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Główny Inspektor Pracy

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa 
i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ogranicze-
nia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Rok 2020 był okresem, w którym właśnie ten cytat z na-
szych przepisów w sposób szczególny przyświecał wszystkim naszym działaniom. Był to też dla nas czas nauki oraz 
akceptowania i pokonywania nowych wyzwań, a także poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. Mimo nieoczeki-
wanych trudności był to także rok sukcesu, bo trudne doświadczenie pracy w pandemii sprawiło, że PIP zrealizowa-
ła mnóstwo nowych ważnych zadań. W 2020 r. inspektorzy pracy m.in. kontrolowali sprowadzane do Polski wyroby 
i środki związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa i zwalczaniem epidemii. W miejscach odprawy cel-
nej ocenili 385 partii produktów. W 295 przypadkach wydali opinie negatywne, wstrzymując wprowadzenie na rynek 
produktów niespełniających wymagań określonych w dyrektywach Unii Europejskiej. Eksperci z zespołu powołane-
go przez Głównego Inspektora Pracy stworzyli też model kontroli zdalnych i hybrydowych. Połączenie ich z meto-
dami tradycyjnymi, gdy sytuacja wymagała fizycznej obecności inspektora pracy, zaowocowało zrealizowaniem po-
nad 56 tys. kontroli. Wydawnictwo, które trzymają Państwo w rękach, poświęciliśmy realizacji misji PIP w trudnym 
czasie pandemii. Za naszymi sukcesami, które nie sposób wymienić w kilku zdaniach, stoją sumienność oraz odpo-
wiedzialność inspektorów pracy, za co im serdecznie dziękuję.
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Państwowa Inspekcja Pracy zosta-
ła powołana jako organ sprawujący 
nadzór i kontrolę nad przestrzega-

niem prawa pracy, co reguluje ustawa z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251).

Jako urząd podlegamy Sejmowi RP, a usta-
wowy nadzór sprawuje Rada Ochrony Pracy 
powoływana przez Marszałka Sejmu RP. To 
Marszałek Sejmu RP, w drodze zarządzeń, 
ustala statut Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz zakres właściwości terytorialnej okrę-
gowych inspektoratów. Powołuje też szefa 
urzędu, czyli Głównego Inspektora Pracy.

Strukturę organizacyjną Państwowej 
Inspekcji Pracy tworzą: Główny Inspek-
torat Pracy, 16 okręgowych inspektora-
tów pracy, w ramach których funkcjonują  
43 oddziały, oraz Ośrodek Szkolenia Pań-
stwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana 
Rosnera we Wrocławiu. 

Ustawa o PIP wskazuje, że naszej kontroli  
podlegają w szczególności pracodawcy,  
a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-
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cy oraz legalności zatrudnienia także nie-
będący pracodawcami przedsiębiorcy i inne 
jednostki organizacyjne, na rzecz których 
świadczą pracę osoby fizyczne, w tym oso-
by wykonujące na własny rachunek dzia-
łalność gospodarczą, bez względu na pod-
stawę świadczenia tej pracy. Szczegółowo 
reguluje to artykuł 13 ustawy.

Wyjątkowo ważna, przy realizacji zadań 
ustawowych, jest dla nas współpraca z part-
nerami. Współdziałamy ze związkami zawo-
dowymi, organizacjami pracodawców, orga-
nami samorządu załogi, radami pracowników, 
społeczną inspekcją pracy, publicznymi służ-
bami zatrudnienia (w rozumieniu przepisów 
o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy), Pełnomocnikiem Rządu do Spraw 
Równego Traktowania oraz z organami admi-
nistracji państwowej, w szczególności z or-
ganami nadzoru i kontroli nad warunkami 
pracy oraz organami Krajowej Administracji 
Skarbowej, a także z Policją, Strażą Granicz-
ną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i or-
ganami samorządu terytorialnego.
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Kontrola środków ochrony 
indywidualnej w walce  
z pandemią SARS-CoV-2

W 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi-
ła kontrole wyrobów sprowadzanych do nasze-
go kraju, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się 

wirusa SARS-CoV-2. Pandemia sprawiła, że zapotrzebo-
wanie na te wyroby, w szczególności na maski ochronne, 
wzrosło. Ich dostawy były zatem większe, ale jakość nie 
zawsze spełniała odpowiednie wymogi. W związku z tym 
w 2020 r. zwiększyła się liczba kontroli przeprowadzanych 
przez PIP w miejscach odpraw celnych. 

Nie każda maska deklarowana jako środek ochrony  
indywidualnej skutecznie zabezpieczała przed czynnika-
mi szkodliwymi dla zdrowia, a taką właśnie cechą powin-
ny charakteryzować się środki ochrony układu oddecho-
wego. W takich przypadkach inspektorzy pracy wydawali 
opinię o niespełnianiu wymagań, czego efektem było eli-
minowanie całych partii wyrobów niezgodnych z przepi-
sami i niebezpiecznych, zanim trafiły one do potencjal-
nych użytkowników.  

Dokładnie i często myj 
ręce. Najlepiej ciepłą wodą 
z mydłem. Jeśli nie ma 
takiej możliwości, możesz 
stosować żele i płyny  
na bazie 60% alkoholu.

Zachowaj dystans minimum  
1,5 m zwłaszcza gdy spotykasz 

się twarzą w twarz  
z osobą, która kaszle,  

kicha lub ma gorączkę.

Zakrywaj nos  
i usta  
odpowiednio  
dobraną  
maseczką. 

Utrzymuj czystość  
i sterylność przedmiotów, 

które są najbardziej narażone 
na obecność wirusów. 

Dezynfekuj powierzchnie: 
klamek, wyłączników światła, 

poręczy czy telefonów 
komórkowych.

niewydawania  
świadectw pracy 4,8 tys. osób

Wybrane efekty kontroli i innych 
działań PIP w 2020 roku

Wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie:

środków ochrony 
indywidualnej 17,5 tys. osób

oceny ryzyka  
zawodowego 241,9 tys. osób

2 tys. osób
rozwiązywania 
umów o pracę

32,9 tys. osób
szkolenia 
pracowników

likwidacja bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 38,3 tys. osób 

przeprowadzono badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia 18,9 tys. osób

30,2 tys. pracowników otrzymało wynagrodzenia i inne świadczenia  
ze stosunku pracy na łączną kwotę 42,6 mln zł

456 osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub umowy  
o świadczenie usług (wobec których naruszono przepisy dotyczące minimalnej 
stawki godzinowej) otrzymało należności na kwotę 698 tys. zł

7,5 tys. umów o pracę zawartych z osobami pracującymi  
wcześniej na podstawie umów cywilnoprawnych  
lub bez umowy potwierdzonej na piśmie 
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Materiał zawiera podstawowe wytyczne dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Realizacja tych  zaleceń ma istotny wpływ  na ochronę zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie szkoły. Więcej informacji  na temat profilaktyki zdrowotnej można znaleźć na rządowych stronach internetowych, m.in.:  www.gov.pl/web/koronawirus. Pomoc w zakresie  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy można  uzyskać w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, których  adresy znajdują się na stronie  www.pip.gov.pl.

korzystanie ze środków ochrony związanych ze zwalczaniem epidemii (zasłanianie ust i nosa, korzystanie  z maseczki/przyłbicy)

zapewnienie rękawic jednorazowych  środków do dezynfekcji rąk  osobom trzecim, przebywającym  na terenie szkoły

wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przewidujących wykonywanie pracy  zdalnej przez pracujących/zatrudnionych

dokonanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o nowy czynnik biologiczny SARS-COV-2, w przypadkach uzasadnionych możliwością wystąpienia tego czynnika w procesie pracy dla wszystkich rodzajów 
prac lub stanowisk pracy (uwzględniając kontakt pracowników z osobami trzecimi),  a także określenie i stosowanie adekwatnych środków ograniczających ryzyko narażenia  na czynnik biologiczny SARS-COV-2 

wyposażenie zatrudnionych w środki  ochrony związane ze zwalczaniem  epidemii (rękawice, maseczki, maski  z filtrem, gogle lub przyłbice, fartuchy z długim rękawem, fartuchy foliowe przednie itp.), jeśli zachowanie odległości 1,5 m między stanowiskami pracy jest niemożliwe 

zapewnienie pracującym/zatrudnionym środków do dezynfekcji rąk  (na bazie alkoholu)

organizacja stanowisk pracy  z uwzględnieniem wymaganej odległości min. 1,5 m między stanowiskami pracy

Ważna inicjatywa

Powrót uczniów do szkół od 1 września 2020 r., 
po okresie nauczania zdalnego, był wydarzeniem 
na tyle istotnym dla PIP, że postanowiliśmy uru-

chomić program profilaktyczny pod nazwą „Bezpiecznie 
w szkole”. Jego celem była popularyzacja wymagań praw-
nych i dobrych praktyk w zakresie ochrony zdrowia i re-
dukcji zagrożeń pandemicznych w szkołach oraz placów-
kach oświatowych.

Podstawowymi narzędziami programu były szkolenia 
oraz doradztwo. Działania naszych inspektorów pracy 
miały zasięg ogólnopolski i w znacznej części prowadzo-
no je w formule on-line. W trakcie szkoleń upowszechnia-
no zagadnienia bhp, w tym związane z pojawieniem się no-
wych czynników ryzyka, a także stosowaniem właściwych 
środków ochrony przed nimi. Uzupełnieniem szkoleń było 
doradztwo PIP w zakresie bezpiecznych warunków pracy. 
Udostępnialiśmy też szkołom plakaty, prezentujące dobre 
praktyki i rozwiązania antycovidowe.

Program „Bezpiecznie w szkole” był wsparciem dla  
pracodawców w identyfikacji i ograniczaniu czynni-
ków niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w śro-
dowisku pracy.

Inspektorzy pracy sprawdzali w szkołach aktualizacje 
oceny ryzyka zawodowego w kontekście zagrożenia 
wirusem SARS-CoV-2. Potwierdziliśmy, że w odniesie-
niu do ok. 18,8 tys. zweryfikowanych stanowisk pracy 
pracodawcy przeprowadzili ponowną ocenę warun-
ków pracy i uwzględnili występowanie nowego czyn-
nika biologicznego.

EFEKTY DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH PIP W SZKOŁACH

 Organizacja około 31 tys. stanowisk pracy  
z uwzględnieniem wymaganej odległości  
min. 1,5 m między stanowiskami pracy.

 Wyposażenie prawie 2,4 tys. pracujących w środki 
ochrony związane ze zwalczaniem epidemii,  
takie jak: rękawice, maseczki, maski z filtrem,  
gogle lub przyłbice, fartuchy z długim rękawem,  
fartuchy foliowe przednie itp.

 Zapewnienie właściwej organizacji stanowisk pracy  
ok. 2,4 tys. zatrudnionym, mającym kontakt z osobami 
trzecimi (np. zapewnienie dystansu społecznego  
min. 1,5 m, zapewnienie przegrody z plexi lub innych 
materiałów).

 Dokonanie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego 
w zakresie zagrożenia stwarzanego przez wirus  
SARS-CoV-2 dla ponad 1 tys. stanowisk pracy 
(w przypadkach uzasadnionych możliwością 
wystąpienia tego czynnika w procesie pracy dla 
wszystkich rodzajów prac lub stanowisk pracy).

 Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk  
dla ponad 1,3 tys. osób.

