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Trafna diagnoza problemów i  potrzeb ochrony 
pracy oraz przynosząca efekty działalność kontrolno- 
prewencyjna PIP są podstawą do osiągnięcia poprawy 
przestrzegania prawa zarówno w  skali kraju, jak 
i  na poziomie lokalnym. Program – skonstruowany 
z  uwzględnieniem sugestii partnerów społecznych 
i  instytucjonalnych – wyznacza strategie i  kierunki 
działań inspekcji w 2018 r. Wybór tematów stanowiących 
przedmiot kontroli i  prewencji jest odpowiedzią na 
wnioski z analizy tendencji występujących w obszarze 
bezpieczeństwa pracy i praworządności.

Planowana w 2018 r. liczba 72 tys. kontroli jest wiel-
kością szacunkową i ma ścisły związek z wydłużającym 
się czasem kontroli kompleksowych i wzrostem liczby 
kontroli związanych z badaniem skarg. Coraz bardziej 
złożona problematyka skarg dodatkowo wydłuża czas 
czynności kontrolnych. Podkreślić należy ponadto, iż 
w 2018 r. z Państwowej Inspekcji Pracy odejdzie 250 
osób w związku z planowanym przejściem na emerytu-
rę, co wzięto pod uwagę przy opracowywaniu programu 
działania.

Jak już zaznaczono, z roku na rok wzrasta liczba 
kontroli poświęconych badaniu zgłoszonych skarg. 
W pierwszym półroczu 2017 r. do inspekcji pracy wpły-
nęło o 17% więcej skarg (26 173) niż w analogicznym 
okresie 2016 r.

Obok planowych, kontrole skargowe są istotnym 
i często pierwszym źródłem informacji o nieprzestrze-
ganiu lub nieprawidłowym stosowaniu przepisów pra-
wa.  Skargi w większości pochodzą od pracowników 
bądź byłych pracowników, mają zatem niekwestiono-
waną wartość diagnostyczną. 

Od lat wiodącą problematykę skarg i porad tworzą 
zagadnienia związane ze sposobem zatrudniania, 
czasem pracy, wypłatą wynagrodzenia za pracę i innych 
należności ze stosunku pracy. 

PONAD 80% ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ NA 
PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH 
(PRACA GŁÓWNA) PRACOWAŁO W TAKIEJ 
FORMULE PRAWNEJ NIE Z WŁASNEGO 
WYBORU (DANE GUS-u, 2014 R.).

OSOBY PRACUJĄCE NA PODSTAWIE UMÓW 
TERMINOWYCH W POLSCE STANOWIĄ 
PRAWIE 28% WSZYSTKICH ZATRUDNIONYCH, 
CZYLI DWUKROTNIE WIĘCEJ NIŻ ŚREDNI 
WSKAŹNIK DLA UNII EUROPEJSKIEJ (DANE 
EUROSTATU, 2016 R.).

Zasadność zawierania umów cywilnoprawnych 
jest przedmiotem wnikliwej analizy PIP. Zgodnie 
z  programem długofalowym na lata 2016-2018 
kontrolowane są pod tym kątem wszystkie sekcje 
gospodarki, w  szczególności przedsiębiorstwa 
budowlane, firmy prowadzące działalność w  branży 
gastronomicznej i hotelarskiej, a także agencje ochrony 
osób i mienia. Kontrole PIP dowodzą, że pracodawcy 
zatrudniają pracowników i zleceniobiorców przy pracach 
tego samego rodzaju, często z  zamiarem obejścia 
przepisów o  czasie pracy i  godzinach nadliczbowych. 
Nadużywanie umów cywilnoprawnych (umów 
o  dzieło) jest także sposobem na omijanie przepisów 
o ubezpieczeniach społecznych. 

Od 1 stycznia 2017 r. PIP kontroluje również 
wypłacanie wynagrodzenia w  wysokości wynikającej 

z  minimalnej stawki godzinowej za pracę na 
podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług. 
Prowadzone działania dotyczą przedsiębiorców oraz 
innych jednostek organizacyjnych, na rzecz których 
wykonywane jest zlecenie lub świadczone są usługi. 
Kontrole będą kontynuowane na dużą skalę również 
w  2018 r. Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje 
z  partnerami społecznymi, którzy przekazują sygnały 
o  nieprawidłowościach, a  inspekcja informuje 
o wynikach działań kontrolnych (np. akcja „13 zł… i nie 
kombinuj” z NSZZ „Solidarność”).

Kontrole wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń 
ze stosunku pracy oraz czasu pracy – podobnie jak 
kontrole zawieranych umów – są bardzo istotne z uwagi 
na społeczny wymiar tej problematyki. Obserwujemy 
w  szczególności wzrost o  23% liczby skarg na 
niewypłacanie wynagrodzenia za pracę w  pierwszym 
półroczu 2017 r. w  porównaniu z  analogicznym 
okresem roku poprzedniego. Kontrole prowadzone 
będą we wszystkich branżach, zwłaszcza w  tych, 
których dotyczy szczególnie duża liczba skarg. 
W  pierwszym półroczu 2017 r. najwięcej skarg na 
łamanie przepisów o wypłacie wynagrodzenia za pracę 
i czasie pracy zgłosili pracownicy handlu, przetwórstwa 
przemysłowego, transportu, budownictwa.

Inspektorzy ocenią również, czy pracodawcy 
zawierają umowy na czas określony zgodnie 
z przepisami, które weszły w życie w 2016 r., a także 
czy wypełniają obowiązek zawiadamiania właściwego 
okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy na 
czas określony bez stosowania ustawowych limitów. 

Problematyka outsourcingu pracowniczego 
będzie nadal przedmiotem uwagi inspekcji, w zakresie 
zgodnym z kompetencjami urzędu, w celu sprawdzenia, 
czy w określonym przypadku nie zachodzi podejrzenie 
outsourcingu pozorowanego. 

Inspektorzy PIP zweryfikują także zawieranie umów 
o pracę przez wykonawców lub podwykonawców 
zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane.

Kontynuowane będą też działania kontrolne w ramach 
„Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu 
jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu 
odpoczynku kierowców na lata 2017-2018”.

Analiza skarg kierowanych do PIP pozwala 
wysnuć wniosek, że naruszaniu przepisów towarzyszy 
wzrastająca świadomość uprawnień pracowniczych. 
Wciąż jednak – w  opinii inspektorów – świadomość 
zagrożeń w środowisku pracy jest niewystarczająca.

Jest ona niezbędna zwłaszcza w  zakładach 
o  największym ryzyku utraty zdrowia lub życia. 
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Ograniczenie wpływu niebezpiecznych i  szkodliwych 
czynników środowiska pracy na pracowników i inne osoby 
aktywne zawodowo – zgodnie ze strategią UE dotyczącą 
bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020 – ma 
prowadzić do zmniejszenia ryzyka wypadków przy 
pracy i  chorób zawodowych. Egzekwowaniu trwałej 
poprawy bezpieczeństwa pracy służyć będą kontrole 
wytypowanych zakładów – z  różnych branż 
gospodarki – o wysokiej skali zagrożeń wypadkowych 
i  zawodowych, zakładów o  zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
(branża paliwowa, azotowa i  energetyczna), 
zakładów przetwórstwa przemysłowego, w  tym 
produkcji drewna i  zakładów tartacznych, zakładów 
budowlanych, a także firm działających w leśnictwie, 
zajmujących się pozyskaniem drewna.

Badanie okoliczności i  przyczyn wypadków 
przy pracy, w szczególności śmiertelnych lub ciężkich, 
jest jednym z  podstawowych zadań PIP. Inspektorzy 
pracy niezwłocznie reagują na zdarzenia wypadkowe, 
sprawdzają prawidłowość postępowania pracodawców 
i osób organizujących pracę pod kątem respektowania 
praw osób poszkodowanych oraz oceniają, czy 
zastosowane środki zapobiegawcze są wystarczające. 

Jak co roku, inspektorzy PIP kontrolować będą 
maszyny, urządzenia oraz środki ochrony indywidualnej 
w  zakresie ich zgodności z  wymaganiami 
zasadniczymi, w celu wprowadzenia ich do obrotu 
lub oddania do użytku, a także sprawdzać wypełnianie 
przez pracodawców obowiązków nałożonych przez 
unijne rozporządzenia dotyczące chemikaliów, 
tj. REACH i  CLP. Realizowane będą kontrole 
zamkniętego użycia GMM i  GMO oraz kontrole 
związane z wnioskami o wydanie zezwolenia Ministra 
Środowiska na  prowadzenie zakładów inżynierii 
genetycznej.

Przedmiotem stałego nadzoru pozostanie 
problematyka zatrudniania i  warunków pracy osób 
niepełnosprawnych w  zakładach pracy chronionej 
i  zakładach aktywności zawodowej oraz zakładach 
otwartego rynku pracy.

