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Główny Inspektor Pracy

Niniejszym przedstawiam sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku. Kiedy prezento-
wałam Państwu analogiczny dokument dotyczący roku 2020, wszyscy mieliśmy świadomość, że pandemia korona-
wirusa nieodwracalnie zmieniła rynek pracy. Nikt nie przewidywał wówczas, że za naszą wschodnią granicą wy-
buchnie wojna. To wydarzenie ma i będzie miało wpływ na działania PIP, ale jego pełen zakres ocenimy dopiero 
w kolejnym sprawozdaniu. 

W 2021 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 55 tys. kontroli. Liczba naruszeń przepisów prawa pracy 
ujawnianych w trakcie kontroli przekroczyła 600 tys. Aż jedną trzecią kontroli podejmowaliśmy po skargach pra-
cowników. Większość skarżących sygnalizowało naruszenia dotyczące wypłaty i prawidłowego wyliczenia wyna-
grodzenia za pracę. Kontrolami objęliśmy też 6 tys. podmiotów, u których weryfikowaliśmy legalność powierzania 
pracy blisko 30 tys. cudzoziemcom. Prawie 5 tys. osób świadczyło pracę nielegalnie. 

Prowadziliśmy też działalność poradniczą, konsultacyjną i edukacyjną. Tego rodzaju wsparcie działań kontrolnych 
jest obecnie jednym z filarów Urzędu. Wciąż rozszerzamy takie działania, organizując liczne szkolenia dla wszystkich 
uczestników rynku pracy. Na naszej stronie internetowej rozbudowaliśmy dział poświęcony webinariom. Nie doko-
nalibyśmy tego bez pomocy z zewnątrz. Jestem niezmiernie za nią wdzięczna wszystkim środowiskom naukowym, 
zawodowym i politycznym. Dziękuję członkom Rady Ochrony Pracy, parlamentarzystom oraz partnerom społecz-
nym i instytucjonalnym za wspieranie nas w działaniach na rzecz ograniczania zagrożeń zawodowych oraz zwięk-
szenia poziomu poszanowania prawa pracy.
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Dane ilustrujące działalność PIP w 2021 roku

liczba  
prowadzonych
kontroli 

liczba  
skontrolowanych
podmiotów

63,8 mln 

 

55,8 tys.

3,4 mln

121 tys.

10,9 tys.

4,4 tys.

189,8 tys.

liczba osób pracujących  
w skontrolowanych 
zakładach

odbiorców działań 
prewencyjnych  
i promocyjnych

wydanych  
poleceń ustnych

wydanych  
decyzji  
nakazujących  
wypłatę 
świadczeń

na łączną
kwotę
w złotych

skierowanych 
wniosków  
w wystąpieniach

45,4 tys.

175,7 tys.

wydanych decyzji
dotyczących 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy

 
1,9 tys. 5,8 tys.

odbiorców
z różnych 
branż

przeszkolonych 
pracowników

7,4 tys.

przeszkolonych 
pracodawców
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Kontrola zakładów  
pracy i nadzór  
nad przestrzeganiem
przepisów z zakresu 
prawa pracy,  
w tym bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Główne zadania PIP

Udzielanie bezpłatnych porad
prawnych z zakresu prawa pracy,
legalności zatrudnienia
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
w Centrum Poradnictwa PIP.

Badanie okoliczności
i przyczyn wypadków
przy pracy  
oraz kontrola działań
pracodawców 
zapobiegających
tym wypadkom.

Doradztwo, szkolenia,
działania informacyjne
dla wielu grup zawodowych.
Edukacja młodzieży  
i studentów.

