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Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Służą temu efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania pre-
wencyjne zmierzające do poszanowania prawa pracy i ograniczenia zagrożeń wypadkowych.
Stałym priorytetem działań kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych PIP jest dążenie do osiągnięcia trwałej poprawy stanu 
przestrzegania prawa wobec osób świadczących pracę. Wypełnianie tej misji polega przede wszystkim na eliminowaniu 
lub minimalizowaniu negatywnych tendencji na rynku pracy, takich jak: zaniżanie standardów bezpieczeństwa pracy, nad-
używanie umów prawa cywilnego kosztem praw pracowniczych, nierzetelne rozliczanie czasu pracy, a także niewypłacanie 
bądź nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia.

Niniejszy dokument przedstawia Program działania PIP na lata 2022-2024, a także szczegółowy plan pracy na rok 2022. 
Przyjęte w nim ustalenia są efektem analizy dotychczasowych wyników działalności PIP oraz propozycji zgłoszonych przez 
związki zawodowe i organizacje pracodawców, ministerstwa i urzędy centralne, organy nadzoru i kontroli warunków pracy, 
a także inne instytucje zajmujące się problematyką ochrony pracy, w tym ośrodki naukowo-badawcze. Podczas planowania 
poszczególnych działań, uwzględniono również założenia strategii UE na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Program uwzględnia w szczególności:
 ● uwagi i zalecenia formułowane przez Radę Ochrony Pracy oraz komisje sejmowe;
 ● wyniki dotychczasowej działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej;
 ● dane statystyki publicznej w zakresie wypadków przy pracy oraz osób pracujących w warunkach zagrożenia czynnika-

mi środowiska pracy;
 ● plany działania Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 

z siedzibą w Bilbao.

Ogółem, w 2022 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 52 tys. kontroli, a  różnymi formami działań 
prewencyjnych objąć przynajmniej 30 tys. podmiotów (pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidual-
nych, uczniów, studentów i innych). Nadal fundamentalne znaczenie będzie miała jakość realizowanych kontroli. Ich licz-
ba została zaplanowana na podstawie doświadczeń zebranych w latach 2020-2021 związanych z pandemią i wydłużeniem 
czasu trwania czynności kontrolnych z powodu konieczności przestrzegania przez inspektorów pracy zaostrzonego reżimu 
sanitarnego w kontrolowanych podmiotach. Planując działania kontrolno-nadzorcze na rok 2022 uwzględniono również 
nowe zadania wynikające ze zmian prawa, w tym projektowane uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie pracy.

Zadaniami o kluczowym znaczeniu dla Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2022-2024 będą trzy strategie, którymi 
objęte zostaną zakłady charakteryzujące się występowaniem dużej liczby wypadków związanych z pracą i wielu zagrożeń 
zawodowych:

 > Strategia kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego.
 > Strategia kontroli zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy.
 > Strategia wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy.

Z myślą o branży budowlanej, cechującej się najpoważniejszymi skutkami wypadków przy pracy oraz dużą liczbą zagro-
żeń zawodowych, PIP zaplanowała w latach 2022-2024 trzyletnią kampanię prewencyjno-kontrolną „Budowa. STOP 
wypadkom!”. Celem kampanii jest zwiększenie skuteczności oddziaływania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie po-
dejmowanych działań kontrolno-nadzorczych w podmiotach realizujących prace budowlane przy wsparciu inicjatyw pre-
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wencyjnych, informacyjnych i promujących bezpieczną pracę w tym sektorze. W ramach planowanych działań edukacyjno-
-szkoleniowych i doradczych będziemy dążyć do podnoszenia standardów ochrony pracy w małych firmach budowlanych 
poprzez popularyzację wiedzy na temat właściwego przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy 
i skutecznych środków ochrony, zwłaszcza w kontekście zagrożeń związanych z pracą na wysokości i w wykopach oraz 
przy obsłudze maszyn. Jednocześnie chcemy inspirować pracodawców do rzetelnego wypełniania obowiązków w zakresie 
ogólnej organizacji pracy na dużych inwestycjach budowlanych oraz kompleksowego nadzoru nad wykonywaną pracą, 
w szczególności w przypadku koordynacji pracy kilku podmiotów na jednym placu budowy.
Tradycyjne formy oddziaływania prewencyjnego wspierane będą inicjatywami informacyjnymi, realizowanymi za pośrednic-
twem środków masowego przekazu. Kontrole będą intensyfikowane w okresach prowadzenia wzmożonych prac budowla-
nych.
 
W ramach drugiej strategii prowadzone będą kontrole dotyczące ekspozycji pracowników na niebezpieczne i szkodliwe dla 
zdrowia czynniki chemiczne w środowisku pracy, w tym sprawdzenie wypełniania przez pracodawców obowiązków nało-
żonych przez unijne rozporządzenia dotyczące chemikaliów, tj. REACH i CLP. W związku z objęciem produktów biobój-
czych rozszerzonymi regulacjami prawnymi UE (podobnymi jak dla pozostałych czynników chemicznych) oraz zagrożenia-
mi wynikającymi z narażenia na te produkty, będą kontynuowane działania kontrolne wynikające z ustawy o produktach 
biobójczych oraz związane z bezpieczeństwem i higieną pracy podczas stosowania tych produktów (np. środków 
do dezynfekcji rąk). Zmiany prawne w katalogu substancji chemicznych, które ostatnio uznane zostały za rakotwórcze oraz 
zmniejszenie wartości normatywów sanitarnych, jakie muszą zapewnić pracodawcy na stanowiskach pracy, obligują PIP do 
kontroli procesów pracy, w których wykorzystywane są czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Strategią wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy objęte zostaną podmioty różnych branż, w których obserwowana 
jest niepokojąco wysoka liczba wypadków przy pracy oraz wysokie wskaźniki zagrożeń niebezpiecznymi i  szkodliwymi 
czynnikami środowiska pracy. Długofalowe działania kontrolne, a także doradcze i informacyjne (zaplanowane na najbliższe 
3 lata), ukierunkowane zostaną na wyegzekwowanie stopniowej, systematycznej i trwałej poprawy warunków pracy 
w tych zakładach.

Wymienione strategie oraz inne zaplanowane działania zostały szczegółowo przedstawione w dalszej części niniejszego 
Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy. 

***
W związku z utrzymującym się stanem epidemii Państwowa Inspekcja Pracy będzie sprawdzała stosowanie się pracodaw-
ców do przepisów mających na celu ograniczenie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy, 
a także realizację obowiązku przekazywania pracownikom kontrolowanych zakładów informacji o zagrożeniach dla zdrowia 
i życia oraz o podjętych działaniach ochronnych i zapobiegawczych wynikających z konieczności zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy będzie także kontrolowała przestrzeganie rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisa-
mi Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy. Regulacje wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mają duży wpływ na uprawnienia i obowiązki pracowników oraz 
pracodawców. Inspektorzy pracy w ramach posiadanych kompetencji podejmą działania wobec przedsiębiorców, którzy 
korzystali z rozwiązań wyżej wymienionej ustawy. Działania PIP skupią się na kontrolowaniu zgodności ze wspomnianą 
ustawą porozumień zawieranych przez pracodawców, jak i sprawdzaniu terminowego przekazywania kopii tych porozumień 
właściwym okręgowym inspektorom pracy. Weryfikacji podlegał będzie także ustawowy obowiązek utrzymania zatrudnienia 
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pracowników w okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie oraz zakaz wypowiadania umów o pracę z przyczyn 
niedotyczących pracowników w okresie dofinansowania przedsiębiorcy.

***
W najbliższym okresie Państwowa Inspekcja Pracy będzie realizowała zadania z zakresu prawnej ochrony pracy. Podob-
nie jak w latach poprzednich, w związku z utrzymującym się poziomem nieprawidłowości i społecznymi skutkami uchybień, 
najistotniejsze działania będą skoncentrowane na:

 > kontroli prawidłowości zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych,
 > ograniczeniu naruszeń przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 

pracy.

Przepisy o czasie pracy oraz wypłacie należności ze stosunku pracy są najczęściej naruszanymi regulacjami. Prawie poło-
wa skarg zgłaszanych przez pracowników dotyczy kwestii związanych z tymi zagadnieniami. W związku z tym niezbędne 
jest kontynuowanie kontroli w powyższym zakresie u pracodawców, którzy w sposób rażący naruszają przepisy. Ich zakres 
przedmiotowy będzie uwzględniał w szczególności zagadnienia dotyczące prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pra-
cy, zapewnienia odpoczynków dobowych i tygodniowych, pracy ponad obowiązujący wymiar czasu pracy oraz wypłacania 
należnych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

W związku z  licznymi przypadkami zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku 
pracy, uzasadnione jest kontynuowanie działań kontrolno-nadzorczych przeciwdziałających temu zjawisku. Ocenie będą 
podlegać warunki świadczenia pracy, w szczególności na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło i umów zawartych 
z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. 
Państwowa Inspekcja Pracy będzie także weryfikować przestrzeganie przepisów dotyczących wypłacania minimalnej 
stawki godzinowej. Kontrolami takimi zostaną objęte w szczególności podmioty, u których w poprzednich latach stwierdzo-
no znaczącą liczbę nieprawidłowości.
Kontynuowane będą również kontrole planowe oraz stanowiące reakcję na skargi także w odniesieniu do innych zagad-
nień tematycznych, które zostały szczegółowo opisane w dalszej części Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy.

***
Państwowa Inspekcja Pracy kontynuować będzie realizację działań obejmujących przeciwdziałanie i zwalczanie niele-
galnego zatrudnienia. Podczas prowadzonych kontroli inspektorzy pracy zweryfikują legalność powierzania i wykonywania 
pracy zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Działania ukierunkowane będą nie tylko na ujawnianie przypadków 
pracy niezadeklarowanej, tj. świadczonej całkowicie „na czarno”, ale także zadeklarowanej fałszywie (np. wykonywanej 
faktycznie w wyższym wymiarze czasu pracy lub za wynagrodzeniem wyższym niż wskazane w umowie o pracę). 

 > Za zadanie priorytetowe przewidziane na rok 2022 uznajemy czynności kontrolne podejmowane w zakładach pra-
cy, powierzających pracę cudzoziemcom z tzw. krajów trzecich, w tym także w agencjach pracy tymczasowej. 
Celem naszych działań będzie eliminowanie negatywnych zjawisk związanych z obecnością tej grupy pracobiorców 
na polskim rynku pracy, dotyczących nie tylko legalności powierzania i wykonywania pracy, ale także warunków ich 
zatrudnienia. 

Czynności kontrolne z zakresu legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej realizowane będą w ścisłej współpracy 
z innymi instytucjami krajowymi, w tym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, organami podatkowymi, a także urzę-
dami wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy. Zadania kontrolne uzupełnione zostaną o działania edukacyjno-in-
formacyjne, adresowane zarówno do pracodawców i podmiotów powierzających pracę na innej podstawie niż umowa 
o pracę, jak i do osób wykonujących pracę. Ich celem będzie kształtowanie właściwych postaw społecznych i przeko-
nanie o korzyściach wynikających z pracy podejmowanej legalnie, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
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***
W Programie Państwowej Inspekcji Pracy na najbliższe lata ujęto zadania o charakterze doradczo-prewencyjnym, prio-
rytetowe dla ochrony pracy i istotne ze względu na wagę problemów, nadając im formę kompleksowych działań.
Jednym z takich zadań w najbliższych latach będzie kampania informacyjno-edukacyjna, zmierzająca do kształtowania 
kultury pracy respektującej praworządność wśród młodzieży oraz osób wkraczających na rynek pracy. Dostrze-
gając potrzebę rozwijania działań na rzecz edukacji młodych osób, w tym podnoszenia ich świadomości w dziedzinie bez-
pieczeństwa pracy oraz praw pracowniczych – jako przyszłych pracowników oraz pracodawców – Państwowa Inspekcja 
Pracy w latach 2022-2024 będzie realizowała ogólnopolską kampanię społeczną, uwzględniającą szkolenia dla uczniów 
i studentów w placówkach oświatowych oraz inicjatywy upowszechniające wiedzę, realizowane m.in. za pośrednictwem 
środków masowego przekazu, celem dotarcia do jak największej liczby odbiorców. 
W ramach dobrze znanych i cenionych programów prewencyjnych, prowadzonych przez PIP, inspektorzy pracy i pracownicy 
merytoryczni dotrą z konkretnym wsparciem do tysięcy podmiotów – przede wszystkim do małych i średnich pracodawców, 
mających problemy z dostosowaniem swoich zakładów do wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom związanym z prawidłową oceną ryzyka zawodowego, gdyż – jak pokazują 
wieloletnie ustalenia pokontrolne inspektorów pracy – w dalszym ciągu wiedza w tym zakresie jest niewystarczająca. Podej-
mowane działania obejmą przedsięwzięcia szkoleniowe i doradcze, z wykorzystaniem m.in. specjalistycznych materiałów 
edukacyjnych, dedykowanych pracodawcom i osobom odpowiedzialnym za zagadnienia bhp w zakładach pracy.
Działania szkoleniowe, informacyjne i doradcze Urzędu wspierane będą konkursami, które mają na celu zainteresowanie 
szerokiego grona odbiorców zagadnieniami ochrony pracy, by w efekcie uruchomić działania niezbędne do budowania 
i szerzenia powszechnej kultury bezpieczeństwa.

W związku z utrzymywaniem się na wysokim poziomie potrzeb społecznych w zakresie informowania o treści obowiązu-
jących regulacji prawnych, Państwowa Inspekcja Pracy w  2022 roku zintensyfikuje działania w  obszarze poradnictwa 
prawnego. 

***
Członkostwo Państwowej Inspekcji Pracy w Komitecie Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), zrzeszającym europejskie 
inspekcje pracy, zobowiązuje Urząd do realizacji zadań wspólnych dla rynku pracy w Europie. W 2022 roku PIP przyłączy 
się do realizowania czynności kontrolnych i działań prewencyjnych w ramach kampanii SLIC, która będzie poświęcona 
przeciwdziałaniu występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą. Cele kampanii zostaną 
określone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Grupę Roboczą SLIC EMEX, koordynującą 
realizację kampanii przez państwa członkowskie UE.. 

Biorąc pod uwagę szybkie tempo zmian (społecznych, ekonomicznych i technologicznych) na rynkach pracy, jak również 
potrzebę opracowania przez krajowe inspektoraty nowego podejścia – celem zapewnienia zdrowych i bezpiecznych wa-
runków pracy pracowników w kontekście nowych form organizacji pracy i zatrudnienia, postępującej cyfryzacji i wykorzy-
stania nowych technologii, zmian demograficznych i starzenia się pracowników – przedstawiciele PIP będą zaangażowani 
w działania międzynarodowych zespołów eksperckich SLIC oraz w inicjatywy Komitetu, realizując priorytetowe zadania 
wynikające ze strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zaplanowanych na lata 2021–2027.
Inspektorzy pracy będą kontynuowali prace w Grupach Współpracy Administracyjnej (ADCO) ds. środków ochrony 
indywidualnej, urządzeń dźwigowych i ciśnieniowych oraz w grupie roboczej ds. maszyn. Należy spodziewać się tam 
szczególnie intensywnych działań z uwagi na rewizję Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz planowane przyjęcie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie produktów maszynowych. Ponadto, we wspomnianym 
obszarze, specjaliści PIP będą wspierać merytorycznie resort gospodarki w realizacji zadań zespołu eksperckiego w za-
kresie harmonizacji technicznej i rewizji wyżej wymienionej dyrektywy. 
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W związku z potrzebą wspierania uczciwej mobilności transgranicznej pracowników w UE niezwykle istotnym elementem 
aktywności międzynarodowej PIP będzie współdziałanie z Europejskim Urzędem ds. Pracy (ELA), zarówno w ramach 
grup roboczych, w tym do spraw zwalczania pracy nierejestrowanej, jak również poprzez działania związane ze wspól-
nymi i uzgodnionymi kontrolami transgranicznymi lub wspieranie kampanii europejskich ELA, ukierunkowanych na 
promowanie legalnego zatrudnienia w konkretnych branżach lub grupach zawodowych. 

PIP będzie dążyć do usprawnienia wymiany informacji z niemiecką instytucją łącznikową do spraw pracowników delego-
wanych – z uwagi na znaczną liczbę polskich pracowników podejmujących zatrudnienie w branży opiekuńczej w Niem-
czech. Podobne działania planowane są w odniesieniu do partnera z Austrii. Kontynuowane będą również działania 
zmierzające do podpisania porozumienia o współpracy z czeską inspekcją pracy, a także do zacieśnienia współpracy 
z francuskimi służbami inspekcji pracy.

W 2022 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje promować na arenie międzynarodowej rozwiązania i mechanizmy wy-
pracowane w związku z pandemią COVID-19 oraz służące sprawnemu i adekwatnemu dostosowaniu metodyki i narzędzi 
pracy polskich inspektorów pracy do nowych wyzwań zmieniającego się rynku pracy. Realizacja tego celu możliwa będzie 
poprzez udział polskich ekspertów w międzynarodowych konferencjach, projektach i inicjatywach, podejmowanych za-
równo przez partnerów zagranicznych, jak i międzynarodowe organizacje, agencje i stowarzyszenia działające na rzecz 
ochrony pracy. 