Podczas programu profilaktycznego w szkołach inspek-
cja pracy przeprowadziła niemal 5,8 tys. szkoleń, w któ-
rych udział wzięło m.in.: ponad 6,8 tys. pracodawców, 
około 49 tys. pracowników oraz blisko 490 przedstawi-
cieli służby bhp.  

 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PIP 2020

 10  PROFILAKTYKA COVID-19 

Wypadki przy pracy

Dokładne ustalenie okoliczności oraz zbadanie przy-
czyn wypadków – to jedno z naszych najważniej-
szych zadań. Dzięki kompleksowej analizie zdarzeń 

i scenariuszy, które doprowadziły do wypadku, możliwe 
jest wskazanie konkretnych nieprawidłowości. W efekcie 
naszych działań przedsiębiorcy muszą poprawić bezpie-
czeństwo i warunki pracy, ograniczając ryzyko lub elimi-
nując zagrożenie wypadkowe, aby w przyszłości nie do-
chodziło do podobnych zdarzeń. 

Inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 1 755 
wypadków przy pracy zaistniałych w 2020 r., zgłoszonych 
do Państwowej Inspekcji Pracy. W wyniku tych zdarzeń po-
szkodowanych zostało 1 951 osób, w tym 627 doznało cięż-
kich obrażeń ciała, a 217 osób poniosło śmierć. 

Poszkodowani, w zbadanych przez inspektorów pracy  
PIP wypadkach przy pracy zaistniałych w 2020 r., najczę-
ściej pracowali w zakładach: 

• przetwórstwa przemysłowego – 35,3%;
• budowlanych – 26,9%.

Najwięcej poszkodowanych w 2020 r. uległo wypadkom 
w sektorze przetwórstwa przemysłowego. Najwięcej spo-
śród osób poszkodowanych pracowało w zakładach nale-
żących do następujących grup działalności gospodarczej:
• produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (grupa PKD 

22.2) – 59 poszkodowanych (w 2019 r. – 61, w 2018 r. 
– 66);

• produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i mate-
riałów używanych do wyplatania (grupa PKD 16.2) 
 – 54 poszkodowanych (w 2019 r. – 66, w 2018 r. – 75);

• produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 
(grupa PKD 25.1) – 50 poszkodowanych (w 2019 r. – 51, 
w 2018 r. – 61);

• produkcja mebli (grupa PKD 31.0) – 43 poszkodowanych 
(w 2019 r. – 54, w 2018 r. – 51).

BEZPIECZEŃSTWO PRACY  11 
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• Wady konstrukcyjne  
lub niewłaściwe rozwiązania techniczne  
i ergonomiczne czynnika materialnego  

(nieprawidłowości projektowo-konstrukcyjne  
czynnika materialnego)– 85% ogółu przyczyn 

technicznych zbadanych wypadków przy pracy.
• Niewłaściwy stan czynnika materialnego – 6,3%.

• Wady materiałowe czynnika  
materialnego – 4,5%.

• Niewłaściwe wykonanie czynnika  
materialnego – 4,2%.

• Niewłaściwa ogólna  
organizacja pracy – 79,4% 

ogółu przyczyn organizacyjnych 
zbadanych wypadków przy pracy.

• Niewłaściwa organizacja 
stanowiska pracy – 14,2%.

• Niewłaściwa eksploatacja 
czynnika materialnego  

– 6,4%.

• Nieprawidłowe zachowanie się 
pracownika – 53,4% ogółu przyczyn 

ludzkich wypadków ciężkich.
• Niewłaściwe samowolne zachowanie 

pracownika – 21,6% .
• Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem 

materialnym przez pracownika – 12,8%.
• Nieprawidłowości w stosowaniu sprzętu 

ochronnego przez pracownika – 7,1%.
• Stan psychofizyczny pracownika,  

niezapewniający bezpiecznego 
wykonywania pracy – 5,1%.

PRZYCZYNY WYPADKÓW PRZY PRACY ZBADANYCH PRZEZ INSPEKTORÓW PRACY 

Wśród poszkodowanych śmiertelnie w zbadanych wy-
padkach przy pracy dominowały osoby pracujące w na-
stępujących sektorach:
• budowlanym – 33,2% ogółu wszystkich osób poszkodo-

wanych śmiertelnie; 
• w zakładach przemysłowych – 14,7%;
• transportowym i magazynowym – 11,1%; 
• w handlu i napraw – 9,2%.

Sektor budowlany jest w Polsce od lat najbardziej wy-
padkogennym rodzajem działalności, prowadzącym do wy-
padków o najpoważniejszych skutkach. 

W grupie poszkodowanych ogółem w wypadkach przy 
pracy w 2020 r. zdecydowaną większość stanowili pra-
cownicy – 85,1%. Natomiast wśród poszkodowanych ze 
skutkiem śmiertelnym 19,4%, to osoby wykonujące pracę 

na innej podstawie niż stosunek pracy. Największy udział 
w liczbie zgłoszonych do PIP wypadków osób świadczą-
cych pracę na innej podstawie niż umowa o pracę i podle-
gających ubezpieczeniu wypadkowemu stanowią wypad-
ki zleceniobiorców – 86,0% i ich liczba rośnie (w 2019 r. 
było to 83,8%, a w 2018 r. – 78,4%).

W okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszono 6 wypadków, 
do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej.  
Wszystkie one zostały zgłoszone przez pracodawców 
osób poszkodowanych.

 ROK  
ZAISTNIENIA  

WYPADKU PRZY 
PRACY

 LICZBA  
ZBADANYCH WYPADKÓW

PRZY PRACY

 LICZBA POSZKODOWANYCH

 OGÓŁEM
 W TYM:

 ZE SKUTKIEM 
ŚMIERTELNYM

 Z CIĘŻKIMI 
OBRAŻENIAMI CIAŁA

2020
Ogółem 1 755 1 951 217 627
w tym: 
zbiorowych

138 334 17 32

2019
Ogółem 2 287 2 599 312 741
w tym: 
zbiorowych

190 502 33 43

2018
Ogółem 2 309 2 492 299 825
w tym: 
zbiorowych

161 344 23 27

PORÓWNANIE LICZBY ZBADANYCH PRZEZ PIP WYPADKÓW  PRZY PRACY W LATACH 2018-2020

POSZKODOWANI W WYPADKACH ZBADANYCH PRZEZ PIP 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  61
przetwórstwo przemysłowe  688
budownictwo  524
handel i naprawy  172
transport i gospodarka magazynowa  106
górnictwo i wydobywanie  77
dostawa wody, gospodarka ściekami i odpadami  70
administrowanie i działalność wspierająca  66
pozostałe  187

  Według danych PIP robotnicy 
budowlani są grupą zawodową 
najczęściej ulegającą wypadkom 
przy pracy oraz narażoną na wysokie 
ryzyko zawodowe.
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Zgodnie z informacjami uzyskanymi od zgłaszających:
• trzech poszkodowanych poniosło śmierć;
• dwóch poszkodowanych doznało ciężkich obrażeń ciała;
• u jednego poszkodowanego wypadek spowodował cza-

sową niezdolność do pracy.
Spośród tych wypadków, trzy miały charakter nagłych 

przypadków medycznych – doszło do zasłabnięcia pra-
cowników, a następnie do śmierci, jeden poszkodowany 
pozostawał w stanie ciężkim. Pozostałe trzy nie zostały 
uznane za wypadki przy pracy, ponieważ nie stwierdzono 
przyczyny zewnętrznej lub wystąpił brak związku zdarze-
nia z pracą. W przypadkach, w których przynajmniej jedna 

z czterech cech wypadku przy pracy (zgodnie z definicją: 
zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powo-
dujące uraz lub śmierć i mające związek z pracą) nie zosta-
nie spełniona – zespół powypadkowy ma prawo nie uznać 
danego zdarzenia wypadkowego za wypadek przy pracy. 

Z posiadanych przez Państwową Inspekcję Pracy infor-
macji wynika, że żaden z wypadków nie wiązał się z pozo-
stawaniem poszkodowanych pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających. Realizacja obowiązków na-
łożonych na pracodawców w związku z koniecznością usta-
lenia okoliczności i przyczyn tych wypadków nie budziła za-
strzeżeń inspektorów pracy.  

2020

2019

2018

POSZKODOWANI W ZBADANYCH PRZEZ PIP WYPADKACH PRZY PRACY  
W LATACH 2018-2020

Poszkodowani ogółem Poszkodowani z ciężkimi 
obrażeniami ciała

0                                500                              1 000                              1 500                             2 000                          2 500                      3 000

1 951
627

217

2 599
741

312

Poszkodowani ze skutkiem 
śmiertelnym

2 492
825

299
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P rzeprowadziliśmy prawie 5 tys. kontroli na pla-
cach budów - co stanowi 8,5% wszystkich kon-
troli. W kontrolowanych zakładach zatrudnionych 

było łącznie ponad 37,4 tys. osób, w tym ponad 31,1 tys. 
pracowników (83%).

 Dominowały mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy o kil-
kuosobowym zatrudnieniu (82% ogółu skontrolowanych 
firm) oraz małe zakłady, zatrudniające od 10 do 49 osób 
(16%). Aż 91 proc. kontroli zakończyło się stwierdzeniem 
nieprawidłowości w zakresie bezpiecznego wykonywania 
prac budowlanych. Najwięcej dotyczyło wykonywania prac 
na wysokości bez zabezpieczenia pracowników przed moż-
liwością upadku (58% kontroli). Często brakowało zabez-
pieczeń chroniących przez upadkiem z wysokości, bądź były 
one nieprawidłowo stosowane. Otwory w stropach i ścianach 
zewnętrznych nie były zabezpieczone. Firmy często nie za-
pewniały pracownikom obowiązkowych środków ochrony in-
dywidualnej, a jeśli nawet takie środki były, to nikt nie wyma-
gał ich stosowania. 

Ze względu na rażące naruszenia przepisów bhp, ujaw-
nione podczas dwóch kolejnych kontroli, inspekto-
rzy skierowali 28 wniosków do ZUS-u o podwyższenie 
o 100% składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Z naszych kontroli wynika też, że często pracodawcy na-
ruszali przepisy dotyczące wykonywania prac na rusztowa-
niach (44% kontroli). Tu najczęściej rusztowania montowa-
ne były w sposób niezgodny z dokumentacją producenta. Na 
małych budowach nadal najwięcej nieprawidłowości dotyczy-
ło eksploatacji rusztowań typu warszawskiego. Niewłaściwie 
oznakowane też były strefy i miejsca niebezpieczne (43% kon-
troli), czyli miejsca wykonywania prac ziemnych, strefy pracy 
maszyn budowlanych, prac w wykopach, miejsca składowania 
materiałów, prac na dachach i na rusztowaniach. 