Prowadzone będą kontrole spełniania obowiązków 
wynikających z  ustawy Prawo energetyczne 
w  zakresie: posiadania koncesji dotyczących paliw 
ciekłych; wpisu do rejestru podmiotów przywożących;
zgłoszenia do Prezesa URE informacji o  rodzajach 
i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych.

Plan działań kontrolnych w  2018 r. przewiduje 
także kompleksową ocenę przestrzegania prawa pracy 
(w tym przepisów bhp) w zakładach opieki zdrowotnej, 
placówkach edukacji, placówkach handlowych 
(po wejściu w życie przepisów o ograniczeniu handlu 
w niedziele i święta inspekcja rozszerzy zakres kontroli 
o  tę problematykę), a  także – na terenie właściwych 
okręgowych inspektoratów pracy – w  zakładach 
górniczych i  firmach świadczących usługi na ich 
rzecz.

Kontrole z  zakresu legalności zatrudnienia 
obywateli polskich będą przede wszystkim prowadzone 
w  wytypowanych podmiotach – w  branżach, w  których 
w  poprzednich latach najczęściej stwierdzano 
nieprawidłowości; w  podmiotach powierzających pracę 
sezonowo (w  których np. w  sezonie letnim następuje 
okresowy wzmożony wzrost aktywności), zwłaszcza 
w  placówkach handlowych, punktach gastronomicznych 
i  podmiotach świadczących usługi hotelarskie; 
w  niewielkich zakładach usługowych w  małych 
miejscowościach.

Kontrole legalności zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 
cudzoziemców będą skoncentrowane na podmiotach, 
które powierzają pracę cudzoziemcom z  państw 
spoza UE/EOG. Odnosi się to w  szczególności do 
prac wykonywanych na podstawie nowych zezwoleń 
na pracę sezonową oraz prac wykonywanych na 
podstawie nowej formuły oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi (nowe regulacje 
mają wejść w  życie 1 stycznia 2018  r.; wynika 
to z  wdrożenia do  polskiego porządku prawnego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/36/
UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu 
i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia 
w charakterze pracownika sezonowego).

W  związku z  nowelizacją ustawy o  zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych (obowiązującą od 
1 czerwca 2017 r.) kontrole w agencjach zatrudnienia 
oraz kontrole przestrzegania przepisów prawa 
wobec pracowników tymczasowych, zarówno  
w agencjach pracy tymczasowej, jak i u pracodawców 
użytkowników, będą skoncentrowane na ocenie 
funkcjonowania nowych regulacji prawnych. 
W  szczególności dotyczy to zakazów i  ograniczeń 
wykonywania pracy tymczasowej, wyrażonych w art. 8 
i  20 ustawy oraz efektywnego wykorzystywania 
nowego katalogu sankcji (art. 27a i 27b). Nowelizacja 
umożliwiła nakładanie szczególnie wysokich kar 
grzywny za nielegalne usługi świadczone przez agencje 
zatrudnienia (nielegalne usługi pracy tymczasowej lub 
pośrednictwa w zakresie kierowania osób do pracy za 
granicą u  pracodawców zagranicznych – grzywna od 
3000 do 100 000 zł, pozostałe zaś od 3000 do 10 000 
zł). Zmiana przepisów ma służyć skuteczniejszej 
eliminacji nielegalnych usług agencji zatrudnienia, 
przede wszystkim pośrednictwa dotyczącego pracy 
za granicą i pracy tymczasowej, także w stosunku do 
przedsiębiorców zagranicznych.

Na podstawie ustawy z  dnia 10 czerwca  2016  r. 
o  delegowaniu pracowników w  ramach świadczenia 
usług Państwowa Inspekcja Pracy kontynuowała 
będzie współpracę z organami właściwymi innych 
państw członkowskich UE/EOG i  Szwajcarii, 
odpowiedzialnymi za nadzór i  kontrolę warunków 
pracy oraz zatrudnienia pracowników, w  ramach 
funkcjonującego w strukturach Głównego Inspektoratu 
Pracy biura łącznikowego. Współpraca ta 
obejmować będzie, tak jak dotychczas, dokonywanie 
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ustaleń i  przeprowadzanie kontroli w  sprawach 
delegowania pracowników polskich przedsiębiorstw 
skierowanych do pracy za granicą – na wniosek 
zagranicznych organów właściwych. Wymiana informacji 
w  ww. sprawach będzie się odbywać głównie za 
pośrednictwem Elektronicznego Systemu Wymiany 
Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI). 

Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy realizuje zada-
nia związane z powiadamianiem przedsiębiorcy dele-
gującego pracownika z terytorium RP o decyzji w spra-
wie kary finansowej lub grzywny administracyjnej 
nałożonej przez zagraniczne organy kontroli i powia-
damianiem o decyzji w sprawie wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego w  celu uzyskania należności objętych 
sankcją finansową. Kontynuowane będą także czynności 
egzekucyjne ww. kar i grzywien, związane m.in. z prze-
kazywaniem stosownych dokumentów do właściwych 
organów skarbowych. 

Przedmiotem kontroli i  nadzoru będzie również 
problematyka delegowania pracowników do pracy 
na terytorium RP. Zakres kontroli uwzględni zarówno 
warunki zatrudnienia tej grupy pracowników, jak 
i  spełnienie wymogów informacyjnych wobec inspekcji 
pracy. W  dalszym ciągu Państwowa Inspekcja Pracy 
będzie przyjmowała oświadczenia potwierdzające fakt 
delegowania pracowników do czasowego wykonywania 

pracy w  Polsce oraz oświadczenia aktualizujące dane 
objęte obowiązkiem przekazania do inspekcji.

 PIP zobowiązana jest także do zapewnienia 
poradnictwa prawnego pracownikom unijnym i członkom 
ich rodzin w  zakresie dostępu do: zatrudnienia, 
przywilejów socjalnych i podatkowych, szkoleń, zasobów 
mieszkaniowych, kształcenia, nauki zawodu oraz 
szkolenia zawodowego dla dzieci pracowników unijnych, 
pomocy udzielanej przez urzędy pracy. Zainteresowani 
będą mogli zwracać się, tak jak dotychczas, do 
Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy 
w Głównym Inspektoracie Pracy. 

Kontynuowana będzie strategia pierwszej 
kontroli w  małych (w  tym w  mikroprzedsiębiorstwach) 
i    średnich zakładach pracy. Instruktażowo-doradczy 
charakter pierwszej kontroli zakłada ocenę stanu 
przestrzegania prawa (w  aspekcie prawnej ochrony 
pracy, bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz legalności 
zatrudnienia) i  profesjonalną pomoc inspektora 
pracy w  stworzeniu bezpiecznych warunków 
pracy w  zakładzie. Rola inspektora PIP polega na 
wskazaniu nieprawidłowości, omówieniu sposobów ich 
wyeliminowania, a także na uświadomieniu pracodawcy 
korzyści wynikających z  organizowania pracy zgodnie 
z prawem i konsekwencji nieprzestrzegania przepisów.

Prewencja zagrożeń wypadkowych i zawodowych 
oraz promocja kultury bezpieczeństwa 
i praworządności stanowią podstawowe cele opisanej 
wcześniej strategii pierwszej kontroli, programów 
i  kampanii prewencyjnych, szkoleń, publikacji 
i doradztwa PIP. Rozdrobnienie rynku przedsiębiorstw 
jest wyzwaniem nie tylko dla PIP, ale także dla innych 
urzędów kontrolujących warunki pracy w  Europie. 
Część pracodawców nadal ma niewielką świadomość 
obowiązków i  możliwości skorzystania z  wiedzy oraz 
pomocy inspektora pracy.

Zorganizowany zostanie trzeci i  ostatni etap 
kampanii prewencyjno-kontrolnej Ograniczanie 
zagrożeń zawodowych w  zakładach produkujących 
wyroby tartaczne i  wyroby z  drewna. Hasło kampanii 
Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna oddaje 
istotę działań inspekcji, podejmowanych w następstwie 
analizy danych o wypadkowości. W  latach 2010-2014 
w wypadkach przy pracy w omawianej grupie zakładów 

poszkodowanych zostało 508 osób, w tym 51 poniosło 
śmierć, a 257 – doznało ciężkich uszkodzeń ciała.

Przewidziano również działania informacyjne 
dotyczące problematyki czasu pracy kierowców 
(w  aspekcie bezpieczeństwa pracy i  zagrożeń 
wypadkowych na drogach), a  także zagadnień 
bezpieczeństwa i  higieny pracy pracowników 
tymczasowych (jako wsparcie kampanii kontrolnej 
Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy [SLIC]).

