstawie umowy prawa cywilnego (nieprawidłowo-
ści te dotyczyły 271 osób).

Kontrole przeprowadzone w  2021  r. w  agencjach pra-
cy tymczasowej wskazują na wzrost uchybień w  zakre-
sie przestrzegania przepisów o  limitach czasowych okresu 
wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego użyt-
kownika w  porównaniu do roku ubiegłego, w  którym nie 
stwierdzono znaczących uchybień w tym zakresie. W 2021 r. 
naruszenie maksymalnego okresu wykonywania pracy tym-
czasowej stwierdzono w 15 agencjach (nieprawidłowości te 
dotyczyły 87 osób).

Dominującą nieprawidłowością spośród ujawnianych 
stanowi niedopełnienie obowiązków w zakresie uzgod-
nień na piśmie przez agencję pracy tymczasowej warun-
ków zatrudnienia pracowników tymczasowych z pracodawcą 
użytkownikiem, obejmujących m.in.: rodzaj pracy, która ma 
być powierzona pracownikowi tymczasowemu, wymagania 

Agencje pracy tymczasowej – naruszenia przepisów w latach 2019-2021

Wyszczególnienie
Odsetek kontroli, podczas których 
stwierdzono naruszenie przepisów

2019 2020 2021

Brak uzgodnienia zasad współpracy oraz warunków pracy tymczasowej pomiędzy agencją 
i pracodawcą użytkownikiem

36,2 42,9 31,1

Brak zawiadomienia osoby, której ma być powierzona praca tymczasowa, o treści uzgodnień 
między agencją i pracodawcą użytkownikiem, dotyczących warunków wykonywania pracy 
lub niewłaściwe zawiadomienie

13,3 10,3 10,5

Nieprawidłowości dotyczące wydawania osobom skierowanym do wykonywania pracy tymcza-
sowej na podstawie umowy prawa cywilnego zaświadczeń potwierdzających okres wykonywania 
takiej pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika

17,5 18,5 24,7

Niedopełnienie obowiązku przekazania pracownikom tymczasowym informacji umożliwiających 
im bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji

18,1 8,2 6,7

Nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy 
(z wyjątkiem należności związanych z urlopami wypoczynkowymi)

8,8 14,6 5,6

Naruszenia przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych 6,5 11,2 12,4

Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy 6,8 5,2 8,2

Nieprawidłowości dotyczące wydawania świadectw pracy 6,5 8,2 4,9

Naruszenia przepisów w zakresie zawierania umów o pracę tymczasową 18,1 4,3 8,6

Brak profilaktycznych badań lekarskich pracowników tymczasowych lub nieterminowo przepro-
wadzone badania

3,7 11,6 9,4
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kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma 
być powierzona pracownikowi tymczasowemu, przewidywa-
ny okres jej wykonywania. Nieprawidłowości te często miały 
charakter błędu formalnego polegającego na dokonywaniu 
tych uzgodnień za pomocą wymiany informacji przekazywa-
nych pocztą elektroniczną lub innych nowoczesnych środ-
ków komunikacji, bez zachowania formy pisemnej.

Kontrole przeprowadzone w  2021  r. potwierdzają, że 
zagadnienie świadczenia nielegalnych usług pracy tym-
czasowej, wśród których znaczną część stanowią usługi 
outsourcingu będącego w  praktyce pracą tymczasową, 
pozostaje w  zależności z  umożliwieniem egzekwo-
wania maksymalnych okresów wykonywania pracy 
tymczasowej –  w wyniku nowelizacji przepisów ustawy 
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która weszła 
w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. 

Usługi outsourcingowe, będące w praktyce pracą 
tymczasową, stosowane są zarówno przez agencje 
pracy tymczasowej, jak również przez podmioty niepo-
siadające tego statusu. W konsekwencji, w przypadku 
stwierdzenia outsourcingu stanowiącego obejście 
przepisów o zatrudnieniu tymczasowym, możliwość 
zastosowania odpowiedzialności wykroczenio-
wej, przewidzianej za prowadzenie agencji zatrudnie-
nia bez wymaganego wpisu do rejestru, zgodnie 
z przepisem art. 121 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, istnieje jedy-
nie w  stosunku do podmiotów niebędących 
agencją. 

Agencje zatrudnienia przed nowelizacją ustawy stosowały 
praktykę sprzeczną z ideą pracy tymczasowej, polegającą na 
kierowaniu konkretnego pracownika tymczasowego do tego 
samego pracodawcy użytkownika przez formalnie różne, 
lecz faktycznie powiązane ze sobą biznesowo lub personal-
nie agencje pracy tymczasowej, co skutkowało nieograni-
czonym w czasie korzystaniem z pracy danego pracownika 
tymczasowego. Obecnie, oprócz pracy tymczasowej, agen-
cje oferują zainteresowanym podmiotom także usługi outso-
urcingu, które nie zawsze, jak potwierdzają przeprowadzone 
kontrole, polegają na świadczeniu na rzecz innego podmiotu 
usługi wykonywanej przez własnych pracowników i podpo-
rządkowanych w procesie pracy wykonującemu usługę, co 
świadczy o ukrytej pracy tymczasowej.

Przyczyn stosowania outsourcingu w  celu obcho-
dzenia przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tym-
czasowych należy upatrywać, poza ograniczeniami 
czasowymi, także w  braku innych obowiązków, cechują-
cych stosowanie pracy tymczasowej, do których należą:

 − zakaz powierzania wykonywania na rzecz pracodawcy 
użytkownika pracy szczególnie niebezpiecznej, któ-
rego naruszenie skutkuje – w zależności od winy – odpo-
wiedzialnością wykroczeniową zarówno agencji pracy 
tymczasowej, jak i pracodawcy użytkownika;

 − obowiązek równego traktowania –  w zakresie 
warunków pracy i  innych warunków zatrudnienia – pra-
cowników tymczasowych w  stosunku do pracowników 
własnych pracodawcy użytkownika;

 − obowiązki pracodawców użytkowników związane 
z organizacją czasu pracy pracowników tymczasowych 
oraz ponoszenie odpowiedzialności za nieprzestrzega-
nie tych przepisów, z  prowadzeniem ewidencji osób 
wykonujących pracę tymczasową, czy wyposażaniem 
pracowników tymczasowych w odzież i obuwie robocze 
oraz ponoszeniem kosztów z tym związanych.

Decydujące znaczenie w  rozpowszechnianiu się usług 
outsourcingu odgrywają również względy ekonomicz-
ne i  podatkowe, ponieważ zewnętrzna obsada kadrowa 
pozwala na ograniczenie kosztów osobowych oraz kwoty 
odprowadzanych podatków w  porównaniu z  zatrudnieniem 
pracowników w tradycyjnej formie.

Wnioski
Kontrole przeprowadzone w  2021  r. potwierdziły utrzy-

mującą się tendencję nadużywania umów cywilno-
prawnych w  pracy tymczasowej, także w  stosunku do 
cudzoziemców – odnotowano wzrost liczby kontroli, w któ-
rych stwierdzono zawieranie umów cywilnopraw-
nych w warunkach właściwych dla stosunku pracy. 
Znaczna liczba osób związanych z  agencją stosunkiem 
cywilnoprawnym w strukturze zatrudnienia agencji to efekt 
ograniczania kosztów zatrudnienia przez uczestników 
rynku pracy, czyli zarówno przez agencje zatrudnienia 
i  pracodawców użytkowników a  także preferencje praco-
dawców użytkowników oraz osób poszukujących pracy 
–  cudzoziemców. Elastyczna forma zatrudnienia ułatwia 
cudzoziemcom realizację okresowych wyjazdów do kraju 
pochodzenia (najczęściej na Ukrainę). Z kolei pracodawca 
użytkownik nie ponosi żadnego ryzyka w przypadku umów 
cywilnoprawnych zawartych w  warunkach umów o  pracę, 
ponieważ sankcje z tego tytułu ciążą wyłącznie na agencji 
zatrudnienia.

Należy zwrócić uwagę, że znowelizowane przepisy usta-
wy dopuszczają możliwość powierzania pracy tymczasowej 
na podstawie umów prawa cywilnego, jednakże definicja 
pracy tymczasowej (wykonywanie na rzecz danego praco-
dawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany 
w ustawie określonych zadań) i pracodawcy użytkownika, 
oznaczająca pracodawcę wyznaczającego pracownikowi 
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skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania 
i kontrolującego ich wykonanie, wskazuje na element 
kierownictwa, który jest cechą szczególną, charaktery-
zującą umowę o pracę. Wykonywanie pracy tymczasowej 
przez osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywil-
nego pozostaje w sprzeczności z tymi ustawowymi pojęcia-
mi. Znaczący udział umów cywilnoprawnych w  obszarze 
pracy tymczasowej oraz powtarzalność ich nadużywania 
uzasadniają sygnalizowane uprzednio wnioski polegające 
na:

 ● umożliwieniu agencjom pracy tymczasowej faktycznej 
kontroli warunków pracy, w  tym zgodności zawar-
tych umów z  rzeczywistym sposobem wykonywania 
pracy, a  jednocześnie oceny przestrzegania przez 
pracodawcę użytkownika innych obowiązków, w  tym 
respektowania zakazu powierzania wykonywania prac 
niebezpiecznych; 

 ● wprowadzeniu, oprócz istniejącej obecnie, odpo-
wiedzialności agencji pracy tymczasowej –  także 
odpowiedzialności pracodawcy użytkownika –  w 
przypadku stwierdzenia powierzania pracy na podstawie 
umów cywilnoprawnych w  warunkach charakterystycz-
nych dla stosunku pracy;

 ● wykluczeniu możliwości wykonywania pracy tym-
czasowej na podstawie umów cywilnoprawnych. 
Dopuszczenie do wykonywania pracy tymczasowej 
przez osoby zatrudnione na podstawie umów prawa 
cywilnego stoi w  sprzeczności z  definicją pracodawcy 
użytkownika, który zgodnie z ustawą wyznacza i kontro-
luje wykonanie zadań przez pracownika skierowanego 
z agencji zatrudnienia.

Wyniki kontroli realizowanych w  2021  r. wskazują, że 
aktualne pozostają postulaty wprowadzenia możliwości 
skutecznego eliminowania przez inspektorów pracy usług 
outsourcingu świadczonych w celu obchodzenia przepisów 
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w tym przede 
wszystkim: 

 ● wprowadzenie regulacji ustalających odpowiedzial-
ność z tytułu stosowania outsourcingu noszące-
go cechy pracy tymczasowej (należy przypuszczać, 
że zakaz wykonywania pracy tymczasowej na podstawie 
umów prawa cywilnego zwiększy skalę outsourcingu).

Z uwagi na nieprawidłowości związane z  zawieraniem 
umów o pracę, w tym z nieprzestrzeganiem przez agencje 
obowiązku jej zawarcia na piśmie oraz potwierdzenia pra-
cownikowi tymczasowemu w  formie pisemnej warunków 
zawartej umowy o pracę, nie później niż w drugim dniu 

wykonywania pracy tymczasowej –  jeżeli umowa nie 
została zawarta na piśmie, proponuje się:

 ● uzupełnienie przepisów wykroczeniowych ustawy 
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w zakresie 
możliwości stosowania sankcji z tytułu niepotwierdzenia 
pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej rodzaju 
zawartej umowy o pracę i jej warunków – Kodeks pracy 
w art. 281 § 1 pkt 2 przewiduje odpowiedzialność z tytułu 
niepotwierdzenia na piśmie zawartej z  pracownikiem 
umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, 
co rodzi wątpliwości w  stosowaniu postępowania 
wykroczeniowego przez inspektora pracy.

Nadal aktualne pozostają propozycje ustanowienia 
domniemania istnienia stosunku pracy, w  szczegól-
ności pomiędzy osobą świadczącą pracę a  pracodawcą 
użytkownikiem w sytuacjach gdy:

 ● powierzenie pracy niezgodnie z  definicją pracy tym-
czasowej –  z wykorzystaniem kompetencji Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ustalenia rzeczy-
wistego pracodawcy (płatnika składek);

 ● w przypadku przekroczenia maksymalnego okresu 
wykonywania pracy tymczasowej.

Ponadto z  uwagi na liczne wątpliwości interpretacyjne, 
podnoszone przez  uczestników rynku pracy jako jedną 
z przyczyn zaistniałych nieprawidłowości i zauważaną tak-
że przez inspektorów pracy stosujących przepisy regulujące 
zatrudnienie tymczasowe, zasadne wydaje się doprecyzo-
wanie przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych, w tym:

 ● pojęcia „pozostawania w  dyspozycji pracodawcy użyt-
kownika” poprzez wyraźne zaakcentowanie, że przy 
nabywaniu przez pracownika tymczasowego uprawnień 
urlopowych należy wiązać je z  okresem skierowania 
pracownika tymczasowego do pracodawcy użytkowni-
ka w celu wykonywania umówionej pracy na jego rzecz, 
z uwzględnieniem praktycznych aspektów wykonywania 
pracy u pracodawcy użytkownika jak nieusprawiedliwione 
nieobecności w pracy czy prawo do urlopu bezpłatnego;

 ● sposobów obliczania maksymalnych okresów wykony-
wania pracy tymczasowej.

Jednocześnie w  2021  r., zgodnie z  przyjętą metodyką, 
kontrole w  obszarze pracy tymczasowej obejmowały co 
do zasady równoległe postępowania: w  agencjach 
pracy tymczasowej oraz u pracodawców użytkowni-
ków, korzystających z  pracy tymczasowej –  w celu wery-
fikacji ustaleń dotyczących tych samych pracowników 
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Kontrole pracodawców użytkowników w latach 2019-2021 (wg wybranych sekcji PKD)

Sekcja PKD

2019 2020 2021

Liczba 
kontroli

Liczba kontroli, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

dotyczące 
pracowników 

tymczasowych

Liczba 
kontroli

Liczba kontroli, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

dotyczące 
pracowników 

tymczasowych

Liczba 
kontroli

Liczba kontroli, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

dotyczące 
pracowników 

tymczasowych

Przetwórstwo przemy-
słowe

205 146 94 53 155 108

Handel i naprawy 36 22 39 23 31 20

Budownictwo 25 13 10 8 8 7

Transport i gospodarka 
magazynowa

23 17 11 6 15 6

Usługi administrowania 13 7 13 7 14 12

Zakwaterowanie i usługi 
gastronomiczne

11 6 5 2 7 4

Działalność profesjo-
nalna

9 6 2 2 4 4

Kontrole pracodawców użytkowników w latach 2019-2021 (wg województw)

Województwo

2019 2020 2021

Liczba 
kontroli

Liczba kontroli, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

dotyczące 
pracowników 

tymczasowych

Liczba 
kontroli

Liczba kontroli, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

dotyczące 
pracowników 

tymczasowych

Liczba 
kontroli

Liczba kontroli, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

dotyczące 
pracowników 

tymczasowych

Dolnośląskie 27 22 11 7 26 23

Kujawsko-pomorskie 8 6 15 0 10 6

Lubelskie 12 2 3 1 8 7

Lubuskie 14 11 8 2 5 2

Łódzkie 33 24 11 8 25 19

Małopolskie 25 16 17 10 14 5

Mazowieckie 36 11 16 7 20 7

Opolskie 16 15 5 3 12 10

Podkarpackie 13 11 6 6 12 8

Podlaskie 11 10 3 3 4 3

Pomorskie 40 21 22 9 33 14

Śląskie 43 39 35 29 35 27

Świętokrzyskie 8 5 3 2 5 5

Warmińsko-
mazurskie

10 8 5 4 7 7

Wielkopolskie 31 18 14 13 25 23

Zachodnio-
pomorskie

18 13 10 6 12 10
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tymczasowych. W  przypadku rozmieszczenia wymie-
nionych podmiotów: agencji oraz pracodawcy użytkownika 
w  różnych województwach, wymagało to zaangażowania 
i współdziałania co najmniej dwóch jednostek terytorialnych 
Państwowej Inspekcji Pracy.

Zakresem kontroli przestrzegania przepisów przez 
pracodawców użytkowników, do których agencje pracy 
tymczasowej kierowały pracowników lub osoby świadczące 
pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, celem wyko-
nywania pracy tymczasowej. Zadania kontrolno-nadzorcze 
w tym obszarze koncentrowały się na badaniu przestrzega-
nia obowiązków pracodawców użytkowników, określonych 
przepisami ustawy o  zatrudnianiu pracowników tymcza-
sowych, Kodeksu pracy oraz przepisów aktów wykonaw-
czych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

W 2021  r. przeprowadzono 253 kontrole u  250 pra-
codawców użytkowników (w 2020  r. –  184 kontrole, 
w 2019 r. – 354 kontrole). 

Najwięcej kontroli przeprowadzono w  podmiotach 
o  zatrudnieniu od 50 do 249 pracowników (42% kon-
troli), powyżej 250 pracowników (28%) i od 10 do 49 (21%).

Pracownicy tymczasowi najczęściej wykonywali pracę 
u pracodawców użytkowników należących do sektora pry-
watnego –  247 podmiotów (99% skontrolowanych), 
wśród których zdecydowanie dominowała własność prywat-
na krajowa (142 pomioty –  57%). W   wyżej wymienionych 
podmiotach pracę świadczyło ponad 27,8 tys. osób (42% 
pracowników tymczasowych zatrudnionych w sektorze pry-
watnym). Natomiast u  skontrolowanych 61 zagranicznych 
pracodawców użytkowników pracę wykonywało niemal 
24,1 tys. osób (36%). 

Pracodawcy użytkownicy prowadzili działalność gospo-
darczą głównie w  pięciu sekcjach gospodarki narodowej: 
przetwórstwo przemysłowe (62% objętych kontrolą), 
handel i  naprawy (12%), transport i  gospodarka magazy-
nowa (6%), usługi administrowania (5,6%), oraz budownic-
two (3,2%).

Najwięcej podmiotów objętych kontrolami działało na 
terenie województwa śląskiego (35), pomorskiego (33) 
i dolnośląskiego (26).

Diagnoza

Naruszenia przepisów o  zatrudnianiu pracowni-
ków tymczasowych, w tym unormowań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, stwierdzono podczas 
69,6% kontroli (w 2020 r. – 59,8%, w 2019 r. – 67,2% ).

Ujawniono, m.in. że:
 − 130 pracodawców użytkowników –  nie uzgodniło 

z  agencją pracy tymczasowej na piśmie warunków 
zatrudnienia pracowników tymczasowych (nieprawidło-
wości dotyczyły 2 080 osób); 

 − 102 podmioty –  nie dopełniły obowiązków informa-
cyjnych, dotyczących m.in. przekazania agencji pracy 
tymczasowej pisemnej informacji o  wynagrodzeniu za 
pracę, której wykonywanie miało być powierzone pra-
cownikowi tymczasowemu oraz o  warunkach wykony-
wania pracy tymczasowej w aspekcie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (nieprawidłowości dotyczyły 1 500 osób);

 − 71 podmiotów –  nie przestrzegało obowiązku prowa-
dzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczaso-
wą na podstawie umowy o  pracę oraz umowy prawa 
cywilnego (nieprawidłowości dotyczyły 459 osób);

 − 65 pracodawców użytkowników –  naruszyło prze-
pisy o  czasie pracy, względem 194 pracowników 
tymczasowych;

 − 27 pracodawców użytkowników –  naruszyło przepisy 
dotyczące maksymalnego okresu korzystania z  pracy 
tej samej osoby wykonującej pracę tymczasową (nie-
prawidłowości dotyczyły 65 osób);

 − 28 pracodawców użytkowników – traktowało pracowni-
ków tymczasowych mniej korzystnie w zakresie warun-
ków pracy i innych warunków zatrudnienia niż własnych 
zatrudnionych pracowników, na takim samym lub 
podobnym stanowisku pracy (nieprawidłowości doty-
czyły 96 osób);

 − 6 podmiotów –  nie przestrzegało zakazu powierzania 
pracy szczególnie niebezpiecznej osobom wykonują-
cym pracę tymczasową (nieprawidłowości dotyczyły 
10 osób);

 − 8 podmiotów –  nie informowało reprezentatywnych 
organizacji związkowych o zamiarze powierzenia wyko-
nywania pracy tymczasowej pracownikowi agencji pra-
cy tymczasowej;

 − 6 podmiotów – powierzało pracę tymczasową niezgod-
nie z ustawową definicją takiej pracy (nieprawidłowości 
dotyczyły 189 osób).

Ponadto w  108 podmiotach (43,2% objętych kontrolą) 
wykazano nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa 
i  higieny pracy w  stosunku do pracowników tymczaso-
wych. Najczęściej stwierdzano naruszanie przez pracodaw-
ców użytkowników obowiązków w zakresie:

 − szkoleń w  dziedzinie bezpieczeństwa i  higieny pracy 
– w 43 podmiotach,
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 − przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz infor-
mowania o nim pracowników – w 33 podmiotach,

 − dostarczenia pracownikom tymczasowym odzieży 
i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidual-
nej – w 32 podmiotach.

Doświadczenia z  kontroli przeprowadzonych w  2021  r. 
potwierdzają istnienie wśród badanych pracodawców 
użytkowników, będących zazwyczaj zakładami produkcyj-
nymi, zapotrzebowania na pracowników, realizowa-
nego poprzez pozyskiwanie personelu zewnętrznego, 
także w ramach współpracy z agencjami zatrudnienia.

Działania kontrolne wskazują na utrzymującą się na 
rynku pracy tendencję obejmującą wykonywanie pracy 
tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych 
w  warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, 
szczególnie w  odniesieniu do cudzoziemców spoza UE, 
którzy, jak wskazują kontrolujący, zainteresowani są ela-
stycznymi formami zatrudnienia, (stwierdzano przypadki 
porzucania pracy przez obcokrajowców, którym inny pod-
miot lub agencja oferowali wyższe wynagrodzenie za jedną 
godzinę pracy). W  nadużywaniu umów cywilnoprawnych, 
towarzyszącym zatrudnieniu tymczasowemu,  inspekto-
rzy zauważają, że problemem osób kierowanych do pra-
cy tymczasowej jest liczba przepracowanych godzin 
w ramach zawartej umowy prawa cywilnego. Pomimo 
ograniczeń wynikających z obowiązujących w 2021 r. prze-
pisów regulujących legalność wykonywania pracy przez 
cudzoziemców z  uwzględnieniem warunków określonych 
w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu pra-
cy cudzoziemcowi, stwierdzano przypadki, gdy niejedno-
krotnie osoby te przepracowały po kilkanaście godzin przez 
6, a nawet 7 dni w  tygodniu. W zdecydowanej większości 
przypadków jest to zgodne z  ich wolą, gdyż pragną osią-
gnąć wysokie wynagrodzenie w możliwie najkrótszym cza-
sie, jednakże przekłada się to często na bezpieczeństwo 
ich pracy. Zjawisko to dotyczy również wielu obywateli pol-
skich, jednak to w stosunku do cudzoziemców stwierdzane 
są rekordowe liczby godzin świadczenia pracy i/lub usług, 
bez względu na ograniczenia wynikające z  dokumentów 
poświadczających legalność zatrudnienia.

Zjawiskiem znamiennym w  działalności pracodawców 
użytkowników jest również korzystanie z outsourcingu, 
oferowanego przez agencje zatrudnienia lub przez podmioty 
nieposiadające wpisu w KRAZ, kwalifikowanego nierzadko 
jako obejście przepisów ustawy o  zatrudnianiu pracow-
ników tymczasowych. Ograniczenia czasowe w  wykony-
waniu pracy tymczasowej, których egzekwowanie zostało 
umożliwione nowelizacją przepisów ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych, przyczyniło się do korzy-
stania przez pracodawców użytkowników z  usług out-
sourcingu, pomimo że sposób wykonywania pracy nadal 
pozostaje charakterystyczny dla pracy tymczasowej. 

Pracodawcy użytkownicy - naruszenia przepisów 
w latach 2019-2021

Wyszczególnienie

Odsetek kontroli, 
w których stwierdzono 
naruszenie przepisów

2019 2020 2021

Nieuzgodnienie zasad 
współpracy oraz warunków 
pracy tymczasowej pomię-
dzy pracodawcą użytkowni-
kiem i agencją zatrudnienia

26,4 30,4 51,4

Niedopełnienie obowiąz-
ków informacyjnych wobec 
agencji zatrudnienia (art. 9 
ust. 2 ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczaso-
wych)

11,6 13,0 40,3

Brak ewidencji osób wyko-
nujących pracę tymczaso-
wą na podstawie umowy 
o pracę oraz umowy prawa 
cywilnego lub niewłaściwe 
prowadzenie ewidencji

22,3 12,5 28,1

Nieprzestrzeganie przepi-
sów o czasie pracy

13,0 22,8 25,7

Niezapewnienie pracowni-
kom odpowiednich szkoleń 
w dziedzinie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy

7,2 16,3 17,0

Niedostarczenie pracowni-
kom tymczasowym odzieży, 
obuwia roboczego lub środ-
ków ochrony indywidualnej

6,4 4,9 12,6

Nieprzeprowadzenie lub 
niewłaściwe przeprowa-
dzenie oceny ryzyka zawo-
dowego

5,5 9,8 13,0

Traktowanie pracowników 
tymczasowych w sposób 
mniej korzystny w porówna-
niu z pracownikami zatrud-
nionymi przez pracodawcę 
użytkownika

4,3 3,8 11,1

Nieprzekazywanie organiza-
cjom związkowym informacji 
o zamiarze powierzenia 
pracy tymczasowej

6,1 3,3 3,2



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

 156  ROZDZIAŁ 7

Zainteresowanie pracodawców z  sektora produkcji tą 
zewnętrzną formą zatrudnienia podyktowane jest głównie 
chęcią uniknięcia ustawowych obowiązków pracodawcy 
użytkownika (np. zakazu powierzania pracy niebezpiecznej) 
i związanych z nimi kosztów (np. wyposażania pracowników 
tymczasowych w odzież i obuwie robocze czy środki ochro-
ny indywidualnej), a  także dążeniem do obniżenia kosz-
tów prowadzonej działalności gospodarczej, związanych 
z zatrudnianiem pracowników własnych.

Przypadki kontrolne wskazują, że w strukturach organi-
zacyjnych zakładów produkcyjnych jednocześnie pracę 
wykonują: pracownicy stali, pracownicy tymcza-
sowi i  pracownicy wykonujący usługi outsour-
cingu. Osoby te nierzadko wykonują pracę na tych 
samych liniach produkcyjnych, jak również na tych 
samych stanowiskach pracy, na których świadczą pracę 
osoby zatrudnione przez pracodawcę lub osoby skiero-
wane do wykonywania pracy tymczasowej. Z kolei wyni-
ki kontroli krzyżowych, przeprowadzonych w podmiotach 
świadczących usługi outsourcingu potwierdzały, że 
jedyną usługą świadczoną przez podmioty zewnętrzne 
w ramach umowy zawartej z podmiotem kontrolowanym 
jest praca ludzka a  ponadto usługa rozliczana jest 
wyłącznie w roboczogodzinach.

Charakterystyczną cechą polskiego rynku pracy tymcza-
sowej jest stosowanie przez pracodawców użytkow-
ników pracy tymczasowej jako stałego elementu 
organizacji pracy, bez uwzględnienia uzasadniających 
jej stosowanie ustawowych przesłanek (sezonowego, okre-
sowego, doraźnego charakteru wykonywanych zadań, czy 
których terminowe wykonanie przez pracowników zatrud-
nionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe 
lub w przypadku zastępowania pracownika nieobecnego). 
Praca tymczasowa wykorzystywana jest przez pracodaw-
ców użytkowników jako rozwiązanie systemowe, w którym 
po upływie dopuszczalnego okresu wykonywania pracy 
tymczasowej, zatrudniany jest kolejny pracownik tymczaso-
wy na danym stanowisku lub przy tym samym rodzaju prac.

Przyczyn naruszeń przepisów prawa przez pracodaw-
ców użytkowników kontrolujący, ale także pracodawcy 
użytkownicy, upatrują w  niedostatecznej znajomości 
przepisów ustawy o  zatrudnianiu pracowników tym-
czasowych, w tym odnoszących się do obowiązków leżą-
cych po stronie pracodawcy użytkownika zarówno wobec 
agencji w związku z nawiązaniem współpracy, jak również 
wobec pracowników lub osób wykonujących pracę tym-
czasową w zakładzie. Z kolei krótkotrwałość zatrudnienia, 
jaka cechuje pracę tymczasową – zdaniem kontrolowanych 

–  wpływa na terminowe spełnienie obowiązków. Niejed-
nokrotnie wychodzą oni z  założenia, że skoro pracownik 
zatrudniony jest na krótki, doraźny okres czasu, nie ma 
potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów czy innych 
inwestycji związanych z  zatrudnieniem tymczasowym. 
Dominuje zatem przeświadczenie, iż to agencja zatrudnie-
nia jako pracodawca odpowiada za większość obowiązków 
związanych ze świadczeniem pracy przez pracownika tym-
czasowego, a pracodawcy użytkownicy nie mają żadnych 
obowiązków wobec pracowników tymczasowych, czego 
przykładem może być błędne podchodzenie do zagadnień 
dotyczących czasu pracy np. ustalania rozkładu czasu pra-
cy pracownika tymczasowego. 

Wśród stwierdzanych nieprawidłowości dotyczących 
pracodawców użytkowników, ale również i  agencji pra-
cy tymczasowej, przeważa nieuzgodnienie z  agencją 
pracy tymczasowej na piśmie praw i  obowiązków 
agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkow-
nika, których można upatrywać w  dążeniu agencji pracy 
tymczasowej i pracodawcy użytkownika do uproszczenia 
procedur związanych z  zatrudnianiem pracowni-
ków tymczasowych z  wykorzystaniem nowoczesnych 
środków komunikacji (Internet, komunikatory internetowe). 
Według pracodawców użytkowników powyższy sposób 
działania znacząco przyspiesza procedurę pozyskiwania 
pracowników tymczasowych. Z  kolei agencje pracy tym-
czasowej nie dążą do egzekwowania obowiązku pisemnej 
formy uzgodnień w obawie przed utratą kontrahenta. 

W 2021  r. znaczący odsetek kontroli, podczas których 
stwierdzono naruszenie przepisów o zatrudnianiu pracow-
ników tymczasowych, dotyczył niewywiązywania się 
przez pracodawców użytkowników z  obowiązków 
informacyjnych wobec agencji zatrudnienia, w  tym 
poinformowania na piśmie o wynagrodzeniu za pracę, któ-
rej wykonywanie ma być powierzone pracownikowi tym-
czasowemu oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących 
wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy użyt-
kownika. Stwierdzano, że pracodawcy użytkownicy często 
nie przekazywali agencjom pracy tymczasowej pisemnej 
informacji o wynagrodzeniu przewidzianym w obowiązują-
cych u nich regulaminach wynagradzania, w szczególności 
o dodatkowych składnikach wynagrodzenia. Jednocześnie 
zauważono, że agencje pracy tymczasowej nie zawsze 
korzystają z zagwarantowanej przepisami ustawy możliwo-
ści otrzymania pełnej treści tych regulacji. Niedopełnienie 
obowiązków informacyjnych wobec agencji pracy tymcza-
sowej odzwierciedla negatywną tendencję, skutkującą 
naruszeniem zakazu mniej korzystnego traktowania 
pracowników tymczasowych w zakresie warunków 
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pracy i innych warunków zatrudnienia niż własnych 
pracowników pracodawcy użytkownika (wypłacanie 
przez agencje pracy tymczasowej wynagrodzenia zaniżo-
nego w stosunku do świadczeń, które otrzymują pracowni-
cy pracodawcy użytkownika).

Inspektorzy pracy pozytywnie oceniają funkcjonowa-
nie przepisu, wprowadzonego w wyniku nowelizacji, która 
weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017  r., tj. obowiązku 
pracodawcy użytkownika prowadzenia ewidencji osób 
wykonujących pracę tymczasową, którego prawidłowa 
realizacja umożliwia inspektorom eliminowanie naruszeń 
związanych z  przekroczeniem maksymalnego okresu 
wykonywania pracy tymczasowej. W  2021  r. często jed-
nakże stwierdzano brak ewidencji osób wykonujących 
pracę tymczasową na podstawie umowy o  pracę oraz 
umowy prawa cywilnego lub jej niewłaściwe prowadzenie, 
w szczególności poprzez nieoznaczenie daty rozpoczęcia 
i daty zakończenia wykonywania takiej pracy.

Wnioski

Przedstawione wyniki działań kontrolno-nadzorczych 
Państwowej Inspekcji Pracy w stosunku do  pracodawców 
użytkowników wskazują na potrzebę zwiększenia odpo-
wiedzialności pracodawcy użytkownika za naru-
szenia przepisów prawa, w  szczególności regulujących 
sytuację pracowników tymczasowych. Aktualne pozostają 
propozycje działań legislacyjnych, mających na celu 
wprowadzenie odpowiedzialności z tytułu wykroczeń 
dotyczących:

 ● korzystania z  usługi outsourcingu –  świadczonej 
przez agencję zatrudnienia lub podmiot niewpisany do 
rejestru agencji zatrudnienia – w warunkach charak-
terystycznych dla pracy tymczasowej;

 ● powierzania pracy tymczasowej na podstawie umowy 
cywilnoprawnej w warunkach charakterystycznych 
dla stosunku pracy;

 ● stosowania pracy tymczasowej w  przypadku nie-
spełnienia przesłanek zawartych w  definicji pracy 
tymczasowej;

 ● nieprzekazania agencji lub przekazania niepeł-
nych informacji o  przebiegu pracy tymczasowej 
(np. ewidencji czasu pracy), mających wpływ na wyso-
kość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowe-
go, w konsekwencji czego doszło do niewypłacenia lub 
zaniżenia wynagrodzenia wypłaconego przez agencję 
pracownikowi tymczasowemu;

 ● nieprowadzenia ewidencji godzin wykonania 
umowy zlecenia zawartej z  osobą świadczącą pracę 
tymczasową;

 ● dopuszczenia do wykonywania pracy tymczasowej oso-
by skierowanej przez podmiot niebędący agencją 
zatrudnienia, a także

 ● z art. 27, 27a i 27b ustawy o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych – przez zapewnienie możliwości nakła-
dania grzywny również w przypadku stwierdzenia wska-
zanych w tych przepisach nieprawidłowości wobec osób 
wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów 
cywilnoprawnych, a nie tylko w stosunku do pracowni-
ków tymczasowych.

Ponadto inspekcja pracy przedstawiała od dłuższego 
czasu wnioski w  zakresie zwiększenia bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz podniesienia standardów wykonywania 
pracy tymczasowej obejmujące propozycje: 

 ● nałożenia na pracodawcę użytkownika obowiązku prze-
kazywania agencji oceny ryzyka zawodowego oraz 
rejestru pomiarów czynników szkodliwych;

 ● wprowadzenia obowiązku przekazywania pracow-
nikom tymczasowym do wiadomości, oprócz treści 
uzgodnień dokonanych między agencją a  pracodawcą 
użytkownikiem, także regulaminów pracy i regulami-
nów wynagradzania obowiązujących u  pracodawcy 
użytkownika oraz oceny ryzyka zawodowego, prze-
prowadzonej przez użytkownika na stanowisku pracy, 
na którym ma wykonywać pracę pracownik tymczasowy 
w celu zwiększenia świadomości pracowników tymcza-
sowych w kwestii ciążących na nich obowiązków, przy-
sługujących im uprawnień oraz warunków pracy;

 ● wprowadzenia obowiązku przekazania agencji pra-
cy tymczasowej pełnego tekstu wewnętrznych 
regulacji dotyczących wynagradzania obowiązują-
cych u danego pracodawcy użytkownika – obecnie treść 
tych regulacji przekazywana jest jedynie na wniosek 
agencji pracy tymczasowej.

W kwestii najczęstszych nieprawidłowości, stwierdza-
nych u pracodawców użytkowników, polegających na nie-
uzgodnieniu na piśmie praw i  obowiązków agencji 
pracy tymczasowej i  pracodawcy użytkownika, 
zdaniem inspekcji  zasadne byłoby dopuszczenie moż-
liwości dokonywania uzgodnień pomiędzy agencją pra-
cy tymczasowej a  pracodawcą użytkownikiem w  formie 
elektronicznej – z jednoczesnym określeniem obowiązku 
archiwizowania dokumentów elektronicznych lub ustalenie 
odpowiedzialności pracodawcy użytkownika za nie-
dokonanie na piśmie tych uzgodnień.

W związku ze zwiększającym się udziałem cudzoziem-
ców na polskim rynku pracy, w  tym wykonujących pracę 
w  ramach skierowania przez agencje pracy tymczasowej 
czy też w atypowej formie zatrudnienia jaką jest outsourcing, 
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niezbędnym jest zwiększenie świadomości praw-
nej tej grupy pracobiorców w  zakresie specyfiki pracy 
tymczasowej, obowiązków agencji i  pracodawców 
użytkowników oraz rozróżnienia uprawnień związanych 
z wykonywaniem pracy tymczasowej na podstawie umów 
cywilnoprawnych oraz umów o pracę (zasady wypłacania 
minimalnej stawki godzinowej osobom wykonującym pra-
cę na podstawie umów cywilnoprawnych stanowią częsty 
przedmiot skarg oraz zapytań kierowanych do Państwowej 
Inspekcji Pracy, także w ramach infolinii PIP).

7.3.3.3. Stosowanie praktyk związanych 
z korzystaniem z konstrukcji „outsourcingu/
leasingu pracowniczego”

Zakres kontroli
W 2021 r. kontynuowano, zapoczątkowane w ubiegłym 

roku, zadania kontrolno-nadzorcze w  obszarze prowa-
dzenia i korzystania z usług outsourcingu lub innych form 
powierzania pracy, przeznaczonych wyłącznie badaniu 
naruszeń przepisów prawa polegających na omijaniu 
przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych.

W 2021 r. przeprowadzono 152 kontrole w 151 podmio-
tach świadczących usługi outsourcingu obejmujące agen-
cje zatrudnienia, jak i  podmioty nieposiadające wpisu do 
rejestru agencji zatrudnienia, a także podmioty korzystają-
ce z usług outsourcingu.

W skontrolowanej grupie podmiotów:
 9 51 podmiotów oferujących usługi outsourcingu stanowi-

ły podmioty niewpisane do Krajowego Rejestru Agencji 
Zatrudnienia (w 2020 r. – 29 podmiotów);

 9 57 podmiotów korzystało z  usług outsourcingu 
(w 2020 r. – 28 podmiotów).

Pracę w  kontrolowanych podmiotach świadczyło około 
38,4 tys. osób, w tym ponad 24,6 tys. na podstawie stosun-
ku pracy (64%). 

Najczęściej kontrolowano podmioty zatrudniające od 50 
do 249 pracowników – 56 kontroli (37%) oraz od 10 do 
49 pracowników – 42 kontrole (28%). Ponadto 39 kontroli 
(26%) przeprowadzono w dużych podmiotach zatrudniają-
cych powyżej 250 pracowników.

Znaczną liczbę kontroli przeprowadzono w podmiotach 
świadczących usługi administrowania –  51 kontroli 
(34%) lub prowadzących działalność w  branży przetwór-
stwa przemysłowego – 50 kontroli (33%). 

Najwięcej kontroli przeznaczonych badaniu zagadnień 
dotyczących obchodzenia przepisów ustawy o  zatrud-
nianiu pracowników tymczasowych poprzez oferowanie 

usług noszących cechy pracy tymczasowej odnotowano 
w  województwach: dolnośląskim (19 kontroli); wielko-
polskim (18 kontroli) oraz śląskim (17 kontroli).

Diagnoza

W ponad połowie kontroli (55%), w  tym także przepro-
wadzonych w zarejestrowanych agencjach zatrudnienia, nie 
stwierdzono obchodzenia przepisów dotyczących powie-
rzania pracy tymczasowej.

W ramach 68 kontroli (45% ogółu przeprowadzonych 
w tym zakresie, w 2020 r. – 46%) zakwestionowano zasad-
ność powierzania pracy poprzez stosowanie outsourcingu 
lub innych form powierzenia wykonywania usług w stosun-
ku do 1 296 osób. 

Podczas 17 kontroli (11% ogółu w  tym zakresie, 14% 
w  2020  r.) badano świadczenie usług outsourcingu, które 
w wyniku dokonanych ustaleń zostały uznane przez inspek-
torów pracy za faktyczne świadczenie usług pracy 
tymczasowej, przez podmioty powierzające świadczenie 
pracy. 

W tych przypadkach ustalenia kontrolne potwierdziły, że 
jedyny przedmiot usługi outsourcingu stanowiło wynajmo-
wanie osób do pracy w odróżnieniu od outsourcingu 
usług, rozumianego jako wydzielenie ze struktury organi-
zacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez 
nie samodzielnie funkcji i  przekazanie ich do wykonania 
innym, wyspecjalizowanym w tym obszarze podmiotom.

Kontrolujący wskazują na nasilenie tendencji zastę-
powania pracy tymczasowej usługą outsourcingu, 
oferowaną przez:

 − podmioty nieposiadające statusu agencji zatrud-
nienia –  stwierdzenie prowadzenia działalności 

Kontrole w zakresie outsourcingu/leasingu 
przeprowadzone w latach 2020-2021

Wyszczególnienie 2020 2021

Liczba kontroli 81 152

Liczba kontroli, w których stwierdzono 
nieprawidłowości

31 54

Podmioty, w których w wyniku ustaleń 
outsourcing /leasing - potwierdzono 
brak wpisu do KRAZ w zakresie agencji 
pracy tymczasowej w związku z wystą-
pieniem elementów potwierdzających 
powierzenie wykonywania pracy tym-
czasowej

11 17

Podmioty powierzające pracę lub korzy-
stające z oferowanych usług, w których 
stwierdzono obchodzenie przepisów 
ustawy o pracownikach tymczasowych

26 46
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w  zakresie pracy tymczasowej wiąże się z  odpowie-
dzialnością za wykroczenie polegające na prowadzeniu 
agencji pracy tymczasowej bez wymaganego wpisu do 
rejestru;

 − agencje zatrudnienia – stosowanie niedozwolonego 
outsourcingu przez agencje posiadające wpis do reje-
stru agencji nie jest w  żaden sposób sankcjonowane, 
a  niejednokrotnie wpis do rejestru został uzyskany 
w celu zabezpieczenia się przed ewentualną odpowie-
dzialnością wykroczeniową związaną z zakwestionowa-
niem outsourcingu.

Stwierdzenie świadczenia usług outsourcingu w warun-
kach charakterystycznych dla pracy tymczasowej, 
w  obowiązującym stanie prawnym, skutkuje jedynie 
skierowaniem wystąpienia inspektora pracy o usu-
nięcie stwierdzonego naruszenia przepisów 
ustawy o  zatrudnianiu pracowników tymczaso-
wych. Jedynie w stosunku do podmiotu nieposiadają-
cego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 
możliwe jest zastosowanie odpowiedzialności 
wykroczeniowej oraz powiadomienie marszałka 
województwa o  stwierdzeniu działania podmiotów 
świadczących usługi pracy tymczasowej bez posiadania 
odpowiedniego certyfikatu, stanowiącego naruszenie 
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy.

Inspektorzy pracy zauważają, że ograniczenia związa-
ne z korzystaniem z pracy tymczasowej (w tym dotyczące 
maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej 
czy też zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych 
przy pracach szczególnie niebezpiecznych bądź obowiązku 
stosowania przepisów zakazujących traktowanie pracow-
ników tymczasowych mniej korzystnie niż pracowników 
zatrudnionych przez tego pracodawcę użytkownika na 
takim samym lub podobnym stanowisku pracy), prowadzą 
do poszukiwania przez przedsiębiorców rozwiązań nie-
będących przedmiotem regulacji ustawy o pracow-
nikach tymczasowych. 

Obserwowane przez kontrolujących zainteresowanie 
usługami outsourcingu skutkuje, z uwagi na kwestie 
ekonomiczne, nierówną pozycją na rynku pracy wobec 
firm, które oferują pracę tymczasową oraz prowadzi do 
sytuacji, gdy praca tymczasowa stanowi jedynie 
poboczny zakres działalności agencji zatrudnie-
nia w  celu zachowania statusu agencji zatrudnienia 
(wykreślenie podmiotu z  rejestru agencji następuje 
w  związku z  nieprowadzeniem agencji zatrudnienia 
w okresie dwóch kolejnych lat).

W podmiotach, w których zakwestionowano stosowanie 
outsourcingu, ujawniono zbieżny mechanizm działania:

 − umowy o świadczenie określonych usług, zawarte mię-
dzy podmiotami (outsourcerem i insourcerem) wyraźnie 
przewidywały, że nadzór ze strony pracowników 
podmiotu korzystającego nad pracownikami bądź 
zleceniobiorcami, kierowanymi do świadczenia usług, 
nie należy do podmiotu korzystającego z usług;

 − sposób organizacji pracy, w szczególności brak wydzie-
lenia procesu produkcyjnego i  rzeczywisty nadzór 
sprawowany nad zewnętrznym personelem przez pra-
cowników insourcera, wskazywały na przesłanki cha-
rakterystyczne dla pracy tymczasowej; 

 − firmy prowadzące outsourcing, zgodnie z  Polską Kla-
syfikacją Działalności, często rejestrowały działalność 
tożsamą z  PKD zakładu produkcyjnego, z  którym 
zawarto umowę, stanowiącą podstawę świadczenia 
usług outsourcingu, celem wykazania – podczas kon-
troli –  prowadzenia wyspecjalizowanej działalności 
w danej branży.

Analizowane przypadki potwierdzają również praktykę 
naprzemiennego stosowania usług pracy tymczaso-
wej i usług outsourcingu – po wyczerpaniu ustawowych 
limitów okresów zatrudnienia pracowników tymczasowych 
podmiot korzystał z usługi outsourcingu oferowanej przez 
tę samą agencję, a w następstwie pracę na niezmienio-
nych warunkach faktycznie świadczyły osoby będące 
wcześniej pracownikami tymczasowymi.

Na przestrzeni ostatnich lat podmioty stosujące out-
sourcing i korzystające z tych usług udoskonaliły model 
współpracy w  ramach outsourcingu, co znacznie 
utrudnia inspektorom pracy ocenę zjawiska obcho-
dzenia przepisów ustawy o  zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych. Zarówno postanowienia zawartych umów 
o świadczenie usług lub współpracy są formułowane w taki 
sposób, aby nie cechowały pracy tymczasowej, jak i osoby 
wykonujące usługę na terenie zakładów produkcyjnych, tak-
że będące cudzoziemcami, są przygotowywane co do tego, 
jakiej treści informacji powinny udzielać, aby nie wskazywa-
ły one, że w  rzeczywistości wykonują pracę tymczasową. 
Często podmioty świadczące usługę outsourcingu pozorują 
też własne kierownictwo poprzez stworzenie stanowiska 
koordynatora, który jest rekrutowany spośród pracowni-
ków podmiotu zewnętrznego, pomimo że faktyczny nadzór 
leży po stronie pracowników insourcera. Również sposób 
rozliczania wykonanej pracy ustalany jest w umowach 
odmiennie, aniżeli w  przypadku pracy tymczasowej, czyli 
w postaci materialnego efektu, a nie roboczogodzin. Na tle 
tych okoliczności kontrolowani często podważali ustalenia 
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inspektorów, dotyczące sposobu świadczenia pracy przez 
zatrudnionych cudzoziemców, w tym brak faktycznego kie-
rownictwa agencji lub wydzielenia miejsca pracy u praco-
dawcy użytkownika. 

Ponadto podmioty kontrolowane deklarują chęć dal-
szego korzystania z outsourcingu, przy jednoczesnym 
zapewnieniu podjęcia działań ukierunkowanych na wdro-
żenie w  zakładzie outsourcingu usług m.in. poprzez 
zapewnienie nadzoru ze strony podmiotu świadczącego 
usługi czy dokonania wyodrębnienia organizacyjnego czę-
ści procesu produkcyjnego. 

W celu przeciwdziałania praktykom mającym na celu 
ukrycie rzeczywistego przebiegu pracy i  sposobu jej 
wykonywania w  ramach outsourcingu w  roku 2021  r. 
zmodyfikowano metodykę kontroli PIP, zgodnie 
z  którą winny nią być objęte oba podmioty związane 
umową outsourcingową –  w odpowiedniej kolejności 
(najpierw w podmiocie korzystającym z tego typu usług, 
a następnie w firmie oferującej outsourcing). 

Wnioski
Kontrole w obszarze outsourcingu potwierdzają koniecz-

ność wprowadzenia uregulowań uniemożliwiających 
obchodzenie przepisów o  zatrudnianiu pracowników tym-
czasowych. Proponowane przez Państwową Inspekcję 
Pracy uznanie za wykroczenie świadczenia usług 
outsourcingu w  warunkach charakterystycznych 
dla pracy tymczasowej i korzystania z outsourcingu 
w tych warunkach to niezbędny element zagwarantowa-
nia PIP możliwości egzekwowania przepisów prawa 
regulujących zatrudnienie tymczasowe. Aktualne 
pozostają zatem wnioski legislacyjne obejmujące ustalenie 
odpowiedzialności wykroczeniowej w sytuacji:

 ● korzystania z  usług outsourcingu w  warunkach 
charakterystycznych dla pracy tymczasowej (odpowie-
dzialność podmiotu uznanego w wyniku kontroli za pra-
codawcę użytkownika takiej osoby), a także 

 ● świadczenia usługi outsourcingu w  warunkach 
charakterystycznych dla pracy tymczasowej, także 
przez podmiot posiadający wpis do rejestru agencji 
zatrudnienia.

Ponadto kontrolujący dostrzegają potrzebę wprowa-
dzenia systemowych rozwiązań, które zminimalizują 
atrakcyjność ekonomiczną nieprawidłowego outso-
urcingu w zestawieniu z kosztami pracy tymczasowej 
podkreślając, że pozorny outsourcing to nie tylko kwestia 
prawa pracy, ale także prawa podatkowego czy ubezpie-
czeń społecznych. Wymagane zatem jest współdziałanie 
PIP z odpowiednimi organami w obszarze nadużywania tej 

formy zatrudnienia (US, ZUS), a także z organami odpowie-
dzialnymi za wydanie dokumentów legalizujących zatrud-
nienie (powiatowe urzędy pracy, wojewodowie), w  celu 
zaktywizowania ich działalności i  przeciwdziałania 
negatywnym praktykom na polskim rynku pracy.

7.3.4. Delegowanie pracowników w ramach 
świadczenia usług 

Państwowa Inspekcja Pracy w 2021 r. realizowała zada-
nia wskazane w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o dele-
gowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. 
Obejmowały one działania związane z  kierowaniem pra-
cowników polskich przedsiębiorstw do pracy za granicą, jak 
i  związane z  delegowaniem pracowników firm zagranicz-
nych (w tym także z tzw. krajów trzecich) do wykonywania 
pracy w Polsce. 

7.3.4.1 Delegowanie pracowników z terytorium 
RP w ramach świadczenia usług

Prowadzone w 2021 r. czynności kontrolne oraz dzia-
łania w trybie pozakontrolnym w sprawach dotyczących 
delegowania pracowników z terytorium RP związane były, 
podobnie jak w  latach ubiegłych, z  wnioskami przekazy-
wanymi do PIP za pośrednictwem Elektronicznego Sys-
temu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym 
(IMI) ustanowionego oficjalnym narzędziem komunikacji 
pomiędzy organami na poziomie międzynarodowym.

W 2021  r. współpraca PIP z  zagranicznymi organami 
objęła ponad 700 wniosków. W 681 przypadkach stroną 
inicjującą współpracę była instytucja zagraniczna, w  17 
przypadkach (na 19 spraw zainicjowanych przez PIP) wnio-
sek o  dokonanie określonych ustaleń został skierowany 
z PIP do instytucji kontrolnych za granicą w związku z ujaw-
nieniem w  toku czynności prowadzonych w  Polsce naru-
szania przepisów państwa przyjmującego (w 2020 r. – w 18 
sprawach, w 2019 r. – w 34). W największym stopniu współ-
praca w ramach wymiany informacji na rynku wewnętrznym 
realizowana była z Austrią (313 spraw), Belgią (159), Francją 
(74) i Holandią (38). 

Wnioski w systemie IMI kierowane przez Państwową 
Inspekcję Pracy do organów właściwych w innych krajach 
związane były z ustaleniami kontrolnymi przeprowadzony-
mi w jednostkach PIP. W tej liczbie 10 wniosków dotyczyło 
przypadków, gdy zaistniała wątpliwość, czy osobę kierowa-
ną do pracy za granicą można uznać za pracownika dele-
gowanego w kraju przyjmującym, 7 wniosków związanych 
było z warunkami pracy pracowników firm z siedzibą w Pol-
sce, skierowanych do pracy za granicą (w zakresie czasu 
pracy, wynagrodzenia za pracę, urlopów wypoczynkowych, 
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ale również warunków pracy pracowników tymczasowych 
delegowanych do zagranicznych pracodawców użytkowni-
ków przez polskie agencje pracy tymczasowej). Pozosta-
łe 2  wnioski dotyczyły zdrowia i  bezpieczeństwa pracy, 
w tym 1 związany z był wypadkiem przy pracy pracownika 
delegowanego. 

Dużą liczbę wniosków przekazanych w ramach systemu 
IMI stanowią wnioski związane z powiadomieniem pol-
skiego podmiotu o nałożeniu administracyjnej kary 
pieniężnej lub grzywny administracyjnej i  wnioski 
o egzekucję takich kar i grzywien. 

W 2021 r. wpłynęło do Państwowej Inspekcji Pracy 161 
wniosków o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia 
administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administra-
cyjnej (wszystkie z Austrii) oraz 102 wnioski o egzekucję 
kar administracyjnych i  grzywien administracyjnych nało-
żonych przez zagraniczne instytucje na polskie podmioty 
delegujące pracowników do pracy na ich terytorium, w tym: 
92 wnioski z Austrii, 3 z Luksemburga, po 2 z Belgii, Czech, 
Holandii oraz 1 – z Łotwy. 

Decyzje zagranicznych organów kontrolnych (objęte pro-
cedurą powiadomienia, jak i egzekucji) dotyczyły naruszeń 

przepisów o delegowaniu pracowników państwa przyjmu-
jącego przez polskich pracodawców w  szczególności 
w  zakresie: niezapewnienia odpowiedniego wynagrodze-
nia za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych 
zgodnie z  regulacjami kraju przyjmującego, niepowiado-
mienia właściwych organów o delegowaniu pracowników, 
nieokazania dokumentów na potrzeby kontroli lub nieprze-
chowywania tych dokumentów w  określonym miejscu na 
terenie kraju przyjmującego, nieprzestrzegania przepisów 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także narusze-
nia przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 

W 2021  r. czynności kontrolne PIP w  sprawach 
dotyczących delegowania pracowników z  teryto-
rium RP prowadzone były w  80% w  związku z  wnio-
skiem o informacje pochodzącym z zagranicznego organu 
właściwego. Pozostałe 20% czynności kontrolnych i poza-
kontrolnych to działania wynikające z rozpatrywania skarg 
pracowników delegowanych, powiadomień z  innych orga-
nów lub z  własnych ustaleń okręgowych inspektoratów 
pracy w  związku z  uzasadnionym podejrzeniem nieprze-
strzegania przez podmiot kontrolowany przepisów prawa 
państwa oddelegowania.

W 2021 r. przeprowadzono łącznie 226 kontroli doty-
czących delegowania pracowników z  terytorium RP do 
pracy w innych krajach europejskich (w 2020 r. – 156 kon-
troli, w 2019  r. – 247). Najwięcej kontroli przeprowadzono 
w województwie mazowieckim (38 kontroli), wielkopol-
skim (29) i małopolskim (21).

Zagadnienia, które badano w  toku kontroli stanowiły 
konsekwencje otrzymanych wniosków IMI i miały umożliwić 
udzielenie odpowiedzi na pytania instytucji zagranicznych, 
dotyczące:

 − przedsiębiorstwa delegującego – m.in. zarejestro-
wania oraz prowadzenia rzeczywistej znaczącej dzia-
łalności w Polsce, opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne,

 − pracownika delegowanego – m.in. miejsca naboru, 
istnienia stosunku pracy, zwyczajowego wykonywania 
pracy w Polsce, zgłoszenia do ubezpieczenia społecz-
nego, legalności pobytu i  zatrudnienia cudzoziemców 
delegowanych z  Polski, wysokości wynagrodzenia za 
pracę otrzymywanego w  okresie delegowania, pod-
dania pracowników delegowanych szkoleniom w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badaniom 
lekarskim,

pozwalające na ocenę prawidłowości procesu dele-
gowania z  perspektywy przepisów państwa przyjmują-
cego, stosownie do wymagań określonych w  dyrektywie 
2014/67. 

Liczba spraw objętych współpracą 
w systemie IMI w 2021 r.

Państwo Liczba spraw 
ogółem

Sprawy 
z inicjatywy 

UE/EOG

Sprawy 
wysłane 
przez PIP

Austria 313 313 0

Belgia 159 156 3

Francja 74 72 2

Holandia 38 37 1

Dania 27 27 0

Niemcy 22 17 5

Luksemburg 16 16 0

Czechy 15 11 4

Łotwa 12 12 0

Włochy 5 4 1

Estonia 5 5 0

Szwecja 4 1 3

Norwegia 3 3 0

Węgry 3 3 0

Rumunia 2 2 0

Finlandia 1 1 0

Litwa 1 1 0

Ogółem 700 681 19
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Skierowane do PIP skargi pracowników polskich przed-
siębiorstw, delegowanych do pracy za granicą, dotyczyły 
przede wszystkim niewypłaconego wynagrodzenia za pra-
cę oraz innych świadczeń związanych z  pracą, objętych 
przepisami kraju przyjmującego. 

Trzeba jednak pamiętać, że organy Państwowej 
Inspekcji Pracy nie mają uprawnień do egzekwo-
wania warunków zatrudnienia należnych polskim 
pracownikom delegowanym na mocy regulacji 
przepisów państwa oddelegowania. 

Dlatego też kontrole procesów delegowania pracowni-
ków z terytorium RP mają na celu, co do zasady, dokonanie 
stosownych ustaleń i  przekazanie ich do instytucji zagra-
nicznych w  celu oceny prawidłowości działania polskiego 
pracodawcy (przedsiębiorcy) z  perspektywy wymagań 
wynikających z obcego ustawodawstwa pracy. W związku 
z powyższym ta współpraca administracyjna i wymia-
na informacji na poziomie międzynarodowym ma 
charakter kluczowy dla egzekwowania praw pracowni-
ków świadczących czasowo pracę za granicą. 

W toku kontroli dokonano ustaleń dotyczących około 
2  tys. osób delegowanych do pracy za granicą (w 2020 r. 
w odniesieniu do 2,2 tys., w 2019 r. w odniesieniu do 2,9 tys.), 
w tym głównie do: Belgii – 881 osób, Niemiec – 435 osób, 
Holandii – 163 osób, Francji – 124 osób.

Objęte działaniami kontrolnymi podmioty najczęściej pro-
wadziły działalność w następujących sektorach gospodarki: 

 9 budownictwo (sektor dominujący) – 50% kontroli,
 9 usługi administrowania (tym praca tymczasowa) – 14%,
 9 transport i gospodarka magazynowa – 13%.

W 2021 r. inspektorzy pracy w 42 przypadkach podej-
mowali działania dotyczące delegowania z  terytorium RP 
w trybie pozakontrolnym (w 2020 r. w 86 przypadkach) 
przede wszystkim w sytuacjach, w których w chwili prowa-
dzenia czynności przez PIP przedsiębiorca delegujący nie 
posiadał statusu podmiotu kontrolowanego w  rozumieniu 
przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i realiza-
cja czynności kontrolnych nie była możliwa. 

W ostatnich latach zauważyć można zjawisko kierowa-
nia do pracy za granicą obywateli krajów trzecich, którym 
formalnie pracę powierza polskie przedsiębiorstwo. Przed-
siębiorstwa, których dotyczyły kontrole, założone były na 
terytorium RP przez obywateli polskich, ale również przez 
obywateli krajów trzecich, głównie z Ukrainy.

W 2021 r. przeprowadzono 96 takich kontroli (w 2020 r. 
–  67, w 2019  r. –  74). W  12 sprawach ustaleń dokonano 
w trybie pozakontrolnym. Najwięcej kontroli przeprowadzo-
no w województwie mazowieckim – 24, lubelskim – 10, wiel-
kopolskim i dolnośląskim po 9.

W 2021 r. ustalenia kontrolne dotyczyły 840 cudzoziem-
ców (w 2020 r. – 1 165 cudzoziemców, w 2019 r. – 1 027) 
delegowanych z Polski do wykonywania pracy w innych kra-
jach, głównie do Belgii, Czech i Holandii.

W kontrolach, w  których prawidłowość delegowania 
do pracy za granicą była weryfikowana, uznano, że 177 
cudzoziemców (w 2020  r. –  151, w  2019  r. –  494) nie 
spełnia definicji pracownika delegowanego z  tery-
torium RP.

Proceder pozornego delegowania cudzoziemców z kra-
jów trzecich na teren krajów Unii Europejskiej obserwowany 
jest od kilku lat. Działania realizowane przez PIP ujawniły, 

Objęci kontrolą cudzoziemcy delegowani na terytorium wybranych państw członkowskich w latach 2019-2021

Przyjmujące 
państwo 

członkowskie

Liczba cudzoziemców objętych kontrolą Liczba osób, których nie można uznać 
za pracownika delegowanego

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Belgia 375 721 411 231 57 93

Czechy 144 36 108 82 14 10

Estonia 20 72 22 0 36 3

Francja 6 19 55 2 4 32

Hiszpania 8 201 0 0 0 0

Holandia 7 46 103 7 11 5

Litwa 103 9 26 34 1 0

Łotwa 113 31 35 80 19 22

Niemcy 43 19 41 4 4 5
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że podmioty delegujące cudzoziemców prowadzą często 
na terenie Polski działalność pozorną, ograniczającą się 
jedynie do uzyskiwania dokumentów legalizujących pracę 
na terenie Polski dla cudzoziemców, głównie oświadczeń 
o powierzeniu pracy cudzoziemcom wpisanych do ewiden-
cji oświadczeń powiatowego urzędu pracy, choć w rzeczy-
wistości praca taka nie jest wykonywana na terenie Polski. 

Znamienne wydaje się, że dotychczas proceder ten 
był –  w odniesieniu do poszczególnych cudzoziemców 
– ograniczony w czasie, gdyż oświadczenie o powierzeniu 
wykonywania pracy dopuszczało jej wykonywanie jedynie 
przez 6  miesięcy w  okresie kolejnych 12. Natomiast wej-
ście w życie 29 stycznia 2022 r. przepisów znowelizowanej 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
może spowodować, że wykorzystanie tego procederu 
znacznie się nasili.

Kontrole przeprowadzone w 2021  r. dotyczące delego-
wania pracowników z terytorium RP ujawniły praktyki, które 
były już dostrzeżone w latach ubiegłych, polegające na:

 − nieprzestrzeganiu regulacji obowiązujących w  kra-
ju oddelegowania w  zakresie wynagrodzenia poprzez 
stosowanie do pracownika delegowanego przepisów 
o podróżach służbowych, 

 − delegowaniu osób, w  tym cudzoziemców, wykonują-
cych pracę dla polskiego podmiotu w  ramach umów 
cywilnoprawnych, 

 − kierowaniu za granicę osób, których przed skierowa-
niem z polskim przedsiębiorcą nie łączył stosunek pra-
cy lub innego rodzaju więź prawna,

 − delegowaniu pracowników z terytorium RP przez przed-
siębiorstwa mające siedziby w tzw. biurach wirtualnych,

 − pozornym delegowaniu pracowników, w  tym obywateli 
krajów trzecich, którzy w Polsce nie podjęli nigdy pra-
cy, a podmioty zarejestrowane na terytorium RP (rów-
nież spółki założone przez cudzoziemców) uzyskują 
dokumenty legalizujące cudzoziemcom pracę w  Pol-
sce (w większości oświadczenia wpisane do ewiden-
cji w  PUP) celem kierowania ich do pracy wyłącznie 
w innym państwie członkowskim.

W działalności Państwowej Inspekcji Pracy, podobnie 
jak w  latach ubiegłych, odnotowano przypadki wykorzy-
stania konstrukcji prawnej delegowania w  celu obejścia 
obowiązujących przepisów i  uniknięcia zobowiązań wyni-
kających z  konieczności przestrzegania przepisów prawa 
pracy państwa zgodnie z  miejscem wykonywania pracy. 
Niedozwolone praktyki noszące znamiona pozornego (nie-
rzeczywistego) delegowania ujawniono w działaniach firm 
świadczących usługi w sektorze opieki domowej (na rzecz 

podopiecznych za granicą). Pozorność delegowania pole-
gała na zawieraniu z  opiekunami dwóch równoległych 
umów: o świadczenie usług opiekuńczych za granicą oraz 
drugą –  na realizację działań marketingowych, promocyj-
nych lub rekrutacyjnych na terytorium Polski. Usługi objęte 
tą drugą umową w rzeczywistości w ogóle nie są świadczo-
ne bądź mają charakter marginalny. Działanie to ma na celu 
wyłącznie obniżenie kosztów działalności poprzez utrzy-
manie osób kierowanych do pracy za granicą w  polskim 
systemie zabezpieczenia społecznego i  uzyskanie wyma-
ganego przez zagraniczne instytucje kontrolne dokumentu 
A1 zaświadczającego o ustawodawstwie właściwym mają-
cym zastosowanie do osoby uprawnionej. W  tym wypad-
ku zaświadczenia A1 wydawane są na podstawie art. 13.1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego, czyli osobom wykonującym pracę 
najemną w  dwóch lub więcej państwach członkowskich. 
Osoby kierowane do pracy za granicą przy wykorzystaniu 
tego schematu nie mogą być uznane za pracowników dele-
gowanych, ponieważ głównym celem powierzenia im pracy 
w polskim podmiocie jest wyłącznie skierowanie ich do pra-
cy za granicą, gdzie skierowanie to nie ma nigdy charakte-
ru tymczasowego. Jednocześnie ograniczenia wynikające 
z polskich regulacji prawnych, pozbawiają opiekunów nale-
żytej ochrony prawnej. 