Kontrola legalności
zatrudnienia cudzoziemców
i obywateli polskich.

niewydawania 
świadectw 
pracy 2,9 tys. osób

Wybrane efekty kontroli 
i innych działań PIP w 2021 roku

środków 
ochrony 
indywidualnej 30 tys. osób

oceny ryzyka 
zawodowego 171,7 tys. osób 1,2 tys. osób

rozwiązywania 
umów o pracę

66,5 tys. osób
szkolenia 
pracowników

likwidacja bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia  – 39,7 tys. osób

przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia  – 81,6 tys. osób

45 tys. pracowników otrzymało wynagrodzenia i inne
świadczenia ze stosunku pracy na łączną kwotę 47,9 mln zł

zaległych 
urlopów 20,8 tys. osób

WYELIMINOWANO NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE:

9,8 tys. umów o pracę zawartych z osobami pracującymi
wcześniej na podstawie umów cywilnoprawnych lub bez umów 
zawartych na piśmie 

5,1 tys. osób pracujących na podstawie umów zlecenia lub umów
o świadczenie usług (wobec których naruszono przepisy dotyczące  
minimalnej stawki godzinowej) otrzymało należności na kwotę 1,1mln zł

Promocja ochrony pracy  
i udostępnienie przydatnych  
materiałów i informacji
na stronach internetowych  
oraz mediach 
społecznościowych.

dot.

dot.

dot.

dot.

dot.

dot.
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P rzeprowadziliśmy ponad 6 tys. kontroli na placach 
budów, co stanowiło 11% kontroli zrealizowanych 
przez PIP w 2021 r. W kontrolowanych przedsię-

biorstwach pracowało łącznie prawie 44 tys. osób, w tym 
ponad 35 tys. na podstawie stosunku pracy (80%).

Małe firmy stanowiły 98% kontrolowanych przedsię-
biorstw. Wśród nich dominowały mikroprzedsiębiorstwa, 
czyli firmy o kilkuosobowym zatrudnieniu, aż 82% ogó-
łu skontrolowanych. 

Prawie w 92% kontroli uregulowano nieprawidłowości 
dotyczące bezpiecznego wykonywania prac budowlanych. 
Najwięcej z nich związanych było z wykonywaniem prac na 
wysokości bez zabezpieczenia pracowników przed możli-
wością upadku. Ujawniono również brak bądź nieprawidło-
we zabezpieczenia stanowisk pracy 
środkami ochrony zbiorowej 
przed upadkiem z wy-
sokości – 37% kon-
troli. Oprócz tego 
nie wykonano 
zabezpieczeń:  

otworów w stropach, krawędzi stropów, a także otworów 
w ścianach zewnętrznych. Nieprawidłowo zrobione były 
balustrady, a także przejścia i dojścia do tych stanowisk 
– zwłaszcza wzdłuż klatek schodowych. Ponadto przed-
siębiorcy nie wyposażali pracujących w środki ochrony 
indywidualnej, a jeśli nawet takie środki były, to nikt nie 
wymagał ich stosowania podczas pracy – 22% kontro-
li. Nadal duży problem stanowiło prawidłowe stawianie 
rusztowań roboczych – 35% kontroli. Zagrożenia z tym 
związane występowały podczas montażu lub demontażu 
rusztowań, jak również dotyczyły niezabezpieczenia sta-
nowisk pracy na pomostach rusztowań. Uchybienia zwy-
kle polegały na braku: 
• wyposażenia rusztowań w balustrady ochronne lub 

zamontowania balustrad bez poręczy pośrednich albo 
desek krawężnikowych;

• pełnych podestów roboczych; 
• pionów komunikacyjnych;
• stężeń konstrukcji rusztowania;
• prawidłowego kotwienia, posadowienia. 

Rusztowania przed przekazaniem do użytkowania 
nie były odbierane przez osoby uprawnione. Ponadto 
stwierdziliśmy podczas kontroli brak protokołów od-
bioru rusztowań.

Na budowie  
może być bezpiecznie?
Prace na wysokości bez zabezpieczenia, brak środków ochrony zbiorowej  
czy nieprawidłowy montaż rusztowań – to tylko niektóre uchybienia 
wykrywane przez inspektorów podczas kontroli.