Promowanie legalnego zatrudnienia ma na celu 
trzyletnia ogólnopolska kampania informacyjna Pracuję 
legalnie!, której inauguracja przypadła na 2017 r. 
W 2018 r. planowane jest popularyzowanie idei kampanii 
w  mediach, przygotowanie m.in. filmów wskazujących 
na doraźne korzyści i  realne konsekwencje związane 
z  nielegalnym zatrudnieniem. Kampania informacyjna 
zsynchronizowana zostanie z działaniami kontrolnymi.

Po raz kolejny realizowane będą programy 
prewencyjne, takie jak Zdobądź Dyplom PIP – dla 
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mikroprzedsiębiorstw i  Prewencja wypadkowa – dla 
pracodawców, u których doszło do wypadków przy pracy, 
w  szczególności o  najcięższych skutkach. Również 
dla małych pracodawców przygotowane zostaną 
sektorowe programy szkoleniowe, zwłaszcza dla 
branż, w których występują wyjątkowo duże zagrożenia 
dla życia i zdrowia pracowników. W 2018 r. przewiduje 
się takie programy dla zakładów usług leśnych 
i przedsiębiorstw budowlanych. 

Planowana jest także kontynuacja programu 
prewencyjnego Przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom stresu w miejscu pracy, skierowanego do 
pracodawców, pracowników, przedstawicieli służby 
bhp i społecznych inspektorów pracy.

Promocji najlepszych pracodawców, 
w  szczególności tych, którzy z  sukcesem wdrożyli 
system zarządzania bhp i  ograniczyli zagrożenia 
zawodowe, będzie służył ogólnopolski konkurs 
Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej. 

Istotną częścią działań edukacyjno-informacyjnych 
jest kształcenie uczniów i studentów (w szczególności 
kierunków technicznych) w  zakresie bezpieczeństwa 
i  ochrony zdrowia w  pracy. Wzorem podręcznika dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych W pierwszej pracy 
przygotowane zostaną publikacje dla młodych ludzi, 
poświęcone najważniejszym aspektom zatrudnienia 
i  bezpiecznego wykonywania pracy. Inspekcja 
współpracować będzie przy wydaniu materiałów 
pomocniczych dla szkół ponadgimnazjalnych 
pn.  Kultura bezpieczeństwa, przygotowanych przez 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut 
Badawczy. Zostaną one wykorzystane w  procesie 
kształcenia nauczycieli i  uczniów, a  także w  trakcie 
realizacji programu Kultura bezpieczeństwa. 

W  2018 r. zostanie zorganizowana kolejna 
edycja konkursu Poznaj swoje prawa w  pracy dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz konkursu dla 
pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle 
w  celu przygotowania zawodowego – Bezpiecznie 
od startu, we współpracy ze Związkiem Rzemiosła 
Polskiego.

Ustawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy 
jest inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony 
pracy w  rolnictwie indywidualnym. Przewidziano 
liczne szkolenia, pogadanki, konkursy dla rolników, 
ich rodzin i  osób mieszkających na wsi, jak również 
wizytacje gospodarstw rolnych. 

W  punktach informacyjnych organizowanych 
m.in. podczas targów branżowych, w  trakcie wystaw, 
dni kariery, seminariów i  konferencji zainteresowani 
uzyskają niezbędne informacje i  porady oraz będą 
mogli skorzystać z bogatej oferty wydawniczej PIP. 

Program zawiera także listę zadań własnych 
okręgowych inspektoratów pracy. Z  zebranych 
doświadczeń wynika, że ich realizacja ma znaczenie 
nie tylko w wymiarze lokalnym, rezultaty tych kontroli 
są brane pod uwagę przy konstruowaniu programów 
działania PIP w następnych latach.

 Na forum międzynarodowym Państwowa Inspekcja 
Pracy będzie zaangażowana w ogólnoeuropejskie 
projekty, zgodne z  priorytetami Komisji Europejskiej 
oraz Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), 
wynikającymi ze Strategii UE w  zakresie bhp na lata 
2014-2020. Najważniejszymi założeniami strategii 
są: zwalczanie chorób nowotworowych pochodzenia 
zawodowego i  postępowanie z  niebezpiecznymi 
substancjami chemicznymi; pomoc przedsiębiorstwom, 
w  szczególności mikroprzedsiębiorstwom oraz 
małym i  średnim firmom, w przestrzeganiu przepisów 
bezpieczeństwa i w ocenie ryzyka zawodowego. 
Eksperci PIP będą uczestniczyć w  pracach 
istniejących i nowo powołanych grup roboczych SLIC, 
Rady Unii Europejskiej oraz Grup Współpracy 
Administracyjnej (ADCO), a  także komitetów stałych 
i innych międzynarodowych gremiów.

W  2018 r. Państwowa Inspekcja Pracy 
zaangażowana będzie w  realizację kampanii SLIC 
dotyczącej bezpieczeństwa i  zdrowia pracowników 
agencji pracy tymczasowej. Będzie także finalizować 
podjęte w  poprzednim roku działania w  ramach 
międzynarodowych projektów i inicjatyw poświęconych 
pracownikom migrującym i delegowanym.

Plan przewiduje wymianę informacji i doświadczeń 
na forum Europejskiej Platformy na rzecz 
usprawnienia współpracy dotyczącej zapobiegania 
pracy nierejestrowanej.

Rok 2018 to kolejny rok współpracy PIP 
z  inspekcjami zagranicznymi.  Zaplanowano 
m.in. dalszą współpracę z  inspekcjami w  Rumunii, 
w  Czechach i  na Słowacji w  zakresie delegowania 
pracowników w  ramach świadczenia usług oraz 
przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnieniu. 
W  planach urzędu pozostaje także podpisanie 
porozumienia z  francuską inspekcją – w  związku 
z  dotychczasową współpracą koncentrującą się na 
wymianie informacji o  pracownikach delegowanych 
oraz z  inspekcją ukraińską – z  uwagi na znaczącą 
liczbę obywateli Ukrainy świadczących pracę na 
terytorium RP.

Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje również 
kontynuowanie wspólnych działań w  ramach polsko-
niemieckiego zespołu ekspertów ds. bhp podczas 
usuwania azbestu, a  także wymianę informacji 
i  doświadczeń na forum Międzynarodowej Sieci 
Instytutów Szkoleniowych w  Dziedzinie Pracy 
(RIIFT), której jest członkiem.

***

W  Sejmie procedowany jest prezydencki projekt 
ustawy o  zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw. Prowadzone są też – przez 
Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, przy Ministrze 
Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej – prace nad 
nowymi kodeksami z  zakresu indywidualnego 
i zbiorowego prawa pracy.
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Trwają również prace nad najważniejszą 
ustawą z  pakietu Konstytucji Biznesu – Prawem 
przedsiębiorców wraz z ustawami niezbędnymi do jej 
wdrożenia. Prawo przedsiębiorców będzie centralnym 
aktem prawnym określającym warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej i  zastąpi obowiązującą od 
2004 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, 
mającą zastosowanie w przypadku kontroli PIP.

Ponadto trwają prace nad projektem ustawy 
o  zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem 
okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich 
elektronizacją. Przedmiotem projektu jest ustanowienie 
możliwości prowadzenia i  przechowywania akt 
osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych 
ze stosunkiem pracy w  postaci papierowej lub 
elektronicznej oraz skrócenie okresu przechowywania 
tej dokumentacji z  50 do 10 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w  którym stosunek pracy uległ 
rozwiązaniu lub wygasł. Projektowane zmiany mają 
wejść w życie 1 czerwca 2018 r.

Wprawdzie wskazane projekty – w  obecnym 
kształcie – nie przewidują zmian w  ustawie 
o  Państwowej Inspekcji Pracy, jednak ich wejście 
w życie wiązać się będzie z koniecznością przeszkolenia 
kadry inspektorskiej, a  także możliwością zmian 
organizacyjnych dostosowujących funkcjonowanie 
urzędu do nowych rozwiązań prawnych.

Odnosi się to również do jednej z najistotniejszych 
i najobszerniejszych nowelizacji Kodeksu 
postępowania administracyjnego, która weszła 
w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. Ustawa nowelizująca 
wprowadziła wiele nowych regulacji, określiła również 
zasady nakładania kar administracyjnych. Ustawą 
dokonano także zmian w prawie o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi.

Ponadto 16 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa 
z  dnia 8 czerwca 2017 r. o  sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w  podmiotach leczniczych, 
nakładająca na podmiot leczniczy obowiązek 
podwyższenia (do 31 grudnia 2021 r.) wynagrodzenia 
zasadniczego pracownika wykonującego zawód 
medyczny – którego wynagrodzenie zasadnicze jest 
niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego  –  
do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze. Kontrolę wykonywania ww. obowiązku 
przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy na 
zasadach określonych w  ustawie o  Państwowej 
Inspekcji Pracy. Kontroli PIP podlega także realizacja 
obowiązku określenia w porozumieniu albo zarządzeniu 
zasad podwyższania wynagrodzenia osoby 
zatrudnionej w  ramach stosunku pracy w  podmiocie 
leczniczym, niewykonującej zawodu medycznego, tak 
aby wynagrodzenie to odpowiadało w  szczególności 
rodzajowi wykonywanej pracy i  kwalifikacjom 
wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało 
ilość i jakość świadczonej pracy. 