Wnioski

Państwowa Inspekcja Pracy ocenia pozytywnie współ-
pracę w  szczególności w  ramach wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym (IMI). 

Niemniej jednak postulaty zgłaszane w  poprzednich 
latach są nadal aktualne, biorąc pod uwagę dużą liczbę 
wniosków kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy, tj.:

 ● wprowadzenie obowiązku związanego z  kierowanym 
wnioskiem w  systemie IMI, który uwzględniałby 
merytoryczne uzasadnienie wniosku o  informację 
oraz konieczność przedstawienia informacji zwrotnej 
o  wynikach kontroli przeprowadzonych przez organy 
państwa przyjmującego, w  których informacje zostały 
przekazane;

 ● rewizja terminów przekazania informacji w  ramach 
systemu IMI z  uwagi na fakt, iż zakreślone terminy 
odpowiedzi na wniosek do 25 dni od dnia otrzymania 
wniosku w  sprawach tzw. standardowych oraz 2  dni 
w  przypadku tzw. wniosku pilnego, są zdecydowanie 
za krótkie. W  wielu przypadkach konieczne jest 
prowadzenie kontroli lub dokonanie ustaleń, również 
pozyskanie informacji pozostających w  dyspozycji 
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innych organów, co w tak krótkim czasie najczęściej jest 
niemożliwe do zachowania;

 ● wypracowanie jednolitych standardów w  zakresie 
współpracy instytucji zaangażowanych w  wymianę 
informacji, w  szczególności w  sytuacji, w  której 
inicjowanie wymiany informacji było niezbędne, a organy 
kontroli państwa przyjmującego wyczerpały działania po 
swojej stronie. Dotyczy to przede wszystkim wniosków 
o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia kary lub 
grzywny administracyjnej, w  których data decyzji jest 
tożsama z datą sporządzenia i wysłania wniosku o  jej 
doręczenie do PIP, co świadczy, że organy zagraniczne 
samodzielnie nie podjęły próby doręczenia tych 
dokumentów do adresata, a  także sytuacji, w  których 
organ państwa przyjmującego przeprowadził kontrolę 
pracowników delegowanych i  otrzymał wszystkie 
dokumenty, a  następnie kieruje wniosek o  informację 
do PIP w  tym samym zakresie, co wydaje się 
nieuzasadnione.

Polska nadal jest krajem głównie wysyłającym pracowni-
ków do innych państw członkowskich. Ponadto z uwagi na 
uproszczoną procedurę związaną z legalizacją pracy w Pol-
sce obywateli krajów trzecich (oświadczenie o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcom dla obywateli jednego 
z 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukra-
iny) powoduje, że polscy przedsiębiorcy korzystają z unijnej 
swobody przepływu pracowników, w związku z czym Polska 
jest również krajem, który deleguje pracowników będących 
obywatelami krajów trzecich. Niejednokrotnie, jak wykazały 
kontrole organów Państwowej Inspekcji Pracy przeprowa-
dzone w 2021 r., było to delegowanie pozorne, stanowiące 
nadużycie instytucji delegowania. 

W przypadku delegowania pracowników z  Polski pro-
blem stanowi brak krajowych regulacji prawnych 
dotyczących przedmiotowego obszaru działalności przed-
siębiorstw. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delego-
waniu pracowników w  ramach świadczenia usług jest 
aktem prawnym regulującym kwestie delegowania pracow-
ników na terytorium RP. W wyżej wymienionej ustawie nie 
podjęto się unormowania kwestii związanych z wysyłaniem 
pracowników poza terytorium RP, choćby w  przedmiocie 
zobowiązania pracodawcy do regulowania kwestii delego-
wania porozumieniem o  delegowaniu bądź wypowiedze-
niem warunków zatrudnienia. Obowiązek informowania 
pracowników o kosztach i opłatach związanych ze skiero-
waniem ich do wykonywania pracy poza terytorium Polski 
został ograniczony wyłącznie do agencji zatrudnienia oraz 
do sytuacji oddelegowania pracowników poza terytorium 
Unii Europejskiej. Wydaje się, że kwestia prawidłowego 

i  rzetelnego informowania pracowników o  warunkach 
zatrudnienia i pobytu poza granicami kraju winna być ure-
gulowana i obowiązek wyrażony w art. 291 Kodeksu pracy 
należałoby rozszerzyć na sytuacje delegowania pracownika 
na teren UE.

Ponadto za konieczne uznać należy wskazanie w prze-
pisach jednoznacznego rozróżnienia podróży służbo-
wej i maksymalnego okresu jej trwania od delegowania 
pracowników. Tylko wyraźne zdefiniowanie przesłanek, które 
pozwolą na zakwalifikowanie konkretnego stanu faktycznego 
jako podróż służbową bądź oddelegowanie, dałoby organom 
PIP możliwość regulowania sytuacji, w których pracodawca 
obniża koszty działalności poprzez uszczuplenie przyszłych 
świadczeń należnych pracownikowi.

Nadal aktualne są, wskazywane w  latach ubiegłych, 
postulaty Państwowej Inspekcji Pracy usprawniające czyn-
ności kontrolne, m.in.:

 ● ścisła współpraca z  właściwymi organami państw 
przyjmujących w  zakresie działań zmierzających do 
wykluczenia z  rynku usług podmiotów, które w  sposób 
nieuczciwy wykorzystują instytucję delegowania,

 ● dostęp on-line do baz danych ZUS, w zakresie dostępu 
do informacji o płatnikach składek i ubezpieczonych oraz 
wydanych formularzy A1 przez ZUS,

 ● ścisła współpraca z  innymi organami kontrolnymi 
w  Polsce, w  szczególności z  organami skarbowymi 
celem właściwego typowania podmiotów do kontroli, 
które nie prowadzą rzeczywistej lub znacznej działalności 
w  Polsce, a  które delegują pracowników do pracy za 
granicą.

Jednocześnie z  uwagi na powtarzającą się rokrocznie 
praktykę przedsiębiorstw działających w  branży całodobo-
wej opieki domowej niezbędne wydaje się wprowadzenie 
regulacji prawnych dotyczących tych usług, świadczonych na 
rzecz podopiecznych poza Polską. Celem przepisów będzie 
zapewnienie należytej ochrony osobom wykonującym prace 
opiekuńcze poza granicami kraju, w szczególności przez jed-
noznaczne wskazanie trybu i formuły kierowania ich do pra-
cy za granicą, co wyeliminuje kwestie związane z pozornym 
delegowaniem.

7.3.4.2. Delegowanie pracowników 
na terytorium RP w ramach świadczenia usług

Państwowa Inspekcja Pracy w 2021 r. realizowała zadania 
określone ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu 
pracowników w ramach świadczenia usług, w szczególno-
ści związane z:

 − przyjmowaniem oświadczeń pracodawcy delegujące-
go pracownika na terytorium RP, zawiadomień o zmia-
nie oświadczenia oraz umotywowanych powiadomień  
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o przedłużeniu okresu stosowania minimalnych warun-
ków zatrudnienia pracownika delegowanego z 12 do 18 
miesięcy, 

 − udzielaniem informacji o warunkach zatrudnienia w Pol-
sce oraz o zakresie ich stosowania do pracownika dele-
gowanego na terytorium RP, 

 − prowadzeniem strony internetowej dotyczącej delegowa-
nia pracowników na terytorium RP,

 − kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących delego-
wania pracowników do Polski.

W 2021  r. do PIP wpłynęło 14 720 oświadczeń pra-
codawcy delegującego pracownika na terytorium RP, 

Oświadczenia pracodawców zagranicznych o delegowaniu pracowników na terytorium RP w latach 2019-2021

Wyszczególnie-
nie

2019 2020 2021

Ogółem
w tym:

z państw UE/EOG 
lub Szwajcarii

Ogółem
w tym: 

z państw UE/EOG 
lub Szwajcarii

Ogółem
w tym: 

z państw UE/EOG 
lub Szwajcarii 

Liczba przesłanych 
oświadczeń o dele-
gowaniu na teryto-
rium RP

7 793 4 394 7 521 4 151 14 720 6 769

Liczba podmiotów 
zagranicznych dele-
gujących pracowni-
ków na terytorium 
RP

1 591 413 1 525 345 1 572 413

Liczba państw, 
z których delego-
wano pracowników 
na terytorium RP

65 39 49 23 50 26

Liczba pracowni-
ków delegowanych 
na terytorium RP

31 217 18 046 24 373 14 821 30 649 18 936

115 zawiadomień o zmianie danych objętych uprzednio zło-
żonym oświadczeniem oraz 10 umotywowanych powiado-
mień pracodawcy delegującego pracownika na terytorium 
RP, które zostały przekazane przez 1 572 zagranicznych 
pracodawców delegujących pracowników do Polski, pocho-
dzących z 50 państw.

Zgłoszono fakt delegowania 30 649 pracowników zagra-
nicznych podmiotów skierowanych do czasowego wykony-
wania pracy na terytorium RP.

Z analizy złożonych oświadczeń wynika, że w  2021 r. 
najliczniej delegowani do Polski byli pracownicy podmio-
tów działających na terytorium Ukrainy – 14 135, Niemiec 
– 7 330 i Białorusi – 2 113. 

W roku 2021 r. najwięcej pracowników delegowanych do 
Polski świadczyło pracę w województwach: dolnośląskim 
– 7 761, śląskim – 3 747 oraz mazowieckim – 3 122.

W toku kontroli pracodawców delegujących pracowników 
na terytorium Polski przeprowadzonych w 2021 r. ujawnio-
no nieprawidłowości związane z dopełnieniem obowiązku 

Cudzoziemcy delegowani do czasowego 
wykonywania pracy  w Polsce w latach 2019-2021 

(wg państw oddelegowania)
Państwo delegujące 
pracowników 

2019 2020 2021

Ukraina 8 745 9 389 14 135

Niemcy 8 405 6 170 7 330

Białoruś 2 232 1 730 2 113

Republika Korei 3 812 2 785 1 821

Włochy 953 858 1 235

Austria 631 537 608

Republika Czeska 541 435 402

Stany Zjednoczone 
Ameryki

1267 159 323

Chiny 504 322 319

Hiszpania 82 61 264

Rumunia 68 109 231

Słowacja 96 176 170

pozostałe kraje 
(razem)

3 881 1 642 1 698
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składania do PIP oświadczeń o delegowaniu pracownika na 
terytorium RP oraz składaniem zawiadomienia o  zmianie 
danych objętych tym oświadczeniem.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zdarzały się przypadki, 
że w złożonych oświadczeniach brakowało wskazania oso-
by pośredniczącej w kontaktach pomiędzy PIP a zagranicz-
nym pracodawcą delegującym. Powyższe w istotnym stopniu 
utrudniało możliwość przeprowadzenia kontroli, a  ustawa 
o  delegowaniu pracowników w  ramach świadczenia 
usług nie wskazuje trybu postępowania z oświadczeniami 

Delegowanie do czasowego wykonywania pracy w Polsce w latach 2019-2021 (wg województw)

Województwo

2019 2020 2021

Liczba 
podmiotów 
delegują-

cych

Liczba 
pracowników 

delegowanych

Liczba 
podmiotów 
delegują-

cych

Liczba 
pracowników 

delegowanych

Liczba 
podmiotów 
delegują-

cych*

Liczba 
pracowników 

delegowanych

Dolnośląskie 425 7 750 420 6 702 378 7 761

Śląskie 274 3 561 273 2 704 339 3 747

Mazowieckie 445 5 212 391 2 430 435 3 122

Łódzkie 195 3 084 178 2 271 211 3 034

Małopolskie 207 3 111 194 2 572 184 2 758

Zachodnio-
pomorskie

84 1 143 111 1 867 140 2 491

Wielkopolskie 210 1 614 220 1 456 279 2 402

Pomorskie 147 1 671 149 1 254 161 1 280

Warmińsko-
mazurskie

78 1 390 73 617 82 816

Lubuskie 70 358 79 355 212 665

Kujawsko-pomorskie 88 434 96 552 112 629

Opolskie 89 525 99 773 109 624

Podlaskie 46 234 46 223 59 444

Podkarpackie 96 647 105 327 88 406

Świętokrzyskie 40 252 30 101 55 349

Lubelskie 46 231 57 169 52 121

*Liczba podmiotów delegujących wg województw z zastrzeżeniem, że jeden podmiot mógł delegować pracowników do wielu województw

o delegowaniu pracownika, które nie zawierają wszystkich 
wymaganych informacji.

Informacje na temat delegowania pracowników 
w  ramach świadczenia usług na terytorium RP, w szcze-
gólności dotyczące warunków zatrudnienia w  Polsce, 
w  tym pracowników tymczasowych oraz obowiązków 
pracodawcy delegującego pracownika do Polski, w  tym 
z  krajów trzecich, dostępne w  języku polskim i  języku 
angielskim, znajdują się w  serwisie informacyjno-usłu-
gowym dla przedsiębiorców – www.biznes.gov.pl. Polska 
strona internetowa na temat delegowania pracowników na 
terytorium RP w dniu 27 września 2021 r. na posiedzeniu 
Grupy Roboczej ELA ds. Informowania została pod-
dana ocenie (w ramach procedury tzw. peer-review) przez 
Zespół Oceniający, składający się z ekspertów zewnętrz-
nych reprezentujących instytucje publiczne (w naszym 
przypadku oceniającym był przedstawiciel Ministerstwa 
Pracy Republiki Litewskiej), organizacje pracowników 
i  pracodawców oraz Komisję Europejską. Strona inter-
netowa została oceniona bardzo pozytywnie. Pod-
kreślono, że zawiera ona nie tylko niezbędne informacje, 

Naruszenia przepisów dotyczących składanych 
do PIP dokumentów o delegowaniu pracownika 

na terytorium RP w latach 2019- 2021
Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Niezłożenie oświadczenia o delegowa-
niu pracownika na terytorium RP

35 10 8

Niezawiadomienie o zmianie danych 
objętych oświadczeniem

11 3 10



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

ROZDZIAŁ 7  167 

wymagane przepisami dyrektyw o delegowaniu pracowni-
ków w ramach świadczenia usług, ale także szereg innych 
rozwiązań (np. materiały dotyczące delegowania pracow-
ników z tzw. krajów trzecich), które mogą stanowić dobry 
przykład dla innych państw członkowskich. Pozytywna 
ocena Zespołu Oceniającego to dowód uznania dla wysił-
ku włożonego nie tylko przez pracowników PIP, ale także 
dla resortów współpracujących podczas przygotowania 
tego materiału.

W 2021 r. w ramach działalności poradniczej PIP udzie-
lono 1  572 porad telefonicznych, pisemnych, ustnych 
w  zakresie delegowania pracowników na terytorium RP, 
warunków zatrudnienia, ale również związanych z  pracą 
za granicą w  ramach delegowania. Ponadto inspektorzy 
pracy w toku kontroli podmiotów zagranicznych delegują-
cych pracowników do Polski udzielili 130 porad.

W ramach kontroli delegowania pracowników na teryto-
rium RP badano następujące zagadnienia:

 − prawidłowość delegowania pracowników na terytorium 
RP, gdy zaistniały wątpliwości, czy dany pracownik 
może zostać uznany za pracownika delegowanego na 
terytorium RP;

 − zapewnienie pracownikom delegowanym na teryto-
rium RP warunków zatrudnienia nie mniej korzyst-
nych niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz 
innych przepisów regulujących prawa i  obowiązki 
pracowników; 

 − dopełnienie przez pracodawców delegujących pracow-
ników na terytorium RP obowiązków, w tym obowiąz-
ków informacyjnych wobec PIP w  zakresie: złożenia 
oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium 
RP i  zawiadomienia o  zmianie danych objętych tym 
oświadczeniem;

 − przestrzegania przepisów związanych z  legalnym 
powierzeniem wykonywania pracy cudzoziemców 
z krajów trzecich delegowanych do Polski.

W 2021  r. inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 
86 kontroli delegowania pracowników na terytorium 
RP (w 2020 r. – 70, w 2019 r. – 132). Ponadto w 3 przypad-
kach dokonano ustaleń w trybie pozakontrolnym.

Kontrolą objęto 2 186 pracowników delegowanych, 
w tym przede wszystkim z terytorium:

 − Ukrainy – 1 556 pracowników,
 − Białorusi – 439,
 − Korei Południowej – 70.

Podmioty zagraniczne objęte kontrolą Państwowej 
Inspekcji Pracy wytypowane zostały przede wszystkim 

na podstawie oświadczeń o  delegowaniu pracownika na 
terytorium RP składanych do PIP (czy też zawiadomień 
o zmianie danych objętych oświadczeniem), a w przypad-
ku podmiotów zagranicznych z tzw. krajów trzecich – rów-
nież na podstawie zezwoleń na pracę wydanych przez 
właściwych wojewodów dla pracowników delegowanych 
oraz ustaleń własnych okręgowych inspektoratów pracy. 

W 2021 r. najwięcej kontroli zostało przeprowadzonych 
w województwach: dolnośląskim – 13 kontroli, mazo-
wieckim – 11, śląskim – 8.

Podmioty zagraniczne delegujące pracowników na 
terytorium RP objęte kontrolą Państwowej Inspekcji Pra-
cy działały przede wszystkim w  sektorach: budownic-
two – 41% kontroli, przetwórstwo przemysłowe – 19% 
kontroli.

W 2021  r. w  toku kontroli podmiotów zagranicznych 
stwierdzono naruszenia przepisów w 79% skon-
trolowanych przypadków (w 2020 r. – 63%, w 2019 r. 
– w 59%). 

Nieprawidłowości stwierdzone w  ramach kontroli pra-
codawców zagranicznych dotyczyły naruszeń przepisów 
ustawy o  delegowaniu pracowników w  ramach świad-
czenia usług, w tym w szczególności obowiązków:

 − przechowywania na terytorium RP dokumentów – 15 
kontroli,

 − udostępniania dokumentów – 9 kontroli,
 − złożenia do PIP oświadczenia o  delegowaniu pra-

cowników najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia 
usługi – 14 kontroli,

 − zawiadomienia PIP o każdej zmianie informacji zawar-
tych w oświadczeniu – 10 kontroli,

 − wyznaczenia osoby upoważnionej do pośredniczenia 
w kontaktach z PIP – 3 kontrole.

Ponadto, podobnie jak w latach poprzednich, ujawniono 
naruszenia przepisów dotyczące:

 − czasu pracy, w  zakresie m.in. niezapewnienia prze-
ciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w  przyjętym 
okresie rozliczeniowym, niezapewnienia odpoczynku 
dobowego i tygodniowego, nierzetelnego prowadzenia 
ewidencji czasu pracy – 13 kontroli,

Kontrole delegowania pracowników 
na terytorium RP w latach 2019-2021

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Liczba kontroli ogółem 132 70 86

Liczba wszystkich cudzoziem-
ców objętych kontrolą, w tym:

1 693 747 2 186

obywateli państw trzecich 1 513 610 2 094
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 − bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie dopuszcze-
nia pracowników delegowanych do wykonywania pra-
cy: bez szkoleń bhp – 10 kontroli, bez badań lekarskich 
– 9 kontroli,

 − wynagrodzenia wraz z  dodatkiem za pracę w  godzi-
nach nadliczbowych – 5 kontroli. 

Stwierdzono również przypadki nielegalnego powie-
rzenia wykonywania pracy na terytorium RP pracownikom 
delegowanym z krajów trzecich polegające na braku wyma-
ganego zezwolenia na pracę lub niezapewnieniu warunków 
pracy zgodnych z zezwoleniem na pracę.

W roku sprawozdawczym ujawniono przypadki, tzw. 
delegowań nieprawidłowych (fake posting, delegowań 
pozornych), obejmujących sytuacje:

 − pracowników skierowanych do wykonywania pracy 
w Polsce nie można było uznać za pracowników dele-
gowanych, w tym także z uwagi na okoliczności leżące 
po stronie zagranicznej firmy delegującej, która nie pro-
wadziła działalności za granicą w stopniu znaczącym,

 − tzw. wielopoziomowego delegowania, gdzie ujawnio-
no przypadki podmiotów z kraju trzeciego kierujących 
cudzoziemców do firm powiązanych kapitałowo w Pol-
sce, którzy byli kierowani do kolejnych podmiotów na 
terenie Polski. 

W trakcie czynności kontrolnych, w związku z delego-
waniem pracowników na terytorium RP, inspektorzy pra-
cy stwierdzili 59 różnych wykroczeń, które obejmują 
w szczególności naruszenia przepisów ustawy o delego-
waniu pracowników w  ramach świadczenia usług –  25 
wykroczeń, warunków zatrudnienia wynikających z przepi-
sów Kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczące bezpieczeństwa 
i  higieny pracy –  13 wykroczeń, wynagrodzeń za pracę 
– 7 wykroczeń, czasu pracy – 2 wykroczenia, ale również 
legalności zatrudnienia cudzoziemców w zakresie pracow-
ników delegowanych z krajów trzecich – 7 wykroczeń. 

Wnioski
Z kontroli przeprowadzonych w  roku sprawozdawczym 

wynika, że nieprzestrzeganie przepisów związanych z dele-
gowaniem pracowników na terytorium RP dotyczy w  dużej 
mierze delegowania obywateli z krajów trzecich. 

Przyczyn problemów oraz stwierdzanych nieprawidłowo-
ści można dopatrywać się w braku wiedzy o obowiązujących 
w Polsce przepisach w zakresie delegowania pracowników 
na jej terytorium, szczególnie wśród przedsiębiorców kierują-
cych pracowników z krajów trzecich. Wydaje się, że problem 
niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy o delego-
waniu jest zdecydowanie mniej widoczny wśród pracodaw-
ców z krajów unijnych, gdyż ustawa obowiązująca w naszym 
kraju jest implementacją obowiązujących w Unii Europejskiej 
przepisów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. o delegowaniu pracowni-
ków w ramach świadczenia usług.

Niemniej jednak kwestie związane z brakiem możliwości 
kontaktu z osobą upoważnioną do reprezentowania podmiotu 
przed organami PIP, nieokazywanie dokumentów na żąda-
nie inspektorów pracy, nieprzechowywanie dokumentów na 
terytorium Polski i zasłanianie się tajemnicą przedsiębiorstwa 
świadczą o ignorowaniu polskich przepisów. 

Zasadnym jest postulowanie o sankcje za niedopełnienie 
obowiązków wymaganych polskimi przepisami o delegowa-
niu pracowników, nakładane w trybie administracyjnym, z jed-
noczesnym podniesieniem wysokości tak nakładanych kar.

Ponadto w  2021  r. stwierdzono kontynuowanie przez 
podmioty z krajów trzecich procederu (opisywany w sprawo- 
zdaniach z lat ubiegłych) polegającego na wykorzystywaniu 
formuły delegowania na terytorium RP celem udostępniania 
pracowników poprzez stosowanie wielopoziomowych struk-
tur. Nieuwzględnienie przesłanek charakterystycznych dla 
delegowania wynika głównie z braku czasowego delegowania 
oraz stosowania wielopoziomowych struktur podwykonaw-
czych, w których nadzór nad pracownikiem i wykonywaniem 
przez niego pracy przejmuje coraz to inny podmiot, natomiast 
należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie spo-
łeczne opłacane są w kraju, z którego pochodzi zagraniczny 
podmiot. 

W roku sprawozdawczym aktualne pozostają wnioski 
wskazane w latach ubiegłych dotyczące:

 ● zacieśnienia współpracy z instytucjami krajowymi: z ZUS, 
organami podatkowymi oraz urzędami wojewódzkimi 
w  szczególności w  sprawach, w  których mamy do 
czynienia z pozornym delegowaniem;

 ● porozumienia z  właściwymi wojewodami w  kwestii 
informacji dotyczących wydanych zezwoleń na pracę 
C, D, E  celem planowania działań kontrolnych oraz 
bieżącej weryfikacji cudzoziemców;

Wykroczenia popełnione przez pracodawców 
delegujących pracowników na terytorium RP 

w latach 2019-2021
Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Liczba popełnionych wykroczeń 63 53 59

Liczba wniosków o ukaranie 
do sądu

0 1 1

Liczba nałożonych grzywien 
w drodze mandatu karnego

28 9 15

Łączna kwota grzywien 
(w tys. zł)

45,9 12,2 19,3

Liczba zastosowanych środków 
oddziaływania wychowawczego

12 25 14
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 ● współdziałania z  instytucjami krajów trzecich w zakresie 
wymiany informacji niezbędnej w  celu ustalenia 
prawidłowości delegowania pracowników na terytorium 
Polski oraz prowadzenia przez podmiot zagraniczny 
znaczącej, rzeczywistej działalności w tym kraju;

 ● promowania działań edukacyjno-informacyjnych, 
zarówno dla pracowników delegowanych w  zakresie 
warunków zatrudnienia w Polsce, jak i dla pracodawców 
zagranicznych w  kwestii przepisów związanych 
z delegowaniem pracowników do Polski;

 ● szkolenia doskonalące kadrę inspektorską oraz 
pracowników merytorycznych PIP w  zakresie przepisów 
oraz procedur kontrolnych dotyczących delegowania 
pracowników; współpraca z  instytucjami europejskimi, 
w  tym udział w  spotkaniach organizowanych przez 
Europejski Urząd ds. Pracy celem wymiany wiedzy, 
doświadczenia i dobrych praktyk w kwestiach delegowania 
pracowników;

 ● składania oświadczeń pracodawcy delegującego 
pracownika na terytorium RP, zawiadomień o  zmianie 
oświadczenia oraz umotywowanego powiadomienia 
wyłącznie w postaci elektronicznej;

 ● dopracowania procedur i  usług w  serwisie biznes.gov.
pl w  taki sposób, aby można było powiązać zawiado-
mienie o  zmianie oświadczenia oraz umotywowane 

powiadomienie z  wcześniej złożonym oświadczeniem 
pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP.

7.4. Strategia Pierwszej kontroli

7.4.1. Pierwsza kontrola

Zakres kontroli
W 2021  r. strategią pierwszej kontroli objęte zostały 

mikroprzedsiębiorstwa (1-9 pracowników) oraz małe zakła-
dy (10-49 pracowników) funkcjonujące na rynku nie dłu-
żej niż 3 lata, które nie były uprzednio kontrolowane. 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 1  325 tego typu 
kontroli (w 2020  r. –  768 kontroli) –  najwięcej w zakła-
dach zakwalifikowanych zgodnie z PKD do sekcji handel 
i naprawy (33%).

Dominującą grupę stanowiły mikroprzedsiębiorstwa 
(79%). W skontrolowanych podmiotach świadczyło pracę 
łącznie ponad 10,9 tys. osób, w tym blisko 6,3 tys. (58%) na 
podstawie stosunku pracy.

Diagnoza

Podobnie jak w  roku ubiegłym, niemal w każdej 
pierwszej kontroli stwierdzano różnego rodzaju nie-
prawidłowości i stosowano odpowiednie środki prawne 
w postaci decyzji, wniosków w wystąpieniach oraz poleceń.

Pierwsze kontrole – działania inspektorów pracy w 2021 r.

98%
kontroli

7,7 tys. decyzji

9,6 tys. wniosków w wystąpieniach

352 środki wychowawcze

578 poleceń

115 mandatów karnych

8 wniosków o ukaranie do sądu

6 zawiadomień do prokuratury

24%
kontroli

17%
kontroli

9,2 tys. PORAD 
dotyczących problematyki prawnej ochrony pracy, 

legalności zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy
W ramach kontroli zagadnień bezpieczeństwa i higieny 

pracy, inspektorzy zbadali przestrzeganie podstawowych 
obowiązków dotyczących m.in. przygotowania pracowników 
do pracy, organizacji stanowisk i procesów pracy, maszyn 
i urządzeń technicznych, transportu wewnątrzzakładowe-
go, funkcjonowania służby bhp itd.

W co drugim kontrolowanym zakładzie pracy powszech-
nie stwierdzaną nieprawidłowością było nieprzestrzega-
nie przepisów dotyczących oceny i dokumentowania 
ryzyka zawodowego. Podczas 35% kontroli stwierdzo-
no brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego, 
a  w pozostałych liczne błędy merytoryczne. Ujawnione 

nieprawidłowości polegały głównie na nieuwzględnieniu 
w ocenie wszystkich czynników środowiska pracy bądź 
przeprowadzania oceny w sposób nierzetelny.

Istotne nieprawidłowości odnotowano w zakresie przy-
gotowania pracowników do pracy. Blisko co trzecia 
kontrola wykazała dopuszczanie pracowników do wyko-
nywania pracy bez posiadania dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy. 
Dotyczyło to 27% pracowników objętych kontrolą. Niejed-
nokrotnie szkolenia prowadzone były w oparciu o programy 
niedostosowane do specyfiki wykonywanej pracy. 

Nieprawidłowości ujawniono również w zakresie profi-
laktycznych badań lekarskich. Stwierdzono je u  28% 
kontrolowanych przedsiębiorców i dotyczyły co czwartego 
kontrolowanego pracownika. Polegały bądź na dopusz-
czaniu pracowników do pracy, bez uzyskania zaświadczeń 
lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowa-
nym stanowisku, bądź na nieterminowym poddawaniu pra-
cowników wyżej wymienionym badaniom.

W 17% skontrolowanych podmiotów stwierdzono niepra-
widłowości wynikające z niewłaściwej oceny narażenia na 
czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. 

Pracodawcy z reguły wyposażają pracowników w środ-
ki ochrony indywidualnej, jednak nadal zdarzało się, 
że środki te nie były odpowiednio dobrane do występują-
cych zagrożeń. Kontrole wykazały, że w 32% zakładów nie 
ustalono rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na okre-
ślonych stanowiskach jest niezbędne.

Poważne uchybienia w   43% kontrolowanych zakładów 
dotyczyły także wypełniania obowiązków w zakresie two-
rzenia i przestrzegania procedur oraz instrukcji bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Ponadto 35% kontrolowanych 
pracodawców nie zapewniło pracownikom sprawnie funk-
cjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypad-
ku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy.

Należy podkreślić, że w 20% kontrolowanych zakładów 
stwierdzono niewłaściwą organizację służby bhp. 
W mikro i małych przedsiębiorstwach, zadania służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy pełnią przede wszystkim 
specjaliści spoza zakładu. Często kontrolowane pod-
mioty ograniczają koszty prowadzonej działalności i dlate-
go wybierają najtańsze oferty specjalistów bhp, ograniczają 
zakres świadczonych przez firmy zewnętrzne usług do 
szkoleń wstępnych oraz do sporządzania dokumentacji 
powypadkowej. 

Powtarzające się od lat nieprawidłowości są skutkiem 
lekceważenia przepisów prawa pracy, a także oszczędności 

Struktura pierwszych kontroli w 2021 r. - wg PKD

handel, naprawy

inne

przetwórstwo 
przemysłowe

zakwaterowanie 
i usługi gastronomiczne

transport 
i gospodarka 
magazynowa

budownictwo

usługi 
administrowania 33%

16%14%

10%

5%

5%

17%

Strategia pierwszej kontroli – nieprawidłowości 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

w latach 2019-2021

odsetek kontroli, w których stwierdzono 
nieprawidłowości

2019
2020
2021

szkolenia w dziedzinie bhp

pro�laktyczne badania 
lekarskie

 organizacja służby bhp

stan techniczny obiektów 
i pomieszczeń pracy

ocena ryzyka zawodowego

instrukcje bhp

składowanie 
i magazynowanie materiałów 

41

43

33

36

41

31

22

33

28

19
20

20

30

27

35

43
44

42

41

20

39
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związanych z obniżeniem kosztów prowadzonej 
działalności.

Przedsiębiorcy sygnalizują, że podczas zakładania dzia-
łalności po raz pierwszy, przy jej rejestracji, nie otrzy-
mują informacji o ciążących na nich obowiązkach, 
w tym pojawiających się z chwilą zatrudnienia pierwsze-
go pracownika. 

Prawna ochrona pracy
Kompleksowe kontrole zagadnień prawnej ochrony 

pracy obejmowały badanie przestrzegania unormowań 

dotyczących zawierania i  rozwiązywania stosunku pracy, 
czasu pracy, wypłaty wynagrodzeń i  innych świadczeń ze 
stosunku pracy, udzielania urlopów wypoczynkowych oraz 
tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania.

Od kilku lat ujawnione przez inspektorów pracy nie-
prawidłowości dotyczą głównie obowiązków związanych 
z  prawidłowym prowadzeniem dokumentacji w  sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy, mających jednak bar-
dzo istotny wpływ na realizację podstawowych uprawnień 
pracowniczych. Nieprawidłowe prowadzenie akt osobo-
wych (28% kontroli) skutkować może błędnym ustaleniem 

Strategia pierwszej kontroli - Nieprawidłowości dotyczące prawnej ochrony pracy w latach 2019-2021

ustalenie systemów i rozkładów czasu pracy
oraz przyjętych okresów rozliczeniowych
w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie 
pracy albo w obwieszczeniu (jeżeli pracodawca 
nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub 
nie jest zobowiązany do wydania regulaminu 
pracy)

poinformowanie pracownika na piśmie, 
nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy o pracę, o wskazanych w przepisie 
warunkach zatrudnienia

prowadzenie dokumentacji związanej 
ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych 
pracownika

prowadzenie ewidencji czasu pracy

terminowe i prawidłowe wypłacanie 
wynagrodzenia

ustalenie w umowie o pracę dopuszczalnej 
liczby godzin pracy ponad określony w umowie 
wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego
w niepełnym wymiarze czasu pracy, których 
przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz 
normalnego wynagrodzenia do dodatku 
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wymiaru urlopu wypoczynkowego i  szczególnych upraw-
nień przysługujących niektórym grupom pracowników, 
np. w związku z ich niepełnosprawnością. 

Nieustalenie systemów i  rozkładów czasu pracy (41%), 
podobnie jak nieprowadzenie ewidencji czasu pracy 
(25%), uniemożliwia prawidłowe rozliczenie czasu 
pracy, a  zatem także właściwe naliczenie i  wypła-
cenie wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń 
pochodnych.

Jak podkreślano w sprawozdaniach za ubiegłe lata tego 
rodzaju naruszenia uniemożliwiają lub przynajmniej zna-
cząco utrudniają ustalenie stanu faktycznego i  skuteczną 
interwencję inspektora pracy, której wynikiem mogłaby być 
nie tylko poprawa postępowania pracodawcy w przyszłości, 
ale także naliczenie i  wypłata należnych świadczeń, bez 
konieczności kierowania przez pracownika sprawy na dro-
gę postępowania sądowego.

Wśród ujawnionych uchybień uwagę zwracają proble-
my z  terminowością i  prawidłowością wypłacania 
wynagrodzenia (19%). Wśród przyczyn tego rodzaju 
nieprawidłowości wymienić należy przede wszystkim pro-
blemy z  płynnością finansową spowodowane nietermino-
wym realizowaniem płatności przez kontrahentów – w roku 
sprawozdawczym było to szczególnie widoczne w związku 
z sytuacją społeczno-gospodarczą. Dodatkowo ogranicze-
nia nałożone na niektórych przedsiębiorców spowodowały, 
że tracili oni płynność finansową, co zmuszało ich do doko-
nywania wyborów dotyczących realizowanych zobowiązań.

Legalność zatrudnienia
Inspektorzy pracy w 2021 r. przeprowadzili 835 kontroli, 

podczas których badali zagadnienia dotyczące legalności 
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 
– tj. w 63% kontroli przeprowadzonych w ramach realizacji 
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strategii pierwszych kontroli. Skontrolowano legalność 
zatrudnienia prawie 4,1 tys. osób (w 2020 r. – 2,5 tys. osób, 
w 2019 r. – 19,9 tys.).

Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarob-
kową stwierdzono w  odniesieniu do 697 osób, tj. 17,1% 
objętych kontrolą legalności zatrudnienia obywateli 
polskich. 

Brak lub nieterminowe potwierdzenie na piśmie rodza-
ju i  warunków zawartej z  pracownikiem umowy o  pracę 
wykazano wobec 101 osób. Natomiast brak zgłoszenia 
do ubezpieczeń społecznych lub nieterminowe zgłoszenie 
ujawniono w stosunku do 634 osób. Ponadto stwierdzono 
12 przypadków niezawiadomienia właściwego powiatowe-
go urzędu pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnie-
nia, innej pracy zarobkowej lub działalności. 

W 2021 r. inspektorzy przeprowadzili 206 kontroli legal-
ności zatrudnienia i  wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców, tj. 16% ogółu pierwszych kontroli. Sprawdzono 
legalność powierzenia pracy 928 cudzoziemcom, w tym 448 
wykonującym pracę na podstawie oświadczenia o  powie-
rzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 14 –  na pod-
stawie zezwolenia na pracę sezonową. Największą liczbę 
cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy –  780 osób 
(84% kontrolowanych cudzoziemców), Białorusi –  41 (4%) 
i Gruzji – 24 (3%). 

Powierzenie nielegalnego wykonywania pracy stwier-
dzono w  stosunku do 232 cudzoziemców, tj. 25% 
objętych kontrolą. Największą grupę nielegalnie zatrud-
nionych cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy – 200 
osób (25,6% obywateli tego kraju objętych kontrolą), co sta-
nowi 86,2% ogółu cudzoziemców, którym powierzono nie-
legalne wykonywanie pracy. W dalszej kolejności wykazano 
nielegalne zatrudnienie obywateli Białorusi, Gruzji i Ruandy 
(po 6 osób).

Jako dwie główne przyczyny stwierdzonych nieprawi-
dłowości należy wskazać nieznajomość, bądź słabą zna-
jomość przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, 
w szczególności skomplikowanych przepisów odnoszących 
się do zatrudniania cudzoziemców.

Powyższe może wynikać zarówno z  krótkiego 
czasu prowadzenia działalności przez pracodaw-
ców, jak i dużej liczby przepisów prawa, którym 
podlega przedsiębiorca. 

Kolejną kwestią są wysokie koszty pracy, problemy finan-
sowe związane z  utrzymaniem zakładu pracy w  począt-
kowym okresie działania, bądź okresowy brak płynności 
finansowej. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w prawie każdym 
zakładzie kontrolowanym po raz pierwszy ujawniano śred-
nio ponad 13,5 różnego rodzaju nieprawidłowości. 
Biorąc pod uwagę, że kontrole dotyczyły głównie małych 
firm, o przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 8  osób 
– liczba nieprawidłowości wskazuje na duże proble-
my z przestrzeganiem w tych podmiotach przepisów 
prawa pracy.

Należy podkreślić, że nadal często stosowano 
sankcje karne wobec kontrolowanych przedsiębiorców 
(w 2021 r. – 40%, w 2020 r. – 37%). Co szósta pierwsza kon-
trola, ze względu na szczególnie rażące naruszenia prawa, 
zakończyła się zastosowaniem mandatu karnego, wnio-
skiem do sądu lub zawiadomieniem prokuratury. Wobec 
co czwartego kontrolowanego przedsiębiorcy inspektorzy 
uznali, że wystarczy zastosowanie środka oddziaływa-
nia wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, zwrócenie 
uwagi).

Istotny udział w liczbie wydanych decyzji miały decyzje 
ustne, które zostały wykonane przez pracodawców 
w czasie trwania pierwszej kontroli. Wydano ponad 
2,3 tys. decyzji ustnych, co stanowi 30% wszystkich wyda-
nych decyzji (w 2020 r. – 31%). Świadczy to m.in. o tym, że 
pracodawcy natychmiast podejmowali działania w celu usu-
nięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Pierwsze kontrole podnoszą wiedzę i świadomość praco-
dawców w zakresie prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz legalności zatrudnienia, szczególnie w  przy-
padku mikro i mini przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie 
samodzielnie prowadzą całość dokumentacji pracowniczej, 
tak w  zakresie stosunku pracy, jak i  wypłaty świadczeń, 
ubezpieczeń, podatków oraz prowadzenia podstawowej 
swojej działalności gospodarczej będącej podstawą utrzy-
mania. Przedsiębiorca poddany pierwszej kontroli, któremu 
w sposób klarowny wyjaśniono nieprawidłowości, przedsta-
wiono sposób ich eliminacji oraz konsekwencje, jakie niesie 
ze sobą niezastosowanie się do przepisów, w  tym możli-
wość pojawienia się zagrożenia dla zdrowia i życia, skutecz-
niej im przeciwdziała.

Charakter pierwszych kontroli może także ułatwić przed-
siębiorcom zapoznanie się z  dość zawiłymi przepisami 
dotyczącymi legalności zatrudnienia (w szczególności 
legalności zatrudnienia cudzoziemców), co w  przyszło-
ści może ograniczyć przypadki nielegalnego powierzania 
wykonywania pracy. 

Pracodawcy objęci strategią pierwszej kontroli poinfor-
mowali o realizacji 74% decyzji i 46% wniosków w wystą-
pieniach (polecenia i decyzje ustne zostały zrealizowane 
już w trakcie kontroli). W wyniku zastosowanych środków 
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prawnych wypłacono pracownikom należne świadczenia na 
kwotę blisko 287 tys. zł.

Podmioty, które nie poinformowały o  realizacji 
środków prawnych były jedną z grup zakładów obję-
tych kontrolami sprawdzającymi.

Wnioski
 ● Audytowy charakter kontroli sprzyja edukacji pracodaw-

ców i uświadomieniu potencjalnych poważnych kon-
sekwencji wiążących się z zaniedbywaniem pozornie 
formalnych obowiązków wynikających z przepisów pra-
wa pracy, w tym bhp.

 ● Istotne znaczenie ma udostępnianie pracodawcom 
materiałów informacyjnych w zakresie obowiązujących 
przepisów prawa pracy oraz podjęcie działalności 
szkoleniowej dla pracodawców i przedsiębiorców, którzy 
niedawno rozpoczęli działalność na rynku pracy, a nie 
byli jeszcze kontrolowani przez organy Państwowej 
Inspekcji Pracy.

 ● Efekty przynosi zachęcanie do udziału w  programach 
prewencyjnych firm o profilu kadrowo-księgowym 
w zakresie rozszerzenia i uaktualnienia ich wiedzy 
dotyczących nowych oraz często zmienianych przepisów 
prawa pracy. Poziom wiedzy zatrudnionych w tych 
firmach pracowników przekłada się często na poziom 
przestrzegania przepisów prawa pracy w podmiotach, 
które korzystają z ich pomocy.

7.4.2. Kontrole sprawdzające po pierwszej 
kontroli

Zakres kontroli
W 2021 r. przeprowadzono kontrole sprawdzające 

w podmiotach kontrolowanych w ramach strategii pierwszej 
kontroli. W  pierwszej kolejności objęto nimi:

 9 podmioty, w których w wyniku pierwszej kontroli stwier-
dzono rażące naruszenia prawa pracy skutkujące 
zastosowaniem sankcji karnych;

 9 podmioty, w których stwierdzono największą liczbę 
istotnych naruszeń prawa skutkujących wydaniem środ-
ków prawnych (decyzji, wystąpień);

 9 podmioty, które nie poinformowały inspekcji pracy 
o realizacji środków prawnych wydanych w czasie 
pierwszej kontroli.

W ramach kontroli sprawdzających ustalano stopień 
realizacji wydanych uprzednio środków prawnych (decyzji, 
wystąpień, poleceń), oceniano skuteczność podjętych dzia-
łań o  charakterze instruktażowo-doradczym, jak również 
badano, czy nie doszło do powstania nowych naruszeń.

Przeprowadzono 292 kontrole sprawdzające (22% 
firm objętych strategią pierwszej kontroli). Świadczyło 

w nich pracę 3,3 tys. osób, w tym 2,3 tys. na podstawie sto-
sunku pracy (71%).

Diagnoza

W co trzecim kontrolowanym podmiocie poprawa 
okazała się na tyle trwała i zadowalająca, że nie 
wymagała dodatkowego oddziaływania inspek-
torów pracy (w 2020 r. – 25%). W pozostałych przy-
padkach kontrole zakończyły się stwierdzeniem 
nieprawidłowości i zastosowaniem odpowiednich środ-
ków prawnych w postaci decyzji, wniosków w wystąpie-
niach czy poleceń. 

Podczas każdej kontroli sprawdzającej ujawniano śred-
nio 3  różnego rodzaju nieprawidłowości (podczas 
pierwszej kontroli –  średnio 13,5). Zwykle dotyczy-
ły one nieprawidłowości innych niż stwierdzane podczas 
pierwszych kontroli.

Należy podkreślić, że jedynie podczas 58 kontroli, 
tj. 19,9% (w 2020  r. –  24,8%) stwierdzano nieprawidłowo-
ści, które stanowiły wykroczenia przeciwko prawom pra-
cownika, w  tym m.in. niewypłacenie wynagrodzenia oraz 
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników 
spowodowane eksploatacją maszyn, które nie posiadały 
stosownych osłon lub odpowiednich urządzeń sterujących.

Średnia liczba środków prawnych 
przypadających na jedną kontrolę

pierwsza kontrola

kontrola sprawdzająca

wnioski w wystąpieniach

decyzje

polecenia

7,25

0,99

0,16

5,86

0,44

1,83

Wykroczenia ujawnione podczas 
pierwszych kontroli i kontroli sprawdzających

Wykroczenia

Odsetek kontroli, 
w których stwierdzono wykroczenia 

w ogólnej liczbie kontroli

Pierwsza kontrola Kontrole 
sprawdzające

Ogółem, w tym: 40,9 19,9

z ustawy o promocji 
zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy

9,3 3,1

z art. 281 Kp 14,4 5,8

z art. 282 Kp 18,3 9,6

z art. 283 Kp 25,1 9,6

inne 4,2 1,7
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Inspektorzy pracy w  52 kontrolach sprawdzających 
badali zagadnienia dotyczące legalności zatrudnienia 
i  innej pracy zarobkowej obywateli polskich oraz w  29 
– zagadnienia dotyczące legalności zatrudnienia i wykony-
wania pracy przez cudzoziemców. Skontrolowano legalność 
zatrudnienia 513 osób, w tym kontrolą legalności zatrudnie-
nia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich objęto – 401 
osób, a legalnością zatrudnienia i wykonywania pracy przez 
cudzoziemców – 112 osób. 

Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarob-
kową obywateli polskich stwierdzono w  odniesieniu 
do 9  osób. Powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego 
wykonywania pracy stwierdzono w  stosunku 
do 4 cudzoziemców, tj. 3 obywateli Ukrainy (wykony-
wanie pracy na innym stanowisku lub na innych warun-
kach niż określone w zezwoleniu na pracę) i 1 obywatela 
Białorusi (brak wymaganego zezwolenia). 

Wnioski
 ● Kontynuowanie działań sprawdzających po tzw. pierw-

szych kontrolach. Strategia pierwszej kontroli jest pozy-
tywnie odbierana przez pracodawców, którzy chcą 
uzyskać poprawę stanu przestrzegania prawa pracy 
w swoich przedsiębiorstwach w ramach działań instruk-
tażowo-doradczych. Dla większości z nich cenna jest 
możliwość współpracy z inspektorem pracy skutkująca 
uzyskaniem fachowej pomocy oraz wskazaniem kon-
kretnych rozwiązań i sposobów eliminowania niepra-
widłowości. Przeprowadzone rekontrole pozwalają na 
dokonanie analizy ich efektywności i wskazują uzyskane 
rezultaty.

 ● Udostępnianie pracodawcom materiałów informacyjnych 
dotyczących obowiązujących przepisów prawa pracy.

 ● Zachęcanie do udziału w programach prewencyjnych 
prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.

7.4.3. Podsumowanie strategii pierwszej 
kontroli

Kolejny rok realizacji strategii pierwszej kontroli potwier-
dza, że kontynuowanie tego typu działań może w przyszłości 
skutkować zmniejszeniem liczby oraz ciężaru gatunkowego 
nieprawidłowości występujących w podmiotach podlegają-
cych kontroli. Szybkie eliminowanie bezpośrednich zagro-
żeń życia i zdrowia osób wykonujących pracę minimalizuje 
prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków, mogących 
spowodować utratę życia lub zdrowia osób wykonujących 
pracę.

Rok 2021 pozostał pod wpływem ogólnoświatowego wie-
lopoziomowego kryzysu związanego z wystąpieniem pan-
demii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Utrudnienia 
w prowadzeniu działalności gospodarczej w wielu dziedzi-
nach odbijały się zarówno na dużych,  średnich, jak również 
mikro i małych przedsiębiorstwach. Pojawiające się absen-
cje pracowników, chwilowe braki w dostarczaniu przez inne 
podmioty materiałów i surowców, konieczność czasowego 
objęcia części lub całego zakładu kwarantanną, czasowe 
pojawianie się braku płynności finansowej, to tylko przykła-
dy dodatkowych utrudnień, z jakimi w 2021 r. spotykali się 
niemal wszyscy pracodawcy, w  tym również pracodawcy 
mniej doświadczeni, prowadzący działalność na rynku pra-
cy nie dłużej niż 3  lata. Powyższe aspekty znalazły prze-
łożenie w  funkcjonowaniu małych i  mikro przedsiębiorstw 
oraz w ujawnionych w czasie kontroli nieprawidłowościach. 

Walka o przetrwanie na rynku pracy jest obecnie jednym 
z poważniejszych powodów, dla których pracodawcy, mimo 

Nielegalne zatrudnienie obywateli polskich 
w latach 2019-2021 

Wyszczególnienie

Odsetek osób 
objętych kontrolą, 

wobec których 
wykazano nielegalne 

zatrudnienie

2019 2020 2021

Podmioty kontrolowane w ramach 
tematu „Pierwsza kontrola”

13,5 21,9 17,1

Kontrola sprawdzająca u pracodawcy, 
u którego wcześniej przeprowadzono 
pierwszą kontrolę

7,5 6,8 2,2

Pozostałe podmioty objęte kontrolą 11,0 13,0 12,2

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców 
w latach 2019-2021

Wyszczególnienie

Odsetek osób 
objętych kontrolą, 

wobec których 
wykazano nielegalne 

zatrudnienie

2019 2020 2021

Podmioty kontrolowane w ramach 
tematu „Pierwsza kontrola”

22,2 14,1 25,0

Kontrola sprawdzająca u pracodawcy, 
u którego wcześniej przeprowadzono 
pierwszą kontrolę

18,9 6,3 3,6

Pozostałe podmioty objęte kontrolą 13,7 14,6 16,4
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świadomości łamania przepisów, decydują się na omijanie 
przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. Kalkulacja pozornych zysków związanych z ogranicze-
niem nakładów na bezpieczeństwo i higienę pracy stanowi 
kuszącą alternatywę dla ewentualnej kary nakładanej przez 
inspektorów pracy. Nie mniej, większość pracodawców, 
pomimo trudności, stara się wypełnić nałożone przez usta-
wodawcę obowiązki, co przy częstych zmianach obowiązu-
jących przepisów prawa pracy jest wyjątkowo trudne.

Nie wszędzie jednak uzyskane efekty pierwszej 
kontroli okazały się trwałe. Stwierdzono, że naj-
częstsze nieprawidłowości, które nie zostały wyelimino-
wane i powtarzały się w ramach bieżącej działalności 
dotyczyły szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz profilaktycznych badań 
lekarskich.

Nadal większość przedsiębiorców chętnie korzysta 
z porad udzielanych przez inspektorów pracy i  z zadowole-
niem przyjmuje audytowy charakter kontroli. Wykorzystują 
oni fachową wiedzę inspektora do poprawy poziomu prze-
strzegania prawa w swoim zakładzie. Dotyczy to zwłaszcza 
tych, u których stwierdzone nieprawidłowości wynikają z nie-
wiedzy, czy błędów lub braku wykwalifikowanej kadry.

Reasumując, prowadzenie kontroli o charakterze 
audytowo-doradczym –  co do zasady sprzyja 
osiąganiu poprawy przestrzegania przepisów 
prawnej ochrony pracy.
Niemniej jednak w przypadku braku reakcji pracodaw-
ców w doprowadzeniu do stanu zgodnego z przepi-
sami prawa pracy i  niewykonaniu decyzji i wniosków 
z poprzednich kontroli, inspektorzy pracy będą konse-
kwentnie stosowali postępowanie wykroczeniowe.
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Działania te miały charakter komplementarny, a ich moty-
wem przewodnim było:

 9 ograniczanie zagrożeń w  masarniach i  ubojniach, 
poprawa stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy,

 9 umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów 
do obowiązujących regulacji prawnych poprzez 
udział w  programie prewencyjnym opartym na samo-
kontroli warunków pracy.

Istotnym elementem kampanii były działania medialne 
realizowane w latach 2019-2020 w prasie specjalistycz-
nej i w Internecie. W przekazie adresowanym do pracodaw-
ców szczególną uwagę poświęcono promowaniu programu 
prewencyjnego. Informacje adresowane do pracowników 
dotyczyły zagrożeń występujących przy pracy w  masar-
niach i ubojniach, zapobiegania wypadkom oraz konieczno-
ści stosowania środków ochrony indywidualnej. W mediach 
promowano stronę internetową www.bhpnatak.pl, którą 
Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła jako stronę kampa-
nii. Zamieszczono na niej m.in. informacje dotyczące: zasad 
udziału w  programie prewencyjnym, terminów szkoleń dla 
pracodawców, wyjaśnień przepisów prawnych, a także elek-
troniczne wersje bezpłatnych wydawnictw PIP oraz infografi-
ki dotyczące zagrożeń przy pracy w zakładach przetwórstwa 
mięsnego, głównych przyczyn wypadków przy pracy i  naj-
częstszych nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli 
w branży mięsnej.

Promocja kampanii w  Internecie rozpoczęła się w paź-
dzierniku 2019  r. i  była prowadzona za pośrednictwem 
internetowych serwisów specjalistycznych adresowa-
nych do branży mięsnej (m.in. firmymiesne.pl, miesne-
technologie.pl, gospodarkamiesna.pl, mieso.com.pl), portali 

8. Kampania prewencyjno-
kontrolna „Dobry przepis 
na bezpieczeństwo”

W roku sprawozdawczym Państwowa Inspekcja Pracy 
realizowała ostatni etap 3-letniej kampanii „Dobry przepis 
na bezpieczeństwo”. 

Zakłady zajmujące się przetwórstwem mięsa to przed-
siębiorstwa, w  których występują poważne i  liczne 
zagrożenia zawodowe, w  tym: ruchome części maszyn 
i urządzeń, gorące powierzchnie, tłuszcz, para wodna, nie-
bezpieczne substancje chemiczne, zagrożenie poślizgnię-
ciem, potknięciem i upadkiem, niskie temperatury, wysoka 
wilgotność, czynniki biologiczne, hałas, prąd elektryczny, 
drgania mechaniczne, pyły organiczne. Podjęcie przez 
PIP kampanii adresowanej do zakładów przetwór-
stwa mięsnego uzasadniały wyniki kontroli, nie tyl-
ko tych ujawniających rażące nieprawidłowości w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, ale przede wszystkim dotyczących 
badania okoliczności i  przyczyn wypadków przy pracy, 
w  tym o najcięższych skutkach. Z danych PIP wynika, że 
w latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mię-
snego 235 osób zostało poszkodowanych w wypad-
kach przy pracy, w  tym 12 poniosło śmierć, a  65 
odniosło ciężkie obrażenia ciała. Wskaźniki wypadko-
wości były jednym z argumentów uzasadniających objęcie 
branży przetwórstwa mięsa wzmożoną uwagą inspekcji 
pracy.

Zaplanowana na 3 lata kampania obejmowała zarówno 
działania informacyjne za pośrednictwem środków maso-
wego przekazu, jak i program prewencyjny, którego ostat-
ni etap stanowiły czynności kontrolne inspektorów pracy. 

Logo kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo”

Infografika dotycząca głównych przyczyn 
wypadków przy pracy w zakładach 

przetwórstwa mięsnego 
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o  tematyce związanej z  przetwórstwem spożywczym 
(portalspozywczy.pl, foodfakty.pl, kierunekspozywczy.
pl), a  także poświęconych bezpieczeństwu pracy 
(portalbhp.pl, asystentbhp.pl, promotor.elamed.pl, atest.
com.pl). Wykorzystano również wyszukiwarkę interneto-
wą Google, skąd osoby poszukujące informacji o tematyce 
związanej z przetwórstwem mięsa kierowane były na stro-
nę internetową kampanii. Tylko w okresie od października 
do listopada 2019 r. uzyskano 7,8 tys. kliknięć w bannery 
i inne formy reklamy internetowej związane z prowadzoną 
przez inspekcję kampanią.

Promocja kampanii za pośrednictwem Internetu realizo-
wana była również przez partnera kampanii – Państwową 
Inspekcję Sanitarną. Informacja o jej celach i założeniach 
oraz programie prewencyjnym umieszczona została na 
stronach jednostek terenowych inspekcji sanitarnej.

W listopadzie 2019  r. promocja kampanii prowadzona 
była w prasie specjalistycznej, adresowanej do branży prze-
twórstwa mięsa. Na łamach miesięczników „Gospodarka 
mięsna” i „Rzeźnik Polski” opublikowano – przygotowa-
ne przez inspekcję – artykuły, w których zaprezentowano 
statystyki wypadkowe w branży, najczęstsze nieprawidło-
wości w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa, 
a  także promowano program prewencyjny dla pracodaw-
ców oraz stronę kampanii www.bhpnatak.pl. Ponadto 
w  miesięczniku „Promotor BHP” została opublikowana 
infografika dotycząca głównych przyczyn wypadków przy 
pracy.

W drugim roku kampanii kontynuowano w  mediach 
promocję tematyki bezpieczeństwa pracy w  zakładach 
przetwórstwa mięsa i zachęcano pracodawców do udziału 
w programie prewencyjnym. Działania prowadzono w pra-
sie specjalistycznej adresowanej do branży spożywczej 
i przetwórstwa mięsa oraz w prasie tematycznej z zakre-
su bezpieczeństwa pracy, a także w Internecie. Taki dobór 
kanałów komunikacji pozwalał na bardziej precyzyjne 
i efektywne docieranie do grup docelowych kampanii.

Akcję prasową realizowano od marca do czerwca 
2020  r. w  takich czasopismach jak: „Przemysł Spożyw-
czy”, „Gospodarka Mięsna”, „Rzeźnik Polski”, „Mięsne 
Technologie”, „Polskie Mięso”, „Atest” i  „Promotor 
BHP”. 

Działania informacyjno-promocyjne w  Internecie trwały 
od czerwca do sierpnia 2020 r.

Do grup docelowych docierano za pomocą bannerów 
emitowanych na portalach specjalistycznych, adresowa-
nych do branży mięsnej (m.in. firmymiesne.pl, miesnetech-
nologie.pl, gospodarkamiesna.pl, masarnie.online.pl), stron 
o  tematyce związanej z  przetwórstwem spożywczym (np. 

foodfakty.pl, kierunekspozywczy.pl), a  także dotyczących 
bezpieczeństwa pracy (portalbhp.pl, asystentbhp.pl, pro-
motor.elamed.pl, atest.com.pl). Na portalach ukazał się 
również cykl trzech artykułów o  tematyce analogicznej 
do wspomnianych publikacji prasowych. Do zarejestrowa-
nych użytkowników serwisów internetowych portalmie-
sny.pl i  masarnia.pl skierowano mailing, zachęcający 
do odwiedzenia strony kampanii i  udziału w  progra-
mie prewencyjnym. W  promocji ponownie wykorzystano 
wyszukiwarkę internetową oraz sieć reklamową Google. 

Kontynuowana była także współpraca z partnerami kam-
panii, także z Państwową Inspekcją Sanitarną. Na potrze-
by wspólnych działań opracowano ulotkę informacyjną 
„Bezpieczna praca przy przetwórstwie mięsa”, którą 
przekazano do dystrybucji w  ramach działań prowadzo-
nych przez inspekcję sanitarną w  zakładach branży mię-
snej. Publikacja ta, poza informacjami o kampanii, analizą 
najczęściej występujących zagrożeń i  głównych przyczyn 
wypadków przy pracy przy przetwórstwie mięsa, promowa-
ła treści także innych wydawnictw inspekcji pracy, adreso-
wanych do pracodawców prowadzących masarnie i ubojnie. 

Na portalu kampanii udostępniono informację opra-
cowaną przez Państwową Inspekcję Sanitarną – part-
nera kampanii na temat procedowania w zakresie chorób 
zawodowych przez organy tej inspekcji.

Podobne działania realizował Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, który za pośrednictwem swojej strony inter-
netowej www.zus.pl oraz profilu na portalu Twitter, promo-
wał założenia kampanii. ZUS emitował też infografiki 
kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo” na moni-
torach wykorzystywanych w salach obsługi klientów.

Przeprowadzone podczas kampanii działania medialne 
przyczyniły się do szerszego jej rozpropagowania, nato-
miast kluczowym elementem tego przedsięwzięcia pozo-
stawał program prewencyjny.

Pracodawcy, którzy zdecydowali się przystąpić do 
jego realizacji, mieli możliwość skorzystania z  bezpłat-
nej pomocy inspektorów pracy, szczególnie na etapie 
prac dostosowawczych w  zakładach, a  w konsekwencji 
– efektywnego wdrożenia standardów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, zgodnych z uregulowaniami prawnymi.

W 2020  r. bezpośredni kontakt z  koordynatorami stał 
się szczególnie istotny, ponieważ zmieniająca się sytu-
acja pandemiczna przełożyła się na ograniczenie możli-
wości organizacji szkoleń stacjonarnych dla pracodawców 
i mniejszy niż zazwyczaj udział inspektorów pracy w dzia-
łaniach podejmowanych przez pracodawców na rzecz 
poprawy warunków pracy w zakładach. 
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kontroli sprawdzającej był warunkiem otrzymania „Zaświad-
czenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP”.

Łącznie, w latach 2019-2021, do programu prewencyjnego 
zaproszono 2 237 pracodawców. W 115 szkoleniach zor-
ganizowanych przez okręgowe inspektoraty pracy uczestni-
czyło 824 pracodawców lub ich przedstawicieli. 

Kartę zgłoszenia udziału w  programie podpisało 
605 pracodawców, deklarując w ten sposób przystąpienie 
do realizacji programu.

Sytuacja pandemiczna spowodowała, że szkolenia dla 
pracodawców zainteresowanych udziałem w  programie 
realizowano najczęściej w  formule on-line oraz w  trybie 

Realizację programu prewencyjnego rozpoczynały szko-
lenia dla pracodawców, podczas których specjaliści z PIP 
przekazywali uczestnikom praktyczną wiedzę w dziedzinie 
bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz informacje na temat 
programu i  zasad jego realizacji. Omawiano również spo-
soby korzystania z publikacji „Masarnia i ubojnia. Lista kon-
trolna z  komentarzem”, stanowiącej podstawowy materiał 
pomocniczy dla pracodawców podejmujących działania 
naprawcze w  zakładach. Uczestnicy szkoleń PIP byli też 
informowani o  przewidywanym terminie kontroli spraw-
dzającej. Pracodawcy deklarujący udział w  programie 
mogli liczyć na wsparcie i doradztwo inspektorów pra-
cy przez cały okres realizowania programu, a szczególnie 
podczas czynności dostosowawczych.

Poza listą kontrolną z komentarzem, pracodawcy uczest-
niczący w  szkoleniach otrzymali również inne bezpłatne 
publikacje i  tematyczne materiały wydawnicze, jak np. 
poradnik „Bezpieczna praca w masarni i ubojni”.

W trzecim etapie kampanii wydano nowe materiały 
informacyjne, cztery karty bhp, poświęcone ogólnemu bez-
pieczeństwu pracy w branży przetwórstwa mięsa, a  także 
bezpieczeństwu pracy przy obsłudze kutra, kleszczy elek-
trodowych i tzw. wilka.