Przedsiębiorcy nie przywiązywali należytej wagi do wy-
grodzenia i oznakowania stref oraz miejsc niebezpiecz-
nych, tj. miejsc, w których istnieje zagrożenie czynnikami 
fizycznymi, mogącymi spowodować uraz. Brak zabezpie-
czenia takich miejsc stwierdzono w 30% kontroli. Nie za-
pewniono wygrodzenia i oznakowania stref w obrębie wy-
konywania prac ziemnych w wykopach lub przy pracach na 
wysokości, takich jak np.: prace dekarskie, ciesielskie, mu-
rarskie i inne prace na stropach, jak również prace na rusz-
towaniach, w tym związane z montażem rusztowań, gdzie 
istniało zagrożenie spadania przedmiotów z wysokości.

Ujawniliśmy również nieprawidłowości przy prowa-
dzeniu robót ziemnych i w wykopach – w 8% kontroli.  
Stwierdziliśmy brak lub nieodpowiednie zabezpieczenie 
ścian wykopów przez wykonanie obudowy lub skarpo-
wania, jak również składowanie urobku bezpośrednio 
przy krawędzi ścian wykopów. Nie było też prawidło-
wych dojść do stanowisk pracy w wykopach.

Ze względu na rażące naruszenia przepisów bhp, in-
spektorzy skierowali 40 wniosków do ZUS-u o pod-
wyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY  9 
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PAMIETAJ O DOBRYCH PRAKTYKACH

Pracownicy wykonujący pracę na wysoko-
ści powinni być zabezpieczeni przed upad-
kiem z wysokości, najlepiej za pomocą 
środków ochrony zbiorowej.



Związki zawodowe wysoko cenią prewencyjne, kon-
trolne i promocyjne działania Państwowej Inspekcji Pracy  
w sektorze budownictwa. Jednym z warunków powodze-
nia tych działań jest współpraca ze związkami zawodowy-
mi i społecznymi inspektorami pracy. W ciągu minionych 
lat udało się znacząco podnieść standardy bezpieczeństwa 
pracy w sektorze. Wypadkowość jednak nadal jest wyso-
ka. Uważamy, że potrzebne są systemowe zmiany w bu-
downictwie, które pozwolą wspiąć się na wyższy poziom 
ochrony pracy. Powinny one objąć ograniczenie liczby 
poziomów podwykonawstwa, obligatoryjne uwzględnia-
nie kosztów bhp w systemie zamówień w budownictwie  
i włączenie do systemu odpowiedzialności za bezpieczeń-
stwo pracy i inwestycji wszystkich uczestników procesu  
– w tym samych inwestorów. To warunek zmiany jakościo-

wej. I, co podkreślamy od lat, niezbędne są większe 
środki na pozyskanie i szkolenie przez PIP wystar-

czającej liczby inspektorów z doświadczeniem 
w budownictwie.

Zbigniew Janowski 
Wiceprzewodniczący Rady Ochrony 
Pracy, Przewodniczący Związku  
Zawodowego „Budowlani”

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami in-
spektorzy pracy wydali 33 381 decyzji (co stanowi 19% 
wszystkich decyzji PIP dotyczących bhp), w tym:
• 3 111 decyzji wstrzymania prac dotyczących 9 111 osób,
• 2 510 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn,
• 1 408 decyzji skierowania do innych prac 3 134 osób,
• 539 decyzji zakazania wykonywania prac dotyczą-

cych 1 989 osób,
• 18 451 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalno-

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

• skierowali do pracodawców 1 612 wniosków w wystą-
pieniach,

• ukarali 2 542 osoby grzywnami w drodze mandatów 
karnych na łączną kwotę ponad 2,9 mln zł,

• zastosowali środki oddziaływania wychowawczego 
wobec 1 060 osób,

• skierowali do sądu 19 wniosków o ukaranie,
• w 2 przypadkach zawiadomili prokuraturę o podejrze-

niu popełnienia przestępstwa.