ZADANIA
KOMPLEKSOWE





Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

100 placów budów

TRATEGIA KONTROLI I DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH DLA SEKTORA 
BUDOWLANEGO NA LATA 2022-2024
S

Budownictwo od lat jest branżą, w której dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy. Jednocześnie częściej niż 
w pozostałych działach gospodarki są to wypadki o najpoważniejszych skutkach. Kontrole prac budowlanych potwierdzają 
wysoki poziom nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ich wykonywania i wymuszają zaplanowanie oraz przeprowa-
dzenie zintensyfikowanej kampanii na rzecz ograniczenia zagrożeń wypadkowych. 
W związku z powyższym w latach 2022-2024 zaplanowano realizację 3-letniej strategii kontroli i prewencji Państwowej 
Inspekcji Pracy w budownictwie, której celem jest radykalne zmniejszenie występujących zagrożeń wypadkowych przy 
wykonywaniu prac budowlanych. Stałe oraz systematyczne kontrole i rekontrole podmiotów wykonujących prace budow-
lane, w zestawieniu z podejmowanymi przez inspektorów pracy środkami prawnymi oraz działaniami o charakterze profi-
laktycznym, będą miały za zadanie spowodować trwałą poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy na polskich budowach.
Kontrole obejmą przede wszystkim zagadnienia bhp, a szczególna uwaga będzie zwrócona na likwidację bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących oraz na inne nieprawidłowości skutkujące od lat największą liczbą wypadków 
przy pracy. 
Dodatkowo zostaną przeprowadzone kontrole kompleksowe, obejmujące również prawną ochronę pracy i legalność 
zatrudnienia, a na budowach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa będzie prowadzony zintensyfikowany nadzór 
(budowy wielkokubaturowe i drogowo-mostowe).
Opracowana zostanie interaktywna mapa bezpieczeństwa polskiego budownictwa, obrazującą rezultaty wdrażanych 
działań kontrolnych i prewencyjnych. Kolejne kontrole na tej samej budowie pozwolą na ocenę stanu przestrzegania prze-
pisów, w tym zaangażowania wszystkich osób uczestniczących w proces budowlany: inwestora, kierownika budowy, gene-
ralnego wykonawcy oraz podwykonawców.

zmożony nadzór na budowach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwaW

W każdym okręgowym inspektoracie pracy wytypowana zostanie grupa budów o szczególnym znaczeniu do objęcia 
zintensyfikowanym nadzorem – obiekty o szczególnym znaczeniu z uwagi na ich wielkość, technologię czy specyfikę 
wykonywanych prac. Są to budowy: 
• wielkokubaturowe, 
• odcinkowo długie – drogowo-mostowe, kolejowe, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, itp.
Podczas kontroli uwaga inspektorów pracy będzie skierowana na kompleksową ocenę stanu przestrzegania prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca z tą grupą przedsiębiorców, w miarę możliwości, rozpocznie się od działań 
prewencyjno-promocyjnych i trwała będzie w latach 2022-2024.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

900 placów budów

liminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwieE

Działania kontrolno-nadzorcze będą się koncentrować na zagrożeniach wypadkowych związanych przede wszystkim 
z wykonywaniem prac na wysokości, w tym na rusztowaniach i drabinach, a także prac ziemnych, w tym z użyciem ma-
szyn budowlanych i urządzeń technicznych oraz z pracą w wykopach. Oprócz tego weryfikowane będą: bezpieczna or-
ganizacja pracy, uwzględniająca koordynowanie pracy pracowników większej liczby pracodawców, prowadzących pracę 
jednocześnie w jednym miejscu i czasie, bezpieczeństwo związane z wykorzystywaniem energii elektrycznej, komunika-
cja i oznakowanie na placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych.
Kontrole powinny obejmować m.in. te budowy, na których wydarzą się poważne lub nagłośnione medialnie wypad-
ki przy pracy albo ujawnione zostaną wyjątkowe okoliczności nieprzestrzegania prawa pracy i legalności zatrud-
nienia. Szczególna uwaga zostanie skierowana na wpływające do OIP-ów sygnały, w tym skargi i wnioski o kontrolę, 
dotyczące nieprawidłowości na placach budowy.
Najwięcej nieprawidłowości w nieprzestrzeganiu przepisów obserwuje się od lat na małych budowach, dlatego w 2022 r. 
PIP zaplanowała 2 zmasowane akcje kontrolne na małych placach budów, których celem jest trwała zmiana obser-
wowanego trendu i zmniejszenie liczby zdarzeń wypadkowych także u małych pracodawców. 
Dodatkowo na wybranych placach budów inspektorzy pracy będą prowadzili rekontrole (zakłada się, że co najmniej 25% 
zostanie powtórnie skontrolowanych).

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

bez limitów

rótkotrwałe roboty budowlaneK

Kontrole będą dotyczyły krótkotrwałych prac budowlanych (np. 2-dniowych), prowadzonych bez decyzji pozwolenia na 
budowę, bez zgłoszenia, bez kierownika budowy. Uwzględnimy także kontrole prowadzone w wyniku zgłoszeń osób trze-
cich dotyczących np. zagrożeń o charakterze publicznym, a nie kwalifikujących się do kontroli prowadzonych w ramach 
Strategii kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

bez limitów

cena przestrzegania przez pracodawców przepisów bhp podczas prac wykonywanych 
żurawiami wieżowymi i szybkomontującymi
O

Celem kontroli jest sprawdzenie, czy prace budowlane z wykorzystaniem żurawia są zorganizowane w sposób niezagra-
żający uczestnikom procesu budowlanego i osobom postronnym. Stwierdzane nieprawidłowości zostaną wyeliminowane 
przez środki prawne pozostające w dyspozycji inspektorów pracy. Powinno to prowadzić do wzrostu poziomu bezpieczeń-
stwa pracy i ograniczenia zagrożeń wypadkowych.
Kontrole obejmą przede wszystkim zagadnienia dotyczące przestrzegania przepisów bhp, ze szczególnym uwzględnie-
niem przygotowania do pracy operatora żurawia, hakowego i sygnalisty, sposobu komunikowania się operatora żurawia 
z sygnalistą, sposobu wykonywania prac transportowych oraz wywiązywania się pracodawców z obowiązków przewidzia-
nych w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. W związku z sygnałami o nieprawidłowo-
ściach w zakresie czasu pracy operatorów żurawi sprawdzone zostaną przepisy normujące tę kwestię.

 PROGRAM DZIAŁANIA 2022
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Planowana liczba podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi:

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

1 200 pracodawców

zupełnienie i wsparcie dla działań kontrolnych – prewencja i promocja bezpieczeństwa 
pracy - dzięki Kampanii „Budowa STOP Wypadkom!”
U

Biorąc pod uwagę statystyki wypadkowe oraz nieprawidłowości ujawniane podczas kontroli przez inspektorów pracy, Pań-
stwowa Inspekcja Pracy planuje na lata 2022-2024 przeprowadzenie kampanii mającej na celu poprawę bezpieczeństwa 
pracy w budownictwie. Zgodnie z przyjętymi założeniami, część informacyjna kampanii skorelowana będzie z działa-
niami kontrolnymi, prowadzonymi przez inspektorów pracy w branży budowlanej. 
Mając powyższe na uwadze przyjęto, że celami kampanii „Budowa. STOP wypadkom!” będzie:
• zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, a zwłaszcza zagrożeń związanych z pracą na wyso-

kości, w wykopach, przy obsłudze maszyn budowlanych, a także budowanie zaangażowania grup docelowych w dzia-
łania na rzecz poprawy standardów bhp;

• popularyzacja i podnoszenie wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na środki ochrony zbiorowej używane przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, prace 
w wykopach);

• upowszechnienie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam, gdzie zabezpie-
czenia zbiorowe nie mogą być zastosowane;

• promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie.
W 2022 r. planowane są szkolenia prowadzone na budowach, doradztwo dla pracodawców, promocja dobrych praktyk 
dotyczących bezpieczeństwa pracy w budownictwie, dystrybucja materiałów do samokształcenia, adresowanych do branży 
budowlanej. Podczas kampanii planowane jest również wzmocnienie działań informacyjnych i edukacyjnych poprzez płatne 
działania medialne.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Prawny
Departament Nadzoru i Kontroli

PIEKA ZDROWOTNA – PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY, 
W TYM BHP
O

Celem kontroli będzie ocena stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym poziomu bezpieczeństwa i higieny pra-
cy w podmiotach leczniczych (w szczególności obszarów wymagających zintensyfikowania czynności kontrolnych 
– prawidłowość określenia wszystkich czynników środowiska pracy i sposobów ograniczania ich wpływu na pracujących, 
wyposażenia pracowników w niezbędne i prawidłowo dobrane środki ochrony osobistej oraz odzież i obuwie robocze), 
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami za pomocą środków 
prawnych przewidzianych w ustawie o PIP.
W zakresie prawnej ochrony pracy kontrole obejmą zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących: 
zatrudniania (z uwzględnieniem zjawiska udzielania przez lekarzy i pielęgniarki świadczeń zdrowotnych na podstawie 
różnych stosunków prawnych na rzecz kontrolowanych podmiotów), czasu pracy, wynagrodzeń i  innych świadczeń ze 
stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych, a także zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy inspektorzy pracy sprawdzą przygotowanie pracowników do pracy (szkole-
nia bhp, badania profilaktyczne, ocenę ryzyka zawodowego), przestrzeganie procedur, organizację pracy. Przeanalizowa-
ne zostaną warunki pracy w narażeniu na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, stan i prawidłowość 
wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i  obuwie robocze, a  także ewidencjonowanie 
i przeciwdziałanie zdarzeniom wypadkowym, w tym zakłuciom.
Przeprowadzone zostaną także kontrole mające na celu ograniczenie możliwego wpływu zagrożeń mutagennych 
i teratogennych na pracujących w podmiotach leczniczych, które występują podczas przygotowywania, podawania oraz 
przechowywania leków cytostatycznych. Problematyka stosowania leków cytostatycznych wymaga również oceny pod 
kątem prawidłowości ograniczania narażenia personelu medycznego, który nie podaje tych leków, tj. salowych, sanitariu-
szy oraz osób sprzątających sale chorych poddanych chemioterapii.

80 kontroli
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ÓRNICTWO – PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY, W TYM BHP G

Przedmiotem planowanych kontroli jest sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących cza-
su pracy w zakładach górniczych oraz w firmach świadczących usługi dla górnictwa. Inspektorzy pracy zwró-
cą przede wszystkim uwagę na zagadnienia dotyczące ewidencji czasu pracy, zachowania zasady przeciętnie pię-
ciodniowego tygodnia czasu pracy, zapewniania pracownikom odpoczynku dobowego i tygodniowego, zapewniania 
co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy, organizowania pracy w skróconych normach czasu pracy ze 
względu na warunki klimatyczne, a także pracy w godzinach nadliczbowych w warunkach przekroczenia NDS i NDN.
Przeprowadzone zostaną kontrole bezpieczeństwa prowadzenia prac wydobywczych w podziemnych zakładach 
górniczych. Szczególna uwaga zastanie zwrócona na nieprawidłowości, które mogą skutkować zagrożeniami dla 
życia lub zdrowia pracowników kopalń oraz firm świadczących usługi górnicze. Inspektorzy sprawdzą przestrze-
ganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących uprawnień i kwalifikacji do obsługi maszyn 
i urządzeń, nadzoru nad warunkami pracy (organizacji służby bhp), wyposażenia pracowników w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze oraz stanu technicznego maszyn i urządzeń. Kontroli podlegać będą: 
wykonywanie prac związanych z występowaniem zagrożeń naturalnych na stanowiskach pracy (tąpania, metan), 
sposoby i  środki ochrony przed tymi zagrożeniami, przestrzeganie przez pracujących instrukcji stanowiskowych 
i technologicznych wymaganych na danym stanowisku pracy, w tym wykonywanie robót zgodnie z ich treścią i wy-
korzystywaną technologią, jak również stosowanie sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi, wynika-
jącymi z oceny ryzyka zawodowego.
W kopalniach odkrywkowych występują różnorodne zagrożenia naturalne o charakterze geologicznym, geotech-
nicznym i hydrogeologicznym oraz zagrożenia techniczne, związane z zastosowaniem określonych technologii wy-
dobycia i przerobu surowca, maszyn, urządzeń i środków transportu. Uwaga zostanie zwrócona przede wszystkim 
na nieprawidłowości, które mogą skutkować zagrożeniami dla życia lub zdrowia pracowników piaskowni, żwirowni 
itp. zakładów odkrywkowego wydobycia. Inspektorzy sprawdzą przygotowanie pracowników do pracy, posiadanie 
uprawnień i kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń, sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy (w tym organiza-
cję służby bhp), wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Kontrolą 
objęty zostanie także stan techniczny maszyn i urządzeń, stan schodów, pochylni, pomostów, dróg transportowych, 
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, w tym dróg transportowych, a także pomieszczeń higienicz-
no-sanitarnych.

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
Krajowa Sekcja Górnicza OIP Katowice

80 kontroli

• Podziemne zakłady górnicze 

• Kopalnie odkrywkowe
20 kontroli
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ANDEL – PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW:
• PRAWA PRACY, W TYM O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE I ŚWIĘTA 

ORAZ NIEKTÓRE INNE DNI, 
• TECHNICZNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRACY

H

Kontrole będą miały charakter kompleksowy, a ich celem będzie dokonanie oceny przestrzegania przepisów z zakresu 
prawnej ochrony pracy oraz technicznego bezpieczeństwa. W związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w latach poprzed-
nich, szczególna uwaga zostanie skierowana m.in. na: prace transportowe, respektowanie obowiązujących norm w zakresie 
ręcznego przemieszczania ciężarów; magazynowanie; bezpieczeństwo eksploatacji instalacji i urządzeń technicznych; stan 
oraz wyposażenie obiektów i pomieszczeń pracy, a także zaplecza socjalnego. W zakresie prawnej ochrony pracy kontrole 
obejmą w szczególności zasadność oraz prawidłowość wykonywania pracy zarobkowej w ramach umów cywilnoprawnych, 
przestrzeganie przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy. Kontrole ukierunkowa-
ne na ocenę stopnia przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzone od 1999 r. 
wskazują, iż zarówno nasilenie, jak i charakter nieprawidłowości ulega zmianom w perspektywie długookresowej, 
pod wpływem czynników społeczno-ekonomicznych. Konieczne jest zatem dalsze monitorowanie stopnia i kierunku zmian, jak 
również identyfikowanie pojawiających się nowych zjawisk.
Poddane kontroli zostaną placówki wielkopowierzchniowe (o powierzchni sprzedaży co najmniej 300 m2) i  inne sklepy 
(o  mniejszej powierzchni sprzedaży). W  mniejszych placówkach handlowych konieczne jest zintensyfikowanie działań 
kontrolnych, co wynika ze skali nieprawidłowości tam obserwowanych. Dla osiągnięcia trwałej poprawy respektowania obo-
wiązujących przepisów zaplanowane zostaną kontrole sprawdzające w tych placówkach handlowych, w których stwierdzono 
najpoważniejsze naruszenia.
Kontynuowane będą, realizowane od 2018 r., kontrole przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedzie-
le i święta oraz w niektóre inne dni, których celem będzie dokonanie oceny stanu przestrzegania przepisów oraz eliminowa-
nie przypadków powierzania pracownikom i zatrudnionym pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem 
w placówkach handlowych w dni wskazane w ustawie.
Podejmowane działania, co do zasady, będą miały charakter interwencyjny. Typowanie sklepów do kontroli następować 
będzie w oparciu o rozpoznanie przeprowadzone przez inspektorów pracy, zgłoszone skargi dotyczące łamania zakazów 
określonych przywołaną ustawą, a także informacje medialne. W pierwszej kolejności kontroli poddawane będą placówki, 
w których nieprzestrzeganie przepisów w omawianym zakresie ujawniono w poprzednich kontrolach.