Ujawniliśmy nieprawidłowości przy prowadzeniu robót ziem-
nych i w wykopach (10% kontroli). Polegały one przede wszyst-
kim na niewłaściwym zabezpieczeniu ścian wykopów (brak od-
powiedniego obudowania lub skarpowania). Podczas prac 
w wykopach urobek składowano bezpośrednio przy kra-
wędzi ścian wykopów, a także nie zapewniano prawidło-
wych dojść do stanowisk pracy w wykopie.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami in-
spektorzy pracy:
• wydali 27 392 decyzje ogółem (co stanowi 16.6% 

wszystkich decyzji, 17% decyzji dotyczących bhp) w tym:
 - 2 545 decyzji wstrzymania prac dotyczących 8 506 

osób,
 - 1 854 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 
 - 1 157 decyzji skierowania do innych prac 2 747 osób,
 - 502 decyzje zakazania wykonywania prac dotyczą-

cych 1 806 osób, 
 - 15 424 decyzje z rygorem natychmiastowej wyko-

nalności na podstawie art. 108 Kpa, ze względu 
na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego;

• skierowali do pracodawców 1 581 wniosków w wystąpie-
niach;

• ukarali 1 975 osób grzywnami w drodze mandatów kar-
nych na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł;

• zastosowali środki oddziaływania wychowawczego 
wobec 910 osób;

• skierowali do sądu 49 wniosków o ukaranie;
• w 2 przypadkach zawiadomili prokuraturę o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa. 

W efekcie usunięta została większość nieprawidłowo-
ści na kontrolowanych budowach (w tym 82% niepra-
widłowości usunięto w trakcie kontroli w wyniku decy-
zji ustnych).  Było ich 22 344.

Bezpieczeństwo  
na budowach
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Co 8 kontrola dotycząca bhp była przeprowadzona 
w firmie budowlanej. Prawie co 6 decyzja bhp została 
wydana podmiotowi z sektora budowlanego. Wydano 
21 482 decyzji eliminujących bezpośrednie zagroże-
nie życia lub zdrowia, ponad 85 tys. osób (co stanowiło  
78% wszystkich decyzji). 

„Budowa. Stop wypadkom!” to program edukacyjno-
-informacyjny, który w 2020 r. prowadziliśmy w przedsię-
biorstwach branży budowlanej. Inspektorzy pracy m.in. 
przeprowadzili szkolenia bezpośrednio na placach bu-
dów. Pozwoliło to dotrzeć do niemal każdego podmiotu 
świadczącego usługi na danej budowie oraz dostosować 
tematykę szkolenia do zakresu prowadzonych na niej prac.  
W 2020 r. odbyły się w ramach programu 132 szkolenia 
dla 2 157 podmiotów, w tym dla ponad 1,2 tys. pracowni-
ków, niemal 900 pracodawców i przedsiębiorców niebę-
dących pracodawcami oraz dla ponad 40 przedstawicieli  
służby bhp.

Upowszechnialiśmy wiedzę z zakresu bezpiecznej pracy 
w budownictwie na seminariach i konferencjach. Nasi pra-
cownicy udzielali też porad na stoiskach PIP podczas licz-
nych imprez masowych. Kolportowaliśmy również materiały  
edukacyjne – listy kontrolne, poradniki oraz karty bhp. 

W swoich działaniach PIP mogła liczyć na wsparcie part-
nerów społecznych, organów nadzoru budowlanego i insty-
tucji związanych z ochroną pracy. Partnerem strategicz-
nym było i jest dla nas Porozumienie dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie, z którym – poza wieloma doraźnymi ini-
cjatywami – co roku organizujemy „Tydzień Bezpieczeń-
stwa”. Jest to przedsięwzięcie o zasięgu ogólnokrajowym 
i znacznym potencjale prewencyjnym. 

Nagradzamy wówczas wykonawców robót budowlanych, 
odznaczających się ponadstandardowymi dokonaniami 
na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.  
Uzupełnieniem programu jest konkurs „Buduj bezpiecz-
nie”, promujący najlepsze rozwiązania firm budowalnych 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

A zbest to grupa minerałów włóknistych powszech-
nie stosowanych w latach 60. głównie w budow-
nictwie. Wykorzystywano m.in. jego właściwości 

izolacyjne, odporność na wysokie temperatury i dużą wy-
trzymałość. Zwany jest cichym mordercą, gdyż jego włók-
na przenikają do układu oddechowego i w nim pozostają, 
prowadząc do poważnych chorób, również nowotworo-
wych. W 1997 r. ustawowo zakazano stosowania wyrobów 
zawierających azbest, jednak nadal jest on zagrożeniem. 
Chorobotwórcze włókna uwalniają się podczas wszelkich 
prac naruszających strukturę materiału, np. podczas usu-
wania czy naprawy.

Naszą rolą jest budowanie kultury bezpieczeństwa pracy, 
stąd duże zaangażowanie naszego urzędu również w ogra-
niczanie narażenia pracowników na choroby azbestozależ-
ne. Konsekwencje dla zdrowia osób pracujących tam, gdzie 
występuje ryzyko wdychania pyłów azbestu, mogą ujawniać 
się nie tylko podczas wykonywania pracy, ale także wiele lat 
po jej ustaniu. Zaniechania w zakresie bhp podczas usuwa-
nia i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest mają 
również wpływ na zdrowie osób niezatrudnionych. Dlatego 
przywiązujemy tak wielką wagę do budowania świadomo-
ści tego zagrożenia. Główny Inspektor Pracy zainicjował 
prace nad zmianą krajowych przepisów o azbeście. W wy-
niku prac międzyresortowej grupy roboczej ds. prac legi-
slacyjnych nad zmianą ustawy o zakazie stosowania wy-
robów zawierających azbest przygotowany został projekt 

 W 2020 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 153 kontrole  
w 97 podmiotach zajmujących się usuwaniem 
 lub zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest.

ustawy o azbeście. Nowe prawo ma zwiększyć bezpieczeń-
stwo osób wykonujących pracę w narażeniu na ten czyn-
nik. Ponadto PIP podjęła inicjatywę modyfikacji krajowej 
Bazy Azbestowej. Dodanie nowych funkcjonalności przy-
czyni się do większej dostępności wiarygodnych informacji 
skierowanych do różnych odbiorców (organów, urzędów, 
instytucji, przedsiębiorców, osób fizycznych). Rozszerze-
nie bazy m.in. o moduł zawierający katalog firm usuwają-
cych wyroby azbestowe ułatwi dostęp do tych informacji 
zarówno zwykłym obywatelom, jak i organom kontrolnym.

Kontrole prac usuwania i zabezpieczania wyrobów za-
wierających azbest, prowadzone przez PIP, wpisują się 
w założenia rządowego „Programu Oczyszczania Kra-
ju z Azbestu na lata 2009-2032”.

PIP wnioskowała też o rozszerzenie działań informacyj-
no-szkoleniowych, dotyczących problematyki azbesto-
wej i przygotowanie szkoleń e-learningowych dla różnych 
grup zawodowych (jednostek Samorządu Terytorialne-
go, PIP, PIS, Nadzoru Budowlanego) oraz dla uczniów 
szkół średnich o profilu budowlanym. W efekcie podję-
tych prac koordynowanych w tym zakresie przez Radę 
„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032 ”  Główny Instytut Górnictwa przygotował i zreali-
zował moduły szkoleniowe na zlecenie Ministerstwa Roz-
woju Pracy i Technologii.  

Kontrole bhp – azbest

Nasze działania kontrolne i prewencyjne prowadzone 
od lat na rzecz bezpieczeństwa pracy na budowach przy-
noszą efekt w postaci likwidacji wielu zagrożeń dla życia 
i zdrowia pracowników budowlanych. Jednak brak zaan-
gażowania części pracodawców, zarówno w kształtowanie 
właściwych zachowań pracowników (niski poziom szko-
leń w zakresie bhp), jak i zorganizowanie skutecznie dzia-
łającej służby bhp (np. w zakresie wewnętrznych kontroli 
i monitorowania stanu bezpieczeństwa pracy), przy ob-
serwowanym odpływie wykwalifikowanych i doświadczo-
nych pracowników z rynku pracy, stanowi znaczącą barierę  
w procesie tworzenia bezpiecznego środowiska pracy. 

Wygrana w konkursie PIP na szczeblu ogólnopolskim jest dla nas nie tylko ogromną satysfakcją i dowodem 
uznania dla naszych standardów budowania, ale również potwierdzeniem, że zmierzamy w dobrym kierunku. 
To także doskonała rekomendacja dla naszych partnerów biznesowych i pracowników.  Dokładamy wielu sta-
rań prewencyjnych i podejmujemy liczne działania, by utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa. Procedury 
tworzymy nie tylko, by spełniać przepisy bhp, ale także wprowadzać w życie dobre praktyki, które wypracowu-
jemy wraz z kadrą inżynierską i przy wsparciu inspektorów pracy. Jesteśmy przekonani, że bezpieczne i przyja-
zne środowisko pracy to obszar, na który nie można ograniczać nakładów finansowych. Promowanie takich po-
staw i podnoszenie świadomości odnośnie bezpieczeństwa w pracy, m.in. dzięki udziałowi w konkursie „Buduj 
bezpiecznie”, jest niezmiernie ważne dla ograniczania ryzyka wypadków w branży budowlanej.

dr JANUSZ SIGNETZKI, 
Wiceprezes Zarządu W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. 
 – firmy będącej laureatem ostatniej edycji  
konkursu „Buduj bezpiecznie”.
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Pozyskiwanie drewna

W 2020 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ogó-
łem 255 kontroli w 249 podmiotach prowadzą-
cych działalność, która była związana z pozy-

skiwaniem i zrywką drewna.
Kontrole wykazały, że w co trzecim zakładzie pracowni-

cy nie zostali przeszkoleni wstępnie lub okresowo z metod 
bezpiecznego wykonywania pracy, chociaż skala niepra-
widłowości w tym obszarze i tak jest mniejsza niż w po-
przednich latach. Ponadto w 35% skontrolowanych firm 
pracownicy nie byli kierowani na wstępne lub okresowe 
badania lekarskie.

Z kontroli wynika również, że błędy w technice prowa-
dzenia ścinki i obalania drzew popełniają zwłaszcza 
drwale o krótkim stażu pracy. Oni też najczęściej ule-
gają wypadkom. Świadczy to o niedostatecznej jakości 
szkoleń kwalifikacyjnych dla osób wykonujących prace  
z użyciem pilarki.

Osoby pracujące przy pozyskiwaniu drewna w lasach są 
narażone na kontakt z chorobami wywoływanymi przez 
kleszcze. Choroby zakaźne i pasożytnicze to najczęściej 
stwierdzane choroby zawodowe w Polsce, a zapadalność 
rośnie rokrocznie o 4,8% (dane IMP, 2019). Jednym z za-
lecanych działań profilaktycznych są szczepienia przeciw-
ko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. W połowie 
zakładów objętych kontrolą takie szczepienia są przepro-
wadzane. Z uwagi na to, że szczepienie przeciwko klesz-
czowemu zapaleniu mózgu jest szczepieniem jedynie za-
lecanym, pracodawca nie może zobowiązać pracownika 
do jego wykonania. Podobnie jest z profilaktyką borelio-
zy – badania przesiewowe były wykonywane w 45% za-
kładów skontrolowanych w 2020 r.  

 ZAGADNIENIA  
OBJĘTE  
KONTROLĄ

 ODSETEK 
KONTROLI,  
W KTÓRYCH 
WYSTĄPIŁY 
NIEPRAWIDŁO-
WOŚCI

 LICZBA 
PRACOWNIKÓW  
LUB MASZYN,  
KTÓRYCH 
DOTYCZYŁY 
NIEPRAWIDŁO-
WOŚCI

2020 r. 2019 r. 2020 r. 2019 r.