W ostatnich latach czynności kontrolno-nadzor-
cze były ukierunkowane, w dużej mierze, na likwida-
cję zagrożeń najpowszechniej występujących, po-
wodujących wypadki o najpoważniejszych skutkach. 
Działania te będą kontynuowane w latach następnych 
w jeszcze większym wymiarze. Oprócz poszerzonego 
zakresu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa pracy  
w wybranych podmiotach, kontrole obejmą także za-
gadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy i legalno-
ści zatrudnienia.

W przyszłym roku rozpoczniemy 3-letnią strategię kon-
troli i prewencji w budownictwie, w której działania kontro-
lno-nadzorcze będą ściśle połączone z kampanią i działa-
niami promującymi bezpieczną pracę w tym sektorze. Cel 
strategii ma za zadanie zwiększenie skuteczności PIP w od-
niesieniu do podejmowanych czynności kontrolno-nadzor-
czych i informacyjno-prewencyjnych w branży budowlanej. 
Zakładamy, że kompleksowo zaplanowane przedsięwzię-
cia w ramach strategii poprawią efektywność oddziaływa-
nia na bezpieczeństwo w pracy. Kluczowym jest również 
przekonanie wszystkich uczestników procesu budowla-
nego, że kształtowanie kultury bezpieczeństwa to dzia-
łanie ważne i opłacalne, przynoszące wymierne korzyści 
zarówno w sferze materialnej, jak i społecznej.    

W efekcie działań inspektorów pracy usunięta zosta-
ła większość nieprawidłowości na kontrolowanych 
budowach, w szczególności tych, które powodowały 
bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia. Przy 
czym 82% nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli 
w wyniku realizacji decyzji ustnych – było ich 27 351.

Nasze działania kontrolne i prewencyjne prowadzone 
od lat na rzecz bezpieczeństwa pracy na budowach przy-
noszą skutek w postaci likwidacji wielu zagrożeń dla ży-
cia i zdrowia pracowników budowlanych. W prawidłowej 
realizacji obowiązku organizowania pracy na placu budo-
wy w bezpieczny sposób, obok pracodawcy, najważniej-
sze role pełnią zarówno kierownik budowy, jak i inwestor. 
Powinni oni współdziałać w kształtowaniu sfery organiza-
cyjnej przez cały okres prowadzenia prac budowlanych. 

„Czynnik ludzki”, czyli prawidłowe zachowanie się pra-
cowników jest elementem istotnym z punktu widzenia 
prewencji wypadkowej. Stanowi on nadal najczęstszą 
przyczynę wypadków. Budowanie kultury bezpieczeń-
stwa w odniesieniu do zagrożeń zawodowych związanych 
z wykonywaniem robót budowlanych to jedno z najważ-
niejszych, długofalowych działań i wyzwań także dla PIP.
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Najwięcej wypadków  
na budowach i w przemyśle
Nasze  kontrole prowadzone w firmach  
dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy wiążą się z zapobieganiem 
wypadkom. Działania te jednak muszą  
być oparte o rzetelnie przeprowadzoną  
ocenę ryzyka zawodowego,  
a wnioski profilaktyczne powinny  
być zweryfikowane i jak najszybciej  
wdrożone przez pracodawców.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY  13 
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• Nieprawidłowe 
 zachowanie się  

pracownika – stanowiło 52,8% 

ogółu przyczyn ludzkich.
• Niewłaściwe samowolne zachowanie się  
pracownika – 22,8% (dominowało niewłaściwe 
operowanie kończynami w strefie zagrożenia  

oraz wykonywanie czynności bez 
usunięcia zagrożenia, np. niewyłączenie 

maszyny, niewyłączenie napięcia).
• Brak lub niewłaściwe  

posługiwanie się czynnikiem 
 materialnym przez pracownika  

– 13,0%.

• Wady konstrukcyjne  
lub niewłaściwe rozwiązania  
techniczne i ergonomiczne  

czynnika materialnego (nieprawidłowości  
projektowo-konstrukcyjne czynnika material-
nego) – 84,0% ogółu przyczyn technicznych.