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Prawny 
Departament Nadzoru i Kontroli

bez limitów

300 kontroli

• Placówki wielkopowierzchniowe
Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp: 

• Pozostałe placówki handlowe
50 kontroli

Przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta 
oraz niektóre inne dni
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli 
Departament Legalności Zatrudnienia
Departament Prawny

GRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH I WYPADKOWYCH W ZAKŁADACH 
ROLNYCH, Z  UWZGLĘDNIENIEM LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I PRAWNEJ 
OCHRONY PRACY

O

Celem kontroli będzie dokonanie oceny poziomu bezpieczeństwa pracy, w tym warunków i zasad wykonywania określo-
nych czynności zawodowych przez osoby zatrudnione w podmiotach związanych z produkcją rolną (produkcja roślinna, 
zwierzęca) w celu wyeliminowania zagrożeń wypadkowych i zawodowych, występujących w środowisku pracy lub wyni-
kających ze sposobu jej wykonywania. 
W trakcie oceny stopnia zabezpieczenia pracowników przed narażeniem na występujące w procesie pracy czynniki 
niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe, inspektorzy pracy poddadzą kontroli takie zagadnienia jak: przygotowanie pra-
cowników do pracy, bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej, bezpieczeństwo 
eksploatacji instalacji elektrycznych, zapewnienie instrukcji i niezbędnej wiedzy na temat zachowania zwierząt i bezpiecz-
nej ich obsługi, zorganizowanie bezpiecznego stosowania substancji i mieszanin chemicznych, zapewnienie zaplecza hi-
gieniczno-sanitarnego oraz dostarczenie niezbędnych środków i informacji z zakresu prowadzonych prac (m.in. instrukcji 
bhp, wiedzy o ograniczaniu najpoważniejszych zagrożeń zawodowych opisanych w ocenie ryzyka zawodowego).
Przedmiotem kontroli będzie również weryfikacja stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przede wszystkim 
wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą. Poza tym kontrole będą obejmowały zagadnie-
nia czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, pracy w porze nocnej 
oraz w niedziele i święta, a także rozliczania i rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych. Inspektorzy pracy 
będą weryfikowali także prawidłowość nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz zatrudniania na podstawie umów 
cywilnoprawnych, a także przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej.
W działaniach kontrolnych dokonywana będzie także ocena legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców 
zatrudnionych w zakładach rolnych. Inspektorzy pracy będą sprawdzali dopełnienie m.in. obowiązków: zgłoszenia do 
ubezpieczeń społecznych, zawarcia na piśmie umowy o pracę oraz opłacenia składki na Fundusz Pracy. Weryfikacja 
legalności powierzania i wykonywania pracy przez cudzoziemców obejmować będzie przede wszystkim obywateli tzw. 
krajów trzecich, dla których uzyskano oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji prowa-
dzonej przez powiatowy urząd pracy lub zezwolenie na pracę sezonową. Inspektorzy pracy sprawdzać będą, czy cudzo-
ziemcy wykonują pracę na warunkach wskazanych w tych dokumentach. Celem tych kontroli będzie także ujawnianie 
cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie, tj. bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce. 
Ważnym aspektem realizowanych działań z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców będzie również kwestia prze-
strzegania zasady równego traktowania cudzoziemców w zakresie warunków pracy – w porównaniu z obywatelami pol-
skimi.

160 kontroli

PROGRAM DZIAŁANIA 2022

 16  ZADANIA KOMPLEKSOWE



Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli 
Departament Legalności Zatrudnienia
Departament Prawny

IERWSZA KONTROLA – WSPARCIE MAŁYCH FIRM W STWORZENIU 
PRAWORZĄDNYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY
P

W 2022 roku kontynuowana będzie formuła pierwszych kontroli w mikro i małych przedsiębiorstwach, mających charakter 
przede wszystkim instruktażowo-doradczy, motywujący do przestrzegania przepisów. Kontrolą zostaną objęte za-
kłady dotychczas nie kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy, funkcjonujące na rynku pracy nie dłużej niż 3 lata 
(licząc od daty zatrudnienia pierwszego pracownika).
Kontrole będą miały na celu dokonanie kompleksowej oceny przestrzegania przepisów mających podstawowe zna-
czenie dla zapewnienia osobom świadczącym pracę odpowiedniej ochrony prawnej. Kontroli poddane zostanie prze-
strzeganie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp oraz dotyczących legalności zatrudnienia. Podejmowane przez 
inspektorów działania mają służyć wyeliminowaniu przez pracodawców lub przedsiębiorców stwierdzonych uchybień 
oraz zapewnieniu przestrzegania przedmiotowych uregulowań w przyszłości.
Strategia ta stworzy pracodawcom kontrolowanym po raz pierwszy możliwość skorzystania z fachowej wiedzy 
inspektorów pracy i wesprze ich w stworzeniu praworządnych i bezpiecznych warunków pracy. Pierwsza kontrola 
umożliwi poznanie obowiązujących przepisów, wskaże nieprawidłowości, które pod kątem prawnym i technicznym prze-
analizuje inspektor pracy, a wydane środki prawne staną się gotowym rozwiązaniem najistotniejszych problemów z ob-
szaru prawa pracy. Pracodawcy otrzymają czas na wyeliminowanie uchybień, a w przypadku braku rażącego naruszenia 
praw pracowniczych i niestwierdzenia nielegalnego zatrudniania – gwarancję niestosowania sankcji wykroczeniowych.

bez limitów
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Prawny

ADANIE SKARG I WNIOSKÓW ZGŁASZANYCH DO PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI 
PRACY
B

W  ostatnich latach kontrole przeprowadzane przez inspektorów pracy na podstawie skarg stanowiły ponad 1/3 
wszystkich inspekcji. Dlatego też rozpatrywanie i załatwianie skarg pozostaje jednym z najistotniejszych za-
dań Państwowej Inspekcji Pracy.
Skargi zgłaszane są do Państwowej Inspekcji Pracy przede wszystkim przez pracowników i byłych pracowników, 
ale także m.in. przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, bądź nieposiadające żadnej umowy, 
osoby niepełnosprawne, cudzoziemców, jak również przez związki zawodowe, instytucje państwowe oraz samo-
rządowe. Przedmiotem skarg najczęściej są naruszenia przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, dotyczące bezpośrednio osoby, która wnosi skargę. Załatwienie skargi 
następuje w szczególności poprzez udzielenie wyjaśnień osobie wnoszącej skargę, uwzględnienie przedmiotu spra-
wy w ramach kontroli realizowanej zgodnie z Programem działania Państwowej Inspekcji Pracy, a  także podjęcie 
decyzji o wszczęciu kontroli w wyznaczonym terminie, czy też przekazanie sprawy innej jednostce organizacyjnej 
Państwowej Inspekcji Pracy bądź innemu organowi właściwemu rzeczowo do rozpatrzenia sprawy.
W 2022 roku inspektorzy pracy będą reagować na zgłaszane sygnały o naruszaniu przepisów prawa pracy, w tym 
przede wszystkim dotyczące nieprawidłowości związanych z  wypłatą wynagrodzeń za pracę i  innych świadczeń 
związanych z  pracą, jak również czasem pracy, szeroko rozumianymi warunkami pracy oraz stosunkiem pracy, 
w tym zatrudnianiem na podstawie umów cywilnoprawnych. 
Ponadto inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy będą podejmowali działania w związku z sygnalizowanymi w skar-
gach naruszeniami przepisów dotyczących m.in:

 ● emerytur pomostowych,
 ● egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
 ● stosowania outsourcingu pracowniczego,
 ● prawa pracy, w tym bhp związanych z ograniczaniem skutków epidemii SARS-CoV-2 i przeciwdziałaniem rozprze-

strzenianiu się wirusa,
 ● stosowania rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony 

pracy, w tym dotyczących m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 ● Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W 2022 roku inspektorzy pracy będą reagować na zgłaszane sygnały o naruszaniu przepisów w konkretnych bran-
żach i podmiotach, z których wyszczególniane będą skargi dotyczące:

 ● agencji ochrony osób i mienia,
 ● firm działających za pośrednictwem elektronicznej platformy usług typu UBER, UBER EATS, BOLT itp. lub podmio-

tów z nimi współpracujących,
 ● podmiotów medycznych (szpitale, przychodnie, ambulatoria, domy pomocy społecznej etc.) – skargi na działania 

pracodawców mające związek z ograniczeniem skutków epidemii SARS-CoV-2 i przeciwdziałaniem rozprzestrze-
nianiu się wirusa.

 ● podmiotów prowadzących działalność budowlaną – skargi dotyczące nieprawidłowości na placach budów.

bez limitów



ZADANIA
W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY





rzeciwdziałanie dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą 
– kampania SLIC
P

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

50 kontroli

GÓLNOEUROPEJSKIE DZIAŁANIA PIP W ZWIĄZKU Z  CZŁONKOSTWEM 
W STRUKTURACH SLIC I DZIAŁANIAMI PODEJMOWANYMI PRZEZ EUROPEJSKĄ 
AGENCJĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY (EU-OSHA)

O

Państwowa Inspekcja Pracy, ze względu na swoje zaangażowanie w prace i funkcjonowanie Komitetu Wyższych In-
spektorów Pracy (SLIC), w 2022 r. będzie brała udział w kampanii kontrolnej ukierunkowanej na sprawdzenie przestrze-
gania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zapewniających minimalne wymagania w za-
kresie organizacji stanowisk pracy oraz technik jej wykonywania, ograniczających dolegliwości mięśniowo-szkieletowe. 
Celem prowadzonych kontroli będzie oddziaływanie na osoby organizujące pracę, zmierzające do podniesienia świa-
domości w zakresie ergonomii pracy oraz wyeliminowania ergonomicznych czynników ryzyka lub ograniczenie ich 
oddziaływania na pracujących. Kampania zostanie przygotowana i przeprowadzona przez wszystkie kraje człon-
kowskie, ze względu na coraz powszechniejszy problem dolegliwości mięśniowo-szkieletowych ujawnianych wśród osób 
wykonujących różnego typu prace, w tym ręczne prace transportowe, prace w wymuszonej pozycji ciała lub wymagające 
częstej powtarzalności ruchów (monotypia). Kontrole prowadzone będą w oparciu o wspólny w krajach członkow-
skich zakres, a w Polsce zostaną one skoncentrowane w sektorze spożywczym oraz podczas świadczenia usług 
medycznych.

 PROGRAM DZIAŁANIA 2022

ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃŚTWA I HIGIENY PRACY   21 



Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

240 kontroli

TRATEGIA KONTROLI ZAGROŻEŃ CHEMICZNYMI CZYNNIKAMI ŚRODOWISKA 
PRACY W LATACH 2022 – 2024
S

kspozycja pracowników na niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia czynniki chemiczne 
w środowisku pracy
E

Wyzwania w zakresie zwiększenia poziomu ochrony zdrowia osób pracujących w narażeniu na szkodliwe czynniki che-
miczne środowiska pracy oraz w efekcie ograniczenie możliwości wystąpienia wypadków w pracy oraz chorób zawo-
dowych z nimi związanych, wynikają z powszechności występowania substancji i mieszanin chemicznych w zakładach 
pracy. Znaczące różnice w przepisach prawnych oraz ich liczba wymagają szczególnego podejścia kontrolnego 
w tym obszarze. Specjalistycznym kontrolom musi podlegać szeroki wachlarz unormowań prawnych, a wieloaspekto-
wość problematyki zagrożeń chemicznych wymusza uwzględnienie jej w działalności kontrolnej PIP – co jest również 
odpowiedzią na nadanie im szczególnego priorytetu w europejskiej strategii dotyczącej zwiększania poziomu bezpie-
czeństwa i higieny pracy.
Mając na uwadze konieczność podążania za rozwojem nauki i wiedzy w dziedzinie chemikaliów oraz zmieniającymi się 
przepisami, jak też uczestnicząc w procesie legislacyjnym dotyczącym przepisów prawa odnoszących się do substancji 
chemicznych i ich mieszanin, planowane na lata 2022 – 2024 działania PIP ukierunkowane będą na sprawdzenie stanu 
bhp w zakładach, w których dla produkowanych lub stosowanych substancji chemicznych ustalono w ostatnim okresie 
nowe normatywy higieniczne, bądź też je zmieniono. 
Równolegle, w  ramach zadań stałych oraz bieżących PIP, wynikających z przypisanych prawem kompetencji, prowa-
dzone będą działania nadzorczo-kontrolne w obszarach uznanych w UE za szczególnie znaczące w ograniczaniu, bądź 
możliwej eliminacji zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, dla których ustalono odrębne unijne regulacje prawne.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

hp w zakładach o potencjalnie wysokim ryzyku poważnej awarii przemysłowejB

100 kontroli

Kontrolą zostaną objęte wybrane zakłady, które zaliczone są do kategorii „Potencjalnych Sprawców Poważnych Awarii 
(PSPA)”. W tej grupie są podmioty, których działalność może stanowić przyczynę powstania zdarzeń o znamionach po-
ważnej awarii, w tym dużych strat materialnych, pomimo że niebezpieczne substancje występują tam w ilościach mniej-
szych od wielkości progowych, skutkujących zaliczeniem danego zakładu do grupy zwiększonego ryzyka poważnej 
awarii przemysłowej (wg kryteriów Dyrektywy Seveso III). Nadzór nad takimi zakładami jest konieczny, ponieważ ilości 
znajdujących się w nich substancji niebezpiecznych, w przypadku np. dużego wycieku, mogą stworzyć poważne zagro-
żenie zarówno dla pracowników zakładu, jak również dla otoczenia (zagrożenie publiczne).
Państwowa Inspekcja Pracy, współpracując z Transportowym Dozorem Technicznym (TDT), przeprowadzi także kontrole 
w rozlewniach gazu płynnego w zakresie oceny przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów 
płynnych (Dz. U. Nr 75, poz. 846, z późn. zm.) – co wynika z informacji o dużej liczbie awarii i wypadków w latach ubie-
głych z udziałem butli, przekazanych przez Urząd Dozoru Technicznego i Państwową Straż Pożarną. Wspólne kontrole 
w zakresie badań doraźnych butli LPG znajdujących się w rozlewniach gazu płynnego (TDT), jak również w zakresie 
technicznego bezpieczeństwa pracy (PIP) powinny wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa osób tam pracujących i  tym 
samym eliminować zagrożenia dla zdrowia i życia.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

rganizacja prac związanych z zagrożeniem wybuchemO

bez limitów

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

chrona pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez substancje chemiczne, 
ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym

O

160 kontroli

Zmiany w prawodawstwie, wprowadzane w celu zwiększania istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, 
często nie znajdują odzwierciedlenia w działaniach, które powinny zostać podjęte przez pracodawców (w szczególności 
w małych przedsiębiorstwach). Tym samym nie dopełniają oni obowiązków wynikających z wprowadzonych zmian legi-
slacyjnych. Przykładem jest m.in. zmiana częstotliwości wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych w śro-
dowisku pracy w odniesieniu do pyłów drewna. Zmiana ta wynika z rozszerzenia katalogu „Wykazu czynników lub pro-
cesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym” o prace związane z narażeniem na pyły drewna. 
Państwowa Inspekcja Pracy podczas kontroli w 2022 r. skoncentruje się na sprawdzeniu gotowości zakładów pracy do 
spełnienia wymogów wynikających z ostatnich zmian legislacyjnych, w szczególności dotyczących procesów technolo-
gicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

W podmiotach kontrolowanych przez PIP nadal obserwowane są problemy z wdrożeniem przepisów rozporządzenia 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia 
w miejscu pracy atmosfery wybuchowej, pomimo ich obowiązywania od ponad 10 lat. Część pracodawców ma problem 
ze zidentyfikowaniem elementów kluczowych dla bezpieczeństwa przeciwwybuchowego oraz określeniem zasad ich 
nadzorowania. Kontrole zakładów pracy, w których może występować atmosfera wybuchowa, zostaną ukierun-
kowane na ocenę działań podejmowanych przez pracodawców w celu zapobiegania wybuchom i zapewnienia 
ochrony przed ich skutkami.
Spełnienie przez pracodawców wymagań przepisów w zakresie bhp ma również znaczenie zarówno w przypadku ma-
teriałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jak i do obrotu wyrobami pirotechnicznymi. Zapewnienie 
bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu tych materiałów wymaga przestrzegania procedur i spełnienia wymagań 
przepisów, bo to gwarantuje ochronę zdrowia i życia pracujących i osób postronnych. Z tego względu PIP w 2022 r. prze-
prowadzi kontrole w wybranych zakładach, w których prowadzony jest obrót wyrobami pirotechnicznymi i materiała-
mi wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego – również w związku z kompetencjami w ramach nadzoru 
rynku w tym obszarze.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