Zakres obowiązków kontrolnych PIP – o  czym już 
wspomniano  – zwiększy również ustawa o ograniczeniu 
handlu w  niedziele i  święta. Wdrożenie kontroli 
przestrzegania przepisów tej ustawy wymagać będzie 
nie tylko przeprowadzenia odpowiednich szkoleń kadry, 
ale także zmian w organizacji czasu pracy inspektorów, 
by umożliwić im realizowanie czynności kontrolnych 
w niedziele. Wejście w życie ustawy spowoduje również 
rozszerzenie kompetencji inspektora pracy jako 
oskarżyciela publicznego, w związku z wprowadzeniem 
nowego wykroczenia.





zadania 
długofalowe 
- kontrolne 
i prewencyjne 
(III etap realizacji planu 
na lata 2016 -2018)
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Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy

Problematyka została objęta długofalowymi 
działaniami PIP na lata 2016-2018 z  uwagi na 
dużą skalę naruszeń art. 22 § 1 Kodeksu pra-
cy.  Kontrole zawierania umów cywilnoprawnych 
w  warunkach właściwych dla umowy o  pracę 
są realizowane w  różnych branżach, zwłaszcza 
w  przedsiębiorstwach budowlanych, przedsię-
biorstwach prowadzących działalność gastrono-
miczną i  hotelarską, w  agencjach ochrony osób 
i mienia, z których napływają do PIP liczne sygna-
ły o nadużywaniu ww. umów.

100

Program przewiduje minimum 12 000 kontro-
li i  zakłada, że sprawdzana będzie praktycznie 
każda umowa cywilnoprawna, niezależnie od 
zasadniczego przedmiotu czynności kontrolnych 
inspektorów. Oszacowana zostanie w kontro-
lowanych zakładach skala świadczenia pracy 
zwłaszcza na podstawie umów zlecenia i umów 
o dzieło, a także umów z osobami fizycznymi pro-
wadzącymi działalność gospodarczą w  warun-
kach właściwych dla stosunku pracy.

Planowana liczba kontroli: łącznie minimum 12 000

MATERIAŁY POMOCNICZE 
DO KONTROLI
przygotowują: OIP Kielce, 
Departament Prawny
31.12.2017 r.

KONTROLE 
okręgowe inspektoraty pracy
wszystkie
01.01 - 31.12.2018 r.

RAPORT KOŃCOWY
przygotowanie: OIP Kielce
współpraca: Departament Prawny
16.02.2019 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI 
w okręgowych inspektoratach pracy
i PRZEKAZANIE SPRAWOZDAŃ 
do OIP Kielce

22.01.2019 r.
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Stosowanie outsourcingu pracowniczego

Działania inspektorów mają na celu diagno-
zę zjawiska omijania i naruszania przepisów 
art. 231 Kodeksu pracy wskutek stosowania 
outsourcingu. W  szczególności inspektorzy  
sprawdzają, czy nie doszło do:

- formalnego przejęcia pracowników z za-
stosowaniem art. 231 Kp bez faktycznego prze-
jęcia zakładu pracy lub jego części przez nowe-
go pracodawcę,

- formalnego przejęcia pracowników 

101

z  zastosowaniem art. 231 Kp bez faktycznego 
zamiaru przejęcia pracowników przez nowe-
go pracodawcę (tj. bez faktycznego przejęcia 
przez nowego pracodawcę pełni kompetencji 
pracodawcy),

- faktycznego przejęcia pracowników przez 
nowego pracodawcę bez formalnego zastoso-
wania art. 231 Kp.

Kontrolowane będą zarówno podmioty ofe-
rujące, jak i korzystające z usługi outsourcingu.

Planowana liczba kontroli: 60

MATERIAŁY POMOCNICZE 
DO KONTROLI
przygotowują: OIP Wrocław, 
Departament Prawny
31.12.2017 r.

KONTROLE 
okręgowe inspektoraty pracy
wszystkie
01.01 - 31.12.2018 r.

RAPORT KOŃCOWY
przygotowanie: OIP Wrocław
współpraca: Departament Prawny
16.02.2019 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI 
w okręgowych inspektoratach pracy
i PRZEKAZANIE SPRAWOZDAŃ 
do OIP Wrocław

22.01.2019 r.
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Bezpieczeństwo w wytypowanych zakładach 
o wysokiej skali zagrożeń

Nadal kontrolowane będą zakłady, w  któ-
rych odnotowuje się  liczne wypadki przy pra-
cy (w  tym także powtarzalne). Kontynuowane 
będą również kontrole wytypowanych zakładów 
o dużej liczbie osób pracujących w warunkach 
zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi lub 
szkodliwymi dla zdrowia, a  także zakładów, 
w których występują substancje niebezpieczne 
w  ilościach wskazujących na duże ryzyko wy-
stąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym 
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branży azotowej, paliwowej i energetycznej.  
Inspektorzy zweryfikują zgodność zakłado-

wych procedur z obowiązującymi przepisami bhp 
oraz normami, zwłaszcza dotyczącymi oceny 
ryzyka zawodowego przy wykonywaniu określo-
nych prac. Ocenią jakość organizacji pracy, a tak-
że skuteczność zarządzania bezpieczeństwem 
pracy przez pracodawców oraz rozwiązań orga-
nizacyjnych wdrożonych w zakładach. 

Zakłady, w których odnotowano najwięcej wypadków 
przy pracy - kontrole

Zakłady, w których odnotowano najwięcej wypadków 
przy pracy - rekontrole

102A
102R

Zakłady charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami 
zagrożeń zawodowych (wzmożony nadzór)102B

Zakłady branży paliwowej o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej102C

Zakłady branży azotowej o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej102D

Zakłady energetyczne o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej102E
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Planowana liczba kontroli: łącznie 580

MATERIAŁY POMOCNICZE 
DO KONTROLI
przygotowują: OIP Lublin,
Departament Nadzoru i Kontroli

31.12.2017 r.

KONTROLE 
OIP-y: Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Opole, Szczecin 
- w zakładach branży azotowej
01.06-30.11.2018 r.

wszystkie OIP-y - w pozostałych zakładach
01.02- 31.12.2018 r. (w zakładach branży 
paliwowej i energetycznej: 01.06-
30.11.2018 r.)

RAPORT KOŃCOWY
przygotowanie: OIP Lublin
współpraca: Departament Nadzoru 
i Kontroli

16.02.2019 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI 
w okręgowych inspektoratach pracy
i PRZEKAZANIE SPRAWOZDAŃ 
do  OIP Lublin

22.01.2019 r.
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Kampania prewencyjno-kontrolna: 
Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach 

produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna  
(III etap 3-letniego działania długofalowego)

Zainaugurowana w  2016 r. kampania pre-
wencyjno-kontrolna ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa i  higieny pracy w  tartakach 
i  zakładach stolarskich oraz wsparcie praco-
dawców zainteresowanych dostosowaniem ich 
przedsiębiorstw do obowiązującego prawa.

Kontrole będą ukierunkowane na ograni-
czenie zagrożeń wypadkowych i  zagrożeń dla 
zdrowia związanych ze szkodliwymi czynnika-
mi środowiska pracy, zwłaszcza w zakładach, 

110

które nie podjęły współpracy prewencyjnej 
(mimo zaproszenia) lub od niej odstąpiły.

Równolegle prowadzone będą szkolenia 
i warsztaty doskonalące dla pracodawców, któ-
rzy podjęli decyzję o dostosowaniu swoich za-
kładów do obowiązujących regulacji prawnych.

W  październiku planowane jest spotkanie 
podsumowujące wyniki 3-letniej kampanii pre-
wencyjno-kontrolnej PIP.

  Działania prewencyjne110P

Planowana liczba kontroli: 816

MATERIAŁY POMOCNICZE 
DO KONTROLI
przygotowuje: Departament 
Nadzoru i Kontroli
31.12.2017 r.

KONTROLE 
okręgowe inspektoraty pracy
wszystkie
01.02 - 31.12.2018 r.

RAPORT KOŃCOWY
przygotowanie: OIP Bydgoszcz
współpraca: Departament Nadzoru 
i Kontroli
16.02.2019 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI 
w okręgowych inspektoratach pracy
i PRZEKAZANIE SPRAWOZDAŃ 
do OIP Bydgoszcz

31.01.2019 r.