• Niewłaściwy stan czynnika  
materialnego – 7,2%.

• Niewłaściwe wykonanie  
czynnika materialnego – 5,2%.

• Wady materiałowe 
 materialnego – 3,6%.

46,7%

• Niewłaściwa ogólna  
organizacja pracy – 79,2% ogółu 

przyczyn organizacyjnych. 
• Niewłaściwa organizacja  

stanowiska pracy – 14,0%.
• Niewłaściwa eksploatacja  

czynnika 
 materialnego – 6,8%.

36,8%

16,5%

PRZYCZYNY 
WYPADKÓW  
PRZY PRACY  
ZBADANYCH  

PRZEZ PIP



Obowiązkiem pracownika jest nie tylko niezwłoczne 
zawiadomienie przełożonego o zauważonym w zakładzie 

pracy wypadku, lecz także ostrzeżenie współpracowników 
i innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia. 

 14  BEZPIECZEŃSTWO PRACY BEZPIECZEŃSTWO PRACY  15 
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• budowlanym – 103 osoby;
• przemysłowym – 42 osoby;
• transportowym i magazynowym – 32 osoby;
• rolniczym i leśnym – 16 osób;
• handlu i napraw – 13 osób.

Sektor budowlany jest w Polsce od lat najbardziej 
wypadkogennym rodzajem działalności, w którym zda-
rzają się wypadki o najpoważniejszych skutkach.

Do wypadków skutkujących śmiercią poszkodowa-
nych w 2021 r. dochodziło głównie: 
• na terenie budowy (obiekt nowy, rozbierany, burzony, 

remontowany) – 34,6% ogółu poszkodowanych śmier-
telnie;

• w miejscu produkcji przemysłowej – 30,5%;
• w miejscach i środkach komunikacji publicznej – 12,3%;
• na terenach: leśnych, zielonych, w miejscu hodowli  

– 6,2%;
• pod ziemią, wyłączając place budowy (kopalnie)  

– 2,5%;
• w innych miejscach (np. teren: myjni, portierni, wiaty, 

jadalnie/stołówki) – 2,1%.

Kontrola powypadkowa to przede wszystkim usta-
lenie, z jakiego powodu doszło do zdarzenia. Dzięki 
temu można określić konkretne nieprawidłowości, 

które doprowadziły do wypadku oraz wskazać pracodaw-
com działania konieczne do podjęcia, ukierunkowane na po-
prawę stanu warunków pracy i uniknięcie podobnego zda-
rzenia w przyszłości.

Inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 
1 924 wypadków przy pracy zaistniałych w 2021 r. i zgło-
szonych do PIP. W wypadkach poszkodowane zostały  
2 104 osoby, w tym 681 doznało ciężkich obrażeń cia-
ła, a 243 osoby poniosły śmierć.

Poszkodowani, w zbadanych przez inspektorów pracy 
PIP wypadkach przy pracy zaistniałych w 2021 r., najczę-
ściej pracowali w zakładach:
• przetwórstwa przemysłowego – 38,3%;
• budowlanych – 25,5%.

Wśród poszkodowanych śmiertelnie w zbadanych 
wypadkach przy pracy dominowały osoby pracujące 
w następujących sektorach:

W grupie poszkodowanych ogółem w wypadkach 
przy pracy w 2021 r. zdecydowaną większość stanowili 
pracownicy – 83%. Największy udział w liczbie zgło-
szonych do PIP wypadków wsród osób świadczą-
cych pracę na innej podstawie niż umowa o pracę 
i podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu 
stanowią wypadki zleceniobiorców – 86,1%. 

Najczęstszym miejscem świadczenia pra-
cy przez zleceniobiorców w momencie 
wypadku były budowy (dominowa-
ły obiekty w budowie oraz obiekty 
rozbierane, burzone, remontowa-
ne) – 35,6% ogółu zleceniobiorców 
oraz miejsca produkcji przemysło-
wej – 32,4%. 