Po szkoleniach, pracodawcy, którzy przystąpili do pro-
gramu, przeprowadzali w  swoich firmach samokontrolę 
warunków pracy – w oparciu o listę kontrolną i przy wsparciu 
merytorycznym inspektorów pracy, a następnie realizowa-
li w zakładach działania dostosowawcze i naprawcze, 
adekwatne do stwierdzonych nieprawidłowości. W dal-
szej kolejności, po odesłaniu ankiet specjalistycznych, 
służących do ewidencji przeprowadzonych w  zakładzie 
działań, pracodawcy byli kwalifikowani do kontroli spraw-
dzającej poprawność tych działań. Pozytywny wynik takiej 

Karty bhp przeznaczone dla odbiorców 
z branży mięsnej

Szkolenie dla pracodawców, zorganizowane przez 
specjalistów z Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Kielcach

Wyniki programu prewencyjnego„Bezpieczeństwo 
i higiena pracy w zakładach zajmujących się 

przetwórstwem mięsa” realizowanego 
w latach 2019-2021

liczba pracodawców 
zaproszonych 

do udziału w programie

liczba pracodawców 
uczestniczących 

w szkoleniu

liczba pracodawców, 
którzy przystąpili 

do realizacji programu 

2 237

824

605
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samokształcenia kierowanego, polegającego na przeka-
zaniu (zdalnie) materiałów szkoleniowych. Odbywały się 
również szkolenia organizowane dla jednego lub kilku pra-
codawców. Konsultacje merytoryczne i doradztwo inspek-
torów pracy było możliwe także w formie zdalnej. W ocenie 
koordynatorów kampanii szkolenia on-line nie przynoszą 
jednak tak samo efektywnych rezultatów, jak szkolenia pro-
wadzone w formie tradycyjnej.

Niewątpliwie wartością dodaną, wynikającą z  3-letniej 
realizacji kampanii jest zaangażowanie w proces poprawy 
warunków pracy w branży przetwórstwa mięsa relatyw-
nie dużej liczby pracodawców i pracowników, do których 
udało się dotrzeć podczas prowadzenia działań medialnych 
i informacyjnych. Rzeczowe informacje przekazane podczas 
szkoleń oraz zawarte w materiałach pomocniczych (papie-
rowych i elektronicznych) z całą pewnością przyczynią się 
do kształtowania świadomości pracodawców i pracow-
ników oraz poprawy stanu bhp w branży mięsnej.

Dobrowolny udział pracodawców z  branży mięsnej 
w  programie prewencyjnym podyktowany był chęcią uzu-
pełnienia i aktualizacji wiedzy z zakresu prawa pracy, 
skorzystania z  bezpłatnego specjalistycznego szkolenia 
i  materiałów informacyjnych PIP. Dodatkową korzyścią 
udziału w programie był kompleksowy audyt warunków 
pracy, realizowany przy wsparciu inspektorów pracy. 

Sprawdzianem rzeczywistej poprawy poziomu bez-
pieczeństwa pracy i  skuteczności podjętych przez 
pracodawców czynności dostosowawczych były 
prowadzone w  latach 2020-2021 działania kontrolno-
nadzorcze PIP, w ramach których inspektorzy pracy skon-
trolowali w  obszarze technicznego bezpieczeństwa pracy 
512 podmiotów:

 − w 2020  r. przeprowadzono 228 kontroli w  225 
zakładach pracy, w  których pracowało blisko 14 tys. 
osób, 

 − w 2021  r. przeprowadzono 294 kontrole w  287 
zakładach pracy, w których pracowało 18,5 tys. osób. 

Były to głównie małe zakłady zatrudniające od 10 do 49 
pracowników, (49% – 2020  r., 46% – 2021  r.), mikroprzed-
siębiorcy – do 9 pracowników (28% – 2020 r.,29% – 2021 r.).

Podmiotami kontrolowanymi w ramach realizacji tzw. kon-
trolnej części kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo” 
byli nie tylko pracodawcy, którzy zakończyli działania 
dostosowawcze (32% – 2020  r., 22% – 2021  r.), ewiden-
cjując je w specjalnej ankiecie, ale także tacy, którzy nie 
zaangażowali się w działania edukacyjno-prewencyjne 
(np. nie przystąpili do szkoleń i do programu prewencyjnego 
lub odstąpili od ich realizacji).

W stosunku do podmiotów, które zgłosiły chęć uczest-
nictwa w programie PIP, przyjęto, że kontrola sprawdza-
jąca realizację jego założeń będzie miała charakter 
instruktażowo-doradczy (podobnie jak w przypadku tzw. 
pierwszej kontroli). Formuła ta nie była jednak stosowa-
na w  przypadku ujawnienia w  trakcie kontroli rażących 
naruszeń przepisów i  zasad bhp oraz prawnej ochrony 
pracy, jak też bezpośredniego zagrożenia życia i  zdrowia 
pracowników.

O efektach działań prewencyjnych świadczy m.in. róż-
nica w  średniej liczbie decyzji bhp w  przeliczeniu na 
1 skontrolowany podmiot. 

W zakładach, które nie podjęły z  PIP współpracy 
lub od niej odstąpiły, wydano średnio 13 decyzji na 
jednego pracodawcę, a  w tych, które uczestniczyły 
w działaniach prewencyjnych i zostały pozytywnie oce-
nione, wydano średnio 8 decyzji. Istotna jest także różnica 
w ciężarze naruszeń przepisów (dotyczących stwierdzo-
nych nieprawidłowości) w  obu grupach zakładów. U  pra-
codawców, którzy nie podjęli współpracy z PIP lub od niej 
odstąpili, stwierdzono podczas kontroli liczne nieprawidło-
wości powodujące m.in. bezpośrednie zagrożenie dla życia 
i zdrowia pracowników. Skutkowały one wydaniem decyzji 
wstrzymania prac (13 decyzji – 2020 r., 17 decyzji – 2021 r.), 
wstrzymania eksploatacji maszyn (26 decyzji –  2020  r., 
74 decyzji – 2021 r.), skierowania pracowników do innych 
prac (17 decyzji – 2020 r. 14 decyzji – 2021 r.) bądź innych 
decyzji podlegających rygorowi natychmiastowego wyko-
nania (242 – 2020 r., 350 – 2021 r.). 

W grupie podmiotów, które uczestniczyły w przygo-
towanych działaniach i  zostały pozytywnie ocenione 
w  programie PIP, stwierdzono pojedyncze przypadki 
decyzji wstrzymania prac (1 decyzja – 2020 r., 1 decyzja 
–  2021  r.) i  skierowania pracowników do innych prac 
(3 decyzje – 2020 r., 3 decyzje – 2021 r.), a średnia liczba 
wydanych decyzji, podlegających rygorowi natychmia-
stowego wykonania, w przeliczeniu na 1  zakład była 
w  tej grupie zakładów: dwukrotnie w  2020  r. i  trzy-
krotnie w  2021  r. mniejsza niż w  grupie zakładów, któ-
re nie podjęły z PIP współpracy prewencyjnej lub od niej 
odstąpiły. 

Specjalistyczne szkolenia z  udziałem ekspertów PIP, 
prowadzone we wszystkich okręgowych inspektoratach 
pracy –  dla pracodawców, inżynierów produkcji, a  także 
innych osób odpowiedzialnych za bhp w zakładzie, którzy 
zadeklarowali udział w programie prewencyjnym, a w szcze-
gólności fachowe doradztwo realizowane przez inspek-
torów podczas czynności kontrolnych (ok. 1,6  tys. porad 
z zakresu bhp) – wpływają na wzrost wiedzy o właściwych 
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metodach pracy, a  to z  kolei powinno przekładać się na 
utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Jak 
pokazują kontrole, świadomość zagrożeń wypadkowych 
jest wciąż zbyt niska.

Najpoważniejsze zagrożenia wypadkowe stwierdza-
ne w kontrolowanych zakładach wynikały z nieprawidło-
wości dotyczących eksploatacji maszyn, takich jak:

 − brak wyposażenia w osłony i inne urządzenia ochronne,

Istotne nieprawidłowości dotyczące maszyn w podziale na kategorie zakładów pracy, 
stwierdzone w latach 2020-2021

Maszyny Rodzaj nieprawidłowości

2020 2021

Odsetek pracodawców którzy:

nie podjęli 
współpracy 

z PIP

ukończyli 
program 

prewencyjny

nie podjęli 
współpracy 

z PIP

ukończyli 
program 

prewencyjny

Wieloletnie, niedostoso-
wane do wymagań mini-
malnych

Brak lub nieprawidłowe oznakowanie elemen-
tów sterowniczych maszyn mających wpływ 
na bezpieczeństwo pracy

23 17 10 9

Brak osłon zabezpieczających przed dostę-
pem do strefy niebezpiecznej 31 17 31 17

Pozostałe maszyny 
zakupione po 2004 roku

Brak lub nieprawidłowe oznakowanie elemen-
tów sterowniczych maszyn mających wpływ 
na bezpieczeństwo pracy

21 18 12 3

Brak osłon zabezpieczających przed dostę-
pem do strefy niebezpiecznej 18 8 20 17

 − brak oznaczeń elementów sterowniczych w  sposób 
umożliwiający jednoznaczną identyfikację,

 − brak dostosowania „starych” maszyn do wymagań 
minimalnych.

Spośród wszystkich objętych kontrolą maszyn i urządzeń 
powyższe nieprawidłowości dotyczyły co trzeciej maszy-
ny eksploatowanej przez pracodawców, którzy nie podję-
li współpracy z PIP lub od niej odstąpili oraz co czwartej 

maszyny eksploatowanej przez pracodawców, którzy 
ukończyli proponowany przez PIP program prewencyjny.

W stosunku do nowych maszyn i urządzeń technicznych 
nieprawidłowości najczęściej spowodowane były brakiem 
właściwego nadzoru ze strony osób kierujących (brygadzi-
stów, kierowników). W przypadku maszyn nabytych przed 
wejściem Polski do UE nieprawidłowości pośrednio wyni-
kały z  braku ich dostosowania do minimalnych wymagań 

nieprawidłowości związane z procesem pracy w podziale na kategorie zakładów pracy, 
stwierdzone w latach 2020-2021

Rodzaj nieprawidłowości

2020 2021

Odsetek pracodawców którzy:

nie podjęli 
współpracy 

z PIP

ukończyli 
program 

prewencyjny

nie podjęli 
współpracy 

z PIP

ukończyli 
program 

prewencyjny

Brak zabezpieczenia ostrych narzędzi przed dostępem osób nieupoważ-
nionych 10 1 10 7

Brak stosowania narzędzi  pomocniczych przy maszynach 
do przetwórstwa mięsa 2 0 2 0

Brak zabezpieczenia lub wygrodzenia miejsc niebezpiecznych 
(między innymi otworów i zagłębień) 47 40 44 28

Nieprawidłowe zabezpieczenie instalacji i urządzeń elektrycznych 
przed narażeniem pracowników na porażenie prądem elektrycznym 50 25 53 28

Składowanie produktów w miejscach lub pomieszczeniach 
do tego nieprzeznaczonych 20 4 8 0
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w zakresie bhp, pomimo że obowiązek ten istnieje od blisko 
20 lat. Bardzo często pracodawcy, służby techniczne czy 
służby bhp nie potrafili uporać się z  tym problemem. Doty-
czyło to również pracodawców biorących udział w programie 
PIP. Dane z kontroli przeprowadzonych w latach 2020-2021 
wskazują, że ponad 12% pracodawców nie dopełniło 
obowiązku przeprowadzania wstępnych i  okresowych 
kontroli użytkowanych maszyn do przetwórstwa mięsa.

Wiele czynności w  zakładach mięsnych nadal wykony-
wanych jest ręcznie (załadunek surowca do maszyn, prace 
ręczne przy pomocy ostrych narzędzi, transport surowców 
i półproduktów pomiędzy kolejnymi etapami produkcji, mycie 
urządzeń i  pomieszczeń), co przekłada się na zmęczenie 
pracownika. Dlatego, w  celu ograniczenia powstawania 
zagrożeń wypadkowych, bardzo ważna jest prawidłowa 
organizacja stanowiska pracy. Tymczasem nieprawidłowości 
związane z organizacją procesu pracy wystąpiły w 39% 
kontrolowanych zakładów, z czego w grupie zakładów, któ-
re wdrożyły program prewencyjny, odsetek zakładów wyno-
sił 29% w 2020 r. oraz 22% w 2021 r., natomiast w zakładach 
nieobjętych programem prewencyjnym, odpowiednio 41% 
w 2020 r. oraz 59% w 2021 r. 

Technologia produkcji w zakładach przetwórstwa mięsne-
go związana jest z wieloma etapami obróbki surowca zanim 
zostanie on przetworzony na końcowy produkt. Zdarzało się, 
że surowiec składowany był w miejscach do tego nieprze-
znaczonych np. w obrębie stanowisk pracy czy w przejściach 
komunikacyjnych. Ponadto stwierdzano brak wyposażenia 
chłodni i mroźni w instalacje sygnalizacyjne z napisem: „Uwa-
ga-człowiek w komorze”.

Z łącznej liczby 917 objętych kontrolą obiektów 
i pomieszczeń pracy w co czwartym z nich wykryto nie-
prawidłowości. Dotyczyły one m.in. uszkodzonych bram 
opuszczanych mechanicznie, uszkodzonych powierzchni 
podłóg, ścian i sufitów oraz zabezpieczenia miejsc niebez-
piecznych. Często pracodawcy nie stosowali barw bezpie-
czeństwa sygnalizujących zagrożenie potknięcia się lub 
uderzenia o elementy konstrukcyjne budynku.

Na wysokim poziomie (36% kontroli) kształtowały się 
nieprawidłowości dotyczące eksploatacji instalacji i urzą-
dzeń elektrycznych, w tym w szczególności brak pomiarów 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urzą-
dzeń elektrycznych oraz ich niewłaściwa eksploatacja. Nie-
prawidłowości najczęściej dotyczyły eksploatacji urządzeń 
i  instalacji elektrycznych w  halach produkcyjnych. Często 
montowane gniazda elektryczne posiadały nieodpowiednie 
obudowy, które nie chroniły przed odziaływaniem wody.

Problemem o  istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
pracy jest ocena ryzyka zawodowego. Nieprzeprowadze-
nie oceny ryzyka zawodowego uwzględniającej wszyst-
kie zagrożenia związane z wykonywaną pracą wystąpiły 
w  35% kontroli. W  wielu przypadkach ocena ryzyka nie 
była korygowana po zaistniałych wypadkach przy pracy. 
Część pracodawców nadal traktuje ocenę ryzyka jako for-
malną czynność wynikającą z nałożonego na nich obowiąz-
ku, a nie jako narzędzie do identyfikacji i eliminacji zagrożeń 
w zakładzie.

W zakresie profilaktycznych badań lekarskich stwier-
dzono, że w  latach 2020-2021 co dziesiąty kontrolowany 
pracownik został dopuszczony do pracy bez aktualnego 

Nieprawidłowości dotyczące przygotowania pracowników do pracy, 
w podziale na kategorie zakładów pracy, stwierdzone w latach 2020-2021

Rodzaj nieprawidłowości

2020 2021

Odsetek pracodawców którzy:

nie podjęli 
współpracy 

z PIP

ukończyli 
program 

prewencyjny

nie podjęli 
współpracy 

z PIP

ukończyli 
program 

prewencyjny

Brak w ocenie ryzyka zawodowego odniesienia się do występujacych 
w zakładzie stanowisk pracy lub zagrożeń 46 33 37 24

Brak badań lekarskich umożliwiających dopuszczenie pracownika do pracy 21 14 9 3

Brak wymaganych szkoleń z zakresu bhp 30 14 16 9

Brak badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 13 12 14 7

Brak wyposażenia pracowników podczas posługiwania się ostrymi 
narzędziami w środki ochrony indywidualnej dłoni, przedramienia, tułowia 
i części udowej kończyn dolnych

14 6 11 7
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orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwska-
zań do pracy na określonym stanowisku. 

Podobnie sytuacja wyglądała w  obszarze szkoleń 
w  dziedzinie bezpieczeństwa i  higieny pracy, gdzie 
spośród 4,4 tys. poddanych kontroli pracowników (w latach 
2020-2021) 12% zostało dopuszczonych do pracy bez 
wymaganego przeszkolenia przed rozpoczęciem pracy lub 
bez szkoleń okresowych w tym zakresie.

Analiza wyników kontroli dotyczących czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wskazuje, 
że średnio w okresie dwóch lat w blisko co 9 kontroli odno-
towano nieprawidłowości związane z  przeprowadzaniem 
badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia z zachowaniem 
przewidzianej przepisami częstotliwości. Przedsiębiorcy 
mieli również problem z właściwą identyfikacją i wytypo-
waniem do badań środowiska pracy wszystkich czynników 
szkodliwych dla zdrowia. 

Kolejną kwestią związaną z  czynnikami szkodliwymi 
był właściwy dobór środków ochrony indywidualnej. Nie-
prawidłowości związane z  wyposażeniem pracowników 
w  środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed 
działaniem niebezpiecznych i  szkodliwych dla zdrowia 
czynników występujących w środowisku pracy odnotowa-
no u 13% pracodawców w 2020 r. i u 17% pracodawców 
w 2021 r.

Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo” jest 
przykładem projektu, który łączy elementy kontroli inspek-
tora pracy u  pracodawcy z  zastosowaniem prewencyj-
nych narzędzi oddziaływania. Podjęte przez Państwową 
Inspekcję Pracy przedsięwzięcie o  charakterze działań 
prewencyjno-kontrolnych zrealizowało cel jakim było m.in.: 
budowanie świadomości zagrożeń zawodowych, 
wzrost wiedzy o sposobach ich ograniczania i eliminowa-
nia, a także inspirowanie pracodawców oraz osób aktyw-
nych zawodowo do podejmowania działań na rzecz 
wzrostu bezpieczeństwa i  poprawy warunków pracy 
w zakładach przetwórstwa mięsnego.

Pozytywny wpływ działań prewencyjnych na stan bez-
pieczeństwa pracy w zakładach, które uczestniczyły w pro-
gramie PIP, potwierdziły wyniki kontroli. W grupie zakładów 
– uczestników programu wydano kilkukrotnie mniej decyzji 
w przeliczeniu na jeden podmiot niż w przypadku zakła-
dów, które nie podjęły z PIP współpracy prewencyjnej lub 
od niej odstąpiły. Co więcej, w zakładach nieuczestni-
czących w programie prewencyjnym, stwierdzane nie-
prawidłowości były znacznie poważniejsze i częściej 

skutkowały wydaniem decyzji wstrzymania prac lub 
wstrzymania eksploatacji maszyn.

Zintegrowane działania prewencyjno-kontrolne stano-
wiły dla większości pracodawców bodziec do podejmo-
wania szeregu działań na rzecz poprawy warunków pracy 
w  swoich zakładach, jednak nie zawsze z  zamierzonym 
sukcesem, szczególnie w  obszarze oceny ryzyka zawo-
dowego czy dostosowania eksploatowanych maszyn do 
wymagań minimalnych.

Jednocześnie należy stwierdzić, że trudności w  funk-
cjonowaniu zakładów pracy, wynikające z pandemii miały 
przełożenie na malejące zainteresowanie pracodawców 
udziałem w proponowanych przez PIP inicjatywach. Bran-
ża mięsna zawsze cechowała się wysokimi wymogami 
sanitarnymi, a w okresie wzmożonego rozprzestrzeniania 
się wirusa SARS-CoV-2 pracodawcy z  tej branży podjęli 
dodatkowe środki profilaktyczne, mające na celu zapobie-
ganie „wprowadzeniu” na teren zakładu zagrożenia tym 
czynnikiem chorobotwórczym, w  tym związane z ograni-
czeniem dostępu do zakładu osobom trzecim. Rzutowało 
to również na uczestnictwo w szkoleniach, jak i w dalszych 
działaniach związanych z  realizacją założeń programu 
prewencyjnego. 

Negatywne dla oddziaływania prewencyjnego było 
również ograniczenie możliwości bezpośredniego kontak-
tu pracodawcy z inspektorem pracy. Szczególnie dotyczy-
ło to najmniejszych zakładów pracy, w których możliwości 
wymiany informacji drogą elektroniczną są mniejsze niż 
w większych przedsiębiorstwach.

Warto jednak podkreślić, że materiały informacyjne 
i  szkoleniowe, opracowane na potrzeby kampanii, 
otrzymały dobrą ocenę pracodawców. Przydatna oka-
zała się przede wszystkim publikacja „Masarnia i ubojnia. 
Lista kontrolna z komentarzem”, która jest oceniana jako 
zrozumiała i zawierająca niezbędne, pomocne informacje, 
umożliwiające przeprowadzenie samokontroli warunków 
pracy w zakładzie, a  także przygotowanie się do kontro-
li sprawdzającej PIP. Z  założenia –  wszystkie materiały 
przygotowane w związku z  kampanią w zakładach prze-
twórstwa mięsa pozostają, niezależnie od zakończenia 
kampanii, dostępne dla zainteresowanych zarówno w for-
mie papierowej, jak i na stronie internetowej urzędu.

Budowanie kultury prewencji w  obszarze bezpie-
czeństwa i  higieny pracy jest procesem długofalo-
wym, uwarunkowanym wieloma czynnikami. Niemniej, 
zdobyte doświadczenia w zakresie realizacji działań o cha-
rakterze prewencyjno-kontrolnym wskazują, że uzyskane 



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

 186  ROZDZIAŁ 8

efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w wyty-
powanej gałęzi przemysłu są wyższe niż w  przypadku 
ograniczenia się tylko do samych czynności kontrolnych. 

Wyniki kampanii wskazują na potrzebę kon-
centracji kolejnych kampanii PIP (z działaniami 

prewencyjno-kontrolnymi o  charakterze komplementar-
nym) adresowanych do branż i  zakładów, w  obszarach 
charakteryzujących się szczególnie wysokim nasi-
leniem zagrożeń zawodowych i  ich skutków w  postaci 
wypadków przy pracy oraz chorób związanych z pracą.



9Poradnictwo prawne 
i techniczne

Rozdział
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9. Poradnictwo prawne i techniczne
W 2021 r. w  okręgowych inspektoratach pracy i  ich 

oddziałach oraz w  Głównym Inspektoracie Pracy udzielo-
no łącznie ponad 648,9 tys. porad prawnych i technicz-
nych. Z  tego podczas czynności kontrolnych odnotowano 
251,1 tys. porad, w tym 124,5 tys. porad technicznych, oraz 
104,6 tys. porad prawnych i 22 tys. porad z zakresu legal-
ności zatrudnienia. 

W 2021 r. nastąpił wzrost ogólnej liczby udzie-
lanych porad o  blisko 22% w  stosunku do roku 
poprzedniego. Ze względu na duże zapotrzebo-
wanie na poradnictwo prawne i  uruchomienie 
dodatkowego telefonicznego poradnictwa w sie-
dzibach okręgowych inspektoratów pracy, odno-
towano znaczny wzrost porad udzielonych przez 
okręgi (o 67%). 

W odniesieniu do porad udzielanych w jednostkach orga-
nizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r. – najczę-
ściej w celu uzyskania porady kontaktowano się z urzędem 
telefonicznie oraz osobiście, znacznie rzadziej pisemnie czy 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Podczas porad w  2021 r. niezmiennie najliczniejszą 
grupę stanowili pracownicy (w tym byli pracownicy i pra-
cownicy niepełnosprawni) –  blisko 60% ogółu podmio-
tów. Kolejną, co do wielkości, liczną grupę korzystających 

z porad stanowili pracodawcy – 30%. Z poradnictwa praw-
nego PIP korzystali też: cudzoziemcy, związki zawodowe, 
osoby ubiegające się o  zatrudnienie, organy samorządu 
terytorialnego, społeczni inspektorzy pracy, rolnicy i  inni. 
Należy zaznaczyć, że znacząco wzrosła liczba porad udzie-
lanych organizacjom związkowym (prawie 47%). 

Podobnie jak w  latach ubiegłych – najwięcej porad 
dotyczyło: nawiązania i  rozwiązania stosunku pracy, 
wynagrodzenia za pracę i  innych świadczeń pieniężnych, 
czasu pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień pracowni-
ków związanych z  rodzicielstwem czy zagadnień legalno-
ści zatrudnienia cudzoziemców i obywateli polskich. Dane 
te wskazują, że występująca pandemia nie zmieniła 
głównego tematu porad prawnych, wręcz przeciwnie, 
likwidacja stanowisk pracy w  związku z  trwającym kryzy-
sem utrzymała problem nawiązania i rozwiązania stosunku 

telefoniczna

osobista
e-mailpisemna

30 477

3 15610 799

353 406

Forma udzielonych porad w 2021 r.

Forma udzielonych porad w latach 2019-2021*

Forma 
udzielonej porady 2019 2020 2021

Telefoniczna 180 032 240 331 353 406

Osobista 164 616 60 870 30 477

Pisemna 7 630 10 072 10 799

E-mail 1 472 3 879 3 156

*z wyłączeniem porad udzielonych podczas kontroli

Liczba udzielonych porad w 2021 r.

Liczba udzielonych porad w latach 2019-2021 

Liczba 
udzielonych porad 2019 2020 2021 

Okręgowe inspektoraty 
pracy

172 320 115 821 193 008

Podczas czynności kon-
trolnych

327 969 218 064 251 111

Główny Inspektorat 
Pracy

181 430 199 331 204 830

Łącznie 681 719 533 216 648 949

podczas czynności 
kontrolnych

okręgowe inspektoraty pracy

Główny Inspektorat Pracy

193 008

204 830

251 111

Podmioty zgłaszające się po porady w 2021 r. 

pracownicy 
(w tym byli pracownicy
oraz niepełnosprawni) 

cudzoziemcy

związki zawodowe inne

pracodawcy

28 133

8 877

2 396

119 849

238 583
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pracy na poziomie wiodącego zagadnienia udzielanych 
porad.

Podobnie jak w 2020 r., w związku z  istniejącym stanem 
pandemii i  obowiązującymi w  tym zakresie przepisami, 
zwłaszcza w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tematyka 
dużej liczby porad prawnych dotyczyła rozwiązań zwią-
zanych z  utrzymaniem stanowisk pracy, m.in. kwestii 

Podmioty zgłaszające się po porady 
w latach 2019-2021

Podmioty 2019 2020 2021 

Pracownicy 
(w tym byli pracownicy 
oraz niepełnosprawni) 

220 320 196 393 238 583

Pracodawcy 95 489 88 118 119 849

Cudzoziemcy 10 718 6 968 8 877

Związki zawodowe 1 739 1 634 2 396

Inne 25 484 18 895 28 133

Tematyka porad w latach 2019-2021

Tematyka porad 2019 2020 2021

Stosunek pracy 112 259 108 398 134 368

Wynagrodzenie za pracę 
i inne świadczenia

54 430 53 344 62 651

Czas pracy 30 536 25 218 37 911

Urlopy pracownicze 29 502 24 975 31 846

Uprawnienia pracowni-
ków związane z rodziciel-
stwem

18 630 12 839 16 519

Legalność zatrudnienia 13 121 11 328 13 600

Inne 95 272 79 050 100 943

stosunek pracy

inne

czas pracy

urlopy pracownicze

uprawnienia pracowników 
związane z rodzicielstwem

wynagrodzenie za pracę 
i inne świadczenia

legalność zatrudnienia

100 943

13 600

134 368

62 651

37 911

31 846

16 519

Tematyka porad w 2021 r.

obniżenia wymiaru czasu pracy czy przestoju ekonomiczne-
go. Liczne również były zapytania odnośnie zmian rozkładów 
czasu pracy, godzin dobowego i  tygodniowego odpoczynku 
pracowników, kierowania pracowników na zaległe urlopy 
wypoczynkowe oraz możliwości pracy lub korzystania z urlo-
pu w czasie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych. 

W związku z  pandemią nadal otrzymujemy dużo pytań 
–  szczególnie od pracodawców –  w zakresie badań profi-
laktycznych i  szkoleń okresowych oraz stosowania środ-
ków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem pandemii 
COVID-19.

Porady prawne z zakresu stosunku pracy niezmiennie od 
wielu lat dotyczą przede wszystkim rozwiązywania stosunku 
pracy (w każdym trybie przewidzianym Kodeksem pracy) 
i uprawnień pracowników w razie nieuzasadnionego lub nie-
zgodnego z prawem rozwiązania umowy. W 2021 r., podob-
nie jak w latach ubiegłych, pojawiały się pytania w sprawie 
prawidłowości zapisów w świadectwach pracy i możliwości 
prostowania ich treści, jak również zastępowania umów 
o  pracę umowami cywilnoprawnymi w  warunkach wskazu-
jących na istnienie stosunku pracy. Wiele wątpliwości wciąż 
budzi kwestia ochrony przed wypowiedzeniem stosunku pra-
cy, zwłaszcza w kontekście tzw. ochrony przedemerytalnej 
oraz korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem. 
Nowością było zwiększenie liczby porad prawnych 
odnośnie uprawnienia pracodawcy do zmiany zakresu 
obowiązków pracownika i  miejsca świadczenia pracy 
bez porozumienia z pracownikiem.

W przypadku wynagrodzenia za pracę najwięcej pytań 
i  wątpliwości dotyczyło niewypłacania wynagrodzenia oraz 
innych świadczeń pieniężnych w  terminie lub ich bezpod-
stawnego zaniżania. Często pytano w jaki sposób dochodzić 
niewypłaconego bądź zaniżonego wynagrodzenia i  innych 
świadczeń pieniężnych oraz o  możliwości wyegzekwowa-
nia ich przez inspektora pracy podczas postępowania kon-
trolnego. Dodatkowo, w dobie pandemii, pracownicy licznie 
zadawali pytania na temat wysokości wynagrodzenia z tytułu 
przestoju w zakładzie pracy. 

Jak co roku część zapytań, kierowana z jednostek sekto-
ra publicznego, dotyczyła nabycia prawa i zasad naliczania 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy 
z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocz-
nym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Większość porad, odnośnie przepisów regulujących czas 
pracy, dotyczyła prawidłowości sporządzania rozkładów cza-
su pracy i dokonywania w nich zmian oraz niezgodności ewi-
dencji czasu pracy z godzinami faktycznie przepracowanymi, 
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definicji pracy w godzinach nadliczbowych oraz sposobu ich 
rekompensowania przez pracodawcę. Jak wskazano wyżej 
– z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, duża licz-
ba pytań – szczególnie ze strony pracodawców – dotyczyła 
możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy czy wprowadze-
nia przedłużonego okresu rozliczeniowego. 

Wątpliwości pracowników nieustająco budzą zasady rozli-
czania czasu pracy w trakcie podróży służbowej oraz zasady 
odbywania przez pracowników szkoleń w dni wolne od pracy.

W zakresie urlopów wypoczynkowych dominowały 
zapytania na temat przysługującego pracownikowi wymia-
ru urlopu, zwłaszcza w odniesieniu do osób zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz w sytuacjach zwią-
zanych, np. ze zmianą wymiaru etatu lub zmianą pracodawcy 
w ciągu roku. Wiele wątpliwości dotyczyło udzielania urlopu 
zaległego, w szczególności terminu udzielenia takiego urlo-
pu oraz możliwości jednostronnego wyznaczania przez pra-
codawcę terminu wykorzystania przez pracownika zaległego 
i bieżącego urlopu wypoczynkowego. 

Omawiając problematykę pytań związanych z  upraw-
nieniami pracowników-rodziców zauważono –  z uwagi 
na trwający lockdown i  sytuację na rynku pracy –  wzrost 
wątpliwości dotyczących ochrony stosunku pracy w  okre-
sie ciąży oraz w  trakcie korzystania z urlopów związanych 
z  rodzicielstwem. Najczęściej zadawano pytania związane 
z rezygnacją z urlopu rodzicielskiego i możliwością wykorzy-
stania go w późniejszym terminie. Wielu pracowników było 
zainteresowanych możliwością podjęcia pracy w trakcie urlo-
pu rodzicielskiego oraz obniżeniem wymiaru czasu pracy na 
podstawie art. 1867 Kodeksu pracy i związanej z tym ochrony 
stosunku pracy.

W 2021 r. znacząco wzrosła liczba udzielanych porad 
z zakresu mobbingu. Wzrost poradnictwa w przedmioto-
wym zakresie wydaje się być wynikiem powrotu do stacjo-
narnego wykonywania pracy, a w konsekwencji częstszymi 
kontaktami osobistymi w miejscu pracy. 

20202019 2021

1 976

1 440

2 284

Porady dotyczące mobbingu w latach 2019-2021

W obszarze porad odnoszących się do bezpieczeń-
stwa i  higieny pracy najwięcej pytań dotyczyło wypad-
ków przy pracy, w  szczególności nieuznawania danego 
zdarzenia za wypadek przy pracy, procedury postępowania 
powypadkowego, sporządzania protokołu powypadkowe-
go. Ponadto przedmiotem zainteresowania pytających były 
kwestie związane z: przygotowaniem do pracy, stosowaniem 
środków ochrony indywidualnej, w  szczególności zapew-
nienia pracownikom maseczek i  płynów dezynfekujących, 
przyznawaniem odzieży i  obuwia roboczego, temperaturą 
w  pomieszczeniach pracy, tworzeniem i  wykonywaniem 
zadań służby bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz szko-
leniami w zakresie bezpieczeństwa i  higieny pracy. Należy 
podkreślić, że bardzo dużo wątpliwości dotyczyło problemu 
odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy oraz bada-
nia przyczyn i  okoliczności zdarzeń wypadkowych w  przy-
padku wykonywania pracy zdalnie, najczęściej w  miejscu 
zamieszkania pracownika. 

W roku sprawozdawczym ponownie zanotowaliśmy 
wzrost liczby porad prawnych udzielanych cudzo-
ziemcom, głównie z  Ukrainy (podobnie jak w  latach 
poprzednich). Najczęściej zadawane przez cudzoziemców 
pytania dotyczyły legalnego wykonywania pracy w  trakcie 
trwającej pandemii, kart pobytu i  zezwoleń na pracę, któ-
re utraciły swoją ważność w okresie pandemii. Z uwagi na 
stały wzrost zatrudnienia obywateli Ukrainy u polskich pra-
codawców rośnie również liczba porad udzielanych cudzo-
ziemcom z  zakresu obowiązujących przepisów polskiego 
prawa pracy. Co istotne, z uwagi na trwającą wojnę na 
Ukrainie i  ogromną liczbę uchodźców przybywają-
cych do Polski z Ukrainy, powyższy trend będzie się 
utrzymywał. Znacząco wzrośnie zapotrzebowanie 
na pomoc z zakresu polskiego prawa pracy w języku 
ukraińskim, w czym pomogą pracownicy Państwowej 
Inspekcji Pracy posługujący się tym językiem.

Podsumowanie i wnioski

Należy podkreślić, że działalność prospołeczna realizo-
wana przez Państwową Inspekcję Pracy w  zakresie bez-
płatnego poradnictwa prawnego wywiera pozytywny wpływ 
na przestrzeganie przepisów w  stosunkach prawa pracy. 
Świadomość prawna, zarówno pracodawców jak i pracowni-
ków, co do ich obowiązków, jak i  przysługujących im praw 
ma ogromne znaczenie w  zapewnieniu praworządności. 
Szczególnie obecnie, z uwagi na panującą pandemię, której 
skutki dotykają pracodawców jak również pracowników, rola 
instytucji organizujących wsparcie prawne jest znacząca. 
Dlatego działalność Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie 
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bezpłatnego poradnictwa prawnego, informacyjna i wydaw-
nicza, cieszy się ogromną popularnością wśród pracowników 
jak i pracodawców. 

Pomoc prawna udzielana w jednostkach organizacyjnych 
naszego urzędu kształtuje postrzeganie Państwowej Inspek-
cji Pracy jako instytucji, która w sposób właściwy pełni swoją 
misję.

 Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom spo-
łecznym, w  celu ułatwienia dostępu do bezpłatnego 
poradnictwa prawnego, decyzją Głównego Inspektora 
Pracy zwiększono zakres poradnictwa telefonicz-
nego poprzez uruchomienie na stałe dodatkowego 
(poza Sekcją Centrum Poradnictwa w Głównym Inspek-
toracie Pracy) poradnictwa telefonicznego w  okręgo-
wych inspektoratach pracy, co skutkowało wzrostem 
ogólnej liczby porad o  ponad 1/5 w  stosunku do roku 
ubiegłego.

Co istotne, nastąpił wzrost liczby porad udzielanych 
drogą telefoniczną o  47% w  stosunku do roku ubiegłego. 
Ponadto, we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
Państwowej Inspekcji Pracy udzielane są porady osobiste 
i pisemne. 

Należy podkreślić, że zwiększyła się również licz-
ba innych form pomocy –  udzielania porad prawnych 
przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, takich jak: 
szkolenia tematyczne, kampanie, programy i działania pre-
wencyjne oraz promocyjne. Przedstawicie PIP biorą udział 
w  programach telewizyjnych, radiowych i  punktach kon-
sultacyjnych, poświęconych zagadnieniom prawnej ochro-
ny pracy. Pracownicy inspekcji pracy przygotowują także 
materiały edukacyjne w  postaci krótkich filmów instrukta-
żowych wyjaśniających problematykę prawa pracy, które 
umieszczane są na stronie internetowej naszego urzędu 
oraz w serwisie Youtube.



10Działalność 
prewencyjna 

oraz promocja 
ochrony zdrowia

Rozdział
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10. Działalność prewencyjna oraz 
promocja ochrony zdrowia

10.1. Kampanie Państwowej Inspekcji Pracy

10.1.1. Kampania edukacyjno-informacyjna 
„Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”

Rok 2021 był ostatnim etapem prowadzonej przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy czteroletniej kampanii edukacyjno-
-informacyjnej „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”. 

Jej celem było zapobieganie wypadkom komunikacyjnym 
związanym z  naruszaniem przepisów o  czasie pracy lub 
złym stanem psychofizycznym kierowców. Inicjatywy PIP 
były prowadzone pod hasłem „Nie prowadź bez przerwy”, 
a ich adresatami byli przede wszystkim:

 9 kierowcy zawodowi, w  tym pracownicy i/lub osoby 
samozatrudniające się w branży transportowej,

 9 pracodawcy/przedsiębiorcy zatrudniający kierowców 
zawodowych. 

Dla zwiększenia zasięgu i  skuteczności działań ogól-
nopolskich oraz prowadzonych lokalnie, PIP współpra-
cowała z  partnerami społecznymi i  instytucjonalnymi. 
Partnerem strategicznym kampanii była Inspekcja Trans-
portu Drogowego. 

Szkolenia, będące niezwykle istotnym elementem kam-
panii, były organizowane przez okręgowe inspektoraty pra-
cy przy wsparciu innych organów nadzoru nad warunkami 
pracy oraz podmiotów upowszechniających problematykę 
bezpieczeństwa na drogach, m.in.: komend wojewódzkich 
Policji czy partnerów społecznych, w tym organizacji zrze-
szających pracodawców sektora transportowego. W 2021 r. 
okręgowe inspektoraty pracy zorganizowały 36 szko-
leń, w  których uczestniczyło 606 pracodawców. 
Ogółem w  roku sprawozdawczym przeszkolono ponad 
tysiąc osób, łącznie z  pracownikami oraz przedsiębior-
cami niebędącymi pracodawcami. W  poprzednich latach 
liczba szkoleń przedstawiała się następująco: 39 w 2020 r., 
36 w  2019  r., ogółem przeszkolono: 654 osób w  2020  r., 
727 w 2019 r. Ze względu na obostrzenia pandemiczne nie 
wszystkie szkolenia w  2021  r. miały formułę stacjonarną, 

niektóre z nich odbyły się on-line, bądź w trybie samokształ-
cenia. Niezależnie od sposobu przeprowadzenia, szkolenia 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Inspektorzy nie tylko 
odpowiadali na pytania i wyjaśniali wątpliwości, ale też czę-
sto pozostawali do dyspozycji uczestników po zakończeniu 
szkolenia. W przypadku samokształcenia była zapewniona 
możliwość kontaktu telefonicznego z inspektorem pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy w celu popularyzacji kam-
panii „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” aktywnie 
uczestniczyła w  wydarzeniach dla branży transportowej, 
które miały również charakter masowy. W 2021 r. Okręgo-
wy Inspektorat Pracy w  Opolu objął patronatem imprezę 
wystawienniczo-rekreacyjną XVII Międzynarodowy Zlot 
Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych „Master 
Truck Show 2021”. Zlot był rekordowy ze względu na bar-
dzo wysoką frekwencję. Według szacunków organizatorów 
impreza zgromadziła ok. 160 tys. odwiedzających. W  tym 
wydarzeniu uczestniczyło ponad 1,3 tys. firm transporto-
wych. Podobnie jak w poprzednich latach inspekcja pracy 
przygotowała punkt informacyjny, który cieszył się dużą 
popularnością wśród kierowców zawodowych i pracodaw-
ców z  branży transportowej. Na stoisku inspekcji pracy 
udzielano porad prawnych i z zakresu technicznego bezpie-
czeństwa pracy. Wszystkim zainteresowanym przekazywa-
no bezpłatne materiały w formie poradników i ulotek. Wśród 
licznie odwiedzających punkt informacyjny PIP nie bra-
kowało również Polaków zatrudnionych w  zagranicznych 
przedsiębiorstwach transportowych, głównie niemieckich 

Logo kampanii
„Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”

Stoisko informacyjne zorganizowane przez OIP 
w Opolu podczas dorocznego Międzynarodowego 

Zlotu Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych 
„Master Truck Show 2021” w Polskiej Nowej Wsi
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i  skandynawskich. Z  roku na rok widać także znaczący 
wzrost liczby osób odwiedzających stoiska PIP. Są to obco-
krajowcy pracujący w Polsce (głównie obywatele Ukrainy). 

Kolejną okazją do popularyzacji kampanii w 2021 r. była 
akcja prowadzona w  czasie Europejskiego Tygodnia 
Mobilności. Pod hasłem „Żyj i pozwól żyć innym” poli-
cjanci z  Komendy Wojewódzkiej Policji w  Poznaniu wraz 
z przedstawicielami miejscowego inspektoratu pracy prze-
prowadzili działania profilaktyczne w  ramach „ROADPOL 
SAFETY DAYS” („Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go”), mające na celu dążenie do realizacji założeń zgodnych 
z WIZJĄ ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach dro-
gowych. Zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o bezpie-
czeństwie nie brakowało. Na stoisku Państwowej Inspekcji 
Pracy można było uzyskać wiele informacji na temat praw 
pracowników zajmujących się zawodowo transportem, pla-
nowania grafiku pracy, pracy sezonowej czy też terminowo-
ści wypłaty wynagrodzeń. Zainteresowaniem cieszyły się 
również wydawnictwa inspekcji pracy, a  w szczególności 
poradnik „Czas pracy kierowców”.

Oprócz współpracy z partnerami przy szkoleniach, kon-
ferencjach i naradach, na uwagę zasługują także wspólne 
dyżury telefoniczne z udziałem specjalistów inspekcji pracy 
i  instytucji partnerskich. Przykładem tego typu współpra-
cy były zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Katowicach i Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogo-
wego dyżury telefoniczne prowadzone przez inspektorów 
PIP i  ITD, którzy odpowiadali na pytania dotyczące czasu 
pracy kierowców. Wspomniane dyżury odbyły się w dniach: 
10 listopada i 8 grudnia 2021 r. Natomiast od 7 do 10 grudnia 

Dyżur telefoniczny dla branży transportowej 
ekspertów z OIP w Rzeszowie oraz z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie

2021 r. z  inicjatywy rzeszowskiego Okręgowego Inspekto-
ra Pracy przy współpracy z  Wojewódzkim Inspektoratem 
Transportu Drogowego w Rzeszowie także zorganizowano 
telefoniczne dyżury eksperckie dla branży transportowej. 
W dyżurach uczestniczyli inspektorzy pracy zajmujący się 
kontrolami tej branży i  inspektorzy transportu drogowe-
go. Udzielone porady dotyczyły głównie rozliczenia czasu 
pracy oraz wynagrodzenia za pracę i  innych świadczeń 
przysługujących kierowcom zawodowym. Pracodawcy 
pytali głównie o „Pakiet Mobilności” i zmiany w przepisach 
wprowadzane pakietem, w tym wchodzące w życie w lutym 
2022 r.

W celu dotarcia z  przekazem do możliwie największej 
liczby adresatów kampanii, tematyka czasu pracy i bezpie-
czeństwa w branży transportowej była popularyzowana za 
pośrednictwem mass mediów takich jak Internet i radio. 

W latach 2019-2020 popularyzowano kampanię w Inter-
necie. Z przekazem docierano nie tylko do kierowców zawo-
dowych, ale też do pracodawców z branży transportowej, 
a także pozostałych osób zainteresowanych tematyką czasu 
pracy kierowców zawodowych, np. pracowników odpowie-
dzialnych za rozliczanie czasu pracy. Inicjatywy informacyj-
ne polegały na emisji banerów i artykułów sponsorowanych 
na portalach branżowych, adresowanych przede wszystkim 
do kierowców zawodowych, a  także obejmowały mailing 
i reklamy w wyszukiwarce Google. Wszystkie formy rekla-
my zawierały linki przekierowujące na stronę kampanii. 
Na szczególną uwagę zasługuje, opublikowany w  2020  r. 
w  serwisach internetowych dla kierowców zawodowych, 
cykl trzech artykułów sponsorowanych: „Przerwij jazdę, nie 
przerywaj życia!”, „Stres za kółkiem: jak sobie z nim radzić?” 
i  „Czas pracy: nie tylko za kółkiem”. Artykuły cieszyły się 
zainteresowaniem i były chętnie udostępniane w mediach 
społecznościowych przez przedstawicieli branży. 

W 2021  r. dzięki partnerskiej współpracy z  Polskim 
Radiem udało się wzmocnić przekaz medialny długofa-
lowej inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy. 6  września 
2021  r. Polskie Radio rozpoczęło bezpłatne emisje spotu 
kampanii PIP pod hasłem „Nie prowadź bez przerwy”. Ten 
30-sekundowy komunikat przypominał kierowcom zawodo-
wym o obowiązkowej przerwie w  trakcie jazdy i ostrzegał 
przed zmęczeniem, które może doprowadzić do wypadku. 
Spot, oprócz prewencyjnego charakteru, spełniał również 
funkcję edukacyjną –  zachęcał do odwiedzenia strony 
www.bezpieczniwdrodze.pl, będącej bazą wiedzy na temat 
przepisów o czasie pracy obowiązujących kierowców. Dzię-
ki bezpłatnym emisjom w Programie 1 Polskiego Radia oraz 
PR24, a  także w  Polskim Radiu Kierowców, PIP dotarła 
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z przekazem do kierowców zawodowych, którzy „w trasie” 
słuchali audycji radiowych.

Na potrzeby kampanii „Czas pracy kierowców a wypad-

ki drogowe” opracowano pakiet tematycznych publikacji. 
Wśród nich na szczególną uwagę zasługują bezpłatne 
wydawnictwa takie jak: poradnik „Czas pracy kierowców” 
(wydany również w  języku ukraińskim), informator „ABC 
kierowcy transportu drogowego”, broszura „Czynniki psy-
chospołeczne. Informator dla kierowców”. W  tej ostatniej 
publikacji poza częścią teoretyczną, opisującą czynniki psy-
chospołeczne oraz ich wpływ na pracę kierowcy zawodo-
wego, znajdują się praktyczne narzędzia do samodzielnego 
pomiaru poziomu stresu, samopoczucia oraz sprawdzenia 
warunków wykonywanej pracy. Ofertę wydawniczą PIP dla 
branży transportowej uzupełniają cztery karty informacyjne, 
dotyczące przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych 
(zgodnie z konwencją ADR): „Obowiązki uczestników prze-
wozu”, „Postępowanie w razie zagrożenia”, „Przewóz towa-
rów niebezpiecznych”, „Zasady zabezpieczeń ładunków”.

Wszystkie wydawnictwa w  wersjach elektronicznych 

pozostają dostępne po zakończeniu kampanii na stronie 
tematycznej www.bezpieczniwdrodze.pl oraz w  zakładce 

Logo Polskiego Radia wspierającego medialnie 
kampanię „Czas pracy kierowców a wypadki 

drogowe”

Bezpłatne publikacje PIP dostępne na stoisku 
OIP Katowice na jednym z wydarzeń dla branży 

transportowej w 2021 r.

„Wydawnictwa” na stronie www.pip.gov.pl. Publikacje będą 
w przyszłości, w ramach potrzeb, aktualizowane.

Podsumowując kampanię edukacyjno-informacyjną 
„Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”, należy stwier-
dzić, że niewątpliwie była to potrzebna inicjatywa, czego 
dowodzą pozytywne opinie pracodawców i  pracowników 
z branży transportowej na jej temat, a także skala ich zain-
teresowania działaniami informacyjno-edukacyjnymi PIP 
w omawianym zakresie. W  trakcie kampanii przeszkolono 
blisko 2,4 tys. osób. Zmiany w przepisach prawnych, szcze-
gólnie te spowodowane sukcesywnym wprowadzaniem 
w  życie tzw. „Pakietu Mobilności”, nie zawsze są jasne 
dla kierowców zawodowych i  przewoźników drogowych. 
W związku z  tym zainteresowanie eksperckim wsparciem 
inspektorów pracy nie maleje. Dlatego po zakończeniu kam-
panii, przedstawiciele branży transportowej nadal mogą 
liczyć na pomoc inspekcji pracy m.in. w zakresie doradztwa 
i poradnictwa dotyczącego wymagań i rozwiązań prawnych. 

10.1.2. Działania realizowane w ramach 
kampanii Europejskiego Urzędu ds. Pracy na 
rzecz pracy sezonowej „Prawa przez cały rok”

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadził w roku 2021 
kampanię informacyjną pod nazwą „Prawa przez cały 
rok”. Miała ona zwracać uwagę na potrzebę rozpowszech-
niania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warun-
ków pracy pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są 
w  krajach Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie adresowane 
było do grupy pracobiorców, w tym do cudzoziemców oraz 
pracodawców,  także do agencji zatrudnienia, oferujących 
tego typu pracę. Głównym celem projektu ELA była pro-
mocja zarejestrowanej pracy sezonowej i zwalczanie pracy 
sezonowej niezadeklarowanej. Działania w ramach kampa-
nii koncentrowały się przede wszystkim na: 

 9 zwiększeniu świadomości pracowników sezono-
wych nt. ich uprawnień, negatywnych skutków pracy nie-
rejestrowanej, jak również możliwości zgłaszania pracy 
nierejestrowanej w celu uzyskania ochrony, dochodzenia 
swoich praw i przekształcenia w pracę zarejestrowaną;

 9 informowaniu pracowników sezonowych o zobo-
wiązaniach ciążących na ich pracodawcach, 
związanych z  zagwarantowaniem m.in. bezpiecznych 
warunków pracy, a także wspieraniu pracodawców 
w przestrzeganiu tych wymogów; 

 9 uświadamianiu pracodawcom ich obowiązków 
w  zakresie powierzania pracy legalnej oraz korzyści 
wynikających z powierzania pracy w sektorze formalnym, 
a  także ryzyka, jakie wiąże się z  powierzaniem pracy 
nierejestrowanej;
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 9 wspieraniu współpracy pomiędzy organami kra-
jowymi i partnerami społecznymi w celu przekaza-
nia pracownikom sezonowym odpowiednich informacji 
na temat przepisów i uregulowań dotyczących ich pra-
cy, a  także organizowaniu sieci pomocy, poradnictwa 
i doradztwa.

W związku z włączeniem się Państwowej Inspekcji Pracy 
w kampanię „Prawa przez cały rok”, w okręgowych inspek-
toratach pracy w  całej Polsce podjęte zostały działania 
zmierzające do realizacji przedstawionych wyżej założeń, 
w  tym m.in: uwzględniono cudzoziemców w  szkoleniach 
organizowanych dla pracowników i pracodawców w ramach 
działań prewencyjno-promocyjnych, prowadzono porad-
nictwo i  doradztwo prawne w  zakresie pracy sezonowej, 
promowano założenia oraz stronę internetową kampanii 
(https://www.ela.europa.eu/en/campaigns/rights-for-all-
seasons) w  lokalnych mediach, organizowano konferen-
cje, seminaria i  spotkania informacyjne dotyczące pracy 
sezonowej, samodzielnie oraz we współpracy z partnerami 
instytucjonalnymi i  społecznymi. Przedmiotowe działania 
realizowane były od 1 sierpnia do 31 października 2021 r., 
a szczególnie zintensyfikowane były w okresie 20-24 wrze-
śnia 2021 r. – określonym przez Europejski Urząd ds. Pracy 
jako „Tydzień Działań” (action week).

Przez okres realizacji kampanii „Prawa przez cały rok” 
jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy pro-
wadziły działania edukacyjno-informacyjne, poprzez 
wykorzystanie tradycyjnych form oddziaływania na wzrost 
wiedzy pracodawców i pracowników dotyczącej tematy-
ki pracy sezonowej. Podstawową formą tych działań były 
szkolenia. Od sierpnia do końca października 2021  r. 
w  całym kraju przeprowadzono 136 szkoleń, na których 
zapoznawano słuchaczy z  przepisami z  zakresu pracy 
sezonowej. Przeszkolono w  tym okresie ponad 1,2 tys. 
pracodawców, ponad 2,5 tys. pracowników, w  tym 
ok. 150 cudzoziemców. 

Przykładem ciekawej inicjatywy było webinarium „Legal-
ność zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej”, zorganizowane zdalnie przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Warszawie, skierowane głównie do 
producentów owoców i warzyw, grup producenckich, a tak-
że innych podmiotów zatrudniających pracowników sezo-
nowych oraz cudzoziemców. W  spotkaniu wzięło udział 
50  przedsiębiorców. Podczas szkolenia omówiono mecha-
nizm kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, obo-
wiązki podmiotów zatrudniających obcokrajowców, a także 
warunki legalnego podjęcia pracy przez nich. Istotna dla 
uczestników była również tematyka zezwoleń na pracę 

oraz ich podziału na typy. Szeroko omówiono kwestię 
zezwolenia na pracę sezonową – w nawiązaniu do pro-
wadzonej przez Europejski Urząd ds. Pracy kampanii „Pra-
wa przez cały rok”. Poruszono także temat  konsekwencji 
nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz 
powierzenia im nielegalnego wykonywania pracy. 

Z kolei Okręgowy Inspektorat Pracy w  Kielcach 
przeprowadził szereg oddzielnych szkoleń skierowanych 
do różnych grup odbiorców m.in. do: sołtysów i przedstawi-
cieli instytucji działających na rzecz rolnictwa, pracowników 
z branży budowlanej, transportowej, turystycznej, gastrono-
micznej oraz uczniów szkół średnich w zakresie zatrudnia-
nia przy pracach sezonowych. 

Podkreślić również należy, że działania edukacyjne 
i  informacyjne, prowadzone przez Państwową Inspekcję 
Pracy w  ramach kampanii, niejednokrotnie wspierane 
były przez jej partnerów instytucjonalnych i  społecz-
nych. W  ramach kampanii nawiązano współpracę m.in. 
z  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, związkami pra-
codawców, Konsulem Honorowym Ukrainy, Związkiem 
Ukraińców w Polsce, wojewódzkimi urzędami pracy, powia-
towymi urzędami pracy, przedstawicielami central związko-
wych NSZZ „Solidarność”, Konfederacji Lewiatan, Związku 
Rzemiosła Polskiego, Związku Zawodowego „Budowlani” 
– działającymi na terenie danego województwa, oddziałami 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Regionalny-
mi Organizacjami Turystycznymi.

Tematyka kampanii promowana była również na kon-
ferencjach i  seminariach, których organizatorem lub 
uczestnikiem była Państwowa Inspekcja Pracy. W  ciągu 
trzech miesięcy kampanii zorganizowano ponad 40 
tego typu wydarzeń popularyzujących problematykę pra-
cy sezonowej.

Dla przykładu, w październiku 2021 r., w Warmińsko-Ma-
zurskim Urzędzie Wojewódzkim w  Olsztynie, odbyło się 
seminarium pn. „Młodzi Polacy na polskim i międzynarodo-
wym rynku pracy”, zorganizowane we współpracy z  War-
mińsko-Mazurską Komendą Wojewódzką Ochotniczych 
Hufców Pracy, pod Honorowym Patronatem Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego. Celem konferencji było nie tylko 
rozpropagowanie wiedzy w  zakresie zasad powierzania 
legalnej i  sprawiedliwej pracy cudzoziemcom, w  ramach 
kampanii ELA „Prawa przez cały rok”, ale również zacie-
śnienie współpracy pomiędzy organizatorami wydarzenia, 
wspólna dyskusja oraz wymiana doświadczeń, inspirują-
cych pomysłów i dobrych praktyk na rzecz pracy młodzieży 
zarówno w Polsce, jak i na terenie UE. W ramach szkole-
nia towarzyszącego konferencji,  eksperci z olsztyńskiego 
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inspektoratu pracy przybliżyli słuchaczom zasady i warunki 
zatrudniania cudzoziemców w RP oraz prawa i obowiązki 
pracowników młodocianych. Po prezentacji „Bezpiecznych 
wyjazdów do pracy za granicę”, którą przedstawił doradca 
EURES, uruchomiono panel dyskusyjny na temat wsparcia 
i aktywizacji zawodowej osób młodych na rynku pracy na 
terenie RP oraz Unii Europejskiej. Wszystkim uczestnikom 
spotkania przekazano publikacje PIP z zakresu prawa pracy, 
legalności zatrudnienia i pracy sezonowej cudzoziemców. 

Z kolei Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zor-
ganizował konferencję pn. „Legalność zatrudnienia 
w pracy sezonowej”, przy współudziale m.in. Uniwersy-
tetu Łódzkiego oraz lokalnego oddziału Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. 

W wydarzeniu wzięło udział 115 uczestników, w  tym 
m.in. przedstawiciele: środowiska naukowego, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego oraz Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy, Straży Granicznej, Instytutu Medycyny 
Pracy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 
Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Transportu Drogowego, Sądu Rejonowego dla Łodzi-
-Śródmieścia w  Łodzi, Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy 
OHP, związków zawodowych.

W działania na rzecz propagowania haseł i treści kam-
panii wpisało się również poradnictwo i  doradztwo 
prawne inspektorów pracy w  zakresie pracy sezonowej 
oraz organizacja punktów doradczych i stoisk informacyj-
nych PIP podczas targów, wystaw rolniczych, dni otwar-
tych i  innych wydarzeń o charakterze masowym. Wiedzę 
z tego zakresu popularyzowano na ponad 800 stoiskach 
i punktach informacyjnych, a szacunkowo stoiska te odwie-
dziło prawie 14 tys. osób. 

Przykładowo OIP w Katowicach zorganizował w roku 
sprawozdawczym m.in. stoisko informacyjne na Rynku 
w  Wiśle. Zainteresowane osoby miały możliwość sko-
rzystania z  pomocy specjalistów. Celem popularyzacji 
organizowanego wydarzenia Okręgowy Inspektor Pracy 
w Katowicach udzielił wywiadu dla słuchaczy Radia eM, 
zapraszając ich do skorzystania z oferowanych porad oraz 
bezpłatnych wydawnictw PIP. 

Mając na celu dotarcie do grupy pracobiorców będą-
cych cudzoziemcami zza wschodniej granicy, w  ramach 
współpracy z Fundacją Polsko-Ukraińską ZUSTRICZ, pra-
cownicy sekcji prewencji i  promocji OIP-u w  Krakowie 
wzięli udział w Art Pikniku zorganizowanym przez tę fun-
dację. Na zorganizowanym wydarzeniu omawiano zagad-
nienia związane z  pracą sezonową w  ramach kampanii 
„Prawa przez cały rok”.

 Wydarzenia masowe były doskonałą okazją dla jed-
nostek organizacyjnych PIP do zaprezentowania przekazu 
kampanii większemu gronu odbiorców w  krótkim czasie. 
Wydarzenia te dawały również możliwość bezpośrednich 
rozmów i  wymiany spostrzeżeń pomiędzy inspektorami 
pracy oraz odbiorcami kampanii, odwiedzającymi sto-
iska informacyjne PIP. Podczas targów ITM INDUSTRY 
EUROPE, organizowanych na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich w sierpniu 2021 r., pracownicy Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w  Poznaniu promowali 

Promocja działań realizowanych przez OIP Olsztyn 
w ramach kampanii „Prawa przez cały rok” 

na portalach społecznościowych

Stoisko informacyjne PIP 
podczas targów ITM Industry Europe
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zagadnienia związane z kampanią ELA na stoisku Pań-
stwowej Inspekcji Pracy oraz udzielali informacji wszystkim 
zainteresowanym tematyką pracy sezonowej. Dostępne 
były broszury informacyjne dotyczące pracy sezonowej. 
Stoisko odwiedziło około 800 osób.

Z kolei we wrześniu 2021 r. w Barzkowicach odbyła się 
XXXIII edycja Targów Rolnych Agro Pomerania, na których 
znajdował się punkt informacyjny Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w  Szczecinie. Odwiedzający targi mogli 
skorzystać z  porad prawnych inspektorów oraz otrzymać 
fachowe publikacje z zakresu bhp w rolnictwie, prawa pra-
cy i legalności zatrudnienia.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi również we 
wrześniu zorganizował stoisko informacyjno-promocyjne 
na targach AGRO BRATOSZEWICE w  Bratoszewicach, 
połączonych z Dożynkami Gminy Stryków. Odwiedzającym 
stoisko inspektorzy pracy udzielali porad z zakresu prawa 
pracy, w  tym bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie 
oraz ochrony prawnej pracy sezonowej. Stoisko odwiedziło 
około 450 osób.

W październiku 2021  r. na terenie Bydgoskiego Cen-
trum Targowo-Wystawienniczego odbyły się VI Targi Pracy, 
których celem było zgromadzenie pracodawców oraz osób 
poszukujących zatrudnienia w  województwie kujawsko-
pomorskim. OIP w  Bydgoszczy zorganizował stoisko, 
na którym dostępne były wydawnictwa PIP. Zaintere-
sowane osoby, które odwiedziły stoisko, informowano 
o  zasadach bezpiecznej pracy, a  także zwracano uwagę 
na sprawy dotyczące rejestrowania pracy, jak i  negatyw-
nych skutków pracy niezarejestrowanej. Obecny na stoisku 
inspektor pracy udzielił około 30 porad.

Warto wspomnieć również, że eksperci Państwowej 
Inspekcji Pracy odpowiadali na zapytania osób zaintere-
sowanych prawnymi aspektami pracy sezonowej, w  tym 
cudzoziemców, w  ramach dyżurów telefonicznych. 
Niektóre okręgowe inspektoraty pracy m.in. w Katowicach 
i  Rzeszowie uruchomiły specjalną infolinię poświęconą 
poradnictwu z zakresu pracy sezonowej.

Dzięki współpracy okręgowych inspektoratów pracy 
z  regionalnymi mediami, tematyka kampanii promowa-
na była również w  telewizji, radiu, prasie, Internecie 
i w mediach społecznościowych na zasadach non-
-profit. W  ciągu trzech miesięcy działań kampanijnych 
w  środkach masowego przekazu ukazało się ponad 
370 różnego rodzaju doniesień, wywiadów, repor-
taży, relacji i  komunikatów związanych z  przekazem 
kampanii. Warto dodać, że publikacje pojawiały się jesz-
cze w  listopadzie 2021  r., osiągając na koniec miesiąca 

liczbę 450 komunikatów. Zasięg, czyli liczba potencjalnych 
odbiorców wszystkich wskazanych publikacji i  emisji (od 
1 sierpnia do 31 października) to 1 milion 800 tysięcy. Pra-
wie 70% publikacji (69,7%) ukazało się na portalach inter-
netowych, czyli w serwisach www z treściami redakcyjnymi 
(Onet, Wirtualna Polska, Bankier, Interia). 12% materiałów 
zostało opublikowanych na mikroblogach (Twitter, Wykop). 
Blisko 10% publikacji zostało sklasyfikowanych jako stwo-
rzone na potrzeby społeczności (Facebook, Google+), na 
czwartej  pozycji uplasowała się prasa – 8,4% materiałów. 
Inne media stanowiły niewielki odsetek.

Wszystkie okręgowe inspektoraty pracy zamieszcza-
ły na swoich stronach internetowych informacje na temat 
kampanii „Prawa przez cały rok” oraz informacje o organi-
zowanych szkoleniach i konferencjach. Informacje były tak-
że popularyzowane na stronach innych instytucji, jak np. na 
stronie Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przed-
siębiorców odnośnie konferencji „Legalność zatrudnienia 
w  pracy sezonowej” organizowanej przez OIP w  Łodzi, 
a także na stronach: BCC Loża łódzka, Izby Przemysłowo–
Handlowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w  Łodzi, 
Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

Z inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Łodzi miał również miejsce wywiad dla Radia Parada 
na temat kampanii „Prawa przez cały rok”, kontroli doty-
czących zatrudniania pracowników sezonowych w  latach 
2019-2021 oraz przepisów o  zatrudnianiu pracowników 
sezonowych w Polsce. Emisja wywiadu nastąpiła we wrze-
śniu 2021 r. 

W sierpniu 2021  r. w  Kujawsko-Pomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim w  Bydgoszczy obyło się seminarium „Pra-
wa przez cały rok” zaadresowane do pracodawców, w tym 
do agencji tymczasowych. W  seminarium udział wzięło 
11 pracodawców i  pracowników reprezentujących 8  pod-
miotów. Kampanię i  jej cel oraz zakres bezpiecznych 
wyjazdów do pracy za granicę w ramach EURES omówili 
przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, 
następnie przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych wygłosił prelekcję nt. stosowania przepisów unijnych 
dotyczących legalnego zatrudniania, a  inspektor pracy 
z  Okręgowego Inspektoratu Pracy w  Bydgoszczy 
przekazał pracodawcom informacje, jak wyglądają kon-
trole PIP w agencjach pracy tymczasowej. Powyższe spo-
tkanie nagrywane było przez TVP3 Bydgoszcz. Materiał 
wyemitowano w  magazynie informacyjnym „Zbliżenia” 
w sierpniu 2021 r., został on także zamieszczony na stro-
nie www TVP3 Bydgoszcz i  profilu Facebook. Informacje 
o kampanii zamieszczano również na stronie Okręgowego 
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Inspektoratu Pracy w  Bydgoszczy oraz na profilu OIP-u 
Bydgoszcz w serwisie społecznościowym Twitter.