Ocena ryzyka 
zawodowego 63 50 789 728

Organizacja 
i prowadzenie prac 
szczególnie  
niebezpiecznych, 
w tym  
dwuosobowe 
wykonywanie prac

38 32 577 694

Wyposażenie 
w środki ochrony 
indywidualnej,  
stosowanie 
i sprawność SOI

38 49 189 153

Szkolenie 
w dziedzinie bhp 36 66 208 290

Badania lekarskie 35 40 193 128

Stosowanie 
bezpiecznych 
technik pracy,  
ścinka drzew 
pilarkami,  
organizacja 
stanowiska pracy

32 32 191 331

Instrukcje 
bezpiecznego 
wykonywania pracy  
na stanowiskach

31 35 320 345

Pierwsza pomoc 
przedlekarska 30 31 315 617

Maszyny  
i urządzenia 
techniczne

27 28 97 197

Zapewnienie 
pracownikom 
posiłków i napojów

17 22 218 433

Wyposażenie 
w odzież i obuwie 
robocze

16 34 60 38

WYNIKI KONTROLI W LATACH 2019-2020
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Pprzeprowadzamy kontrole, żeby sprawdzić, czy 
można jakiemuś podmiotowi przyznać status za-
kładu pracy chronionej, bądź zakładu aktywności 

zawodowej. Sprawdzamy też, czy przedsiębiorcy nale-
ży się refundacja dodatkowych kosztów przystosowania 
stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej (ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych). Robimy to na wniosek pracodawców, or-
ganizatorów pracy lub starostów. Największa liczba wnio-
sków (540) składanych przez pracodawców, szczególnie 
otwartego rynku pracy, dotyczyła właśnie zwrotu kosztów. 
Na 577 ocenionych stanowisk pracy, jedynie 17 zostało za-
opiniowanych negatywnie.  

Kontrole związane  
z zatrudnianiem osób 
niepełnosprawnych

Działania inspektorów pracy umożliwiają pracodawcom 
zatrudnianie i aktywizację zawodową osób niepełno-
sprawnych przy zachowaniu określonych udogodnień 
dla tych osób, związanych z ich niepełnosprawnościa-
mi – zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi.

 Zatrudnianie osób  
z niepełnosprawnościami to szansa 
na wykorzystanie ich potencjału, 
ograniczenie izolacji społecznej. 
Dla pracodawców to poprawa 
wizerunku firmy oraz zwrot kosztów 
przystosowania stanowisk pracy. 

OCHRONA PRAWNA  19 
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 PRACODAWCA  LICZBA KONTROLI  UWAGI

CHRONIONY RYNEK PRACY

posiadający status 
zakładu pracy chronionej 
i organizujący  
stanowiska pracy  
dla osób  
niepełnosprawnych.

zaopiniowano pozytywnie:
–  41 stanowisk dla 44 osób niepełnosprawnych, w tym  

17 osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim  
– w związku z ubieganiem się o dofinansowanie 
wyposażenia stanowiska pracy ze środków PFRON,

–  9 stanowisk dla 10 osób niepełnosprawnych, w tym jednej 
osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim, w związku 
z ubieganiem się o dofinansowanie przystosowania 
stanowiska pracy ze środków PFRON.

posiadający status 
zakładu aktywności 
zawodowej i organizujący 
stanowiska pracy  
dla osób  
niepełnosprawnych.

zaopiniowano pozytywnie:
5 stanowisk dla 6 osób niepełnosprawnych w związku 
z ubieganiem się o dofinansowanie wyposażenia stanowiska 
ze środków PFRON.

OTWARTY RYNEK PRACY

nieposiadający statusu 
zakładu pracy chronionej 
i nieubiegający się o jego 
nadanie, ale organizujący 
stanowiska pracy  
dla osób  
niepełnosprawnych.

 

pozytywnie zaopiniowano:
–  551 stanowisk dla 556 osób niepełnosprawnych, w tym 162 

osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim,  
w związku z ubieganiem się o dofinansowanie wyposażenia 
stanowiska pracy,

–  9 stanowisk dla 9 osób niepełnosprawnych w związku 
z ubieganiem się o dofinansowanie przystosowania 
stanowiska pracy ze środków PFRON, 

negatywnie zaopiniowano:
–  17 stanowisk dla 17 osób niepełnosprawnych, w tym 

4 ze stopniem lekkim, w związku z ubieganiem się 
o dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy.

4  

Każdego roku przeprowadzamy kilka tysięcy kontro-
li ukierunkowanych na eliminowanie nieprawidło-
wości polegających na zawieraniu umów cywilno-

prawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku 
pracy. W 2020 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 6 215 
takich kontroli, zarówno planowanych, jak i związanych 
z badaniem skarg zgłoszonych do PIP. Nasi inspektorzy 
analizują treść umów cywilnoprawnych, sposób ich re-
alizacji przez strony umowy i poprawność wyboru formy 
zatrudnienia przez podmiot powierzający pracę. Weryfi-
kują również powtarzalność zawieranych umów cywilno-
prawnych, przesłanki zawierania umów innych niż umowa 
o pracę, a także – jeżeli jest to uzasadnione – porównu-
ją  warunki zatrudnienia i obowiązki pracowników zatrud-
nionych na podstawie umowy pracę z warunkami zatrud-
nienia osób wykonujących tę samą pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych.

Nieprawidłowości w zakresie stosowania umów cywil-
noprawnych stwierdzono w 12,3% kontroli. Po skontro-
lowaniu prawie 25 tys. takich umów inspektorzy pracy 
zakwestionowali 8,8% z nich.

Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne traktowane są 
często jako równorzędne i w zasadzie tożsame podstawy 
świadczenia pracy. Tak jednak nie jest. Umowy cywilno-
prawne, w przeciwieństwie do umów o pracę, pozwalają na 

 ZLECENIE  DZIEŁO  POZOSTAŁE UMOWY 
CYWILNOPRAWNE  SAMOZATRUDNIENIE

Liczba umów  
występujących w zakładzie 111 732 1 129 1 918 6 357

Liczba umów skontrolowanych 23 450 578 199 474

Liczba umów 
zakwestionowanych 2 011 139 6 7

elastyczne zasady nawiązywania i rozwiązywania umów, 
najczęściej bez okresu wypowiedzenia. Dają też możliwość 
dowolnego rozliczania czasu ich realizacji, w tym wypła-
cania wynagrodzenia za godziny pracy, które w stosunku 
pracy byłyby godzinami nadliczbowymi. Charakteryzu-
ją się brakiem urlopów oraz odpowiednich odpoczynków 
dobowych i tygodniowych, a także innymi zasadami opła-
cania składek na ubezpieczenia społeczne. Nie zapewnia-
ją również ochrony przed zwolnieniem. 

Nieprawidłowości w wyborze właściwej formy zatrud-
nienia wynikają przede wszystkim z niedostatecznej zna-
jomości przepisów prawa, regulujących dopuszczalność 
zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych. W przy-
padku, gdy charakter i sposób świadczenia pracy wykazują 
przewagę cech stosunku pracy, wybór umowy o pracę jest 
obowiązkiem, a nie możliwością stron umowy. Inną przy-
czyną wyboru niewłaściwej formy zatrudnienia jest próba 
minimalizowania kosztów przez pracodawcę. Ogranicze-
nia w prowadzeniu działalności, będące wynikiem pande-
mii COVID-19, spowodowały w wielu przedsiębiorstwach 
przestoje oraz znaczny spadek obrotów, co wpłynęło na 
redukcję etatów i podjęcie działań mających na celu cię-
cie wydatków, w tym przechodzenie na umowy prawa cy-
wilnego w miejsce dotychczasowych umów o pracę. Pań-
stwowa Inspekcja Pracy na bieżąco podejmuje działania 
w celu zminimalizowania tych niekorzystnych zjawisk na 
rynku pracy. 

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-NADZORCZA INSPEKTORÓW PRACY W ZAKŁADACH 
ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

KONTROLE DOTYCZĄCE FORM ZATRUDNIENIA

36

519
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Przekształcanie umów 
„śmieciowych” w umowy o pracę



Nasz urząd przywiązuje dużą wagę do przestrze-
gania przepisów płacowych. Niewywiązywanie 
się przez pracodawcę z podstawowego obowiąz-

ku wobec pracownika, jakim jest terminowa wypłata wy-
nagrodzenia, pozbawia go niezbędnych środków utrzy-
mania. Inspektorzy pracy sprawdzają, czy przysługujące 
pracownikom świadczenia z umowy o pracę zostały wy-
płacone w należnej wysokości i w odpowiednim terminie, 
czy były równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu 
za pracę, czy pracodawca dokonał wypłaty zgodnie z wa-

runkami ustalonymi w umowie o pracę oraz obowiązują-
cymi przepisami prawa pracy. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości inspektorzy stosują środki prawne, m.in. 
wydają decyzje płacowe podlegające natychmiastowemu 
wykonaniu, kierują wniosek o ukaranie do sądu lub nakła-
dają grzywny w drodze mandatu karnego. W uzasadnio-
nych przypadkach uprawnieni są do złożenia do prokuratu-
ry zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
w sprawie niewypłacania przez pracodawcę należnych pra-
cownikom świadczeń z tytułu zatrudnienia. 

Egzekwowanie prawa  
do wynagrodzenia  

NARUSZENIA KODEKSU PRACY 
ZWIĄZANE Z UREGULOWANIEM KWESTII 
WYNAGRODZENIA W 2020 R. 

WYKROCZENIA W ZAKRESIE  
WYNAGRODZEŃ PRACOWNICZYCH  
ORAZ MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ 
DLA PRZYJMUJĄCYCH ZLECENIE  
LUB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI  
W 2020 R. 

* cytat z korespondencji kierowanej do PIP

Szanowni Państwo, pragnę serdecznie podzięko-
wać za zaangażowanie w moją sprawę inspektoro-
wi pracy, który pomógł mi otrzymać należne wyna-
grodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Dzięki Państwa pomocy mój pracodawca wypła-
cił mi w maju 2019 r. za cały okres roszczeniowy 
wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach 
nadliczbowych, jaką wykonywałam, będąc osobą 
z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności. Pracę w godzinach nadliczbowych wy-
konywałam do lipca 2018 r., nie mając świadomo-
ści, że mój pracodawca nie może ode mnie takiej 
pracy żądać. Pracodawca nie poinformował mnie 
o przysługującym mi roszczeniu, dowiedziałam 
się o tym telefonicznie od przewodniczącej mo-
ich związków zawodowych.

Wniosek był rozpatrywany przez inspektora 
pracy, który kontaktował się ze mną telefonicz-
nie oraz e-mailowo, informując mnie na bieżąco 
o toku sprawy.

Zachowywał przy tym standardy i procedury ob-
sługi telefonicznej oraz e-mailowej, przestrzegał 
ochrony danych osobowych.