Wśród wydarzeń powodujących 
wypadki w 2021 r. dominowały:
• upadki osób z wysokości  

– na niższy poziom – 73 poszkodowa-
nych ogółem zleceniobiorców; 

• uderzenia przez spadający z góry 
przedmiot; wciągnięcia poszkodo-
wanego w dół oraz upadek na tym 
samym poziomie – łącznie 50 osób; 

• utrata kontroli nad maszyną lub obra-
bianym materiałem – 30 osób; 

• pochwycenie operatora przez maszynę 
czy urządzenie techniczne – 28 osób.
Państwowa Inspekcja Pracy otrzymała 10 zgło-

szeń o wypadkach zaistniałych w 2021 r., do których 
doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. Wszystkie 
wypadki miały charakter nagłych przypadków medycz-
nych (w tym: udary, zasłabnięcia, niewydolność krążenio-
wo-oddechowa). 

Poszkodowani w wypadkach zbadanych przez PIP byli 
zatrudnieni w następujących sektorach:

ROK ZAISTNIENIA 
WYPADKU  

LICZBA 
ZBADANYCH WYPADKÓW

LICZBA POSZKODOWANYCH W WYPADKACH

OGÓŁEM W TYM:

ZE SKUTKIEM 
ŚMIERTELNYM

Z CIĘŻKIMI OBRAŻENIAMI CIAŁA

 
2021

Ogółem 1 924 2 104 243 681

w tym: zbiorowych 1 40 316 19 31

2020
Ogółem 1 981 2 203 271 719

w tym: zbiorowych 162 378 22 40

2019
Ogółem 2 314 2 636 320 756

w tym: zbiorowych 190 512 34 43

• przetwórstwo przemysłowe – 806,
• budownictwo – 537,
• handel i naprawy – 193,
• transport i gospodarka magazynowa – 122,
• administrowanie i działalność wspierająca – 84,
• rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 67,
• górnictwo i wydobywanie – 53,
• dostawa wody, gospodarka ściekami i odpadami – 46,
• pozostałe – 196.   

Wypadki zbadane przez PIP w latach 2019-2021



Nasze kontrole są spójne z unijnym kierunkiem dzia-
łań w zakresie ochrony osób pracujących przed 
szkodliwym wpływem substancji i mieszanin che-

micznych. Kontrole weryfikowały przestrzeganie unijnych 
rozporządzeń REACH i CLP oraz sklasyfikowanych w nich 
substancji i mieszanin rakotwórczych jako szczególnie 
szkodliwych dla zdrowia. Sprawdzaliśmy bezpieczeństwo 
stosowania cytostatyków, produktów biobójczych, ma-
teriałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych.

Szczególną uwagę podczas kontroli poświęciliśmy sub-
stancjom i mieszaninom o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym. W skontrolowanych podmiotach w kon-
takcie z nimi pracowało 3,6 tys. pracowników (co szó-
sty zatrudniony w tych firmach). Monitorowanie pozio-
mu stężeń czynników rakotwórczych lub mutagennych 
w środowisku pracy ma bezpośredni związek ze sku-
tecznością sprawowania profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad pracownikami. Dobra współpraca pomię-
dzy pracodawcą a lekarzem medycyny pracy wpływa 
na możliwość wykrycia zmian nowotworowych w jak                  
najwcześniejszym stadium.

Dynamiczny rozwój nauki i badań w sektorze che-
micznym skutkuje zmianami w prawodawstwie, które są 
wprowadzane w celu podniesienia poziomu ochrony zdro-
wia i życia pracowników. Za tymi zmianami nie nadążają 
pracodawcy mikro- i małych firm, nie zawsze je monito-
rując. Powoduje to niedopełnianie obowiązków wynika-
jących z wprowadzonych zmian prawnych – przykładem 
mogą tu być pyły drewna i zmiana częstotliwości wykony-

wania badań środowiskowych. Prawie na co piątym
kontrolowanym stanowisku 
pracy nie przeprowadzano 

prawidłowo pomiarów 
czynników o działaniu 

rakotwórczym lub muta-
gennym, a dotyczyło 
to 25% skontrolowa-

nych podmiotów. Kon-
trole PIP dotyczyły 

także prawidłowości 

stosowania przepisów bhp przy pracach w narażeniu  
na szkodliwe oddziaływanie substancji czynnych leków 
cytostatycznych, dla których określono wartości normaty-
wów higienicznych. 