Z kolei w odpowiedzi na prośbę skierowaną do lokalnych 
mediów przez Okręgowy Inspektorat Pracy w  Lubli-
nie, we wrześniu 2021 r. na łamach lokalnych gazet oraz 
na antenie TVP3 Lublin i Radia Lublin propagowano cele 
i  założenia kampanii „Prawa przez cały rok”. Ukazały się 
m.in., przygotowane przez OIP w Lublinie, artykuły poświę-
cone tematyce pracy sezonowej, w tym zatrudnianiu cudzo-
ziemców do prac sezonowych. 

Ponadto, w  Tygodniu Działań 20-24  września 2021  r. 
inspektorzy pracy z  OIP-u w Lublinie byli gośćmi w  pro-
gramie „Lato między Wisłą i Bugiem o poranku” w TVP3 
Lublin. W trakcie programu inspektor pracy udzielił wywia-
du nt. celów i  założeń kampanii „Prawa przez cały rok”, 
wyjaśniał różnice pomiędzy umową o  pracę a  umowa-
mi cywilnoprawnymi. Przez cały czas trwania programu 
inspektor pracy pełnił także dyżur ekspercki, udzielając 
telefonicznych porad prawnych widzom programu.

We wrześniu 2021  r. w  gazecie regionalnej Nasz 
Rynek z  inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Poznaniu ukazał się artykuł na temat pracy sezonowej 
z informacją o trwającej kampanii z udziałem Państwowej 

Inspekcji Pracy, propagujący bezpieczne i  sprawiedliwe 
warunki pracy osób wykonujących pracę sezonową.

Wartą wspomnienia była inicjatywa Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. W  ramach współ-
pracy z  Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym we 
Wrocławiu, w środkach komunikacji miejskiej (w około 200 
pojazdach) od połowy września do końca października 
2021  r. wyświetlane były informacje dotyczące kampanii 
„Prawa przez cały rok”, jak również informacje o  porad-
nictwie prawnym. Z kolei Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Katowicach, we współpracy z Urzędem Miasta Katowi-
ce, w październiku 2021 r. propagował kampanię poprzez 
rozpowszechnianie grafik popularyzujących jej założenia 
na infokioskach w Centrach Przesiadkowych w Brynowie, 
Zawodziu oraz przed wejściem na dworzec w Katowicach. 

Screenshoty z postów w serwisie społecznościowym 
Twitter, publikowanych przez OIP w Bydgoszczy

Rollup przygotowany przez PIP na potrzeby kampanii

#Rights4AllSeasons

Prawo pracy chroni Cię 
bez względu na sezon!

PRACA SEZONOWA

Zeskanuj kod i odwiedź stronę

Europejskiego Urzędu ds. Pracy

PRAWA PRZEZ  
CAŁY ROK
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W trakcie wszystkich działań prowadzonych w  ramach 
realizacji kampanii wykorzystano w sumie 25 758 egzem-
plarzy wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy. W  tym 
specjalnie przygotowane ulotki pt. „Praca sezonowa 
cudzoziemców”, które dystrybuowano zarówno w  formie 
papierowej – bezpłatnie przez wszystkie okręgowe inspek-
toraty pracy w  całej Polsce, jak i  w formie elektronicznej 
– do pobrania ze strony www.pip.gov.pl.

Została również opracowana 16-stronicowa specjalna 
wkładka tematyczna do miesięcznika „Inspektor Pracy” 
wydawanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Dodatek 
do numeru wrześniowego 2021 czasopisma poświęcony 
był pracy sezonowej oraz nowym regulacjom prawnym 
dotyczącym zatrudniania cudzoziemców.

Z myślą o działaniach promujących przekaz kampanii, do 
wykorzystania przez okręgowe inspektoraty pracy, zostały 

Dodatek tematyczny do „Inspektora Pracy”

ponadto opracowane projekty graficzne rollupu, plakatu 
i  bannerów internetowych. Jeden z  nich, przekierowujący 
do ogólnoeuropejskiej strony kampanii, został zamieszczo-
ny na stronie urzędu – www.pip.gov.pl.

Podsumowując, należy stwierdzić, że kampania była 
cennym przedsięwzięciem popularyzującym niełatwy 
i  wciąż dyskutowany na forum międzynarodowym temat 
pracy sezonowej, szczególnie w kontekście coraz większej 
migracji zarobkowej na terenie Europy. Mobilni pracownicy 
sezonowi mają takie same prawo do uczciwych warunków 
pracy oraz takie same prawa pracownicze i  socjalne jak 
pracownicy lokalni. Tymczasem charakter ich pracy powo-
duje, że są oni bardziej narażeni na niepewne warunki pra-
cy i życia, oszustwa oraz nadużycia w sferze zatrudnienia. 
Pandemia COVID-19 dodatkowo pogorszyła sytuację pracy 
pracowników sezonowych, narażając ich na zachorowania. 

Banner internetowy przygotowany 
na potrzeby kampanii

Kampania „Prawa przez cały rok” przyczyniła się do wzrostu 
wiedzy na temat ochrony praw pracowników sezonowych, 
obowiązków podmiotów powierzających tego typu pracę 
oraz umożliwiła rozpowszechnienie informacji na temat moż-
liwych mechanizmów wsparcia w walce o godziwe warunki 
pracy, oferowanych przez różne kraje, w tym przez Polskę.
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10.2. Programy prewencyjne i edukacyjno-
informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy

10.2.1. Program prewencyjny dla małych 
przedsiębiorstw „Prewencja wypadkowa”

Propagowanie działań na rzecz ograniczania zagrożeń 
wypadkowych w małych zakładach oraz skuteczne zapo-
bieganie powtarzalności wypadków to podstawowe zało-
żenie programu „Prewencja wypadkowa” realizowanego 
przez PIP. Cele programu są osiągane poprzez mery-
toryczne wspieranie pracodawców zaangażowanych 
w doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz 
stałe podkreślanie celowości wspólnego zaangażowania 
stron stosunku pracy w ocenę ryzyka zawodowego, okre-
ślanie sposobów jego ograniczenia jak również monitoro-
wanie skuteczności stosowania środków zapobiegawczych, 
co w  efekcie ma służyć stworzeniu skutecznych narzędzi 
prewencji wypadkowej w przedsiębiorstwach.

Do udziału w  programie, podobnie jak w  poprzednich 
jego edycjach, byli zapraszani głównie pracodawcy zatrud-
niający do 50 pracowników, prowadzący przedsiębiorstwa 
działające w branżach o podwyższonym wskaźniku wypad-
kowości oraz  takie, w  których w  ostatnich latach miała 
miejsce zwiększona liczba wypadków przy pracy bądź 
wystąpiły wypadki śmiertelne, ciężkie, zbiorowe lub wypad-
ki o charakterze powtarzalnym. Przy typowaniu adresatów 
programu uwzględniane były dane dotyczące wypadków, 
przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
stanowiące podstawę do  ustalania zróżnicowanej skład-
ki na ubezpieczenie społeczne oraz będące w dyspozycji 
Państwowej Inspekcji Pracy.

W 2021 r. do udziału w organizowanych przez okręgowe 
inspektoraty pracy szkoleniach zaproszono 1 116 praco-
dawców i ich przedstawicieli.

Podczas szkoleń uczestnicy zostali poinformowani 
o  tym, że udział w programie jest dobrowolny i nieodpłat-
ny, a  także o  możliwości przeprowadzenia ewentualnego 
audytu kontrolnego. Prowadzący szkolenia omówili zagad-
nienia związane z  ustalaniem okoliczności i  przyczyn 
wypadków przy pracy oraz z  oceną ryzyka zawodowego, 
będącą narzędziem profilaktyki wypadkowej. Podczas 
szkoleń i  konsultacji wiele uwagi poświęcono problema-
tyce prawidłowego ustalania przyczyn wypadków oraz 
formułowaniu właściwych wniosków i  środków profilak-
tycznych, których zastosowanie jest niezbędne w  celu 
wyeliminowania powtarzalności wypadków. Szczególny 
nacisk położono na właściwe dokonywanie oceny 
ryzyka zawodowego po każdym zaistniałym wypad-
ku z  uwzględnieniem zagrożeń, których aktywizacja do 
nich doprowadziła. Uczestnicy zostali również zapoznani 

Plakat przygotowany przez PIP na potrzeby kampanii

Zestawienie wybranych działań zrealizowanych 
przez okręgowe inspektoraty pracy 

w związku z kampanią Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy „Prawa pracy przez cały rok”

Wyszczególnienie Liczba

Liczba przeprowadzonych szkoleń, na których przeka-
zywano informacje z zakresu pracy sezonowej

138

Liczba przeszkolonych pracodawców 1 195

Liczba przeszkolonych pracowników, w tym: 2 542

 cudzoziemców 147

Liczba stoisk, punktów informacyjnych, na których 
popularyzowano wiedzę z zakresu pracy sezonowej

150

Szacunkowa liczba odwiedzających stoiska PIP 14 322

Liczba konferencji, seminariów, spotkań itp. 43

Liczba egzemplarzy wydawnictw wykorzystanych 
przy realizacji działań (dot. wszystkich wydawnictw PIP)

25 758

Liczba doniesień w mediach lokalnych dot. kampanii, 
inspirowanych przez OIP-y, w tym: 

372

w Internecie 259

w rozgłośniach radiowych 44

w stacjach telewizyjnych 21

w prasie 48
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z założeniami i etapami realizacji programu oraz otrzyma-
li liczne materiały informacyjne i  szkoleniowe, wydawane 
nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. 

Ze względu na przedłużającą się pandemię liczba 
szkoleń, podczas których prowadzący je inspektorzy pra-
cy mogli bezpośrednio spotkać się ze słuchaczami, była 
ograniczona. Szkolenia były prowadzone zarówno z wyko-
rzystaniem elektronicznych środków komunikacji – on-line, 
jak i w formie tradycyjnej – stacjonarnie. W sumie odbyły 
się 74 szkolenia dla pracodawców. Wzięło w nich udział 
391 przedstawicieli  przedsiębiorstw, co stanowi 35% 
ogółu zaproszonych. 

350 pracodawców spośród wszystkich przedstawicieli 
przedsiębiorstw biorących udział w  szkoleniach organizo-
wanych przez okręgowe inspektoraty pracy (89% tej gru-
py), zdecydowało się na wzięcie pełnego udziału 
w  przedmiotowym programie, złożenie „Karty zgło-
szenia” i  podjęcie w  swoich przedsiębiorstwach działań 
naprawczych, które stanowiły kolejny jego etap.

Uczestnikom zapewniono specjalistyczne materiały 
szkoleniowe opracowane przez PIP, np. lista kontrolna 
z  komentarzem „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy” 
i  wiele innych wydawnictw zawierających informacje nie-
zbędne do właściwego reagowania na wypadki przy pracy 
i planowania działań mających na celu ograniczanie zagro-
żeń występujących w procesach pracy. W  trakcie wszyst-
kich działań prowadzonych w  ramach realizacji programu 
wydano 5 131 egzemplarzy publikacji w formie bro-
szur i  ulotek. Ponadto materiały szkoleniowe były udo-
stępniane w formie elektronicznej. 

Uczestnicy programu mogli korzystać z pomocy 
w formie konsultacji udzielanych przez inspektorów 
pracy. Służyli oni swoją wiedzą w rozwiązywaniu konkret-
nych problemów.

Gotowość do udziału w  programie zgłosiły nie tylko 
przedsiębiorstwa typowane na podstawie statystyk wypad-
kowych. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi dzia-
łaniami prewencyjnymi w 2021 r. objęto małe firmy z branży 
budowlanej, w których występują liczne zagrożenia, zwią-
zane ze specyfiką pracy.Na terenie budów przeprowadzono 
w  2021  r. trzy szkolenia dla pracodawców i  pracowników 
(w tym dla kadry kierowniczej), w których uczestniczyło 41 
osób z 41 podmiotów. 

Pracodawcy biorący udział w programie, zgodnie z jego 
założeniami, mieli do dyspozycji kilkumiesięczny okres na 
przeprowadzenie samokontroli, usunięcie ewentualnych 
nieprawidłowości oraz wdrożenie rozwiązań mających na 
celu wyeliminowanie, a  przynajmniej ograniczenie wystę-
pujących zagrożeń wypadkowych. Podjęte w  ramach 

programu działania oraz ich efekty pracodawcy dokumento-
wali w ankiecie specjalistycznej, którą następnie przesyłali 
do właściwych okręgowych inspektoratów pracy.  

Pracodawcy przekazywali także informacje o  zrealizo-
waniu inwestycji wpływających na warunki pracy i poziom 
bezpieczeństwa oraz zastosowaniu środków technicznych 
ograniczających zagrożenia np.:

 − uruchomienie profesjonalnej szlifierni (z kabiną dźwię-
kochłonną) wyposażonej w  instalację pneumatyczną, 
dzięki której na stanowisku szlifierza nie stwierdzono 
przekroczeń NDN hałasu,

 − uruchomienie nowej spawalni z centralą wentylacyjną, 
co ograniczyło hałas, 

 − wydzielenie pomieszczenia do spawania stali nierdzew-
nej dzięki czemu ograniczono szkodliwy wpływ dymów 
i gazów na innych spawaczy,

 − oznakowanie miejsc niebezpiecznych barwami i znaka-
mi bezpieczeństwa,

 − zapewnienie przejść komunikacyjnych o  odpowiedniej 
szerokości,

 − bieżące kontrole maszyn i  urządzeń oraz usuwanie 
stwierdzanych usterek,

 − zakup sprzętu pomocniczego eliminującego ręczne 
dźwiganie i umożliwiającego ergonomiczne wykonywa-
nie pracy podczas montażu podzespołów,

 − zakup pras służących do zaciskania drobnych elemen-
tów w  celu poprawy bezpieczeństwa podczas prac 
montażowych,

 − wyrównanie i utwardzenie placu manewrowego,
 − zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy montażu 

okien zarękawków antyprzecięciowych,
 − wymiana na nowe zużytych narzędzi,
 − stosowanie siatek bezpieczeństwa  podczas prac 

budowlanych na wysokości. 

Po dokonaniu analizy przesłanych przez pracodawców 
ankiet oraz po uwzględnieniu skali zagrożeń wypadkowych 
występujących w poszczególnych przedsiębiorstwach, 
w wytypowanych zakładach inspektorzy pracy prze-
prowadzili 142 kontrole sprawdzające. 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały, że 102 
pracodawców uczestniczących w  programie pre-
wencyjnym (71% spośród przeprowadzonych kon-
troli) podjęło niezbędne działania w  celu redukcji 
ryzyka związanego z występowaniem zagrożeń wypadko-
wych i  otrzymało „Zaświadczenie o ukończeniu programu 
prewencyjnego PIP”. 
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Oceniając efekty realizacji założeń programu w  czasie 
kontroli, na uwagę zasługują działania, które w  znaczący 
sposób wpłynęły na poprawę warunków pracy. Niewątpli-
wie, do takich pozytywnych przykładów można zaliczyć 
udział w programie jednego z przedsiębiorstw zajmujących 
się gospodarką komunalną z województwa podkarpackiego. 
W  latach 2018-2020 w zakładzie doszło do pięciu wypad-
ków przy pracy, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym. 

W wyniku dwóch wypadków pracownicy doznali skrę-
cenia stawów skokowych. Jeden miał miejsce podczas 
schodzenia ze stopnia samochodu przewożącego odpady 
komunalne, a drugi podczas poruszania się po placu selek-
tywnej zbiórki wielkogabarytowych odpadów. Kolejny z pra-
cowników uległ wypadkowi w wyniku pogryzienia przez psa 
podczas wykonywania czynności służbowych na prywatnej 
posesji. Następny pracownik doznał urazu palców dłoni 
podczas zamykania burt skrzyni ładunkowej samochodu. 
Do wypadku śmiertelnego doszło podczas próby udrożnia-
nia kanalizacji. Poszkodowany zamiast użyć przewidzia-
nego do tego celu sprzętu (urządzenie wysokociśnieniowe 
z wężem zakończonym głowicą) umożliwiającego wykona-
nie pracy z powierzchni terenu, wszedł do studzienki, aby 
usunąć z niej osad za pomocą łopaty. Zrobił to bez zacho-
wania procedur związanych z wykonywaniem prac szcze-
gólnie niebezpiecznych oraz bez wyposażenia w  środki 
niezbędne do wykonania tego rodzaju czynności.

Pracodawca uczestniczący w programie prewencyjnym 
dokonał w 2021  r. aktualizacji oceny ryzyka zawodowego 
m.in. związanego z wykonywanymi pracami, podczas któ-
rych doszło do wypadków, uwzględniając zagrożenia, któ-
rych aktywizacja doprowadziła do tych zdarzeń. 

W dokumentach oceny ryzyka wskazano środki profilak-
tyczne niezbędne do zastosowania w celu obniżenia pozio-
mu ryzyka i określono priorytety w planowanych działaniach. 
Pracodawca podjął czynności korygujące i  zapobiegaw-
cze, wynikające z  dokonanej oceny ryzyka zawodowego, 
w  tym m.in. polegające na: dokonaniu przeglądu obuwia 
pod względem właściwości ochronnych oraz zapewnieniu 
pracownikom obuwia o właściwościach antypoślizgowych, 
naprawie nawierzchni na drogach komunikacyjnych, wpro-
wadzeniu procedur związanych z wchodzeniem na posesję, 
wyposażeniu pracowników w środki odstraszające zwierzę-
ta (tzw. repelenty), dokonaniu przeglądu środków transportu 
i  ich wyposażenia pomocniczego, zapewnieniu pracowni-
kom odpowiednich rękawic ochronnych. Po analizie wypad-
ku, w  wyniku którego pracownik zatruł się w  studzience 
kanalizacyjnej, wskazano niezbędne środki profilaktyczne 
w postaci procedur i  instrukcji obowiązujących przy wyko-
nywaniu tego rodzaju prac szczególnie niebezpiecznych, 

dotyczących używania, zgodnie z  instrukcją producenta, 
miernika wielogazowego i  niezbędnych środków ochrony 
indywidualnej oraz zapewnienia asekuracji.

Inspektorzy pracy w  trakcie kontroli sprawdzających 
szczególną uwagę zwracali na prawidłową identyfikację 
zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypad-
ków, na spójność środków profilaktycznych wynikających 
z  oceny ryzyka zawodowego w  zestawieniu ze środkami 
i  wnioskami profilaktycznymi ustalonymi w  protokołach 
ustaleń okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a tak-
że na poziom realizacji niezbędnych działań korygujących 
i zapobiegawczych.

Problematyka profilaktyki wypadkowej była promowana 
w mediach lokalnych. W 2021 r. pojawiło się 37 donie-
sień medialnych w telewizji, radiu, prasie i  Interne-
cie. Problematyka ta była także popularyzowana podczas 
różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Na  przykład 
OIP w Katowicach podczas XXIII edycji Inżynierskich Tar-
gów Pracy i Przedsiębiorczości – Wiosna 2021 na Politech-
nice Śląskiej w  Gliwicach zorganizował wirtualne stoisko, 
na którym m.in. udostępniono publikacje związane z  pro-
gramem „Prewencja wypadkowa”.

W dniu 7 października 2021 r. na terenie budowy: Global 
Of fice Park w Katowicach przygotowano stoisko informacyj-
ne dla wszystkich pracujących. Wydarzenie to zorganizowa-
no przy współudziale generalnego wykonawcy, kierownika 
budowy, koordynatora ds. bhp, kierowników robót. Na sto-
isku zorganizowano także punkt porad prawnych dostępny 
dla wszystkich pracowników budowy, w którym przedstawi-
ciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach udzie-
lali porad i dystrybuowali wydawnictwa PIP. 

Wydarzeniem towarzyszącym były pokazy bezpiecz-
nego użytkowania drabin, rusztowań, środków ochrony 
indywidualnej, w tym chroniących przed upadkiem z wyso-
kości oraz w zakresie bezpiecznej eksploatacji instalacji 
elektrycznej i elektronarzędzi. Inspektor pracy z kolei prze-
prowadził szkolenie, którego tematem były zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych oraz profilaktyką wypadkową.

Zagadnienia związane z  zarządzaniem bezpieczeń-
stwem pracy oraz ograniczaniem zagrożeń wypadkowych 
występujących w  procesach pracy były również tematem 
konferencji oraz spotkań z pracodawcami i partnerami spo-
łecznymi. 10 czerwca 2021 r. Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Rzeszowie zorganizował konferencję on-line pod nazwą 
„Każdy wypadek jest tragedią, ogranicz przyczy-
ny” z udziałem przedstawicieli organów współpracujących 
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z  Państwową Inspekcją Pracy, tj. Wojewódzkiego Inspek-
toratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w  Rzeszowie, Urzędu Dozoru 
Technicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, 
pracowników służb bhp oraz przedstawicieli organizacji 
związków zawodowych. Konferencja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem biorących w  niej udział słuchaczy, 
w szczególności pracowników służby bhp. 

Pracodawcy mimo wyzwań i obciążeń związanych z funk-
cjonowaniem firm, wynikających z  kolejnego roku trwania 
pandemii, podejmowali dodatkowy wysiłek uczestnictwa 
w  programie prewencyjnym. Podejmując decyzję o  udzia-
le w  nim, kierowali się nie tylko możliwością poddania się 
samokontroli obejmującej zagadnienia związane z  bezpie-
czeństwem pracy, ale również możliwością dostępu do dużej 
liczby wydawnictw i materiałów związanych z problematyką 
bezpieczeństwa pracy. Bez wątpienia, ważną kwestią była 
również możliwość skorzystania ze wsparcia merytoryczne-
go i indywidualnych konsultacji ze strony inspektorów pracy, 
a  także okazja do wymiany doświadczeń i  podzielenia się 
przykładami dobrych praktyk, których wprowadzenie mogło-
by przynieść wymierne efekty przy poprawie i podniesieniu 
poziomu bezpieczeństwa pracy. Ponadto pozytywne zakoń-
czenie programu stanowi pewien rodzaj promocji firmy wśród 
innych zakładów, jak również ewentualnych przyszłych pra-
cowników. Podnosi się również prestiż zakładu, w  szcze-
gólności w  przypadkach, gdy jest zrzeszony w  różnych 
organizacjach pracodawców. 

Doświadczenia uzyskane podczas realizacji kolejnych 
edycji programu wskazują na to, że  w  małych zakładach 
poziom wiedzy, zarówno pracodawców, jak i  pracowników 
w zakresie procedur ustalania okoliczności i przyczyn wypad-
ków przy pracy, a także metodyki dokonywania oceny ryzyka 
zawodowego, często jest niezadowalający. Udział w  pro-
gramie prewencyjnym zmobilizował wielu pracodawców do 

nowego spojrzenia na problem związany z występowaniem 
wypadków przy pracy. Zachęcił także do podjęcia działań, 
w tym wymagających zaangażowania środków materialnych 
i zasobów ludzkich. Działania te pozwolą na trwałą poprawę 
warunków pracy, a w konsekwencji, jeżeli nie na wyelimino-
wanie wypadków przy pracy, to przynajmniej ograniczenie 
ich liczby.

10.2.2. Program prewencyjny „Zdobądź 
Dyplom PIP”

10.2.2.1. Program prewencyjny „Zdobądź 
Dyplom PIP” dla mikroprzedsiębiorstw

„Zdobądź Dyplom PIP” jest jednym z  najstarszych pro-
gramów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Został 
zainicjowany już w  2000  r. z  myślą o  mikroprzedsiębior-
stwach, w  których stwierdzano najwięcej nieprawidłowości 
w obszarze bhp. 

Celem programu jest wspomaganie pracodawców 
w poprawie stanu bezpieczeństwa pracy  i zgodności z prze-
pisami prawa. Jego założenia obejmują też upowszechnianie 
przykładów dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zagro-
żeniom wypadkowym i  ograniczania ryzyka zawodowego 
oraz promocję problematyki bhp. Pomoc oferowana jest tak-
że tym pracodawcom, u  których przeprowadzono kontrolę 
w ramach inicjatywy PIP „Pierwsza kontrola”, a którzy nadal 
mają problemy z  zapewnieniem przestrzegania przepisów 
prawa pracy.

W 2021 r. realizację programu wsparło Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeń-
stwa i Higieny Pracy. Przedstawiciele służby bhp, zrzesze-
ni w  stowarzyszeniu, zaangażowali się w  proces rekrutacji 
zakładów pracy do udziału w programie, co umożliwiło także 
dotarcie z działaniami prewencyjnymi do większej liczby pra-
codawców. Ponadto przedstawiciele stowarzyszenia mogą 
uczestniczyć w szkoleniach dla pracodawców i konsultacjach 
z inspektorami pracy (dotyczących działań dostosowujących 
zakłady pracy do obowiązujących standardów prawnych), 
korzystać z materiałów pomocniczych PIP, a także udzielać 
pracodawcom specjalistycznej pomocy na etapie działań 
rozpoznawczych (identyfikacja zagrożeń) i  dostosowaw-
czych w zakładach.

Zgodnie z uzgodnieniami, najbardziej aktywni pracownicy 
służby bhp, wspierający pracodawców – laureatów Dyplomu 
PIP, zostają uhonorowani Listami Gratulacyjnymi Głównego 
Inspektora Pracy. 

Program „Zdobądź Dyplom PIP” jest realizowany przez 
pracodawców na zasadzie samodzielnej kontroli warunków 
pracy w zakładzie, w oparciu o przygotowaną przez PIP listę 
kontrolną. Takie podejście hołduje zasadzie, że największy 

Stoisko PIP zorganizowane na placu budowy
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efekt edukacyjny osiąga się dzięki praktycznemu zaangażo-
waniu odbiorcy działania. 

Pierwszy etap programu stanowi specjalistyczne szkole-
nie, na którym omawiane są założenia i cele programu oraz 
przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu obowiązu-
jących standardów bezpiecznej pracy. 

Uczestnicy szkoleń otrzymują bezpłatne materiały 
pomocnicze, które umożliwiają identyfikację nieprawidłowo-
ści w zakładach oraz zaplanowanie i wdrożenie adekwatnych 
działań dostosowawczych i naprawczych. Kluczowe znacze-
nie ma publikacja „Dostosuj swój zakład do obowiązującego 
prawa pracy. Lista kontrolna z komentarzem”.

Po szkoleniu, pracodawcy, którzy podjęli decyzję o przy-
stąpieniu do realizacji programu, przeprowadzają w  zakła-
dach w oparciu o  materiały PIP samokontrolę warunków 
pracy, identyfikują problemy i  planują działania zaradcze. 
To praktyczny etap programu, podczas którego pracodaw-
cy mogą korzystać z  doradztwa i  specjalistycznej pomocy 
inspektorów pracy. 

Po zakończeniu działań naprawczych i  dostosowaw-
czych, następuje kontrola sprawdzająca. Pozytywny wynik 
audytu skutkuje przyznaniem pracodawcy – laureatowi pro-
gramu – Dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy. 

W 2021 r . zorganizowano łącznie 60 szkoleń, w któ-
rych uczestniczyło 457 pracodawców (459 – w 2020 r.). 
Zdecydowana większość –  365 pracodawców (blisko 
80% uczestników szkoleń) – zadeklarowała przystą-
pienie do realizacji programu, podpisując kartę zgło-
szenia (337 w 2020 r. ). Po zakończeniu realizacji programu, 
inspektorzy pracy przeprowadzili w  zakładach kontrole 
sprawdzające prawidłowość dokonanej oceny stanu bez-
pieczeństwa pracy i wdrożonych działań dostosowawczych. 
339 pracodawców uzyskało pozytywny wynik takiej 
kontroli i  otrzymało Dyplom Państwowej Inspekcji 
Pracy (w 2020 r. przyznano 139 Dyplomów). Należy jednak 

dodać, że w grupie laureatów programu znajdują się także 
pracodawcy, którzy przystąpili do jego realizacji w 2020 r., 
natomiast kontrola sprawdzająca, z wynikiem pozytywnym, 
została przeprowadzona dopiero w 2021 r.

Na rezultaty programu w  roku sprawozdawczym nadal 
znacząco i niekorzystnie wpływała pandemia. Mikroprzed-
siębiorcy niezbyt chętnie przystępowali do udziału w  pro-
gramie i jednocześnie w mniejszym stopniu skłonni byli do 
działań i inwestycji służących wdrażaniu wyższych standar-
dów bhp.

W konsekwencji trudniej było zapraszać pracodawców 
na szkolenia, zwłaszcza gdy były zaplanowane w czasie, 
kiedy pojawiały się kolejne ograniczenia związane z pande-
mią. Utrwaliła się praktyka prowadzenia szkoleń w formule 
on-line, indywidualnie oraz w  trybie samokształcenia kie-
rowanego, choć odbywały się także szkolenia stacjonarne.

Ograniczenie możliwości bezpośredniego kontaktu pra-
codawców z  inspektorami pracy, zarówno podczas szko-
leń, jak i  na etapie realizowania działań prewencyjnych 
w firmach, pozbawiły program „Zdobądź Dyplom PIP” jego 
największego i  dobrze ocenianego przez mikroprzedsię-
biorców waloru, związanego z  uzyskaniem indywidualnej 
porady i informacji od inspektora pracy.

Niezależnie od sytuacji program nadal stanowi istot-
ną pomoc w  zapewnieniu funkcjonowania mikro 
zakładów w zgodności z obowiązującymi przepisa-
mi prawa pracy, jego formuła pozostaje aktualna 
i skuteczna. Przyczyniają się do tego przystępnie opraco-
wane materiały pomocnicze oraz opcja nieodpłatnej pomo-
cy ekspertów inspekcji pracy w  prawidłowej identyfikacji 
zagrożeń występujących w  zakładzie i  realizacji działań 
naprawczych.

Program „Zdobądź Dyplom PIP” to przyjazna i pomoc-
na propozycja dla pracodawców obciążonych codziennym, 
czasochłonnym zaangażowaniem w  prowadzenie firmy, 
umożliwiająca zaktualizowanie wiedzy z  zakresu prawa 
pracy i  poprawę technicznego bezpieczeństwa pracy. 

Uroczystość wręczenia Dyplomów PIP 
w PSM w Olsztynie, grudzień 2021 r.

Realizacja programu „Zdobądź Dyplom PIP” 
w latach 2017-2021
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Dotychczasowe doświadczenia dotyczące programu „Zdo-
bądź Dyplom PIP” potwierdzają pozytywny wpływ działań 
prewencyjnych na uzyskanie efektu poprawy stanu bez-
pieczeństwa pracy w mikroprzedsiębiorstwach. To wystar-
czające uzasadnienie dla kontynuacji programu „Zdobądź 
Dyplom PIP” w kolejnych latach.

10.2.2.2. Program prewencyjny „Zdobądź 
Dyplom PIP dla zakładów usług leśnych”

Branża pozyskiwania drewna zawsze cechowała się 
dużą skalą zagrożeń wypadkowych, dlatego Państwowa 
Inspekcja Pracy od kilku lat prowadzi działalność 
prewencyjną i  edukacyjną skierowaną do przedsię-
biorstw zajmujących się usługami leśnymi, tzw. ZUL-i. 
Jednym z takich działań jest program „Zdobądź Dyplom PIP 
dla zakładów usług leśnych”, którego celem jest wsparcie 
pracodawców z  branży usług leśnych w  działaniach na 
rzecz wzrostu praworządności w stosunkach pracy i popra-
wy stanu bezpieczeństwa pracy w tej branży. Program od 
lat wspierają Lasy Państwowe.

Założenia i  zasady uczestnictwa w  programie prewen-
cyjnym dla ZUL-i są analogiczne, jak w przypadku programu 
dla mikroprzedsiębiorstw „Zdobądź Dyplom PIP”. Rozpo-
czynają go specjalistyczne szkolenia. Następnie pracodaw-
cy, którzy przystąpili do realizacji programu, mają czas na 
wdrożenie działań dostosowawczych i naprawczych 
w zakładach.

Ostatni etap programu stanowi audyt sprawdzający ze 
strony PIP, w  trakcie którego kontrolowana jest prawidło-
wość przeprowadzonych przez pracodawcę działań i  ich 
skuteczność. 

W roku sprawozdawczym w  35 szkoleniach zorga-
nizowanych przez okręgowe inspektoraty pracy 
uczestniczyło 115 przedstawicieli firm, którym zapre-
zentowano informacje dotyczące bezpiecznej organiza-
cji pracy w  branży usług leśnych i  przekazano bezpłatne 
wydawnictwa pomocnicze przygotowane i  wydane przez 
PIP. Publikacje były poświęcone problematyce bezpiecz-
nych metod pracy przy pozyskiwaniu drewna oraz eksploata-
cji wykorzystywanego w tym celu sprzętu mechanicznego. 
Podstawowe znaczenie dla biorących udział w  programie 
ma publikacja „Bezpieczne pozyskanie drewna. Lista kon-
trolna z komentarzem”. Uczestników szkoleń informowano, 
jak efektywnie z niej korzystać przy prowadzeniu samokon-
troli warunków pracy oraz o wyborze i metodach wdrażania 
działań dostosowawczych i naprawczych w zakładach. 

W roku sprawozdawczym do programu prewencyjnego 
przystąpiło 89 zakładów usług leśnych (w 2020  r. 
–  88). Po przeprowadzeniu działań dostosowawczych 

i  naprawczych w  firmach, uczestnicy programu zgłaszali 
gotowość do audytu sprawdzającego. 

Pozytywny wynik audytu uzyskało 67 pracodaw-
ców (ponad 75% pracodawców realizujących pro-
gram), stając się laureatami Dyplomu PIP.

Tak duża liczba audytów zakończonych wynikiem pozy-
tywnym świadczy o skutecznej realizacji programu i dużym 
zaangażowaniu pracodawców z  branży w  poprawę 
bezpieczeństwa pracy.

Program PIP jest dobrze oceniany przez uczestników, 
którzy zauważają płynące z niego korzyści dla zakładów, 
związane z  poprawą warunków i  bezpieczeństwa pracy. 
Akcentowane jest, że udział w  programie i  pozytywnie 
zakończony audyt sprawdzający oraz uzyskanie Dyplomu 
PIP korzystnie wpływają na poprawę wizerunku firmy, co nie 
jest bez znaczenia podczas udziału w  procedurze zamó-
wień publicznych na usługi leśne.

Informacje uzyskane od pracodawców potwierdzają, że 
materiały pomocnicze udostępniane podczas reali-
zacji programu cieszą się pozytywną oceną. Lista 
kontrolna przeznaczona dla pracodawców uważana jest 
za skuteczne narzędzie umożliwiające rzetelne dokonanie 
samooceny warunków pracy. 

Realizacja programu „Zdobądź Dyplom PIP 
dla Zakładów Usług Leśnych” w 2021 r.

Laureaci programu „Zdobądź Dyplom PIP 
dla zakładów usług leśnych” podczas uroczystości 

podsumowującej w Ratuszu Głównym 
Miasta Gdańska, listopad 2021 r.
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Laureaci Dyplomu PIP 

115

89

67
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Kilkuletnie doświadczenia pozwalają stwierdzić, że pro-
wadzony od 2015  r. program prewencyjny dla zakładów 
usług leśnych, cyklicznie przynosi efekty polegające 
na podniesieniu świadomości zagrożeń zawodo-
wych wśród pracodawców z tej branży. Coraz więcej 
z nich jest przekonanych, że uzyskanie poprawy w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeń-
stwa i higieny pracy jest możliwe także przy prewencyjnym 
wsparciu inspektorów pracy, a  nie wyłącznie drogą dzia-
łań kontrolnych i  stosowania środków prawnych. Należy 
odnotować, że przybywa zakładów, które poprawiły 
wyposażenie w  specjalistyczne maszyny do pozy-
skania i  zrywki drewna. Coraz więcej pracodawców 
stwierdza, że nakłady ponoszone na bezpieczeństwo pracy 
przynoszą firmom korzyści. To także efekt prowadzonych 
przez PIP działań prewencyjnych w branży usług leśnych.

Współpraca PIP z  Lasami Państwowymi przy 
realizacji założeń programu też zasługuje na pozy-
tywną ocenę. Pracownicy Lasów Państwowych, dokonu-
jąc weryfikacji pracodawców – właścicieli ZUL-i prowadzą, 
m.in. ocenę stanu przestrzegania przez nich przepisów bhp. 
Tworzą w tym celu dodatkowe listy kontrolne, które są 
konsultowane z inspektorami pracy. Ma to przełożenie 
na ograniczanie zagrożeń zawodowych.

Podobnie jak w  latach wcześniejszych, realizację 
programu prewencyjnego wspierały inicjatywy 
popularyzatorskie i  promocyjne, prowadzone lub 
współprowadzone przez jednostki organizacyjne PIP, 
jak np. zawody dla drwali, organizowane we współpracy 
z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych.

Niekorzystnym zjawiskiem pozostaje trudna sytuacja 
rynkowa ZUL-i i ograniczenie możliwości świadczenia usług 
leśnych, co było zauważalne także podczas realizowania 
programu PIP. Pomimo tych trudności, program „Zdobądź 
Dyplom PIP” przyczynia się do poprawy stanu przestrze-
gania przepisów prawa pracy w zakładach usług leśnych, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

10.2.3. Program profilaktyczny 
„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu 
w miejscu pracy”

Program ten był szczególnie istotny w okresie pandemii. 
Jego celem jest nie tylko przeciwdziałanie niepożądanym 
konsekwencjom stresu, lecz także innym zagrożeniom psy-
chospołecznym oraz ograniczanie ich poziomu w miejscu 
pracy. Program realizowany jest przede wszystkim poprzez 
organizację szkoleń, dostarczających i  rozpowszechnia-
jących wiedzę na temat zwalczania negatywnych zja-
wisk, takich jak: stres, mobbing, dyskryminacja, nierówne 

traktowanie, molestowanie psychiczne, molestowanie sek-
sualne, przemoc czy agresja. Inicjatywy popularyzacyjne 
inspekcji pracy inspirują do rozwijania umiejętności radzenia 
sobie ze stresem w pracy oraz właściwego postępowania 
w przypadku wystąpienia niepożądanych zjawisk wpływają-
cych negatywnie na właściwe funkcjonowanie pracowników 
oraz samej organizacji. Specjaliści z  okręgowych inspek-
toratów pracy wspierają merytorycznie przedsiębiorców, 
którzy zainteresowani są przeprowadzeniem oceny stre-
sogenności cech pracy, udostępniając stosowne narzędzia 
– Skalę Ryzyka Psychospołecznego (przygotowaną przez 
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) oraz przygotowując pro-
pozycje działań naprawczych w oparciu o wyniki tej oceny. 
Promowane są również przykłady dobrych praktyk w kon-
tekście przeciwdziałania stresowi i innym zagrożeniom psy-
chospołecznym w  miejscu pracy. Program jest wspierany 
poprzez organizację konferencji, seminariów, audycji radio-
wych i  telewizyjnych, a  także punktów doradczych, w któ-
rych udostępniane są materiały edukacyjne.

W 2021 r. przeprowadzono łącznie 125 szkoleń. Objęto 
nimi blisko 250 pracodawców, 3,7 tys. pracowników, 
prawie 300 społecznych inspektorów pracy oraz 220 
nauczycieli.

Kolejnym etapem było zaproszenie pracodawców do 
udziału w  programie. Inspektorzy zabiegali o  pozyskanie 
jak największej liczby uczestników programu, zachęcając 
pracodawców do wypełnienia karty zgłoszenia podczas 
szkoleń, konferencji, targów organizowanych lub  współ- 
organizowanych przez OIP-y, jak również podczas kontroli. 
W niektórych okręgach program jest na tyle popularny, że 
pracodawcy sami zgłaszali swój akces do uczestniczenia 
w  nim. Pracodawcy przystępujący do realizacji programu 
otrzymali informacje o  szkoleniach, w  których mogli wziąć 
udział. Tematycznie dotyczyły one przeciwdziałania mobbin-
gowi i dyskryminacji oraz radzenia sobie ze stresem. Osoby 
decydujące się na udział w szkoleniach, dotyczących prze-
ciwdziałania mobbingowi i  dyskryminacji, chciały uzyskać 
rzetelną wiedzę o przejawach, przyczynach i skutkach tych 
zjawisk, która pozwoli im odróżnić np. mobbing od podejmo-
wanych przez pracodawcę działań w granicach prawa. 

W roku sprawozdawczym, w czasie realizacji programu 
zidentyfikowano potrzebę szerszego omawiania kwestii 
związanych z przygotowaniem i wdrażaniem polityki anty-
mobbingowej w firmach oraz prowadzenia okresowych szko-
leń z tej tematyki. Warto wspomnieć, że w 2021 r. specjaliści 
inspekcji pracy niejednokrotnie podejmowali na szkoleniach 
problematykę wypalenia zawodowego, a  w szczególno-
ści kwestie związane z  zapobieganiem i  radzeniem sobie 
z tym zjawiskiem. Innym ważnym tematem szkoleń był stres 
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związany z  nowymi wyzwaniami, z  jakimi musi zmierzyć 
się środowisko pracy w kontekście COVID-19, tj.: lęk przed 
zachorowaniem, izolacją społeczną, obostrzeniami i  rygo-
rem sanitarnym oraz zdobywaniem nowych umiejętności 
technologicznych w trakcie pracy zdalnej, czy znalezieniem 
przestrzeni na pracę zawodową w domowych warunkach, 
utrzymanie równowagi dom-praca (work-life balance).

Cechą charakterystyczną tegorocznej edycji była duża 
różnorodność firm, które wzięły udział w programie oraz 
inna forma prowadzenia zajęć. Były to zarówno korporacje, 
jak i  instytucje samorządowe, a  także firmy produkcyjne 
o bardzo zróżnicowanym profilu. Część szkoleń przeprowa-
dzono tradycyjnie, niemniej jednak, ze względu na trwającą 
pandemię, większość zajęć zrealizowano w formie on-line za 
pośrednictwem platformy MS Teams. Zaletą szkoleń on-line 
jest również możliwość uczestniczenia w  nich dużej grupy 
odbiorców.

Jednym z zadań programu jest upowszechnianie dobrych 
praktyk w  zakresie przeciwdziałania nie tylko stresowi, ale 
również mobbingowi i dyskryminacji.  

Wśród przykładów dobrych praktyk stosowanych w zakła-
dach odwiedzonych przez specjalistów PIP, znalazły się m.in.:

 − „Zielona linia” i „Zielona skrzynka” – numer telefonu oraz 
e-mail, na które  anonimowo można zgłosić pytania, 
wątpliwości oraz wszelkie próby negatywnych zjawisk 
w miejscu pracy;

 − „Dzień z pupilem” – pracownicy zakładu pracy jednego 
dnia w  tygodniu mogli przyprowadzić do miejsca pracy 
swojego pupila;

 − badania ankietowe zadowolenia z  pracy –  pracownicy, 
przy pomocy przygotowanego formularza, anonimowo 
wypowiadali się na temat  odczuwanej satysfakcji z pra-
cy. Wyniki zbiorcze udostępniane były na platformie 
internetowej wykorzystywanej w zakładzie pracy.

Informacje zwrotne od pracodawców i  pracowników 
uczestniczących w  szkoleniach PIP wskazują, że kwestie 
radzenia sobie ze stresem okazały się szczególnie pomocne 
w okresie szczytu pandemii. Program spotkał się z wyjątkowo 
dużym zainteresowaniem wśród podmiotów objętych działa-
niami. Pomimo sytuacji związanej ze stanem epidemicznym, 
zainteresowanie było większe niż w latach ubiegłych. 

Pracownicy okręgowych inspektoratów pracy populary-
zowali treści programu profilaktycznego „Przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” na stoiskach 
informacyjnych, targach pracy, w  mediach, w  Internecie, 
w  tym na portalach społecznościowych typu Facebook, 
Twitter.

Poniżej kilka przykładów działalności popularyzacyjnej:
 − promowanie założeń programu PIP na antenie TVP3 

Bydgoszcz, w programie „Dobrze wiedzieć”, poświęco-
nym zagrożeniom w środowisku pracy;

 − udział w audycji na antenie Radia Kielce, podczas któ-
rej omówiono stres w miejscu pracy. Po jej zakończe-
niu nadinspektor pracy odbierała telefony od słuchaczy 
i udzielała porad dotyczących powyższej problematyki;

 − udział przedstawiciela PIP w audycji „Bliższe spotkania” 
na antenie Radia Olsztyn, temat audycji dotyczył pro-
blemu mobbingu w środowisku pracy;

 − promowanie programu podczas wirtualnych Targów 
Pracy, Przedsiębiorczości i  Technologii Politechniki 
Śląskiej;

 − publikowanie infografik na stronie internetowej OIP-u 
Katowice pt.: „Stres w pracy – czy pracodawca ma obo-
wiązek przeciwdziałania stresowi w pracy?”; 

 − organizacja konferencji „Pandemia COVID-19 nowe 
wyzwania w  środowisku pracy” zorganizowana przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w  Kielcach wraz z  Wyż-
szą Szkołą Ekonomii, Prawa i  Nauk Medycznych 
w Kielcach;

 − popularyzacja problematyki zapobiegania stresowi 
w miejscu pracy, podczas Międzynarodowych Targów 
Poznańskich – Innowacje Technologie Maszyny 2021.

Inspekcja pracy wydaje i nieodpłatnie udostępnia 
wydawnictwa, które są wykorzystywane podczas 
realizacji programu. Materiały wydawnicze poświęco-
ne czynnikom psychospołecznym spotykają się z  dużym 
zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców, jak 
i  pracowników. Wydawnictwa PIP dystrybuowano metodą 
tradycyjną na stoiskach informacyjnych organizowanych 

„Zielona linia” i „Zielona skrzynka” 
– jako przykład dobrej praktyki 

w jednym z opolskich zakładów pracy
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przez pracowników okręgowych inspektoratów pracy, na 
spotkaniach organizacyjnych, szkoleniach dotyczących 
problematyki stresu oraz podczas kontroli dotyczących 
tematyki związanej z  przeciwdziałaniem mobbingowi 
w zatrudnieniu. 

W 2021 r. przekazano blisko 3,7 tys. publikacji, w tym 
poradników, ulotek, informatorów oraz innych mate-
riałów edukacyjnych. 

Podsumowując zadania wykonywane przez inspekcję 
pracy w  ramach programu profilaktycznego „Przeciwdzia-
łanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”, nale-
ży uznać, że działania spotkały się z  pozytywnym 
przyjęciem przez pracodawców i  pracowników, którzy 
aktywnie brali udział  w szkoleniach organizowanych przez 
inspektorów. Uczestnicy szkoleń zwracali uwagę na mery-
toryczną znajomość omawianych zagadnień, przystępne 

Plakat opracowany przez OIP w Katowicach 
na potrzeby promocji założeń programu PIP, 

prezentowany podczas katowickich targów pracy

Udział przedstawicieli PIP w programie 
„Dobrze wiedzieć”, TVP3 Bydgoszcz

 Infografika opracowana przez OIP w Katowicach 
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przedstawianie tematów oraz możliwość zadawania pytań 
w trakcie szkoleń, a w formule zdalnej – dodatkowo – kon-
takt poprzez czat na platformie MS Teams.

Pozytywnie oceniano dostępność wydawnictw Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, jak również pomoce i  materiały 
szkoleniowe udostępniane pracodawcom m.in. w  formie 
elektronicznej. Uczestnicy działań inspekcji pracy w  roku 
sprawozdawczym zgłaszali konieczność systematycznego 
przygotowywania materiałów dotyczących: dyskryminacji, 
nierównego traktowania, molestowania seksualnego, wypa-
lenia zawodowego oraz nowego spojrzenia na zagrożenia 
psychospołeczne w miejscu pracy. Biorąc pod uwagę fakt, 
że zdrowie psychiczne w Polsce jest ciągle zaniedbywanym 
obszarem, co może mieć niekorzystny wpływ na dobrostan 
pracowników, kontynuacja programu w  kolejnych latach 
jest konieczna i uzasadniona. Uwzględniając deklarowaną 
przez pracodawców chęć szerszego zapoznania się z dzia-
łalnością Państwowej Inspekcji Pracy oraz promowania 
programu wśród innych przedsiębiorców, z którymi współ-
pracują, zakładać należy rosnące zainteresowanie progra-
mem w kolejnych latach oraz wdrażanie nowych form jego 
realizacji.

10.2.4. Program informacyjno-edukacyjny 
„Budowa. STOP wypadkom!”

Program „Budowa. Stop wypadkom!” jest wsparciem 
działań kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy, ukierun-
kowanych na eliminowanie nieprawidłowości oraz zapobie-
ganie wypadkom przy wykonywaniu prac budowlanych.

Celem działań prewencyjnych w  sektorze budowlanym 
jest popularyzacja wiedzy o  występujących zagrożeniach 
i sposobach ich ograniczania, propagowanie bezpiecznych 
zachowań i rozpowszechnianie dobrych praktyk.

Zasadniczą formą realizacji programu były szkole-
nia prowadzone dla szerokiego grona odbiorców, w  tym 

w  szczególności dla pracodawców i  przedsiębiorców 
branży budowlanej. Były one prowadzone bezpośrednio 
na budowach, tak aby ich zakresem objąć jak najwięcej  
zainteresowanych osób oraz aby tematyka szkolenia była 
dostosowana do specyfiki konkretnej budowy. 

W całym kraju w  2021  r. inspektorzy pracy prze-
prowadzili szkolenia na 149 budowach, obejmując je 
swoim nadzorem. Dobór tematyki szkoleń wynikał z zapo-
trzebowania kierownictwa budowy oraz z wyników przeglą-
dów stanowisk pracy dokonanych przez inspektorów pracy. 
Niezależnie od szkoleń organizowanych na placach budów, 
w  okręgowych inspektoratach pracy prowadzono również 
różnego rodzaju inne działania informacyjno-edukacyj-
ne, związane z  lokalnymi potrzebami oraz możliwościami. 
Organizowano szkolenia tematyczne „otwarte” skierowane 
do wszystkich zainteresowanych problematyką bezpieczeń-
stwa w branży budowlanej. Próbą dotarcia z przekazem do 
większej liczby odbiorców była m.in. współpraca z Polską 
Izbą Inżynierów Budownictwa, czy też Polskim Związkiem 
Inżynierów i Techników Budownictwa, która polegała np. na 
prowadzeniu szkoleń dla członków tych instytucji.

W 2021 r. inspektorzy pracy w całym kraju przepro-
wadzili łącznie 228 szkoleń (dla porównania w 2020 r. 
przeprowadzono 132 szkolenia), w których uczestniczy-
ło ponad 4,3 tys. podmiotów, w tym prawie 1,9 tys. 
pracowników, ponad 1,5 tys. pracodawców oraz 310 
przedstawicieli służby bhp. Na potrzeby programu 
„Budowa. STOP wypadkom!” opracowano serię specja-
listycznych publikacji, które cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem i  były bardzo wysoko ocenione. Do odbiorców 
programu trafiło ponad 26 tys. egzemplarzy wydaw-
nictw adresowanych do branży budowlanej. Z uwagi 
na coraz większą liczbę obcokrajowców wykonujących pra-
ce na budowach, zwłaszcza pochodzących z Ukrainy, coraz 
więcej publikacji zostało przetłumaczonych z myślą o nich.

W ramach programu w okręgowych inspektoratach pracy 
podejmowano liczne dodatkowe działania promujące bez-
pieczeństwo na budowach, wśród których na uwagę zasłu-
guje udział Przedstawicieli OIP-u w Krakowie w XV Forum 
Budownictwa, które odbyło się 26 listopada 2021 r. w Mię-
dzynarodowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Politech-
niki Krakowskiej. Spotkanie było poświęcone kierunkom 
zrównoważonego rozwoju polskiego budownictwa i nowym 
wyzwaniom, które stoją przed branżą budowlaną. 

Należy zwrócić uwagę również na działania realizowa-
ne na budowie tunelu pod Świną. Na terenie inwestycji 
zorganizowano posiedzenie wyjazdowe Rady ds. Bezpie-
czeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgo-
wym Inspektorze Pracy w  Szczecinie. Celem spotkania 

Konferencja naukowa pt. „Pandemia 
COVID-19 nowe wyzwania w środowisku pracy” 

zorganizowana przez OIP w Kielcach
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było zapoznanie Członków Rady oraz inspektorów pracy 
realizujących kontrole w budownictwie ze stosowanymi na 
budowie nowoczesnymi technologiami. Wykonawca ściśle 
współpracował z  inspekcją pracy, m. in. konsultując wdra-
żane tam rozwiązania dotyczące zabezpieczeń osób przed 
upadkiem z wysokości.

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom oraz 
mając na uwadze obostrzenia sanitarne wynikające z obo-
wiązującego stanu pandemicznego, w OIP-ie we Wrocła-
wiu zorganizowano cykl szkoleń w trybie on-line dla 
wszystkich zainteresowanych problematyką bezpie-
czeństwa pracy przy eksploatacji urządzeń i  insta-
lacji elektrycznych na budowie. Łącznie, przy użyciu 
komunikatorów internetowych, przeprowadzono cztery 
szkolenia, w których uczestniczyło ponad 500 osób. 

Popularyzacja tematyki bezpieczeństwa pracy na budo-
wie prowadzona była wielotorowo. Łącznie zorganizowano 
65 wydarzeń popularyzujących bezpieczną pracę na 
budowach dla 266 pracowników i 109 pracodawców 
oraz 28 przedstawicieli służby bhp (dla porównania 
w 2020 r. przeprowadzono 30 takich działań). 

Pracownicy inspekcji pracy podejmowali również sze-
reg działań, mających na celu promowanie zagadnień bez-
pieczeństwa pracy w budownictwie w mediach. W 2021 r. 
w środkach masowego przekazu ukazały się 42 informacje 
na ten temat. Były to nie tylko wywiady, ale także udział 
dziennikarzy w  szkoleniach, konferencjach, pokazach 
dobrych praktyk, czy też posiedzeniach wojewódzkich Rad 
do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. 

W dniach 4-10 października 2021 r. odbyła się ósma edy-
cja Tygodnia Bezpieczeństwa pod hasłem „Koniecznie 
bezpiecznie”. Jest to wspólna inicjatywa firm tworzących 
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w  Budownictwie. Na 
wybranych budowach inspektorzy pracy prowadzili 
szkolenia, prelekcje oraz wykłady dotyczące bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Tematyka szkoleń dotyczyła 
odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, 
koordynacji robót budowlanych oraz sposobu zabezpiecze-
nia prac budowlanych, a także skutków i przyczyn wypad-
ków w budownictwie, jakie dotychczas miały miejsce. 

Podczas Tygodnia Bezpieczeństwa inspektorzy pracy 
w całej Polsce przeprowadzili łącznie 114 szkoleń (w 2020 r. 
było 88 szkoleń), w których udział wzięło 2 089 uczest-
ników, w tym 73 przedstawicieli służby bhp. Ogółem 
w wydarzeniu wzięło udział 521 firm budowlanych. 

Wprowadzony w Polsce stan pandemii miał duży wpływ 
na możliwości prowadzenia działań prewencyjnych i  edu-
kacyjnych, jednak w stosunku do roku poprzedniego było 

ich znacznie więcej. Niemal dwukrotnie zwiększono 
liczbę podejmowanych działań, jak i  objętych nimi 
podmiotów. Oprócz spotkań bezpośrednich do szerokie-
go grona odbiorców docierano zdalnie. Ocena skuteczności 
tego typu przedsięwzięć uzasadnia potrzebę dalszego ich 
prowadzenia, nawet po zakończeniu pandemii. W kolejnych 
latach zasadne wydaje się także rozwijanie zdalnych form 
oddziaływania oraz zachęcanie pracodawców i  pracowni-
ków budowlanych do korzystania z tego typu inicjatyw. 

Podsumowując program informacyjno-edukacyjny 
„Budowa. STOP wypadkom!” należy podkreślić duże zaan-
gażowanie okręgowych inspektoratów pracy w promowanie 
właściwej organizacji procesu budowlanego oraz zarzą-
dzania bezpieczeństwem pracy. Państwowa Inspekcja 
Pracy w swoich działaniach przede wszystkim pro-
muje bezpieczeństwo osób pracujących na placach 
budów, bezpłatnie uczy oraz kontroluje. Taka formu-
ła funkcjonowania inspekcji jest bardzo dobrze odbierana, 
przynosi widoczne efekty, a także coraz częściej jest wspie-
rana przez samą branżę budowlaną. Prowadzona przez 
inspektorów działalność szkoleniowa i  doradcza to trzon 

Plakat promujący Tydzień Bezpieczeństwa, 
edycja 2021, organizowany przez Porozumienie 

dla Bezpieczeństwa w Budownictwie 
i wspierany przez Państwową Inspekcję Pracy
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szkoleń, wykładów, prelekcji, przez działalność wydawni-
czą, aż po reportaże i  akcje informacyjno-promocyjne 
w mediach. 

Szkolenia skierowane były głównie do właścicieli 
gospodarstw indywidualnych, także tych przyjmujących 
uczniów na praktyki zawodowe. Działalność szkoleniowa 
jest wiodącą aktywnością upowszechniającą zasady pracy 
i życia w gospodarstwach rolnych i pomimo mniejszej skali 
niż w latach przedpandemicznych, cieszy się nadal dużym 
zainteresowaniem.

całego programu skierowanego dla branży budowlanej i jej 
kontynuacja jest uzasadniona.

10.2.5. Działania prewencyjno-promocyjne 
w rolnictwie indywidualnym prowadzone 
pod hasłem „Szanuj życie! Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym”

Państwowa Inspekcja Pracy, podobnie jak w latach ubie-
głych realizowała różnorodne działania prewencyjne słu-
żące ograniczaniu zagrożeń wypadkowych i chorobowych 
w  rolnictwie indywidualnym. Głównymi płaszczyznami 
działań były przedsięwzięcia szkoleniowe oraz edukacyj-
ne, jak również wizytacje gospodarstw i miejsc wykonywa-
nia prac polowych. Do adresatów tych działań zalicza się 
nie tylko samych rolników, ale także członków ich rodzin 
we wszystkich grupach wiekowych, uczniów i  studentów 
szkół rolniczych, osoby pracujące w gospodarstwach rol-
nych i zamieszkujące obszary wiejskie. Tak szerokie grono 
odbiorców wynika z faktu, że miejsce pracy rolników często 
jest jednocześnie miejscem ich bytowania, w którym nara-
żeni są na zagrożenia związane z pracą niemal przez cały 
czas.

W działaniach edukacyjnych skierowanych do odbior-
ców ze środowiska wiejskiego, inspekcja pracy wykorzy-
stuje różnorodne formy popularyzatorskie - od tradycyjnych 

Przykładowe zrzuty ekranu ze szkolenia on-line dla rolników, prowadzonego przez przedstawiciela PIP 
za pośrednictwem komunikatora internetowego

Szkolenie kobiet w KGW Żarnowo II, gmina Augustów, 
zorganizowane przez OIP w Białymstoku



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

ROZDZIAŁ 10  215 

jakie mogą spotkać dzieci w gospodarstwach rolnych oraz 
przedstawiają wykaz czynności szczególnie niebezpiecz-
nych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 
których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Poga-
danki są urozmaicane grami i zabawami z wykorzystaniem 
gadżetów i  publikacji PIP oraz filmów. Uwrażliwiają one 
dzieci na nieprawidłowości popełniane przez ich rodziców, 
a  tym samym przekładają się na oddziaływanie na pozio-
mie rodzic-dziecko, co może niejednokrotnie uchronić oboje 
przed nieszczęśliwym wypadkiem.

W roku sprawozdawczym w  439 prelekcjach 
i pogadankach zorganizowanych przez specjalistów 
z PIP, uczestniczyło ok. 10,8 tys. uczniów oraz blisko 
5,5 tys. najmłodszych dzieci.

Drugą główną grupą działań prewencyjnych Państwo-
wej Inspekcji Pracy w roku sprawozdawczym były wizytacje 
indywidualnych gospodarstw rolnych oraz prac polowych. 

Należy zauważyć, że w roku sprawozdawczym, po wpro-
wadzeniu obostrzeń sanitarnych, wykluczających orga-
nizowanie szkoleń w  trybie stacjonarnym dla wielu osób 
jednocześnie, część z  tych działań realizowano w formule 
on-line, jednak członkowie społeczności wiejskich mniej 
chętnie korzystają z tej formy zajęć. Część osób nie posiada 
odpowiedniego sprzętu i  oprogramowania, inni nie korzy-
stają z  komunikatorów internetowych lub po prostu nie 
znajdują czasu, aby śledzić terminy organizacji tego typu 
działań edukacyjnych.

Działania szkoleniowe Państwowej Inspekcji Pracy od lat 
wspierane są przez licznych partnerów instytucjonalnych, 
takich jak Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
czy ośrodki doradztwa rolniczego. Nieocenione jest także 
wsparcie partnerów społecznych, wśród których istotną 
rolę odgrywają sołtysi i wójtowie gmin, którzy chętnie udo-
stępniają sale szkoleniowe, pomagają w  organizacji grup 
uczestników oraz, co jest ważne dla budowania pozytywnej 
opinii w środowiskach wiejskich – dobrze oceniają i promu-
ją działalność PIP. To dzięki wsparciu partnerów społecz-
nych, działania inspekcji pracy mogą być prowadzone na 
tak dużą skalę. Współpraca z partnerami instytucjonalnymi 
umożliwia szersze i  skuteczniejsze dotarcie do odbiorców 
ze środowiska wiejskiego. Podobnie jak w latach poprzed-
nich przy realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo 
pracy polskich rolników Państwowa Inspekcja Pracy mogła 
liczyć na wsparcie ze strony: Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, ośrod-
ków doradztwa rolniczego, izb i kółek rolniczych, kuratoriów 
oświaty, szkół i uczelni wyższych oraz sołtysów i lokalnych 
władz samorządowych.

W 2021 r. przeprowadzono 162 szkolenia, w któ-
rych uczestniczyło ok. 4,1 tys. rolników indywidu-
alnych, a  także ponad 150 studentów kierunków 
rolniczych.

Wśród długofalowych działań edukacyjno-popularyza-
torskich inspekcji pracy dla młodszych odbiorców, znajdują 
się m.in.: wykłady o tematyce bhp prowadzone w szkołach 
ponadpodstawowych o profilu rolniczym, pokazy bezpiecz-
nej obsługi maszyn i urządzeń dla starszej młodzieży, jak 
również prelekcje i  pogadanki urozmaicane konkursami 
i olimpiadami wiedzy dla najmłodszych uczestników zajęć 
edukacyjnych.

W trakcie prelekcji dla młodszych dzieci, inspektorzy 
pracy przekazują informacje o potencjalnych zagrożeniach 

Prelekcja dla najmłodszych mieszkańców wsi, 
zorganizowana przez specjalistę z OIP-u w Kielcach 

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy 
podczas pogadanki dla najmłodszych 

na temat bezpieczeństwa na wsi
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Wizytowano także gospodarstwa prowadzące praktyczną 
naukę zawodu.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono ponad 
2 tys. wizytacji, podczas których inspektorzy ocenili 
bezpieczeństwo pracy ponad 2,8 tys. osób. 

Podczas wizytacji inspektorzy pracy oceniają bezpie-
czeństwo pracy rolników oraz osób im pomagających, 
dokonują przeglądu stanu technicznego maszyn i urządzeń 
rolniczych. Na podstawie zaobserwowanych na miejscu 
nieprawidłowości wyjaśniają właścicielom, jakie zagrożenia 
wypadkowe wiążą się z nimi oraz co zrobić, by je ograni-
czyć lub wyeliminować. Jak wynika z obserwacji, w wielu 
wizytowanych gospodarstwach w  dalszym ciągu zdarzają 
się przypadki nieoddzielenia części produkcyjnej od miesz-
kalnej, co jest niejednokrotnie przyczyną niebezpiecznych 
sytuacji podczas pracy. W  niemal połowie odwiedzonych 
gospodarstw nie było wydzielonych bezpiecznych miejsc 
do odpoczynku oraz zabawy dla dzieci. Na uwagę zasługu-
ją również takie uchybienia jak: brak wyznaczonych miejsc 
do przechowywania maszyn i  urządzeń, środków ochro-
ny roślin czy też zły stan techniczny schodów na terenie 
gospodarstw. 

Szczególna uwaga inspektorów kierowana jest na eks-
ploatowane maszyny i  urządzenia techniczne, ponieważ 
przy ich obsłudze dochodzi do najtragiczniejszych zdarzeń 
wypadkowych. W  2021  r. inspektorzy pracy dokona-
li przeglądu stanu technicznego różnego rodzaju 
maszyn i  urządzeń rolniczych, w  tym ok. 1,9 tys. 
ciągników, ponad 470 kombajnów oraz ok. 4,3 tys. 
innych maszyn i sprzętów, np. maszyn uprawowych, 
pilarek łańcuchowych, pras, rozrzutników obornika, 
kosiarek, opryskiwaczy, siewników.

