
IV.A.6. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w małych zakładach 

(zatrudniających do 20 pracowników) 

Respektowanie przepisów prawa pracy w małych zakładach było także w roku sprawozdawczym 

przedmiotem szczegółowych kontroli PIP, przeprowadzonych już po raz drugi według jednolitych list 

kontrolnych. Ustalenia inspektorów pracy wskazują, że zły stan przestrzegania prawa pracy w 

małych firmach jest przede wszystkim konsekwencją słabej znajomości przepisów i braku wiedzy nt. 

podstawowych obowiązków pracodawcy, a w niektórych przypadkach – świadomego 

nierespektowania prawnych regulacji. 

Przekonanie o niewystarczalności działań kontrolnych leży u podstaw prowadzonych na szeroką 

skalę działań promocyjnych, realizowanych w ramach organizowanych przez PIP konkursów oraz 

specjalnego programu pod hasłem „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach”. Istotny walor 

prewencyjny ma również stosowanie list kontrolnych, których udostępnienie w internecie stwarza 

pracodawcom szansę indywidualnej analizy i oceny stanu ochrony pracy w firmie. 

Spośród skontrolowanych w 2002 r. małych zakładów, co czwarty pracodawca nie dopełnił 

obowiązku powiadomienia właściwego inspektora pracy o rozpoczęciu działalności, a prawie co 

szósty – inspektora sanitarnego. 

W toku kontroli przestrzegania praworządności w stosunkach pracy szczególnie często 

stwierdzano naruszenia przepisów polegające na nierzetelnym 

prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (54% skontrolowanych zakładów) i ewidencji czasu 

pracy (39%), a także naruszenia przepisów dot. treści świadectw pracy (29%), co w znacznym 

stopniu ogranicza możliwości ustalenia uprawnień pracowniczych i dochodzenia przez 

pokrzywdzonych swoich praw. Inspektorzy oceniają, że nierespektowanie przez pracodawców 

obowiązków w zakresie dokumentacji pracowniczej i ewidencjonowania czasu pracy ma często 

podłoże ekonomiczne i powodowane jest chęcią obniżenia kosztów pracy. 

Kontrole w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wykazały w wielu zakładach 

nieprzeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego (77% skontrolowanych), brak badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia z zachowaniem wymaganej częstotliwości (47%) oraz brak 

pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowejurządzeń i instalacji energetycznych (33%). 

W co piątej małej firmie dopuszczano pracowników do pracy mimobraku wstępnego 

przeszkolenia z zakresu bhp. 

  

Wyniki kontroli małych zakładów, przeprowadzone w roku sprawozdawczym wskazują, że 

w porównaniu z 2001 r. nastąpiła niewielka poprawa stanu ochrony pracy. Poprawa ta w większym 

stopniu dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy niż praworządności w stosunkach pracy. Nadal jednak 

wielu pracodawców nie przestrzega przepisów prawa pracy. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem 

jest utrzymywanie się na stałym, bardzo wysokim poziomie, odsetka zakładów które nie 

przeprowadziły oceny ryzyka zawodowego. Brak identyfikacji i świadomości zagrożeń generuje wiele 

nieprawidłowości i nie sprzyja kształtowaniu właściwego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa 

pracy. Zjawisko to potęgowane jest brakiem szkoleń bhp, zarówno pracowników jak i pracodawców. 

Brak przeszkolenia pracodawców w dziedzinie bhp stwierdzono w co czwartym zakładzie pracy, a 

trzeba zaznaczyć, że są to często pracodawcy, którzy w tej roli występują pierwszy raz w życiu. W co 

drugim kontrolowanym zakładzie nie są przestrzegane przepisy dotyczące prowadzenia akt 

pracowniczych, w co trzecim czasu pracy , a w co czwartym urlopów wypoczynkowych. 

Poprawie sytuacji nie sprzyja słaba koniunktura gospodarcza, utrzymujące się na bardzo wysokim 

poziomie bezrobocie, bardzo długie okresy oczekiwania na rozpoznanie spraw wniesionych do sądów 

pracy, częste zmiany w przepisach prawa pracy. 



Państwowa Inspekcja Pracy kontynuować będzie w odniesieniu do małych firm zarówno działania 

kontrolne, jak i intensywne kampanie promocyjne. W szczególności istnieje potrzeba upowszechniania 

prostych metod oceny ryzyka zawodowego, których zastosowanie umożliwi pracodawcom małych 

zakładów pracy dokonanie poprawnej oceny ryzyka zawodowego przy minimalnym nakładzie środków 

finansowych. 

• dane statystyczne dotyczące kontroli w małych zakładach zawiera załącznik nr 15. 

 