Dodam, że pan inspektor wykazał się profesjo-
nalizmem zawodowym oraz empatią, za co bar-
dzo dziękuję. *

 2,6 tys.  
środków oddziaływania  

wychowawczego  
(pouczenie, ostrzeżenie,  

zwrócenie 
 uwagi)

231
przypadków  

skierowania wniosków  
o ukaranie  

do sądu

 2,8 tys.  
mandatów dla sprawców  

wykroczeń 
w zakresie wynagrodzeń 

pracowniczych 

 78,5 mln zł
dla 29,2 tys. pracowników,

to wynik 3,9 tys.
decyzji nakazujących  
wypłatę wynagrodzeń  

i innych świadczeń  
ze stosunku pracy

 2,1 tys.  
poleceń ustnych  

dotyczących  
5,5 tys. 

 pracowników 

 18 tys.  
wniosków dla 240 tys.  

pracowników 

 11 tys. 
 kontroli dotyczących  

regulacji
wynagrodzenia 

 
u 10,6 tys.  

pracodawców
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Nasi inspektorzy w 2020 r. zwracali uwagę przede 
wszystkim na prawidłowe prowadzenie ewidencji 
czasu pracy oraz na planowanie pracy w taki spo-

sób, aby pracownicy mieli zapewnioną możliwość właści-
wego odpoczynku dobowego i tygodniowego. Sprawdza-
liśmy też, czy ustalone rozkłady czasu pracy były zgodne 
z tzw. zasadą przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, 
oraz czy pracownicy co najmniej raz na 4 tygodnie mo-
gli korzystać z niedzieli wolnej od pracy, czy były prze-
strzegane ustawowe odpoczynki, a także czy pracodaw-
cy, wbrew przepisom, nie planowali pracy w godzinach 
nadliczbowych. 

Skontrolowaliśmy kompleksowo 846 pracodawców.  
Większość wykrytych nieprawidłowości dotyczyła kwe-
stii formalnych, takich jak obowiązek ustalenia systemów 
i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych okresów rozli-
czeniowych w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie 
pracy albo w obwieszczeniu. Uchybienia te dotyczyły od-
powiednich zapisów w tzw. wewnątrzzakładowych źró-
dłach prawa pracy, przekładały się na możliwość właści-
wego planowania i rozliczania czasu pracy pracownika 
przez pracodawcę. 

Inspektorzy pracy często wykrywali błędy w prowadze-
niu ewidencji czasu pracy. Właściwie prowadzona ewi-
dencja to podstawa do wyliczenia i wypłaty wynagro-
dzenia za pracę. Braki w ewidencji – np. brak informacji 
o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszcze-
gólnych dobach – utrudniają, a czasem wręcz uniemoż-
liwiają sprawdzenie, czy pracownikom zapewniono od-
powiednie odpoczynki dobowe i tygodniowe oraz czy 
nie doszło do powtórnego zatrudnienia w tej samej do-
bie pracowniczej. 

Podobna sytuacja występowała w przypadku stosowania 
listy obecności jako jedynego dokumentu potwierdzające-

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE  
CZASU PRACY

Najwięcej uchybień w zakresie  
ewidencji czasu pracy

 RODZAJ  
NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 ODSETEK KONTROLI 
TEMATYCZNYCH, 
W KTÓRYCH 
STWIERDZONO 
NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

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

34%

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

32%

Nieprawidłowości dotyczące 
zapewnienia przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia 
pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym (art. 129 § 1 Kp)

19%

Nieprawidłowości w zakresie 
ustalenia rozkładu czasu pracy 
pracownika i poinformowanie 
pracownika o obowiązującym  
go rozkładzie czasu pracy  
(art. 129 § 3 Kp)

17%

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

9%

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

7%

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

5%

 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PIP 2020

go wykonywanie pracy, w którym odnotowywano jedynie 
obecność pracowników w pracy w poszczególnych dniach, 
bez wskazania liczby godzin pracy.

Nierzetelna ewidencja czasu pracy albo jej brak, jak też 
nieprawidłowości w zakresie określania systemów i rozkła-
dów oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, skutkowały 
nieprawidłowym naliczeniem wynagrodzenia i innych świad-
czeń ze stosunku pracy. 

Naruszanie przepisów o czasie pracy lub nieprowadzenie 
ewidencji czasu pracy jest wykroczeniem przeciwko pra-
wom pracownika (art. 281 Kp). W takiej sytuacji inspektor 
pracy jest uprawniony do nakładania mandatów karnych 
do 2 000 zł w postępowaniu mandatowym, może również 
występować w charakterze oskarżyciela publicznego przed 
właściwym sądem. Jeżeli z czynności kontrolnych wynika, 
że ewidencja została sfałszowana, inspektor pracy może 
w takiej sytuacji złożyć do prokuratury zawiadomienie 
o podejrzeniu popełniania przestępstwa.  

 RODZAJ  
NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 LICZBA OSÓB  
PRACUJĄCYCH  
W SKONTROLOWANYCH 
ZAKŁADACH,  
DLA KTÓRYCH  
WYEGZEKWOWANO  
POPRAWĘ 
(LIKWIDACJĘ  
NARUSZEŃ PRAWA) 

Zatrudnianie pracowników 
powyżej dopuszczalnej liczby 
godzin nadliczbowych 

     2,2 tys. 

Nieprawidłowości dotyczące 
prowadzenia ewidencji czasu 
pracy 

    37,1 tys. 

Zatrudnianie pracowników 
powyżej przeciętnie 5 dni 
w tygodniu w przyjętym okresie 
rozliczeniowym 

     10,6 tys. 

Zatrudnianie pracowników 
z naruszeniem przepisów 
o 11-godzinnym odpoczynku 
dobowym 

  1,1 tys. 

Zatrudnianie pracowników 
z naruszeniem przepisów 
o 35-godzinnym odpoczynku 
tygodniowym 

  1,3 tys. 

Nieudzielenie urlopu 
wypoczynkowego  
z upływem 30 września 
następnego roku 

  11,7 tys. 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYELIMINOWANE  
WSKUTEK DZIAŁAŃ INSPEKTORÓW PIP
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 Pracodawcy zalegający z wypłatami  
dla pracowników, nieprzestrzegający  przepisów  

o czasie pracy, muszą liczyć się z przykrymi 
konsekwencjami, kiedy podwładni zwrócą się o pomoc 

do inspekcji pracy. Jeśli sprawa trafi do sądu, płacić 
trzeba będzie nie tylko pensje, ale i wysoką grzywnę.

Niewypłacenie w ustalonym 
terminie wynagrodzenia  
za pracę lub innego 
świadczenia, dokonanie 
bezpodstawnego zaniżenia 
lub potrącenia  
(art. 282 § 1 pkt 1 Kp).

RODZAJ 
WYKROCZENIA

Naruszenie przepisów 
o czasie pracy lub przepisów 
o uprawnieniach pracowników 
związanych z rodzicielstwem 
i zatrudnianiu młodocianych 
(art. 281 pkt 5 Kp).

Nieprowadzenie 
dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem 
pracy (art. 281 pkt 6 Kp). 

LICZBA 
WYKROCZEŃ

ODSETEK  
OGÓŁU WYKROCZEŃ 
STWIERDZONYCH 
PRZEZ PIP

7 014 19,2 %

2 251  6,2 %

   869  2,4 %

WYBRANE WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA
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Rozpatrywanie skarg

Zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest rozpatry-
wanie skarg składanych przez pracowników bądź 
przez osoby świadczące pracę na innej podstawie 

niż stosunek pracy. Skargi mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnej do protokołu, a także za pomocą faksu 
i środków komunikacji elektronicznej, m.in. poprzez stronę 
www.pip.gov.pl, na której dostępny jest formularz e-skar-
gi. Inspektorzy pracy, którzy rozpoznają skargę, udziela-
ją odpowiedzi na zarzuty w niej zawarte w formie pisem-
nej, informując skarżącego  o podjętych działaniach lub 
udzielając wyjaśnień. 

W 2020 r. niezmienne pozostawały sektory gospodarki  
(branże), w których przeprowadzono najwięcej kontroli 
w następstwie skarg:

1. handel i naprawy (22,1%),
2. przetwórstwo przemysłowe (16,9%),
3. budownictwo (13,1%),
4. transport i gospodarka magazynowa (12,5%).

STATYSTYKA KONTROLI SKARGOWYCH  
NA TLE OGÓLNEJ LICZBY KONTROLI W 2020 R.

56 371
Liczba kontroli 

ogółem

19 362
Liczba kontroli 

skargowych

34,4 %

Wszystkich 
kontroli
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PROBLEMATYKA SKARG ZGŁASZANYCH DO PIP W 2020 R.

EFEKTY KONTROLI SKARGOWYCH

Najczęściej przedmiotem skarg są zagadnienia doty-
czące wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 
związanych z pracą (32,9 tys., co stanowi 37% wszystkich 
problemów skargowych w 2020 r.). W dalszej kolejności 
to problemy związane ze stosunkiem pracy (20,1%) i cza-
sem pracy (6,2%) oraz naruszeniami z zakresu legalności 
zatrudnienia (4,8%) i innej pracy zarobkowej. 

Inspektorzy pracy rozpoznają również skargi dotyczą-
ce naruszania przepisów bezpiecznej i higienicznej pra-
cy, które łącznie stanowią 15,5% wszystkich skarg. W wy-
niku kontroli przeprowadzonych w następstwie skarg  

inspektorzy pracy wyegzekwowali 20,9 mln zł dla 11 tys. 
skarżących. Wprowadzenie 20 marca 2020 r. stanu epi-
demii na terenie kraju, w związku z wystąpieniem wi-
rusa SARS-CoV-2, znacząco zmieniło warunki i organi-
zację pracy, wpłynęło też na zmniejszenie liczby skarg,  
a w szczególności zmniejszenie liczby problemów zawar-
tych w skargach. Inspektorzy pracy spotykają się z zagad-
nieniami, których wcześniej nie było bądź występowały  
sporadycznie, jak chociażby wykonywanie pracy zdal-
nej, zmniejszenie wymiaru czasu pracy czy też przestoje  
ekonomiczne. 

15,9% 
pozostałe

6,2% 
czas pracy

2,8%

Szczecin 
2 694

Zielona 
Góra
1 240

Gdańsk
3 134

Olsztyn 
1 616

Bydgoszcz
2 461

Warszawa
9 913

Białystok
993

Kielce
1 018

Lublin
1 777

Rzeszów
1 722Kraków

3 646

Katowice
5 819

Łódź
2 808

Poznań
5 092

Wrocław
4 539

Opole
1 143

5 000 i więcej

2 000-4 999

1 000-1 999

do 999

PODSUMOWANIE KONTROLI W 2020 ROKU
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W świetle obowiązujących przepisów nie można 
powierzać pracownikowi lub zatrudnionemu wy-
konywania pracy w handlu ani czynności zwią-

zanych z handlem w niedziele i święta (a także 24 grud-
nia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień 
Wielkiej Nocy). W efekcie naszych działań odsetek placó-
wek handlowych, w których dochodzi do naruszeń, zdecy-
dowanie zmalał. To konsekwencja udzielanych porad praw-
nych i wyjaśnień w trakcie kontroli, a także wydawanych 
środków prawnych, nakładanych mandatów i wniosków kie-
rowanych do sądu. W 2020 r. sprawdzono łącznie 4 895 skle-
pów. Nieprzestrzeganie zakazu handlu stwierdzano przede 
wszystkim w małych placówkach, jednak w znacznie mniej-
szym wymiarze niż w latach poprzednich.

W trakcie kontroli ujawniono powierzanie pracy w han-
dlu lub czynności związanych z handlem 1 086 pracow-
nikom oraz 794 zatrudnionym na innej podstawie niż 
stosunek pracy, a także 130 osobom świadczącym pra-
cę nielegalnie.

Każdy, kto uważał, że placówka handlowa działała w dni 
objęte zakazem wbrew przepisom, mógł to zgłosić do wła-
ściwego okręgowego inspektoratu pracy (ich dane tele-
adresowe znajdują się na stronie www.pip.gov.pl). Kontrola 
w tym zakresie mogła być prowadzona zarówno w niedzie-
lę czy święto, jak i w dni powszednie (np. na podstawie lo-
gowań kasowych czy zeznań świadków).  