  Działania kontrolne110K
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DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE REALIZACJA KAMPANII

STYCZEŃ  
– MARZEC (OIP-y)
szkolenia 
doskonalące dla 
pracodawców

PAŹDZIERNIK 
(GIP)
spotkanie 
podsumowujące 
realizację 3-letniej 
kampanii

KWIECIEŃ - 
WRZESIEŃ 
przygotowanie (GIP):

1. spotkania 
poświęconego 
podsumowaniu 3-letniej 
kampanii

2. prezentacji dotyczących 
dobrych praktyk 
związanych z działaniami 
zrealizowanymi przez 
pracodawców

2018

Planowana liczba pracodawców objętych działaniami prewencyjnymi: 358



zadania 
bieżące
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Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób pracujących 
na podstawie umów cywilnoprawnych

Od stycznia 2017 r. osoby wykonujące pracę na 
podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie 
usług mają zagwarantowaną minimalną stawkę go-
dzinową. Wcześniej na minimalne wynagrodzenie 
za pracę mogli liczyć wyłącznie pracownicy, czyli 
osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy jest zobowiązana 
do kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 
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10 października  2002  r. o  minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę, również w zakresie wypłacania 
minimalnej stawki godzinowej.

Prowadzone będą zarówno kontrole planowe 
w zakładach różnych branż, jak i kontrole będące 
reakcją na zgłaszane skargi.

Planowana liczba kontroli: łącznie minimum 12 000

MATERIAŁY POMOCNICZE 
DO KONTROLI
przygotowują: OIP Białystok, 
Departament Prawny
31.12.2017 r.

KONTROLE 
okręgowe inspektoraty pracy
wszystkie
01.01 - 31.12.2018 r.

RAPORT KOŃCOWY
przygotowanie: OIP Białystok
współpraca: Departament Prawny
16.02.2019 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI 
w okręgowych inspektoratach pracy
i PRZEKAZANIE SPRAWOZDAŃ 
do OIP Białystok

22.01.2019 r.



28

Opieka zdrowotna - przestrzeganie przepisów prawa pracy, 
w tym bhp

Kontrolami objęte zostaną podmioty prowa-
dzące działalność leczniczą (m.in. szpitale, w tym 
szpitalne oddziały ratunkowe) oraz ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne.

Zakres kontroli w aspekcie prawnej ochrony 
pracy obejmie stosunek pracy (ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki dotyczącej udzie-
lania przez lekarzy i pielęgniarki świadczeń zdro-
wotnych –  jednocześnie na podstawie różnych 
stosunków prawnych –  na rzecz kontrolowanych 
podmiotów), przestrzeganie przepisów o czasie 
pracy, wynagrodzeniu i innych świadczeniach 
ze stosunku pracy, urlopach wypoczynkowych, 

202

a także o  zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych. 

Inspektorzy PIP sprawdzą także przygotowa-
nie pracowników do pracy (szkolenia bhp, bada-
nia profilaktyczne, ocenę ryzyka zawodowego). 
Przedmiotem szczególnej uwagi będą: narażenie 
pracujących na działanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia oraz czynników rakotwórczych, wypo-
sażenie pracowników w odzież, obuwie robocze 
i środki ochrony indywidualnej, a także zaistniałe 
zdarzenia wypadkowe (w tym zakłucia) oraz orga-
nizacja nadzoru i kontroli stanu bhp przez osoby 
wykonujące zadania służby bhp.

Planowana liczba kontroli: 100

MATERIAŁY POMOCNICZE 
DO KONTROLI
przygotowują: OIP Katowice,
Departament Nadzoru i Kontroli, 
Departament Prawny
31.01.2018 r.

KONTROLE 
okręgowe inspektoraty pracy
wszystkie
01.02 - 31.12.2018 r.

RAPORT KOŃCOWY
przygotowanie: OIP Katowice
współpraca: Departament Nadzoru 
i Kontroli, Departament Prawny
16.02.2019 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI 
w okręgowych inspektoratach pracy
i PRZEKAZANIE SPRAWOZDAŃ 
do OIP Katowice
22.01.2019 r.
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Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów 
dotyczących zawierania umów terminowych

Przedmiotem kontroli w różnych branżach 
będzie weryfikacja umów na czas próbny i na 
czas określony pod kątem poprawności stoso-
wania znowelizowanych przepisów Kodeksu 
pracy o umowach terminowych, obowiązujących 
od 2016 r. W przypadku umów o pracę na okres 
próbny inspektorzy sprawdzą, czy przestrzegany 

210

jest m.in. maksymalny okres, na jaki może być 
zawarta taka umowa. Natomiast przy zawieraniu 
umów o pracę na czas określony skontrolują re-
spektowanie m.in. ograniczeń określonych w art. 
251 § 1 Kodeksu pracy, obowiązku wynikającego 
z art. 29 § 11 Kodeksu pracy, okresu wypowiedze-
nia takiej umowy o pracę.

Planowana liczba kontroli: 600

MATERIAŁY POMOCNICZE 
DO KONTROLI
przygotowują: OIP Białystok,
Departament Prawny
31.12.2017 r.

KONTROLE 
okręgowe inspektoraty pracy
wszystkie
01.01 - 31.12.2018 r.

RAPORT KOŃCOWY
przygotowanie: OIP Białystok
współpraca: Departament Prawny
16.02.2019 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI 
w okręgowych inspektoratach pracy
i PRZEKAZANIE SPRAWOZDAŃ 
do OIP Białystok
22.01.2019 r.
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Kontrole prawidłowości zawierania umów o pracę 
u wykonawców lub podwykonawców zamówień publicznych 

na usługi lub roboty budowlane

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
zamawiający może zawrzeć w opisie przedmiotu 
zamówienia na usługi lub roboty budowlane 
wymóg, by wykonawcy lub podwykonawcy 
zawierali umowy o pracę z osobami wykonującymi 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na świadczeniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu 
pracy.

Kontynuowany jest temat, który został 
ujęty w planie zadań bieżących PIP na rok 

211

2017 na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. Prowadzone kontrole będą miały 
na celu eliminację, za pomocą środków prawnych 
dostępnych inspektorom pracy, przypadków 
zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 
właściwych dla stosunku pracy przez wykonawców 
i podwykonawców zamówień publicznych na 
usługi lub roboty budowlane, pomimo zastrzeżenia 
przez zamawiającego, iż wskazane przez niego 
czynności powinny być dokonywane przez osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Planowana liczba kontroli: 200

MATERIAŁY POMOCNICZE 
DO KONTROLI
przygotowuje:
Departament Prawny 
do 15.01.2018 r.

KONTROLE 
okręgowe inspektoraty pracy
wszystkie
01.02 - 31.12.2018 r.

RAPORT KOŃCOWY
przygotowanie: Departament 
Prawny
16.02.2019 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI 
w okręgowych inspektoratach pracy
i PRZEKAZANIE SPRAWOZDAŃ 
do Departamentu Prawnego
22.01.2019 r.
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górnictwo - przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp

Szczególną uwagę inspektorzy zwrócą na nie-
prawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie 
dla życia lub zdrowia pracowników kopalń lub firm 
świadczących usługi górnicze. 

Inspektorzy sprawdzą zwłaszcza prawidło-
wość postępowań powypadkowych, w tym wiary-
godność ustalonych okoliczności i  przyczyn wy-
padków, zwłaszcza powtarzalnych. Skontrolują 
także przygotowanie do pracy pod kątem szkoleń 
z  zakresu bhp, badań lekarskich pracowników 
i  oceny ryzyka zawodowego; ocenią też nadzór 
nad warunkami pracy oraz  wyposażenie pra-
cowników w środki ochrony indywidualnej, odzież 
i obuwie robocze.

212

W zakresie prawnej ochrony pracy inspektorzy 
przeanalizują przestrzeganie norm czasu pracy, 
przepisów dotyczących odpoczynków (dobowe-
go, tygodniowego), zachowania zasady co 4. nie-
dzieli wolnej, organizacji pracy w skróconej normie 
czasu pracy ze względu na warunki klimatyczne 
(wymóg 6-godzinnej normy dobowej, organiza-
cja pomiarów temperatury na stanowiskach pra-
cy), a  także regulacji prawnych dot. świadczenia 
pracy w godzinach nadliczbowych w warunkach 
przekroczenia NDS i NDN. Zakres przedmiotowy 
kontroli uwzględni również ocenę wpływu procesu 
restrukturyzacji na przestrzeganie regulacji praw-
nych w zakładach górniczych.

Planowana liczba kontroli: 20

MATERIAŁY POMOCNICZE 
DO KONTROLI
przygotowują: OIP Katowice,
Departament Nadzoru i Kontroli, 
Departament Prawny
31.12.2017 r.

KONTROLE 
okręgowe inspektoraty pracy:
Katowice, Kraków, Lublin, Wrocław
01.02 - 31.12.2018 r.