Najczęściej zauważane nieprawidłowości wynikały 
z nadmiernego zużycia, prowizorycznie wykonanych napraw, 
braku lub stosowania niewłaściwych osłon i zabezpieczeń, 

użytkowania maszyn tzw. „produkcji garażowej” z wadami 
konstrukcyjnymi, niewłaściwymi rozwiązaniami techniczny-
mi i ergonomicznymi. Inne nieprawidłowości to: uszkodzone 
poręcze i  drabinki wiodące na pomost operatora, a  także 
nieużywanie podpór zabezpieczających przed przygniece-
niem osoby pracującej pod hydraulicznie uniesionym hede-
rem podczas jego naprawy lub usuwania awarii.

W działaniach PIP kwestia bezpieczeństwa najmłod-
szych traktowana jest priorytetowo. Mimo pozytywnego 
wpływu działań informacyjnych i  doradczych inspektorów 
pracy na zmiany postaw rolników odnośnie powierzania 
dzieciom prac przekraczających ich możliwości fizyczne 
i psychiczne, niektórzy właściciele gospodarstw w dalszym 
ciągu lekceważą zagrożenia związane z tym nierozważnym 
postępowaniem. W  2021  r. zaobserwowano 116 przy-
padków pomocy dzieci przy pracach rolniczych, 
z czego 16 dzieci wykonywało prace rolnicze wzbro-
nione do lat 16. Jednocześnie inspektorzy pracy 
stwierdzili 44 przypadki przebywania dzieci w strefie 
bezpośredniego zagrożenia.

Państwowa Inspekcja Pracy inicjuje i organizuje również 
działania promocyjne oraz popularyzatorskie, dzięki którym 
ich uczestnicy mogą poszerzyć wiedzę o zasadach bezpie-
czeństwa oraz dobrych praktykach, związanych z  prowa-
dzeniem gospodarstw rolnych. W konkursach i olimpiadach 
wiedzy z dziedziny bhp udział biorą dorośli rolnicy, a także 
starsza młodzież. Dla młodszych dzieci organizowane są 
konkursy plastyczne.

W samym tylko 2021 r., samodzielnie lub z partnerami, 
przeprowadzono 69 konkursów z  zakresu wiedzy 
o bhp, w których wzięło udział 1 235 rolników indy-
widualnych oraz 182 konkursów dla ponad 17,8 tys. 
uczniów i ponad 3 tys. najmłodszych dzieci.

Państwowa Inspekcja Pracy od lat jest współorga-
nizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

Specjalista z OIP-u w Lublinie podczas wizytacji 
rolniczych prac polowych

Przykłady nieprawidłowości stwierdzanych przez 
specjalistów PIP podczas wizytacji prac rolniczych
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pn. „Bezpiecznie na wsi”, adresowanego do dzieci z wiej-
skich szkół podstawowych. W 2021 r. przeprowadzono jego 
XI edycję, w  której oceniono ponad 43,2 tys. prac dzieci 
z  ok. 3,7 tys. szkół. Cel konkursu jest niezmienny od lat 
i wiąże się z promowaniem pozytywnych zachowań zwią-
zanych z  pracą i  zabawą dzieci na terenie gospodarstwa 
rolnego.

Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje również inne dzia-
łania promocyjne i popularyzatorskie, mające na celu przede 
wszystkim upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony pracy 
w rolnictwie indywidualnym. Do zadań tych należy m.in. orga-
nizowanie pokazów bezpiecznej pracy czy stoisk i punktów 
informacyjnych podczas różnego rodzaju targów, wystaw, 
dożynek i  festynów rolniczych. Ciekawym przykładem jest 
konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne”, corocznie organi-
zowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. 
W ostatniej edycji wzięło w nim udział 315 rolników.

Wspomnieć należy, że po rocznej przerwie związanej 
z pandemią, w ramach działań popularyzatorskich OIP-u we 
Wrocławiu, w 2021 r. odbyła się olimpiada wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy w  rolnictwie, organizowana 
dla młodzieży kierunków rolniczych szkół ponadpodstawo-
wych. Współorganizatorami olimpiady byli Oddział Regio-
nalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we 
Wrocławiu oraz szkoły ponadpodstawowe o  profilu rolni-
czym z województwa dolnośląskiego. Była to już XVI edycja 
olimpiady pod stałym hasłem „Lenistwo nad rozsądkiem czy 
rozsądek nad lenistwem”, w  której udział wzięli uczniowie 
dolnośląskich szkół o profilu rolniczym. 

We wszystkich działaniach prewencyjno-promocyjnych 
PIP, przeprowadzonych w 2021 r. dla mieszkańców wsi i osób 

związanych ze środowiskiem rolniczym, wzięło udział 
łącznie blisko 49 tys. osób. Przekazano ponad 80 tys. 
wydawnictw poświęconych tematyce bezpieczeństwa pracy 
w rolnictwie oraz ochronie zdrowia i życia mieszkańców wsi.

Podejmowane działania prewencyjno-promocyj-
ne w  rolnictwie indywidualnym prowadzą do pożą-
danych zmian w  zakresie poprawy bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Pozytywnym zjawiskiem jest dążenie rolni-
ków do poprawy ogólnego bezpieczeństwa swojego i najbliż-
szych. Z pewnością przyczyniają się do tego liczne szkolenia, 
zajęcia edukacyjne oraz doradztwo techniczne prowadzone 
przez specjalistów z inspekcji pracy. Z analizy stanu bezpie-
czeństwa gospodarstw rolnych, prowadzonej na przestrze-
ni lat, wynika, że nadal występują duże różnice w poziomie 
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia wśród rolników indywi-
dualnych, co związane jest przede wszystkim z  warunka-
mi ekonomicznymi, tradycjami kulturowymi i  regionalnymi, 
poziomem wykształcenia, dostępem do źródeł informacji 
i  wiekiem. Młodsze pokolenie rolników częściej korzysta 
z zasobów Internetu w celu zdobycia nowych informacji. 

Trzeba podkreślić, że młodzież i  dzieci wiejskie to 
ważna grupa adresatów działalności prewencyjno-
-promocyjnej PIP, która w  zależności od poziomu przy-
gotowania do bezpiecznego wykonywania zawodu rolnika, 
będzie w przyszłości bardziej lub mniej reagować na popra-
wę warunków pracy i życia na wsi.

Główny Inspektor Pracy, Katarzyna Łażewska-
Hrycko wręcza nagrodę ufundowaną przez PIP 

jednej z laureatek XI edycji konkursu 
„Bezpiecznie na wsi”

Laureaci i organizatorzy konkursu „Żniwa mogą 
być bezpieczne”, w czasie Wojewódzkich Dożynek 

w Dąbrowie Białostockiej
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Podsumowując należy stwierdzić, że bezpieczeństwo 
przy pracach rolniczych wymaga dalszego intensywne-
go upowszechniania wiedzy o zagrożeniach i przeko-
nywania rolników do stosowania zasad bezpiecznej 
pracy, a  jednocześnie angażowania środowisk rolniczych 
oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa w działania 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa produkcji rolnej.

10.2.6. Program edukacyjny „Kultura 
bezpieczeństwa”

Program edukacyjny PIP skierowany jest do młodzieży 
powyżej 15. roku życia. Ma on za zadanie kształtowanie 
świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, 
a także szerzenie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy.

Partnerami PIP przy realizacji programu są: szkoły, uczel-
nie, kuratoria oświaty, komendy powiatowe Policji i  Ochot-
nicze Hufce Pracy. Program inaugurują szkolenia dla 
nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem zajęć z mło-
dzieżą. Państwowa Inspekcja Pracy przekazuje im pomoce 
dydaktyczne: poradnik dla nauczyciela wraz z  materiałem 
multimedialnym na płycie DVD, opracowane przez Central-
ny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 
poradnik wydany przez ZUS pt. „W pierwszej pracy”, a także 
własne publikacje edukacyjne takie jak: „Prawo pracy. Pierw-
sze kroki” czy „ABC BHP”.

W 2021 r. w związku z sytuacją pandemiczną oraz wpro-
wadzeniem nauki zdalnej w  placówkach edukacyjnych, 
program „Kultura bezpieczeństwa” realizowany był w  for-
mie hybrydowej: on-line z  wykorzystaniem m.in. programu 
MS Teams oraz stacjonarnie.

W roku sprawozdawczym zajęcia z  uczniami prowadzi-
ło  w I półroczu 2021 r. ponad tysiąc nauczycieli z 336 
placówek oświatowych oraz w II półroczu prawie 
700 dydaktyków z  277 szkół ponadpodstawowych. 
Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach prowadzo-
nych samodzielnie przez nauczycieli przeszkolonych przez 
Państwową Inspekcję Pracy, wyniosła w  2021  r. blisko 
40 tys., natomiast w spotkaniach z pracownikami Państwo-
wej Inspekcji Pracy wzięło udział ponad 16 tys. uczniów. 
W realizacji programu uczestniczą nie tylko szkoły branżowe, 
ale coraz częściej placówki oświatowe o profilu ogólnokształ-
cącym, jak również ośrodki szkolno-wychowawcze zajmują-
ce się młodzieżą niepełnosprawną oraz placówki specjalne 
dla tzw. trudnej młodzieży.

W 2021 r. program „Kultura bezpieczeństwa” realizowany 
był również na uczelniach wyższych. W spotkaniach PIP 
ze studentami wzięło udział ponad 2  tys. osób, a w 
zajęciach prowadzonych przez wykładowców akademickich, 

uczestniczyło ponad 400 studentów. W działaniach popu-
laryzacyjnych organizowanych w  ramach programu, łącz-
nie w całej Polsce wzięło udział ponad 200 adeptów 
szkół wyższych.

Ważnym elementem propagowania idei kultury bezpie-
czeństwa jest udział przedstawicieli Państwowej Inspekcji 
Pracy w  licznych konferencjach i  targach. Ze względu na 
trudną sytuację pandemiczną w kraju były one organizowa-
ne zarówno w  formie stacjonarnej, jak i  on-line. Inspekto-
rzy pracy wzięli udział m.in. w Targach Edukacji i Pracy 
pod hasłem „Kariera wysokich lotów” w Tarnobrzegu, 
których celem było poszerzenie wiedzy młodych ludzi na 
temat planowania swojej ścieżki edukacyjnej i kariery zawo-
dowej. Eksperci PIP uczestniczyli także w „Inżynierskich 
Targach Pracy i Przedsiębiorczości – Wiosna 2021” 
oraz w  „Giełdzie Pracodawcy, Przedsiębiorczości 
i Technologii – Jesień 2021”, zorganizowanej przez Poli-
technikę Śląską. Podczas targów na platformie internetowej 
Webex utworzono wirtualne stoisko informacyjne PIP z dyżu-
rem prawnym, w  formie czatu na żywo. Uczestnicy targów 
mogli też pobrać wydawnictwa PIP umieszczone, w  formie 
elektronicznej, na platformie internetowej. Podczas targów 
JOBDAY, zorganizowanych przez Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w  Toruniu, eksperci inspekcji pracy przedsta-
wili studentom zagadnienia pracy zdalnej. Z  kolei podczas 
V Targów Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy dla Miasta Torunia, wspólnie z Wyższą Szkołą Banko-
wą w Toruniu, przedstawiciele PIP omawiali możliwe formy 
zatrudnienia. 

W 2021 roku przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy 
zaangażowali się również w Ogólnopolską Konferencję 
Naukową pn. „Stosunki pracy w  dobie pandemii”. 
Wydarzenie odbyło się na platformie MS Teams. W panelu 

Młodzież podczas prelekcji PIP na obozie letnim 
w Turawie
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eksperckim konferencji przybliżono studentom praktyczne 
aspekty ustawy o  szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z COVID-19.

Za innowacyjną i  ciekawą inicjatywę rozpowszechniania 
wiedzy z zakresu prawa pracy i bhp należy uznać kampanię 
informacyjno-prewencyjną pn. „Patent na pierwszą 
pracę” realizowaną na terenie województwa warmińsko-ma-
zurskiego. Projekt ten adresowany był do młodzieży szkolnej 
i akademickiej podejmującej pracę sezonową. Latem, w miej-
scowościach turystycznych takich jak: Węgorzewo, Olsztyn 
czy Mikołajki, zorganizowano mobilne stoiska poradnictwa 
prawnego, na których inspektorzy pracy dzielili się wiedzą 
z młodymi ludźmi.

Nowatorskim pomysłem w realizacji programu edukacyj-
nego PIP było zorganizowanie z Uniwersytetem Warmińsko-
-Mazurskim w Olsztynie kolokwium zaliczeniowego dla 
studentów kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” 
w formie konkursu wiedzy z zakresu ochrony pracy. 
Zadanie polegało na zidentyfikowaniu i zwięzłym opisaniu 
naruszeń przepisów prawa pracy i bhp, w oparciu o wska-
zany w materiale źródłowym stan faktyczny wraz z poda-
niem podstaw prawnych, naruszeń oraz ewentualnych 

wykroczeń przeciwko prawom pracownika, bądź czynów 
mogących wskazywać na znamiona przestępstwa.

Ważnym elementem popularyzacji istotnych założeń 
programu „Kultura bezpieczeństwa” był w 2021 r. projekt 
informacyjny pn. Pierwsza praca –  pierwszy krok” 
realizowany na terenie województwa śląskiego. Latem sto-
iska informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy ustawiono 
w centralnych punktach miast, takich jak: Katowice, Wisła, 
Gliwice, Cieszyn oraz w Parku Śląskim w Chorzowie. Pod-
czas dyżurów młodzież mogła uzyskać informacje z zakre-
su przysługujących im praw, obowiązków oraz warunków 
ubezpieczenia społecznego, co przyczyniło się do podnie-
sienia ich poziomu wiedzy przed wejściem na rynek pracy.

Jednym z  kluczowych aspektów realizacji programu 
PIP jest upowszechnianie wiedzy wśród osób powyżej 
15. roku życia, poprzez prelekcje z  zakresu prawa pracy 
i bhp. W 2021 r. zrealizowano je głównie w  formie on-line 
przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się tematy w  zakresie podję-
cia pierwszej pracy, pracy weekendowej, form zatrudnienia 
oraz elastycznej organizacji czasu pracy. Bardzo pozytyw-
nie zostały przyjęte materiały opracowane przez eks-
pertów inspekcji, np. „Krótkie kompendium wiedzy 
z  prawa pracy oraz ochrony pracowników w  sytu-
acjach zagrożenia epidemicznego”.

Dopełnieniem prelekcji są konkursy wiedzy organizowa-
ne przez okręgowe inspektoraty pracy. Do jednych z najcie-
kawszych należy zaliczyć Interdyscyplinarny Konkurs 
Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Praca nie 
szkodzi”, realizowany na terenie województwa łódzkiego. 
Popularyzowanie zagadnień z zakresu bhp, kształtowanie 
pozytywnych postaw i zachowań w środowisku pracy oraz 
inspirowanie twórczych postaw wśród uczniów z  zakresu 
multimedialnej sztuki ilustracji, to główne zadania konkursu. 
Młodzież musiała wykazać się niezwykłą kreatywnością, 
polegającą na wykonaniu infografiki, ukazującej pozytywne 
aspekty podejmowania pracy.

Przez cały okres sprawozdawczy program edukacyjny 
„Kultura bezpieczeństwa” propagowany był w  lokalnych 
mediach. Przykładowo, przedstawiciel inspekcji pracy 
z Olsztyna wziął udział w audycji radiowej pt . „Praca w pan-
demii”. Na antenie radia uniwersyteckiego UWM FM odpo-
wiadał na pytania słuchaczy, które dotyczyły uprawnień 
pracowników i  podmiotów zatrudniających, związanych 
z pandemią oraz opowiadał o ważnej roli społecznej, jaką 
pełni Państwowa Inspekcja Pracy. Relacje z realizacji wspo-
mnianej wcześniej letniej kampanii „Patent na pierwszą 

Stoisko wirtualne OIP w Katowicach 
na „Inżynierskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości 

– Wiosna 2021”

Mobilne stoisko poradnictwa prawnego PIP 
w Olsztynie
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Praca konkursowa - Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Praca nie szkodzi” 
autor: Daria Rechcińska z Zespołu Szkół Elektryczno-Informatycznych w Łodzi
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pracę” pojawiły się też w Wydarzeniach Polsat News oraz 
na antenie TVP3 Olsztyn. W  lipcu na łamach „Gazety 
Olsztyńskiej” ukazał się artykuł z  cyklu „Ekspert radzi”, 
w którym okręgowy inspektor pracy poruszał zagadnienia 
z zakresu prawa pracy: „Praca w wakacje” oraz „Wakacyj-
na praca młodych ludzi”. W sierpniu zaś na antenie Radia 
Plus w  audycji „W rytmie wydarzeń” wystąpił Zastępca 
Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie. W programie 
wypowiadał się na temat zatrudniania pracowników mło-
docianych oraz pracy wakacyjnej.

Podsumowując, należy stwierdzić, że program edu-
kacyjny Państwowej Inspekcji Pracy na stałe wpisał się 
w  szkolne i  akademickie inicjatywy szkoleniowe, pro-
mujące bezpieczeństwo i  ochronę pracy. Każdego roku 
przybywa nowych szkół realizujących zajęcia w  ramach 
programu „Kultura bezpieczeństwa”, do czego w  znacz-
nym stopniu przyczynia się, organizowany od prawie 
dekady ogólnopolski konkurs wiedzy dla młodzieży, pod 
nazwą „Poznaj swoje prawa w  pracy”, który obję-
ty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji 
i Nauki.

10.3. Konkursy i nagrody Głównego 
Inspektora Pracy

10.3.1. Konkurs „Pracodawca - organizator 
pracy bezpiecznej”

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, to jeden 
z  najważniejszych konkursów Państwowej Inspekcji Pra-
cy. Nagradzani pracodawcy wdrażają nowoczesne syste-
my zarządzania bezpieczeństwem, dążą do ograniczania 
zagrożeń wypadkowych oraz aktywnie współdziałają z pra-
cownikami na rzecz podnoszenia standardów ochrony 
pracy. Swoimi działaniami wpływają na rozwój kultury bez-
pieczeństwa. XXVIII edycja ogólnopolskiego konkursu miała 
za zadanie wyłonienie najlepszych polskich przedsiębior-
ców, dla których bezpieczeństwo pracowników jest celem 
nadrzędnym. W 2021 r. w eliminacjach do konkursu wzięło 
udział 126 pracodawców (w 2020 r. – 111, w 2019 r. – 153, 
a  w 2018  r. –  146). Do finału zakwalifikowano 31 praco-
dawców, cechujących się najwyższym profesjonalizmem 
w zakresie zapewniania swoim pracownikom bezpiecznych 
i  higienicznych warunków pracy. Główny Inspektor Pracy, 
Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko, na uroczystości w Zam-
ku Królewskim w  Warszawie, zorganizowanej pod Hono-
rowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
uhonorowała 9 najlepszych przedsiębiorstw statuetką 
MECUM TUTISSIMUS IBIS. 

Laureaci w  kategorii zakładów pracy zatrudniających 
do 49 pracowników:

 − IBOMBO JANUSZ KUBASIK 
 − RODOWITA Z ROZTOCZA SP. Z O.O.
 − OLMEX KMB SP. Z O.O.

Rodowita z Roztocza Sp. z o.o. to  doskonały przy-
kład przedsiębiorstwa z kategorii małych zakładów pracy. 
Zakład zajmuje się wydobyciem i rozlewem wody mineralnej. 
Dla poprawy warunków pracy, zmniejszenia jej uciążliwości 
i  wyeliminowania ze środowiska pracy czynników szko-
dliwych, pracodawca zrealizował wiele działań, takich jak 
zakup nowych maszyn i urządzeń oraz budowa nowocze-
snego obiektu produkcyjnego. Ocena ryzyka zawodowego 
na wszystkich stanowiskach pracy została przeprowadzo-
na zgodnie z polską normą, przy aktywnym udziale załogi. 
W celu poprawy jakości, zagwarantowania powtarzalności 
i bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów wdrożono standar-
dy zarządzania, zgodne z systemem HACCP. W zakładzie 
wprowadzono również procedury izolacji energii (LOTO).

Laureaci w  kategorii zakładów pracy zatrudniających 
od 50 do 249 pracowników:

 − MONDI BAGS ŚWIECIE SP. Z O.O.
 − FORMASTER S.A.
 − APERAM STAINLESS SERVICES& SOLUTIONS 

POLAND SP. Z O.O.

Logo TUTISSIMUS IBIS
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W II kategorii wśród laureatów wyróżniła się spółka 
FORMASTER S.A. Przedsiębiorstwo produkuje m.in. fil-
try, dzbanki, butelki i wkłady filtrujące, ogrzewacze do wody 
oraz pojemniki próżniowe. Realizuje politykę unowocześnia-
nia parku maszynowego i automatyzacji procesów produk-
cji, poprawiając tym samym bezpieczeństwo prowadzonych 
prac. Nowe hale produkcyjne wyposażono w nowoczesne 
wtryskarki uznanego producenta. Maszyny są wyposażone 
w  skutecznie zabezpieczające przed dostępem do strefy 
niebezpiecznej - osłony/obudowy i szereg innych urządzeń 
bezpieczeństwa.  W spółce podejmowane są komplekso-
we działania profilaktyczne, także o  charakterze inwesty-
cyjnym. Dzięki temu wyeliminowano i ograniczono główne 
zagrożenia występujące w środowisku pracy. 

Laureaci w  kategorii zakładów pracy zatrudniających 
powyżej 249 pracowników:

 − LUMILEDS POLAND S.A.
 − SGR GLOBAL BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.
 − WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE SP. Z O.O.

Przykładem pracodawcy, wśród dużych zakładów, któ-
re zostały nagrodzone w konkursie za działania na rzecz 
ochrony pracy, jest Spółka Wodociągi Chrzanowskie. 
Całkowita automatyzacja obiektu, uwzględniająca montaż 
hydraulicznych regulatorów poziomów wody w zbiornikach 
i nowoczesny system sterowania zasuwami, wyeliminowały 
wykonywanie przez pracowników czynności w  przestrze-
niach zamkniętych. W  ten sposób pracodawca przyczynił 
się do wzrostu komfortu i bezpieczeństwa pracy wśród osób 
zatrudnionych. Zakup kamerowozu – samochodu do telewi-
zyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej – całkowicie wykluczył 
konieczność schodzenia pracowników do studzienek oraz 
ograniczył kontakt ze ściekami. W  firmie zainwestowano 
w  hydrauliczne zabezpieczenia wykopów, co ograniczyło 
zagrożenia występujące podczas pracy. W  oczyszczalni 
ścieków zmodernizowano instalację biogazową, ograni-
czając w ten sposób ryzyko wybuchu. Pracodawca, dążąc 
do wzrostu świadomości pracowników na temat zagrożeń 
w  miejscu pracy, zorganizował Dzień Bezpieczeństwa, 
podczas którego prowadzono specjalistyczne szkolenia 
i pokazy.

Laureaci konkursu z 2021  r. zostali wpisani na „Złotą 
Listę Pracodawców” Państwowej Inspekcji Pracy.

10.3.2. Nagroda im. Haliny Krahelskiej

Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń wypad-
kowych i  zawodowych, nadzoru i  kontroli przestrzegania 

prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bez-
piecznych technik i  technologii, a  także popularyzacji pra-
wa pracy i ochrony zdrowia pracujących. W 2021 r. Główny 
Inspektor Pracy uhonorował Nagrodą im. Haliny Krahelskiej 
10 Laureatów. Nagrodzeni zostali przedstawiciele świata 
nauki, organizacji związkowych i społecznych oraz admini-
stracji publicznej działającej na rzecz ochrony pracy. Uro-
czyste wręczenie nagród nastąpiło podczas gali Państwowej 
Inspekcji Pracy na Zamku Królewskim.

10.3.3. Konkurs „Najaktywniejszy Społeczny 
Inspektor Pracy”

W 2021 r. odbyła się kolejna edycja konkursu Państwowej 
Inspekcji Pracy, mającego na celu promowanie działalno-
ści społecznych inspektorów pracy, którzy, w  ramach 
pełnionych zadań, aktywnie wpływają na poprawę stanu 
bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy oraz na ochronę 
uprawnień pracowniczych. Konkurs przebiega w dwóch 
etapach: wojewódzkim i krajowym. Mogą w nim uczest-
niczyć zakładowi, oddziałowi i grupowi społeczni inspektorzy 
pracy, zgłoszeni przez organizacje związkowe. 

W roku sprawozdawczym Główny Inspektor Pracy, na 
wniosek Kapituły konkursu, przyznał wyróżnienia 16 społecz-
nym inspektorom pracy, spośród których wyłoniono trzech 

Pamiątkowa statuetka

Laureaci Nagrody im. Haliny Krahelskiej
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najznamienitszych. Zostali oni uhonorowani nagrodami 
głównymi. Na etapach wojewódzkim i krajowym kandydatury 
społecznych inspektorów pracy były oceniane przez komi-
sje konkursowe, w skład  których wchodzili przedstawiciele 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawiciele reprezen-
tatywnych organizacji związkowych tj. Forum Związków 
Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związ-
ków Zawodowych oraz Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”.

W 2021  r. w  konkursie „Najaktywniejszy Społeczny 
Inspektor Pracy” nagrody główne otrzymali:

 − Michał Chochołowicz, zakładowy społeczny inspek-
tor pracy, Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego 
FRITAR S.A. w Tarnowie,

 − Barbara Złotucha, zakładowy społeczny inspektor 
pracy, MICHELIN POLSKA S.A. w Olsztynie,

 − Grzegorz Kępczyński, wydziałowy społeczny inspek-
tor pracy, CNH Industrial w Płocku.

10.3.4. Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
„Poznaj swoje prawa w pracy”

Państwowa Inspekcja Pracy od blisko dekady organizu-
je ogólnopolski konkurs pn. „Poznaj swoje prawa w pracy” 
dla uczniów powyżej 15. roku życia. Turniej wiedzy z pra-
wa pracy oraz bhp przeprowadzany jest w  szkołach 
uczestniczących w realizacji programu edukacyjne-
go pn. „Kultura bezpieczeństwa”. Zadaniem konkursu 
jest popularyzacja tego programu oraz sprawdzanie jego 
efektywności w  szkołach. Promowanie proaktywnych 
postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadpodstawo-
wych w  zakresie wiedzy o  bhp i  prawie pracy oraz 

popularyzowanie idei kultury bezpieczeństwa wśród mło-
dych ludzi to główne  zamierzenie tego konkursu. 

W czwartym kwartale 2020 r. w całej Polsce, w wybra-
nych szkołach ponadpodstawowych, realizowany był 
I  etap ósmej edycji konkursu pod honorowym patro-
natem Ministra Edukacji i Nauki. Wzięło w nim udział 
4  155 uczniów  z  233 instytucji oświatowo-wycho-
wawczych. Do etapu regionalnego konkursu zgłoszono 
łącznie 384 osoby powyżej 15. roku życia, wyłonione w dro-
dze eliminacji w I etapie konkursu.

Ze względu na trudną sytuację pandemiczną w  kra-
ju, finał ósmej edycji ogólnopolskiego konkursu odbył się 
28 maja 2021  r. w  systemie hybrydowym, z  zachowaniem 
wszelkich wymogów sanitarnych. Troje laureatów z każdego 
województwa rozwiązywało testy w siedzibach okręgowych 
inspektoratów pracy, a  nad przebiegiem finału wirtualnie 
czuwała komisja z  Głównego Inspektoratu Pracy. Główny 
Inspektor Pracy, Katarzyna Łażewska-Hrycko, 8  czerwca 
2021 r. w siedzibie Centrali PIP wręczyła nagrody sześcior-
gu laureatom etapu krajowego. W turnieju wiedzy z zakresu 
prawa pracy i  bhp zwyciężyła Paula Dunaj z  Zespo-
łu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja 
Kopernika w  Białymstoku. Drugie miejsce zajęła 
Paulina Malinowska z tej samej placówki edukacyj-
nej. Trzecie miejsce na podium przypadło Edycie 
Zelek z Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego 
w Limanowej.

10.3.5. Konkurs „Buduj bezpiecznie”

Cel konkursu to promowanie pracodawców, wykonaw-
ców robót budowlanych zapewniających wysokie stan-
dardy bhp w  procesie realizacji obiektów budowlanych. 
Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pra-
cy, a  partnerem Porozumienie dla Bezpieczeństwa 

Uroczyste podsumowanie konkursu 
„Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” 

w Zamku Królewskim w Warszawie

Wręczenie nagród w VIII edycji konkursu 
pn. „Poznaj swoje prawa w pracy” w siedzibie 
Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie
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w Budownictwie. W 2021 r. zorganizowano drugą edycję 
konkursu „Buduj bezpiecznie” w  zmienionej formule. Kon-
kurs, który dotychczas odbywał się na szczeblu wojewódz-
kim, został rozszerzony o etap krajowy. 

W konkursie uczestniczyło 171 pracodawców. Zgod-
nie z  regulaminem przy ocenie budów brano pod uwagę 
takie kryteria jak: zagospodarowanie terenu, zarządzanie 
bezpieczeństwem i  higieną pracy osób uczestniczących 
w procesie budowy, rozwiązania techniczne i organizacyjne 
zapewniające bezpieczeństwo pracy, stan wypadkowości 
w okresie trwania konkursu oraz ponadstandardowe dzia-
łania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Na etapie krajowym konkursu „Buduj bezpiecznie” oce-
nianych było 13 budów, finalistów wojewódzkiego etapu 
konkursu. Spośród nich, trzech uzyskało rekomendację 
Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeń-
stwa Pracy w Budownictwie. Decyzją Głównego Inspektora 
Pracy, Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, z  grona rekomen-
dowanych przez Radę, laureatami konkursu zostali:

 − I miejsce – Budimex S.A. za budowę nowego bloku 
energetycznego Elektrowni Turów, budowa zgłoszona 
do etapu krajowego przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
we Wrocławiu;

 − II miejsce – Expres-Konkurent Sp. z o.o. Sp.k. za 
budowę zespołu budynków wielorodzinnych z usługa-
mi w części parteru oraz z garażami podziemnymi wraz 
z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną 
i komunikacyjną oraz rozbiórką kolidującej infrastruktury 
technicznej. Budowa została zgłoszona przez Okręgo-
wy Inspektorat Pracy w Krakowie;

 − III miejsce – Skanska S.A. za budowę Centrum Akty-
wizacji i  Integracji Społecznej –  I etap znajdujący się 
w Grodzisku Mazowieckim, budowa zgłoszona została 
do etapu krajowego przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Warszawie.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród 
laureatom etapu krajowego odbyło się na konferencji 
Państwowej Inspekcji Pracy „Budowa. Stop wypadkom! 

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych 
z usługami, Expres-Konkurent Sp. z o.o. Sp. k.  

– II miejsce

Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji 
Społecznej, Skanska S.A. – III miejsce

Laureaci etapu krajowego konkursu Buduj 
bezpiecznie 2020/2021w towarzystwie Głównego 
Inspektora Pracy, Katarzyny Łażewskiej-Hrycko 

oraz Prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie, Piotra Kledzika

Budowa nowego bloku energetycznego
 Elektrowni Turów, Budimex S.A. – I miejsce
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Wyzwania i strategie dla bezpieczeństwa pracy na polskich 
budowach.” podczas Międzynarodowych Targów Budow-
nictwa i Architektury BUDMA 2022 w Poznaniu.

10.3.6. Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” (konkurs KRUS przy współpracy PIP)

Promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodar-
stwach rolnych oraz rozpowszechnianie informacji dotyczą-
cych zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej 
i  rolniczym chorobom zawodowym –  to najważniej-
sze cele konkursu. Jego organizatorami w  2021  r. byli: 
Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajo-
wy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a partnerem strategicz-
nym – Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne” został objęty Patronatem 
Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy.

W konkursie wzięły udział osoby pełnoletnie, prowadzące 
produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. 
Konkurs przebiegał w trzech etapach: regionalnym, woje-
wódzkim i centralnym. W XVIII edycji Ogólnokrajowego 
Konkursu uczestniczyło 906 gospodarstw indywi-
dualnych – w większości o powierzchni do 50 ha. 

Zgodnie z  regulaminem komisje konkursowe oceniały 
wszystkie elementy środowiska pracy oraz warunki pracy 
i bytowania ludzi na terenie gospodarstwa. Pracownicy 
Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili prawie 700 
wizytacji gospodarstw, na wszystkich etapach kon-
kursu. Gospodarstwa finalistów XVIII Ogólnokrajowego 
Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” wizytowała 
i  oceniła Centralna Komisja Konkursowa, w  skład której 
wchodzili przedstawiciele współorganizatorów.

W 2021  r. za najbezpieczniejsze uznano gospo-
darstwo Państwa Małgorzaty i Marka Borkowskich 
z  województwa warmińsko-mazurskiego. Zwycięz-
cy otrzymali jako nagrodę główną ciągnik rolniczy Ursus 
C-380 K  o mocy 55 KW oraz voucher od Pocztowego 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Drugie miej-
sce zdobył Pan Marcin Wasiniewski z województwa 
kujawsko-pomorskiego. Laureata uhonorowano nagro-
dą pieniężną Prezesa KRUS oraz voucherem od Poczto-
wego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Miejsce 
trzecie, ex aequo, przyznano gospodarstwom 
Państwa Anny i  Tomasza Dudków z  województwa 
małopolskiego oraz Wioletty i  Janusza Mrozów 
z  województwa śląskiego. Laureatów uhonorowano 

nagrodami pieniężnymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz voucherami od Pocztowego Towarzystwa Ubezpie-
czeń Wzajemnych.

Główny Inspektor Pracy przyznał pieniężną 
Nagrodę Specjalną dla jednego z  gospodarstw za 
stosowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększają-
cych bezpieczeństwo pracy. Otrzymali ją Państwo 
Anna i  Krystian Jakóbczakowie z  województwa 
wielkopolskiego.

Ponadto właściciele 16 gospodarstw uczestniczących 
w  konkursie otrzymali grawertony okolicznościowe oraz 
zestawy odzieży roboczej i  środków ochrony indywidual-
nej, sfinansowane przez Głównego Inspektora Pracy. Pań-
stwowa Inspekcja Pracy ufundowała także nagrody dla 
laureatów etapów regionalnych i wojewódzkich konkursów. 

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 
29 września 2021 r. w Narodowym Instytucie Kultury 
i Dziedzictwa Wsi w Warszawie.

10.4. Działalność wydawnicza Państwowej 
Inspekcji Pracy

W 2021 r. zaktualizowano 35 tytułów wydawniczych 
oraz opracowano 6 nowych publikacji. Łącznie w roku 
sprawozdawczym wydano 41 tytułów. Drukiem ukazało 
się 31 publikacji, w tym 3 nowe pozycje. 

Na potrzeby startującej od  stycznia 2022  r. kampa-
nii prewencyjno-kontrolnej „Budowa. STOP wypadkom!”, 
przygotowano szereg publikacji tematycznie nawiązują-
cych do jej problematyki, w tym: „Bezpiecznie i zgodnie 
z prawem. Lista kontrolna z komentarzem”, „Prace 
rozbiórkowe”, „Bezpieczeństwo pracy na stanowi-
skach”, „Roboty drogowo-mostowe”.

Jak co roku zaktualizowano sztandarowe, cieszące się 
bardzo dużym zainteresowaniem wydawnictwa z zakresu 
prawa pracy. Należą do nich następujące publikacje: „Pra-
wo pracy. Informator dla pracodawców” oraz „Pra-
wo pracy – pierwsze kroki”.

Na potrzeby działań prewencyjnych w  rolnictwie indy-
widualnym wznowiono następujące tytuły: „Bezpieczeń-
stwo dzieci na wsi. Lista kontrolna”, „Bezpieczna 
obsługa zwierząt”, „Rolnictwo. Bezpieczne wyko-
nywanie wybranych prac”.

Wśród nowości wydawniczych w  2021  r. znala-
zły się m.in. ulotki: „Zagrożenie epidemiczne a  praw-
na ochrona pracy”, „Ograniczenie obciążeń psychicznych 
spowodowanych pandemią COVID-19, w tym komunikacja 
z  pracownikami w  sytuacji wystąpienia zagrożeń epide-
micznych”, „Praca sezonowa cudzoziemców”, „Transport 
i rozładunek zwierząt”, „Bezpieczny górnik”.
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Ogółem nakład publikacji Państwowej Inspekcji 
Pracy w 2021 r. wyniósł 155 tys. egzemplarzy.

Wszystkie publikacje Państwowej Inspekcji Pracy są 
dostępne w  wersji elektronicznej do pobrania ze strony 
internetowej urzędu, pod adresem www.pip.gov.pl. Dystry-
bucja publikacji w wersji papierowej odbywa się za pośred-
nictwem okręgowych inspektoratów pracy.

10.5. Pozostałe działania prewencyjno-
promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy

W 2021 r. w okręgowych inspektoratach pracy realizowa-
no szereg działań, które wykraczały poza zakres tematów 
prewencyjnych i edukacyjno-informacyjnych, ujętych w pro-
gramie działania Państwowej Inspekcji Pracy. Wspólnym 

celem wszystkich tych działań było popularyzowanie 
właściwych postaw kształtujących bezpieczne 
wykonywanie pracy i  zapobieganie zagrożeniom 
zawodowym występującym w zakładach pracy. 

Organizowano szkolenia i  warsztaty z  zakresu prawa 
pracy i bhp, udzielano porad na stoiskach informacyjnych, 
a także publikowano treści dotyczące szeroko pojętej ochro-
ny pracy w środkach masowego przekazu. Dodatkowo spe-
cjaliści z  okręgowych inspektoratów pracy uczestniczyli 
w  targach i  konferencjach oraz w  posiedzeniach specjal-
nych zespołów partnerskich. Ze względu na obostrzenia 
sanitarne oraz pandemię, bezpośrednie spotkania szkole-
niowe (w formie stacjonarnej) odbywały się w ograniczonym 
zakresie oraz wyłącznie w sytuacjach, gdy możliwe było ich 
zorganizowanie w  odpowiednim reżimie minimalizującym 
ryzyko zarażenia się uczestników. W 2021 r. w ramach dzia-
łań wykraczających poza przyjęty program działania PIP, 
zorganizowano łącznie 100 szkoleń dla ponad 4,8 tys. 
uczestników.

Mimo trudnej sytuacji pandemicznej organizacja przed-
sięwzięć prewencyjnych na tak szeroką skalę była możliwa 
dzięki nowatorskim i  często nieszablonowym spo-
sobom wykorzystania w  działaniach prewencyjno-
-promocyjnych środków komunikacji elektronicznej, 
w tym platform internetowych oraz zaangażowaniu i deter-
minacji pracowników inspekcji pracy. W  tej formie prowa-
dzone były liczne webinaria, seminaria, szkolenia, konkursy, 
sympozja, konferencje i warsztaty.

Realizując swoje zadania, okręgowe inspektoraty pracy 
w 2021 r. podjęły współpracę z takimi instytucjami jak: Straż 
Graniczna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Policja, woje-
wódzkie i  powiatowe urzędy pracy, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Najwyższa Izba Kontroli, Instytut Pamięci 
Narodowej, Lasy Państwowe, Ogólnopolskie Stowarzysze-
nie Pracowników Służby BHP, organizacje związkowe, orga-
nizacje pracodawców i jednostki samorządu terytorialnego. 

Jednostki organizacyjne PIP uczestniczyły w  różnych 
wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i  rozrywkowych 
organizowanych przez regionalne władze samorządowe 
oraz lokalne stowarzyszenia i fundacje. W 2021 r. przed-
stawiciele PIP uczestniczyli w  407 wydarzeniach 
popularyzujących problematykę prawa pracy i bhp. 
Osoby odwiedzające stoiska PIP mogły uzyskać m.in. bez-
płatne porady prawne w zakresie przepisów prawa pracy, 
w tym bhp oraz legalności zatrudnienia. 

Jako przykłady działań zrealizowanych w  OIP warto 
wskazać:

 9 konkurs drwali „O Srebrną Siekierę Nadleśnicze-
go Nadleśnictwa Rudka” współorganizowany przez 

Nowość wydawnicza w 2021 r. 
– ulotka „Praca sezonowa cudzoziemców”
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OIP w  Białymstoku, w  którym promowane były dobre 
praktyki przy pracach związanych z  pozyskiwaniem 
drewna,

 9 piknik profilaktyczny „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo nad wodą” w  Połajewie zorganizowany przez 
Komendę Wojewódzką Policji w  Bydgoszczy przy 
udziale OIP w Bydgoszczy,

 9 ogólnopolską konferencję naukową z  cyklu 
„Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy” 
(pt. Charakter prawny wystąpienia inspektora pracy 
–  więcej czy mniej imperium?) zorganizowaną przez 
OIP w  Poznaniu oraz Wydział Prawa i  Administracji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

 9 kampanię „Praca od kulis – przeciw mobbingowi 
i dyskryminacji w polskim teatrze i na uczelniach 
artystycznych”, zrealizowaną przez OIP w Krakowie.

W ramach współpracy z lokalnymi mediami przedstawi-
ciele PIP brali udział w programach radiowych i  telewizyj-
nych, a także opracowywali artykuły na potrzeby publikacji 
prasowych. Udzielali także wywiadów oraz  telefonicznych 
i pisemnych porad prawnych w  ramach dyżurów eksperc-
kich w  studiach regionalnych stacji telewizyjnych, radio-
wych oraz w redakcjach lokalnych dzienników i czasopism.

Duże zainteresowanie –  zarówno wśród przedsiębior-
ców, jak i pracowników – budziły także kwestie związane 
z pracą zdalną, która stała się w czasie pandemii bardzo 
popularną formą świadczenia pracy. Omawiane były aspek-
ty prawno-organizacyjne, zagadnienia dotyczące polecenia 
pracy zdalnej, kontroli w  miejscu jej wykonywania, oceny 
ryzyka zawodowego, odpowiedzialności pracodawcy za 
stosowanie przepisów bhp oraz problematyka badania oko-
liczności wypadków przy pracy zdalnej.

Biorąc pod uwagę doświadczenia lat ubiegłych oraz 
pochodzące z  2021  r. należy stwierdzić, że prowadzone 
przez PIP działania prewencyjno-promocyjne cie-
szą się dużym zainteresowaniem i  są potrzebne. 
Rozszerzenie współpracy z  partnerami zewnętrznymi 
o kontakt zdalny, poprzez narzędzia elektroniczne (jak np. 
MS Teams), pozwoliło na przeprowadzenie większej liczby 
działań edukacyjnych, pomimo panującej pandemii. 

Wskazane jest zatem kontynuowanie działalności szko-
leniowej i  doradczej ze względu na występujący wśród 
odbiorców problem niedostatecznej znajomości aktualnych 
przepisów prawa pracy i  bhp. Uczestnicy potwierdzają 
konieczność organizacji szkoleń, szczególnie w  zakresie 
zmieniających się przepisów.



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

 228  ROZDZIAŁ 10



11Działalność krajowa 
i międzynarodowa

Rozdział





 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

ROZDZIAŁ 11  231 

11. Działalność krajowa i między-
narodowa

11.1. Współpraca krajowa 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczno-gospo-
darcza spowodowała zmianę metod działania Państwowej 
Inspekcji Pracy, dlatego na mocy prawa inspekcja w 2021 r. 

podejmowała szereg działań bazujących na współpracy 
z organami administracji publicznej, jednostkami samorzą-
du terytorialnego wszystkich szczebli, organami nadzoru 
i kontroli warunków pracy, instytucjami działającymi w sfe-
rze ochrony pracy, a  także placówkami naukowo-badaw-
czymi. Współdziałanie z  tymi podmiotami oparte było na 
realizacji skonkretyzowanych zadań programowych oraz 

Współdziałanie PIP z organami administracji publicznej, organami nadzoru nad warunkami pracy 
oraz innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy w latach 2019-2021 (wybrane dane liczbowe)

Wyszczególnienie
Kontrole  wspólne Kontrole na wniosek 

organu współdziałającego
Zawiadomienia o wynikach kontroli 

przeprowadzonych przez PIP

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Prokuratura 6 0 1 88 43 54 253 185 209

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych 50 1 0 494 320 461 1 522 + 51* 976 + 33* 1 278+56*

Wojewoda 2 2 2 94 47 61 988 512 810

Najwyższa Izba Kontroli 0 0 0 1 1 25 1 1 4

Urząd Skarbowy, Izba Admini-
stracji Skarbowej 4 0 0 509 318 380 728 489 542

Urzędy Górnicze 5 5 2 4 5 10 7 6 13

Urząd Dozoru Technicznego 7 10 33 7 3 14 793 376 549

Transportowy Dozór Techniczny 0 0 2 2 1 0 5 4 6

Urząd Transportu Kolejowego 0 0 0 6 3 2 11 3 3

Państwowa Inspekcja Sanitarna 8 4 8 85 80 87 210 641 240

Inspekcja Ochrony Środowiska 5 1 1 27 18 26 37 27 26

Państwowy Nadzór Budowlany 21 3 7 34 21 25 166 111 123

Inspekcja Tranportu Drogowego 1 1 0 5 6 12 14 14 19

Straż Pożarna 8 1 1 4 5 7 68 42 53

Policja 230 49 199 326 198 257 459 344 355

Urząd Celno-Skarbowy 4 1 0 195 175 184 377 261 378

Straż Graniczna 226 90 206 70 31 55 970 476 742

Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy 0 0 0 9 8 3 93 45 44

Państwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych 0 0 0 23 10 7 26 13 10

Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów 0 0 0 0 4 1 1 442 121 1 073

Marszałek Województwa 0 1 0 7 3 0 96 53 81

Starosta / Prezydent Miasta 2 0 0 157 127 121 262 162 243

Wójt / Burmistrz 0 1 0 13 5 7 47 17 31

Wojewódzki Urząd Pracy 0 0 0 33 17 30 32 24 56

Powiatowy Urząd Pracy 1 0 0 437 247 312 418 236 351

* informacje o nieprawidłowościach dot. formularza ZUS IWA
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interwencyjnym reagowaniu na sygnały dotyczące narusza-
nia przepisów prawa w ramach ochrony prawnej obywateli. 
Wspólnie podejmowane  działania wynikały także z zaleceń 
i  wniosków formułowanych podczas debat parlamentar-
nych, posiedzeń Rady Ochrony Pracy, sejmowych Komisji 
do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej 
i Rodziny.

Państwowa Inspekcja Pracy skierowała do właściwych 
organów i  urzędów 11,7 tys. powiadomień o  wynikach 
kontroli. Ponadto na wniosek zainteresowanych stron 
przeprowadzono 2,7 tys. kontroli, a  wspólnie z  innymi 
organami 504.

Państwowa Inspekcja Pracy na forum:
 ● komisji sejmowych i senackich

Główny Inspektor Pracy oraz pracownicy Państwowej 
Inspekcji Pracy w 2021 r. wzięli udział w 11 posiedzeniach 
Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, podczas któ-
rych przedstawiono opracowania i  materiały związane 
z realizacją ustawowych zadań urzędu:

 9 informacja dotycząca doświadczeń i  koncepcji Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w  zakresie inicjatyw wspie-
rających i  zwiększających efektywność działalności 
nadzorczo-kontrolnej;

 9 informacja dotycząca rozwoju i perspektyw współpracy 
Państwowej Inspekcji Pracy z partnerami społecznymi 
w realiach współczesnego środowiska pracy;

 9 informacja dotycząca ograniczenia zagrożeń środo-
wiska pracy związanych z  czynnikami rakotwórczymi 
i mutagennymi;

 9 informacja dotycząca kampanii „Pracuję legalnie” jako 
przykład działania promującego tematykę legalności 
zatrudnienia w  grupach pracodawców oraz pracowni-
ków, w tym cudzoziemców;

 9 informacja w sprawie przestrzegania przepisów o ogra-
niczeniu handlu w  niedziele i  święta oraz w  niektóre 
inne dni z perspektywy działań kontrolnych Państwowej 
Inspekcji Pracy;

 9 informacja w  sprawie delegowania pracowników 
w ramach świadczenia usług w działaniach Państwowej 
Inspekcji Pracy realizowanych w latach 2016-2021.

Kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczyło 
również w posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwo-
wej, podczas którego odbyło się rozpatrzenie i zaopiniowa-
nie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu 
ustawy budżetowej na rok 2022 w zakresie części budżeto-
wej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy. 

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy wzięli udział 
w  17  posiedzeniach komisji i  podkomisji sejmowych, 

rozpatrujących opracowania dotyczące warunków pracy 
oraz przestrzegania przepisów prawa pracy, w  tym także 
w posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny roz-
patrującej m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwo-
wej  Inspekcji Pracy oraz projekt ustawy o zmianie ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre 
inne dni.

Ponadto przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy 
wzięli udział w 2 posiedzeniach komisji senackich oraz 
w 1 posiedzeniu Senatu. 

 ● Rady Ochrony Pracy
W 2021 r. odbyło się 12 plenarnych posiedzeń Rady 

Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, 
podczas których zaprezentowano informacje i opracowania 
Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące wyników działalno-
ści urzędu. Ze względu na trwającą sytuację pandemiczną 
wszystkie posiedzenia odbyły się w formule zdalnej.

Pośród poruszanych przez Radę tematów znalazły się 
takie zagadnienia jak:

 9 wypłata świadczeń pracowniczych (w tym wynagrodzeń 
za pracę) w latach 2018-2020 oraz w okresie pandemii 
COVID-19 od marca 2020 r.;

 9 praca zdalna –  aspekty organizacyjne, ergonomiczne 
i zdrowotne;

 9 pandemia COVID-19 a bezpieczeństwo i higiena pracy;
 9 aktywność urzędu na forum Komitetów Wyższych 

Inspektorów Pracy – SLIC;
 9 kondycja psychofizyczna pracownika a  ryzyko wystą-

pienia wypadku podczas pracy;
 9 Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pra-

cy w 2020 r.;
 9 przegląd wykazu prac wzbronionych młodocianym 

i  warunków ich zatrudnienia w  związku z  realizacją 
przygotowania zawodowego;

 9 rozwój kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy;
 9 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 

2022 r.
Zalecenia i  wnioski Rady Ochrony Pracy formułowane 

w  stanowiskach odnoszących się do sprawozdań z  dzia-
łalności Państwowej Inspekcji Pracy, jak również innych 
zagadnień będących przedmiotem obrad Rady, znajdują 
odzwierciedlenie w realizowanych przez urząd działaniach 
nadzorczo-kontrolnych oraz prewencyjnych.

 ● Rady Dialogu Społecznego
W roku sprawozdawczym Pani Katarzyna Łażewska-

-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, otrzymała z  rąk Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej powołanie do Rady Dialogu 
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Społecznego jako reprezentant Państwowej Inspekcji Pracy 
z głosem doradczym. 

W 2021 r. kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy 
uczestniczyło w  11 posiedzeniach plenarnych Rady, 
2  posiedzeniach Zespołu problemowego ds. prawa pra-
cy RDS, 1  posiedzeniu Zespołu problemowego ds. ubez-
pieczeń społecznych RDS oraz 1  posiedzeniu plenarnym 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Pod-
czas posiedzeń RDS w  2021 r.  znaczącą część spotkań 
poświęcono dyskusji na temat Polskiego Ładu oraz  kwe-
stiom związanym z panującą epidemią wirusa SARS-CoV-2. 

Współpraca z partnerami instytucjonalnymi
Ważną płaszczyzną do realizacji ustawowych działań 

Państwowej Inspekcji Pracy w  2021  r. była kontynuacja 
współpracy z organami administracji publicznej, organami 
nadzoru i kontroli warunków pracy oraz instytucjami działa-
jącymi w sferze ochrony pracy. 

Reagując na wyzwania roku 2021, Państwowa Inspek-
cja Pracy stworzyła przestrzeń do dyskusji dla wszystkich 
środowisk zainteresowanych wprowadzeniem optymalnych 
regulacji prawnych w formule ogólnopolskiej konferencji 
„Praca zdalna –  dylematy społeczno-prawne”, której 
inicjatorem był Główny Inspektor Pracy. W panelu dysku-
syjnym dotyczącym bezpieczeństwa osób wykonujących 
pracę zarobkową wzięli udział parlamentarzyści, przed-
stawiciele urzędów centralnych, pracodawców i  związków 
zawodowych, a także osoby reprezentujące świat nauki.

Podczas konferencji „Umowa o pracę a umowa cywil-
noprawna –  pomiędzy wyborem a  brakiem wyboru” 
Państwowa Inspekcja Pracy poddała analizie stosowane 
obecnie w  prawie pracy i  prawie ubezpieczeń społecz-
nych instrumenty zapobiegające nadużywaniu formuły tzw. 
zatrudnienia pozapracowniczego oraz stworzyła przestrzeń 
do przedyskutowania rozwiązań prawnych zaproponowa-
nych w przygotowanym przez Państwową Inspekcję Pracy 
projekcie ustawy o  zmianie ustawy o  PIP przewidującym 
m.in. wzmocnienie pozycji prawnej inspektorów pracy 
w omawianym zakresie.

Państwowa Inspekcja Pracy, w  ramach dotychczas 
zawartych porozumień, kontynuowała współdziałanie 
z organami nadzoru i kontroli. 

Główny Inspektor Pracy i Dyrektor Centralnego Insty-
tutu Ochrony Pracy – PIB podpisali Porozumienie aktuali-
zujące dotychczasowy dokument w sprawie współdziałania, 
określający zasady współpracy w odpowiedzi na aktualne 
potrzeby społeczno-gospodarcze  w obszarze bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz ergonomii pracowników w środo-
wisku pracy. 

W celu zapewnienia lepszego przestrzegania przepisów 
oraz zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy Państwowa 
Inspekcja Pracy i  Urząd Dozoru Technicznego przepro-
wadziły pierwszy w Polsce testowy lot dronów kontrolu-
jących bezpieczeństwo na budowie, co jest przykładem 
dążenia do wykorzystania nowych technologii w działalności 
kontrolnej, jak i zwiększenia skuteczności działania urzędów. 

Współpraca z prokuraturą i sądami 
W ramach porozumienia pomiędzy Głównym Inspekto-

rem Pracy a Prokuratorem Krajowym, inspektorzy pracy 
i prokuratorzy współpracowali przy ustalaniu okoliczności 
i  przyczyn śmiertelnych, ciężkich i  zbiorowych wypadków 
przy pracy oraz prowadzeniu postępowań przygotowaw-
czych  wszczętych na podstawie zawiadomień inspektorów 
pracy o  szczególnie nagannych praktykach pracodawców 
wyczerpujących znamiona przestępstw przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową. W ramach tej współ-
pracy inspektorzy pracy przeprowadzali kontrole na wniosek 
prokuratury, udostępniali dokumentację z  kontroli, a  także 
byli przesłuchiwani w charakterze świadków w postępowa-
niach prowadzonych przez prokuraturę lub pod jej nadzorem. 

Organizowane były wspólne spotkania inspektorów pracy 
oraz prokuratorów, na których wymieniano się doświadcze-
niami w  zakresie prowadzenia postępowania w  sprawach 
o  przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową i omawiano aktualne problemy związane 
z  toczącymi się postępowaniami. Konsultowano się także 
w kwestiach związanych z badaniem przyczyn i ustalaniem 
przebiegu wypadków przy pracy. Organizowano  wspólne 
szkolenia, które w  okresie pandemii  prowadzono najczę-
ściej w  trybie zdalnym. Dotyczyły one m.in. problematyki 
wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, roli inspektora pracy jako oskarżyciela publicz-
nego oraz kierowania zawiadomień o uzasadnionym podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa.

Współdziałanie z przedstawicielami wymiaru sprawie-
dliwości polegało głównie na udostępnianiu na wniosek 
sądów dokumentacji z  kontroli oraz udzielaniu informacji 
o  wynikach kontroli. Dotyczyło to najczęściej przypadków 
związanych z  łamaniem praw pracowniczych, jak również 
z wydaniem dokumentacji z badania przyczyn i okoliczno-
ści wypadków przy pracy. Inspektorzy pracy występowali 
także przed sądami w charakterze oskarżycieli publicznych 
w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika 
i byli przesłuchiwani w charakterze świadków na okoliczność 
ustaleń dokonanych w toku kontroli.

W ramach współpracy między organami podejmowano 
również działania zmierzające do wypracowania jednolitych 
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praktyk i procedur mających na celu usprawnienie wzajem-
nej współpracy. Bieżąca wymiana informacji, jak również 
wspólne spotkania i szkolenia inspektorów pracy z sędzia-
mi i prokuratorami służą wzajemnej wymianie doświadczeń 
oraz przyczyniają się do coraz skuteczniejszej walki ze zja-
wiskiem przestępczości w zatrudnieniu.

Okręgowe inspektoraty pracy kontynuowały i  ini-
cjowały współpracę zarówno z  partnerami instytu-
cjonalnymi, społecznymi, jak i  uczelniami wyższymi, 
zawierając liczne porozumienia i wzmacniając tym samym 
realizację misji urzędu. 

Aby realizować  przedsięwzięcia w zakresie poprawy sku-
teczności i efektywności organów nadzoru mających wpływ 
na szeroko pojęte bezpieczeństwo, Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Poznaniu podjął nową inicjatywę pn. Porozumie-
nie Bezpieczna Wielkopolska. Współpraca pomiędzy  
instytucjami  umożliwi im uzupełnianie się w ramach odręb-
nych kompetencji i zapewni szybką komunikację.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy wspierali 
również rolników i  przedsiębiorców rolnych poprzez orga-
nizowanie konferencji, konkursów i szkoleń, np. inspektorzy 
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, wspólnie 
z  przedstawicielami oddziałów KRUS-u, przeprowadzili 
szkolenia dla rolników.  Przedstawiono wówczas zagrożenia  
występujące zarówno w  gospodarstwach rolnych, jak i  te 
związane z  prowadzeniem prac polowych. Rozpowszech-
niano także zagadnienia związane z  bezpieczeństwem 
pracy młodzieży w gospodarstwach oraz rozpoznawaniem 
zagrożeń wypadkowych. 

Państwowa Inspekcja Pracy w  roku sprawozdaw-
czym również aktywnie współpracowała ze związkami 
zawodowymi na rzecz poprawy warunków pracy, organizu-
jąc szereg spotkań z zarządami poszczególnych związków 
zawodowych, jak również poprzez działalność kontrol-
ną –  reagując na sygnały dotyczące m.in. łamania praw 
pracowniczych, nieprzestrzegania czasu pracy, warunków 
pracy czy wypłaty wynagrodzenia, a  także poprzez 
działalność prewencyjną. Współdziałanie inspektorów 
pracy z działającymi w zakładach organizacjami związko-
wymi pozwoliło na wnikliwe i  precyzyjne zidentyfikowanie 
potencjalnych nieprawidłowości stanowiących naruszenia 
przepisów prawa pracy, w  tym przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Wszystkie działania krajowe podejmowane w roku 2021, 
które opierały się na współdziałaniu z organami administra-
cji publicznej, organami nadzoru nad warunkami pracy oraz 
innymi instytucjami działającymi w  sferze ochrony pracy, 

miały na celu skuteczną realizację ustawowo wyznaczo-
nych zadań Państwowej Inspekcji Pracy dostosowanych do 
intensywnie zmieniającej się rzeczywistości oraz potrzeb 
krajowego rynku pracy.

11.2. Współpraca międzynarodowa
Pomimo sytuacji pandemicznej, w  2021 r. odbyły się 

2 posiedzenia plenarne Komitetu Wyższych Inspekto-
rów Pracy, w których uczestniczył zastępca członka SLIC 
z  ramienia Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas majo-
wego spotkania Komitet zaakceptował plan pracy na lata 
2021-2027, nową strukturę SLIC i mandaty grup roboczych. 
Przyjęto propozycję realizacji pilotażowych ocen krajowych 
systemów inspekcji pracy przez SLIC w  formie wirtualnej 
w  2022 r. Konferencja towarzysząca obradom SLIC doty-
czyła zagadnienia pracy zdalnej, które omówiono z punk-
tu widzenia wyników badań, wymaganych i  wdrażanych 
standardów oraz zastosowania takiej formy pracy przez 
inspekcje pracy. Na jesiennym posiedzeniu Komitetu przy-
jęto nowe składy grup roboczych SLIC. Eksperci PIP zosta-
li zaangażowani w  prace pięciu spośród siedmiu stałych, 
wyspecjalizowanych grup roboczych, a  także w  działania 
grup do spraw strategii oraz ogólnych aspektów egzekwo-
wania prawa. Podjęto również ogólnoeuropejską dyskusję 
na temat propozycji dodatkowych zagadnień, które powin-
ny zostać uwzględnione w planie pracy SLIC i mandatach 
grup roboczych, oprócz priorytetowych tematów wymie-
nionych w  Strategicznych ramach UE na lata 2021-2027 
pn. „Bezpieczeństwo i  higiena pracy w  zmieniającym się 
świecie pracy”, przyjętych w czerwcu 2021 r. Podczas kon-
ferencji SLIC, poświęconej pandemii COVID-19 i metodom 
egzekwowania przepisów bhp w celu przezwyciężenia roz-
przestrzeniania się choroby, krajowe rozwiązania omówili 
przedstawiciele inspekcji pracy z kilku państw, zaś człon-
kowie SLIC mieli okazję do wymiany doświadczeń podczas 
dyskusji w grupach.

Szczególnie aktywna w roku sprawozdawczym była gru-
pa SLIC EMEX koordynująca przygotowania na szczeblu 
UE do kampanii inspekcyjnej SLIC 2022 dotyczącej pre-
wencji zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. W  jej 
skład wchodzi dwóch ekspertów urzędu. Grupa przygoto-
wała plan kampanii, kwestionariusz, wzór planu działania 
dla pracodawców, ankietę UE do oceny na szczeblu krajo-
wym i unijnym, przewodnik do kampanii i wskazówki doty-
czące 5  objętych nią sektorów –  budownictwa, zakładów 
fryzjerskich, opieki zdrowotnej i  pomocy socjalnej, branży 
spożywczej i napojów, transportu i działalności kurierskiej.
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Zgodnie z  wcześniejszym zobowiązaniem eksperci 
PIP uczestniczyli w  spotkaniach grup roboczych SLIC do 
spraw: dyrektywy maszynowej (MACHEX), chorób o  dłu-
gim okresie utajenia wywołanych narażeniem na substan-
cje chemiczne (CHEMEX LLSG), czynników biologicznych 
(BIOLEX), ogólnych aspektów egzekwowania prawa (GEA). 
W Grupie Roboczej SLIC ds. Strategii eksperci PIP wnieśli 
wkład w przygotowanie, m.in. mandatów nowych grup robo-
czych oraz zasad realizacji wirtualnych ocen inspekcji pracy 
z ramienia SLIC.

W 2021 r. Polska należała do najaktywniejszych państw 
członkowskich uczestniczących w  wielostronnej wymianie 
informacji w systemie SLIC KSS. Państwowa Inspekcja Pra-
cy – jako jedna z nielicznych inspekcji pracy w UE – udzie-
liła odpowiedzi na wszystkie pytania zadane na forum KSS 
przez inne państwa członkowskie, grupy robocze SLIC czy 
Komisję Europejską (37 pytań). Poruszane tematy doty-
czyły „klasycznych” zagrożeń, jak np. praca z  azbestem, 
bezpieczeństwo na budowach, czynniki chemiczne, ale 
także mniej oczywistych, jak np. wykorzystywanie egzo-
szkieletów, bezpieczeństwo zbiorników na substancje 
niebezpieczne w  kontekście zmian klimatycznych czy też 
specjalistycznych zagadnień z zakresu nadzoru rynku. Wie-
le pytań odnosiło się do pandemii COVID-19.

W roku sprawozdawczym aktywność PIP w  Grupach 
Współpracy Administracyjnej ADCO dotyczyła środków 
ochrony indywidualnej, dyrektywy ciśnieniowej i  dyrekty-
wy maszynowej. Inspektor urzędu zaangażowany był też 
w  prace krajowej grupy wsparcia do spraw rewizji dyrek-
tywy maszynowej, w  związku z  potrzebą wypracowania 
wspólnych stanowisk właściwych organów krajowych na 
poszczególnych etapach prac nad projektem Rozporządze-
nia w sprawie maszyn.