Handel w niedziele i święta
ODSETEK KONTROLI, W TOKU KTÓRYCH 
STWIERDZONO NARUSZENIE ZAKAZU 
POWIERZANIA PRACOWNIKOM LUB 
ZATRUDNIONYM PRACY W HANDLU 
LUB PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI 
ZWIĄZANYCH Z HANDLEM W LATACH  
2018-2020
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Kontrolujący służą pomocą mikroprzedsiębiorcom 
(zatrudniającym do 9 pracowników) oraz małym 
firmom (do 49 pracowników) w stworzeniu warun-

ków zatrudnienia zgodnych z prawem. Podczas pierwszej 
kontroli nie tylko oceniają ich działania, ale także doradzają 
i wyjaśniają obowiązujące regulacje prawne. Każdy mikro- 
i mały przedsiębiorca ma później określony czas na wyeli-
minowanie stwierdzonych uchybień. Przy czym inspektor 
pracy nie stosuje sankcji karnych (z wyjątkiem stwierdze-
nia podczas kontroli rażącego naruszenia przepisów bhp, 
zwłaszcza w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia 

Pierwsza kontrola uczy,  
jak przestrzegać prawa pracy

ODSETEK KONTROLI, W KTÓRYCH UJAWNIONO WYKROCZENIA  
– PIERWSZE KONTROLE I KONTROLE SPRAWDZAJĄCE

i życia, jak również przy kontrolach powypadkowych, stwier-
dzeniu nielegalnego zatrudnienia oraz rażących naruszeń 
praw pracowniczych). Właściciel firmy zostaje pouczony 
o konieczności zorganizowania pracy zgodnie z przepisa-
mi prawa. Podczas kontroli inspektor udziela porad praw-
nych i technicznych.

Udzieliliśmy prawie 5 tys. porad dotyczących problema-
tyki prawnej ochrony pracy, legalności zatrudnienia i bez-
pieczeństwa pracy. Każda pierwsza kontrola kończyła się 
udzieleniem średnio 6 porad. Inspektorzy pracy wska-
zują na bardzo duże zainteresowanie w kontrolowanych  

 WYKROCZENIA  PIERWSZA KONTROLA  KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
Ogółem, w tym: 36,6% 24,8%
- związane z bhp 26,2% 15,2%
- dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, 

zatrudniania na umowy cywilne w warunkach stosunku pracy, 
naruszania przepisów o czasie pracy

12,2% 5%

- dotyczące niewypłacania w ustalonym terminie wynagrodzenia 
za pracę, nieudzielania urlopu wypoczynkowego 14,5% 7%

- wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach  
rynku pracy 8,5% 4%
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zakładach uzyskaniem porady inspektora pracy, co dla nas 
jest priorytetem. W prawie każdym zakładzie kontrolowa-
nym po raz pierwszy ujawniono średnio około 13 różnego 
rodzaju nieprawidłowości. Biorąc pod uwagę, że kontrole 
dotyczyły głównie małych firm, o przeciętnym zatrudnie-
niu wynoszącym 8 osób – liczba nieprawidłowości wskazu-
je na problemy z przestrzeganiem w tych zakładach prze-
pisów prawa pracy.

Kontrole sprawdzające 

W co czwartym ponownie skontrolowanym zakładzie 
pracy poprawa w przestrzeganiu przepisów okazała się na 
tyle trwała i zadowalająca, że nie wymagała dodatkowe-
go oddziaływania inspektorów pracy. W pozostałych fir-
mach (75%) kontrole zakończyły się stwierdzeniem tych 
samych nieprawidłowości, co podczas pierwszej kontroli 
lub zupełnie nowych uchybień, co musiało skutkować za-
stosowaniem przez inspektorów pracy odpowiednich środ-
ków prawnych, a w razie popełnienia wykroczenia – uka-
raniem osób odpowiedzialnych. 

Jeśli porównamy stan przestrzegania przepisów pod-
czas pierwszej kontroli i kontroli sprawdzającej, okaże 
się, że doszło do zdecydowanej poprawy respektowania 
praw pracowników. 

W wielu przypadkach po stwierdzeniu nieprawidłowości 
nie zastosowano sankcji, ale inspektor przekazał pracodaw-
com konieczną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Zaowocowało to tym, że podczas 
rekontroli nie było już konieczności wydawania jakichkol-
wiek środków prawnych.

Wnioski  
w wystąpieniu

Decyzje

Polecenia

ŚREDNIA LICZBA ŚRODKÓW  
PRAWNYCH PRZYPADAJĄCYCH  

NA JEDNĄ KONTROLĘ

Pierwsza kontrola

Kontrola sprawdzająca

Na efektywne wyniki kontroli można liczyć przede wszyst-
kim tam, gdzie nieprawidłowości wynikają z niewiedzy czy 
błędów pracodawcy lub braku wykwalifikowanej kadry. 
Wówczas pracodawcy chętnie korzystają z porad udziela-
nych przez inspektorów pracy i z zadowoleniem przyjmują 
audytowy charakter kontroli. Wykorzystują fachową wie-
dzę inspektora do poprawy poziomu przestrzegania prawa  
w swoim zakładzie.  

JADWIGA WÓJCIK
właścicielka piekarni  
Przedsiębiorstwo „Krzyś” s.c.

„Współpraca z inspekcją pracy trwa już ładnych 
parę lat. Myślę, że zaczęło się od kontroli inspek-
tora pracy, który swym zaangażowaniem w pracy 
wskazał nam drogę do uzyskania obecnych efek-
tów. W poprzednich latach braliśmy udział w pro-
gramach prewencyjnych PIP, które nauczyły nas, 
jak przestrzegać przepisów i zasad prawa pracy, 
w tym bhp. Udział w konkursie „Pracodawca – or-
ganizator pracy bezpiecznej”, stanowi zwieńczenie 
wspólnych osiągnięć moich, mojego syna Krzysz-
tofa i całej załogi, która pomimo trudności jest 
z nami i pracuje na nasz sukces. Będąc laureatem 
konkursu, doświadczyłam wielu przyjemności i za-
szczytów z tego faktu, pojawiły się artykuły w lo-
kalnych gazetach opisujące zakład w sposób bar-
dzo przychylny, stanowiący jednocześnie ogromną 
reklamę. Była też transmisja programu w TVP3 
Olsztyn, której treści nie pozwoliły mi być anoni-
mową w społeczności pasymskiej i dalszych oko-
licach. Ludzie przekazywali nam różnymi drogami 
najlepsze życzenia i gratulacje. Wraz z zaszczyta-
mi pojawiło się w nas poczucie obowiązku utrzy-
mania jakości pieczywa, jakości pracy, przestrze-
gania i zachowania odpowiednich warunków bhp. 
Polecam wszystkim pracodawcom, by brali czynny 
udział w konkursach organizowanych przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy, gdyż już sam udział przy-
czynia się do poprawy bezpieczeństwa i warunków 
pracy, a zdobycie nagrody jest dodatkowo wielkim 
wyróżnieniem i uhonorowaniem naszego wkładu 
pracy oraz zaangażowania.” 

 W naszym konkursie „Pracodawca – organizator pra-
cy bezpiecznej” mogą wziąć udział wszyscy pracodaw-
cy, którzy organizują pracę w sposób zapewniający 
najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepi-
sów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrud-
nienia. W 2020 r. odbyła się XXVII edycja tej inicjatywy. 
Decyzję o przyznaniu nagrody w kon-
kursie podejmuje Główny Inspektor 
Pracy na wniosek kapituły, w której 
obok jurorów PIP, zasiadają przedsta-
wiciele największych reprezentatywnych 
centrali związków zawodowych. Wszy-
scy nagrodzeni zostają wpisani na za-
szczytną Złotą Listę Pracodawców.

 Nagradzamy i promujemy 
przedsiębiorców wdrażających 
ponadstandardowe rozwiązania, 
służące poprawie stanu 
bezpieczeństwa oraz  
praworządności w pracy.

PIERWSZE KONTROLE W 2020 R. – DZIAŁANIA INSPEKTORÓW PRACY W 2020 R.

5 tys. wniosków 
w wystąpieniach

5 tys.  
decyzji

98%
kontroli

48 tys

262  
poleceń

21%
kontroli

180  
środków oddziaływania wychowawczego

15%
kontroli 115 mandatów 

karnych
8 wniosków  
o ukaranie do sądu

2.41
6.56

6.65

6.55
1,31

0,34
0,26
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Jednym z naszych obowiązków ustawowych jest kon-
trolowanie legalności zatrudnienia obcokrajowców 
w Polsce. Wiele takich kontroli to wynik skarg złożo-

nych przez samych cudzoziemców albo informacji o niepra-
widłowościach otrzymanych z różnych instytucji. 

W 2020 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 4 312 kontroli 
legalności zatrudnienia cudzoziemców, w tym 19,3 tys. obco-
krajowców z 93 państw. Stwierdzono powierzenie nielegal-
nej pracy 2 817 cudzoziemcom, co stanowi 14,6% objętych 
kontrolą cudzoziemców z państw trzecich (tj. spoza obszaru 
UE/EOG i Szwajcarii). Najwięcej nielegalnie zatrudnionych 
było obywatelami Ukrainy (najliczniejsza grupa wśród kon-
trolowanych pracowników) – prawie 85% ogółu cudzoziem-
ców, którym powierzono nielegalną pracę. W dalszej kolej-
ności to obywatele: Białorusi (210 cudzoziemców), Gruzji 
(74), Mołdawii (41), Rosji (11) i Uzbekistanu (11).

Branże, w których pracowało najwięcej nielegalnie za-
trudnionych cudzoziemców, to: usługi administrowania 
i działalność wspierająca (w tym agencje pracy tymcza-
sowej), budownictwo, transport i gospodarka magazy-
nowa oraz przetwórstwo przemysłowe. 

Najczęściej ujawniane nieprawidłowości dotyczyły po-
wierzania pracy cudzoziemcom bez wymaganego zezwo-
lenia na pracę, gdy nie zarejestrowano w urzędzie pracy 
oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub na 
warunkach niezgodnych z określonymi w zezwoleniu lub 
oświadczeniu.  Najistotniejszym problemem związanym 
z legalnością zatrudnienia cudzoziemców jest świadczenie 
pracy w wymiarze czasu pracy lub liczbie godzin (w przy-
padku umów cywilnoprawnych) niezgodnych z tymi, któ-
re wskazano w zezwoleniu lub oświadczeniu – ich prze-
kraczanie lub niewypracowanie z przyczyn leżących po 
stronie zatrudniającego.

Państwowa Inspekcja Pracy stale kontroluje również 
przestrzeganie przepisów prawa pracy wobec obcokra-
jowców. W 2020 r. najwięcej ujawnionych nieprawidłowo-
ści dotyczyło: dopuszczania cudzoziemców do pracy bez 
wymaganych badań lekarskich lub szkoleń w dziedzinie 
bhp, niewypłacania wynagrodzenia za pracę lub wypłaca-
nia go w zaniżonej wysokości oraz nieprzestrzegania prze-
pisów o czasie pracy. 