RAPORT KOŃCOWY
przygotowanie: OIP Katowice
współpraca: Departament Nadzoru 
i Kontroli, Departament Prawny
16.02.2019 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI 
w okręgowych inspektoratach pracy
i PRZEKAZANIE SPRAWOZDAŃ 
do OIP Katowice
22.01.2019 r.
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handel - przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp

Zakres przedmiotowy kontroli, oprócz zagad-
nień badanych rutynowo (m.in. nawiązywanie 
i rozwiązywanie stosunku pracy, weryfikacja umów 
cywilnoprawnych, czas pracy), obejmie także re-
alizację postanowień ustawy o ograniczeniu han-
dlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni 
(po wejściu w życie przepisów). 

Kontrole w placówkach handlowych mają także 
umożliwić ocenę organizacji pracy pod względem 
spełniania wymogów bezpieczeństwa. Inspek-
torzy sprawdzą przygotowanie pracowników do 

240

pracy (badania lekarskie, szkolenia, dodatkowe 
kwalifikacje, np. do obsługi wózków jezdniowych), 
wyposażenie w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, przestrzeganie przepisów 
bhp dotyczących magazynowania i składowania 
towarów, organizację ręcznych prac transporto-
wych (w tym respektowanie norm dźwigania kobiet 
i mężczyzn), a także funkcjonowanie służby bhp.

Placówki wielkopowierzchniowe240A
Inne placówki handlowe240B



33

Planowana liczba kontroli w placówkach wielkopowierzchniowych : 90

MATERIAŁY POMOCNICZE 
DO KONTROLI
przygotowują: OIP Opole,
Departament Nadzoru i Kontroli, 
Departament Prawny
31.12.2017 r.

KONTROLE 
okręgowe inspektoraty pracy
wszystkie
zadania 240A i 240B: 01.01 - 31.12.2018 r.

RAPORT KOŃCOWY
przygotowanie: OIP Opole
współpraca: Departament Nadzoru 
i Kontroli
16.02.2019 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI 
w okręgowych inspektoratach pracy
i PRZEKAZANIE SPRAWOZDAŃ 
do OIP Opole
22.01.2019 r.

Planowana liczba kontroli w innych placówkach handlowych : 410
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bezpieczeństwo w przemyśle

Kompleksowa ocena stanu bezpieczeństwa 
i  higieny pracy jest celem kontroli w  zakładach 
prowadzących działalność przemysłową, w  któ-
rych odnotowuje się corocznie największą liczbę 
wypadków przy pracy i znaczną skalę zatrudnie-
nia w warunkach zagrożenia czynnikami szkodli-
wymi dla zdrowia. 

Inspektorzy skupią uwagę zwłaszcza na 
nieprawidłowościach mogących skutkować 
wypadkami lub schorzeniami zawodowymi. 
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Kontrole obejmą spektrum zagadnień dotyczą-
cych w  szczególności przestrzegania przepi-
sów i zasad organizowania i wykonywania pracy 
w bezpieczny sposób, w tym także kwestie bez-
pieczeństwa w  magazynach i  transporcie we-
wnątrzzakładowym (przede wszystkim pod kątem 
respektowania przepisów o użytkowaniu wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym oraz ręcznym 
przemieszczaniu ciężarów).

Planowana liczba kontroli: 970

MATERIAŁY POMOCNICZE 
DO KONTROLI
przygotowują: OIP Katowice, 
Departament Nadzoru i Kontroli
31.12.2017 r.

KONTROLE 
okręgowe inspektoraty pracy
wszystkie
01.01 - 31.12.2018 r.

RAPORT KOŃCOWY
przygotowanie: OIP Katowice
współpraca: Departament Nadzoru 
i Kontroli
16.02.2019 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI 
w okręgowych inspektoratach pracy
i PRZEKAZANIE SPRAWOZDAŃ 
do OIP Katowice

22.01.2019 r.
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bezpieczeństwo w leśnictwie

Poważne zagrożenia dla życia i zdrowia pra-
cowników zakładów usług leśnych wymagają 
kontynuacji kontroli przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pozyskiwa-
niu, zrywce i transporcie drewna. Inspektorzy 
ocenią organizację pracy, przygotowanie pra-
cowników do jej bezpiecznego wykonywania, ko-
ordynację prac na określonym obszarze leśnym 
przez różnych pracodawców (zleceniodawców) 
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oraz zaangażowanie nadleśnictw w organizowa-
nie pracy w bezpieczny sposób przez podmioty 
wyłonione w ramach przetargów.

Kontrole mają na celu ograniczenie liczby 
wypadków przy pracy, zwłaszcza ciężkich lub 
śmiertelnych, do których dochodzi podczas prac 
w lesie oraz poprawę bezpieczeństwa zdrowot-
nego pracowników leśnych.

Planowana liczba kontroli: 320

MATERIAŁY POMOCNICZE 
DO KONTROLI
przygotowują: OIP Poznań,
Departament Nadzoru i Kontroli

31.12.2017 r.

KONTROLE 
okręgowe inspektoraty pracy
wszystkie
01.02 - 30.11.2018 r.

RAPORT KOŃCOWY
przygotowanie: OIP Poznań
współpraca: Departament Nadzoru 
i Kontroli
17.01.2019 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI 
w okręgowych inspektoratach pracy
i PRZEKAZANIE SPRAWOZDAŃ 
do OIP Poznań

20.12.2018 r.
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edukacja - przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp

Kontrole zostaną przeprowadzone w  publicz-
nych jednostkach oświatowych,  dla których or-
ganami prowadzącymi są jednostki samorządu 
terytorialnego.

Przedmiotem kontroli będą umowy okresowe 
zawarte z  nauczycielami, urlopy wypoczynkowe, 
wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe, fundusz socjalny. Ponadto inspektorzy zwró-
cą uwagę na przestrzeganie prawa w odniesieniu 
do pracowników niebędących nauczycielami (umo-
wy na okres próbny, wypowiedzenie umowy o pra-
cę na czas określony).

Sprawdzą również przygotowanie do pracy za-
równo nauczycieli, jak i  pracowników pełniących 
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funkcje pomocnicze, a także warunki pracy w szko-
łach – w budynkach, pomieszczeniach oraz obiek-
tach zewnętrznych na terenie placówek (np. place, 
boiska).

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bez-
pieczeństwa w  placówkach edukacyjnych ma 
szczególne znaczenie, gdyż są one miejscem 
kształtowania postaw młodych ludzi, w tym także 
w zakresie bezpieczeństwa pracy. Szkoła kształci 
i wychowuje przyszłych pracowników i pracodaw-
ców. Dlatego też utrzymanie właściwej kultury bez-
pieczeństwa powinno być elementem zarządzania 
placówką oświatową. 

Planowana liczba kontroli: 100

MATERIAŁY POMOCNICZE 
DO KONTROLI
przygotowują: OIP Warszawa,
Departament Nadzoru i Kontroli, 
Departament Prawny
31.01.2018 r.

KONTROLE 
okręgowe inspektoraty pracy
wszystkie
01.02 - 31.12.2018 r.

RAPORT KOŃCOWY
przygotowanie: OIP Warszawa
współpraca: Departament Nadzoru 
i Kontroli, Departament Prawny
16.02.2019 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI 
w okręgowych inspektoratach pracy
i PRZEKAZANIE SPRAWOZDAŃ 
do OIP Warszawa
22.01.2019 r.



Zadania stałe
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002

001
Wypadki przy pracy pracowników001A
Wypadki przy pracy osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy oraz osób samozatrudniających się (podlegających ubezpieczeniu 
wypadkowemu)

001B

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe001C

Wypadki osób niepodlegających ubezpieczeniu wypadkowemu001D

Kontrole przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
z dn. 01.07.2009 r.