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

bez limitów

Celem kontroli jest zapobieganie i ograniczanie zagrożeń związanych z kontaktem z azbestem, w tym kontrola stoso-
wania środków zapobiegających azbestozależnym kancerogennym chorobom zawodowym oraz wypadkom przy pracy, 
wynikającym z budowlanego charakteru prac związanych z usuwaniem azbestu.
Prowadzone działania kontrolne i prewencyjne będą stanowiły realizację krajowych i unijnych założeń, podno-
szących konieczność ograniczania narażenia zawodowego, jak też populacyjnego na azbest w związku ze zintensyfiko-
wanym procesem jego usuwania ze środowiska. Kontrole prac związanych z usuwaniem i zabezpieczaniem wyrobów 
zawierających azbest wpisują się również w założenia rządowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009 – 2032”, podnoszą one bezpieczeństwo osób pracujących oraz wpływają na zmniejszenie ekspozycji środowisko-
wej na pył azbestu. Częste występowanie wyrobów zawierających azbest w miejscach publicznych, w obiektach, urzą-
dzeniach budowlanych lub instalacjach przemysłowych oznacza konieczność skontrolowania, czy stosowane sposoby 
i  metody pracy są bezpieczne. Zagrożenia mające często charakter publiczny dodatkowo uzasadniają działania PIP 
w tym obszarze.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

ontrole przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych oraz przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas ich stosowania
K

bez limitów

Celem planowanych kontroli jest poprawa bezpieczeństwa podczas prac z użyciem produktów biobójczych oraz mini-
malizacja skutków zdrowotnych związanych z  narażeniem na tę szczególną grupę chemikaliów. Nastąpi weryfikacja 
przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych, w zakresie kompetencji przypisanych Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mających zastosowanie podczas stosowania, przechowywania 
i magazynowania produktów biobójczych. 
Zgodnie z postanowieniami unijnymi w obrocie powinny znajdować się tylko produkty objęte profesjonalną bieżącą kon-
trolą, a produkcja i stosowanie produktów biobójczych wymaga szczególnej dbałości o bezpieczeństwo osób pracujących 
przy ich wytwarzaniu oraz używaniu. PIP jest organem, który pełni istotną rolę w weryfikacji zagadnień, dotyczą-
cych występowania w obrocie i stosowania produktów biobójczych posiadających pozwolenia na wprowadzenie do 
obrotu oraz stosowania właściwych opakowań tych produktów i ich prawidłowego oznakowania.
Niewłaściwe posługiwanie się produktami biobójczymi może być przyczyną poważnych zatruć, dlatego kontroli będzie 
podlegało również informowanie pracujących o zagrożeniach i sposobach ochrony, minimalizujących prawdopodobień-
stwo wystąpienia wypadków przy pracy. Podczas epidemii SARS-CoV-2 nadzór i  kontrola tej grupy chemikaliów jest 
niezwykle istotna z uwagi na częstość zawodowego użycia produktów biobójczych przeznaczonych do dezynfekcji rąk 
i różnych powierzchni oraz konieczność bezpiecznego postępowania z nimi.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

ejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie 
chemikaliów oraz klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin 
– rozporządzenia REACH I CLP

R

Przepisy rozporządzeń REACH i CLP stanowią obecnie fundament prawa chemicznego w Unii Europejskiej. Przez kolejne 
lata ich obowiązywania, w tym sukcesywnego wprowadzania, organy nadzoru i kontroli w krajach członkowskich zostały 
zobowiązane do działań weryfikujących ten proces, egzekwujących zobowiązania w nich określone oraz do sprawozdaw-
czości opartej na jednolitych zasadach.
Rola inspekcji pracy w nadzorze nad wypełnianiem obowiązków zawartych w obu rozporządzeniach będzie ulegała zin-
tensyfikowaniu. Celem prowadzonych kontroli będzie weryfikacja przestrzegania tych przepisów – w zakresie kompetencji 
przypisanych PIP oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy czynnościach zawodowych przy których występują 
czynniki chemiczne.
Przepisy REACH i CLP mają zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych, dlatego rozporządzenie to ma wpływ 
na funkcjonowanie większości firm w Polsce. Z kolei tzw. dalsi użytkownicy podlegający szczególnemu nadzorowi PIP, 
to w większości firmy stosujące chemikalia, których właściciele często nie zdają sobie sprawy z konieczności spełnienia 
obowiązków określonych w tych przepisach.

bez limitów

***
Działania podejmowane przez PIP będą związane z bieżącymi zmianami prawodawstwa krajowego (będącego w ścisłym 
powiązaniu z kierunkiem ustalania wartości normatywów higienicznych w UE) i przyczynią się do szybkiego reagowania 
w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracujących w wybranych obszarach, których dotyczą nowe wartości 
Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń (NDS). Jednocześnie mając na uwadze istotną rolę PIP w zakresie poradnictwa, 
inspektorzy pracy podczas kontroli będą przekazywali pracodawcom informacje o przepisach bhp odnoszących się do 
kontrolowanej branży oraz o zmianach NDS.
Efektem tych działań będzie zwiększenie bezpieczeństwa pracy w podmiotach kontrolowanych oraz wzrost stopnia zna-
jomości i przestrzegania przepisów. W związku z tym, że określenie poziomu dopuszczalnej ekspozycji pracujących na 
szkodliwe czynniki chemiczne w środowisku pracy przekłada się na zdrowie osób wykonujących pracę w narażeniu na 
nie, podjęte kompleksowe działania PIP przyczynią się do ograniczania negatywnych skutków zdrowotnych i ograniczą 
możliwość wystąpienia wypadków przy pracy.
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Planowana liczba podmiotów objętych kontrolami 

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

bniżenie poziomu ryzyka zawodowego, a w konsekwencji liczby wypadków przy pracy 
w grupie zakładów o wysokiej skali zagrożeń zawodowych
O

51 zakładów

TRATEGIA WZMOŻONEGO NADZORU NAD ZAKŁADAMI PRACY W  LATACH 
2022 – 2024
S

Kontrole prowadzone w formule wzmożonego nadzoru nad zakładami zastrzeżone są dla podmiotów, w których ob-
serwowana jest niepokojąco wysoka liczba wypadków przy pracy oraz wysokie wskaźniki zagrożeń niebezpiecznymi 
i szkodliwymi czynnikami środowiska pracy. Długofalowe (zaplanowane na lata 2022 – 2024) działania kontrolne, 
a także doradcze i informacyjne, ukierunkowane zostaną na wyegzekwowanie stopniowej, systematycznej i trwa-
łej poprawy warunków pracy w tych zakładach.
Podstawowymi miernikami stanu warunków pracy, a zatem kryteriami przesądzającymi o zakwalifikowaniu zakładu do 
tej formy nadzoru, są: liczba wypadków przy pracy zarejestrowanych ogółem, w tym śmiertelnych i ciężkich (jeśli miały 
miejsce) oraz powtarzalność przyczyn i wydarzeń; liczba zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych oraz liczba i rodzaj stwierdzonych 
chorób zawodowych, jeżeli miały miejsce. 
Zintensyfikowana kontrola prawidłowości sporządzanych przez pracodawców dokumentów wewnątrzzakładowych, 
zwłaszcza: oceny ryzyka zawodowego, instrukcji dotyczących stosowanych procesów technologicznych, organizacji bez-
piecznej obsługi maszyn i urządzeń, a przede wszystkim skrupulatne ich stosowanie – powinno przyczynić się do po-
prawy warunków pracy i wzrostu poziomu bezpieczeństwa w zakładach pracy wytypowanych do wzmożonego nadzoru.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

YPADKI PRZY PRACYW

bez limitów

Jednym z najważniejszych zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest badanie okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków 
przy pracy – śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. Podstawowym celem kontroli powypadkowych jest zweryfikowanie 
podejmowanych przez podmioty działań, które powinny polegać na zapobieganiu i ograniczaniu możliwych następnych 
zdarzeń wypadkowych – na podstawie prawidłowej analizy i określeniu środków zapobiegawczych po już zaistniałych wy-
padkach. W szczególności celem jest zbadanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, które wydarzyły się w roku 
sprawozdawczym, a także kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom i zweryfikowanie prawidłowości 
działania zespołów powypadkowych. 
Podczas realizacji kontroli szczególna uwaga zostanie zwrócona na wypadki osób wykonujących pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy. Różnorodność form zatrudnienia w przedsiębiorstwach wiąże się również z koniecz-
nością reagowania przez inspektorów pracy na wypadki osób nieobjętych ubezpieczeniem wypadkowym, w tym także 
wytaczaniem powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy w uzasadnionych przypadkach, jeśli będzie to umożliwiało 
zabezpieczenie interesów ubezpieczeniowych osób poszkodowanych lub członków ich rodzin.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
OIP Katowice

RGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY PODCZAS OBSŁUGI SERWISOWEJ 
E-POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH 
I HYBRYDOWYCH)

O

51 kontroli

Znaczący rozwój motoryzacji opartej na samochodach hybrydowych i elektrycznych spowoduje rozbudowę infrastruktury 
technicznej do obsługi e-pojazdów samochodowych. W punktach dealerskich będą realizowane inwestycje związane 
z zabudową serwisowych stacji ładowania pojazdów hybrydowych i elektrycznych. To spowoduje konieczność sprawdze-
nia zasad prowadzenia eksploatacji ww. urządzeń elektroenergetycznych przez uprawnionych pracowników.
Główne zagrożenia dla serwisantów wykonujących czynności obsługowe baterii akumulatorów zabudowanych w e-po-
jazdach samochodowych są związane przede wszystkim z możliwością porażenia wskutek przepływu prądu stałego 
lub zmiennego przez ciało człowieka. Niebezpieczeństwem związanym z montażem i demontażem oraz formowaniem 
baterii akumulatorowych jest także możliwość wystąpienia zwarć łukowych, których skutkiem może być poparzenie oraz 
występowanie trujących oparów, stanowiących zagrożenie dla dróg oddechowych. Łącznie z możliwością poparzenia 
chemicznego kwasami lub elektrolitem wymienione zagrożenia stanowią przesłankę do przeprowadzenia kontroli pilota-
żowych celem oceny skali wymienionych zagrożeń.
Skontrolowane zostaną procedury bezpiecznej obsługi w zakresie wyposażenia elektrycznego pojazdów osobowych. 
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagrożenia elektryczne oraz mechaniczne związane z demontażem po-
szczególnych ogniw baterii akumulatorowych oraz uprawnienia zawodowe i szkolenia pracowników wykonują-
cych prace eksploatacyjne przy instalacjach elektrycznych zabudowanych w pojazdach hybrydowych i elektrycznych.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli,
OIP Katowice

asady eksploatacji oraz organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych przyłączonych bezpośrednio do sieci 
dystrybucji energii elektrycznej

Z

80 kontroli

RGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH 
ELEKTROENERGETYCZNYCH
O

Kontroli podlegać będzie przestrzeganie przez pracodawców wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji 
urządzeń elektroenergetycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz ocena 
skuteczności podejmowanych przez kontrolowane podmioty działań zapobiegających lub ograniczających zagrożenia 
wypadkowe związane przede wszystkim z możliwością porażenia prądem elektrycznym. Szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na przyjętą organizację pracy, pod kątem zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz na stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych w odniesieniu do przyjętych w kontrolowanych podmiotach za-
sad eksploatacji określonych w instrukcjach eksploatacji.
Skontrolowane zostaną podmioty bezpośrednio przyłączone do systemu dystrybucji energii elektrycznej na po-
ziomie średnich napięć. Prowadzą one eksploatację zarówno elektroenergetycznych urządzeń średnich napięć, jak 
i urządzeń niskich napięć w obszarze dystrybucji energii elektrycznej. Ocenie poddane zostaną służby energetyczne 
będące pracownikami tych podmiotów, ale również firmy zewnętrzne, które posiadają status pracodawcy – jeśli na mocy 
zawartych umów powierzono im usługi związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. W przy-
padku prowadzenia eksploatacji przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne kontrole zostaną przeprowadzone u właści-
ciela urządzeń i jednocześnie w podmiocie, któremu powierzono prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycz-
nych.
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asady eksploatacji urządzeń energetycznych budowy przeciwwybuchowej w źródłach 
wytwórczych – elektrownie i elektrociepłownie
Z

Nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne oraz zmiany w zakresie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych budowy 
przeciwwybuchowej, jakie wynikają z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 
2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie 
wybuchowej uzasadnia konieczność dokonania oceny bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń energetycznych budowy 
przeciwwybuchowej w elektrowniach i elektrociepłowniach. Zmiany w technologii produkcji energii elektrycznej w źródłach 
wytwórczych opartych na blokach parowo-gazowych oraz w tych źródłach wytwórczych, w których jako paliwo podstawo-
we stosuje się materiały o dużej wartości opałowej z wysegregowanych odpadów, tzw. paliwo RDF lub mieszaninę różnych 
rodzajów biomas i  węgli, skutkują nowymi zagrożeniami w  zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Taki stan 
w pełni uzasadnia dokonanie oceny w zakresie bezpieczeństwa systemowego pracy źródeł wytwórczych pracujących na 
tego rodzaju paliwach. W związku z powyższym kontrole z tego zakresu zostaną przeprowadzone w tych okręgowych in-
spektoratach pracy, w których w źródłach wytwórczych są eksploatowane bloki parowo-gazowe oparte na gazie ziemnym 
lub te źródła wytwórcze, gdzie do strumienia paliwa wprowadza się paliwa RDF lub mieszaniny biomas i węgli.

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
OIP Katowice

Planowana liczba kontroli: 15 kontroli
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

GRANICZENIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH 
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY, ROZWOJU I MODERNIZACJI SIECI KOLEJOWEJ
O

W związku z krajowymi planami intensyfikacji prac modernizacyjnych i związanych z rozbudową infrastruktury w sektorze 
kolejowym, w 2022 r. planowane są kontrole w zakresie ograniczenia zagrożeń wypadkowych i zawodowych pracow-
ników wykonujących roboty torowe. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na zagadnienia: właściwej ogólnej orga-
nizacji pracy, prawidłowej koordynacji robót w zakresie bhp pomiędzy wykonawcami na tych samych odcinkach robót 
kolejowych, właściwego przygotowania pracowników do wykonywania pracy oraz wyposażenia stanowisk pracy w nie-
zbędne urządzenia ochronne. Zweryfikowana zostanie prawidłowość stosowania instrukcji kolejowych, szczególnie tych 
związanych z prowadzeniem prac remontowych w pobliżu czynnych linii kolejowych, a także sprawowania niezbędnego 
nadzoru w zakresie zapewnienia pracownikom wymaganego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

100 kontroli

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

OSPODARKA KOMUNALNA – PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW
G

80 kontroli

Dotychczasowe kontrole prowadzone w zakładach gospodarki komunalnej wskazują na istotne zaniedbania w zakre-
sie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków, a stwierdzona powtarzalność 
nieprawidłowości w niektórych obszarach wskazuje konkretne kierunki działań inspektorów pracy. Ujawnione nieprawi-
dłowości stwarzają poważne zagrożenia wypadkowe oraz prawdopodobieństwo wystąpienia chorób zawodowych wśród 
zatrudnionych pracowników.
Ścieki oraz niezdezynfekowane osady ściekowe są siedliskiem różnego rodzaju mikroorganizmów chorobotwórczych 
oraz produktów ich rozkładu. W obiektach i kanałach oczyszczalni ścieków mogą występować gazy toksyczne i wybucho-
we, powstające w wyniku procesów chemicznych zachodzących w tych obiektach oraz pary substancji odprowadzonych 
do ścieków. 
Z tego tytułu szczególną analizą podczas kontroli zostanie objęta problematyka zagrożeń powodowanych przez czyn-
niki szkodliwe, przede wszystkim biologiczne i chemiczne, jak również inne zagadnienia technicznego bezpieczeń-
stwa pracy, takie jak: przygotowanie pracowników do pracy, prawidłowość sporządzenia i stosowania w praktyce zapisów 
oceny ryzyka zawodowego, działalność służby bhp, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych, organizacja 
prac szczególnie niebezpiecznych, w tym zapewnienie asekuracji i nadzoru nad pracownikami, zapewnienie i stosowanie 
właściwych środków ochrony indywidualnej przez pracowników, przygotowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

EZPIECZEŃSTWO PRACY PODCZAS MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU 
WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO, M.IN. Z WYKORZYSTANIEM WÓZKÓW 
JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

B

160 kontroli

Kontrole obejmą zagadnienia mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy podczas prowadzenia prac magazy-
nowych i organizację bezpiecznego transportu wewnątrzzakładowego. Jednym z elementów będzie ocena bezpieczeń-
stwa pracy operatorów wózków jezdniowych i osób współuczestniczących w pracach transportowych. Zweryfikowany 
zostanie stan techniczny wykorzystywanego sprzętu oraz przygotowanie pracowników do pracy w zakresie niezbędnych 
uprawnień i sposobu polecania pracy.
Inspektorzy pracy skontrolują prawidłowość wyznaczania i odpowiedniego oznakowania dróg transportowych i ciągów 
komunikacyjnych, właściwą organizację miejsc składowania towarów oraz oznakowanie miejsc niebezpiecznych. Ocenie 
bezpiecznego organizowania prac magazynowych i transportowych towarzyszyć będzie kontrola przygotowania pracow-
ników do pracy i wywiązanie się pracodawców oraz osób odpowiedzialnych z obowiązków dotyczących przekazania pra-
cującym niezbędnych informacji, mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Działania kontrolne obejmą zakłady pracy, których podstawowa działalność wiąże się z magazynowaniem, rozdzielaniem 
i dystrybucją towarów m.in.: centra logistyczne, dystrybucyjne i przeładunkowe, firmy kurierskie, hurtownie (leków, 
artykułów papierniczych, płodów rolnych, materiałów budowlanych itp.), jak również firmy, w których ze względu na profil 
produkcji prowadzenie prac w zakresie magazynowania i transportu stanowi istotny element cyklu produkcyjnego. Są to 
zakłady produkcji ceramiki budowlanej, produkcji drzewnej, produkcji napojów, nawozów sztucznych, itp.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli,
OIP Wrocław

GRANICZANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH W ZAKŁADACH USŁUG LEŚNYCHO

bez limitów
• Kontrole jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

192 kontrole
• Kontrole zakładów usług leśnych

Celem kontroli będzie weryfikacja przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz – w uzasadnionych przypadkach – legalności zatrudnienia przede wszystkim w zakładach usług 
leśnych, wybranych w drodze przetargów przez Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe do usługowego 
wykonywania prac z zakresu gospodarki leśnej. Efektem kontroli powinna być poprawa bezpieczeństwa pracy w podmio-
tach kontrolowanych – ograniczenie zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych przede wszystkim podczas prowadzenia 
prac związanych z pozyskiwaniem i zrywką drewna. Wyniki przeprowadzonych kontroli powinny wskazać konkretne nie-
prawidłowości, obrazujące poziom bezpieczeństwa pracy w ZUL-ach oraz tendencje występujące w tej grupie zakładów. 
Inspektorzy pracy skoncentrują się na obszarach szczególnie istotnych dla zmniejszenia poziomu wypadkowości 
w sektorze leśnictwa – organizowaniu prac na powierzchniach leśnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami, prowa-
dzeniu ścinki drzew wyłącznie bezpiecznymi technikami, wyposażeniu pracowników w niezbędne i prawidłowo dobrane 
środki ochrony osobistej oraz odzież i obuwie robocze, a także prawidłowości ograniczania wpływu niebezpiecznych 
i szkodliwych czynników środowiska pracy na pracujących.
Kontrole w Państwowym Gospodarstwie Leśnym – Lasy Państwowe ograniczą się do kontroli interwencyjnych, w tym 
w związku z zaistniałymi wypadkami związanymi z pracą.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

ADZÓR RYNKU – KONTROLE WYROBÓW W ZAKRESIE OCENY ICH ZGODNOŚCI 
Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI I INNYMI ORAZ WYDAWANIE OPINII NA WNIOSEK 
ORGANÓW CELNYCH

N

bez limitów

80 kontroli

• Wydawanie opinii na wniosek organów celnych

• Kontrole maszyn w przetwórstwie przemysłowym 
bez limitów

80 kontroli u pracodawców, z wyłączeniem służby zdrowia

• Kontrole sprawdzające w związku z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów

• Kontrole środków ochrony układu oddechowego 

Kontrole w zakresie nadzoru rynku realizowane są przez organy Państwowej Inspekcji Pracy u pracodawców będących 
użytkownikami kontrolowanych wyrobów i produktów. Są one elementem szerokiego obszaru kontroli w krajowym syste-
mie nadzoru rynku, w którym PIP przypisano konkretne grupy produktów podlegających dyrektywom UE, w tym środki 
ochrony indywidualnej oraz maszyny. W stosunku do tych dwóch największych grup produktów powszechnie wyko-
rzystywanych w zakładach pracy kontrole zostaną zaplanowane w określonej liczbie. 
Czynności kontrolne w stosunku do pozostałych grup wyrobów przypisanych kompetencji PIP (m.in. dźwigi, urządzenia 
ciśnieniowe i proste zbiorniki ciśnieniowe, urządzenia spalające paliwa gazowe, urządzenia i systemy ochronne przezna-
czone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych 
granicach napięcia, materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, wyroby pirotechniczne) będą prowadzone 
na wniosek i w związku z powziętymi informacjami o wadach wyrobów. Kontrole z obszaru nadzoru rynku mają na 
celu eliminowanie z użytkowania i obiegu wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie. 
Wpisują się one w działania mające na celu poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa pracowników.
Wydawanie opinii na wniosek organów Krajowej Administracji Skarbowej jest jednym ze stałych zadań kontrolnych z za-
kresu nadzoru rynku, realizowanych w ramach kompetencji przypisanych w tym zakresie organom Państwowej Inspekcji 
Pracy. Krajowy system nadzoru rynku, będący częścią systemu europejskiego, służy m.in. zwiększeniu bezpieczeństwa 
użytkowania produktów i wyrobów nieżywnościowych poprzez eliminowanie z obiegu rynkowego tych, które są niezgodne 
z wymaganiami lub stwarzają zagrożenie dla użytkowników. Działania inspektorów pracy polegają m.in. na wyegzekwo-
waniu od osób odpowiedzialnych doprowadzenia do zgodności tych produktów lub wyrobów z  prawodawstwem Unii 
Europejskiej lub wycofanie ich z obrotu. Kontrole realizowane podczas odpraw celnych są wymiernym, skutecznym i bez-
pośrednim, bo dającym natychmiastowe efekty, środkiem eliminowania u źródła produktów niespełniających wymagań 
lub stwarzających zagrożenie, zanim zostaną wprowadzone do obrotu na terenie Polski, a tym samym na terenie Unii 
Europejskiej.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

RZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
P

Ustawa z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
nakłada na organy Państwowej Inspekcji Pracy obowiązek opiniowania warunków pracy osób niepełnosprawnych za-
trudnionych w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej, stanowisk pracy organizowanych dla osób 
niepełnosprawnych oraz okresowych kontroli prowadzonych nie rzadziej niż co trzy lata, w zakładach posiadających sta-
tus zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej. Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy jest zobligowana 
do przeprowadzania kontroli sprawdzających warunki pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności zatrudnionych na otwartym rynku pracy.
Celem kontroli jest prawidłowość przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy przez pod-
mioty zatrudniające lub zamierzające zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami. Na wniosek starostów, pracodawców 
i organizatorów pracy sprawdzane jest przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, uwzględ-
niające specyfikę ich niepełnosprawności. Ocena stanowisk pracy osób niepełnosprawnych jest wymagana w związku 
z korzystaniem przez pracodawców ze środków PFRON.

bez limitów

• Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, ubiegających 
się o ich nadanie, „rozszerzenie” lub nieposiadających ww. statusów a organizujących stanowiska pracy dla osób 
niepełnosprawnych

80 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 zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i nie upłynął 
okres, na jaki zawarto umowę ze starostą
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
OIP Wrocław

RZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O MIKROORGANIZMACH 
I ORGANIZMACH GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH
P

Jednym z ustawowych zadań PIP jest ocena przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa 
w ustawie o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Część kontroli przeprowadzona zostanie 
w związku z wnioskiem ministerstwa właściwego do spraw środowiska o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu 
inżynierii genetycznej.

bez limitów

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

GRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z WYSTĘPOWANIEM CZYNNIKÓW 
FIZYCZNYCH W ŚRODOWISKU PRACY – HAŁAS I DRGANIA MECHANICZNE
O

W trakcie kontroli inspektorzy ustalą, czy i jakie działania podejmują pracodawcy w celu eliminowania lub ograniczenia 
zagrożeń związanych z występowaniem czynników fizycznych (hałas, drgania mechaniczne) w miejscu pracy oraz oce-
nią skuteczność tych działań. Efektem powinna być poprawa warunków pracy i uzyskanie zgodnego z obowiązującymi 
normatywami poziomu ochrony zdrowia pracowników. Do kontroli zostaną wytypowane małe zakłady pracy, w których 
występuje narażenie zatrudnionych na wspomniane czynniki fizyczne, ustalone na podstawie informacji własnych PIP 
(kontrole z lat ubiegłych), informacji będących w posiadaniu Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych lub na podstawie innych 
źródeł (np. analizy stwierdzonych chorób zawodowych lub ich podejrzeń oraz informacji o liczbie pracujących w warun-
kach zagrożenia, przedkładanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w powiązaniu z PKD danego przedsiębiorstwa).

80 kontroli
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

ONTROLE WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE - W ZAKRESIE 
POSIADANIA KONCESJI DOTYCZĄCYCH PALIW CIEKŁYCH
K

W trakcie kontroli inspektorzy ustalą, czy przedsiębiorcy wypełniają obowiązki wynikające z ustawy Prawo energetyczne 
w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami. 
W ramach realizacji zadań lub kontroli prowadzonych na zasadach i w trybach określonych w ustawie o PIP inspektorzy 
pracy skontrolują spełnienie obowiązku posiadania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
magazynowania, przesyłania i obrotu paliwami ciekłymi, wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa ciekłe oraz 
obowiązku zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych (informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury 
paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności). Ponadto, kontroli może podlegać spełnienie wymogu pro-
wadzenia sprzedaży paliw ciekłych i świadczenia usług magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, ich przesyłania 
lub dystrybucji.

bez limitów
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Krajowa Sekcja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Kontrole skoncentrowane zostaną na sprawdzeniu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w przed-
siębiorstwach oraz w wydzielonych jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospo-
darki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości, które mogą skutkować zdarzeniami wypadkowymi 
lub chorobami zawodowymi. Inspektorzy pracy przeprowadzą działania kontrolne w podmiotach wykonujących prace 
związane z obsługą jednostek pływających oraz prace przeładunkowe na terenach portów morskich, a także w podmio-
tach zajmujących się budową, przebudową oraz remontami jednostek pływających i w podmiotach wykonujących prace 
hydrotechniczne.
Kontrole w zakresie oceny zgodności budowy i stanu technicznego jednostek pływających oraz obiektów zanu-
rzalnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzone zostaną po zgłoszeniu przez armatora statku 
śródlądowego lub obiektu do odbioru. Kontrole, po złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia w sprawie dopuszczenia stat-
ku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzą inspektorzy pracy wchodzący w skład 
Krajowej Sekcji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dokonana zostanie ocena spełniania przez statek śródlądo-
wy lub obiekt wymagań przepisów i zasad bhp oraz wydane zostaną orzeczenia o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu 
jednostki pływającej lub obiektu zanurzalnego do eksploatacji pod względem bhp.
W zakresie statków morskich kontrole dotyczą tych o polskiej przynależności i sprowadzają się do (przed inspekcją pań-
stwa bandery):
• inspekcji wstępnej, przeprowadzanej w celu uzyskania po raz pierwszy certyfikatu wymaganego dla danego statku,
• odpowiedniej inspekcji, jeżeli po przeprowadzeniu jednej z  inspekcji, o  których mowa w  art. 20 ustawy z  dnia 

18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zaszły istotne zmiany w kadłubie, urządzeniach lub wyposażeniu 
statku objętego inspekcją.

bez limitów

ARUNKI PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH GOSPODARKI MORSKIEJ
CENA ZGODNOŚCI BUDOWY I STANU TECHNICZNEGO JEDNOSTEK 

PŁYWAJĄCYCH Z PRZEPISAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY – STATKI 
ŚRÓDLĄDOWE, MORSKIE I OBIEKTY ZANURZALNE

W
O
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

ONTROLA DANYCH ZAWARTYCH W DRUKU ZUS IWAK

Celem kontroli jest sprawdzenie poprawności danych zawartych w druku ZUS IWA, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1205) – podawanych w corocznej informacji przez pracodawców – płatników składki na 
ubezpieczenie wypadkowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Sprawdzanie poprawności danych zawartych w informacji ZUS IWA jest elementem prewencyjnego i ekonomicznego 
oddziaływania inspektorów pracy na kontrolowanych pracodawców oraz przedsiębiorców. Jednocześnie powiązane jest 
z analizą poziomu wypadkowości w danym podmiocie oraz z oceną skuteczności stosowanych środków zapobiegających 
wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.
Prawidłowość przekazywanych danych wpływa na wyliczenie i określenie dla danego podmiotu zróżnicowanej składki 
wypadkowej na kolejny rok składkowy, która wynika z liczby zatrudnionych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu, 
liczby wypadków przy pracy zaistniałych w raportowanym okresie oraz liczby osób zatrudnionych w warunkach zagroże-
nia niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami środowiska pracy.

bez limitów
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W ZAKRESIE
PRAWA PRACY





Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Prawny

ONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMÓW 
CYWILNOPRAWNYCH
K

8 000 kontroli

Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy nadal utrzymuje się na wy-
sokim poziomie, co uzasadnia kontynuowanie działań kontrolno-nadzorczych w  powyższym zakresie. Tym samym, 
działania Państwowej Inspekcji Pracy będą koncentrować się na ocenie warunków świadczenia pracy, w szczególności 
na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, a także umów zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 
gospodarczą – z uwzględnieniem powtarzalności ich zawierania. 
Zadaniem objęte zostaną przede wszystkim te branże, w których w ostatnich latach stwierdzono znaczący odsetek 
nieprawidłowości (tj. budownictwo, handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa 
oraz zakwaterowanie i usługi gastronomiczne).
W  związku z  niedostateczną znajomością przepisów prawa regulujących dopuszczalność zatrudniania na podstawie 
umów cywilnoprawnych, w  tym brzmienia art. 22 §  1 Kodeksu pracy, istotne pozostaną również działania związane 
z udzielaniem porad podczas prowadzonych kontroli w przedmiotowym zakresie.
W związku z wprowadzeniem „minimalnej stawki godzinowej” za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia 
usług, która podlega corocznej waloryzacji, Państwowa Inspekcja Pracy zobowiązana jest do kontroli przestrzegania 
przepisów dotyczących obowiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej, ujętych w ustawie z dnia 10 paździer-
nika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W tym zakresie przewidziane są zarówno kontrole planowe, jak i sta-
nowiące reakcję na skargi. Działania kontrolne zostaną podjęte wobec podmiotów działających w sektorach, w których 
w latach poprzednich ujawniono najwięcej takich nieprawidłowości, jak również w tych, które zawierają najwięcej umów 
cywilnoprawnych (transport i gospodarka magazynowa, usługi administrowania, wytwarzanie energii, informacja i komu-
nikacja, a także zakwaterowanie i usługi gastronomiczne).
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Prawny

ZAS PRACY ORAZ WYPŁATA WYNAGRODZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ 
ZE STOSUNKU PRACY
C

1 000 kontroli

Jak wykazują kontrole przeprowadzone w latach ubiegłych oraz skargi kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy przez 
pracowników, przepisy o czasie pracy i wypłacie należności ze stosunku pracy należą do najczęściej naruszanych unor-
mowań. Zważywszy, że niewywiązywanie się przez pracodawcę z obowiązku prawidłowej i terminowej wypłaty należnych 
składników wynagrodzenia pozbawia pracownika niezbędnych środków utrzymania i ma wpływ na jego funkcjonowanie 
w wielu sferach życia, niezbędne pozostaje kontynuowanie kontroli w przedmiotowym zakresie wobec wszystkich 
pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy w sposób rażący naruszają powyższe przepisy.
Dobór podmiotów do kontroli będzie odpowiadać zróżnicowaniu pracodawców funkcjonujących na terenie danego okrę-
gowego inspektoratu pracy (przy doborze zostaną uwzględnione takie parametry jak: wielkość zatrudnienia, forma wła-
sności, branża, w której notuje się najwyższą liczbę skarg dotyczących powyższego zakresu tematycznego, tj.: handel 
i naprawy, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo). Kontrole realizowane 
w zakresie wyżej wymienionego zadania będą zarówno kontrolami planowymi, jak i przeprowadzanymi w następstwie 
złożonej skargi.
Zakres przedmiotowy kontroli uwzględni przede wszystkim zagadnienia dotyczące rzetelnego prowadzenia ewidencji 
czasu pracy, zapewnienia odpoczynków dobowych i tygodniowych, pracy ponadwymiarowej, jak również pracy w porze 
nocnej oraz w niedziele i święta. 
Kontrole będą zmierzały do wykrycia m.in. przypadków niewypłacenia wynagrodzenia w ogóle bądź nieterminowej reali-
zacji wyżej wymienionego obowiązku, jak również niezapewnienia wypłaty wynagrodzenia w wysokości co najmniej rów-
nej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wyłączenia z minimalnego wynagro-
dzenia dodatku za staż pracy. Inspektorzy pracy zbadają także prawidłowość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia 
oraz rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej. Czynności kontrolne będą służyć ujawnieniu 
nieprawidłowości przy wypłacie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, wynagrodzenia oraz 
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, należności z tytułu podróży służbowej, odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pra-
cy z przyczyn niedotyczących pracownika, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie 
odzieży roboczej.
W razie potrzeby zakres przedmiotowy kontroli zostanie rozszerzony o zagadnienia dotyczące dodatku za staż pracy, 
dodatkowego wynagrodzenia za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, świadczenia urlopowe-
go, premii regulaminowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej, odszkodowania za skrócony 
okres wypowiedzenia.
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Koordynacja: Departament Prawny

GZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZASU 
PROWADZENIA POJAZDU, PRZERW I CZASU ODPOCZYNKU
(DZIAŁANIA W  RAMACH KRAJOWEJ STRATEGII KONTROLI) ORAZ  CZASU 
PRACY KIEROWCÓW

E

Kontrole mają na celu ocenę przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców i czasu prowadzenia pojaz-
du, przerw i czasu odpoczynku określonych rozporządzeniem (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego 
oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3820/85. 
Wskazane przepisy mają poprawić warunki socjalne kierowców objętych ich zakresem oraz wpłynąć na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pomocą w realizacji tych zadań są przepisy: określające maksymalny dzienny, 
tygodniowy i przypadający w okresie dwóch kolejnych tygodni czas prowadzenia pojazdu, przepisy zobowiązujące kie-
rowcę do korzystania z tygodniowego okresu odpoczynku oraz przepisy określające dzienny okres odpoczynku. Przepisy 
te gwarantują odpowiedni odpoczynek kierowcy, umożliwiający bezpieczne prowadzenie pojazdu. 
Zadanie zostanie zrealizowane na zasadach analogicznych jak w  2021 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi 
zarówno kontrole planowe, jak i będące reakcją na skargi. Zgodnie z zakresem kompetencyjnym PIP, kontroli podlegają 
wyłącznie pracodawcy wykonujący transport drogowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o trans-
porcie drogowym. Dobór podmiotów do kontroli powinien odpowiadać zróżnicowaniu pracodawców funkcjonujących na 
terenie danego okręgowego inspektoratu pracy (np. z uwagi na wielkość zatrudnienia). Ma to umożliwić opracowanie 
raportu końcowego obrazującego realną skalę nieprawidłowości.

