
I. WPROWADZENIE 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, 

a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres jej działania, 

uprawnień i organizację wewnętrzną określa ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji 

Pracy (Dz. U. z  2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zm.) oraz statut, stanowiący załącznik do zarządzenia 

Marszałka Sejmu z dnia 25 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji 

Pracy (M.P. Nr 54, poz. 740). 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi. Nadzór nad PIP – w zakresie określonym 

w ustawie – sprawuje Rada Ochrony Pracy, powoływana przez Marszałka Sejmu RP. 

Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy 

i 16 okręgowych inspektoratów pracy, w ramach których funkcjonują 42 oddziały. Poszczególne 

okręgowe inspektoraty pracy obejmują zakresem swojej właściwości terytorialnej obszar jednego 

województwa. 

Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny Inspektor Pracy przy pomocy zastępców 

i okręgowych inspektorów pracy. 

Przy Głównym Inspektorze Pracy działają stałe organy doradcze i konsultacyjne: Kolegium 

Głównego Inspektora Pracy, Komisja Prawna Głównego Inspektora Pracy, Komisja Głównego 

Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie oraz Rada do Spraw 

Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. 

W Głównym Inspektoracie Pracy funkcjonują komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska 

pracy podległe bezpośrednio Głównemu Inspektorowi Pracy. Są to: Gabinet Głównego Inspektora 

Pracy, Departament Budżetu i Finansów, Sekcja Audytu Wewnętrznego, Sekcja Kontroli 

Wewnętrznej, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, doradcy, zespół ekspertów, 

rzecznik prasowy i samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej. 

Zastępcy Głównego Inspektora Pracy kierują dwoma pionami merytorycznymi: 

• organizacji (Departament Organizacyjny oraz Sekcja Informacji i Promocji), 

• nadzoru (departamenty: Warunków Pracy, Prawny oraz Analiz i Statystyki). 

Okręgowy inspektor pracy kieruje działalnością okręgowego inspektoratu pracy i nadzoruje oraz 

koordynuje działalność inspektorów pracy. Wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców do 

spraw: nadzoru oraz prawno–organizacyjnych. 

Podstawową rolę w strukturze organizacyjnej okręgowych inspektoratów pracy odgrywają 

samodzielne stanowiska do spraw nadzoru i kontroli, na których zatrudnieni są pracownicy 

wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne. Stanowiska te można łączyć, w zależności od 

potrzeb związanych ze sprawowaniem nadzoru nad pracodawcami, w zespoły koordynowane przez 

nadinspektorów pracy. 

W okręgowym inspektoracie pracy mogą być również tworzone takie komórki organizacyjne jak 

sekcje (organizacji, prawna, profilaktyki, analiz, finansowo–księgowa) oraz oddziały i sekcje krajowe 

(obecnie działa Sekcja Krajowa Gospodarki Morskiej w Okręgowym Inspektoracie Pracy 

w Gdańsku). 

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi placówkę szkoleniową – Ośrodek Szkolenia PIP im. Prof. 

Jana Rosnera we Wrocławiu. 

W 2002 r. Sejm RP uchwalił ustawy, które rozszerzyły zakres działania Państwowej Inspekcji 

Pracy o zadania związane z: 

• dokonywaniem oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami; (ustawa z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności). Państwowa Inspekcja Pracy 



realizować będzie te zadania jako jeden z organów wyspecjalizowanych pod nadzorem 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

• inspekcją statków pod względem spełnienia wymagań międzynarodowych w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o pracy 

na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. 

* * * 

W Państwowej Inspekcji Pracy zatrudnionych było według stanu na dzień 31 grudnia 2002 

r. 2 357 pracowników (80 w niepełnym wymiarze czasu pracy), w tym: 2 185 osób w okręgowych 

inspektoratach pracy oraz 172 osoby w Głównym Inspektoracie Pracy. W Ośrodku Szkolenia PIP we 

Wrocławiu zatrudnionych było 54 pracowników. 

Stan zatrudnienia w całym urzędzie zmniejszył się w porównaniu z 2001 r. o 2 osoby, ubyły 

74 osoby, przyjęto do pracy 72. 

Na stanowiskach ds. merytorycznej działalności Państwowej Inspekcji Pracy zatrudnionych było 

łącznie 1 930 osób. W grupie tej: 

• 1 435 osób wykonywało lub nadzorowało czynności kontrolne; 

• 34 osoby przygotowywały się do wykonywania czynności inspektorskich; 

• 292 osoby realizowały inne ustawowe zadania, takie jak: poradnictwo prawne i 

techniczne, profilaktyka w rolnictwie indywidualnym, rejestracja układów zbiorowych pracy, 

współpraca ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców oraz społecznymi 

inspektorami pracy; 

• 169 osób wykonywało czynności związane z ewidencjonowaniem, przetwarzaniem 

i analizowaniem wyników działalności kontrolnej inspektorów pracy. 

Na stanowiskach służb finansowych, administracyjnych oraz obsługi zatrudnionych było łącznie 

427 osób, w tym: 

• 77 osób na stanowiskach ds. finansowo-księgowych, w tym główni księgowi; 

• 284 osoby na stanowiskach administracyjnych; 

• 66 osób na stanowiskach obsługi. 

W roku sprawozdawczym dokonane zostały następujące zmiany na stanowiskach 

kierowniczych: 

Marszałek Sejmu RP: 

• odwołał Tadeusza Zająca ze stanowiska Głównego Inspektora Pracy i powołał na to 

stanowisko  

Annę Hintz – poprzednio zajmującą stanowisko dyrektora Departamentu Prawnego; 

• odwołał Wojciecha Lacha ze stanowiska Zastępcy Głównego Inspektora Pracy. 

Główny Inspektor Pracy dokonał następujących zmian na kierowniczych stanowiskach: 

• W Głównym Inspektoracie Pracy: 

–  na stanowiskach dyrektorów: Gabinetu Głównego Inspektora Pracy, Departamentu 

Organizacyjnego, Departamentu Warunków Pracy oraz Departamentu Prawnego gdzie na 

stanowisko dyrektora została powołana dotychczasowa wicedyrektor tego departamentu; 

–  na stanowiskach wicedyrektorów: Gabinetu Głównego Inspektora Pracy, Departamentu 

Organizacyjnego oraz Departamentu Warunków Pracy. 

–  w związku z utworzeniem nowej komórki: Sekcji Audytu Wewnętrznego – powołany został 

kierownik tej sekcji. 

• W okręgowych inspektoratach pracy: 

–  w OIP w Warszawie zostało utworzone i obsadzone stanowisko trzeciego zastępcy 

okręgowego inspektora pracy. 



Prawne podstawy działania Państwowej Inspekcji Pracy zawiera załącznik nr 1, natomiast 

szczegółowe dane o stanie osobowym PIP i Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu zawiera załącznik 

nr 2. 

 