001E

Inne czynności, w tym np.:

- podejmowane w podmiotach niebędących pracodawcą dla poszkodowanego, 
u których w związku z wypadkiem istnieje potrzeba kontroli

- podjęte w celu uzupełnienia niezbędnych informacji (m.in. przesłuchanie osób 
w siedzibie pracodawcy w innym okręgu) dla już prowadzonego postępowania 
kontrolnego (w miejscu zaistnienia wypadku) związanego z badaniem 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

001X

Wypadki przy pracy:

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

Koordynacja: OIP Bydgoszcz, Departament Nadzoru i Kontroli

Koordynacja: OIP Łódź, Departament Nadzoru i Kontroli

BEZ LIMITÓW 
KONTROLI

BEZ LIMITÓW 
KONTROLI

Rekontrole po kontroli związanej z badaniem wypadków001R

Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy (art. 3 ust. 2 ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych)

001F
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005

Koordynacja: OIP Olsztyn, Departament Nadzoru i Kontroli

Kontrole wyrobów w zakresie oceny ich zgodności 
z wymaganiami zasadniczymi – działania realizowane 
w ramach nadzoru rynku

Kontrole związane z wydawaniem opinii na wniosek organów celnych005A
Kontrole sprawdzające w związku z otrzymanymi informacjami o wadach 
wyrobów005B
Kontrole maszyn użytkowanych w warsztatach 
samochodowych - podnośniki stacjonarne 

005C

07 Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania 
osób niepełnosprawnych

07A Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej (siedziba 
i jednostki organizacyjne)

07B1 Kontrole zakładów ubiegających się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej 
(siedziba i jednostki organizacyjne)

07C Kontrole zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej (siedziba 
i jednostki organizacyjne)

Kontrole obuwia o cechach ochronnych005D

Kontrole w pozostałych przypadkach005E

500 KONTROLI

300 KONTROLI

07B2

07B3

Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej a ubiegających 
się o „rozszerzenie” statusu na inne obiekty lub pomieszczenia

Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej organizujących 
stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

07D1 Kontrole zakładów ubiegających się o przyznanie statusu zakładu aktywności 
zawodowej (siedziba i jednostki organizacyjne)
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07D2 Kontrole zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej 
a ubiegających się o „rozszerzenie” statusu na inne obiekty lub pomieszczenia

Kontrole zakładów nieposiadających statusu zakładu pracy chronionej 
i nieubiegających się o jego nadanie, a organizujących stanowiska pracy dla osób 
niepełnosprawnych w trybie art. 26 ust. 6 lub art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

07E

BEZ LIMITÓW 
KONTROLI

07F

Koordynacja: OIP Opole, Departament Nadzoru i Kontroli

Kontrole warunków pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w zakładach niezapewniających 
warunków pracy chronionej, w tym w zakładach które utraciły/zrezygnowały ze 
statusu zpch/zaz oraz osób, których stanowiska podlegały ocenie PIP w latach 
ubiegłych na podst. art.26 ust.6/art.26e ust.5 ustawy o rehabilitacji ... i nie upłynął 
okres na jaki zawarto umowę ze starostą

009 zagrożenia o charakterze publicznym

Koordynacja: Departament Nadzoru i KontroliBEZ LIMITÓW 
KONTROLI

013 Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej obywateli polskich

Koordynacja: OIP Szczecin, Departament Legalności Zatrudnienia
BEZ LIMITÓW 

KONTROLI

Zagrożenia o charakterze publicznym w budownictwie009A

Zagrożenia o charakterze publicznym w pozostałych rodzajach działalności009B

07D3 Kontrole zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej 
organizujących stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
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Agencje zatrudnienia  (z wyłączeniem pracy tymczasowej)015A
Agencje pracy tymczasowej015B

016C

Delegowanie pracowników z terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w ramach świadczenia usług016B

Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia 
usług

Koordynacja: OIP Wrocław, Departament Nadzoru i Kontroli

550 KONTROLI

Pracodawcy użytkownicy015C 300 KONTROLI

015
Kontrole agencji zatrudnienia oraz przestrzegania 
przepisów prawa wobec pracowników 
tymczasowych

016

Koordynacja: OIP Wrocław, Departament Legalności Zatrudnienia

Delegowanie pracowników

BEZ LIMITÓW 
KONTROLI

120 KONTROLI

014 Kontrole legalności zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 
przez cudzoziemców

Koordynacja: OIP Łódź, Departament Legalności ZatrudnieniaBEZ LIMITÓW 
KONTROLI

Bezpieczeństwo pracy pracowników tymczasowych
(kontrole w ramach kampanii SLIC)015D 200 KONTROLI

Koordynacja: OIP Wrocław, Departament Legalności Zatrudnienia
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020 Kontrole przestrzegania przepisów ustawy 
o produktach biobójczych

Koordynacja: OIP Lublin, Departament Nadzoru i KontroliBEZ LIMITÓW 
KONTROLI

021

Koordynacja zadań 
021C i 021D: OIP Szczecin, Departament Nadzoru i Kontroli

Eliminowanie zagrożeń wypadkowych 
w budownictwie

Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych021A

Kontrole prac przy budowach i remontach dróg021B 500 KONTROLI

4 000 KONTROLI

022 Kontrole dotyczące problematyki REACH

Koordynacja: OIP Poznań, Departament Nadzoru i Kontroli
BEZ LIMITÓW 

KONTROLI

Krótkie kontrole w budownictwie, które ujawniły bezpośrednie 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracujących021C

Krótkie kontrole w budownictwie, które potwierdziły likwidację
bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących021D

BEZ LIMITÓW 
KONTROLI

BEZ LIMITÓW 
KONTROLI

Koordynacja zadań 
021A i 021B: OIP Kraków, Departament Nadzoru i Kontroli
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024

Koordynacja: OIP Wrocław, Departament Nadzoru i Kontroli

Przestrzeganie przepisów ustawy 
o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych

024A

024B

BEZ LIMITÓW 
KONTROLI

Kontrole  zamkniętego  użycia GMM i GMO

Kontrole w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu 
inżynierii genetycznej

028 Kontrole wynikające z ustawy Prawo energetyczne 
- w zakresie paliw ciekłych 

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli90 KONTROLI

023 Kontrole dotyczące problematyki CLP

Koordynacja: OIP Zielona Góra, Departament Nadzoru i KontroliBEZ LIMITÓW 
KONTROLI
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030

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

Kontrole danych zawartych w druku ZUS IWA

030A

030B

BEZ LIMITÓW 
KONTROLI

Kontrole, w których nie stwierdzono nieprawidłowości w druku ZUS IWA

Kontrole, w których stwierdzono nieprawidłowości w druku ZUS IWA

030C Kontrole, w których stwierdzono nieprawidłowości w druku ZUS IWA i zostały one 
skorygowane przez pracodawcę

033
Egzekwowanie przestrzegania przepisów dot. czasu 
prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku 
(działania w ramach Krajowej Strategii Kontroli 
przepisów w tym zakresie) oraz czasu pracy 
kierowców

Koordynacja: OIP Bydgoszcz, Departament Prawny

LICZBA 
DNI PRACY 

KIEROWCÓW 
DO OBJĘCIA 
KONTROLĄ 
– 410 980
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039
Egzekwowanie przestrzegania przepisów 
dot. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń 
i innych świadczeń ze stosunku pracy 

Koordynacja: OIP Gdańsk, Departament Prawny

Kontrole planowe039A

Kontrole skargowe039B

1 000 KONTROLI

BEZ LIMITÓW 
KONTROLI

 40 Handel – przestrzeganie przepisów o ograniczeniu 
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

40WN Placówki wielkopowierzchniowe – przestrzeganie przepisów o ograniczeniu 
handlu w niedziele

40WS Placówki wielkopowierzchniowe – przestrzeganie przepisów o ograniczeniu 
handlu w święta

40WI Placówki wielkopowierzchniowe – przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu 
w niektóre inne dni

Mniejsze placówki handlowe – przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu 
w niedziele40MN

Mniejsze placówki handlowe – przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu 
w święta40MS

Mniejsze placówki handlowe – przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu 
w niektóre inne dni40MI

BEZ LIMITÓW 
KONTROLI Koordynacja: OIP Opole, Departament Prawny
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090 Kontrole związane z badaniem skarg

Dotyczących niewykonywania orzeczeń sądu pracy090F

Dotyczących rozwiązania stosunku pracy z osobami w wieku okołoemerytalnym 
lub emerytalnym090R

Dotyczących problematyki emerytur pomostowych090H

Pracowników (z wyjątkiem pracowników niepełnosprawnych)090A

Związku zawodowego090B

Byłych pracowników090C

Anonimowych090D

Pracowników niepełnosprawnych090E

Pracowników agencji ochrony osób i mienia090I

Pozostałych090Z

Zgłoszonych przez cudzoziemców090K

BEZ LIMITÓW 
KONTROLI

Koordynacja: Sekcja Kontroli Wewnętrznej

089 Przestrzeganie przepisów o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Koordynacja:BEZ LIMITÓW 
KONTROLI

Departament Prawny
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098

095 Pierwsza kontrola

BEZ LIMITÓW
KONTROLI

096
Kontrola sprawdzająca u pracodawcy, 
u którego wcześniej przeprowadzono pierwszą 
kontrolę w ramach zadania 095

BEZ LIMITÓW 
KONTROLI

kontrole sprawdzające realizację środków 
prawnych

BEZ LIMITÓW 
KONTROLI

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
Departament Prawny 
Departament Legalności Zatrudnienia

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
Departament Prawny 
Departament Legalności Zatrudnienia

Kontrola sprawdzająca u pracodawcy, u którego w bieżącym roku 
przeprowadzono pierwszą kontrolę w ramach zadania T095/2018096B

Kontrola sprawdzająca u pracodawcy, u którego wcześniej przeprowadzono 
pierwszą kontrolę w ramach zadania T095/2017