Planowana do skontrolowania liczba dni pracy kierowców
Na podstawie przyjętej „Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych 
przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 2021 – 2022” ustalono łączny limit dni pracy kierowców podlegających 
kontroli na poziomie 819 012 dni pracy kierowców. 
Wykonanie limitów kontrolnych w pierwszym roku realizacji Strategii (tj. w 2021 r.) w wyższym albo niższym wymiarze zo-
stanie uwzględnione w limicie kontrolnym ustalonym na rok 2022. W przypadku skontrolowania w 2021 r. mniejszej liczby 
dni pracy kierowców niż wynikało to z limitu ustalonego na rok 2021, w 2022 r., liczbę dni pracy kierowców, podlegających 
kontroli należy powiększyć o różnicę pomiędzy zaplanowanym na 2021 r. limitem, a faktycznie wykonanym. Analogicznie 
w przypadku realizacji planu ponad limit kontrolny ustalony na 2021 r., liczba dni pracy kierowców do skontrolowania 
w 2022 r. powinna być pomniejszona o zrealizowaną w 2021 r. nadwyżkę.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Prawny

DUKACJA – PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWNEJ OCHRONY PRACYE

50 kontroli

Celem prowadzenia kontroli w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach szkół, lice-
ach, technikach, ośrodkach szkolno-wychowawczych), dla których organami prowadzącymi są przede wszystkim jednost-
ki samorządu terytorialnego, będzie ustalenie przestrzegania przez dyrektorów placówek oświatowych przepisów 
Kodeksu pracy i ustawy Karta Nauczyciela.
Działania kontrolne w  temacie Edukacja ukierunkowane zostaną, podobnie, jak w  latach ubiegłych, na zagadnienia, 
w zakresie których nieprawidłowości ujawniane są najczęściej. W odniesieniu do zagadnień związanych z nawiązywa-
niem umów o pracę z nauczycielami, stwierdzano liczne przypadki niepotwierdzania na piśmie rodzaju umowy o pracę 
oraz nieprawidłowości w treści umów. Prowadzone czynności kontrolne ujawniły również naruszenia dotyczące sposo-
bów nawiązania stosunku pracy, bowiem zamiast mianowania stosowano umowy o pracę. Ponadto nawiązywano stosun-
ki pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z pominięciem ograniczeń określonych w art. 10 ust. 7 ustawy 
Karta Nauczyciela. Działania kontrolne będą też dotyczyć sposobu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych od nauczycieli będących emerytami lub rencistami, a także terminowości przekazywania odpisów na odrębny 
rachunek bankowy zfśs, jak również nieuzgadniania regulaminów przyznawania świadczeń z  zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych z działającymi organizacjami związkowymi.
Sytuacja epidemiologiczna, jaka zaistniała w 2020 r. spowodowała wprowadzenie konieczności wykonywania pracy 
zdalnej przez nauczycieli, co zrodziło wiele wątpliwości w zakresie sposobu rozliczania ich godzin pracy, jak również 
dodatków do wynagrodzenia, np. dodatku za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych. Tym samym kontrole wykazały 
znaczące nieprawidłowości w zakresie rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz w zakresie ich wynagra-
dzania. Zatem wskazane jest szczegółowe zbadanie powyższych zagadnień w 2022 roku. 
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Prawny

RZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRACOWNICZYCH PLANÓW 
KAPITAŁOWYCH
P

200 kontroli

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), jak i jej 
stopniowym wdrażaniem w latach 2019-2021, Państwowa Inspekcja Pracy zobowiązana jest do kontrolowania obowiąz-
ków nałożonych tymi przepisami. W szczególności kontroli podlegają: obowiązek zawierania umów o prowadzenie 
PPK i umów o zarządzanie PPK, jak i dokonywania wpłat do PPK. 
W 2022 roku działania kontrolne prowadzone będą w stosunku do wszystkich podmiotów zobowiązanych do wprowadze-
nia PPK. Przede wszystkim dotyczyć będą podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób. W typowaniu podmio-
tów do kontroli pomogą informacje pochodzące z ewidencji umów o zarządzanie PPK prowadzonej przez PFR. Porozu-
mienie zawarte 24 marca 2020 r. pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Polskim Funduszem Rozwoju Spółką Akcyjną 
realizuje ustawowy obowiązek udostępniania powyższych danych. Dane te umożliwią prowadzenie kontroli w podmio-
tach wymagających takiej interwencji (nieprzestrzegających przepisów w zakresie zawarcia umowy o zarządzanie PPK). 
Przewidziane są również kontrole na skutek wpływających do PIP skarg.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stosowane będą sankcje określone w art. 106 i art. 107 ustawy o pracow-
niczych planach kapitałowych. Mając na uwadze istotną rolę PIP w zakresie poradnictwa, inspektorzy pracy podczas 
kontroli będą przekazywali pracodawcom informacje o obowiązkach wynikających z tej ustawy, jak również o bieżących 
zmianach tych przepisów.
Efektem tych działań będzie wzrost świadomości pracodawców w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o pracow-
niczych planach kapitałowych.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Prawny

RZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA 
MŁODOCIANYCH ORAZ ZATRUDNIANIA DZIECI DO LAT 16
P

bez limitów

Kontrole będą dotyczyły egzekwowania przepisów związanych z zatrudnianiem młodocianych. Będą ukierunkowane 
w  szczególności na małe i średnie podmioty z takich branż jak: handel i naprawy, pozostała działalność usługowa 
oraz przetwórstwo przemysłowe. Dane z ubiegłych lat wskazują, że w tych podmiotach najczęściej zatrudniani są 
pracownicy młodociani.
W trakcie kontroli inspektorzy będą przede wszystkim badać te zagadnienia, które w ostatnim okresie były najczęściej 
naruszane, a więc obowiązek udzielania informacji przedstawicielom ustawowym młodocianego o ryzyku zawodowym 
oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Weryfikacji będą również podlegały formalności dotyczące prowadzenia 
różnego rodzaju ewidencji związanych z zatrudnianiem pracowników młodocianych, w tym opracowywania wykazów sta-
nowisk i rodzajów prac wzbronionych oraz dozwolonych dla celów przygotowania zawodowego, czy też ewidencji czasu 
pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego, której nieprowadzenie 
uniemożliwia ocenę stopnia narażenia na występowanie warunków wykonywania pracy stwarzających największe zagro-
żenie dla zdrowia młodocianych pracowników.
Inspektorzy poddadzą kontroli także przestrzeganie przepisów dotyczących zawierania umów o pracę w celu przygoto-
wania zawodowego, wynagradzania młodocianych, czy też udzielania im urlopów wypoczynkowych.
Pracodawcy nieprawidłowo sporządzają dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego też kontrolo-
wane będą takie kwestie jak: obowiązek skierowania młodocianych na wstępne badania lekarskie oraz przeprowadzenie 
szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem młodocianego pracownika do pracy, sporządzenie przez 
pracodawców wykazu prac wzbronionych młodocianym oraz oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy, 
uwzględniającej warunki zatrudnienia takiego pracownika, a także wymagane ewidencje.
W ramach tematu będą również prowadzone kontrole dotyczące zatrudniania młodocianych w innym celu niż przygoto-
wanie zawodowe oraz wydawanie zezwoleń na pracę zarobkową dzieci do lat 16.
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Koordynacja: Departament Prawny

RACA ZDALNAP

szczegółowe warunki przeprowadzania kontroli możliwe będą do określania dopiero po wejściu w życie projekto-
wanych przepisów

Planowana liczba kontroli: bez limitów

Należy zwrócić również uwagę na pracę zdalną, której wykonywanie jest obecnie możliwe w oparciu o art. 3 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.). Re-
gulacja ta obowiązuje jednak tylko tymczasowo – w związku z wystąpieniem stanu epidemii i może być stosowana tylko 
przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 
oraz przez okres 3 miesięcy po ich odwołaniu. Praca zdalna jest zatem obecnie formą wykonywania pracy o charakterze 
nadzwyczajnym, wprowadzaną na czas oznaczony w celu przeciwdziałania COVID-19, co ma odzwierciedlenie w regu-
lujących ją przepisach wyżej wymienionej ustawy szczególnej.
Wobec rozpowszechnienia tej formy pracy pojawiły się liczne sygnały i postulaty – zarówno od pracowników jak 
i pracodawców – za wprowadzeniem pracy zdalnej jako rozwiązania stałego. W związku z tym został opracowany 
rządowy projekt ustawy „o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw”, przewidujący uregulowanie 
pracy zdalnej jako rozwiązania do zastosowania w warunkach typowych (a nie nadzwyczajnych), umożliwiający stronom 
stosunku pracy stosowanie tego rozwiązania również po odwołaniu stanu epidemii. 
Projektowana regulacja, która zgodnie z założeniami zastąpi obecne przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy, prze-
widuje doprecyzowanie m.in.: obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną (m.in. zapew-
nienie pracownikowi materiałów, urządzeń technicznych i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, 
pokrycie kosztów związanych z  pracą zdalną) oraz zasady wykorzystywania przez pracownika prywatnych narzędzi 
pracy i materiałów w pracy zdalnej, a także zasady kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy 
zdalnej. Projekt przewiduje także szczególne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i wyodrębnia oka-
zjonalną pracę zdalną, do której, z uwagi na jej szczególny charakter, nie będą stosowane niektóre obowiązki.
W związku z uelastycznieniem możliwości wykonywania pracy poza miejscem zatrudnienia oraz z uwagi na fakt, iż praca 
zdalna może stać się coraz częściej wykorzystywaną formą świadczenia pracy, rolą Państwowej Inspekcji Pracy będzie 
weryfikacja przestrzegania nowych przepisów, w tym kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wy-
konywania pracy w  tej formie. Niezbędna będzie również inspekcja zasad rozliczania pracodawców z  pracownikami 
z tytułu wykonywania pracy zdalnej.
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ZATRUDNIENIA





Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Legalności Zatrudnienia

ONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ 
OBYWATELI POLSKICH
K

Celem kontroli jest egzekwowanie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i  powierzania innej pracy zarobko-
wej i poprzez te działania eliminowanie zjawiska pracy w „szarej strefie” gospodarki. Zadania kontrolne ukierunkowane 
zostaną na ujawnianie przypadków zatrudniania pracowników bez zawarcia na piśmie umowy o pracę (potwierdzenia 
na piśmie warunków tej umowy) w wymaganym terminie, niedopełniania obowiązku zgłaszania osób pracujących do 
ubezpieczeń społecznych czy też niepowiadomienia urzędu pracy przez osobę pozostającą w rejestrze bezrobotnych 
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności. Jednocześnie kontrole służyć będą ujawnianiu przypad-
ków pracy „zadeklarowanej fałszywie”, w szczególności sytuacji stanowiących obejście obowiązujących przepisów prawa 
pracy poprzez zawarcie umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy. 
Czynności kontrolne obejmą także weryfikację dopełniania przez kontrolowane podmioty obowiązku opłacania składek 
na Fundusz Pracy. 
Kontrolami legalności zatrudnienia i  innej pracy zarobkowej obywateli polskich objęte zostaną wytypowane podmioty 
(w szczególności mikroprzedsiębiorstwa i małe zakłady) działające w branżach, w których m.in. w latach poprzednich 
najczęściej stwierdzano nieprawidłowości w tym obszarze (handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, 
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, transport i gospodarka magazynowa). Przy typowaniu podmiotów do kontroli 
uwzględnione zostaną również uwarunkowania lokalne i specyfika danego regionu, które powodują, że nielegalne za-
trudnienie ma miejsce w zakładach określonego profilu. Kontrolami w tym obszarze objęte zostaną także zakłady, które 
powierzają pracę sezonowo i te, w których w określonych porach roku następuje wzrost zatrudnienia (np. punkty ga-
stronomiczne, przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne lub sportowo-rekreacyjne, zakłady, w których okresowo 
następuje zwiększenie produkcji itp.). 
Kontrole legalności zatrudnienia podejmowane będą również na podstawie skarg, informacji pochodzących od innych 
instytucji (w szczególności z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i organów podatkowych), w tym także wskazujących 
na nieprawidłowości dotyczące zatrudniania i wypłacania wynagrodzeń pracownikom, na których ciążą zobowiązania 
alimentacyjne (powierzanie pracy bez umowy o pracę oraz wypłacanie wynagrodzenia za pracę w kwocie faktycznie 
wyższej niż wskazana w treści umowy o pracę).
Typowanie podmiotów do kontroli będzie się także odbywać w oparciu o monitoring mediów, w tym również mediów elek-
tronicznych (artykuły i doniesienia prasowe, fora internetowe itp.). W procesie tym wykorzystywane będą m.in. informacje 
znajdujące się w bazach danych będących w dyspozycji PIP. 
Duży nacisk w działaniach kontrolno-nadzorczych w tym obszarze położony zostanie na współpracę z innymi organami 
(głównie z ZUS-em i  instytucjami podatkowymi), w szczególności w ramach powiadomień, wskazujących na naruszanie 
przez podmiot kontrolowany przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego (nieopłacanie składek do ZUS-u czy też 
zaniżanie podstawy ich wymiaru, nieodprowadzanie zaliczek na podatek, na ubezpieczenia społeczne w konsekwencji 
zatrudnienia „na czarno” itp.).

bez limitów
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ONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ ORAZ 
WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
K

Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców to zadanie kon-
trolne PIP, w  ramach którego dokonuje się całościowego zbadania tego zagadnienia z uwzględnieniem kwestii praw 
pracowniczych cudzoziemców oraz zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
Czynności kontrolne realizować będą wszystkie okręgowe inspektoraty pracy, co do zasady – także w ramach kontroli 
podejmowanych w  innych obszarach tematycznych – w przypadku ujawnienia, że na terenie zakładu pracy wykonują 
pracę cudzoziemcy z  tzw. krajów trzecich (osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EOG lub 
Szwajcarii). 
Celem kontroli jest ujawnianie przypadków nielegalnego powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom i  naruszania 
praw pracowniczych tej kategorii pracobiorców oraz stosowanie adekwatnych środków prawnych służących eliminacji 
stwierdzanych nieprawidłowości. W toku kontroli weryfikowana będzie legalność pobytu cudzoziemców na terytorium RP 
(pod kątem ujawnienia przypadków powierzania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium RP lub 
sprawdzenia, czy tytuł pobytowy cudzoziemca nie wyklucza prawa do wykonywania pracy), jak i legalność samego za-
trudnienia, w szczególności obowiązek legitymowania się stosownym zezwoleniem na pracę (w przypadkach, gdy jest ono 
wymagane) lub innym dokumentem legalizującym wykonywanie przez cudzoziemca pracy na terytorium RP (np. oświad-
czeniem o powierzeniu wykonywania pracy wpisanym do ewidencji prowadzonej przez urząd pracy – w odniesieniu do 
obywateli Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii i Rosji). 
W roku 2022 działania ukierunkowane zostaną także na weryfikację legalności powierzania i wykonywania pracy przez 
cudzoziemców pochodzących z państw azjatyckich, licznie reprezentowanych na polskim rynku pracy (m.in. z Indii, Filipin, 
Bangladeszu, Nepalu, Wietnamu) oraz sprowadzanych do pracy na terytorium RP z krajów zidentyfikowanych jako nowe 
państwa pochodzenia (np. z krajów Ameryki Łacińskiej). 
Kontrole służyć będą m.in. sprawdzeniu, czy praca, którą powierzono cudzoziemcowi, jest wykonywana na warunkach 
określonych w wydanym zezwoleniu lub oświadczeniu. Kontrole obejmować będą również kwestie dotyczące zgłaszania 
cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych i opłacania składek na Fundusz Pracy oraz weryfikację wykonywania przez 
nich pracy na podstawie umów, które nie rodzą obowiązku objęcia ubezpieczeniami społecznymi (umowa o dzieło), celem 
zbadania zasadności ich zawarcia i oceny, czy charakter pracy i sposób jej wykonywania nie wymagał podpisania umowy 
o pracę. 
Źródłem typowania podmiotów do kontroli będą m.in. skargi złożone przez cudzoziemców (zarówno pracujących, jak 
i tych, którzy zakończyli już wykonywanie pracy na rzecz polskich podmiotów) oraz informacje i powiadomienia pochodzą-
ce z innych instytucji czy organizacji (np. informacje od wojewodów nt. wydanych zezwoleń na pracę). 
Dobór podmiotów do kontroli odbywać się będzie także na podstawie informacji pochodzących z monitoringu mediów 
oraz informacji zgromadzonych w zasobach własnych udostępnionych PIP bazach danych (ZUS-u i Publicznych Służb 
Zatrudnienia).
Kontrolami objęte zostaną wytypowane podmioty działające w branżach, w których w ostatnich latach stwierdzano nie-
legalne zatrudnienie cudzoziemców (m.in. w budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej, przetwórstwie prze-
mysłowym) lub które zostały zdiagnozowane jako działające w sektorach objętych największym ryzykiem występowania 
nieprawidłowości związanych z nielegalnym pobytem cudzoziemców na terytorium RP (przetwórstwo przemysłowe, bu-
downictwo, zakwaterowanie i gastronomia). Czynności kontrolne obejmować będą ponadto weryfikację legalności po-
wierzania cudzoziemcom pracy sezonowej w zakładach prowadzących działalność w podklasach Polskiej Klasyfikacji 
Działalności, dla których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka).
Kontrolami objęte zostaną także agencje zatrudnienia, świadczące zarówno usługi pośrednictwa pracy, jak i pracy tym-
czasowej. W tych przypadkach czynności kontrolne prowadzone będą równolegle również w podmiotach korzystających 
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bez limitów

bezpośrednio z pracy cudzoziemców, tj. wobec właściwych pracodawców i pracodawców użytkowników. 
Kontrolami w zakresie legalności powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom objęte będą nie tylko podmioty z sie-
dzibą w Polsce, ale także przedsiębiorstwa zagraniczne, delegujące cudzoziemców do czasowego wykonywania 
pracy na terytorium RP w ramach świadczenia usług – pod kątem prawidłowości delegowania (celem eliminacji przy-
padków tzw. delegowania pozornego w ramach struktur podwykonawczych, gdzie finalny odbiorca usługi na terenie Polski 
jest rzeczywistym pracodawcą cudzoziemca) oraz dopełnienia obowiązków, które na zagraniczne podmioty delegujące 
pracowników do Polski nakładają przepisy o  legalności zatrudnienia (np. w zakresie wymaganych w tych przypadkach 
zezwoleń na pracę). 
Kontrole legalności powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom służyć mają również ujawnianiu i eliminowaniu przy-
padków powierzania pracy w warunkach przymusowych. Zadania kontrolne w tym obszarze realizowane będą we współ-
pracy z innymi organami, m.in. ze Strażą Graniczną (w szczególności w przypadkach powierzania pracy znacznej liczbie 
cudzoziemców) oraz z ZUS-em i organami podatkowymi (m.in. w ramach powiadamiania o podejrzeniu naruszeń przepi-
sów pozostających w kompetencjach tych instytucji).
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WIADCZENIE USŁUG AGENCJI ZATRUDNIENIA I POWIERZANIE PRACY 
TYMCZASOWEJ
Ś

Kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy objęte zostaną agencje zatrudnienia świadczące usługi poradnictwa zawodowego, 
doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy, w tym także kierujące osoby do pracy u pracodawców zagranicznych 
oraz agencje świadczące usługi pracy tymczasowej. Równolegle z kontrolami podejmowanymi w agencjach pracy tymcza-
sowej realizowane będą czynności kontrolne u pracodawców użytkowników, na rzecz których i pod których kierownictwem 
świadczą pracę tymczasową osoby skierowane do tych podmiotów z ww. agencji. 
Celem realizowanych czynności kontrolno-nadzorczych jest sprawdzenie, czy agencje zatrudnienia prowadzą działal-
ność zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy regulującymi świadczenie tego 
typu usług.
W stosunku do podmiotów powierzających pracę tymczasową oraz korzystających z pracy tymczasowej celem weryfikacji 
będzie sprawdzenie, czy spełnione zostały wymagania wskazane w przepisach ustawy o zatrudnianiu pracowników tym-
czasowych.
Działania Państwowej Inspekcji Pracy zmierzać będą do ujawnienia podmiotów świadczących ww. usługi nielegalnie, tj. 
bez wymaganego prawem certyfikatu marszałka województwa oraz tych, które w związku z prowadzoną działalnością nie 
zawierają wymaganych umów, pobierają niedozwolone opłaty lub naruszają przepisy o zakazie dyskryminacji osób, dla 
których świadczą swoje usługi. W agencjach pracy tymczasowej i u pracodawców użytkowników ocenie Państwowej In-
spekcji Pracy podlegać będzie wypełnianie obowiązków wobec osób, którym powierzono pracę tymczasową, zarówno tych, 
które spoczywają na agencji zatrudnienia jako formalnym pracodawcy, jak i na pracodawcy użytkowniku, będącym finalnym 
odbiorcą ich pracy oraz sprawdzenie, czy prawa pracowników tymczasowych oraz osób, które świadczą pracę tymczasową 
na innej podstawie niż umowa o pracę tymczasową, są respektowane. Czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy 
zmierzać będą do ustalenia, czy praca tymczasowa powierzana jest wyłącznie w sytuacjach, w których jest to prawnie do-
puszczalne (w celu wykonania prac sezonowych, okresowych i doraźnych lub w celu zastępstwa nieobecnego pracownika) 
i czy rzeczywiście służy zaspokojeniu czasowo zwiększonego zapotrzebowania na pracę w danym podmiocie, a nie stanowi 
obejścia przepisów prawa związanych z powierzaniem pracy o charakterze stałym. 
Uwaga inspektorów pracy koncentrować się będzie na podmiotach, w tym także agencjach pracy tymczasowej, które świad-
czą usługi outsourcingowe, w celu weryfikacji, czy kierowanie osób do pracy w podmiotach zewnętrznych w ramach out-
sourcingu/leasingu nie stanowi w rzeczywistości pracy tymczasowej lub czy nie mamy do czynienia z obejściem przepisów 
prawa w sytuacji, gdy u odbiorcy takiej pracy występuje zapotrzebowanie na pracę stałą. 
Działalność kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy obejmować będzie również agencje zatrudnienia założone lub prowa-
dzone przez cudzoziemców, w szczególności agencje świadczące usługi pośrednictwa do pracy u pracodawców zagra-
nicznych oraz usługi pracy tymczasowej na rzecz pracodawców użytkowników w innych krajach europejskich.
Typowanie podmiotów do kontroli odbywać się będzie m.in. na podstawie skarg kierowanych do naszego urzędu, powiado-
mień z innych urzędów i organizacji, a także na podstawie danych o podmiotach świadczących usługi agencji zatrudnienia 
zawartych w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Poza tym typowanie podmiotów do kontroli odbywać się będzie na 
podstawie monitoringu mediów, w tym także elektronicznych, głównie w celu pozyskania informacji o podmiotach czy 
osobach fizycznych, które świadczą tego typu usługi nielegalnie. 
Realizacja czynności Państwowej Inspekcji Pracy w  tym zakresie będzie miała miejsce w ścisłej współpracy z  innymi 
organami i instytucjami, w szczególności z marszałkami województw, do których kierowane będą powiadomienia mające 
na celu eliminację z rynku tych podmiotów, które świadczą usługi agencji zatrudnienia z naruszeniem przepisów obowią-
zującego prawa.
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• Agencje zatrudnienia prowadzone przez podmioty/cudzoziemców spoza UE

400 kontroli
• Agencje zatrudnienia – egzekwowanie przestrzegania przepisów o warunkach prowadzenia agencji

50 kontroli
• Outsourcing/leasing a praca tymczasowa

• Agencje pracy tymczasowej – egzekwowanie przestrzegania przepisów o zatrudnianiu pracowni-
ków tymczasowych

bez limitów
• Pracodawcy użytkownicy

200 kontroli

bez limitów
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ELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGD

Działania kontrolne dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług realizowane są dwukierunkowo. 
Obejmują procesy delegowania pracowników z i na terytorium RP. 
Kontrole dotyczące delegowania pracowników z terytorium RP realizowane są w stosunku do podmiotów z siedzibą 
na terytorium Polski, które kierują zatrudnionych przez siebie pracowników lub osoby, którym powierzono pracę na innej 
podstawie niż umowa o pracę, do czasowego wykonywania pracy za granicą w następujących okolicznościach: w związ-
ku z umową zawartą z zagranicznym kontrahentem na realizację określonej usługi, do pracy w podmiocie powiązanym 
z polskim przedsiębiorstwem osobowo lub kapitałowo (np. do zagranicznego oddziału polskiej spółki) lub w  ramach 
pracy tymczasowej – przez agencję zatrudnienia z siedzibą na terenie naszego kraju. 
Typowanie do kontroli polskich podmiotów delegujących pracowników za granicę odbywać się będzie przede wszystkim 
na podstawie wniosków kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy przez instytucje zagraniczne (tzw. organy właści-
we) za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI). Są one przesy-
łane do nas najczęściej w związku z kontrolami podejmowanymi przez instytucje w państwie przyjmującym, w stosunku 
do polskich firm świadczących usługi na ich terytorium (w zakresie przestrzegania regulacji prawnych obowiązujących 
w kraju oddelegowania). 
Podstawę typowania firm do kontroli stanowić będą także skargi osób delegowanych przez polskie podmioty za 
granicę na niezapewnienie im określonych warunków zatrudnienia w związku z wykonywaniem pracy poza terytorium 
RP (np. w zakresie wynagrodzenia za pracę zgodnego z regulacjami państwa przyjmującego) oraz powiadomienia od 
innych instytucji i organów (np. ZUS-u). 
Do kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy nie należy weryfikacja dopełnienia przez polskie podmioty delegujące pra-
cowników za granicę obowiązków wynikających z  innego niż polskie ustawodawstwo pracy (regulacji państwa przyj-
mującego). Istota tych kontroli polega na zebraniu, w  ramach czynności inspektorów pracy prowadzonych w Polsce, 
określonych informacji czy dokumentów dotyczących osób delegowanych do pracy poza terytorium RP lub związanych 
z funkcjonowaniem firm delegujących (np. w zakresie wielkości obrotów, zawieranych umów, opłacania składek do ZUS-u), 
które stanowią podstawę dla instytucji kontrolnych za granicą do dokonania oceny prawidłowości procesu delegowania 
z perspektywy przepisów obowiązujących w państwach przyjmujących, których polskie firmy zobowiązane są przestrzegać. 
Ocena taka dokonywana jest zarówno w odniesieniu do samego podmiotu (czy firmę można uznać za pracodawcę dele-
gującego) jak i delegowanych przez niego pracowników (czy wykonują oni pracę za granicą tymczasowo i czy zapewniono 
im określone warunki zatrudnienia). Kontrole te wykonywane będą we współpracy z innymi instytucjami krajowymi (głównie 
z ZUS-em i organami podatkowymi), w szczególności wówczas, gdy na potrzeby realizacji zadań PIP niezbędne będzie 
pozyskanie informacji pozostających w dyspozycji tych instytucji. 
W kontrolach dotyczących delegowania pracowników z terytorium RP uwaga inspektorów pracy koncentrować się będzie 
także na podmiotach zarejestrowanych w Polsce lub prowadzonych przez cudzoziemców, które delegują do pracy za 
granicą obywateli tzw. krajów trzecich. Kontrole w tym zakresie stanowią odpowiedź na obserwowaną na europejskim 
rynku usług (w tym także w Polsce) tendencję, związaną z kierowaniem tej grupy pracowników do wykonywania pracy 
w innych krajach UE/OEG i Szwajcarii i występującymi w związku z tym nieprawidłowościami. Ich celem będzie ujawnia-
nie i eliminowanie przypadków tzw. pozornego delegowania, polegającego m.in. na kierowaniu do czasowego wy-
konywania pracy poza granicami RP cudzoziemców, którym formalnie powierzono pracę w polskich przedsiębiorstwach, 
legalizując ich zatrudnienie na terytorium RP, podczas gdy ich zamiarem nie było nigdy wykonywanie pracy w Polsce 
i którzy dokonali bezpośredniego transferu z kraju pochodzenia do państwa przyjmującego na podstawie dokumentów 
legalizujących ich pobyt i  pracę w Polsce. Kontrole te realizowane są łącznie z  czynnościami kontrolno-nadzorczymi 
z zakresu legalności powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, a w przypadkach, w których dotyczą delegowania 
cudzoziemców do pracy za granicą przez polską agencję zatrudnienia, także w zakresie obejmującym świadczenie tego 
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typu usług zgodnie z wymaganiami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Kontrole delegowania pracowników na terytorium RP realizowane są u zagranicznych pracodawców (w tym także 
z siedzibą w tzw. krajach trzecich), delegujących pracowników do czasowego wykonywania pracy na terenie naszego kra-
ju. Służą weryfikacji tego, czy przedsiębiorstwa kierujące pracowników do pracy na terytorium RP dopełniają wymogów 
związanych z delegowaniem, jakie nakłada na nie polskie ustawodawstwo pracy, w szczególności ustawa o delegowaniu 
pracowników w ramach świadczenia usług oraz Kodeks pracy i przepisy wykonawcze (w zakresie, w jakim mają one do 
nich zastosowanie). Obejmują m.in. sprawdzenie, czy pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP powiadomił 
o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (lub zawiadomienia o zmianie da-
nych objętych takim oświadczeniem) i czy określone dokumenty ze stosunku pracy pracownika delegowanego do pracy 
w Polsce przechowywane są (w okresie delegowania) we wskazanym w tym oświadczeniu miejscu na terenie naszego 
kraju. Służą jednak przede wszystkim ustaleniu, czy pracownikowi delegowanemu na terytorium RP zapewniono odpo-
wiednie warunki zatrudnienia (których katalog jest zależny od długości okresu delegowania), wynikające z Kodeksu pracy 
i innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników, na poziomie nie mniej korzystnym niż wynika to z ww. 
regulacji prawnych (np. dotyczące wynagrodzenia za pracę, wymaganej liczby godzin odpoczynku dobowego i tygodnio-
wego, bezpieczeństwa i higieny pracy), których pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP zobowiązany jest 
przestrzegać. 
Celem tych kontroli jest sprawdzenie, czy pracownikowi firmy z siedzibą poza terytorium RP, który został skierowany 
do czasowego wykonywania pracy w naszym kraju, zapewniono odpowiedni poziom ochrony gwarantowany polskim 
ustawodawstwem pracy, w sytuacji, gdy umowa o pracę zawarta przez niego z macierzystym pracodawcą oparta jest na 
przepisach obcego porządku prawnego. 
Kontrole te służą ocenie transferów pracowników firm zagranicznych, realizowanych w ramach swobody świadczenia 
usług, także pod kątem prawidłowości procesu delegowania, celem ujawnienia przypadków, gdy osobę skierowaną do 
pracy na terytorium RP nie można uznać za pracownika delegowanego (głównie w ramach wielopoziomowych struktur 
podwykonawczych kiedy odpowiedzialność i nadzór nad pracą osoby delegowanej przejmuje podmiot inny niż formalny 
pracodawca zagraniczny). 
Typowanie podmiotów do kontroli odbywa się na podstawie złożonych do Państwowej Inspekcji Pracy dokumentów 
notyfikujących fakt delegowania (oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP, zawiadomienie o zmianie 
danych objętych oświadczeniem, umotywowane powiadomienie), skarg pracowników delegowanych, a w przypadkach 
delegowania do pracy w Polsce obywateli tzw. krajów trzecich – na podstawie informacji pochodzących od wojewodów 
o zezwoleniach na pracę w Polsce wydanych dla pracowników delegowanych. 
Kontrole w tym obszarze zagadnień mają służyć eliminowaniu stwierdzanych nieprawidłowości poprzez stosowanie okre-
ślonych środków prawnych, które mogą być stosowane wobec podmiotów zagranicznych na analogicznych zasadach  
jakie dotyczą podmiotów polskich podlegających kontroli PIP.

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Legalności Zatrudnienia

• Delegowanie pracowników z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach świadczenia usług

80 kontroli

• Delegowanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach świadczenia usług

• Delegowanie pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach świadczenia usług
bez limitów

bez limitów
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Planowana liczba podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi:

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

AMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA „KSZTAŁTOWANIE KULTURY 
BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD MŁODZIEŻY”
K

Dostrzegając potrzebę rozwijania działań na rzecz edukacji młodych osób, podnoszenia ich świadomości w dziedzinie 
bezpieczeństwa i praw w pracy, Państwowa Inspekcja Pracy w latach 2022-2024 będzie realizowała ogólnopolską kam-
panię informacyjno-edukacyjną.
Młody, początkujący pracownik jest szczególnie narażony na wypadki przy pracy, ponieważ często nie zna obowiązują-
cych przepisów i zasad bezpiecznej pracy. Dlatego przekaz kampanii będzie skoncentrowany na: upowszechnianiu wiedzy 
o przepisach prawa pracy, w tym bhp, kształtowaniu świadomości zagrożeń zawodowych, informowaniu o możliwościach 
skorzystania z pomocy merytorycznej udzielanej przez PIP oraz kreowaniu postaw i wartości związanych z eliminowaniem 
ryzyka zawodowego.
We współpracy z placówkami oświatowymi będzie realizowany program edukacyjny, adresowany do uczniów oraz studen-
tów. W ramach kampanii prowadzone będą szkolenia tematyczne, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, seminaria, 
konferencje oraz dni otwarte, organizowane przez okręgowe inspektoraty pracy. Dodatkowo, aby dotrzeć do jak najwięk-
szej liczby odbiorców, kampania obejmie również działania medialne, w tym popularyzację przekazu na internetowych 
portalach z ofertami pracy wakacyjnej i sezonowej oraz w mediach społecznościowych, z których korzystają młodzi ludzie.