Należy podkreślić  intensywną współpracę Państwo-
wej Inspekcji Pracy z  Europejskim Urzędem ds. Pracy 
(ELA). Kierownictwo i eksperci PIP spotkali się w siedzibie 
GIP-u z dyrektorem ELA, który zaprezentował plany urzę-
du na najbliższy rok oraz możliwe obszary współpracy. 
W  ramach Grupy Roboczej ELA ds. Inspekcji polscy eks-
perci byli zaangażowani w przygotowywanie dokumentów 
na potrzeby realizacji uzgodnionych i  wspólnych kontroli 
transgranicznych. W roku sprawozdawczym, na podstawie 
wniosków dwóch inspekcji z krajów UE w sprawie uzgod-
nionych kontroli pod egidą ELA, podjęto stosowne działania 
kontrolne. Ponadto przedstawiciele urzędu uczestniczyli 
w  wielu  wydarzeniach zorganizowanych przez Europej-
ski Urząd ds. Pracy, poświęconych zagadnieniom takim 
jak: ramy prawne UE dotyczące mobilności pracowników 

oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; 
pomoc i usługi dla sezonowych pracowników i pracodaw-
ców; informowanie i  egzekwowanie prawa na rzecz spra-
wiedliwych i  bezpiecznych warunków pracy pracowników 
sezonowych; rozwiązywanie problematycznych spraw doty-
czących pośredników pracy; udzielanie informacji pracowni-
kom i pracodawcom; współpraca administracyjna pomiędzy 
organami. Dodatkowo Główny Inspektorat Pracy oraz jed-
nostki terenowe zrealizowały wiele inicjatyw wpisujących 
się w Tydzień Działań w ramach europejskiej kampanii ELA 
oraz Europejskiej Platformy ds. przeciwdziałania pracy nie-
rejestrowanej, poświęconej przeciwdziałaniu nielegalnemu 
zatrudnianiu pracowników sezonowych. Działania poprze-
dziły prace ekspertów PIP w  ramach Grupy Roboczej ds. 
Komunikacji i Informacji.

W roku sprawozdawczym, zgodnie z przyjętą praktyką, 
dwukrotnie miały miejsce obrady plenarne wspomnianej 
Europejskiej Platformy ds. przeciwdziałania pracy nie-
rejestrowanej, której od lipca 2021 r. współprzewodniczył 
przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. Dodatkowo pra-
cownicy polskiej inspekcji pracy brali udział w wydarzeniach 
zorganizowanych z inicjatywy Platformy, np. w seminarium 
na temat przeciwdziałania pracy nierejestrowanej wśród 
pracowników sezonowych oraz zwalczania pracy nielegal-
nej w sektorze hotelarskim i restauracyjnym, w warsztatach 
dotyczących problematyki pracy nierejestrowanej w gospo-
darce współpracy oraz w  spotkaniu przygotowującym do 
kampanii ELA na rzecz pracowników sezonowych. Polski 
urząd przystąpił także do prac, powołanej przez Platfor-
mę, podgrupy ds. przeciwdziałania pracy nierejestrowanej 
wśród obywateli krajów trzecich.

W roku sprawozdawczym kontynuowano i  zakończono 
realizację V  edycji projektu „Eurodelegowanie –  wzmoc-
nienie współpracy transgranicznej w  obszarze delegowa-
nia pracowników”, koordynowanego przez Krajowy Instytut 
Pracy, Zatrudnienia i  Kształcenia Zawodowego (INTEFP) 
we Francji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 16 państw 
członkowskich UE: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Fran-
cji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Łotwy, Luksemburga, Holandii, 
Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii i Szwecji oraz europej-
skich partnerów społecznych (m.in. z sektorów budowlane-
go, drzewnego, spożywczego, rolnego i turystyki). Jednym 
z  celów projektu była poprawa skuteczności egzekwowa-
nia przepisów związanych z  delegowaniem pracowników 
w ramach świadczenia usług poprzez praktyczną współpra-
cę organów inspekcji pracy państw członkowskich i partne-
rów społecznych. 

Ekspert urzędu wziął udział w kolejnym spotkaniu Euro-
pejskiej Grupy Inspekcyjnej ds. Zamkniętego Użycia 
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oraz Zamierzonego Uwolnienia Organizmów Gene-
tycznie Zmodyfikowanych (EEP), na którym omówiono 
zagadnienia takie jak: konieczność nowelizacji dyrektyw 
dotyczących GMM i  GMO, nowe techniki inżynierii gene-
tycznej, możliwości wykrywania modyfikacji genetycznych 
wprowadzanych do mikroorganizmów i organizmów, zasa-
dy transportu mikroorganizmów i organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych, zamknięte użycie mikroorganizmów 
genetycznie zmodyfikowanych w  I i  II kategorii, także 
w oparciu o przepisy UE.

W 2021 r. Główny Inspektor Pracy uczestniczył w Zgro-
madzeniu Ogólnym Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Inspekcji Pracy, na którym przyjęto sprawozdanie 
z działalności MSIP oraz plan działania na lata 2021-2024, 
a także inne dokumenty wypracowane przez Stowarzysze-
nie w ostatnim czasie.

W ramach XXII Światowego Kongresu Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy przedstawiciel urzędu był uczestnikiem 
konferencji na temat roli profesjonalistów w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz usług w zakresie zdrowia 
zawodowego w zmieniającym się świecie pracy. 

W roku sprawozdawczym eksperci PIP uczestniczyli 
dodatkowo w licznych webinariach umożliwiających wymia-
nę doświadczeń i zmierzających do wypracowania jednoli-
tego stanowiska inspekcji pracy państw członkowskich UE, 
m.in. w  odniesieniu do potrzeby wzmocnienia krajowych 
systemów ochrony pracy i  przeciwdziałania sytuacjom 
kryzysowym, zarówno w  obszarze zdrowia i  bezpieczeń-
stwa pracy, w  tym spowodowanym pandemią COVID-19, 
jak również w kontekście wzmożonej migracji pracowników 
i  potrzeby wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania 
pracy nierejestrowanej.

11.3. Działania komunikacyjne i wizerunkowe 
Państwowej Inspekcji Pracy

Nowa, przejrzysta i  odpowiadająca współczesnym 
wyzwaniom polityka informacyjna urzędu to zadanie, któ-
re zostało wdrożone w 2021 r. Biuro Informacji w Głównym 
Inspektoracie Pracy postawiło na częstsze kontakty 
z  mediami oraz na nowe formy komunikacji. Prym 
wiodą przede wszystkim media społecznościowe. 

Decyzją Głównego Inspektora Pracy we wszystkich 16 
okręgowych inspektoratach pracy wyznaczono osobę, któ-
ra na bieżąco zajmuje się udzielaniem informacji lokalnym 
mediom we współpracy z Rzecznikiem Prasowym GIP. 

Ważnym kanałem komunikacji, skierowanym przede 
wszystkim do mediów, stał się uruchomiony w  2021 r. 

oficjalny profil Głównego Inspektora Pracy w  serwisie 
społecznościowym Twitter. Dzięki niemu urząd może 
natychmiast informować wszystkich zainteresowanych 
o bieżących ważnych wydarzeniach. Biuro Informacji urzę-
du prowadzi także profil Głównego Inspektoratu Pracy, 
a  odpowiednie profile na Twitterze uruchomiono również 
w większości okręgowych inspektoratów pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi dwie strony 
internetowe:

 − Biuletyn Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji 
Pracy (BIP PIP) na stronie www.gov.pl,

 − witrynę www.pip.gov.pl, posiadającą 16 podstron okrę-
gowych inspektoratów  pracy i jedną podstronę Ośrod-
ka Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Strona www.pip.gov.pl to rozbudowana witryna interne-
towa informująca o bieżących działaniach urzędu. To przede 
wszystkim szeroka baza wiedzy z  zakresu prawa pracy 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Na stronie, w zakład-
ce wydawnictwa, publikowane są w  wersji elektronicznej 
wszystkie aktualne publikacje opracowane przez eksper-
tów Państwowej Inspekcji Pracy oraz partnerów urzędo-
wych i  społecznych. Wszystkie wydawnictwa dostępne 
są bezpłatnie w  wersji elektronicznej, a  także –  w razie 
potrzeb – w wersji tradycyjnej (papierowej). Część publika-
cji została przetłumaczona na języki angielski i ukraiński. 
Działania komunikacyjne PIP prowadzi poprzez publiko-
wanie informacji o bieżących wydarzeniach w zakładkach: 
„Aktualności” i „Rzecznik prasowy informuje”. 

W 2021 r. opublikowano 20 komunikatów m.in. o bez-
pieczeństwie pracy zimą i  obowiązkach pracodawcy 
czy o działaniach kontrolnych PIP w dobie pandemii. 

Ze strony głównej www.pip.gov.pl istnieje przekierowa-
nie do  kanału Youtube’a „BHP na tak”, gdzie publikowane 
są materiały filmowe, poradniki wideo, podcasty oraz rela-
cje z konferencji naukowych. 

Aktualnie na  kanale można znaleźć wypowiedzi Głów-
nego Inspektora Pracy na temat nadużywania umów 
cywilnoprawnych, funkcjonowania pracy zdalnej, ochrony 
pracy w budownictwie. Dostępne są także wideoporady 
z zakresu prawa pracy, w tym m.in.  o dodatkowych urlo-
pach wypoczynkowych, odprawach emerytalno-rentowych 
oraz urlopach wychowawczych. 

Podstawową formą działań komunikacyjnych i wizerun-
kowych jest stała współpraca i kontakt z mediami. Do takich 
kontaktów,  poza numerem telefonu dostępnym na stronie 
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internetowej urzędu, służy  skrzynka e-mailowa rzecznika 
prasowego (rzecznik.prasowy@gip.pip.gov.pl), na którą 
dziennikarze mogą przesyłać pytania. 

Minęły 92 lata od pojawienia się  na rynku medialnym 
najstarszego miesięcznika branżowego w Polsce „Inspek-
tor Pracy”. W 2021 r.  ukazywał się on w wersji drukowanej, 
elektronicznej na stronie www.pip.gov.pl, a także  był kol-
portowany bezpłatnie. W „Inspektorze Pracy” znalazło się 
miejsce na aktualne tematy, informacje o bieżącej działal-
ności urzędu, kampaniach promocyjnych, zmieniających się 
przepisach itp. Miesięcznik zyskał nową, atrakcyjną i  bar-
dziej przejrzystą oprawę graficzną.

Z ważniejszych inicjatyw lokalnych podejmowanych 
w 2021 r. przynajmniej kilka zasługuje na wskazanie.

OIP Bydgoszcz: w związku z nawiązaniem porozumienia 
z Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, latem 
2021 r. powstała pierwsza część nowego cyklu nagrań 
wideo „Prawo pracy w pigułce”. Inspektorzy, zaprosze-
ni do wzięcia udziału projekcie, odpowiadali na pytania 
z zakresu prawa pracy, które najczęściej zadają pracowni-
cy administracyjni CM. Nagrania zostały opublikowane na 
kanale Youtube’a. Skorzystała z nich m.in. Fundacja Ukra-
ina, a Instytut Praw Migrantów zdecydował się przetłuma-
czyć je na język ukraiński.

OIP Kraków: w  listopadzie 2021 r. na antenie Radia 
Kraków odbyła się debata „Praca od kulis” z  udziałem 
Głównego Inspektora Pracy i  przedstawicieli Państwowej 
Inspekcji Pracy. Dyskusja była podsumowaniem kampanii 
antymobbingowej skierowanej do pracowników teatrów 
i uczelni artystycznych. Zainicjowana w Krakowie kampania 
wzbudziła duże zainteresowanie i zyskała poparcie Głów-
nego Inspektora Pracy, ponieważ wyszła naprzeciw aktu-
alnym potrzebom społecznym. Biorący udział w  debacie 
wykładowcy, dyrektorzy teatrów, aktorzy oraz przedstawi-
ciele środowisk twórczych zgodzili się, że ciche przyzwole-
nie na nadużycia w relacjach mistrz-uczeń lub reżyser-aktor 
bezpowrotnie się skończyło, a  przed środowiskiem twór-
czym stoi niełatwe zadanie odnowy tych relacji. Spotkanie 
było potwierdzeniem, że zjawiska mobbingu, łamania praw 
pracowniczych i  zachowań przemocowych to problemy 
współczesnej sceny, z którymi teatr musi się mierzyć, a PIP 
może być w tym przeciwdziałaniu bardzo pomocna.

OIP Olsztyn: dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy 
z  redakcją „Gazety Olsztyńskiej”, na łamach tej lokalnej 
gazety, pod hasłem „Ekspert radzi” regularnie ukazują 
się materiały przygotowywane przez pracowników mery-
torycznych OIP-u w  Olsztynie. W  2021 r. ukazało się 35 
artykułów.

Trzeba nadmienić, że wszystkie okręgowe inspektoraty 
pracy ściśle współpracują z  lokalnymi mediami, a  ich 
przedstawiciele cyklicznie, bądź okazjonalnie pełnią 
dyżury eksperckie, odpowiadając na bieżąco na pytania 
czytelników i radiosłuchaczy.

Dobre relacje ze światem mediów zaowocowały stworze-
niem w 1989 r. Konkursu i nagrody Głównego Inspek-
tora Pracy dla dziennikarzy. Jego uczestnikami  są 
dziennikarze mediów ogólnopolskich, regionalnych i  lokal-
nych – autorzy materiałów prasowych, internetowych, audy-
cji radiowych i programów telewizyjnych, przedstawiających 
problematykę ochrony pracy, działania ustawowe Państwo-
wej Inspekcji Pracy, a przy tym wyróżniających się profesjo-
nalizmem, walorami popularyzatorskimi i  publicystycznymi. 
W 2021 r. nagrody i statuetki „Salus Publica” (Dobro publiczne) 
odebrali: Katarzyna Lipska-Sokołowska z „Kuriera Szczeciń-
skiego”, Katarzyna Łakomiak-Korach z Radia Rodzina diece-
zji kaliskiej, Justyna Nowicka z Radia Kraków, Paweł Solarz 
z Radia Kielce, Marcin Szydłowski z Radia Plus z Olsztyna 
oraz Mateusz Rzemek z „Rzeczpospolitej”.

11.4. Działalność Ośrodka Szkolenia Państwowej 
Inspekcji Pracy we Wrocławiu

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. 
Jana Rosnera we Wrocławiu działa na podstawie ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, która 
określa zadania ośrodka jako szkolenie i doskonalenie kadr 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz upowszechnianie wiedzy 
i informacji, a także doradztwo w zakresie ochrony pracy.

Ośrodek prowadzi szkolenia dla kandydatów na inspek-
torów pracy oraz szkolenia doskonalące dla pracowników 
urzędu. Upowszechniając wiedzę w  zakresie ochrony pra-
cy, realizuje również projekty edukacyjne dla partnerów 
społecznych –  przedstawicieli związków zawodowych oraz 
społecznych inspektorów pracy. Długoletnia, ponad siedem-
dziesięcioletnia działalność pozwoliła na wypracowanie sku-
tecznych procedur działania dotyczących przygotowywania 
programów szkoleń, współpracy z  wykładowcami zarówno 
w zakresie przygotowywanych przez nich zajęć, jak i mate-
riałów szkoleniowych dla uczestników. Wykłady, ćwiczenia, 
warsztaty odbywają się w nowocześnie urządzonych i  spe-
cjalistycznie wyposażonych salach, odpowiadających wyma-
ganiom prowadzonych zajęć. Ośrodek dysponuje również 
własnym hotelem – budynek jest przykładem eksperymen-
talnego budownictwa okresu międzywojennego. Zaprojekto-
wany został przez Hansa Scharouna jako jeden z elementów 
wrocławskiej wystawy z roku 1929 „Mieszkanie i Miejsce Pra-
cy” (WUWA). 

Więcej na www.ospip.pl
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W 2021 r. w stanie zagrożenia epidemicznego, ośrodek 
przygotował i  przeprowadził łącznie 113 przedsięwzięć 
szkoleniowych i  innych związanych ze szkoleniami 
(stacjonarnych i  zdalnych), w  których uczestniczyły 3  743 
osoby. Wszystkie działania odbyły się z zachowaniem reżi-
mu sanitarnego.

W szkoleniach przygotowujących i doskonalących kadrę 
PIP oraz w innych formach edukacyjnych, realizowanych na 
rzecz urzędu (109), uczestniczyły 3 627 osoby, z czego: 

 9 156 osób uczestniczyło w  5 Aplikacjach Inspektor-
skich, z  których w  2021 r. –  24 osoby z  79 Aplikacji 
Inspektorskiej i 35 osób z 80 Aplikacji Inspektorskiej uzy-
skało uprawnienia inspektora pracy (łącznie w 2021 r. 
– 59 osób);

 9 2 676 osób wzięło udział w  93 szkoleniach: okreso-
wych kat. I, szkoleniach doskonalących oraz naradach 

szkoleniowych w  ramach II – VI kat. -  organizowanych 
centralnie w OS PIP stacjonarnie lub w formule zdalnej;

 9  795 osób brało udział w 11 innych przedsięwzięciach 
edukacyjnych organizowanych lub zleconych przez PIP 
tj. w  konferencjach, naradach, w  posiedzeniach Rady 
Programowo-Metodycznej OS PIP oraz spotkaniach 
i postępowaniach kwalifikacyjnych.

W 4  szkoleniach organizowanych dla innych podmiotów 
uczestniczyło 116 osób – stanowi to 3% ogólnej liczby osób 
przeszkolonych.

Szkolenie kandydatów na inspektorów pracy 
Aplikacje inspektorskie realizowane były zgodnie z zało-

żeniami programowo-organizacyjnymi ujętymi w zarządzeniu 
nr 50/09 Głównego Inspektora Pracy. Aplikacja inspektor-
ska trwa ponad rok, obejmuje teoretyczne i praktyczne przy-
gotowanie kandydata do wykonywania czynności kontrolnych 
i nadzorczych oraz podejmowania innych działań służących 
zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pracy. 
Szkolenie teoretyczne aplikantów w 2021 r. realizowane było 
głównie w formie stacjonarnej, a w najtrudniejszych momen-
tach związanych z  pandemią, w  formie zdalnej. Szkolenie 
aplikacyjne w części praktycznej odbywało się na terenie jed-
nostek organizacyjnych PIP, jednak ze względu na pandemię 
było w dużej mierze utrudnione. Szkolenia aplikacyjne prze-
biegały w naprzemiennym systemie kształcenia, przeplatają-
cym zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi.

Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla apli-
kacji inspektorskich 

Rada Programowo-Metodyczna przy Ośrodku Szkolenia 
Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wro-
cławiu zarekomendowała wykładowców (pracowników urzę-
du oraz instytucji zewnętrznych) do prowadzenia zajęć 
podczas szkolenia teoretycznego Aplikacji Inspektorskiej 
oraz poleciła opracowanie materiałów szkoleniowych do 
realizowanych przez wykładowców zajęć.

Wyznaczeni autorzy opracowali materiały szkoleniowe 
dla przyszłej kadry inspektorskiej w  ramach poszczegól-
nych modułów szkoleniowych. Materiały zostały poddane 
recenzji, ocenione przez właściwe merytorycznie departa-
menty w  Głównym Inspektoracie Pracy. Kolejnym etapem 
prac (w 2022 r.) będzie opracowanie jednolitej szaty gra-
ficznej i  udostępnienie materiałów uczestnikom aplikacji 
inspektorskich.

Doskonalenie zawodowe pracowników PIP
Zgodnie z przyjętym w Państwowej Inspekcji Pracy syste-

mem szkoleń doskonalących, każdy pracownik urzędu ma 

Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy

Podsumowanie działalności szkoleniowej OS PIP 
w 2021 r.

Nazwa 
przedsięwzięcia Liczba Liczba 

uczestników
Liczba 

osobodni

Aplikacje inspektorskie 5 156 7 128

Szkolenia doskonalące 
i narady szkoleniowe

93 2 676 5 864

Inne (konferencje, nara-
dy, spotkania, posiedze-
nia i inne zlecone przez 
PIP)

11 795 1 244

Szkolenie dla 
rzeczoznawców ds. bhp

1 5 15

Szkolenia dla partnerów 
społecznych PIP

3 111 217

Podsumowanie 113 3 743 14 468
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możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodo-
wych, pozwalających na nabywanie wiedzy i umiejętności 
wymaganych do realizacji zadań i  obowiązków na stano-
wisku pracy. Ośrodek odpowiada za identyfikację i analizę 
potrzeb szkoleniowych, planowanie i realizację szkoleń oraz 
ocenę ich jakości i efektywności. W 2021 r. zorganizowano 
93 szkolenia i narady szkoleniowe ujęte w kategoriach I – VI.

Kategoria I

Tematyka szkoleń okresowych dla inspektorów pra-
cy, powtarzanych w  cyklu pięcioletnim, jest powiązana 
z  programem działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz 
priorytetami działań urzędu. Poprzez szkolenia okresowe 
pracownicy wykonujący czynności nadzorczo-kontrolne 
są przygotowywani do wyzwań stojących przed inspekcją 
pracy w związku z pojawianiem się nowych bądź pogłębie-
niem dotychczasowych obszarów i  tematów kontroli, tak 
pod kątem merytorycznym (regulacje prawne, interpreta-
cja przepisów, wprowadzenie nowych technologii, itp.), jak 
i metodologicznym. Efektem szkoleń jest stałe utrzymywa-
nie odpowiednio wysokiego poziomu kompetencji pracow-
ników urzędu. W  8 szkoleniach tej kategorii uczestniczyły 
łącznie 152 osoby.

Kategoria II

 − 23 szkolenia dla inspektorów pracy z zakresu prawa pra-
cy na temat m.in. przestrzegania rozwiązań prawnych, 
wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych; 
przestrzegania przepisów o  Pracowniczych Planach 
Kapitałowych, kontroli legalności zatrudnienia, meto-
dyki kontroli zagadnień w zakresie czasu pracy i wyna-
grodzeń, czasu pracy w transporcie drogowym, kontroli 
agencji zatrudnienia, problematyki zwalczania i zapobie-
gania handlowi ludźmi – przygotowane dla 763 inspek-
torów pracy; 

 − 16 szkoleń dla inspektorów pracy z tematyki bezpieczeń-
stwa pracy i ochrony zdrowia, a wśród nich: metodyka 
kontroli związanych z badaniem wypadków przy pracy, 
bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach i  instalacjach 
elektroenergetycznych, bezpieczeństwo pracy w zakła-
dach obróbki drewna, w  przedsiębiorstwach rolnych, 
w  budownictwie, przy pracach w  narażeniu na hałas 
i drgania mechaniczne, azbest oraz pracach związanych 
ze zrywką i pozyskiwaniem drewna. Ponadto szkolenia 
dotyczące: zagrożeń chemicznych w  zakładach pracy 
związanych z  substancjami i mieszaninami rakotwórczy-
mi, atmosferami wybuchowymi, czynnikami chemiczny-
mi w środowisku pracy itp. Szkolenia z bezpieczeństwa 
pracy zostały przygotowane dla 519 inspektorów pracy. 

Interesującym uzupełnieniem zajęć teoretycznych były 
zajęcia w terenie m.in. wyjazd na Targi EKO-LAS (maszy-
ny i  urządzenia wykorzystywane w  procesie produkcji 
leśnej od przygotowania gleby pod zalesienie lub odno-
wienie itp.), wizytacja realizacji inwestycji kolejowej Opole 
Główne – Groszowice, zjazd pod ziemię do PGG Oddział 
KWK Staszic-Wujek.

Kategoria III

Szkolenia przeznaczone dla pracowników niewykonu-
jących czynności kontrolno-nadzorczych. W  tej kategorii 
na uwagę zasługiwały szkolenia dotyczące: wybranych 
zagadnień z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zamó-
wień publicznych, systemu elektronicznego obiegu doku-
mentacji, w  tym archiwizacji oraz instrukcji kancelaryjnej, 
gospodarowania majątkiem w  jednostkach budżetowych, 
inwentaryzacji i  procedur likwidacyjnych, postępowania 
dyscyplinarnego, prawa umów, metodyki pracy opiekuna 
zajęć praktycznych podinspektora pracy, itp. W szkoleniach 
tej kategorii uczestniczyło 544 merytorycznych pracowni-
ków Państwowej Inspekcji Pracy.

Kategoria IV

Szkolenia doskonalące kompetencje społeczne, doty-
czące: zarządzania emocjami w  sytuacjach stresowych, 
zachowań asertywnych oraz kształcenia umiejętności 
z  zakresu taktyki i  techniki prowadzenia rozmów i  prze-
słuchań wg wybranych aspektów metody FBI Quantico. 
W 2021 r. w szkoleniach tej kategorii wzięło udział 106 osób.

Kategoria V

Szkolenia dla kadry  kierowniczej PIP dotyczące m.in.: 
budowania zespołów i  rozwiązywania konfliktów w  miej-
scu pracy, zamówień publicznych, kontroli zarządczej oraz 
zapobiegania mobbingowi. Szkolenia przygotowano dla 
136 osób kadry kierowniczej.

Kategoria VI

Narady dla wybranych grup pracowników na temat: 
archiwizowania systemu elektronicznego obiegu doku-
mentacji, ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, zasad 
ustalania wynagrodzenia z punktu widzenia prawa pracy, 
kultury bezpieczeństwa jako skutecznego narzędzia upo-
wszechniającego wiedzę o bhp wśród młodzieży, RODO 
w jednostkach sektora finansów publicznych, infrastruktu-
ry teleinformatycznej w jednostkach organizacyjnych PIP, 
finansów publicznych oraz  narady kierownictwa i  zastęp-
ców okręgowych inspektorów pracy –   przygotowane dla 
456 osób.
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Szkolenia dla podmiotów spoza PIP

Rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny 
pracy

Zgodnie z  art. 9  ustawy o  Państwowej Inspek-
cji Pracy Ośrodek Szkolenia jest upoważniony przez 
Głównego Inspektora Pracy do przeprowadzania kursów 
przygotowujących do opiniowania projektów w  zakresie 
bezpieczeństwa pracy i  ergonomii dla kandydatów na 
rzeczoznawców ds. bezpieczeństwa i  higieny pracy. 
W 2021 r. zorganizowano jedno szkolenie okresowe dla rze-
czoznawców, w którym uczestniczyło 5 osób prowadzących 
działalność w  zakresie opiniowania projektów pod wzglę-
dem bhp na terenie całego kraju.

Szkolenia dla Partnerów Społecznych PIP
W 2021 r. ośrodek szkolenia zorganizował, podob-

nie jak w  roku poprzednim –  szkolenia on-line dla 
społecznych inspektorów pracy wywodzących się z repre-
zentatywnych central związkowych tj.: NSZZ „Solidarność”, 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
oraz Forum Związków Zawodowych. Programy szkolenia 
dostosowano do zgłoszonych wcześniej przez przedsta-
wicieli związków zawodowych potrzeb i propozycji. Były to 
m.in.: zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy, 
metodyka kontroli, prawo pracy w  dobie pandemii. Łącz-
nie w 3 szkoleniach zdalnych uczestniczyło 111 działaczy 
związkowych i społecznych inspektorów pracy.

Rada Programowo-Metodyczna przy OS PIP
W 2021 r. została powołana w nowym składzie Rada Pro-

gramowo-Metodyczna przy Ośrodku Szkolenia Państwo-
wej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. 
Rada Programowo-Metodyczna, zgodnie z Zarządzeniem 
nr 32/20 Głównego Inspektora Pracy, jest organem opi-
niodawczo-doradczym dyrektora ośrodka w  zakresie 
działalności szkoleniowej. 

Cztery posiedzenia Rady w  2021 r. poświęcone były 
zagadnieniom takim jak: metody i  narzędzia do badania 
efektywności szkoleń, przygotowanie materiałów szkolenio-
wych dla uczestników aplikacji inspektorskiej, plan szkoleń 
centralnych na 2022  r., program szkolenia teoretycznego 
aplikacji inspektorskiej. 

Współpraca i  udział OS PIP w  innych projektach 
edukacyjnych

Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu współuczestniczył 
w organizacji dwóch konferencji Państwowej Inspekcji Pracy 
na temat: „Praca zdalna –  dylematy społeczno-prawne” 
oraz ”Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna – pomię-
dzy wyborem a brakiem wyboru”.

Liczba uczestników w poszczególnych kategoriach 
szkoleń doskonalących w 2021 r.

152

544

106 136

456

1 282

I kat. II kat. III kat. IV kat. V kat. VI kat.
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12. Ocena rozwiązań prawnych, 
wnioski legislacyjne oraz opinio-
wanie aktów prawnych

12.1. Ocena rozwiązań prawnych

12. 1.1. Przepisy ustawy z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
i związane z nimi uprawnienia PIP 
dotyczące prowadzenia kontroli w zakresie 
przestrzegania przepisów ustawy

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych -  dalej „ustawa o  PPK” (Dz. U. 
z  2020  r. poz.1342 z  późn. zm.) weszła w  życie z  dniem 
1 stycznia 2019 r., rozszerzając katalog zadań Państwowej 
Inspekcji Pracy w zakresie: 

 − ścigania wykroczeń, o których mowa wart. 106 
i art. 107 ustawy oPPK oraz udziału w postępowaniu 
w sprawach dotyczących tych wykroczeń 
w  charakterze oskarżyciela publicznego (art. 10 
ust. 1 pkt 14b ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy);

 − kontroli spełniania obowiązków wynikających z usta-
wy o PPK, w szczególności:
a)  obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK 

i umów o zarządzanie PPK,
b)  dokonywania wpłat do PPK (art. 10 ust 1  pkt 

15d ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).
Pracownicze plany kapitałowe zostały stworzone w celu 

systematycznego i  długotrwałego gromadzenia oszczęd-
ności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę 
po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. W 2021 r. zakoń-
czyło się wdrażanie PPK, rozpoczęte w 2019 r. od najwięk-
szych firm, a zakończone na jednostkach sektora finansów 
publicznych oraz mikroprzedsiębiorstwach, dla których 
termin na zawarcie umowy o  zarządzanie PPK upłynął 
23 kwietnia 2021 r. 

Dokonując oceny przepisów ustawy o  pracowniczych 
planach kapitałowych, w  aspekcie kontroli ze strony Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, należy zwrócić uwagę na bardzo 
ograniczony zakres działania organów PIP. W przy-
padku stwierdzenia nieprawidłowości w  zakresie stoso-
wania przepisów ustawy o  PPK, inspektor pracy, poza 
prowadzeniem postępowania wykroczeniowego w  spra-
wach o wykroczenia wymienione w art. 106 i art. 107 ustawy 
o PPK, nie posiada uprawnień do kierowania środków praw-
nych przewidzianych ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, 
w postaci wystąpienia czy polecenia. W konsekwencji, poza 
wszczęciem postępowania w sprawach o wykroczenia, nie 
może w  żaden inny sposób zobowiązać kontrolowanego 
podmiotu do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 

np. do zawarcia w imieniu osoby uprawnionej umowy o pro-
wadzenie PPK lub zobowiązania do dokonania wpłaty na 
PPK. 

Należy również wskazać na następujące problemy:
 − przepis art. 106 ustawy o PPK stanowi, że „kto jako 
podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do 
działania w  imieniu podmiotu zatrudniającego, nie 
dopełnia obowiązku zawarcia umowy o  zarządzanie 
PPK w  terminie przewidzianym przepisami podlega 
karze grzywny w  wysokości do 1,5% funduszu 
wynagrodzeń u  danego podmiotu zatrudniającego 
w  roku obrotowym poprzedzającym popełnienie 
czynu zabronionego”. Taki sposób określenia kary 
grzywny budzi wątpliwości i może stwarzać problemy 
praktyczne. W  ustawie brak jest definicji „funduszu 
wynagrodzeń”, co powoduje, że ustalenie wysokości 
grzywny grożącej podmiotowi zatrudniającemu może 
być utrudnione.

 − przepis art. 107 ustawy o PPK stanowi, że „kto jako 
podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do 
działania w imieniu podmiotu zatrudniającego:
a)  pkt 3 - nie zgłasza wymaganych ustawą danych 

lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych 
sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia 
ich udzielenia; 

b)  pkt 4 - nie prowadzi dokumentacji związanej z obli-
czaniem wpłat do PPK

podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 
1 000 000 zł”. Ustawa o PPK nie określa jednak zakresu 
danych, których przekazywanie podlega ochronie, nie 
precyzuje, jaką dokumentację związaną z wpłatami do 
PPK zobowiązany jest prowadzić podmiot zatrudnia-
jący, nie określa również terminu jej przechowywania.

 − ustawodawca nie rozszerzył uprawnień inspektora 
pracy, wynikających z  art. 23 ustawy o  Państwowej 
Inspekcji Pracy o  możliwość żądania dokumentów 
dotyczących PPK. Inspektorzy prowadzą czynności 
kontrolne w zakresie zawierania umów o zarządzanie 
PPK i umów o prowadzenie PPK w oparciu o  art. 23  
ust. 1  pkt 5  ustawy o  Państwowej Inspekcji Pracy, 
który uprawnia do żądania „wszelkich dokumentów 
związanych z  wykonywaniem pracy przez pracowni-
ków”. W ocenie inspektorów pracy jest to umocowanie 
niedostateczne do skutecznego żądania dokumen-
tów z obszaru PPK. Należy podkreślić, że dokumenty 
takie jak umowy o zarządzanie i umowa o prowadze-
nie PPK, czy oświadczenia pracowników o rezygnacji 
z odprowadzania składek na PPK nie stanowią de fac-
to dokumentów związanych z wykonywaniem pracy.
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Aktualnym pozostaje nadal postulat sformułowania 
zamkniętego katalogu zadań Państwowej Inspekcji Pracy 
określonego w art. 10 ust.1 pkt 15d ustawy o PIP, poprzez 
usunięcie zawartego w  nim zwrotu „w szczególności” 
i  wyraźne wskazanie, że do zadań Państwowej Inspekcji 
Pracy należy kontrola spełniania obowiązków wynikających 
z ustawy o PPK, tj. obowiązku zawierania umów o prowa-
dzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, dokonywania wpłat 
do PPK, zgłaszania danych wymaganych ustawą o  PPK 
oraz prowadzenia dokumentacji związanej z  obliczaniem 
wpłat do PPK. Nie wydaje się bowiem, aby przedmiotem 
kontroli sprawowanej przez organy Państwowej Inspekcji 
Pracy mogły być jakiekolwiek inne obowiązki wynikające z  
ustawy  o PPK, zważywszy, że nie należy ona do systemu 
prawa pracy, lecz do systemu zabezpieczenia społeczne-
go, zaś ustawodawca nie wyposażył inspektorów pracy 
w  jakiekolwiek inne instrumenty działania w  przedmioto-
wym zakresie, niż uprawnienia oskarżyciela publicznego. 

12.1.2. Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych - w zakresie rozwiązań 
dotyczących praw i obowiązków pracowników 
i pracodawców.

Celem legislacyjnym ustawy z  dnia 2  marca 2020 r. 
o  szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych (Dz. U. z  2021 r. poz. 2095 z  późn. zm.) było 
przygotowanie rozwiązań dotyczących szeregu dziedzin 
prawa, ułatwiających funkcjonowanie państwa w  związ-
ku z  powstałym zagrożeniem wywołanym rozprzestrze-
niającym się wirusem SARS-CoV-2 i  chorobą COVID-19. 
W 2020 r. i  2021 r. akt ten był wielokrotnie nowelizowany 
przez wprowadzenie kolejnych szczególnych regulacji, 
w tym dotyczących prawa pracy.

Do rozwiązań przewidzianych w  ustawie, a  dotyczą-
cych praw i  obowiązków pracowników i  pracodawców 
należy m.in. możliwość wykonywania pracy w  try-
bie zdalnym. W  treści art. 3  ust. 1  ustawy ustawodaw-
ca wprowadził możliwość polecenia przez pracodawcę 
pracownikowi wykonywania przez czas oznaczony pracy 
zdalnej, zaś w dodanych później ustępach 3-8 tego prze-
pisu uregulował także kwestie dotyczące organizacji pracy 
(zapewnienie narzędzi i  materiałów do jej wykonywania), 
sposobu sprawowania kontroli nad jej wykonywaniem (obo-
wiązek sporządzania ewidencji wykonywanych czynności), 

a także możliwości odwołania pracownika z pracy w trybie 
zdalnym w  każdym czasie. Wprowadzenie przywołanych 
powyżej przepisów ocenić należy pozytywnie -  świadcze-
nie pracy w formie zdalnej pozostaje jednym z najskutecz-
niejszych sposobów minimalizowania ryzyka zakażenia się 
pracowników wirusem SARS-CoV-2. W dalszym ciągu nie 
zostały jednak rozwiązane kwestie związane z  formalnym 
obowiązkiem zapewnienia przez pracodawcę pracownikom 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w odniesieniu 
do miejsca wykonywania pracy zdalnej (w praktyce najczę-
ściej miejsca zamieszkania pracownika). Wątpliwości budzi 
także możliwość prowadzenia przez pracodawcę kontroli 
w  miejscu świadczenia pracy zdalnej, w  tym związanych 
z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 
W ustawie nie przewidziano też rekompensaty finansowej 
dla pracownika, na którego zostały przerzucone częściowo 
koszty świadczenia pracy (m.in. związane z  wykorzysta-
niem własnego sprzętu, czy zwiększonym zużyciem ener-
gii elektrycznej). Należy oczekiwać, że wyżej wymienione 
kwestie zostaną uregulowane w przygotowywanej noweli-
zacji przepisów mającej na celu wprowadzenie na stałe do 
Kodeksu pracy instytucji pracy zdalnej.

Z punktu widzenia celu, jakim kierował się ustawodaw-
ca (przeciwdziałanie zakażeniom SARS-CoV-2) pozytyw-
nie ocenić należy również rozwiązania prawne dotyczące 
zawieszenia wykonywania badań okresowych, a tak-
że zmiany sposobu wykonywania badań wstępnych. 
W art. 12a ustawy zawieszono na czas trwania stanu zagro-
żenia epidemicznego/epidemii wykonywanie przez praco-
dawców i pracowników określonych w art. 229 § 2, 4a i 5 Kp 
obowiązków z zakresu kierowania pracowników na profilak-
tyczne badania okresowe (z jednoczesnym przedłużeniem 
ważności wcześniej wykonanych badań), do wykonywania 
profilaktycznych badań wstępnych i  kontrolnych dopusz-
czono także innych lekarzy niż lekarzy uprawnionych na 
podstawie dotychczasowych przepisów, a  ponadto prze-
widziano także możliwość wykonania tych badań i wydania 
orzeczenia za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość (art. 12a ust. 3  ustawy). Co ważne, rozszerzo-
no katalog przypadków niepodlegania przez pracowników 
wstępnym badaniom lekarskim. Przedłużono do 180 dni 
okres pomiędzy zakończeniem przez pracownika pracy na 
poprzednim stanowisku a  rozpoczęciem pracy na nowym 
stanowisku, o którym mowa  art. 229 § 11 pkt 1 i 2 Kp.  Zwol-
niono także od  obowiązku przeprowadzenia tych badań, 
niezależnie od okresu przerwy, osoby zatrudniane na sta-
nowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne 
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań 
do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na 
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badania lekarskie a  pracodawca stwierdzi, że warunki te 
odpowiadają warunkom występującym na danym stanowi-
sku pracy. 

Nie zostały jednak usunięte wątpliwości dotyczące 
przeprowadzania badań okresowych w czasie trwającego 
ustawowego zawieszenia ich wykonywania - z jednej strony 
skierowanie na takie badania można uznać za sprzeczne 
z  literalnym brzmieniem art. 12a ust. 1  ustawy, z  drugiej 
-  sprawdzenie istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania danej pracy, może mieć swoje uzasadnie-
nie w  obowiązku pracodawcy zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom.

Pozytywnie ocenić należy regulację dotyczącą zmian 
w  zakresie szkoleń wstępnych i  przedłużenie ter-
minu wykonania szkoleń okresowych. I  tak art. 12e 
ust. 1 ustawy dopuszcza w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego/epidemii możliwość przeprowa-
dzenia szkoleń wstępnych z zakresu bhp za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej. Ustawodawca w  pkt 
1-4 omawianego przepisu wyłączył z  tej możliwości jedy-
nie instruktaż stanowiskowy pracowników, w odniesieniu do 
których szkolenie zdalne byłoby niemożliwe lub nieefektyw-
ne, m.in. zatrudnionych na stanowisku robotniczym. Należy 
podkreślić, że w art. 12e ust. 1 ustawy stworzono jedynie 
możliwość, a  nie obowiązek przeprowadzenia szkoleń 
wstępnych z zakresu bhp w sposób zdalny, zostawiając po 
stronie pracodawcy decyzję, czy w konkretnym przypadku 
z niej skorzysta. Z kolei, zgodnie z art. 12e ust. 2 ustawy, 
wydłużony został termin do przeprowadzenia szkoleń okre-
sowych z zakresu bhp, nie wyłączając przy tym możliwości 
ich prowadzenia przez pracodawcę w  stanie zagrożenia 
epidemicznego/epidemii. 

W art. 15g, art. 15gb, art. 15zf ustawy przewidziano 
możliwość  zawarcia porozumienia pomiędzy praco-
dawcą a przedstawicielami pracowników, w zakresie 
wprowadzenia przestoju ekonomicznego, modyfi-
kacji warunków zatrudnienia wynikających z umów 
o  pracę i  wprowadzenia równoważnego systemu 
czasu pracy w  okresie rozliczeniowym nieprzekra-
czającym 12 miesięcy.

Celem wprowadzenia powyższych uregulowań była 
pomoc pracodawcom poprzez stworzenie możliwości ogra-
niczenia części spoczywających na nich ciężarów zwią-
zanych z  zatrudnieniem, co zapobiec miało zwolnieniom 
pracowników. W zależności od podstawy prawnej zawarcia 
porozumienia wprowadzony może być m. in.: przestój eko-
nomiczny - z którym związane jest obniżenie wypłacanego 
pracownikom wynagrodzenia (art. 15g ust. 6 w zw. z ust. 11 
i art. 15gb ust. 1 pkt 2 ustawy), pogorszenie poszczególnym 

grupom pracowników warunków pracy i płacy, w tym przede 
wszystkim obniżenie wymiaru czasu pracy i  odpowiednio 
wynagrodzenia (art. 15g ust. 8 w zw. z ust. 11, art. 15 gb 
ust. 1 pkt 1 i art. 15zf ust. 1 pkt 3 ustawy) albo wprowadze-
nie w zakładzie pracy równoważnego systemu czasu pracy 
czy dłuższych okresów rozliczeniowych (art. 15zf ust. 1 pkt 
2 ustawy). 

Wprowadzanie powyższych rozwiązań na podstawie 
porozumień zbiorowych zawieranych pomiędzy pracodaw-
cą a przedstawicielami wszystkich pracowników (związkami 
zawodowymi działającymi u pracodawcy, a w razie ich bra-
ku, przedstawicielami załogi wybranymi w  sposób ustalo-
ny u danego pracodawcy) ułatwia prowadzenie negocjacji 
w  tym przedmiocie, gwarantuje szybkość wprowadzenia 
uzgodnionych rozwiązań, a  także skutkuje brakiem zasto-
sowania przepisów przewidujących szczególną ochronę 
niektórych kategorii pracowników przed jednostronnymi 
czynnościami pracodawcy zmierzającymi do pogorszenia 
im warunków zatrudnienia. 

Należy zauważyć, że ustawodawca z zawarciem przez 
pracodawcę porozumienia łączy prawo do określonego 
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z  Fundu-
szu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  (art. 15g 
i 15gb ustawy). Jednocześnie na podstawie art. 15gg usta-
wy prawo do ubiegania się o stosowne dofinansowanie do 
wynagrodzeń pracowników ustawodawca przyznaje także 
pracodawcom, którzy nie objęli pracowników porozumienia-
mi pogarszającymi ich sytuację pracowniczą. 

Przykładem uregulowania, które może nasuwać wątpli-
wości jest art. 15g ust. 8  ustawy, gdzie zakres obniżenia 
wymiaru etatu pracowników limitowany jest zapewnieniem 
„minimalnego wynagrodzeniem za pracę, z uwzględnieniem 
wymiaru czasu pracy”. Podobne uregulowanie przewidzia-
ne zostało w art. 15gb ust. 1 pkt 1 ustawy, niemniej grani-
cę tę określono jako „minimalne wynagrodzenie za pracę, 
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed 
jego obniżeniem.” Doprecyzowanie tylko w drugim z wymie-
nionych przepisów, że chodzi o minimalne wynagrodzenie 
za pracę z uwzględnieniem czasu pracy przed jego obni-
żeniem, nakazuje przy zastosowaniu zasady racjonalności 
prawodawcy przyjąć, że w pierwszym przypadku limit w tym 
zakresie określony został jako minimalne wynagrodzenie za 
pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika 
po dokonanym obniżeniu. 

W odniesieniu do art. 15zf ust. 1  pkt 2  ustawy i  wyni-
kającej z  niego możliwości wprowadzenia równoważnego 
systemu czasu pracy z przedłużonym dobowym wymiarem 
czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprze-
kraczającym 12 miesięcy, należy wskazać, że powyższe 
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uprawnienia pracodawcy zależą przede wszystkim od jego 
sytuacji ekonomicznej, w jakiej się znajduje (warunek spad-
ku obrotów gospodarczych) i której zweryfikowanie w toku 
podejmowanych czynności kontrolnych przez inspekto-
ra pracy jest bardzo utrudnione, albo wręcz niemożliwe. 
Ponadto, wydaje się że wprowadzenie takiego rozwiązania 
może nastąpić także na podstawie przepisów Kodeksu pra-
cy (zob. art. 129 § 2, art. 135 § 1 w zw. z art. 150 § 1-3 Kp). 

W oparciu o art. 15zf ust. 1 pkt 1 ustawy możliwe jest 
wprowadzenie skróconego okresu odpoczynku dobo-
wego i tygodniowego. Co istotne, powyższe uprawnienie 
pracodawcy nie zostało uwarunkowane zawarciem poro-
zumienia z  przedstawicielami pracowników, co oznacza, 
że decyzję w  powyższym zakresie podejmuje wyłącznie 
pracodawca pod tym wszakże warunkiem, że wystąpił 
u  niego „spadek obrotów gospodarczych” w  rozumieniu 
ust. 2  przywołanego przepisu i  nie zalega z  uiszczaniem 
należności publicznoprawnych, o  których mowa w  ust. 1. 
W kontekście czynności kontrolnych podejmowanych przez 
inspektorów pracy należy podkreślić, że inspektorzy pracy 
nie dysponują instrumentami umożliwiającymi zbadanie 
faktycznej sytuacji ekonomicznej pracodawcy, co w konse-
kwencji może prowadzić do nadużyć w tej sferze. 

W treści art. 15x ustawy zawarte zostało szczególne 
uprawnienie do ograniczenia praw pracowników 
w  okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii. 
W  myśl przywołanego przepisu zamknięty katalog praco-
dawców (wskazany w ust. 2) ma możliwość zmiany systemu 
i  rozkładu czasu pracy, polecenia wykonywania pracowni-
kom pracy w godzinach nadliczbowych, polecenia dyżuru, 
w  tym z  naruszeniem prawa pracownika do odpoczynku, 
czy polecenia realizowania prawa do odpoczynku w miejscu 
wyznaczonym przez pracodawcę, z czym łączą się dodatko-
we uprawnienia pracodawcy, związane z ingerencją w urlop 
pracownika oraz obowiązki dotyczące zakwaterowania 
i zapewnienia wyżywienia „skoszarowanych” pracowników. 
Nie jest wymagane porozumienie się w  tym przedmiocie 
ze związkami zawodowymi czy przedstawicielami załogi, 
a  zatem decyzja o  skorzystaniu z  tych uprawnień zale-
ży wyłącznie do pracodawcy. Podkreślić należy, że mimo 
zamkniętego katalogu podmiotów mogących korzystać 
z wyżej wymienionych uprawnień, rozstrzygnięcie - w trak-
cie podejmowanych czynności kontrolnych - czy dany pra-
codawca należy do tego grona, może sprawiać trudności.

Pozytywnie należy ocenić uprawnienie pracodawcy 
do wysłania pracownika (bez jego zgody) na urlop 
wypoczynkowy (art. 15gc ustawy), niemniej możliwość 
udzielenia pracownikowi - bez jego zgody i z pominięciem 
planu urlopów, w  terminie wskazanym przez pracodawcę 

urlopu zaległego - ograniczona została wyłącznie do urlopu 
zaległego w wymiarze nie większym niż 30 dni.

Należy zwrócić uwagę na wprowadzony limit w zakresie 
świadczeń wypłacanych w związku z rozwiązaniem 
stosunku pracy i  niektórych umów cywilnopraw-
nych (art. 15gd ustawy). Pracodawca, u którego wystąpił 
spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obcią-
żenia funduszu wynagrodzeń ma możliwość ograniczenia 
-  do wysokości 10-krotności minimalnego wynagrodzenia 
- wypłacanych odpraw, odszkodowań i  innych świadczeń, 
do których zobowiązany jest w  związku z  rozwiązaniem 
stosunku pracy w  okresie stanu zagrożenia epidemicz-
nego. Co istotne, z uwagi na to, że ustawodawca odwołał 
się do pojęcia spadku obrotów gospodarczych możliwość 
zastosowania powyższego limitu nie została przewidziana 
dla pracodawców nie będących przedsiębiorcami (np. urzę-
dów). Choć pozytywnie należy ocenić ograniczenie obcią-
żeń finansowych pracodawcy w  okresie trudnej sytuacji 
ekonomicznej związanej z  COVID-19, ponownie wskazać 
należy na potencjalne trudności inspektorów pracy w usta-
leniu, że stosowne przesłanki ekonomiczne w  przypadku 
danego podmiotu gospodarczego faktycznie wystąpiły.

Przykładem pomocy dla pracodawców jest także 
możliwość zawieszenia obowiązków pracodawcy 
związanych z  zakładowym funduszem świadczeń 
socjalnych (art. 15ge ustawy). I tak pracodawca, u którego 
w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, a następ-
nie epidemii doszło do spadku obrotów gospodarczych 
lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń 
uprawniony jest do zawieszenia obowiązków związanych 
z  tworzeniem lub funkcjonowaniem zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych, dokonywaniem odpisów pod-
stawowych czy wypłaty świadczeń urlopowych, przy czym 
w sytuacji gdy u danego pracodawcy działają organizacje 
związkowe, zawieszenie wymaga porozumienia z tymi orga-
nizacjami. W  tym miejscu nasuwać się może pytanie, dla-
czego obowiązek uzgodnienia przez pracodawcę działań na 
tym polu z przedstawicielstwem pracowników przewidziany 
został jedynie dla zakładów pracy, w ramach których dzia-
ła reprezentatywna organizacja związkowa, o której mowa 
w art. 15g ust. 11 pkt 1 albo 2 ustawy (tj. zrzeszająca co naj-
mniej 5% pracowników tego pracodawcy). Niezależnie od 
powyższego, zgodnie z ust. 3 omawianego przepisu praco-
dawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych 
lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń nie 
stosuje postanowień układów zbiorowych pracy lub regu-
laminów wynagradzania, wprowadzonych na podstawie 
art. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych, ustalających wyższą wysokość odpisu na zakładowy 
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fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o cha-
rakterze socjalno-bytowym niż określa ustawa. Dokonując 
oceny powyższych rozwiązań należy podkreślić, że po raz 
kolejny ustawodawca odwołuje się do sytuacji ekonomicz-
nej pracodawcy, a zatem kwestią sporną może być to, czy 
warunki umożliwiające korzystanie ze stosownego zwolnie-
nia zostały po stronie danego pracodawcy spełnione. 

Należy również odnieść się do tymczasowych rozwią-
zań związanych z pobytem i pracą cudzoziemców na 
terenie RP (art. 15z – 15z7 i art. 15zd ustawy). Za pozytywne 
można uznać wprowadzone ustawą rozwiązania dotyczące 
przedłużenia, z mocy ustawy, legalności pobytu cudzoziem-
ców i członków ich rodzin, na podstawie wiz krajowych (art. 
15zd ustawy), krótkoterminowych tytułów pobytowych (art. 
15z1 ustawy) i  innych podstaw pobytu (art. 15 z4 ustawy), 
a także przewidziane w art. 15z7 ustawy uregulowanie zwal-
niające niektórych cudzoziemców z  posiadania w  czasie 
pandemii zezwolenia na pracę. Także uregulowanie umoż-
liwiające pracownikom–cudzoziemcom, których warunki 
pracy i  płacy zmieniły się w  wyniku korzystania z  upraw-
nień przewidzianych w art. 3, 15g ust. 8, 15x lub art. 15 zf 
ust. 1 ustawy, dalsze wykonywanie pracy, uznać należy za 
potrzebne i niestwarzające większych problemów interpre-
tacyjnych. Wprowadzenie omawianych rozwiązań prawnych 
nie tylko umożliwiło legalizację pobytu cudzoziemca na tere-
nie RP, ale i dalsze dopuszczanie go do wykonywanej pracy. 

Poza opisanymi wyżej rozwiązaniami należy zwrócić 
uwagę na art. 15f ustawy, w  którego treści przewidziano 
(poza wyjątkami określonymi w ust. 1a tego przepisu) zwol-
nienie młodocianego pracownika odbywającego 
przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia 
pracy w okresie czasowego ograniczenia lub zawie-
szenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 
Z  uregulowania zawartego w  ust. 2  omawianego artykułu, 
w powiązaniu z art. 80 Kp wynika, że pracodawca  nie ma 
ustawowego obowiązku wypłacania młodocianemu pra-
cownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z  obowiąz-
ku świadczenia pracy, jeśli jednak wynagrodzenie to mu 
wypłaci, zachowuje prawo do refundacji przewidzianej sto-
sowną umową, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409). Uregulowanie to 
należy ocenić pozytywnie.

W art. 15gf ustawy przewidziano możliwość wypowie-
dzenia w  okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii umowy o zakazie 
konkurencji (z zachowaniem terminu 7 dni). Należy podkre-
ślić, że uprawnienie to przewidziano dla obu stron stosunku 
pracy oraz stron stosunków o charakterze cywilnoprawnym. 

Z uwagi na to, że z instytucji tej można skorzystać niezależnie 
od istnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków, w prakty-
ce na podstawie tego przepisu istnieje możliwość uwolnienia 
się od stosownej umowy także przez podmioty, na których 
funkcjonowanie pandemia COVID-19 w  żaden sposób nie 
wpłynęła. Taka zmiana przepisów, ingerująca w  zasadę 
swobody umów i  obowiązek wypełnienia zaciągniętych 
zobowiązań, może budzić uzasadnione zastrzeżenia. 

Należy przywołać również art. 15i ustawy, który przesą-
dza o  złagodzeniu obowiązującego zakazu handlu 
w  niedziele -  w okresie obowiązywania stanu zagroże-
nia epidemicznego lub epidemii i  30 dni po ich odwołaniu 
dopuszczalne jest w  niedziele niebędące jednocześnie 
dniami świątecznymi, wykonywanie czynności związanych 
z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu 
i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby, a także powierza-
nie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich 
czynności. Trudności w  kontroli prawidłowego stosowania 
tego przepisu związane mogą być z  interpretacją pojęcia 
„towar pierwszej potrzeby”, które nie zostało zdefiniowane 
w ustawie.

W przepisach art. 15zzzzzo - art.15zzzzzx ustawodawca 
przewidział możliwość nałożenia  (w drodze rozporządzenia 
Rady Ministrów) obowiązku zmniejszenia zatrudnienia 
lub wprowadzenia na czas określony, nie dłuższy niż 
do końca danego roku budżetowego, mniej korzyst-
nych warunków zatrudnienia pracowników niż 
wynikające z  podstawy nawiązania stosunku pracy 
w urzędach i organach administracji państwowej. Nie-
mniej dotychczas stosowne rozporządzenie Rady Ministrów 
nie zostało wydane.

Podsumowując należy stwierdzić, że pospieszny tryb 
uchwalania ustawy covidowej powodował brak spójno-
ści i zgodności rozwiązań z dotychczasowymi regulacja-
mi, co skutkowało niejednolitą wykładnią wprowadzanych 
przepisów. W miarę upływu czasu część z tych wątpliwości 
rozwiązano poprzez kolejne nowelizacje, a także interpreta-
cje pojawiające się na internetowych stronach rządowych. 
Niemniej rozstrzyganie pewnych kwestii nadal spoczywa na 
adresatach stosownych rozwiązań i organach stosujących 
prawo. 

12.1.3. Regulacje wprowadzone do 
Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
poprawy skuteczności egzekucji świadczeń 
alimentacyjnych

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 
6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 
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skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. 
poz. 2432), która weszła w życie 1 grudnia 2020 r., polegała 
na dodaniu do Kodeksu pracy nowych regulacji zawartych 
w art. 281 § 2 oraz 282 § 3 Kp. Pierwszy ze wskazanych 
przepisów stanowi typ kwalifikowany wykroczenia polegają-
cego na braku potwierdzenia na piśmie zawartej z pracow-
nikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy. 
Jeżeli osobą, której nie potwierdzono w formie pisemnej 
warunków oraz rodzaju umowy o pracę jest osoba, o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. 
o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (czyli osoba, wobec 
której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub 
egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytu-
łu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności 
egzekucji alimentów, a która zalega ze spełnieniem tych 
świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące) pracodawca 
lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzyw-
ny od 1 500 zł do 45 000 zł. Drugi z przepisów wprowa-
dza odpowiedzialność wykroczeniową z tytułu wypłacenia 
osobie, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wyna-
grodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy 
o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świad-
czeń alimentacyjnych.

Oceniając powyższe zmiany, przede wszystkim na pozy-
tywną ocenę zasługuje sam fakt wprowadzenia przez usta-
wodawcę unormowań zaostrzających odpowiedzialność 
osób zatrudniających nielegalnie dłużników alimentacyj-
nych. Przepisy te powinny pozwolić na ograniczenie liczby 
przypadków nielegalnego zatrudniania osób nie realizują-
cych obowiązków alimentacyjnych oraz sytuacji wypłacania 
takim osobom wynagrodzenia wyższego niż wynikające 
z umowy o pracę, bez dokonywania należnych potrąceń.

Jednocześnie określone wątpliwości mogą budzić 
praktyczne możliwości weryfikacji nielegalnego zatrudnia-
nia dłużników alimentacyjnych przez inspektorów pracy. 
W praktyce mogą wystąpić problemy z ujawnieniem pro-
cederu zatrudniania „na czarno” lub wypłacania części 
wynagrodzenia poza listą płac pracownikowi będącemu 
dłużnikiem alimentacyjnym, gdyż z uwagi na negatywne 
konsekwencje żadna ze stron stosunku pracy nie jest zain-
teresowana ujawnieniem tego faktu. W efekcie ustalenie 
przez inspektorów pracy rzeczywistego stanu faktyczne-
go w tym zakresie może być bardzo utrudnione. Przy tym 
narzędziem, które może pozytywnie wpłynąć na skutecz-
ność organów Państwowej Inspekcji Pracy prowadzących 
kontrole w tym obszarze jest możliwość korzystania z uru-
chomionego w dniu 1 grudnia 2021 r. Krajowego Rejestru 
Zadłużonych (KRZ) prowadzonego przez Ministra Spra-
wiedliwości, w którym ujawniane są informacje o osobach 

fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń 
alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa 
powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku 
bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze 
spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesią-
ce. Dotychczasowy brak dostępu do KRZ powodował, że 
w praktyce znowelizowane przepisy Kodeksu pracy, mające 
na celu poprawę skuteczności egzekucji świadczeń alimen-
tacyjnych, pozostawały martwe.

Mając powyższe na uwadze, dopiero w 2022 r. będzie 
można ocenić funkcjonowanie w praktyce wprowadzonych 
rozwiązań prawnych.

12.1.4. Wstępna ocena - w aspekcie 
uprawnień kontrolnych PIP – przepisów ustawy 
z dnia 14 października 2021 r. o zmianie 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 
i święta oraz w niektóre inne dni

Na gruncie obowiązujących od 1 marca 2018 r. przepi-
sów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu 
w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 936  ze zm.) upowszechniła się praktyka „obchodze-
nia” zakazu handlu poprzez niewłaściwe stosowanie prze-
widzianych w ustawie wyjątków,  w szczególności tych 
dotyczących:
1. placówek handlowych, w których przeważająca dzia-

łalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji 
miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier loso-
wych i zakładów wzajemnych;

2. placówek pocztowych w  rozumieniu ustawy z  dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;

3. placówek handlowych, w  których handel jest prowa-
dzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną 
wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny 
rachunek.

Na problemy w tym przedmiocie wskazywała Państwo-
wa Inspekcja Pracy, postulując jednocześnie wprowadzenie 
odpowiednich zmian legislacyjnych.  

W dniu 1 lutego 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 
14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 
poz. 1891). Głównym założeniem projektowanych zmian 
było wyeliminowanie nieprawidłowego stosowania wyłą-
czeń przewidzianych w art. 6 ust. 1 ustawy, pozwalających 
na prowadzenie handlu i wykonywanie czynności związa-
nych z handlem w niedziele i święta. 

Dokonując wstępnej oceny rozwiązań zawartych w usta-
wie, co do zasady, za pozytywne należy uznać:
1. zmianę brzmienia  art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy poprzez 

wyraźne wskazanie, iż z  wyłączenia spod zakazu 
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handlu mogą korzystać placówki pocztowe w  rozu-
mieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
– Prawo pocztowe, których przeważająca działalność 
polega na świadczeniu usług pocztowych, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy. W poprzednim stanie 
prawnym placówki typowo handlowe korzystały z tego 
wyłączenia, tworząc w sklepie punkt pocztowy, dzięki 
czemu mogły prowadzić handel w niedziele i święta. 
Zmiana przepisów, w  połączeniu ze zmianą defini-
cji przeważającej działalności (warunek co najmniej 
40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży) powinna 
zapewnić możliwość korzystania z  wyłączenia spod 
zakazu handlu zgodnie z  pierwotnym założeniem, 
czyli wyłącznie przez typowe placówki pocztowe. 

2. zobowiązanie placówek handlowych zamierzających 
korzystać z  wyłączeń dotyczących „przeważającej 
działalności”,  przewidzianych w art. 6 ust.1 pkt 2, 5-7 
i 28-30 ustawy, do prowadzenia ewidencji miesięczne-
go przychodu ze sprzedaży, zawierającej informacje 
o przychodzie z działalności korzystającej z wyłącze-
nia oraz o  przychodzie z  pozostałej działalności, ze 
wskazaniem, że w  toku postępowania kontrolnego 
inspektor pracy ma prawo żądania od przedsiębiorcy 
przedłożenia wyżej wymienionej ewidencji. Wzór oraz 
szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia ewi-
dencji będzie określać rozporządzenie wydane przez 
Ministra Finansów. Wskazana ewidencja przychodów 
ma umożliwić inspektorom pracy kontrolę, czy dana 
placówka spełnia kryteria określone w ustawie. Nowe 
przepisy przewidują też karę grzywny za niedopeł-
nienie obowiązku prowadzenia ewidencji. Praktyka 
pokaże, na ile ewidencja, będąca nowym narzędziem 
zarówno dla podmiotów zobowiązanych do jej prowa-
dzenia, jak i inspektorów pracy dokonujących jej ana-
lizy, przyczyni się do prawidłowego egzekwowania 
przepisów dotyczących ograniczenia handlu. 

3. określenie zamkniętego katalogu osób (dzieci wła-
sne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, rodzice, 
macocha, ojczym, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie), 
z  których nieodpłatnej pomocy może skorzystać 
przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzą-
cy handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu 
i na własny rachunek, z zastrzeżeniem, że osoby te 
nie mogą być pracownikami ani zatrudnionymi w pla-
cówce handlowej prowadzonej przez takiego przed-
siębiorcę. Jednocześnie należy wskazać na możliwe 
trudności przy ewentualnej weryfikacji osób wspoma-
gających przedsiębiorcę pod kątem stopnia spokrew-
nienia z przedsiębiorcą.

Z całą pewnością nowelizacja przepisów o  ogranicze-
niu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni była 
potrzebna, zwłaszcza, że możliwość stosowania przez 
inspektorów pracy sankcji wobec przedsiębiorców obcho-
dzących przepisy ustawy - w obliczu korzystnej dla przed-
siębiorców wykładni przepisów prezentowanej przez sądy 
-  stawała się coraz większą fikcją. Na tym etapie trudno 
jednak jednoznacznie przesądzić, na ile proponowane 
rozwiązania przyniosą oczekiwane rezultaty. Dopiero 
2022 r. pozwoli na sformułowanie pełniejszej oceny roz-
wiązań wprowadzonych powyższą ustawą. Doświadczenia 
pierwszych dni po wejściu w życie znowelizowanych prze-
pisów wskazują, że placówki handlowe poszukują nowych 
sposobów na obchodzenie prawa i powołując się na wyłą-
czenia przewidziane w ustawie organizują na terenie sklepu 
czytelnie, czy wypożyczalnie sprzętu turystycznego, bądź 
też przekształcają się w placówki handlowe na dworcu.  

12.2. Wnioski legislacyjne Głównego 
Inspektora Pracy

Główny Inspektor Pracy, realizując swoje uprawnienia 
określone w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, skierował do właści-
wych ministrów 19 wniosków legislacyjnych.