W celu wyeliminowania, a przynajmniej ograniczenia nie-
prawidłowości w zakresie zatrudniania pracowników cu-
dzoziemskich w Polsce, postulujemy:

Legalność zatrudnienia 
cudzoziemców

• uproszczenie zasad legalnego zatrudnienia cudzoziem-
ców, przede wszystkim uregulowanie ich w jak najmniej-
szej liczbie aktów prawnych oraz uelastycznienie prze-
pisów dotyczących wymiaru czasu pracy cudzoziemców;

• ustanowienie obowiązku zgłaszania cudzoziemców do 
ubezpieczeń społecznych przed rozpoczęciem pracy 
oraz ograniczenie możliwości zatrudniania obcokrajow-
ców na podstawie umów o dzieło (oferujących najniższy 
poziom ochrony osób pracujących); 

• ustanowienie przepisów regulujących uprawnienia osób 
wykonujących pracę z wykorzystaniem aplikacji mobil-
nych (np. UBER, UBER EAST, BOLT, iTAXI, MYTAXI, 
FREE NOW) oraz obowiązków podmiotów, które powie-
rzają pracę takim osobom;

• umożliwienie inspektorom pracy bezpośredniego 
dostępu (on-line) do systemu POBYT (w szczególności 
w zakresie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę) oraz do 
bazy danych ZUS-u;

• umożliwienie wykorzystania materiałów uzyskanych 
podczas rozpoznania bądź obserwacji prowadzonej 
przed wejściem na teren podmiotu kontrolowanego (np. 
zdjęć lub nagrań); 

• wprowadzenie możliwości odmowy wydania zezwole-
nia na pracę oraz wpisania oświadczenia do ewidencji,  
w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający cudzoziemca 
utrudnia kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy.  

 Na stronie internetowej  
PIP znajduje się baza wiedzy  
na temat specjalnych  
regulacji prawnych w zakresie 
legalności zatrudnienia  
i pobytu cudzoziemców  
na terytorium Polski  
podczas epidemii COVID-19,  
w tym również odpowiedzi  
na najczęściej zadawane  
pytania. W Centrum  
Poradnictwa Państwowej Inspekcji
Pracy jest prowadzona  
infolinia dla cudzoziemców,  
za pośrednictwem, której  
mogą oni uzyskać poradę  
prawną w językach  
ukraińskim i rosyjskim.
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Kontrole PIP w agencjach zatrudnienia – świad-
czących usługi pośrednictwa pracy, doradztwa 
personalnego, poradnictwa zawodowego oraz 

w agencjach pracy tymczasowej, a także u pracodawców 
użytkowników, którym agencje wypożyczały pracowników, 
znacząco przyczyniają się do: 
• wyeliminowania z rynku pracy nielegalnych agen-

cji zatrudnienia (świadczących usługi m.in. w zakresie 
pracy tymczasowej oraz pośrednictwa pracy, w tym 
związanego z organizowaniem pracy za granicą);

• zapewnienia właściwych standardów pracy pracowni-
kom tymczasowym;

• ograniczenia negatywnych zjawisk rynku pracy, w tym 
outsourcingu, służącego obchodzeniu przepisów ustawy 
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Ważnym narzędziem, wykorzystywanym przez inspek-
torów pracy w celu typowania podmiotów do kontroli, jest 
monitoring mediów. Naszą uwagę zwracają w szczególności 
ogłoszenia i oferty nieoznaczone numerem wpisu do reje-
stru, wskazujące na prowadzenie nielegalnych usług agen-
cji zatrudnienia, zawierające kryteria dyskryminacyjne lub 

sugerujące pobieranie niedozwolonych opłat. W 2020 r.  
inspektorzy pracy przeprowadzili 429 kontroli i wykryli 
35 nielegalnych agencji zatrudnienia (w 2019 r. ujawniono 
63 takie podmioty, a w 2018 – 65, czyli w ostatnich trzech 
latach Państwowa Inspekcja Pracy ujawniła aż 163 niele-
galne agencje) a w efekcie powiadomień skierowanych na 
podstawie kontroli do marszałków województw certyfikat 
agencji zatrudnienia utraciło 19 podmiotów. 

Spośród 429 kontroli ponad połowę przeprowadzono 
w agencjach pracy tymczasowej – w zakresie przestrze-
gania przepisów prawa wobec osób wykonujących pracę 
tymczasową. Ponadto zrealizowano 184 kontrole u praco-
dawców użytkowników, tj. w podmiotach korzystających 
z pracy osób zatrudnionych przez agencje pracy tymczaso-
wej. Inspektorzy pracy skontrolowali 81 podmiotów świad-
czących usługi outsourcingu lub korzystających z takich 
usług, a w blisko połowie z nich (37 kontroli) zakwestio-
nowano zasadność powierzenia pracy w formie outsour-
cingu/leasingu, podczas 11 kontroli badane usługi outso-
urcingu/leasingu uznano za faktyczne świadczenie usług 
pracy tymczasowej.  

 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PIP 2020

Agencje zatrudnienia  
i praca tymczasowa

 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PIP 2020

oprócz obecnej odpowiedzialności za wykroczenie ze strony  
agencji pracy tymczasowej – także odpowiedzialności pracodawcy  

użytkownika – w przypadku stwierdzenia powierzania pracy na podstawie umów 
cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy;

regulacji ustalających odpowiedzialność  
z tytułu wykroczenia w związku ze stosowaniem outsourcingu 

noszącego cechy pracy tymczasowej.

nadużywanie 
umów 

cywilnoprawnych

NAJISTOTNIEJSZE PROBLEMY W OBSZARZE PRACY TYMCZASOWEJ TO:

stosowanie pracy tymczasowej, pomimo niespełnienia przesłanek 
zawartych w definicji takiej pracy, do których należą m.in. 
sezonowość, okresowość oraz doraźność wykonywanych zadań.

zastępowanie pracy tymczasowej nieprawidłowym outsourcingiem  
(także przez podmioty posiadające wpis do rejestru agencji zatrudnienia);

PROPONOWANE PRZEZ PIP ROZWIĄZANIA DOTYCZĄ WPROWADZENIA:
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60,1 tys.  
porad  

osobistych

10,1 tys. 
 porad  

pisemnych

110,5 tys. porad technicznych

89,9 tys.  porad prawnych

17,7 tys. porad  
z zakresu legalności zatrudnienia

Pytania kierowane do nas często dotyczyły:
 badań profilaktycznych oraz szkoleń bhp pracowników,  

zaopatrzenia pracowników w środki ochrony  
indywidualnej i zasad ich stosowania, co miało bezpośredni  

związek z uwarunkowaniami wynikającymi  
z pandemii COVID-19. 

Ważnymi tematami były: warunki pracy,  
w tym identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego w małych 

przedsiębiorstwach (szczególnie w przypadkach narażenia na czynniki 
biologiczne, w tym SARS-CoV-2), wymagania dla pomieszczeń  

i stanowisk pracy, a także bezpieczna eksploatacja maszyn  
i urządzeń oraz instalacja w obiektach, w których  

zlokalizowano stanowiska pracy.  
Znaczna liczba pytań dotyczyła wypadków przy pracy,  

zwłaszcza ich kwalifikacji prawnej i procedur  

związanych z odszkodowaniami.

WSPARCIE KOMPETENCYJNE PIP  39 

Działalność szkoleniowa  
i doradcza PIP

Służymy pracodawcom i pracownikom wiedzą z zakresu prawa pracy. Informujemy o prawach i obowiązkach oraz o moż-
liwościach przeciwdziałania patologiom w stosunkach pracy. Działania prewencyjno-promocyjne PIP oraz poradnictwo 
pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem. Szczególnie ważne jest dla nas wskazywanie zagro-
żeń dla życia i zdrowia w pracy oraz pokazywanie przykładów, jak im skutecznie przeciwdziałać.
Z naszych kontroli wynika, że główną przyczyną nieprawidłowości i wypadków przy pracy jest niedostateczna wiedza  
o zagrożeniach i sposobach ich eliminowania lub ograniczania. By to zmienić, prowadzimy szkolenia i kampanie informa-
cyjne, wydajemy poradniki i materiały edukacyjne, a także udzielamy bezpłatnych porad. 

W ramach bezpłatnego poradnictwa  
prawnego udzieliliśmy:
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240,3 tys.  
porad  

telefonicznych

533,2 tys. porad

3,9 tys.  
porad  

e-mailowych
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SZKOLENIA I SPOTKANIA  
EDUKACYJNE  
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI 
PRACY W 2020 R.

6930
szkoleń  

i spotkań

Najczęściej po wsparcie do PIP zgłaszali się pracow-
nicy i byli pracownicy oraz pracodawcy, szczegól-
nie mikro- i mali przedsiębiorcy, których często nie 

stać na profesjonalną obsługę prawno-kadrową. Proble-
matyka porad z zakresu prawnej ochrony pracy dotyczyła:
• umów okresowych w związku z nowelizacją Kp od  

22 lutego 2016 r. oraz zmian obowiązujących od 1 stycz-
nia 2019 r. w zakresie dokumentacji pracowniczej;

• porozumień zawieranych przez pracodawców ze 
związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi, 
w tym kwestii obniżenia wymiaru czasu pracy i przesto-
ju ekonomicznego, w związku z wejściem w życie  
2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych;

• zmian rozkładów czasu pracy, dobowego i tygodniowe-
go odpoczynku;

• kierowania pracowników na zaległe urlopy wypo- 
czynkowe;

• wysokości odpraw ekonomicznych, ochrony przedeme-
rytalnej w dobie pandemii;

• informacji z zakresu dodatkowych świadczeń pracowni-
ków w czasie pandemii, kwarantanny i izolacji w warun-
kach domowych czy możliwości pracy lub korzystania 
z urlopu w czasie ich trwania.

W 2020 r. inspekcyjni eksperci organizowali spotkania 
warsztatowo-szkoleniowe w formach tradycyjnych, ale 
także: szkolenia on-line, kursy e-learningowe, webinaria, 
seminaria zdalne, konferencje on-line, zdalne konkursy 
i olimpiady wiedzy, oferowali także uczestnikom działań 
prewencyjnych możliwość przeprowadzenia samokształ-
cenia kierowanego. 

Nasze konkursy oraz kampanie społeczne, realizo-
wane za pośrednictwem środków masowego przeka-
zu, angażują partnerów społecznych oraz instytucjo-
nalnych. W roku 2020 przy realizacji takich inicjatyw, 
jak: „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, „Poznaj swo-
je prawa w pracy”, „Pracodawca – organizator pracy 
bezpiecznej”, „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor 
Pracy”, mogliśmy liczyć na wsparcie m.in.: Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej, Związku Rzemiosła Polskiego oraz związ-
ków zawodowych.

Inspekcja pracy prowadzi też działalność wydawniczą. 
Wydajemy i udostępniamy w formie papierowej oraz elek-
tronicznej: ulotki, broszury, poradniki, karty bezpiecznej 
pracy, listy kontrolne i inne publikacje, które stanowią 
ważny element upowszechniania wiedzy. W prosty i przy-
stępny sposób przekazujemy wiedzę na temat zagrożeń 
w środowisku pracy, a także praw i obowiązków związa-
nych z zatrudnieniem. W naszej ofercie wydawniczej są 
pozycje o ogólnych zagadnieniach prawa pracy oraz serie 
w całości poświęcone zagadnieniom związanym z pracą 
w określonej branży. Dostępne są również wydawnictwa 
adresowane do uczniów i studentów, czyli osób, które do-
piero planują zatrudnienie. W 2020 r. wydano 53 pozycje 
wydawnicze, w tym 37 zaktualizowanych i aż 16 nowych 
tytułów. Nakład wyniósł 245 tys. egzemplarzy, wszyst-
kie publikacje były też dostępne do pobrania w wersjach 
elektronicznych na stronie www.pip.gov.pl.