10 000 uczniów i studentów
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FEKTYWNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYME

Cel programu to popularyzacja zagadnienia prawidłowej oceny ryzyka zawodowego jako kluczowego elementu zarzą-
dzania bezpieczeństwem i prewencji wypadkowej.
Adresatami programu są przede wszystkim mali i średni pracodawcy, pracownicy oraz przedstawiciele służby bhp.
Jego zadaniem jest zmiana podejścia do oceny ryzyka zawodowego. Pokazanie pracodawcom, że jest to narzędzie do 
oceny procesu pracy, pozwalające w profesjonalny sposób wykrywać zagrożenia dla zdrowia oraz podejmować odpo-
wiednie działania korygujące i zapobiegawcze. Przedsiębiorcy, zaangażowani w osiągnięcie poprawy poziomu bezpie-
czeństwa pracy i ograniczenie zagrożeń wypadkowych, otrzymają wsparcie merytoryczne PIP w procesie oceny ryzyka 
zawodowego. Będzie ono polegało m.in. na organizowaniu dla nich szkoleń, udostępnieniu bezpłatnych materiałów 
edukacyjnych oraz na możliwości skorzystania z eksperckiej pomocy inspektorów pracy. W przypadku służb bhp najważ-
niejszym zadaniem jest podniesienie poziomu ich wiedzy z zakresu objętego programem. Natomiast pracownicy będą 
uświadamiani o tym, że mają prawo do konsultacji w obszarze oceny ryzyka zawodowego, informacji nt. zagrożeń wy-
stępujących w miejscu pracy, instrukcji określających zasady bezpiecznego wykonywania pracy i rzetelnego instruktażu 
bhp. Działania w ramach programu będą prowadzone na szczeblu centralnym oraz w okręgowych inspektoratach pracy. 

Planowana liczba podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi:

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

400 pracodawców
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350 pracodawcówPlanowana liczba podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi:

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

Program wspiera pracodawców w osiąganiu trwałej poprawy warunków pracy i doprowadzeniu zakładu do stanu zgod-
nego z przepisami prawa pracy, stanowi dla nich wsparcie w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa, 
zwłaszcza przy pracach, w których występują szczególne zagrożenia dla życia i zdrowia. Ma też na celu upowszechnianie 
dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zagrożeniom wypadkowym i ograniczania ryzyka zawodowego.
Zdobądź Dyplom PIP jest programem prewencyjnym realizowanym na zasadzie samokontroli warunków pracy przez pra-
codawcę – w oparciu o szkolenia przygotowujące do takiego działania i za pomocą opracowanych przez PIP materiałów 
pomocniczych, przede wszystkim listy kontrolnej z komentarzem. 
Na etapie identyfikacji występujących w zakładzie nieprawidłowości i zagrożeń (samokontroli), a następnie planowania 
i realizacji - adekwatnych do jej wyników - działań dostosowawczych i naprawczych, pracodawca może korzystać z nieod-
płatnej pomocy eksperta PIP.
Ostatni etap programu to audyt sprawdzający prawidłowość i kompletność przeprowadzonych działań. Jego pozytywny 
wynik skutkuje przyznaniem pracodawcy wyróżnienia - Dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy.
Program, realizowany w cyklach rocznych, jest adresowany do małych przedsiębiorstw z różnych branż, zatrudniających 
do 20 pracowników.
W wyniku inicjatywy Głównego Inspektora Pracy, realizacja „Zdobądź Dyplom PIP” uzyskała wsparcie Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zaangażowanie przedstawicieli Stowarzyszenia  
obejmie rekrutację zakładów do udziału w programie i udzielanie pracodawcom specjalistycznej pomocy na etapie identy-
fikacji nieprawidłowości i działań dostosowawczych w zakładach, po wcześniejszych uzgodnieniach z inspektorami pracy.

ROGRAM PREWENCYJNY „ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP”P
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Planowana liczba podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi:

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

ZIAŁANIA PREWENCYJNO - PROMOCYJNE W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM 
POD HASŁEM: „SZANUJ ŻYCIE! BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE 
ROLNYM” 

D

Cel programu to upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pracy w rolnictwie poprzez: 
• podnoszenie poziomu wiedzy rolników w zakresie zagrożeń zawodowych związanych z pracą w indywidualnych go-

spodarstwach rolnych;
• propagowanie bezpiecznych zachowań na wsi oraz kultury bezpiecznej i higienicznej pracy wśród społeczności wiej-

skiej podczas organizowanych szkoleń i spotkań;
• współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w rolnictwie z partnerami i podmiotami upowszech-

niającymi zasady bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, w tym m.in. z jednostkami terenowymi KRUS, ośrodkami do-
radztwa rolniczego, organami administracji państwowej, samorządami terytorialnymi, zawodowymi i gospodarczymi, 
szkołami oraz innymi podmiotami.

Program jest kierowany do rolników indywidualnych oraz członków ich rodzin, a  także studentów kierunków rolniczych 
(w tym praktykantów). Ponadto adresatami działań prewencyjno-promocyjnych są wszyscy przedstawiciele społeczności 
wiejskiej i inne, wyżej niewymienione osoby, narażone na utratę życia lub zdrowia w związku z wykonywaniem pracy rolni-
czej (np. osoby pracujące dorywczo, sezonowo).
Realizacja działań prewencyjno-promocyjnych na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym prowadzona jest po-
przez doradztwo techniczne i porady z zakresu bhp w trakcie wizytacji gospodarstw rolnych i miejsc wykonywania prac po-
lowych, poprzez organizację szkoleń, prelekcji, pogadanek, konkursów dotyczących problematyki bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia przy pracy rolniczej oraz organizowanie stoisk PIP podczas wydarzeń branżowych związanych z rolnictwem.

12 000 dzieci
 6 000 rolników
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Planowana liczba podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi:

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

NNE DZIAŁANIA PREWENCYJNO-PROMOCYJNE, W TYM DZIAŁANIA 
W ZAKŁADACH PRACY W CELU OCHRONY PRACOWNIKÓW W SYTUACJACH 
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

I

W tym temacie realizowane będą wszystkie działania prewencyjno-promocyjne prowadzone w okręgowych inspektora-
tach pracy, których nie obejmują wydzielone tematy prewencyjne i edukacyjno-informacyjne ujęte w Programie Działania 
Państwowej Inspekcji Pracy. 
W 2022 r., ze względu na sytuację epidemiczną, inicjatywy okręgowych inspektoratów pracy w ramach niniejszego za-
dania będą skupione również na popularyzacji wiedzy o szczególnych rozwiązaniach chroniących pracowników w czasie 
pandemii COVID-19. Działania te będą polegać m.in. na upowszechnianiu informacji na temat środków ograniczających 
ryzyko związane z narażeniem na SARS-CoV-2, czy o wpływie wprowadzonych uregulowań prawnych związanych z za-
grożeniem epidemicznym na przepisy z obszaru prawnej ochrony pracy.

bez limitów

Planowana liczba podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi:

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

ROGRAM PROFILAKTYCZNY „PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM 
STRESU W MIEJSCU PRACY”
P

Celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu i innym zagrożeniom psychospołecznym takich jak 
dyskryminacja, nierówne traktowanie oraz ograniczanie ich poziomu w miejscu pracy poprzez:
• dostarczanie i upowszechnianie wiedzy na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych;
• inspirowanie podmiotów do rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem;
• merytoryczne wsparcie przedsiębiorstw zainteresowanych przeprowadzeniem oceny stresogenności cech pracy 

w  ramach programu profilaktycznego poprzez udostępnienie narzędzia (Skala Ryzyka Psychospołecznego) oraz 
przygotowanie – w oparciu o wyniki tej oceny – propozycji działań naprawczych; 

• promowanie przykładów dobrych praktyk, w tym w zakresie działań naprawczych, w kontekście przeciwdziałania 
stresowi oraz innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy.

Program przygotowuje pracodawców i pracowników na wypadek wystąpienia niepożądanych zdarzeń, uświadamia po-
tencjalne skutki stresu i omawia metody radzenia sobie z nim. Program stanowi kompleksowe działanie, składające się 
z kilku ścieżek, w których oprócz zadań edukacyjnych, na życzenie uczestników, można przeprowadzić analizę sytuacji 
w przedsiębiorstwie pod kątem stresogenności cech pracy, które można wykorzystać do oceny ryzyka zawodowego.

80 pracodawców
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ONKURSY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

onkurs pn. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”K

onkurs wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje 
prawa w pracy”
K

Konkurs ma wyłonić najlepszych polskich pracodawców, dla których bezpieczeństwo pracowników jest jednym z głów-
nych priorytetów. Nagradzani pracodawcy wdrażają nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem, dążą do ogra-
niczania zagrożeń oraz aktywnie współdziałają z pracownikami na rzecz podnoszenia standardów ochrony pracy. Swo-
imi działaniami przyczyniają się do rozwoju kultury bezpieczeństwa. W konkursie uczestniczą przedsiębiorcy o różnym 
profilu działalności oraz formach własności, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu bezpieczeństwa i warunków pracy. 
Oceniani są w trzech kategoriach, ze względu na wielkości zatrudnienia:
• I kategoria - zakłady pracy do 49 zatrudnionych,
• II kategoria - zakłady pracy od 50 do 249 zatrudnionych,
• III kategoria - zakłady pracy powyżej 249 zatrudnionych.
Konkurs realizowany jest w dwóch etapach: regionalnym i centralnym.
Wszyscy uhonorowani pracodawcy zostają wpisani na „Złotą Listę Pracodawców” Państwowej Inspekcji Pracy oraz otrzy-
mują nagrodę w formie statuetki Mecum Tutissimus Ibis.

Konkurs popularyzuje wiedzę o bhp i prawie pracy. Jego celem jest upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz 
wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i ich bezpieczeństwa. Konkurs przebiega w trzech etapach: na poziomie szkol-
nym, wojewódzkim i ogólnokrajowym. Zadaniem konkursowym dla uczestników jest udzielenie odpowiedzi na pytania 
z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarob-
kowej. 
Laureaci konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów i ewentualnych partnerów konkursu, a uczestni-
cy etapu regionalnego i etapu centralnego otrzymują okolicznościowe dyplomy. 
Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem IX edycję konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowane-
go w roku szkolnym 2021/2022.
Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

K
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onkurs „Bezpiecznie od startu”K

Konkurs popularyzuje wiedzę z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
Jego adresatami są uczniowie zawodu w rzemiośle, czyli młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawo-
dowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniowie odbywający praktykę u rzemieślników. Konkurs składa się z dwóch 
etapów:
• regionalnego,
• ogólnokrajowego.
Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, okręgowe inspektoraty 
pracy we współpracy z kuratoriami oświaty oraz szkołami zawodowymi. Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: 
Główny Inspektorat Pracy oraz Związek Rzemiosła Polskiego.
W 2022 r. odbędzie się XX, jubileuszowa edycja Konkursu.

onkurs „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”K

Celem konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” jest promowanie działalności społecznych inspektorów 
pracy, którzy realizując swoje ustawowe zadania, skutecznie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakła-
dach i ochronę uprawnień pracowniczych.
Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i krajowego. Mogą w nim uczestniczyć zakładowi, oddziałowi i gru-
powi społeczni inspektorzy pracy, zgłoszeni przez organizacje związkowe.
Oceny uczestników dokonują zespoły eksperckie, w skład których wchodzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz reprezentatywnych central związkowych – Forum Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Wojewódzkie Komisje Konkursowe 
w 16 okręgowych inspektoratach pracy oceniają działalność zgłoszonych kandydatów i wskazują maksymalnie po trzech 
laureatów, którzy uzyskują kwalifikację do etapu krajowego. Na szczeblu centralnym, Kapituła powołana przez Głów-
nego Inspektora Pracy, weryfikuje oraz opiniuje nadesłane z okręgów dokumentacje i wnioski. Główny Inspektor Pracy, 
na wniosek Kapituły, przyznaje wyróżnienia 16 społecznym inspektorom pracy, spośród których wyłanianych jest trzech, 
uhonorowanych nagrodami głównymi. 
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onkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”K

onkurs „Buduj bezpiecznie”K

Celem konkursu jest upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pracy w rolnictwie poprzez podnoszenie poziomu wiedzy 
rolników oraz członków ich rodzin w zakresie zagrożeń zawodowych związanych z pracą w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych. Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy m.in. z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Konkurs odbywa się w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Komisje konkursowe wizytują gospodar-
stwa i wyłaniają laureatów poszczególnych etapów konkursu.
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, prowadzące działalność rolniczą (właściciele gospodarstw indywidu-
alnych), ubezpieczone w KRUS.

Konkurs promuje pracodawców, zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych. 
Nagradzane będą szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania przedsiębiorców budowlanych, orga-
nizujących pracę w sposób bezpieczny. W konkursie doceniane będą ponadstandardowe działania na rzecz bhp podjęte 
na konkretnym obiekcie budowlanym, wskazanym w zgłoszeniu. W efekcie powinno to przyczyniać się do wzrostu ogól-
nego poziomu bezpieczeństwa w branży budowlanej.
Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, a partnerem – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budow-
nictwie.
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
• I etap wojewódzki – na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy,
• II etap krajowy – na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy.
Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy robót budowlanych posiadający status pracodawcy. Komisja ocenia budo-
wy na podstawie przekazanej dokumentacji zgłoszeniowej oraz wyników co najmniej dwóch kontroli przeprowadzonych 
w trakcie trwania konkursu. Punktowane jest m.in. prawidłowe zagospodarowanie terenu budowy, systemowe zarządza-
nie kwestiami bezpieczeństwa, stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo 
pracy oraz ponadstandardowe działania na rzecz bezpieczeństwa.

Planowana liczba podmiotów objętych konkursami:

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

bez limitów
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ZAŁĄCZNIKI





Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania ratowników wodnych

Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania ratowników wodnych

Ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach prowadzących magazynowa-
nie, sprzedaż i przetwórstwo złomu metali

Czas pracy kierowcy – normy pracy chronią życie 

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach samochodowych 

Kujawsko-Pomorska Społeczna Akademia Prawa Pracy

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach 
samochodowych 

Bezpieczeństwo pracy i legalność zatrudnienia osób wykonujących pracę przy eksploatacji i obsłudze 
wyciągów narciarskich

Konkurs wiedzy o prawie pracy, bezpieczeństwie i higienie pracy i działalności Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz o historii Porozumień Sierpniowych

Ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie farm wiatrowych, w tym morskich

Czas pracy i wynagrodzenia w kancelariach prawnych i komorniczych 

OIP BIałystOk

OIP BydgOszcz

OIP katOwIce

OIP kIelce

OIP gdańsk

ZADANIA WŁASNE OKRĘGOWYCH INSPEKTORATÓW PRACY 
NA ROK 2022
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Bezpieczeństwo pracy w lecznicach weterynaryjnych, w szczególności ze źródłami promieniowania 
jonizującego

Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkcji materiałów budowlanych 

Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkcji laminatów poliestrowo – szklanych 

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia 
w podmiotach prowadzących działalność handlowo-usługową w regionach turystycznych 

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

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

Bezpieczeństwo pracy w lecznicach weterynaryjnych, w szczególności ze źródłami promieniowania 
jonizującego

Ograniczanie zagrożeń zawodowych w branży szwalniczej 

Eliminowanie zagrożeń zawodowych w pralniach 

Przestrzeganie przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia w piekarniach i cukierniach  

Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania ratowników wodnych 

OIP łódź

OIP Olsztyn

OIP OPOle

OIP luBlIn

Przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia w podmiotach prowadzących działalność 
związaną z turystyką i wypoczynkiem, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze 
sezonowym

OIP kraków
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Ekspozycja pracowników na szkodliwe czynniki reprotoksyczne w środowisku pracy 

Eliminowanie zagrożeń zawodowych w pralniach 

Ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach prowadzących magazynowa-
nie, sprzedaż i przetwórstwo złomu metali 

OIP POznań

OIP rzeszów

Przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia w podmiotach prowadzących działal-
ność gospodarczą w regionach turystycznych, w tym kontrole w pasie nadmorskim 

Konkurs Wzorowy pracownik służby bhp województwa dolnośląskiego

Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących opakowania

Wszechnica związkowa – program informacyjno-edukacyjny 

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia 
w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w regionach turystycznych

Eksploatacja urządzeń poddozorowych na terenie budowy 

OIP warszawa

OIP wrOcław

OIP zIelOna góra

OIP szczecIn
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OIP
Liczba kontroli 

do przeprowadzenia
w 2022 r.

Białystok 2 177    

Bydgoszcz 2 534  

Gdańsk 3 571    

Katowice 6 430    

Kielce 1 735    

Kraków 3 572    

Lublin 2 654    

Łódź 3 607    

Olsztyn 1 837  

Opole 1 531    

Poznań 4 661    

Rzeszów 3 538    

Szczecin 2 280    

Warszawa 5 885    

Wrocław 4 525    

Zielona Góra 1 463
PIP 52 000

PlanOwana lIczBa kOntrOlI w 2022 rOku 
z POdzIałem na OkręgOwe InsPektOraty Pracy
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