096A



49

400 Program prewencyjny „Przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” 

114
PRACODAWCÓW

Koordynacja: OIP Lublin, Departament Prewencji i Promocji

401 Promocja zagadnień ochrony pracy wśród uczniów 
i studentów – program edukacyjny „Kultura 
bezpieczeństwa”  

11 380
UCZNIÓW 

I STUDENTÓW
Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

402 Program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw 
(zatrudniających poniżej 50 pracowników): 
„prewencja wypadkowa”

360
PRACODAWCÓW

Koordynacja: OIP Rzeszów, Departament Prewencji i Promocji

403 Zmniejszenie zagrożeń i eliminacja nieprawidłowości 
w mikrozakładach: Program prewencyjny
„Zdobądź Dyplom PIP”

Koordynacja: Departament Prewencji i  Promocji

Mikroprzedsiębiorstwa różnych branż 
( z wyjątkiem ZUL-i)403A

Zakłady usług leśnych - szkolenia403L

510 PRACODAWCÓW

234 PRACODAWCÓW
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404 Konkursy promujące pożądane postawy w zakresie 
ochrony pracy

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 

„Prawo pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”

„Konkurs dla pracowników młodocianych”

„Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy”

BEZ LIMITÓW

404A
Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

404B
Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

404C
Koordynacja: OIP Szczecin

404D

Koordynacja: OIP Lublin, Departament Prewencji i Promocji

„Buduj bezpiecznie” (na szczeblu OIP-ów)

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” (Konkurs KRUS przy współpracy PIP)

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

404E

Organizacja: okręgowe inspektoraty pracy

404F



51

411 Działania informacyjno-edukacyjne 
w budownictwie  

1 100
PRACODAWCÓW Koordynacja: OIP Łódź, Departament Prewencji i Promocji

412 Kampania informacyjna „Pracuję legalnie”

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji, 

Departament Legalności Zatrudnienia

BEZ LIMITÓW

406
Działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie 
indywidualnym: „Szanuj życie! Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym” 

29 250
OSÓB

Koordynacja: OIP Poznań, Departament Prewencji i Promocji

407 Inne działania prewencyjno-promocyjne 

BEZ LIMITÓW



52

496 Ocena realizacji celów założonych w programach 
prewencyjnych

Koordynacja: Departament Prewencji i PromocjiBEZ LIMITÓW

433 Działania edukacyjno-informacyjne: czas pracy 
kierowców a wypadki drogowe

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji600
PRACODAWCÓW

415 Działania Informacyjne dot. bhp pracowników 
tymczasowych - w ramach kampanii SLIC

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji160
PODMIOTÓW



Zadania własne 
Okręgowych 
Inspektoratów 
Pracy
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T-700. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy 
przetwórstwie warzyw, owoców, mięsa.

T-701. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach 
samochodowych,

T-702. Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce.

T-703. Egzekwowanie spełniania minimalnych wymagań 
bhp dla maszyn i urządzeń technicznych.

T-704. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego.

BI
A

ŁY
ST

O
K

T-730P. Kujawsko-Pomorska Akademia Społecznego 
Inspektora Pracy. 

T-731. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy 
przetwórstwie warzyw, owoców, mięsa.

T-732. Kontrole zatrudniania ratowników wodnych, 
zwłaszcza na kąpieliskach, pływalniach i w parkach 
wodnych.

T-733. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwach 
rolnych.

T-734. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego.

BY
DG

O
SZ

C
Z
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T-746. Ocena zgodności budowy i stanu technicznego 
jednostek pływających z przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy:

A. Statki śródlądowe,
B. Statki morskie,
C. Obiekty zanurzalne.

T-747. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej.

A. poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie 
i remontach jednostek pływających,

B. poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz warunków życia marynarzy przy eksploatacji 
jednostek pływających,

C. kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy w portach morskich.

T-748. Kontrole zatrudniania ratowników wodnych, 
zwłaszcza na kąpieliskach, pływalniach i w parkach 
wodnych.

T-749. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego (prezydent, starosta, burmistrz, wójt itp.).

G
DA

Ń
SK

T-761. Eksploatacja urządzeń energetycznych w 
strefach zagrożonych wybuchem – elektrownie 
i elektrociepłownie.

T-762. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego (prezydent, starosta, burmistrz, wójt itp.).KA

TO
W

IC
E
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T-810. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie 
warzyw, owoców, mięsa.

T-811. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach 
samochodowych (w tym przestrzeganie wymogów 
dot. dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń 
technicznych).

T-812. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwach 
rolnych.

T-813. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwach 
rybackich.

T-814. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu  
terytorialnego.

LU
BL

IN

T-790. Aktualny stan bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia pracowników w zakładach gospodarki 
komunalnej po zmianach przepisów.

T-791. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach 
samochodowych (w tym przestrzeganie wymogów 
dot. dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń 
technicznych).

T-792. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego.

KR
A

KÓ
W

T-782. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie 
warzyw, owoców, mięsa.

T-783. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach 
samochodowych (w tym przestrzeganie wymogów 
dot. dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń 
technicznych).

T-784. Kontrole przestrzegania przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego (prezydent, starosta, burmistrz, wójt itp.).

KI
EL

C
E
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T-835. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie 
warzyw, owoców, mięsa. 

T-836. Przestrzeganie przepisów prawa pracy 
w niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych 
oraz w publicznych, w których organem prowadzącym 
nie jest samorząd. 

T-842. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego (prezydent, starosta, burmistrz, wójt itp.).

T-844. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach 
samochodowych (w tym przestrzeganie wymogów 
dot. dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń 
technicznych).

ŁÓ
DŹ

T-850. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwach 
rolnych.

T-851. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie 
warzyw, owoców, mięsa.

T-852. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach 
samochodowych (w tym przestrzeganie wymogów 
dot. dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń 
technicznych).

T-853. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego.
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T-880. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie 
warzyw, owoców, mięsa.

T-881. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach 
samochodowych (w tym przestrzeganie wymogów 
dot. dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń 
technicznych).

T-882. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego (prezydent, starosta, burmistrz, wójt itp.).

PO
ZN

A
Ń

T-870. Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce 
(z wyłączeniem działań realizowanych w ramach 
zadania centralnego nr 102).

T-871. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego.

T-872. Bobrowa – Międzynarodowe Mistrzostwa 
Drwali – promowanie pożądanych postaw w zakresie 
bezpieczeństwa pracy przy pozyskiwaniu drewna; konkurs 
skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
oraz uczestników zawodów.

T-873. Odra rzeka uregulowana – bezpieczeństwo pracy 
przy robotach hydrotechnicznych związanych 
z modernizacją stopni wodnych (śluzy, jazy) oraz budową 
przystani żeglarskich na opolskim odcinku Odry.

O
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LE
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T-921. Przestrzeganie przepisów prawa pracy 
w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą 
w regionach turystycznych, w tym w pasie nadmorskim.

T-922. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego.

T-923. Kontrole zatrudniania ratowników wodnych, 
zwłaszcza na kąpieliskach, pływalniach i w parkach 
wodnych.

SZ
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T-900. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach 
samochodowych (w tym przestrzeganie wymogów 
dot. dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń 
technicznych).

T-901. Przestrzeganie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia w 
gospodarstwach rolnych zajmujących się hodowlą 
zwierząt.

T-902. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego (prezydent, starosta, burmistrz, wójt itp.).

T-903. Skutki społeczne wykonywania pracy pod wpływem 
alkoholu lub innych środków odurzających (temat 
prewencyjny).
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T-970. Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu 
pracy i urlopów wypoczynkowych w jednostkach 
organizacyjnych sądów powszechnych.

T-971. Przestrzeganie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prawnej ochrony 
stosunku pracy oraz legalności zatrudnienia w domach 
opieki społecznej.

T-972. Przestrzeganie przepisów prawa pracy przez 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą 
w miejscowościach turystycznych.

T-973. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwach 
rolnych.

T-974. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach 
samochodowych (w tym przestrzeganie wymogów 
dot. dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń 
technicznych).

T-975. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego.

W
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T-940. Prawna ochrona pracy pracowników sektora 
bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
związanych z czasem pracy. 

T-941. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie 
warzyw, owoców, mięsa – eliminowanie zagrożeń 
wypadkowych i chorobowych w podmiotach 
prowadzących działalność gospodarczą jako grupy 
producentów owoców i warzyw.

T-942. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach 
samochodowych. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych 
i chorobowych w podmiotach prowadzących 
działalność gospodarczą jako stacje demontażu 
pojazdów.

T-943. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego.

W
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T-984. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach 
samochodowych.

T-986. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwach 
rolnych.

T-988P. Wszechnica związkowca – program 
informacyjno-edukacyjny.

T-989. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego.
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