Szczególną grupę odbiorców działań inspekcji pra-
cy stanowią rolnicy indywidualni oraz członkowie ich ro-
dzin. Organizujemy dla nich szkolenia i spotkania dorad-
cze, wykłady na uczelniach, prelekcje w szkołach, pokazy 
bezpiecznej pracy dla praktykantów, a także oferujemy 
bezpośredni instruktaż podczas wizytacji gospodarstw 
rolnych. Prowadzimy również tematyczną stronę www.
bhpwrolnictwie.pl.

W 2020 r. okręgowe inspektoraty pracy w całym kraju 
zorganizowały 128 szkoleń, w których uczestniczyło po-
nad 3,2 tys. rolników indywidualnych, przeprowadzono 
również 287 prelekcji i pogadanek, w których udział wzię-
ło około 4 tys. najmłodszych dzieci oraz niemal 8,9 tys. 
uczniów. Specjaliści PIP przeprowadzili również ponad 
1,7 tys. wizytacji, podczas których ocenili bezpieczeństwo 
pracy około 2,2 tys. osób.  

TEMATYKA  
PORAD W 2020 

ROKU

PODMIOTY  
KTÓRYM UDIELONO  

PORAD W 2020 ROKU

ODBIORCY I ZAKRES 
TEMATYCZNY PORAD  
PIP W 2020 R.

* nie dotyczy  
porad udzielonych  
podczas czynności  

kontrolnych
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Inspekcja pracy stara się zapobiegać wypadkom przy  
pracy poprzez swoją działalność szkoleniową i doradczą.  
Prowadzimy wiele programów prewencyjnych, wspierających  
kontrole w przedsiębiorstwach z branż o podwyższonym  
ryzyku wypadków. Kierowane są one też do pracodawców  
z mikro- i małych przedsiębiorstw, ponieważ tam nieprawidłowości  
w przestrzeganiu przepisów prawa stwierdzane są najczęściej.  
W 2020 r. realizowaliśmy m. in. następujące działania:

Głównym celem programu „Kultura bezpieczeństwa”  
jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących  
w środowisku pracy oraz propagowanie idei praworządności  
w stosunkach pracy. Pomagają w tym nauczyciele zgłaszający 
szkoły do udziału w programie i współpracujący  
z inspektorami pracy przy organizacji zajęć dla młodzieży.

Działania prewencyjno 
-promocyjne

Zdobądź dyplom PIP
Program stanowiący realne wsparcie merytoryczne  
dla mikroprzedsiębiorców świadomie inwestujących  
w bezpieczeństwo osób zatrudnionych.  
Spośród uczestników programu w 2020 r.,  
139 pracodawców uzyskało pozytywną ocenę  
inspektorów pracy podczas kontroli  
audytowych w zakładzie.

Czas pracy kierowców a wypadki drogowe  
Na wsparcie informacyjno-edukacyjne Państwowej Inspekcji Pracy mogli liczyć także 
kierowcy zawodowi oraz przedsiębiorcy z sektora transportowego. Dla nich organizujemy 
spotkania szkoleniowe i doradcze pn. „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”
ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów o czasie pracy. W 2020 r. 
zorganizowaliśmy 39 szkoleń, w których udział wzięły 654 osoby. Dla tej branży 
prowadzimy stronę internetową www.bezpieczniwdrodze.pl, zawierającą bazę wiedzy 
na koniec 2021 r.

Prewencja  
wypadkowa
Inicjatywa prewencyjna dla firm, w których 
w ostatnich latach dochodziło do wypadków, 
umożliwiająca kompleksowy audyt  
zarządzania bezpieczeństwem pracy.  
70% kontroli w zakładach  
biorących udział w programie  
zakończyło się z wynikiem pozytywnym.

Budowa. STOP  
wypadkom!
Działania informacyjno-edukacyjne  
„Budowa. STOP wypadkom! ” 
zmierzające do wyeliminowania  
zagrożeń przy wykonywaniu prac 
budowlanych. W 2020 r. szkolenia  
dla pracodawców i pracowników często 
odbywały się bezpośrednio  
na budowach. Łącznie zorganizowaliśmy  
132 szkolenia w ramach programu.

Dobry przepis  
na bezpieczeństwo  
Program bhp w zakładach  
zajmujących się przetwórstwem  
mięsa, adresowany do pracodawców  
branży mięsnej, będący częścią  
kampanii prewencyjno-kontrolnej  
pn. „Dobry przepis na bezpieczeństwo”.  
To trzyletni program, więc jego  
ostateczne efekty będą znane  
pod koniec 2021 r.

Przeciwdziałanie negatywnym  
skutkom stresu w miejscu pracy  
W ramach programu profilaktycznego „Przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” w 2020 r. 
inspekcja pracy zorganizowała 66 szkoleń, w których 
uczestniczyli pracodawcy i pracownicy, a także  nauczyciele  
i przedstawiciele organizacji związkowych. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się działania podejmowane 
przez ekspertów PIP w zakładach pracy, polegające  
na identyfikacji stresorów w danym środowisku pracy  
oraz wprowadzeniu niezbędnych działań naprawczych.  
Więcej informacji na stronie www.streswpracy.pl.

Kultura bezpieczeństwa 
W trosce o właściwe przygotowanie do pracy przyszłych 
pracowników Państwowa Inspekcja Pracy od 2006 r.  
realizuje program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”
adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych  
oraz do młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania 
zawodowego i do studentów. W 2020 r. zajęcia z uczniami 
przeprowadziło przeszło 1,7 tys. nauczycieli w ponad  
600 placówkach oświatowych. Liczba uczniów, którzy 
uczestniczyli w zajęciach prowadzonych samodzielnie przez 
nauczycieli, wyniosła ponad 41,5 tys., wykładowcy akademiccy 
zorganizowali zajęcia dla prawie 800 studentów.  
Z kolei w spotkaniach z inspektorami pracy wzięło udział  
ponad 8 tys. uczniów i 600 studentów.



W2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy aktywnie 
uczestniczyła w pracach eksperckich grup ro-
boczych Komitetu Wyższych Inspektorów Pra-

cy (SLIC), m.in. na rzecz opracowania nowej strategii UE 
w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy brała też udział w kampa-
nii #EU4FAIRWORK, pierwszej tego typu europejskiej ini-
cjatywie promującej pracę zadeklarowaną. To dzięki niej 
pracownicy mogli dowiedzieć się o przysługujących im 
prawach i o wpływie pracy nierejestrowanej na ich ży-
cie, a także o możliwościach zgłaszania przypadków nie-
zgodnych z prawem. Kampania docierała również do pra-
codawców, przypominając im o obowiązkach względem 

Współpraca międzynarodowa
– promocja pracy zadeklarowanej

pracowników oraz podkreślając korzyści płynące z pra-
cy zadeklarowanej. 

Dzięki elektronicznemu systemowi wymiany informacji 
KSS (Knowledge Sharing Site) Państwowa Inspekcja Pracy 
mogła pozyskiwać informacje na temat działań prewencyj-
nych i rozwiązań nadzorczo-kontrolnych wdrożonych przez 
partnerów zagranicznych w związku z pandemią COVID-19 
oraz proponować polskie dobre praktyki. Najwięcej zapy-
tań kierowanych do PIP dotyczyło czynników biologicz-
nych (COVID-19) oraz wypadków przy pracy.

PIP współpracowała również z instytucjami europejski-
mi i międzynarodowymi oraz organizacjami i stowarzysze-
niami działającymi na rzecz ochrony pracy. 
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PRAWNA  
OCHRONA PRACY

• ograniczenie naruszeń  
przepisów o czasie pracy  
oraz wypłacie wynagrodzeń  
i innych świadczeń  
ze stosunku pracy, w związku  
z utrzymującymi się  
nieprawidłowościami  
i społecznymi skutkami

• kontrola przestrzegania  
rozwiązań prawnych  
wprowadzonych przepisami  
tzw. tarcz antykryzysowych  
w zakresie prawnej  
ochrony pracy

• kontrola prawidłowości  
zatrudniania na podstawie 
umów cywilnoprawnych

LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA
• eliminowanie nieprawidłowości związanych  

z powierzaniem pracy w ramach usług  
świadczonych przez agencje zatrudnienia

Priorytety PIP na rok 2021 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY  
I OCHRONA ZDROWIA 

• eliminowanie bezpośrednich zagrożeń  
wypadkowych oraz ograniczanie wpływu  
niebezpiecznych i szkodliwych czynników  
środowiska pracy,

• działania kontrolno-prewencyjne w obszarach  
o najwyższej wypadkowości

• uwzględnianie nowych czynników środowiska 
pracy oraz dynamicznie zmieniającego się  
prawa i nowych technologii
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Państwowa Inspekcja Pracy swoimi 
działaniami skutecznie wpływa na 
poczucie bezpieczeństwa wśród osób 

świadczących pracę. Wynika to z faktu, że 
celem jej funkcjonowania jest dobro czło-
wieka, a każdy pracownik otrzymuje tu me-
rytoryczną pomoc. Dzięki naszemu poradnic-
twu i działaniom prewencyjnym sukcesywnie 
zwiększa się dostępność do fachowej infor-
macji oraz pomocy prawnej we wszystkich 
okręgowych inspektoratach pracy. Nie za-
pominajmy jednak, że jesteśmy instytucją 
kontrolną a nasze kontrole są w pełni mery-
toryczne, ale żeby inspektorzy pracy mogli 
profesjonalnie wypełniać swoje obowiązki, 
konieczne są jasne, czytelne przepisy. Dla-
tego w szerokim gronie specjalistów toczy 
się już debata na temat jakości prawa oraz 
konkretnych prawnych rozwiązań. 

Pandemia wywołała nową tendencję na 
rynku pracy. Jest nią upowszechnienie pra-
cy zdalnej, o której dotąd mało się mówi-
ło. Brakowało bowiem rozwiązań dostoso-

wanych do aktualnych potrzeb. Teraz, gdy 
znaczna część przedsiębiorców doceniła po-
tencjał pracy zdalnej, pilne wypracowanie 
adekwatnych przepisów stało się koniecz-
nością. Analizując sytuację na rynku pracy, 
przewidując kierunki zmian, Państwowa In-
spekcja Pracy już teraz staje się aktywnym 
inicjatorem rozwiązań legislacyjnych, do-
stosowanych do ewoluującej rzeczywisto-
ści. Na bieżąco współpracujemy z partnera-
mi społecznymi ze środowisk związkowych 
oraz organizacji pracodawców. Ich głos jest 
istotny w sprawach dotyczących przestrze-
gania praworządności w stosunkach pracy, 
bezpieczeństwa pracy i ochrony niezbywal-
nych praw pracowniczych oraz przy wypra-
cowywaniu nowych rozwiązań adekwatnych 
do intensywnie zmieniającej się sytuacji na 
rynku pracy. 

Nieuchronne działania Państwowej In-
spekcji Pracy zmierzają w kierunku zapew-
nienia jak najbardziej bezpiecznej pracy każ-
demu człowiekowi.
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