Do Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej skiero-
wano wnioski legislacyjne dotyczące: 

 ● zmiany art. 36 ust. 4  ustawy z  dnia 13 października 
1998  r. o  systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.) poprzez wprowadzenie 
obowiązku zgłoszenia osób zatrudnionych lub wykonu-
jących inną pracę zarobkową do ubezpieczeń społecz-
nych przed dopuszczeniem do pracy. 
Przywołany przepis stanowi obecnie, że podmiot powie-
rzający pracę zobowiązany jest zgłosić do ubezpieczeń 
społecznych osoby podlegające tym ubezpieczeniom 
w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpie-
czenia. Takie uregulowanie powoduje, że wiele podmio-
tów zatrudniających powierza pracę osobom fizycznym 
po upływie wyżej wymienionego terminu, niespełniw-
szy obowiązku dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń 
społecznych. Wprowadzenie obowiązku zgłoszenia 
do ubezpieczeń społecznych przed dopuszczeniem 
do pracy powinno w znacznym stopniu zwiększyć sku-
teczność prowadzonych przez Państwową Inspekcję 
Pracy kontroli legalności zatrudnienia, a  także przy-
czynić się do wzmocnienia ochrony praw pracowników 
i innych osób wykonujących pracę zarobkową.
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W odpowiedzi na powyższy wniosek Ministerstwo 
Rodziny i  Polityki Społecznej poinformowało, że 
przeanalizuje możliwość skrócenia terminu zgłasza-
nia ubezpieczonych przez płatników składek, pod 
kątem możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian 
legislacyjnych.

 ● wprowadzenia przepisów umożliwiających Państwowej 
Inspekcji Pracy bezpośredni dostęp do pozostających 
w  zasobach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
danych dotyczących zgłoszenia pracobiorców 
do ubezpieczeń społecznych z  użyciem narzędzi 
komunikacji elektronicznej, np. poprzez zapewnienie 
inspektorom pracy bezpośredniego dostępu do systemu 
teleinformatycznego ZUS w  określonym zakresie.
Obecnie art. 50 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o  systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U. z  2021 r. poz. 423, z  późn. zm.) regulujący 
obowiązek przekazania Państwowej Inspekcji 
Pracy danych płatnika i  ubezpieczonego obejmuje 
jedynie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych 
cudzoziemców, nie odnosi się natomiast do obywateli 
polskich. Poza tym, w  obowiązującym stanie 
prawnym przekazywanie przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych informacji dotyczących płatników składek 
ma miejsce z  opóźnieniem (w okresach kwartalnych), 
a  pozyskiwanie przez Państwową Inspekcję Pracy 
danych osoby ubezpieczonej odbywa się w  formie 
papierowej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na 
podstawie wniosku składanego elektronicznie poprzez 
platformę PUE-ZUS, co wiąże się z  dużym nakładem 
pracy osób zaangażowanych po stronie PIP i ZUS oraz 
długim okresem wymiany korespondencji pomiędzy 
tymi instytucjami. 
Do chwili obecnej nie otrzymano odpowiedzi na wniosek.

 ● zmiany art. 2  ust. 1  pkt 40 ustawy z  dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.) poprzez objęcie 
definicją wykonywania pracy przez cudzoziemca (a tym 
samym – obowiązkiem posiadania zezwolenia na pracę) 
również wykonywania powtarzających się świadczeń 
niepieniężnych na rzecz spółek z  ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych na podstawie 
art. 176 lub art. 356 Kodeksu spółek handlowych. 
Z  doświadczeń inspektorów pracy prowadzących 
kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców wynika, 
że w  okresie ostatnich kilku lat nasila się zjawisko 
obchodzenia przepisów dotyczących obowiązku 

uzyskiwania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców 
poprzez stosowanie art. 176 lub art. 356 Kodeksu 
spółek handlowych. Przywołane przepisy przewidują 
możliwość zobowiązania wspólnika spółki do 
powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz 
spółki. W  takim przypadku w  umowie spółki należy 
oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń, a wspólnikowi 
przysługuje wynagrodzenie za ich wykonywanie. 
Należy podkreślić, że osoba świadcząca pracę w takiej 
formie jest pozbawiona elementarnej ochrony, z której 
korzystają pracownicy. Nie jest ona bowiem objęta 
ubezpieczeniami społecznymi ani ubezpieczeniem 
zdrowotnym, nie ma również zagwarantowanego 
prawa do minimalnego wynagrodzenia za pracę 
lub minimalnej stawki godzinowej. Wprowadzenie 
wnioskowanej zmiany doprowadziłoby do skutecznego 
wyeliminowania procederu obchodzenia przepisów 
dotyczących zatrudniania cudzoziemców oraz 
wzmocniłoby ochronę ich praw na polskim rynku pracy. 
Zmiana ta przyczyniłaby się również do usprawnienia 
i przyspieszenia prowadzonych przez inspektorów pracy 
(oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej) czynności 
kontrolnych w  zakresie legalności zatrudnienia 
cudzoziemców. 
Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią Ministerstwa – zgło-
szona propozycja zostanie rozważona przy okazji naj-
bliższych prac nad przepisami dotyczącymi powierzania 
pracy cudzoziemcom.

 ● zmiany art. 24 ust. 6  ustawy z  dnia 10 czerwca 
2016 r. o  delegowaniu pracowników w  ramach świad-
czenia usług (Dz.U. z  2021 r. poz. 1140), polegającej 
na wprowadzeniu obowiązku składania oświadczenia 
o delegowaniu pracownika na terytorium RP oraz zawia-
domienia o zmianie informacji zawartych w oświadczeniu 
wyłącznie w  postaci elektronicznej, za pośrednictwem 
Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, o  którym mowa 
w  dziale III ustawy z  dnia 6  marca 2018 r. o  Central-
nej Ewidencji i  Informacji o  Działalności Gospodarczej 
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2296, z późn. zm.).
Na mocy powołanej ustawy o delegowaniu pracowników 
w ramach świadczenia usług nałożono na zagraniczne-
go pracodawcę delegującego obowiązek powiadomienia 
Państwowej Inspekcji Pracy o  fakcie delegowania pra-
cownika na terytorium RP – poprzez złożenie w posta-
ci papierowej lub elektronicznej (w języku polskim lub 
angielskim) oświadczenia o delegowaniu pracownika na 
terytorium RP oraz zawiadomienia o zmianie informacji 



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

ROZDZIAŁ 12  251 

zawartych w  oświadczeniu. Oświadczenie to powinno 
zostać złożone do Państwowej Inspekcji Pracy najpóź-
niej w  dniu rozpoczęcia świadczenia usługi na teryto-
rium RP (w dniu rozpoczęcia pracy w  Polsce przez 
pracownika delegowanego), a zawiadomienie o zmianie 
informacji – w terminie 7 dni roboczych od dnia zaist-
nienia zmiany. Ze względu na to, że obecnie obowią-
zujące przepisy umożliwiają złożenie oświadczenia 
w wersji papierowej, przy krótkich okresach delegowa-
nia Państwowa Inspekcja Pracy bardzo często uzyskuje 
informację o  delegowaniu już po zakończeniu okresu 
świadczenia usług na terytorium RP, co utrudnia sku-
teczne przeprowadzenie kontroli.
W odpowiedzi na wniosek Ministerstwo Rodziny i Poli-
tyki Społecznej przekazało, iż – z uwagi na złożoność 
przedstawionej problematyki, wypracowanie właści-
wych rozwiązań prawnych mających na celu realizację 
postulatu byłoby możliwe wyłącznie po przeprowa-
dzeniu pogłębionej analizy zagadnienia w  kontekście 
zasady swobody świadczenia usług, jak również kon-
sultacji z właściwymi resortami oraz Państwową Inspek-
cją Pracy.

 ● nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 
24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronio-
nych młodocianym i  warunków ich zatrudniania przy 
niektórych z  tych prac (Dz.U. z  2016 r. poz. 1509) 
w zakresie rozstrzygnięcia, w jaki sposób ma być reali-
zowane przez młodocianych przygotowanie zawodowe 
(część praktyczna) w  zakładach, w  których podczas 
prac występuje narażenie na szkodliwe działanie czyn-
ników chemicznych i  pyłów wskazanych w  części II 
pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia (rakotwór-
cze i mutagenne).
Przepisy obowiązującego rozporządzenia w  sprawie 
wykazu prac wzbronionych młodocianym i  warunków 
ich zatrudniania przy niektórych z tych prac nie wpro-
wadzają odstępstwa zezwalającego młodocianemu 
w wieku powyżej 16 lat na pracę związaną z naraże-
niem na pyły o działaniu rakotwórczym lub mutagen-
nym oraz prace w narażeniu na substancje, mieszaniny 
lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym, jeżeli jest to potrzebne do odbycia 
przygotowania zawodowego przez młodocianego. 
Tym samym obecnie nie jest możliwe odbywanie prak-
tyk przez uczniów w  ramach przygotowania do wielu 
zawodów, których prace są związane z narażeniem na 
czynniki chemiczne i pyły o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym. Oznacza to jednocześnie, że przepisy 

wyżej wymienionego rozporządzenia nie korespondują 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
15 lutego 2019 r. w  sprawie ogólnych celów i  zadań 
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 316, z późn. zm.), które nakazuje odbycie 
praktycznej nauki zawodu przez wszystkich uczniów 
szkolnictwa branżowego.
Pismo z  wnioskiem o  nowelizację przepisów zostało 
także przekazane do wiadomości Ministra Zdrowia 
oraz Ministra Edukacji i Nauki.
W odpowiedzi Minister Zdrowia poinformował Głów-
nego Inspektora Pracy oraz Ministra Edukacji i Nauki, 
że Konsultant Krajowy w  dziedzinie medycyny pra-
cy podziela stanowisko Głównego Inspektora Pracy 
mające na celu rozstrzygnięcie, jak ma być realizo-
wane przez młodocianych przygotowanie zawodowe 
w zakładach, w których podczas prac występuje nara-
żenie na szkodliwe działanie czynników chemicznych 
i pyłów. W opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
medycyny pracy należy rozważyć zmianę przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów w  sprawie wykazu 
prac wzbronionych młodocianym i  warunków ich 
zatrudniania przy niektórych z  tych prac, poprzez 
wprowadzenie odstępstwa zezwalającego młodo-
cianemu w  wieku powyżej 16 lat na pracę związaną 
z  narażeniem na pyły o  działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym (pył drewna), jeżeli jest to potrzebne do 
odbycia przygotowania zawodowego przez młodocia-
nego z  zastrzeżeniem stosowania efektywnych środ-
ków ochrony osobistej i bezpiecznej organizacji pracy.
Do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź z Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecznej na wniosek legisla-
cyjny dot. nowelizacji ww. rozporządzenia.

 ● nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz. U. 
z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.), która wprowadziłaby 
jednoznaczny obowiązek dokonania powtórnej oceny 
ryzyka zawodowego po zaistniałym wypadku przy 
pracy lub przeglądu tej oceny pod kątem uwzględnienia 
zagrożenia, którego aktywizacja spowodowała wypadek.
W ocenie Głównego Inspektora Pracy zobowiązanie 
pracodawcy do przeprowadzenia powtórnej oceny 
ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku przy pra-
cy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy 
dzięki przeprowadzonej ponownie analizie występu-
jących zagrożeń zawodowych i  wypadkowych oraz 
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zaproponowaniu skuteczniejszych środków profilak-
tycznych, zarówno po samym wypadku, jak również 
w odniesieniu do podobnych stanowisk pracy i  innych 
pracowników wykonujących zadania zbliżone do tych, 
które wykonywała osoba poszkodowana.
W odpowiedzi na wniosek Minister Rodziny i  Polityki 
Społecznej poinformował, że zaproponowane zmiany 
zostaną uwzględnione przy najbliższej nowelizacji roz-
porządzenia Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z  dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy.

 ● nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573) poprzez zmianę 
zapisu art. 16 ust. 1 pkt. 2, zapewniającą większą ochro-
nę zdrowia tej grupy osób, dającego obecnie możliwość 
niestosowania przepisów szczególnych o  czasie pracy 
osób niepełnosprawnych, jeżeli lekarz wyrazi zgodę na 
wniosek pracownika niepełnosprawnego, a także wpro-
wadzenie zmian w brzmieniu art. 26 ust. 6 oraz art. 26e 
ust. 5, zobowiązujących właściwy organ do ponownego 
wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy o wydanie 
opinii w  określonym trybie, każdorazowo w  przypadku 
zmiany osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na refun-
dowanym stanowisku pracy oraz

 ● ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) poprzez uzupeł-
nienie treści art. 229 § 2, polegające na wprowadzeniu 
obowiązku kierowania pracownika na kontrolne badania 
lekarskie po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia 
potwierdzającego niepełnosprawność lub orzeczenia 
potwierdzającego niepełnosprawność w  stopniu wyż-
szym niż dotychczasowy.
Ustawa o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ustala sztywne 
normy dobowe i  tygodniowe czasu pracy osób niepeł-
nosprawnych. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie 
może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygo-
dniowo, a osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacz-
nego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 
-  7 godzin na dobę i  35 godzin tygodniowo. Ponadto 
osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona 
w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Powyż-
szych przepisów nie stosuje się do osób zatrudnionych 
przy pilnowaniu, a także w przypadku, gdy na wniosek 
osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania 
profilaktyczne pracowników lub w  razie jego braku, 

lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą, wyrazi na to 
zgodę. Prowadzone przez inspektorów pracy kontrole 
ujawniły, że niektórzy pracodawcy nadużywają stoso-
wania zapisów art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy, wymuszając 
na pracownikach niepełnosprawnych składanie –  do 
lekarza profilaktyka – wniosków o wyrażenie zgody na 
pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej lub 
na niestosowanie przepisów szczególnych dotyczących 
czasu pracy tych osób. W  ocenie inspektorów pracy 
praktyka taka jest niedopuszczalna, zwłaszcza w zakła-
dach pracy chronionej, w  których bardzo często znaj-
dują zatrudnienie osoby niepełnosprawne nie mające 
szans na zatrudnienie na „otwartym” rynku pracy.
Celowe jest również wprowadzenie zmian legislacyjnych 
w brzmieniu art. 26 ust. 6 oraz art. 26e ust. 5 ustawy 
o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych w zakresie nałożenia 
obowiązku ponownego wystąpienia przez właściwy 
organ do Państwowej Inspekcji Pracy o wydanie opinii 
– w przypadku zmiany osoby niepełnosprawnej zatrud-
nionej na stanowisku pracy, będącym uprzednio oce-
nianym w  trybie przewidzianym ustawą. Brak takiego 
obowiązku prowadzi do sytuacji, w których na danym 
stanowisku pracy kilkukrotnie zatrudniane są kolej-
ne osoby niepełnosprawne, z  różnymi dysfunkcjami, 
a pracodawca legitymuje się jedynie opinią Państwowej 
Inspekcji Pracy wydaną w odniesieniu do konkretnego 
pracownika, który już u niego nie pracuje.
Uzupełnienie treści art. 229 § 2 Kp ma na celu zapew-
nienie skuteczniejszej ochrony zdrowia pracowników 
niepełnosprawnych. Obecnie nie ma obowiązku kie-
rowania pracownika na kontrolne badania lekarskie 
po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia potwier-
dzającego niepełnosprawność lub orzeczenia potwier-
dzającego niepełnosprawność w  stopniu wyższym 
niż dotychczasowy. Fakt uznania pracownika za nie-
pełnosprawnego powinien być istotną przesłanką dla 
poddania weryfikacji posiadanego przez pracownika 
orzeczenia lekarza medycyny pracy o  braku przeciw-
wskazań do wykonywania pracy na konkretnym sta-
nowisku pracy. Przeprowadzenie w  takim przypadku 
profilaktycznych kontrolnych badań lekarskich może 
spowodować zmianę treści wydanego wcześniej orze-
czenia o braku przeciwwskazań do pracy.
Na potrzebę nowelizacji w  tym zakresie Główny 
Inspektor Pracy zwracał uwagę już w  2018 r. wystę-
pując w  tej sprawie z  wnioskiem legislacyjnym skie-
rowanym do ówczesnego Ministra Rodziny, Pracy 
i  Polityki Społecznej. Pełnomocnik Rządu do Spraw 
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Osób Niepełnosprawnych w  Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej, w odpowiedzi na pismo Głównego 
Inspektora Pracy zapewnił, że zgłoszone propozycje 
zostaną poddane dogłębnej i wszechstronnej analizie 
oraz wyraził nadzieję, że w razie podjęcia prac legisla-
cyjnych, wnioski Głównego Inspektora Pracy posłu-
żą do wypracowania rozwiązań prawnych zgodnych 
z oczekiwaniami podmiotów rynku pracy oraz uwzględ-
niających inne akty prawne, również międzynarodowe 
–  zwłaszcza Konwencję o  prawach osób niepełno-
sprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r.

 ● rozważenia wprowadzenia do przepisów Kodeksu pracy 
domniemania stosunku pracy.
Niniejszy wniosek znajduje uzasadnienie w  wynikach 
prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy kon-
troli przestrzegania zakazu zawierania umów cywil-
noprawnych w  warunkach wskazujących na istnienie 
stosunku pracy, które wskazują, że skala zatrudnie-
nia niepracowniczego realizowanego w  warunkach 
tożsamych lub zbliżonych do stosunku pracy jest 
niepokojąca, a  zakres ochrony tej grupy osób niewy-
starczający. Przyjęcie w  Kodeksie pracy mechanizmu 
domniemania stosunku pracy, wraz z  przeniesieniem 
na podmiot zatrudniający ciężaru dowodu, że praca 
nie jest wykonywana w ramach stosunku pracy, byłoby 
w ocenie inspekcji rozwiązaniem systemowym sprzyja-
jącym walce z nadużywaniem umów cywilnoprawnych 
zamiast umów o pracę, a przy tym stanowiłoby normę 
rozstrzygającą wątpliwości w sprawach prowadzonych 
przez inspektorów pracy oraz sądy o ustalenie istnienia 
stosunku pracy.
W odpowiedzi na wniosek Minister Rodziny i  Polityki 
Społecznej poinformował, że w obowiązującym stanie 
prawnym przepisy Kodeksu pracy zawierają już regula-
cje prawne mające na celu przeciwdziałanie zjawisku 
nieuzasadnionego zastępowania umów o  pracę umo-
wami cywilnoprawnymi. Wprowadzenie do przepisów 
Kodeksu pracy instytucji domniemania stosunku pracy 
oznaczałoby prawne uprzywilejowanie umów o  pra-
cę i  byłoby sprzeczne zarówno z  zasadą swobody 
nawiązania stosunku pracy, jak i cywilistyczną zasadą 
swobody umów (art. 3531 Kodeksu cywilnego). Postu-
lowana zmiana musiałaby zostać poprzedzona szcze-
gółową analizą wpływu takiej regulacji m. in. na sektor 
finansów publicznych, konkurencyjność gospodarki 
i  przedsiębiorczość oraz na rynek pracy. Ze względu 
na znaczenie społeczno-gospodarcze powinna być 
też wynikiem porozumienia z partnerami społecznymi, 

podjętego w  ramach współpracy z  Radą Dialogu 
Społecznego.

 ● podjęcia działań legislacyjnych mających na celu 
uregulowanie w  przepisach Kodeksu pracy możliwości 
dokonywania zmian w  treści rozkładów czasu pracy, 
wprowadzenie terminu informowania pracowników 
o  takich zmianach, jak również wskazanie warunków 
dokonywania zmian oraz zasad przechowywania 
rozkładów czasu pracy pracowników.
Zgodnie z art. 129 § 3 Kp rozkład czasu pracy pracowni-
ka może być sporządzony – w formie pisemnej lub elek-
tronicznej –  na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, 
obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca 
przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co naj-
mniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, 
na który został sporządzony ten rozkład. Obowiązujące 
przepisy Kodeksu pracy nie regulują kwestii dokony-
wania zmian w rozkładach czasu pracy sporządzonych 
i przekazanych do wiadomości pracowników. Państwo-
wa Inspekcja Pracy stoi na stanowisku, że pracodaw-
ca mający obowiązek organizowania pracy w  sposób 
zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy (art. 94 
pkt 2 Kp), może w wyjątkowych sytuacjach wprowadzać 
zmiany w  rozkładach czasu pracy pracowników, jeżeli 
jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi (jak np. 
nieobecność pracownika spowodowana chorobą). Zda-
niem inspekcji regulacje w tym zakresie, w tym również 
określające, z jakim wyprzedzeniem zmiany te mogą być 
dokonywane, powinny być zawarte wprost w przepisach 
Kodeksu pracy lub kodeksowym odesłaniu do przepi-
sów wewnątrzzakładowych, obowiązujących u  pra-
codawcy, np. do regulaminu pracy lub obwieszczenia. 
Przepisy Kodeksu pracy lub wewnątrzzakładowe źródła 
prawa pracy powinny przy tym także określać terminy 
powiadamiania pracowników o  wprowadzonych zmia-
nach do już obowiązujących rozkładów czasu pracy. 
Wprowadzeniu wyżej wymienionych regulacji powinno 
towarzyszyć także uregulowanie kwestii przechowywa-
nia rozkładów czasu pracy. Obecnie żaden przepis nie 
nakłada na pracodawcę obowiązku przechowywania 
indywidualnych rozkładów czasu pracy poszczególnych 
pracowników, co niejednokrotnie utrudnia lub czasem 
uniemożliwia kontrolę realizacji obowiązku, o  którym 
mowa w 129 § 3 Kp.
W odpowiedzi na wniosek Minister Rodziny i  Polity-
ki Społecznej poinformował, że do Ministerstwa nie 
docierały dotychczas sygnały świadczące o konieczno-
ści wprowadzenia zmian w przepisach Kodeksu pracy 
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w opisanym powyżej kierunku. Jednakże, przy najbliż-
szej nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej przepisów 
o  czasie pracy wyżej wymienione postulaty zostaną 
rozważone.

 ● rozważenia zmian legislacyjnych w  przepisach 
ustawy z  dnia 10 października 2002 r. o  minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), 
zmierzających do ograniczenia ujawnianych naruszeń 
w  zakresie wypłaty minimalnej stawki godzinowej, 
poprzez:

 − wprowadzenie obowiązku zawarcia umowy cywilno-
prawnej, podlegającej unormowaniom o minimalnej 
stawce godzinowej, w formie pisemnej przed rozpo-
częciem pracy,

 − ustalenie terminu wypłaty wynagrodzenia, wynika-
jącego z umowy zlecenia i umowy o świadczenie 
usług, 

 − doprecyzowanie pojęcia „raz w  miesiącu” użytego 
w art. 8a ust. 6 ustawy, w przypadku dokonywania 
wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zawartej na 
czas dłuższy niż jeden miesiąc,

 − wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez przed-
siębiorcę albo inną jednostkę organizacyjną ewiden-
cji obejmującej liczbę godzin wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług oraz kary grzywny za naruszenie 
tego obowiązku,

 − wprowadzenie sankcji wykroczeniowej za niedo-
pełnienie obowiązku przechowywania dokumentów 
określających sposób potwierdzania liczby godzin 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz 
dokumentów potwierdzających liczbę godzin wyko-
nania zlecenia lub świadczenia usług przez trzy lata 
od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagal-
ne (art. 8c ustawy), 

 − skorygowanie przepisu wykroczeniowego art. 8e 
ustawy tak, by z jego treści jednoznacznie wynikało, 
że sankcji podlega zarówno wypłacenie wynagro-
dzenia za każdą godzinę w  wysokości niższej niż 
aktualnie obowiązująca minimalna stawka godzi-
nowa (zaniżenie wynagrodzenia minimalnego), jak 
i całkowite zaniechanie jego wypłacenia.
Jednocześnie, mając na uwadze od lat sygnalizo-
waną konieczność doprecyzowania najbardziej nie-
jednoznacznych przepisów regulujących kwestie 
wynagrodzeń za pracę, wniesiono także o rozważe-
nie następujących zmian legislacyjnych:

 − określenie terminu wypłaty wynagrodzenia i  innych 
świadczeń ze stosunku pracy w  razie rozwiązania 
umowy o pracę,

 − zdefiniowanie pojęcia „normalne wynagrodzenie” 
w aspekcie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych,

 − uregulowanie kwestii rekompensowania pracy 
wykonywanej w dniu wolnym wynikającym z rozkła-
du czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygo-
dniu pracy poprzez wprowadzenie do art. 1513 Kp 
postanowienia o  możliwości wypłaty wynagrodze-
nia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, 
w  przypadku gdy nie ma możliwości oddania pra-
cownikowi dnia wolnego w innym terminie.

W odpowiedzi na wniosek Minister Rodziny i  Polityki 
Społecznej poinformował, że przedstawione propo-
zycje zmian legislacyjnych w  ustawie o  minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę zostaną przeanalizowane oraz 
wzięte pod uwagę przy nowelizacji właściwych przepi-
sów. Natomiast postulowane zmiany dotyczące umów 
cywilnoprawnych będą wymagały konsultacji z  Mini-
sterstwem Sprawiedliwości. Jednocześnie Minister 
Rodziny i Polityki Społecznej poinformował, że ustale-
nie terminu wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń 
ze stosunku pracy w  razie rozwiązania umowy o pra-
cę jest możliwe już w oparciu o obecnie obowiązujące 
przepisy prawa pracy, z uwzględnieniem orzecznictwa 
sądowego. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyż-
szego (wyrok z dnia 29 marca 2001 r., I PKN 336/00) 
z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika 
do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się 
w  prawo pracownika do ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna się 
bieg terminu przedawnienia roszczenia o  ekwiwalent 
pieniężny za niewykorzystane w  naturze, a  nieprze-
dawnione urlopy wypoczynkowe. Analogicznie należy 
przyjąć, że dzień, w  którym dochodzi do ustania sto-
sunku pracy staje się dniem wymagalności roszczenia 
o zapłatę wynagrodzenia za pracę.
Odnosząc się do postulatu zdefiniowania pojęcia „nor-
malne wynagrodzenie” w  aspekcie wypłaty wynagro-
dzenia za pracę w  godzinach nadliczbowych Minister 
wskazał, że wprawdzie Kodeks pracy nie określa, co 
należy rozumieć pod pojęciem „normalnego wyna-
grodzenia”, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kp, jednak 
przepis ten doczekał się już bogatej wykładni w orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego. Treść wskazanego przepi-
su została doprecyzowana przez orzecznictwo Sądu 
Najwyższego w  sposób pozwalający na rozwianie 
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wątpliwości w  zakresie zasad obliczania wynagrodze-
nia za pracę w  godzinach nadliczbowych. Ministerstwo 
Rodziny i  Polityki Społecznej będzie miało jednak na 
względzie sygnalizowane trudności w powyższym zakre-
sie przy najbliższej nowelizacji działu szóstego Kodeksu 
pracy. 
W chwili obecnej nie są też prowadzone prace legisla-
cyjne, mające na celu dopuszczenie wprost rekompen-
sowania pracy w  dniu wolnym od pracy na zasadach 
analogicznych do rozwiązania przyjętego w art. 15111 § 2 
i  3 Kp (tj. poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzenia, 
jeżeli nie jest możliwe udzielenie dnia wolnego do końca 
okresu rozliczeniowego). Takie wnioski można bowiem 
wysnuć już na podstawie obecnie obowiązujących prze-
pisów, są one również popierane w  doktrynie prawa 
pracy. Ewentualna analiza przedmiotowych przepisów 
pod kątem możliwości ich uzupełnienia w postulowanym 
zakresie zostanie przeprowadzona przy najbliższej nowe-
lizacji działu szóstego Kodeksu pracy.

Do Ministra Rozwoju i Technologii skierowano wnioski 
legislacyjne dotyczące: 

 ● zmiany rozporządzenia Ministrów Komunikacji oraz 
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środo-
wiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych 
i mostowych (Dz.U. Nr 7, poz. 30), poprzez dostosowa-
nie poszczególnych zapisów do aktualnie stosowanych 
technologii wykonywania prac drogowych oraz uchyle-
nie zapisów nieprzystających do dzisiejszych realiów lub 
dotyczących spraw uregulowanych innymi przepisami 
lub wydanie nowego rozporządzenia w tym zakresie.
Znowelizowanie lub wydanie nowego rozporządze-
nia w  sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i  mostowych powinno 
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i warunków pra-
cy przy realizacji budów, remontów i  utrzymania dróg 
oraz mostów, stanowiąc także podstawę do wydawania 
decyzji administracyjnych w obszarze bezpieczeństwa 
i  higieny pracy podczas kontroli prowadzonych przez 
inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.
Wniosek wysłany do Ministra Rozwoju i  Technologii 
został przekazany w grudniu 2021 r. do Ministerstwa 
Infrastruktury. Na skierowane wystąpienie inspekcja 
do chwili obecnej nie otrzymała odpowiedzi Ministra 
Infrastruktury.

 ● nowelizacji rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i  higieny pracy przy obsłudze żurawi 
wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. poz. 2147).
Nowelizacja powinna uwzględniać realia pracy 
w budownictwie i polegałaby na wprowadzeniu pojęcia 
„organizator pracy” w  miejsce „pracodawca”, a  także 
przeniesieniu części wymagań zawartych w rozporzą-
dzeniu, dotyczących stricte konstrukcji i  wyposażenia 
technicznego żurawia, do rozporządzenia Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 
2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru tech-
nicznego w zakresie eksploatacji, napraw i moderniza-
cji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. poz. 2176) oraz 
wprowadzeniu elektronicznej karty czasu pracy opera-
tora i określeniu obowiązku wyposażenia kabiny żura-
wia w urządzenie rejestrujące rzeczywisty czas pracy 
od rozpoczęcia do zakończenia czynności obsługi, 
z uwzględnieniem przerw i pozostawania w gotowości 
do pracy, na wzór tachografów stosowanych w sekto-
rze transportu drogowego.
Proponowane zmiany wpłynęłyby na ograniczenie nie-
prawidłowości w powierzaniu pracy operatorom ponad 
wymiar 8 godzin określony w  rozporządzeniu, zapew-
niając ograniczenie ryzyka powstawania wypadków 
przy pracy, spowodowanych zmęczeniem i przeciąże-
niem percepcyjnym operatorów.
Na skierowane wystąpienie inspekcja nie otrzymała 
odpowiedzi Ministra Rozwoju i Technologii.

 ● wprowadzenia do prawa budowlanego i  prawa pracy 
odpowiedzialności inwestora za stan bezpieczeństwa 
i  ochrony zdrowia na budowach, w  tym konieczności 
powoływania przez niego koordynatora ds. bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia.
Kontrole prowadzone od wielu lat przez inspektorów 
pracy na placach budowy, podczas wykonywania 
prac budowlanych, nieustannie wykazują dużą skalę 
nieprawidłowości, w  tym najwięcej w  zakresie prac 
prowadzonych na wysokości oraz na rusztowaniach, 
a  także podczas prac ziemnych, w  szczególności 
prowadzonych w  wykopach. W  ocenie inspekcji przy-
czyną takiego stanu rzeczy jest brak odpowiedzialno-
ści inwestora za stan bezpieczeństwa i  higieny pracy 
na budowie. Zgodnie z  postanowieniami dyrektywy 
Rady 92/57EWG w  sprawie wdrożenia minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia na tym-
czasowych lub ruchomych budowach, inwestor jest 
zobowiązany do wyznaczenia koordynatora do spraw 
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia na etapie zarów-
no przygotowania inwestycji, jak i  jej wykonawstwa. 
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Nałożenie na inwestorów obowiązków wynikających 
z  wyżej wymienionej dyrektywy mogłoby systemowo 
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pracy na pol-
skich budowach, ponieważ inwestor byłby zmuszony 
do zapewnienia odpowiednich warunków i  poziomu 
bezpieczeństwa pracy. Należałoby również rozważyć 
zmiany w zakresie:

 − wprowadzenie odpowiedzialności inwestora i głównego 
wykonawcy za bezpieczeństwo pracy na danej budowie, 
powiązanej z ubezpieczeniem danej budowy, 

 − wprowadzenia możliwości wstrzymania pracy całej 
budowy przez inspektora pracy – do czasu zapewnienia 
bezpiecznych i  higienicznych warunków pracy –  w 
momencie ujawnienia w  wyniku kontroli dużej liczby 
rażących uchybień w organizowaniu bezpiecznej pracy, 

 − znaczącego podniesienia wysokości składki wypadkowej 
dla tych pracodawców, u których wystąpi wypadek przy 
pracy lub wprowadzenie pełnej odpowiedzialności 
materialnej za koszty wypadków ponoszone przez 
poszkodowanego, w  tym rekompensatę finansową dla 
członków rodziny osoby zmarłej na skutek wypadku przy 
pracy.

Odpowiadając na wniosek Głównego Inspektora Pracy 
Minister Rozwoju i Technologii poinformował, że obo-
wiązki, o których traktuje wniosek, są już określone 
w ustawie Prawo budowlane. Zdaniem Ministerstwa 
obowiązki inwestora realizowane są w wyniku objęcia 
kierownictwa budowy przez kierownika budowy.

 ● nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
8  lipca 2010 r. w  sprawie minimalnych wymagań, 
dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy, 
związanych z  możliwością wystąpienia w  miejscu 
pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. Nr 138, poz. 931).
Przedmiotem nowelizacji miałoby być m.in. dodanie 
definicji „miejsca wstępu do przestrzeni, w której ist-
nieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej 
w  ilościach zagrażających bezpieczeństwu i  zdro-
wiu”, doprecyzowanie niejednoznacznych zapisów 
rozporządzenia,  a  także określenie osoby przepro-
wadzającej ocenę ryzyka związanego z  możliwością 
wystąpienia w  miejscach pracy atmosfery wybucho-
wej i opracowującej dokument zabezpieczenia przed 
wybuchem ze wskazaniem posiadanych przez nią 
kwalifikacji/uprawnień. Zgłoszone przez Państwową 
Inspekcję Pracy uwagi wynikają z  potrzeby wyeli-
minowania „intuicyjnego” oceniania poziomu bez-
pieczeństwa przeciwwybuchowego w  zakładzie, 
pozostawiania zagrożeń wybuchowych bez należytej 

oceny ryzyka i zaproponowania adekwatnych rozwią-
zań w celu jego likwidacji lub zmniejszenia.
Główny Inspektor Pracy zwracał uwagę na problemy 
wynikające z  wątpliwości interpretacyjnych w  odnie-
sieniu do przepisów ww. rozporządzenia, kierując 
wystąpienia do ówczesnego Ministerstwa Gospodarki 
(pisma z  dnia 5  maja 2011 r., 9  stycznia 2013 r., 20 
lutego 2018 r.). Ministerstwo poinformowało wówczas, 
że nie przewiduje zmian w  tym zakresie. Wniosek 
dotyczący nowelizacji przedmiotowego rozporządze-
nia pozostaje nadal aktualny. Do Głównego Inspek-
tora Pracy nie wpłynęła odpowiedź z  Ministerstwa 
Rozwoju i Technologii na ostatnio skierowany wniosek 
legislacyjny.

Do Ministra Zdrowia skierowano wnioski legislacyjne 
dotyczące:

 ● nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 
24 lipca 2012 r. w  sprawie substancji chemicznych, 
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku 
pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2235).

Celem nowelizacji byłoby:
 − ujednolicenie i  doprecyzowanie pojęć użytych 
w rozporządzeniu, 

 − wprowadzenie obowiązku przekazywania przez 
pracodawcę informacji o substancjach chemicznych, 
ich mieszaninach, czynnikach lub procesach 
technologicznych o  działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym tylko do jednej instytucji prowadzącej 
centralny rejestr danych z ustanowionym dostępem 
do tego rejestru dla właściwych organów nadzoru 
i kontroli nad warunkami pracy, 

 − wprowadzenie obowiązku informowania o  pracach 
w kontakcie/narażeniu na substancje lub mieszaniny, 
dla których w ciągu roku kalendarzowego zmieniono 
kategorię klasyfikacji na 1A lub 1B (rakotwórcza lub 
mutagenna).

W odpowiedzi na wniosek Minister Zdrowia poinformo-
wał Głównego Inspektora Pracy, że Ministerstwo Zdrowia 
podjęło analizę proponowanych regulacji prawnych w celu 
ich ewentualnego wprowadzenia do rozporządzenia 
w sprawie substancji chemicznych, mieszanin, czynników 
lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym w  środowisku pracy. Analiza ta wyma-
ga zasięgnięcia opinii ekspertów oraz zainteresowanych 
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podmiotów w  zakresie spraw stanowiących materię 
powyższego aktu i objętych proponowanymi zmianami.

 ● rozważenie zmian legislacyjnych, zmierzających do 
ograniczenia ujawnianych naruszeń w  zakresie czasu 
pracy pracowników podmiotów leczniczych, poprzez: 
 − uregulowanie praktyki stosowania w  podmiotach 
leczniczych wykonujących działalność leczniczą, 
w  rodzaju stacjonarne i  całodobowe świadczenia 
zdrowotne, rozwiązań skutkujących wykonywaniem 
przez lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników 
medycznych –  na podstawie dwóch stosunków 
prawnych –  pracy tego samego rodzaju i  w tym 
samym miejscu pracy, bez zachowania wymaganego 
odpoczynku, 

 − poszerzenie katalogu systemów czasu pracy możli-
wych do zastosowania w pomiotach leczniczych na 
podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. 
zm.) o odpowiedniki systemu zadaniowego oraz sys-
temu przerywanego czasu pracy, umożliwiających 
elastyczne zarządzanie czasem pracy pracowni-
ków, zwłaszcza w podmiotach udzielających świad-
czeń ambulatoryjnych, zatrudniających pielęgniarki 
i położne środowiskowe.
Wraz z  wydłużeniem czasu pracy rośnie ryzyko 
zagrożenia wypadkami przy pracy, zaś praca ponad 
zalecane dla danego stanowiska normy powoduje 
zmęczenie i spowolnienie prawidłowych reakcji.  Taki 
stan rzeczy stwarza poważne i  realne zagrożenie 
dla zdrowia pracowników, ale także dla osób, którym 
udzielane są świadczenia medyczne. Państwowa 
Inspekcja Pracy od lat zgłasza potrzebę dokonania 
zmian w sferze legislacyjnej, polegających na stwo-
rzeniu prawnego mechanizmu eliminującego możli-
wość wykonywania pracy w  tym samym podmiocie 
leczniczym na podstawie różnych stosunków praw-
nych, bez zachowania prawa do wypoczynku. Ustawa 
o działalności leczniczej określa normy czasu pracy 
pracowników podmiotów leczniczych, nie obejmują 
one jednak przypadków świadczenia pracy na pod-
stawie innej niż stosunek pracy. Brak limitów godzin 
pracy dla konkretnej osoby, a  nie podmiotu leczni-
czego sprawia, że np. lekarz może w pełni legalnie 
podejmować swoją aktywność zawodową 24 godziny 
na dobę, zachowując normy wynikające z przepisów 
regulujących czas pracy.
W odpowiedzi na wniosek Minister Zdrowia poin-
formował, że obowiązujące przepisy dopuszczają 

zatrudnianie w  podmiocie leczniczym osób wyko-
nujących zawody medyczne, zarówno na podstawie 
umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Wska-
zał również, że przyczyną ujawnionych naruszeń są 
nie tyle niewystarczające zabezpieczenia zawarte 
w przepisach prawa, ale przede wszystkim nienale-
żyte stosowanie obowiązujących regulacji. Ponadto 
czynnikiem mającym wpływ na opisywane nieko-
rzystne zjawiska jest obserwowany od lat deficyt kadr 
medycznych. Jednocześnie Minister Zdrowia poinfor-
mował, że postulat poszerzenia katalogu systemów 
czasu pracy możliwych do zastosowania w podmio-
tach leczniczych zostanie poddany analizie i w miarę 
możliwości uwzględniony w toku prac legislacyjnych 
w przypadku podjęcia decyzji o nowelizacji przepisów 
o czasie pracy pracowników podmiotów leczniczych.

Do Ministra Klimatu i Środowiska skierowano wnio-
sek o rozważenie możliwości dostosowania przepisów roz-
porządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodaro-
waniu odpadami komunalnymi (Dz.U. Nr 104, poz. 868) do 
obecnie wykorzystywanych rozwiązań technicznych i tech-
nologicznych, stosowanych podczas zbiórki i  transportu 
odpadów komunalnych, w  tym § 19 tego rozporządzenia, 
który wprowadza zakaz pozostawania pracowników na 
stopniach komór ładunkowych pojazdu podczas jazdy, 
w  zakresie zgodności z  Polskimi Normami określającymi 
wymagania dla pojazdów do usuwania odpadów z pojem-
ników oraz instrukcjami użytkowania tych urządzeń (pojaz-
dów) dostarczanymi przez producenta.

Doświadczenia kontrolne inspektorów Państwowej 
Inspekcji Pracy oraz obserwacja organizacji pracy pracow-
ników wykonujących prace związane ze zbiórką i  trans-
portem odpadów komunalnych wskazują, że nagminnie 
dochodzi do sytuacji zagrażających zdrowiu i  życiu pra-
cowników – obsługa pojazdów do zbiórki odpadów (łado-
wacze) często przemieszcza się korzystając ze stopni 
komór ładunkowych. W  opinii inspekcji proponowana 
zmiana mogłaby alternatywnie umożliwić przejazd obsłu-
gi na stopniach –  przy spełnieniu określonych warunków 
w zakresie wyposażenia technicznego pojazdu. Zastoso-
wanie w pojazdach odpowiednich rozwiązań technicznych, 
a  tym samym dostosowanie sposobu wykonywania pracy 
przez ładowaczy do możliwości wynikających z obecnego 
poziomu techniki, wpłynęłoby na zmniejszenie uciążliwo-
ści ich pracy oraz wypadkowości poprzez wprowadzenie 
ściśle określonych, bezpiecznych metod pracy i sposobów 
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przemieszczania się na stopniach pojazdów do zbiórki 
odpadów.

W odpowiedzi na wniosek Minister Klimatu i Środowiska 
poinformował, że ministerstwo podjęło analizę zagadnienia 
wskazanego przez Głównego Inspektora Pracy. Minister 
zwrócił się z prośbą o opinię do Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i  Administracji w  zakresie bezpieczeństwa wyżej 
wymienionego rozwiązania. W odpowiedzi MSWiA wskaza-
ło, że w przypadku podjęcia ewentualnej decyzji o uchyleniu 
wyżej wymienionego zakazu, niezbędna jest nowelizacja 
art. 63 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1624, z późn. zm.).

Do Ministra Infrastruktury wystąpiono z  wnioskiem 
o wydanie nowego rozporządzenia regulującego w sposób 
kompleksowy zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
określające wymagania bhp na statkach żeglugi śródlądo-
wej oraz obiektach zanurzalnych. 

W ocenie Głównego inspektora Pracy obecny stan praw-
ny nie daje możliwości sprawdzenia rzeczywistego poziomu 
bezpieczeństwa pracy, gdyż inspektorzy pracy nie posia-
dają skutecznych narzędzi regulujących te kwestie, jak ma 
to miejsce w przypadku pozostałych obszarów działalności 
gospodarczej i  jednocześnie pozostawia grupę zawodową 
związaną z drogami wodnymi i pływaniem na jednostkach 
śródlądowych bez należytego nadzoru ze strony Państwo-
wej Inspekcji Pracy.

Do dnia przedstawiania niniejszej informacji do Główne-
go Inspektora Pracy nie wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa 
Infrastruktury na wniosek legislacyjny dotyczący opracowa-
nia nowego rozporządzenia.

12.3. Opiniowanie projektów aktów prawnych 

W 2021 r. zaopiniowano ogółem 55 projektów aktów 
prawnych, tj.:

 ● 39 ustaw (m.in. projekt ustawy o  zmianie ustawy 
o  Państwowej Inspekcji Pracy, projekt ustawy o  cho-
robach zawodowych wywołanych COVID-19 u  osób 
wykonujących zawody w  systemie ochrony zdrowia, 
projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz 
niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie usta-
wy –  Kodeks pracy, ustawy o  rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi, projekt ustawy o krajowym systemie 
nadzoru rynku produktów objętych unijnym prawodaw-
stwem harmonizacyjnym) 

 ● 14 rozporządzeń, w tym:
 − 7 Ministra Zdrowia (m.in. rozporządzenie w  sprawie 
badań na obecność alkoholu lub środków działających 
podobnie do alkoholu w  organizmie pracownika, 
rozporządzenie w  sprawie nadawania uprawnień 
inspektora ochrony radiologicznej sprawującego 
wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań 
ochrony radiologicznej w  jednostkach ochrony 
zdrowia),

 − 2 Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej (m.in. 
rozporządzenie zmieniające rozporządzenie 
w  sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy),

 − 2 Ministra Rozwoju i Technologii,
 − 1 Ministra Finansów,
 − 1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 − 1 Rady Ministrów,

 ● 2 inne.
Zgłoszone propozycje i uwagi uzyskały w części akcep-

tację i zostały uwzględnione w projektach aktów prawnych.
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13. Podsumowanie i priorytety 
na rok 2022

W 2021  r. działalność Państwowej Inspekcji Pracy 
– w zakresie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – koncentro-
wała się na gałęziach i rodzajach działalności gospodarczej 
oraz usługowej, w których zagrożenia dla życia pracujących 
i ryzyko utraty zdrowia były szczególnie wysokie.

Inspektorzy pracy zrealizowali zaplanowane zadania 
kontrolne, wynikające z  programu działania Państwowej 
Inspekcji Pracy. Wśród nich znalazły się przede wszystkim 
kontrole dotyczące badania okoliczności i  przyczyn zgła-
szanych wypadków przy pracy, egzekwowania wymagań 
zasadniczych dla maszyn, urządzeń i  środków ochrony 
indywidualnej w ramach nadzoru rynku, zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, zapewnienia wymaganego poziomu 
bezpieczeństwa w  zakładach prowadzących działalność 
przemysłową, w  tym w zakładach dużego i zwiększonego 
ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a  tak-
że w branżach szczególnie istotnych ze względu na liczbę 
zagrożeń zawodowych i wypadkowych, czyli w: budownic-
twie, zakładach produkcyjnych, transporcie i  gospodarce 
magazynowej oraz leśnictwie.

W trakcie kontroli uwzględnialiśmy ryzyko związane 
z  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz obo-
strzenia związane z ograniczaniem jego wpływu na pracu-
jących. Nasze działania dostosowaliśmy do dynamicznie 
zmieniającej się legislacji, będącej wynikiem nie tylko falu-
jącej sytuacji pandemicznej, ale także pokłosiem rozwoju 
naukowo-technicznego w  zakresie badań i  nowych tech-
nologii, w  wyniku których ujawniony został niebezpiecz-
ny wpływ niektórych czynników, substancji i  mieszanin, 
dotychczas uznawanych za mniej szkodliwe.

Występujące w kontrolowanych przedsiębiorstwach bez-
pośrednie zagrożenia zdrowia i życia osób pracujących są 
widoczne przede wszystkim podczas kontroli dotyczących 
badania okoliczności i  przyczyn wypadków przy 
pracy, w  szczególności wypadków śmiertelnych, ciężkich 
i  zbiorowych. W  roku sprawozdawczym najwięcej wypad-
ków zgłoszono w branżach: przetwórstwa przemysłowego, 
budowlanej, handlu, oraz w transporcie i podczas magazy-
nowania. Kolejny już rok dwa sektory gospodarki okazały 
się najbardziej wypadkogenne: budownictwo i  przetwór-
stwo przemysłowe. Kontrole prowadzone w zakładach pra-
cy należących do tych branż wskazują na wysoki poziom 
zagrożeń zawodowych, a  ujawnione nieprawidłowości 
dotyczyły m.in. niewłaściwej organizacji pracy, braku iden-
tyfikacji wszystkich czynników środowiska pracy mogących 

prowadzić do wypadków przy pracy, a  co za tym idzie 
–  niepodejmowanie wystarczających działań profilaktycz-
nych zmierzających do ograniczenia ich niebezpiecznego 
oddziaływania w środowisku pracy. Stwierdzano przypadki 
tolerowania nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy przez osoby sprawujące bezpośredni nad-
zór nad pracownikami. Nieprawidłowości stwierdzone po 
kontrolach powypadkowych wskazują, że poprawy wyma-
ga również system bieżącej kontroli stanu bezpieczeństwa, 
zarówno w zakresie użytkowanych maszyn i urządzeń, jak 
i  stosowanych zabezpieczeń oraz środków ochrony indy-
widualnej. System ten, w  większej mierze, powinien być 
oparty na ocenie kierowników poszczególnych wydziałów, 
wspartej pomocą pracowników służby bhp. Weryfikacji 
wymagają również przyjęte w zakładach procedury bezpie-
czeństwa, co po części wynika z  toczących się procesów 
modernizacyjnych i częstych zmian organizacyjnych, w tym 
fluktuacji załogi. Powypadkowe kontrole PIP oraz kontrole 
rutynowe, w szczególności prowadzone w zakładach branż 
o dużej liczbie zagrożeń wypadkowych, wpisują się w sze-
roko pojętą prewencję wypadkową.

W roku 2021 zakończono 3-letni program wzmożonego 
nadzoru w grupie 47 wytypowanych zakładów o wysokim 
poziomie zagrożeń zawodowych. Kontrole koncentrowano 
na ocenie stanu wypadkowości, ryzyku związanym z wyko-
nywaną pracą, ocenie stanu przestrzegania przepisów 
i  zasad w  zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy 
oraz przygotowania pracowników do pracy. Odnotowano 
wzrost poziomu bezpieczeństwa w kontrolowanych zakła-
dach głównie dzięki utrzymywaniu właściwego stanu tech-
nicznego użytkowanych maszyn i  urządzeń technicznych, 
prawidłowej identyfikacji zagrożeń występujących na sta-
nowiskach pracy oraz właściwie prowadzonej eksploatacji 
urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Priorytetem kontroli prowadzonych w zakładach zali-
czonych do kategorii stwarzających potencjalnie 
wysoki poziom ryzyka wystąpienia poważnej awa-
rii przemysłowej było wypracowanie podwyższonych 
standardów bezpieczeństwa pracy, a zwłaszcza bezpie-
czeństwa procesów związanych z  wykorzystaniem nie-
bezpiecznych substancji chemicznych. Inspektorzy pracy 
zwracają uwagę na wciąż niedostateczny poziom prze-
strzegania przepisów bezpieczeństwa w  przedmiotowym 
obszarze i  konieczność prowadzenia stałego nadzoru 
w tym zakresie. 

Kontrole z zakresu nadzoru rynku miały na celu oce-
nę spełniania wymagań dyrektyw i  rozporządzeń unijnych 
oraz implementujących je krajowych przepisów przez 
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użytkowane w zakładach pracy maszyny, urządzenia tech-
niczne, środki ochrony indywidualnej, wyroby pirotechniczne 
i materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego. 
Kontrole prowadzone w 2021  r. przede wszystkim zostały 
ukierunkowane na maszyny użytkowane w rolnictwie oraz 
środki ochrony układu oddechowego. Działania podejmo-
wane przez inspektorów pracy pozwoliły wyeliminować 
wyroby niespełniające wymagań lub stwarzające realne 
zagrożenie dla zdrowia i  życia pracowników w  trakcie ich 
użytkowania. Zauważalna jest korelacja pomiędzy stopniem 
zaangażowania i doświadczeniem w branży producentów, 
importerów i dostawców, a wynikami kontroli. Nieprawidło-
wości odnotowano z reguły w przypadku podmiotów mniej-
szych i  rozpoczynających działalność w  danym sektorze. 
Podmioty o ugruntowanej pozycji na rynku zwykle wywią-
zywały się z nałożonych na nie obowiązków wynikających 
z  europejskiego sytemu oceny zgodności. Stwierdzane 
uchybienia były najczęściej usuwane w  wyniku realizacji 
działań naprawczych wnioskowanych przez inspektorów 
pracy, stosownie do rodzaju uchybień stwierdzonych pod-
czas kontroli.

Kontrole prowadzone w  zakładach zatrudniających 
osoby niepełnosprawne wskazują, że pracodawcy naru-
szają w  większości ogólne, podstawowe przepisy prawa 
pracy – określone w ustawie Kodeks pracy oraz przepisach 
wykonawczych. Rzadziej stwierdzano naruszenia przepisów 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych. Najczęściej występujące 
nieprawidłowości z zakresu technicznego bezpieczeństwa 
pracy związane były z naruszeniem przepisów dotyczą-
cych obiektów i pomieszczeń pracy, co spowodowane było 
głównie brakiem prowadzenia remontów i konserwacji tych 
pomieszczeń. W  kontrolowanych zakładach występowa-
ły także utrudnienia architektoniczne oraz brak rozwiązań 
poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania osób nie-
pełnosprawnych –  nie zabezpieczono lub nie oznakowano 
miejsc niebezpiecznych, występowały różnice poziomów 
podłóg i progi utrudniające przejazd wózków dla osób nie-
pełnosprawnych. Kontrole ujawniły również niedostatecz-
ne wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
w elementy ułatwiające korzystanie z nich przez osoby 
niepełnosprawne.

Kontrole technicznego bezpieczeństwa pracy podczas 
realizacji robót budowlanych i  rozbiórkowych, w obsza-
rach kluczowych z punktu widzenia wypadkowości, wyka-
zały nieznaczną poprawę. Wyraźnie zmniejszyła się liczba 
ujawnianych nieprawidłowości dotyczących wykonywania 
prac na wysokości bez zabezpieczeń pracowników przed 
możliwością upadku. Poprawę stanu bezpieczeństwa pracy 

stwierdzono również w  zakresie zabezpieczania miejsc 
i  stref niebezpiecznych występujących na terenie budowy 
oraz eksploatacji rusztowań. 

Kontrole budowy i remontów infrastruktury kole-
jowej dotyczyły przebudowy nawierzchni kolejowej, torów, 
urządzeń sieci trakcyjnej, przebudowy lub budowy pero-
nów, budynków nastawni i posterunków ruchu oraz moder-
nizacji lub zabudowy nowych urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym. Stwierdzono nieprawidłowości m.in. dotyczą-
ce oznakowania torów zamkniętych dla ruchu kolejowego 
oraz właściwego sygnalizowania miejsca prac, eksploata-
cji maszyn i  innych urządzeń technicznych. Odnotowano 
poprawę w zakresie zapewnienia i wyposażenia zaplecza 
higieniczno-sanitarnego dla pracujących. 

Nieprawidłowości przy wykonywaniu prac z  użyciem 
żurawi wieżowych i  szybkomontujących najczęściej 
dotyczyły braku lub nieprawidłowego opracowania instrukcji 
bezpieczeństwa prac transportowych prowadzonych przy 
użyciu żurawi, instrukcji ewakuacji z kabiny żurawia a także 
braku książek dyżurów lub dokonywania w nich nieprawi-
dłowych zapisów. Nie pozwalało to ustalić rzeczywistego 
czasu pracy operatorów żurawi. Podczas kontroli ujawniono 
również nieodpowiednie wyposażanie kabin żurawi w urzą-
dzenia odpowiedzialne za bezpieczny transport ładunków.

Wyniki kontroli robót budowlanych, prowadzonych w róż-
nej formie przez inspektorów pracy, wskazują, że najwię-
cej nieprawidłowości wystąpiło w  obszarach związanych 
z przygotowaniem i organizacją prac na budowach, w tym 
infrastruktury kolejowej, a także z przygotowaniem pracow-
ników do wykonywania tych prac. Za najbardziej efek-
tywne należy uznać prowadzenie krótkich kontroli 
oraz kontroli interwencyjnych dotyczących zagro-
żeń publicznych, gdzie efekty związane z ich wyelimino-
waniem są natychmiast widoczne. Nasze doświadczenia 
wskazują, że ten sposób prowadzenia kontroli daje dobre 
rezultaty i  sprawdza się jako uzupełnienie podstawowych 
działań kontrolno-nadzorczych w  budownictwie. Niemniej 
17% wzrost liczby śmiertelnych wypadków przy pracy w tym 
sektorze oznacza konieczność opracowania strategii kon-
troli i  działań prewencyjnych w  kolejnych latach, mającej 
za zadanie zwiększenie skuteczności oddziaływania PIP 
na pracodawców firm budowlanych i  ograniczenie liczby 
wypadków związanych z pracą.

Z myślą o branży budowlanej, cechującej się najpoważ-
niejszymi skutkami wypadków przy pracy oraz dużą liczbą 
zagrożeń zawodowych, PIP zaplanowała w  latach 2022-
2024 3-letnią kampanię prewencyjno-kontrolną 
„Budowa. STOP wypadkom!”. Jej celem jest zwięk-
szenie skuteczności oddziaływania Państwowej Inspekcji 
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Pracy w  zakresie podejmowanych działań kontrolno-nad-
zorczych w podmiotach realizujących prace budowlane przy 
wsparciu inicjatyw prewencyjnych, informacyjnych i promu-
jących bezpieczną pracę w  tym sektorze. W  ramach pla-
nowanych działań edukacyjno-szkoleniowych i doradczych 
będziemy dążyć do podnoszenia standardów ochrony pra-
cy w małych firmach budowlanych poprzez popularyzację 
wiedzy na temat właściwego przygotowania pracowników 
do bezpiecznego wykonywania pracy i  skutecznych środ-
ków ochrony, zwłaszcza w kontekście zagrożeń związanych 
z  pracą na wysokości i  w wykopach oraz przy obsłudze 
maszyn. Jednocześnie chcemy zachęcać pracodawców 
do rzetelnego wypełniania obowiązków w  zakresie ogól-
nej organizacji pracy na dużych inwestycjach budowlanych 
oraz do kompleksowego nadzoru nad wykonywaną pracą, 
w szczególności w przypadku koordynacji pracy kilku pod-
miotów na jednym placu budowy.

Kontrole w  przemyśle w  zakresie wytwarzania 
i  przetwarzania tworzyw sztucznych ujawniły liczne 
nieprawidłowości dotyczące eksploatacji maszyn, urządzeń 
i  instalacji energetycznych, a  także sposobu organizacji 
i  prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych. Stwier-
dzono zaniedbania dotyczące przeprowadzania badań 
i  pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w  środo-
wisku pracy. W instrukcjach dotyczących prac związanych 
ze stosowaniem substancji lub mieszanin stwarzających 
zagrożenie nie uwzględniano informacji zawartych w  kar-
tach charakterystyki tych chemikaliów. Uchybienia w  tym 
zakresie wiązały się z niewłaściwą organizacją stanowisk 
i procesów pracy. Problemem ujawnionym podczas kontroli 
było nieprzestrzeganie przepisów dotyczących właściwe-
go doboru, wyposażania oraz stosowania przez pracowni-
ków wymaganych środków ochrony indywidualnej, a także 
wyposażania pracujących w odzież roboczą. 

Kontrole w  zakładach zajmujących się obróbką 
drewna ukierunkowane były na wyeliminowanie bezpo-
średnich, fizycznych zagrożeń dla zdrowia i życia pracow-
ników i  ograniczeniu wpływu szkodliwych czynników 
środowiska pracy. Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły 
m.in. niewłaściwej eksploatacji maszyn i  innych urządzeń 
technicznych, niewłaściwego stanu technicznego maszyn, 
urządzeń i instalacji energetycznych, przygotowania do pra-
cy, oceny ryzyka zawodowego oraz braku przeprowadze-
nia rozpoznania i  wytypowania czynników szkodliwych 
do oznaczenia w środowisku pracy. Stwierdzano zaniedba-
nia w wypełnianiu obowiązku okresowego przeprowadza-
nia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
występujących w  środowisku pracy. Niedostateczny stan 
przestrzegania przepisów w  zakresie bezpieczeństwa 

i  ochrony zdrowia wskazuje na konieczność kontynuowa-
nia kontroli w  przedmiotowym obszarze, szczególnie że 
przy obrabiarkach do drewna często mają miejsce ciężkie 
wypadki przy pracy. 

Kontrole w  zakresie bezpieczeństwa pracy w  zakła-
dach zajmujących się przetwórstwem mięsa koń-
czyły 3-letnią kampanię prewencyjną „Dobry przepis na 
bezpieczeństwo”, obejmującą oprócz działań edukacyjno 
– prewencyjnych także 2-letni okres kontrolny. Działania te 
miały charakter komplementarny, a ich motywem przewod-
nim było ograniczanie zagrożeń w masarniach i ubojniach, 
poprawa stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umoż-
liwienie pracodawcom dostosowanie zakładów do obowią-
zujących regulacji prawnych poprzez udział w  programie 
prewencyjnym opartym na samokontroli warunków pracy. 
Kontrole umożliwiły ocenę wpływu działań prewencyjnych 
na faktyczną zmianę podejścia uczestników programu do 
identyfikacji zagrożeń zawodowych oraz wdrożenie spo-
sobów ich ograniczania i  eliminowania. Zaangażowanie 
podmiotów w zmianę poziomu bezpieczeństwa potwierdziły 
wyniki kontroli. W grupie zakładów – uczestników progra-
mu odnotowano znacznie wyższy poziom przestrzegania 
przepisów w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy 
w  stosunku do zakładów, które nie uczestniczyły w  pro-
gramie lub odstąpiły od jego realizacji w trakcie 3 – letniej 
kampanii.

Kontrolami w zakresie przestrzegania przepisów prawa 
pracy, w  tym bhp w górnictwie objęto zagadnienia doty-
czące przygotowania pracowników do pracy, oceny ryzy-
ka zawodowego, nadzoru nad warunkami pracy, środków 
ochrony indywidualnej i  odzieży roboczej oraz wypadków 
przy pracy. Wyniki kontroli wskazują na utrzymujące się 
nieprawidłowości m.in. w zakresie złego stanu dróg prze-
wozowych, dróg dojścia do stanowisk pracy oraz przejść 
na stanowiskach pracy, eksploatacji maszyn i  urządzeń 
górniczych, w tym przenośników taśmowych, zabezpiecze-
nia stropów i  ociosów przed zagrożeniami wynikającymi 
z opadu skał oraz bezpiecznej eksploatacji instalacji elek-
trycznych. Charakter zidentyfikowanych nieprawidłowości 
wskazuje na konieczność wdrożenia przez kontrolowane 
podmioty rozwiązań systemowych mających na celu sku-
teczną poprawę stanu przestrzegania przepisów i  zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych.

Kontrole prowadzone w  zakładach rolnych służy-
ły ocenie stanu bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia 
osób pracujących podczas produkcji roślinnej, zwierzęcej 
i  w zakładach przetwórczych. Najczęstsze nieprawidło-
wości ujawniano podczas eksploatacji maszyn, które nie 
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posiadały wymaganych osłon i  innych urządzeń ochron-
nych, a  ich układy sterowania nie były wykonane zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Stwierdzano 
także nieprawidłowości dotyczące przygotowania do pracy 
pracowników, niewłaściwego stanu obiektów i  pomiesz-
czeń pracy oraz niewłaściwej eksploatacji instalacji techno-
logicznych. Nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy 
i towarzyszące temu nawyki, tolerowane przez bezpośredni 
nadzór, szczególnie w zakładach zajmujących się produkcją 
zwierzęcą generowały potencjalne ryzyko wypadkowe.

W ramach oceny warunków pracy w  przedsiębior-
stwach gospodarki morskiej kontrolami objęto stocznie 
oraz podmioty współpracujące z nimi w  zakresie budowy 
i  remontu jednostek pływających oraz przedsiębiorstwa 
prowadzące przeładunki w portach morskich i na terenach 
stoczni. Najwięcej uchybień dotyczyło organizacji procesów 
pracy głównie polegających na ograniczaniu przestrzeni 
i  powierzchni stanowisk pracy, nieprawidłowej organizacji 
prac szczególnie niebezpiecznych oraz braku właściwej 
identyfikacji czynników szkodliwych i  uciążliwych wystę-
pujących na stanowiskach pracy. Ujawniono także nie-
prawidłowości w  organizacji i  sposobie prowadzenia prac 
transportowych.

W obszarze prawnej ochrony pracy działania Pań-
stwowej Inspekcji Pracy skoncentrowane były na elimi-
nowaniu lub istotnym ograniczaniu naruszeń związanych 
w szczególności z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczą-
cych czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świad-
czeń ze stosunku pracy, a także zatrudniania na podstawie 
umów cywilnoprawnych. Z  uwagi na trwającą pandemię 
skupiono się również na przestrzeganiu przez pracodaw-
ców rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz 
Antykryzysowych. Dodatkowo, wzorem lat poprzednich, 
inspektorzy pracy w  ramach prowadzonych czynności 
kontrolnych weryfikowali przestrzeganie przepisów o ogra-
niczeniu handlu w niedziele i święta, jak również o pracow-
niczych planach kapitałowych oraz Karty nauczyciela. 
Wobec ujawnianych uchybień, działania ukierunkowano 
ponadto na kontrolę przestrzegania przepisów o urlopach 
wypoczynkowych.

W roku sprawozdawczym, podobnie jak w  roku 2020, 
działalność kontrolną oraz stan przestrzegania przepi-
sów kształtowała w  dużej mierze sytuacja społeczno-
ekonomiczna spowodowana epidemią wirusa SARS-CoV-2. 
Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy ujętych 
w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wykazała 
stosunkowo małą liczbę nieprawidłowości. Błędy, które 
zdarzały się pracodawcom podczas realizacji postanowień 
ustawy, miały charakter incydentalny i spowodowane były 
dynamicznie zmieniającym się stanem prawnym. Należy 
podkreślić, iż w trakcie kontroli ujawniono niewielką liczbę 
naruszeń dotyczących braku utrzymania w  zatrudnieniu 
pracowników objętych dofinansowaniami.

Trudna sytuacja gospodarcza, niestety przyczyniła się 
do utrzymania wysokiej skali naruszeń przepisów dotyczą-
cych wypłaty wynagrodzeń i  innych świadczeń ze 
stosunku pracy. Wzrósł odsetek kontroli, w trakcie których 
stwierdzono naruszenia przepisów Kodeksu pracy regulują-
cych kwestie wynagrodzeniowe, w stosunku do ogółu prze-
prowadzonych kontroli, przekraczając wskaźnik z  2019  r., 
a  zatem okresu sprzed pandemii. Powodem tego były 
przede wszystkim wprowadzane obostrzenia, które czyniły 
sytuację niektórych podmiotów zupełnie nieprzewidywalną, 
co skutkowało ich problemami finansowymi, w  tym kredy-
towaniem bieżącej działalności środkami przeznaczonymi 
na wynagrodzenia pracowników. Dlatego też, najczęstszy-
mi naruszeniami z zakresu wypłaty wynagrodzeń było ich 
nieterminowe wypłacanie oraz nierekompensowanie pracy 
w godzinach nadliczbowych. Ze względu na częste niepra-
widłowości w  zakresie wypłaty wynagrodzeń, zagadnie-
nie przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzeń 
i  innych świadczeń ze stosunku pracy wymaga dalszego 
monitorowania oraz podejmowania działań doradczych 
i  popularyzatorskich, w  tym bezpłatnego poradnictwa 
prawnego.

Od lat na wysokim poziomie utrzymują się naruszenia 
przepisów o czasie pracy, które przekładają się na pra-
widłowość ustalania wynagrodzeń i  innych świadczeń 
związanych z pracą. Na podstawie przeprowadzonych kon-
troli należy stwierdzić, iż pracodawcy nadal nie respektują 
przepisów o  czasie pracy. Podobnie jak w  roku ubiegłym 
jedną z najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w tym 
zakresie było niezapewnienie pracownikom należnej licz-
by dni wolnych od pracy wynikających z tytułu przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy w  przyjętym okresie rozli-
czeniowym. Warto jednak zauważyć nieznaczny spadek 
– w odniesieniu do roku ubiegłego – naruszeń dotyczących 
prowadzenia ewidencji czasu pracy do celów prawidło-
wego ustalania wynagrodzenia pracowników oraz innych 
świadczeń związanych z  pracą. Znacznie mniejszą skalę 
nieprawidłowości inspektorzy pracy ujawnili także w spra-
wach związanych z określeniem obowiązujących systemów 
i  rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych. 
Nastąpił też spadek odsetka nieprawidłowości dotyczących 
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sporządzania rozkładów czasu pracy i  przekazywania ich 
pracownikom na co najmniej 7  dni przed rozpoczęciem 
okresu rozliczeniowego czasu pracy. 

W kwestii przestrzegania przepisów dotyczących czasu 
prowadzenia pojazdu, przerw i  czasu odpoczynku 
oraz czasu pracy kierowców należy zwrócić uwagę, że 
znoszenie ograniczeń, w tym sukcesywne łagodzenie obo-
strzeń dotyczących ruchu międzynarodowego w  transpo-
rcie drogowym miały znaczący wpływ na zwiększenie liczby 
przeprowadzonych kontroli, które w 2021 r. objęły większą 
liczbę dni pracy kierowców, w  stosunku do roku ubiegłe-
go. Skutkowało to ujawnieniem przez kontrolujących więk-
szej liczby uchybień niż w 2020 r. Najczęściej spotykanym 
naruszeniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o czasie pracy kierowców, podobnie jak w roku ubiegłym, 
było przekroczenie czasu pracy powyżej 10 godzin w sytu-
acji, gdy wykonywano pracę w porze nocnej.

W odniesieniu do kontroli weryfikujących prawidłowość 
zawierania umów cywilnoprawnych, nieco zmniejszył 
się odsetek umów zawartych w  warunkach wskazujących 
na istnienie stosunku pracy. W  praktyce potwierdziły się 
dotychczasowe spostrzeżenia, że najbardziej efektywnymi 
formami działania inspektorów pracy w  zakresie przeciw-
działania zastępowaniu umów o  pracę umowami cywil-
noprawnymi jest kierowanie do pracodawców poleceń 
i wystąpień o zmianę podstawy prawnej świadczenia pracy. 
Z uwagi na daleko idące skutki zawierania umów cywilno-
prawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku 
pracy przyjąć należy, że obecne instrumenty przysługujące 
inspektorom pracy uznawane są za niewystarczające aby 
w sposób skuteczny przeciwdziałać temu zjawisku.

W zakresie przestrzegania przepisów o ograniczeniu 
handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni należy 
zauważyć, że pomimo wzrostu odsetka kontroli, w toku któ-
rych ujawniono nieprzestrzeganie tych przepisów, poziom 
respektowania ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ogra-
niczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne 
dni można uznać za dość wysoki. Nie stwierdzono wielo-
krotnego naruszania przepisów w  tym zakresie w wielko-
powierzchniowych placówkach handlowych. Problem ten 
występował sporadycznie w mniejszych sklepach, w zde-
cydowanie mniejszym wymiarze niż w  latach ubiegłych. 
Dodać należy, iż przyjęta nowelizacja przepisów wprowa-
dzająca dodatkowe warunki do skorzystania z wyłączeń od 
zakazu handlu w  niedziele i  święta, powinna pozytywnie 
wpłynąć na przestrzeganie tego zakazu.

W roku sprawozdawczym kontroli w  zakresie prze-
strzegania przepisów dotyczących pracowniczych 
planów kapitałowych podlegały wszystkie podmioty 

zatrudniające, objęte stosowaniem ustawy, bez względu 
na stan zatrudnienia czy formę własności. Okoliczność ta 
spowodowała, że skala nieprawidłowości wzrosła w  sto-
sunku do roku ubiegłego. Najwięcej wykroczeń stwierdzono 
w zakresie dokonywania wpłat do PPK. 

Wyniki kontroli przepisów prawnej ochrony pracy wska-
zują, że stan ich przestrzegania jest niesatysfakcjonujący. 
W  roku 2021 uzyskano poprawę w niektórych obszarach, 
jednakże co do zasady uchybienia utrzymują się na sta-
łym poziomie, bądź ich skala nieznacznie rośnie. Uwa-
runkowania gospodarcze sprawiły, że wielu pracodawców 
skupiało uwagę przede wszystkim na trudnościach finan-
sowych. Na skalę ujawnionych naruszeń wpływ miała tak-
że niewłaściwa organizacja pracy, jak również utrzymująca 
się epidemia wirusa SARS-CoV-2, która bezpośrednio lub 
pośrednio wpłynęła na wszystkie aspekty świadczenia pra-
cy. Wpływ na przestrzeganie przepisów prawa pracy ma 
także nieznajomość przepisów, jak i ich niejasność i częste 
zmiany. Niemniej jednak za szczególnie naganne należy 
uznać ujawnione przypadki świadomego naruszania prze-
pisów przez pracodawców w celu maksymalizacji zysków. 
Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że czynności 
kontrolno-nadzorcze prowadzone przez Państwową Inspek-
cję Pracy zapobiegają naruszeniom oraz przyczyniają się 
do poprawy stanu przestrzegania prawa. W związku z utrzy-
mującymi się nieprawidłowościami i społecznymi skutkami 
uchybień, w roku 2022 najistotniejsze działania Państwowej 
Inspekcji Pracy będą skoncentrowane na kontroli prawidło-
wości zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych 
oraz ograniczeniu naruszeń przepisów o czasie pracy oraz 
wypłacie wynagrodzeń i  innych świadczeń ze stosunku 
pracy.

Kontrole legalności zatrudnienia i  liczba stwierdza-
nych przypadków pracy „na czarno”, w szczególności bez 
zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, pokazują, że 
nadal jest to istotny problem polskiego rynku pracy. Okres 
pandemii oraz niepewność związana z prowadzeniem dzia-
łalności w określonych branżach miała niewątpliwie wpływ 
na postawy przedsiębiorców, którzy niechętnie wiązali się 
z  pracownikami umowami o  pracę, wybierając takie for-
my zatrudnienia, które –  w razie niepowodzenia biznesu 
–  łatwiej było rozwiązać. Nie słabnie więc popularność 
umów cywilnoprawnych, zawieranych nierzadko w warun-
kach właściwych dla umowy o pracę. 

Również ten rok działań PIP w  zakresie eliminowania 
nielegalnego zatrudnienia pokazał, że w wielu przypadkach 
mamy do czynienia nie z  „pracą niezadeklarowaną” lecz 
z  „zadeklarowaną fałszywie”. Nielegalne zatrudnienie 
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związane jest ściśle z  nieprzestrzeganiem obowiązków 
w  zakresie zgłoszenia do ubezpieczenia i  nieodprowa-
dzaniem należnych składek do ZUS, a  także z unikaniem 
zobowiązań podatkowych. Kontrole prowadzone przez 
Państwową Inspekcję Pracy pozwalają na stwierdzenie, że 
postaw tych przedsiębiorców, którzy świadomie narusza-
ją przepisy o  legalności zatrudnienia, mając na względzie 
poczynione oszczędności, nie da się zmienić stosując kary 
za powierzanie pracy w „szarej strefie” na dotychczasowych 
zasadach. Kary te nie są ani odstraszające ani dolegliwe, 
właściwie nie spełniają swojej funkcji. Zasadne jest zatem  
podwyższenie wysokości nakładanych grzywien, ale także 
zmiana mechanizmu ich nakładania, a może też (wzorem 
niektórych państw) uzależnienie wysokości kary od wiel-
kości osiąganych przez firmę obrotów. Należy zdać sobie 
sprawę, że tak długo przedsiębiorcy będą oferować pra-
cownikom pracę w szarej strefie, nie tylko bez umowy, czy 
nawet w  formie zadeklarowanej, ale z  zaniżonym w umo-
wie o pracę wymiarem czasu pracy, czy też z wynagrodze-
niem płatnym częściowo „pod stołem”, jak długo znajdzie 
się osoba, która taką ofertę przyjmie. Odpowiedzialność za 
postawy na rynku pracy spoczywa na wszystkich, także na 
pracujących. Dlatego też niezależnie od działań edukacyj-
nych i  informacyjnych, które wskazywać będą na korzyści 
wynikające z  pracy zadeklarowanej i  niebezpieczeństwa 
pracy „na czarno”, skierowanych do pracobiorców, w sytu-
acji świadomego współdziałania obu stron nieformalnego 
stosunku pracy, sankcjami za nielegalne wykonywanie pra-
cy należy objąć także osoby, które decydują się na pracę 
„w szarej strefie”. W  ocenie Państwowej Inspekcji Pracy 
dziś to nie brak potwierdzenia na piśmie warunków umowy 
o  pracę (niektóre państwa w  ogóle nie wymagają pisem-
nej umowy), lecz brak zgłoszenia do ubezpieczenia spo-
łecznego jest tym, co jest kluczowe w stwierdzaniu pracy 
nielegalnej. Stąd też z jednej strony niezbędne są – postu-
lowane od lat – zmiany legislacyjne dotyczące terminu zgło-
szenia do ubezpieczenia społecznego (aktualny 7-dniowy 
od daty powstawania obowiązku ubezpieczenia w  ocenie 
PIP sprzyja popełnianiu nadużyć), ale także zacieśnienie 
współpracy z  instytucjami właściwymi w sprawach podat-
ków i  składek na ubezpieczenie społeczne, która winna 
polegać nie tylko na przekazywaniu informacji o podejrze-
niach naruszania przez kontrolowane podmioty przepisów 
prawa w tych obszarach, ale także na realizacji wspólnych 
kontroli, poprzedzonych odpowiednio przeprowadzoną ana-
lizą ryzyka i właściwym typowaniem podmiotów do kontroli, 
także w oparciu o informacje pozostające w zasobach tych 
instytucji.  Zmiany przepisów w ramach ustaw tzw.” Polskie-
go Ładu”, nie wskazują, aby w postawach osób pracujących 

w szarej strefie zaszła istotna różnica, stąd też niezbędna 
jest modyfikacja metod działania instytucji, które stoją na 
straży przestrzegania obowiązujących przepisów. 

Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców 
wskazują, że nadal na polskim rynku pracy występuje zjawi-
sko powierzania nielegalnej pracy w tej grupie pracujących. 
Podstawowym problemem stwierdzanym w  toku kontroli 
pozostaje brak zezwolenia na pracę, będący wielokrotnie 
skutkiem zatrudniania cudzoziemców niezgodnie z warun-
kami określonymi w  oświadczeniu o  powierzeniu wykony-
wania pracy cudzoziemcowi (taką sytuację identyfikujemy 
jako brak zwolnienia z  obowiązku posiadania zezwolenia 
a jego brak jako naruszenie przepisów). Na legalność pra-
cy cudzoziemców wpływ mają różnorodne czynniki, m.in. 
skomplikowane regulacje prawne dotyczące świadczenia 
pracy, obniżenie kosztów pracy, przewlekłe prowadzenie 
postępowań administracyjnych mających na celu wydanie 
decyzji pobytowej lub zezwolenia na pracę oraz zawieranie 
umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna 
być zawarta umowa o  pracę. Przyczyny te, zdefiniowane 
już w latach ubiegłych przez inspektorów pracy, są w dużej 
mierze niezależne od działań kontrolnych PIP. Potwierdzają 
one konieczność zarówno zmian systemowych w podejściu 
do problemu nielegalnej pracy cudzoziemców, jak i rozwią-
zań mających wpływ na efektywność i  szybkość kontroli 
legalności zatrudnienia realizowanych przez inspektorów 
pracy (dostęp do baz danych innych instytucji).

Przedstawiając problematykę zatrudniania cudzoziem-
ców warto zaznaczyć, że w 2022 r. weszły w życie bardzo 
poważne zmiany w przepisach dotyczących wykonywania 
pracy przez obcokrajowców na terytorium RP. Najistotniej-
sze w  tym zakresie jest uchwalenie szczególnej regulacji 
prawnej – ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa, zapewniającej doraźną pod-
stawę prawną do legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, 
którzy w  wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do 
opuszczenia swojego kraju pochodzenia. Ustawa ta – obok 
rozwiązań legalizujących pobyt cudzoziemców – przyznała 
bardzo szeroki dostęp do polskiego rynku pracy wszystkim 
obywatelom Ukrainy – w praktyce na podobnych zasadach 
jak obywatelom polskim. 

Państwowa Inspekcja Pracy generalnie pozytywnie oce-
nia wprowadzenie rozwiązań ułatwiających podjęcie pracy 
przez obywateli Ukrainy. Dostrzegamy jednak, że stoso-
wanie przepisów wyżej wymienionej ustawy w  zakresie 
dostępu do rynku pracy może stanowić źródło potencjal-
nych nadużyć na szkodę cudzoziemców, w szczególności 
migrujących na terytorium Polski po dniu 24 lutego 2022 r., 
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z uwagi na ich brak wiedzy o polskich przepisach prawa, 
nieznajomość języka polskiego oraz trudną sytuację mate-
rialną, a także spowodować wypieranie z rynku pracy tych 
cudzoziemców, którzy pracują na podstawie przepisów 
stawiających surowsze wymagania odnośnie warunków 
ich zatrudnienia na terytorium RP, czy też samych obywa-
teli polskich. Szczegółowa ocena wpływu tych regulacji 
na polski rynek pracy oraz sytuację samych cudzoziem-
ców będzie jednak możliwa dopiero w  następnym roku 
sprawozdawczym. 

Kontrole agencji zatrudnienia w  2021  r. stanowiły 
jeden z  priorytetów naszego urzędu określonych w  Pro-
gramie działania PIP na ten rok. Duża dynamika branży, 
wynikająca z popytu na usługi agencji zatrudnienia, która  
cechuje głównie sektor usług pracy tymczasowej, wyma-
gała od nas szybkich reakcji i dostosowania metod kontro-
li do zmieniających się realiów i  obserwowanego wzrostu 
popularności usług outsourcingowych, będących w  prak-
tyce pracą tymczasową oraz ze zwiększającej się liczby 
cudzoziemców spoza UE na polskim rynku pracy. 

Główne cele kontroli obejmowały: ujawnianie nie-
legalnych agencji zatrudnienia, naruszeń upraw-
nień pracowników tymczasowych, w tym związanych 
z nadużywaniem umów cywilnoprawnych oraz przy-
padków stosowania outsourcingu będącego de facto 
pracą tymczasową.

Aktualnie zauważalną tendencją jest rosnąca liczba 
kontrolowanych podmiotów świadczących usługi agencji 
zatrudnienia, prowadzonych przez cudzoziemców spoza 
UE, powierzających pracę głównie cudzoziemcom spo-
za UE, najczęściej na podstawie umów cywilnoprawnych. 
Ponadto do Państwowej Inspekcji Pracy coraz częściej 
docierają sygnały potwierdzające rosnące zainteresowanie 
współpracą agencji zatrudnienia zarejestrowanych w  Pol-
sce z  podmiotami zagranicznymi, które w  ramach współ-
pracy zlecają rekrutację cudzoziemców spoza UE, do pracy 
w  polskich podmiotach. Chociaż ten sposób pozyskania 
klientów jako nieuregulowany przepisami prawa nie pozo-
staje w obszarze kompetencji kontrolnych urzędu, to wymu-
sza jednak monitorowanie przez PIP zagrożeń związanych 
z  ryzykiem wystąpienia pracy przymusowej, czy handlu 
ludźmi.

W 2021 r., w większym stopniu, niż w poprzednich latach, 
w działaniach kontrolnych zwracano uwagę na przestrzega-
nie przepisów prawa przez podmioty korzystające z usług 
pracy tymczasowej lub usług outsourcingowych, zazwy-
czaj prowadzące działalność produkcyjną. Ocenie podda-
wano wykorzystywanie outsourcingu w celu zastępowania 
pracy tymczasowej a w przypadku korzystania z usług pracy 

tymczasowej - zasadność korzystania przez polskich przed-
siębiorców z pracy tymczasowej, pod kątem występowania 
ustawowych przesłanek warunkujących jej stosowanie, do 
których należy m.in. wykonywanie zadań o  charakterze 
sezonowym, okresowym, doraźnym lub których terminowe 
wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez praco-
dawcę użytkownika nie byłoby możliwe, czy zastępowanie 
nieobecnego pracownika pracodawcy użytkownika.

Działania kontrolne potwierdzają utrzymujące się zapo-
trzebowanie pracodawców na personel zewnętrzny, reali-
zowane także poprzez obchodzenie przepisów ustawy 
o  zatrudnianiu pracowników tymczasowych, co z  kolei 
uzasadnia potrzebę wypracowania nowych rozwiązań, 
zapobiegających obchodzeniu przepisów tej ustawy. Propo-
nowane zatem przez PIP wnioski o charakterze legislacyj-
nym służą uporządkowaniu polskiego rynku pracy poprzez 
utrzymanie zasady, iż jedyną i dopuszczalną formą użycza-
nia pracowników jest praca tymczasowa –  uregulowana 
w  ustawie o  zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 
W  szczególności pożądane jest ustanowienie odpowie-
dzialności wykroczeniowej za prowadzenie działalności 
opartej na outsourcingu będącego pracą tymczasową, ale 
również za korzystanie z takiej usługi.  

Dążąc do kompleksowego przeciwdziałania stosowa-
nym praktykom obchodzenia przepisów o  zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych, planowane ze strony urzę-
du działania obejmują zwrócenie uwagi innych organów 
na niekorzystne zjawiska na rynku pracy związane ze sto-
sowaniem pozornego outsourcingu, uwarunkowane jego 
korzystnością ekonomiczną. Dotyczy to przede wszystkim 
współdziałania PIP z organami odpowiedzialnymi w obsza-
rach prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych oraz 
za legalizację zatrudnienia cudzoziemców.

Działania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie dele-
gowania w  ramach świadczenia usług potwierdzi-
ły, że najistotniejsze problemy związane z  kierowaniem 
pracowników do czasowego wykonywania pracy za gra-
nicą w  ramach świadczonych usług wiążą się z  obecno-
ścią na rynku pracy pracowników będących obywatelami 
tzw. krajów trzecich. Dotyczy to zarówno cudzoziemców, 
którym praca została powierzona w  przedsiębiorstwach 
z siedzibą w Polsce (głównie w ramach tzw. uproszczonych 
procedur) i skierowanych do pracy w państwach członkow-
skich, ale także cudzoziemców skierowanych do wyko-
nywania pracy w Polsce w  trybie delegowania. Specyfika 
polskich rozwiązań dotyczących legalności zatrudnienia 
cudzoziemców na podstawie oświadczenia rejestrowa-
nego w urzędzie pracy nie zawsze jest czytelna dla orga-
nów zagranicznych, stąd też liczne wnioski o  udzielenie 
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informacji, kierowane do PIP w ramach systemu IMI doty-
czą właśnie potwierdzenia legalności zatrudnienia tych 
osób w Polsce. Sprawy objęte współpracą z zagranicznymi 
organami potwierdzają, że często dochodzi także do fikcyj-
nego delegowania, tj. kierowania do pracy za granicą osób, 
które z podmiotem w Polsce łączy formalnie stosunek pracy 
(czy też umowa cywilnoprawna), i które nigdy w Polsce nie 
pracowały, a legalizacja pobytu i pracy w Polsce stanowiły 
przepustkę do pracy w kraju Europy Zachodniej, do które-
go wyjechali wprost z  kraju pochodzenia. Z  kolei badane 
przez PIP przypadki delegowania pracowników do pracy 
w  Polsce potwierdzają, że najczęstsze nieprawidłowości 
dotyczą przedsiębiorstw z siedzibą w państwach trzecich, 
które delegują do pracy cudzoziemców z  naruszeniem 
przepisów zarówno ustawy o delegowaniu pracowników 
w ramach świadczenia usług jak i przepisów o legalności 
ich zatrudnienia. Obejmują one także przypadki korzystania 
z konstrukcji delegowania w celu wprowadzenia cudzoziem-
ców na polski rynek pracy w sytuacji, gdy finalnym benefi-
cjentem jest inny polski przedsiębiorca, a nie macierzysty 
pracodawca delegujący. 

Mając na względzie obserwowane na rynku pracy pro-
blemy w obszarze legalności zatrudnienia, jako prioryteto-
we w  działaniach Państwowej Inspekcji Pracy na kolejny 
rok pozostają zadania ukierunkowane na eliminowanie 
nieprawidłowości dotyczących nie tylko obywateli polskich 
pracujących w „szarej strefie”, ale przede wszystkim cudzo-
ziemców, obywateli państw trzecich. Intensyfikacja działań 
w tym obszarze jest także konsekwencją  wojny w Ukrainie, 
oraz przyjęcia nowych rozwiązań legislacyjnych w ustawie 
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa ułatwiających dostęp do polskiego rynku pracy tej 
najliczniej reprezentowanej w Polsce grupie cudzoziemców. 
Zadania kontrolne obejmować będą nie tylko kwestie legal-
ności powierzania wykonywania pracy, ale także warunki 
zatrudnienia cudzoziemców tak, aby ich prawa były nale-
życie chronione.

Rok 2021 był kolejnym rokiem ograniczeń pande-
micznych, co znacząco utrudniało bezpośredni kontakt 
z odbiorcami działań prewencyjnych i promocyjnych. 
Był to również kolejny rok rozwoju nowych form kontaktu 
z pracodawcami i pracownikami. Szkolenia zdalne i hybry-
dowe, webinaria czy konferencje on-line na stałe weszły 
już do oferty prewencyjnej urzędu. Jak pokazują badania 
społeczne, przeprowadzone w  2021  r. (badanie zrealizo-
wane na zlecenie PIP przez Danae Sp. z o.o.), ponad 68% 
pracowników ocenia pozytywnie działalność prewencyjną 

i informacyjną Państwowej Inspekcji Pracy, a 4 na 10 bada-
nych jest zdania, że główną rolą PIP powinno być doradza-
nie pracodawcom jak stworzyć bezpieczne warunki pracy. 

Wśród różnorodnych działań prewencyjno-promocyj-
nych PIP wspierających nadzór i  kontrole duże znaczenie 
mają kampanie ukierunkowane na kształtowanie kultury 
bezpieczeństwa wśród pracodawców i pracowników, popu-
laryzację wiedzy na temat prawa i  bezpieczeństwa pracy. 
Zwracają one również uwagę na najczęstsze zagrożenia 
występujące w środowisku pracy, a także upowszechniają 
wiedzę na temat ograniczania ryzyka zawodowego. W dzia-
łaniach informacyjno-promocyjnych, dzięki otrzymanym na 
ten cel środkom finansowym, wykorzystywane są medialne 
narzędzia komunikacji społecznej.

Rok 2021 r. był ostatnim etapem i jednocześnie podsu-
mowaniem dwóch dużych projektów Państwowej Inspekcji 
Pracy:

 9 3-letniej kampanii prewencyjno-kontrolnej „Dobry prze-
pis na bezpieczeństwo” (patrz: str. 179), która miała na 
celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach 
zajmujących się przetwórstwem mięsa, przez zapew-
nienie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz 
umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów 
pracy do obowiązujących standardów prawnych – dzię-
ki udziałowi w programie prewencyjnym PIP,

 9 4-letniej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czas 
pracy kierowców a  wypadki drogowe”, (patrz: str.195) 
której adresatami byli przede wszystkim kierowcy zawo-
dowi, a także pracodawcy i przedsiębiorcy zatrudniający 
kierowców zawodowych; jej celem było zapobieganie 
wypadkom komunikacyjnym związanym z naruszaniem 
przepisów o  czasie pracy lub złym stanem psychofi-
zycznym kierowców.

Dodatkowo Państwowa Inspekcja Pracy włączyła się 
w  realizację kampanii informacyjnej, prowadzonej przez 
Europejski Urząd ds. Pracy (ELA), pod nazwą „Prawa 
przez cały rok”. Miała ona zwracać uwagę na potrzebę 
rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i  bez-
piecznych warunków pracy pracowników sezonowych, 
którzy zatrudniani są w krajach Unii Europejskiej.

Jednym z  podstawowych zadań skutecznej prewencji 
jest ograniczanie zagrożeń w  środowisku pracy, w  tym 
zapobieganie wypadkom przy pracy i   chorobom zawo-
dowym, poprzez przekazywanie wiedzy o  bezpieczeń-
stwie pracy, przekonywanie do zmiany zachowań oraz 
kształtowanie u pracodawców i pracowników pożądanych 
postaw, skutkujących rzeczywistą poprawą warunków pra-
cy. Jest to zadanie czasochłonne i  trudne, ale jak widać 
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z  perspektywy czasu -  przynoszące wymierne efekty, 
na co wskazują m.in. wyniki programów prewencyjnych. 
Dla pracodawców decydujących się na udział w  tego 
typu inicjatywach inspekcji pracy, główną motywacją jest 
potrzeba fachowego wsparcia w dostosowaniu zakładów 
pracy do obowiązujących wymagań oraz chęć pogłębienia 
wiedzy na temat prawa pracy i   sposobów eliminowania 
zagrożeń zawodowych. Bardzo istotna dla uczestników jest 
również możliwość skorzystania z bezpłatnych materiałów 
edukacyjnych i  szkoleń przygotowanych przez inspekcję. 
Dlatego Państwowa Inspekcja Pracy zamierza kontynu-
ować programy prewencyjne, w tym przede wszystkim dla 
grupy adresatów z zakładów pracy, w których najczęściej 
występują wypadki przy pracy (budownictwo, przetwór-
stwo przemysłowe) oraz którym najtrudniej jest spełnić 
wymagania stawiane przez przepisy prawa pracy, tj. mikro 
i małych przedsiębiorstw. W tym celu Państwowa Inspek-
cja Pracy planuje w roku 2022:

 ● skoncentrować działania doradcze i  informacyjne na 
popularyzowaniu właściwej oceny ryzyka zawodowe-
go, jako narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem 
pracy,

 ● upowszechniać w mediach programy prewencyjne PIP 
-  zachęcać pracodawców do wzięcia w  nich udziału 
i skorzystania z eksperckiej pomocy inspektorów pracy,

 ● wzbogacać ofertę bezpłatnych materiałów eduka-
cyjnych, m.in. o  filmy dot. właściwej organizacji sta-
nowisk pracy magazyniera, kosmetyczki i  fryzjerki, 
a także o kolejne narzędzie wspomagające pracodaw-
ców w  samodzielnym dostosowaniu zakładów pracy 
do obowiązujących przepisów, w  postaci listy kontro-
lnej dotyczącej efektywnego zarządzania ryzykiem 
zawodowym,

 ● doskonalić system szkoleń organizowanych dla pra-
codawców w  ramach programów prewencyjnych PIP, 
poprzez udostępnienie dwóch nowych prezentacji mul-
timedialnych –  do samokształcenia dla pracodawców 
oraz na potrzeby standaryzowanych szkoleń, prowa-
dzonych przez specjalistów z okręgowych inspektora-
tów pracy,

 ● współpracować z  Ogólnopolskim Stowarzyszeniem 
Pracowników Służby BHP oraz innymi partnerami spo-
łecznymi i  instytucjonalnymi, w zakresie pozyskiwania 
uczestników programów prewencyjnych oraz wspiera-
nia pracodawców w realizacji założonych celów.

Należy podkreślić, że kształtowanie i rozwój kultury bez-
pieczeństwa wymaga czasu, systematyczności, determi-
nacji i wiedzy. Każde działanie ma jakiś cel, który powinien 
być wyrażony w  sposób prosty i  mierzalny. Na poziomie 

realizacji szczegółowych zadań Państwowej Inspekcji Pra-
cy cel ten wyraża się w dążeniu do wysokiej skuteczności 
rozumianej jako osiągnięcie trwałych efektów w dziedzinie 
poprawy przestrzegania prawa pracy oraz spadku liczby 
wypadków przy pracy. Dlatego zasadnicze znaczenie ma 
kształtowanie wśród społeczeństwa nawyków bezpiecz-
nego stylu życia i konsekwentnego reagowania na każdy 
przejaw naruszania norm praworządności. Chodzi o pobu-
dzanie chęci pracodawców i  pracowników do poszuki-
wania innego niż standardowe podejście do zagadnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego w kolejnych latach 
Państwowa Inspekcja Pracy planuje realizację ogól-
nopolskiej kampanii społecznej, skoncentrowanej 
na poprawie poziomu bezpieczeństwa pracy w  branży 
budowlanej, pn. „Budowa. STOP wypadkom!”. Wśród 
celów kampanii, obok dążenia do zredukowania zagro-
żeń zawodowych w  budownictwie, znalazło się założe-
nie dotarcia z  przekazem do osób niezwiązanych na co 
dzień z branżą, do przedstawicieli całego społeczeństwa 
i  dostarczenie im informacji, że na budowach występują 
poważne zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, i że 
w budownictwie odnotowuje się wysokie wskaźniki wypad-
kowe, w szczególności dotyczące wypadków śmiertelnych 
i ciężkich. Ma to docelowo zwiększyć brak akceptacji dla 
zachowań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa pra-
cy oraz przyczynić się do wzrostu świadomości stosowa-
nia środków ograniczających ryzyko wypadku nawet przy 
drobnych pracach budowlanych. Kampania realizowana 
będzie w latach 2022-2024.

Stale wzrasta ranga działań Państwowej Inspekcji Pra-
cy o  charakterze informacyjnym i  edukacyjnym, a  także 
inicjatyw, które służą kształtowaniu właściwych postaw 
i zachowań wśród osób, które niebawem wejdą na rynek 
pracy –  uczniów i  studentów. Prowadzone są one m.in. 
w  oparciu o  edukowanie i  działania informacyjne, przy 
współpracy z  partnerami –  organizacjami i  instytucjami, 
a także dzięki wykorzystaniu mediów. Zadania realizowa-
ne w ten sposób pozwalają na szerszą i bardziej efektywną 
popularyzację wiedzy o przepisach prawa pracy i ograni-
czaniu zagrożeń zawodowych. Edukowanie młodego poko-
lenia jest kluczowe dla kształtowania właściwych postaw 
i budowania powszechnej kultury pracy opartej na bezpie-
czeństwie. Dostrzegając potrzebę rozwijania działań na 
rzecz edukacji młodych osób Państwowa Inspekcja Pracy 
zaplanowała 3-letnią kampanię informacyjno-eduka-
cyjną, uwzględniającą szkolenia dla uczniów i studentów 
oraz inicjatywy upowszechniające wiedzę, realizowane 
m.in. za pośrednictwem środków masowego przeka-
zu. Mając świadomość, że kształtowanie postaw oraz 
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nawyków będzie dużo bardziej efektywne, jeśli rozpocz-
nie się jak najwcześniej –  już podczas edukacji szkolnej, 
inspekcja pracy zamierza podjąć ścisłą współpracę przy 

realizacji kampanii m.in. z placówkami oświatowymi, kura-
toriami oświaty w całym kraju oraz Ministerstwem Edukacji 
i Nauki.



14Działalność PIP w ujęciu 
statystycznym

Rozdział





 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

ROZDZIAŁ 14  273 

14. Działalność PIP w ujęciu statystycznym
14.1. Najważniejsze dane z działalności PIP w 2021 r.

liczba decyzji 
płacowych 

liczba wniosków 
w wystąpieniach 

liczba poleceń

45,4 tys.

175,7 tys.

 189,8 tys.

 10,9 tys.    

55,8 tys.

3,4 mln

4,4 tys.

Najważniejsze 
dane 
z działalności PIP 
w 2021 r.

liczba
skontrolowanych 

podmiotów

liczba osób pracujących 
w skontrolowanych 

podmiotach

liczba decyzji 
BHP liczba 

przeprowadzonych 
kontroli 

 odbiorców działań 
prewencyjnych 
i promocyjnych

szkoleń z różnych 
branż dla:

pracodawców

pracowników

pracodawców
w programach 

prewencyjnych PIP

rolników indywidualnych, 
którzy uzyskali wsparcie 

merytoryczne PIP

uczniów w programie 
edukacyjnym „Kultura 

bezpieczeństwa”

wejść na stronę 
internetową urzędu

egzemplarzy publikacji 
PIP

1,9 tys.

8,8 tys.

4,3 mln

 155 tys.  

5,8 tys.

7,4 tys.

121 tys.

1,1 tys.   

56 tys.   
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14.2. Podstawowe dane z działalności kontrolno-nadzorczej PIP w latach 2019-2021

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Liczba kontroli 

73 341  56 371 55 842

(w tym  6 015 kontroli 
przestrzegania zakazu 

handlu)

(w tym  4 210 kontroli 
przestrzegania zakazu 

handlu)

 (w tym  2 043 kontroli 
przwstrzegania zakazu 

handlu)

Skontrolowane podmioty 57 389 48 009  45 362

Osoby pracujące w skontrolowanych podmiotach 3 821 096 3 145 191 3 417 218

 Wydane decyzje dotyczące bhp, w tym: 246 005 160 769 175 742

  wstrzymania prac 6 216 3 888 4 706 

  wstrzymania eksploatacji maszyn 8 074 4 656 6 646

  skierowania do innych prac 3 076 2 066 2 360

  liczba osób skierowanych do innych prac 6 639 4 325 5 253

Decyzje  nakazujące wypłatę świadczeń  6 156 3 883 4 393

     na kwotę w zł 102,1 mln 78,5 mln 63,8 mln

Wnioski w wystąpieniach 248 061 157 007 189 845

Polecenia ustne 13 772 8 677 10 867

Mandaty karne 16 192 9 823 12 047

    łączna kwota nałożonych mandatów w zł 19,3 mln 11,7 mln 14,4 mln

Wnioski o ukaranie do sądu 1 188 707 827

Środki oddziaływania wychowawczego 12 369 8 636 9 699

Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa

752 507 618
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14.4. Struktura kontroli PIP w latach 2019-2021 (wg wielkości zatrudnienia)

Wielkość zatrudnienia
2019 2020 2021

Liczba 
kontroli

Odsetek

Liczba 
kontroli

Odsetek

Liczba 
kontroli

Odsetek
Ogółem,  
w tym zakłady o zatrudnieniu:

73 341 56 371 55 842

1 - 9 42 702 58,2 33 035 58,6 32 666 58,5

10 - 49 17 877 24,4 14 033 24,9 13 602 24,4

50 - 249 8 097 11,0 6 236 11,1 6 158 11,0

250 i powyżej 4 665 6,4 3 067 5,4 3 416 6,1

14.3. Struktura kontroli wg PKD za lata 2019-2021

PKD
2019    2020    2021     

 Liczba  
kontroli Odsetek

 Liczba  
kontroli Odsetek

 Liczba  
kontroli Odsetek

Ogółem 73 341 56 371 55 842

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 1 260 1,7 826 1,5 955 1,7

B. Górnictwo i wydobywanie 335 0,5 184 0,3 231 0,4

C. Przetwórstwo przemysłowe 12 638 17,2 8 586 15,2 9 997 17,9

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimaty-
zacyjnych

217 0,3 144 0,2 157 0,3

E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją

923 1,3 653 1,2 724 1,3

F. Budownictwo 13 121 17,9 8 621 15,3 11 170 20,0

G. Handel hurtowy i detaliczny naprawa pojazdów samocho-
dowych, włączając motocykle

18 814 25,7 14 970 26,6 12 323 22,1

H. Transport i gospodarka magazynowa 4 850 6,6 3 327 5,9 3 802 6,8

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi

3 593 4,9 2 653 4,7 2 817 5,0

J. Informacja i komunikacja 874 1,2 542 1,0 696 1,3

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 651 0,9 419 0,7 403 0,7

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 802 1,1 574 1,0 690 1,2

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2 618 3,6 1 775 3,2 2 177 3,9

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działal-
ność wspierająca

4 307 5,9 2 767 4,9 3 272 5,9

O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązko-
we zabezpieczenia społeczne

1 132 1,5 2 694 4,8 802 1,4

P. Edukacja 2 302 3,1 1 972 3,5 1 572 2,8

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 042 2,8 2 028 3,6 1 556 2,8

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 886 1,2 1 538 2,7 728 1,3

S. Pozostała działalność usługowa 1 936 2,6 2 082 3,7 1 751 3,1

T.Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby

2 0 1 0 1 0,0

U.Organizacje i zespoły eksterytorialne 3 0 0 0 0 0,0

X. Działalność nieokreślona 35 0,1 15 0 18 0,0



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

 276  ROZDZIAŁ 14

14.5. Decyzje dotyczące BHP w 2021 r.

z ustalonym terminem 
wykonalności 

(art. 11 pkt 1 ustawy o PIP)

z rygorem natychmiastowej 
wykonalności (art. 108 Kpa)

wstrzymania prac 
(art. 11 pkt 2 ustawy o PIP)

skierowania do innych prac 
(art. 11 pkt 2 ustawy o PIP)

wstrzymania 
eksploatacji maszyn 

(art. 11 pkt 3 ustawy o PIP)

ustalenia okoliczności                 
i przyczyn wypadków przy pracy 

(art. 11 pkt 6 ustawy o PIP)

nakazania wykonania 
badań i pomiarów 

(art. 11 pkt 6a ustawy o PIP)

55 204

2 360  

 384

1 163 

 104 457

175 742

4 706

6 646  

liczba osób, których 
dotyczyły

liczba osób, których 
dotyczyły

liczba osób, których 
dotyczyły

5 253

31 445

13 412

14.6. Decyzje dotyczące bhp w latach 2019-2021

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Decyzje dotyczące bhp ogółem, w tym: 246 005 160 769 175 742

z ustalonym terminem wykonalności  
(art. 11 pkt 1 ustawy o PIP)

153 943 101 322 104 457

z rygorem natychmiastowej wykonalności  
(art. 108 Kpa)

71 916 46 850 55 204

wstrzymania prac (art. 11 pkt 2 ustawy o PIP) 6 216 3 888 4 706

skierowania do innych prac  
(art. 11 pkt 2 ustawy o PIP)

3 076 2 066 2 360

wstrzymania eksploatacji maszyn  
(art. 11 pkt 3 ustawy o PIP)

8 074 4 656 6 646

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
(art. 11 pkt 6 ustawy o PIP)

571 357 384 

nakazania wykonania badań i pomiarów 
(art. 11 pkt 6a ustawy o PIP)

1 387 924 1 163
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14.7. Decyzje płacowe w latach 2019-2021

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Decyzje wydane

Liczba decyzji wydanych 6,1 tys. 3,9 tys. 4,4 tys.

Liczba pracowników, których te decyzje 
dotyczyły

40,8 tys. 29,2 tys. 21,3 tys.

Kwota należności do wypłacenia  
pracownikom wskazana w decyzjach  
inspektorów pracy

102,0 mln zł 78,5 mln zł 63,8 mln zł

Decyzje zrealizowane

Liczba decyzji zrealizowanych 2,7 tys. 1,4 tys. 2,0 tys.

Liczba pracowników, których dotyczyły 
decyzje zrealizowane

16,1 tys. 10,9 tys. 7,8 tys.

Kwota należności wypłaconych 29,5 mln zł 20,8 mln zł 15,7 mln zł

Decyzje zrealizowane częściowo

Liczba decyzji zrealizowanych częściowo 55 35 55

Liczba pracowników, których te decyzje 
dotyczyły

748 340 1 016

Kwota należności wypłaconych 2,6 mln zł 1,1 mln zł 2,8 mln zł

Łączna kwota należności wypłacon-
ych pracownikom w wyniku realizacji 
decyzji 

32,0 mln zł 22,0 mln zł 18,5 mln zł

14.8. Wnioski i polecenia w latach 2019-2021

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Wystąpienia 49 015 32 749 37 190

Wnioski w wystąpieniach 248 061 157 007 189 845

Polecenia 13 772 8 677 10 867
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14.9. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika w latach 2019-2021

Wykroczenia ogółem
2019 2020 2021

57 310 36 484 42 434

Wyszczególnienie Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek

Art. 281 pkt 1 Kp
zawarcie umowy cywilnoprawnej w warun-
kach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kp 
powinna być zawarta umowa o pracę

890 1,6 512 1,4 564 1,3

Art. 281 pkt 2 Kp
niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pra-
cownikiem umowy o pracę przed dopuszcze-
niem go do pracy

1 263 2,2 766 2,1 621 1,5

Art. 281 pkt 5 Kp
naruszenie przepisów o czasie pracy 
lub przepisów o uprawnieniach pracowników 
związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu 
młodocianych

4 213 7,4 2 251 6,2 2 819 6,6

Art. 281 pkt 6 Kp
nieprowadzenie dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy

1 475 2,6 869 2,4 1 165 2,7

Art. 282 § 1 pkt 1 Kp
niewypłacenie w ustalonym terminie wyna-
grodzenia za pracę lub innego świadczenia, 
dokonanie bezpodstawnego zaniżenia 
lub potrącenia

10 498 18,3 7 014 19,2 8 036 18,9

Art. 282 § 1 pkt 2 Kp
nieudzielenie urlopu wypoczynkowego 
lub obniżenie wymiaru urlopu

548 1,0 412 1,1 472 1,1

Art. 282 § 1 pkt 3 Kp
niewydanie świadectwa pracy

1 366 2,4 1 623 4,5 1 899 4,5

Art. 283 § 1 Kp
nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bhp

27 681 48,3 17 860 48,9 19 590 46,2

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy

5 466 9,5 2 650 7,3 3 882 9,1

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę

907 1,6 638 1,8 896 2,1

Pozostałe 3 003 5,2 1 889 5,2 2 490 5,9



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

ROZDZIAŁ 14  279 

14.10. Sankcje zastosowane w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami w 2021 r.

mandaty

wnioski do sądu

środki oddziaływania 
wychowawczego

3,6% 
(827)

43%
(9 699)

53,4%
(12 047)

 14.11. Sankcje zastosowane w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami w latach 2019-2021

Wyszczególnienie
2019 2020 2021

Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek

Mandaty   16 192    54,4    9 823    51,3 12 047 53,4

Środki oddziaływania wychowawczego   12 369    41,6    8 636    45,1 9 699 43,0

Wnioski do sądu     1 188    4,0       707    3,7 827 3,6

14.12. Grzywny nałożone przez sądy i inspektorów pracy w latach 2019-2021

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Kwota grzywien orzeczonych 
przez sądy ogółem

2,1 mln zł 1,0 mln zł 1,7 mln zł

średnia wys. grzywny  
2,2 tys. zł

średnia wys. grzywny  
2,2 tys. zł

średnia wys. grzywny  
2,4 tys. zł

Kwota grzywien nałożonych 
przez inspektorów pracy 
w drodze mandatów karnych ogółem 

19,3 mln zł 11,7 mln zł 14,4 mln zł

średnia wys. mandatu  
1,2 tys. zł

średnia wys. mandatu  
1,2 tys. zł

średnia wys. mandatu  
1,2 tys. zł

14.13. Rozstrzygnięcia wniosków do sądu w latach 2019-2021

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Sprawcy wykroczeń ukarani karą grzywny 865 470 638

Sprawcy wykroczeń ukarani karą nagany 13 3 5

Osoby skazane na karę ograniczenia wolności 1 0 0

Osoby uznane za winne z odstąpieniem od wymierzenia kary 7 3 2

Osoby uniewinnione 30 6 14

Odmowa wszczęcia postępowania 19 9 11

Umorzenie postępowania 17 5 10
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14.16. Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe w latach 2019-2021

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Wnioski do ZUS 62 34 47

Według sekcji PKD

Budownictwo 48 28 40

Przetwórstwo przemysłowe 6 5 3

Pozostałe 8 1 4

Według wielkości zatrudnienia

1-9 pracowników 41 28 39

10-49 pracowników 19 2 6

50-249 pracowników 0 4 1

250 pracowników i powyżej 2 0 1

14.14. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w latach 2019-2021

  Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Liczba zawiadomień 752 507 618

Postępowania wszczęte 188 133 170

Odmowa wszczęcia postępowania 52 47 46

Umorzenie postępowania 139 124 183

Zawieszenie postępowania 15 10 14

Akty oskarżenia skierowane do sądu 84 45 76

Liczba wyroków skazujących na:

karę pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary 0 2 2

karę pozbawienia wolności 0 0 0

karę grzywny
7 6 6

(na łączną kwotę  
7,2 tys. zł)

(na łączną kwotę  
12,0 tys. zł)

(na łączną kwotę  
16,5 tys. zł)

14.15. Zakres przedmiotowy zawiadomień prokuratury w latach 2019-2021 (odsetek zawiadomień)

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Art. 225 § 2 Kk 
udaremnianie lub utrudnianie inspektorom wykonania czynności służ-
bowych

43,7 44,8 50,9

Art. 270 i 271 Kk 
fałszowanie dokumentów i poświadczanie nieprawdy

10,0 13,3 8,8

Art. 219 Kk 
niezgłaszanie wymaganych danych albo zgłaszanie 
nieprawdziwych dancyh dot. ubezpieczeń społecznych

13,9 11,9 12,0

Art. 218 § 1a Kk 
złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracowników

9,8 9,1 11,4

Art. 220 § 1 Kk 
narażanie pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 
lub zdrowia

5,7 7,1 5,7

Pozostałe 16,9 13,8 11,2
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14.17. Spory zbiorowe w latach 2019-2021

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Liczba zgłoszonych sporów 19 708 384 712

Liczba zgłoszonych żądań 19 589 1 102 2 139

Liczba zawartych porozumień 76 36 100

14.18. Spory zbiorowe wg PKD w latach 2019-2021

Rodzaj działalności
Liczba zgłoszonych sporów zbiorowych

2019 2020 2021

B. Górnictwo i wydobywanie 3 6 5

C. Przetwórstwo przemysłowe 65 56 76

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych

42 54 80

E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

9 9 12

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle

5 6 11

H. Transport i gospodarka magazynowa 27 15 42

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 8 2 6

L. Działalność związana z obsługą  
rynku nieruchomości

3 - 5

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 4 5 2

N. Działalność w zakresie usług administrowania i dzia-
łalność wspierająca

5 2 5

O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia społeczne

106 22 271

P. Edukacja 19 294 5 8

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 17 4 9

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 114 192 173

Pozostałe 6 6 7

Ogółem 19 708 384 712

14.19. Spory zbiorowe wg przedmiotu zgłaszanych żądań w latach 2019-2021

Przedmiot zgłaszanych żądań 2019 2020 2021

Warunki pracy 127 268 545

Warunki płacy 19 352 537 1 129

Świadczenia socjalne 21 15 28

Prawa i wolności związkowe 38 53 348

Inne, wykraczające poza definicję sporu zbiorowego 51 229 89
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14.20. zakładowe układy zbiorowe pracy i protokoły dodatkowe

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Liczba zarejestrowanych zakładowych układów zbiorowych pracy 68 49 48

Liczba zarejestrowanych protokołów dodatkowych 988 778 788

Ogólna liczba zgłoszonych wniosków o rejestrację zakładowych układów zbiorowych 
pracy, protokołów dodatkowych, porozumień i informacji

1 553 1 352 1 195

Liczba wpisanych do rejestru informacji o zawarciu porozumienia o zawieszeniu 
stosowania układu w przypadku trudności finansowych pracodawcy 

37 104 42

14.21. Zarejestrowane zakładowe układy zbiorowe pracy wg sekcji pkd i liczba osób nimi objętych

Nazwa sekcji PKD
Liczba układów Liczba osób

2019 2020 2021 2019 2020 2021
A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 2 1 - 285 561

B.Górnictwo i wydobywanie 2 - - 3 553 - -

C.Przetwórstwo przemysłowe 16 14 10 7 518 8 400 10 007

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

6 7 6 13 091 1 304 2 786

E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją

8 11 9 1 186 1 123 709

F.Budownictwo 3 - 2 397 - 872

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle

7 1 3 1 785 32 1 247

H.Transport i gospodarka magazynowa 7 1 5 1 945 129 2 960

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi

- - - - - -

J.Informacja i komunikacja - 2 - - 232 -

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa - - - - - -

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 7 5 4 825 319 669

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 7 4 3 2 304 1 001 316

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca

1 - 1 47 - 159

P. Edukacja 1 - - 544 - -

Q.Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 1 1 11 153 19

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1 - - 217 - -

S.Pozostała działalność usługowa 1 1 3 14 672 102

Ogółem 68 49 48 33 437 13 650 20 407

14.22. Zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci w latach 2019-2021

Rok Liczba wniosków 
o wydanie zezwolenia

Liczba  
 decyzji

Decyzje  
pozytywne

Decyzje  
negatywne

2019 3 155 3 545 3 527 18

2020 2 041 2 444 2 434 10

2021 1 773 2 457 2 452 5
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14.23. Wybrane efekty kontroli PIP w 2021 r.

Nieprawidłowości wyeliminowane  
wskutek działań inspektorów PIP

Liczba osób  
pracujących w skontrolowanych  

zakładach, dla których  
wyegzekwowano poprawę  

(likwidację naruszeń prawa)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak lub nieaktualne badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia 81,6 tys.

Nieprawidłowości dotyczące środków ochrony indywidualnej 30,0 tys.

Nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego 171,7 tys.

Niewłaściwie przeprowadzone szkolenia pracowników lub ich brak 66,5 tys.

Prawna ochrona pracy

Brak potwierdzenia na piśmie zawarcia umowy o pracę     4,0 tys. 

Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kp powinna być 
zawarta umowa o pracę

5,8 tys.

Nieprawidłowości przy rozwiązywaniu umów o pracę 1,2 tys.

Niewydanie świadectwa pracy 2,9 tys.

Zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych 4,0 tys.

Nieprawidłowości dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy 40,0 tys.

Zatrudnianie pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozlicze-
niowym

14,0 tys.

Zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o 11-godzinnym odpoczynku dobowym 4,2 tys.

Zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o 35-godzinnym odpoczynku tygodniowym 1,0 tys.

Nieudzielenie urlopu wypoczynkowego z upływem 30 września następnego roku 20,8 tys.

Należy ponadto podkreślić, że dzięki działaniom inspektorów pracy:

zlikwidowane zostały bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia 39,7 tys. osób pracujących w kontrolowanych 
zakładach;

45 tys. pracowników otrzymało wynagrodzenia i  inne świadczenia ze stosunku pracy na łączną kwotę  
blisko 47,9 mln zł;

5,1 tys osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług (wobec których naruszono 
przepisy dot. minimalnej stawki godzinowej) otrzymało należności na kwotę 1,1 mln zł.
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14.24. Realizacja środków prawnych płacowych w latach 2019-2021

Środek 
prawny

2019 2020 2021

Osoby,  
dla których 

zrealizowano 
środki prawne

Kwota 
zrealizowana

Osoby,  
dla których 

zrealizowano 
środki prawne

Kwota 
zrealizowana

Osoby,  
dla których 

zrealizowano 
środki prawne

Kwota 
zrealizowana

Decyzje 16 894    32 042 461,58 zł 11 288    22 022 821,55 zł 8 551    18 508 087,60 zł

Wnioski 52 836    13 507 979,36 zł 9 931    8 085 219,08 zł 17 368     11 986 128,39 zł

Polecenia 14 431    17 980 563,67 zł 8 933    12 540 114,07 zł 19 120    17 411 276,92 zł

Ogółem 84 161    63 531 004,61 zł 30 152    42 648 154,70 zł 45 039  47 905 492,91 zł

 Uwaga: uwzględniono zrealizowane decyzje płacowe oraz wszystkie zrealizowane wnioski i polecenia, gdzie została wpisana kwota i liczba osób

14.25. Należności wyegzekwowane w latach 2019-2021 na rzecz osób pracujących na podstawie umowy 
zlecenia lub umowy o świadczenie usług (wobec których naruszono przepisy dotyczące minimalnej 
stawki godzinowej)

Wyszczególnienie Osoby, dla których  
zrealizowano środki prawne Kwota zrealizowana

2019 1 479 1 919 382 zł 

2020 456 698 032 zł

2021 5 082 1 084 482 zł

14.26. Egzekucja administracyjna prowadzona przez organa PIP w latach 2019-2021

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

Liczba pracodawców, którzy nie wykonali decyzji inspektorów pracy 830 433 514

Liczba niewykonanych decyzji 3 363 1 477 2 428

Liczba wystawionych upomnień 1 005 486 601

Liczba nałożonych grzywien w celu przymuszenia 251 115 180

Liczba pracodawców, których dotyczyły grzywny w celu przymuszenia 157 83 132

Kwota nałożonych grzywien w celu przymuszenia 1 200 500 zł 595 600 zł 884 800 zł

Kwota wpłacona z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia 49 648 zł 40 111 zł 128 044 zł

Kwota grzywien umorzonych 88 000 zł 225 000 zł 118 000 zł

Kwota grzywien i kosztów postępowania wyegzekwowanych przez urzędy skarbowe 141 192 zł 144 315 zł 87 685 zł

Liczba decyzji o nałożeniu kar pieniężnych na podstawie ustawy o transporcie drogowym 389 374 437

Kwota kar pieniężnych nałożonych na podstawie ustawy o transporcie drogowym 1 975 250 zł 1 303 700 zł 1 781 810 zł

Kwota kar i kosztów wpłaconych 79 932 zł 1 108 066 zł 1 360 647 zł

Kwota kar i kosztów wyegzekwowanych 77 124 zł 82 642 zł 94 147 zł
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14.35. Podmioty gospodarcze działające w Polsce w latach 2020-2021 roku (wg PKD)

Wyszczególnienie  
(sekcje PKD)

Podmioty, na rzecz których  
jest świadczona praca   

(na podstawie umowy o pracę,  
umów cywilnoprawnych) 

Osoby fizyczne prowadzace  
działalność gospodarczą  

niezatrudniające pracowników 

Rok 2020 2021 2020 2021

Ogółem 760 869 786 487 1 113 956 1 266 350

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 9 145 9 092 6 889 7 268

B.Górnictwo i wydobywanie 1 241 1 232 626 659

C.Przetwórstwo przemysłowe 92 461 93 249 95 359 102 618

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych

1 235 1 247 847 936

E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją

5 001 5 050 2 326 2 424

F.Budownictwo 107 093 117 577 165 554 216 135

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów  
samochodowych, włączając motocykle

188 553 188 788 206 669 213 872

H.Transport i gospodarka magazynowa 54 849 57 415 66 950 73 325

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi

32 823 36 191 23 179 25 643

J.Informacja i komunikacja 15 808 16 536 82 702 107 513

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 12 064 11 742 30 061 31 165

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 15 622 15 774 27 161 29 392

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 62 055 63 073 165 310 182 893

N. Działalność w zakresie usług administrowania  
i działalność wspierająca

24 472 25 985 37 408 43 615

O. Administracja publiczna i obrona narodowa;  
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

6 752 6 800 356 368

P.Edukacja 35 008 36 093 27 909 34 141

Q.Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 35 557 37 022 86 810 97 879

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 11 447 11 970 14 824 17 022

S.Pozostała działalność usługowa 43 588 45 516 65 721 74 028

T.Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby

3 2 0 0

U.Organizacje i zespoły eksterytorialne 141 141 10 9

X.Działalność nieokreślona 5 951 5 992 7 285 5 445

Zródło: Zestawienie na podstawie danych ZUS o liczbie aktywnych płatników opłacających składki na ubezpiecznie społeczne oraz 
Fundusz Pracy (stan na 31 grudnia 2021 r.)
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14.36. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2020-2021 w sekcjach gospodarki narodowej (dane GUS)

Wyszczególnienie 
(sekcje PKD) Lata

Liczba poszkodowanych w wypadkach

Ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich

w liczbach bezwzględnych

Ogółem

2019       83 205    184 396       82 625    

2020       62 740    190 378       62 172    

2021       68 777    218 374       68 185    

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

2019        1 015    10 19           986    

2020           862    12 12           838    

2021           855    9 10           836    

B.Górnictwo i wydobywanie

2019        2 407    19 10        2 378    

2020        1 994    14 11        1 969    

2021        2 081    11 11        2 059    

C.Przetwórstwo przemysłowe

2019       28 121    30 201       27 890    

2020       21 624    35 178       21 411    

2021       23 654    48 179       23 427    

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych

2019           646    2 3           641    

2020           494    5 4           485    

2021           649    4 8           637    

E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją

2019        2 261    9 14        2 238    

2020        1 990    10 9        1 971    

2021        2 222    9 13        2 200    

F.Budownictwo

2019        4 743    44 41        4 658    

2020        3 872    39 58        3 775    

2021        4 108    53 64        3 991    

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle

2019       10 492    11 37       10 444    

2020        8 218    16 31        8 171    

2021        9 085    20 30        9 035    

H.Transport i gospodarka magazynowa

2019        7 047    27 27        6 993    

2020        5 146    40 16        5 090    

2021        5 780    37 21        5 722    

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi

2019        1 220    1 2        1 217    

2020           784    0 2           782    

2021           817    2 4           811    

J.Informacja i komunikacja

2019           444    1 1           442    

2020           267    2 3           262    

2021           288    0 1           287    



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

 296  ROZDZIAŁ 14

14.37. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2019-2021 w sekcjach gospodarki narodowej (dane GUS)

Wyszczególnienie 
(sekcje PKD) Lata

Liczba poszkodowanych w wypadkach

Ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich

w liczbach bezwzględnych

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

2019           844    2 0           842    

2020           433    0 0           433    

2021           418    1 0           417    

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

2019           776    2 3           771    

2020           585    1 2           582    

2021           612    0 3           609    

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

2019        1 175    3 4        1 168    

2020           804    2 7           795    

2021           953    3 3           947    

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działal-
ność wspierająca

2019        3 575    7 16        3 552    

2020        2 743    5 10        2 728    

2021        2 762    8 12        2 742    

O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne

2019        3 511    5 8        3 498    

2020        2 423    5 15        2 403    

2021        2 784    4 5        2 775    

P.Edukacja

2019        4 683    6 2        4 675    

2020        2 684    2 7        2 675    

2021        3 370    5 3        3 362    

Q.Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

2019        9 027    2 6        9 019    

2020        6 959    1 8        6 950    

2021        7 365    4 4        7 357    

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

2019           748    3 0           745    

2020           502    1 2           499    

2021           621    0 1           620    

S.Pozostała działalność usługowa

2019           470    0 2                468    

2020           356    0 3                353    

2021           353    0 2                351    

* za rok 2021 - Dane wstępne -  informacje sygnalne GUS 8.04.2022
* za lata  2019 i 2020 - Wypadki przy pracy w 2020 r. - publikacja GUS
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14.38. Zasoby kadrowe Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2019-2021

Wyszczególnienie Rok

Liczba pracowników Państwowej Inspekcji Pracy

Ogółem

w tym:

GIP OIP OS PIP  
we Wrocławiu

Ogółem, w tym:

2019 2 671 248 2 368 55

2020 2 660 236 2 372 52

2021 2 629 239 2 341 49

pracownicy na kierowniczych 
stanowiskach poza głównymi 
księgowymi

2019 31 29 - 2

2020 29 27 - 2

2021 28 27 - 1

kierownicze stanowiska                                         
inspektorskie 
(OIP + Z-cy OIP)

2019 48 - - -

2020 47 - 47 -

2021 46 - 46 -

nadinspektorzy pracy 
- kierownicy oddziałów

2019 42 - 42 -

2020 43 - 43 -

2021 43 - 43 -

pozostałe stanowiska 
inspektorskie 

2019 1 486 - 1 486 -

2020 1 486 - 1 486 -

2021 1 483 - 1 483 -

stanowiska podinspektorskie

2019 92 - 92 -

2020 104 - 104 -

2021 92 - 92 -

pracownicy merytoryczni 
nie wykonujący czynności 
kontrolnych

2019 405 139 257 9

2020 406 142 255 9

2021 402 143 250 9

pracownicy 
ds. ewidencjonowania 
i analizowania działalności 
inspektorów pracy

2019 173 28 139 6

2020 165 22 137 6

2021 162 23 133 6

służby finansowe, w tym 
główni księgowi

2019 81 12 65 4

2020 78 10 64 4

2021 77 11 63 3

pracownicy  
administracyjni

2019 263 39 211 13

2020 255 34 210 11

2021 255 34 211 10

pracownicy  
obsługi

2019 50 1 28 21

2020 47 1 26 20

2021 41 1 20 20



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

 298  ROZDZIAŁ 14

14.39. Struktura wieku, wykształcenia oraz staż pracowników PIP w latach 2019-2021

Rok 2019 2020 2021

Wyszczególnienie Liczba osób Odsetek ogółu 
zatrudnionych Liczba osób Odsetek ogółu 

zatrudnionych Liczba osób Odsetek ogółu 
zatrudnionych

WIEK

do 30 lat 123 4,6 132 5,0 116 4,4

31-40 lat 569 21,3 551 20,7 535 20,4

41-50 lat 968 36,3 976 36,7 976 37,1

51-60 lat 701 26,2 708 26,6 728 27,7

od  61 lat 310 11,6 293 11,0 274 10,4

WYKSZTAŁCENIE

Wyższe, w tym: 2 462 92,2 2 468 92,8 2 453 93,3

prawnicze 669 25,1 675 25,4 683 27,8

administracyjne 273 10,2 272 10,2 259 10,6

techniczne 961 36,0 944 35,5 964 39,3

inne specjalności 559 20,9 577 21,7 547 22,3

Pomaturalne 40 1,5 36 1,3 33 1,3

Średnie 140 5,2 130 4,9 121 4,6

Zawodowe 23 0,9 20 0,8 16 0,6

Podstawowe 6 0,2 6 0,2 6 0,2

STAŻ PRACY W PIP

do 10  lat 828 31,0 827 31,1 825 31,4

11-20 lat 958 35,9 906 34,1 847 32,2

21-30 lat 801 30,0 833 31,3 858 32,6

od 31 lat 84 3,1 94 3,5 99 3,8
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14.40. Ustawy określające kompetencje organów PIP (stan prawny na dzień 28.04.2022 r.)

1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251, z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.);
5. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, z późn. zm.);
6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124);
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138);
8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, z późn. zm.);
9. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, z późn. zm.);
10. Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 159);
11. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479);
12. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 567, z późn. zm.);
13. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.);
14. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm.);
15. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 123);
16. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854);
17. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070);
18. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194);
19. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923);
20. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.);
21. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.);
22. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437);
23. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.);
24. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.);
25. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672);
26. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105);
27. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941, z późn. zm.);
28. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1097);
29. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 546);
30. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764);
31. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180, z późn. zm.);
32. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1832);
33. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 204, z późn. zm.);
34. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344);
35. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);
36. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-

wych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205, z późn. zm.);
37. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563);
38. Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612);
39. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412, z późn. zm.);
40. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.);
41. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 259);
42. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. poz. 550, 

z późn. zm.);
43. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 7);
44. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń 

(Dz. U. poz. 1076, z późn. zm.);
45. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2043);
46. Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 2007 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.);
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47. Ustawa z  dnia 25 kwietnia 2008  r. o  uczestnictwie pracowników w  spółce powstałej w  wyniku transgranicznego 
połączenia się spółek (Dz. U. z 2019 r. poz. 2384);

48. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924, z późn. zm.);
49. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289, z późn. zm.);
50. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022, poz. 515);
51. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);
52. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.);
53. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1353, z późn. zm.);
54. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24);
55. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5, z późn. zm.);
56. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 1140);
57. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wyko-

nujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801);
58. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 936, z późn. zm.);
59. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.);
60. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji 

dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541);
61. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z późn. zm.);
62. Ustawa z  dnia 13 czerwca 2019  r. o  wykonywaniu działalności gospodarczej w  zakresie wytwarzania i  obrotu 

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 268, z późn. zm.);

63. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197);
64. Ustawa z  dnia 2  marca 2020  r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2095, z późn. zm.);

65. Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagro-
żenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401, z późn. zm.).

66. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974);
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