Stwierdzony brak oznaczania stężeń substancji czyn-
nych tych leków w środowisku pracy uniemożliwia doko-
nanie rzetelnej oceny stopnia narażenia pracowników 
podmiotów leczniczych na negatywne skutki zdrowotne 
związane ze szkodliwym oddziaływaniem cytostaty-
ków oraz skuteczną ochronę pracujących w zależności od 
poziomu narażenia.

Podjęliśmy również kontrole w zakładach mogących 
być potencjalnymi sprawcami poważnej awarii przemy-
słowej, w których niebezpieczne 
substancje chemiczne wystę-
pują w ilościach mniejszych 
niż w zakładach zwiększone-
go ryzyka.

Ostrożnie z chemikaliami! 
Produkcja i stosowanie środków chemicznych wymagają szczególnej dbałości  
o bezpieczeństwo osób pracujących przy ich wytwarzaniu, jak też je stosujących. 
Kontrole PIP służą zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia oraz w efekcie 
ograniczają choroby zawodowe.

Liczba osób pracujących w kontakcie z substancjami czynnymi leków cytostatycznych  
w kontrolowanych podmiotach    

SUBSTANCJA CZYNNA LEKU 
CYTOSTATYCZNEGO

LICZBA ZAKŁADÓW, 
W KTÓRYCH SUBSTANCJA 
CZYNNA WYSTĄPIŁA 
W ŚRODOWISKU PRACY

LICZBA OSÓB PRACUJĄCYCH 
W KONTAKCIE 

LICZBA KOBIET PRACUJĄCYCH 
W KONTAKCIE 

Cyklofosfamid 6 536 514

Metotreksat 7 436 416

N-Hydroksymocznik 1 53 52

Etopozyd 6 500 477

Cisplatyna 6 593 560

Fluorouracyl 5 325 303

Doksorubicyna i jej chlorowodorek 6 530 507

Przestrzeganie przepisów dotyczących substancji  
chemicznych, ich mieszanin, czynników  
lub procesów technologicznych o działaniu  
rakotwórczym lub mutagennym    
      

BADANE ZAGADNIENIE
% PODMIOTÓW, 
W KTÓRYCH 
NARUSZONO 
PRZEPISY

Przekazanie do PIP informacji  
o substancjach chemicznych, ich 
mieszaninach, czynnikach lub procesach 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

51

Rejestr pracowników narażonych na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagennych

52

Rejestr prac w kontakcie z ww. czynnikami 52

Pomiary szkodliwych dla zdrowia czynników 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy

46

Instrukcje bhp dotyczące postępowania 
z materiałami szkodliwymi dla zdrowia 
i niebezpiecznymi

30

Magazyny i miejsca składowania/
przechowywania chemikaliów

25

Wyposażenie pracowników w środki ochrony 
indywidualnej przed czynnikami chemicznymi

21

Informowanie pracowników narażonych na 
działanie ww. czynników o wynikach pomiarów

21

Tylko w 15% skontrolowanych firm nie stwierdzono 
naruszeń dotyczących bhp. W zakresie bezpieczeństwa 
związanego z atmosferą wybuchową w miejscu pracy 
nadal występują problemy ze stosowaniem właściwych 
przepisów, pomimo ich obowiązywania od ponad 11 lat.  
Widać to szczególnie w małych podmiotach, w których 
występują duże trudności z identyfikowaniem elementów 
kluczowych dla bezpieczeństwa przeciwwybuchowego 
oraz określeniem zasad ich nadzorowania. Nieprawidło-
wości stwierdzano w obszarze dotyczącym opisu środków 
ochronnych mających na celu: 

• zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej, 
• zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybu-

chowej, 
• ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu, 
• ustalenie terminów dokonywania przeglądów stoso-

wanych środków ochronnych.
Podczas kontroli wytwarzania i przetwarzania two-

rzyw sztucznych szczególną uwagę zwracano na właściwą 
identyfikację występujących czynników chemicznych oraz 
adekwatność podejmowanych przez pracodawców działań 

CIEKŁY  
AMONIAK

SKROPLONY  
GAZ PROPAN 
-BUTAN

METANOL

CHLOR 

PODCHLORYN  
SODU

ACETYLEN 

TLEN

AZOTAN  
AMONU

AZOTAN  
POTASU 

TOLUEN 

INNE  
SUBSTANCJE 
NIEBEZPIECZNE 

POTENCJALNE RYZYKO POWAŻNEJ  
AWARII STWARZAŁY M.IN.:
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BADANE ZAGADNIENIE
% KONTROLI, 
W KTÓRYCH 
STWIERDZONO 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Magazynowanie i składowanie 55

Ocena ryzyka zawodowego 50

Czynniki szkodliwe dla zdrowia 46

Prace szczególnie niebezpieczne 39

Stanowiska i procesy pracy 38

Szkolenia bhp 38

Profilaktyczne badania lekarskie 24

Mikroklimat i środowisko pracy 21

Odzież robocza 21

Środki ochrony indywidualnej 18

Nieprawidłowości w zakresie bhp  
stwierdzone podczas kontroli wytwarzania  
i przetwarzania tworzyw sztucznych 

BADANE  
ZAGADNIENIE

% KONTROLI, 
W KTÓRYCH STWIERDZONO 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Stanowiska i procesy pracy, 
procesy technologiczne

44

Magazynowanie i składowanie 36

Środki ochrony indywidualnej 35

Nieprawidłowości stwierdzone  
podczas kontroli zakładów zaliczanych do 
kategorii potencjalnych sprawców poważnych 
awarii przemysłowych

eliminujących bądź ograniczających zagrożenia. Nieprawi-
dłowości w tym zakresie dotyczyły 28% skontrolowanych 
stanowisk pracy. 

Pracę w bezpośrednim narażeniu na czynniki szkodliwe 
w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych wyko-
nywało 11,9 tys. osób, w tym 824 w warunkach przekro-
czenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia.

Dla stosowanych substancji i mieszanin chemicznych 
nie zapewniano aktualnych kart charakterystyki, wobec 
czego pracowników nie zapoznawano z informacjami 
w nich zawartymi odnośnie zagrożeń i skutecznych spo-
sobów ochrony przed nimi. Środki ochrony indywidualnej 
dobierano w sposób nieuwzględniający poziomów wystę-
pującego zagrożenia, co nie zapewniało ochrony pracują-
cym, nie zabezpieczając ich skutecznie przed wpływem 
chemikaliów.

W związku z trwającą epidemią poszerzyła się grupa 
podmiotów stosujących produkty biobójcze. Nieprawidło-
wości związane z przestrzeganiem obowiązków wynikają-
cych z przepisów o produktach biobójczych do dezynfekcji 
rąk i powierzchni, mających na celu ograniczenie narażenia 
na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz przepisów bhp dla 
stwarzających zagrożenie czynników chemicznych stwier-

dzono w niemal 2/3 kontrolowanych zakładów.
Rozwój technologii i wiedzy w dzie-

dzinie chemikaliów oraz zmieniające 
się przepisy oznaczają konieczność 

zaplanowania wzmożonych dzia-
łań kontrolnych i prewencyjnych 

PIP w najbliższych latach. 
Przybiorą one formę 

strategii kontroli che-
micznych w latach 

2022-2024.    
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W świetle obowiązujących przepisów niedopusz-
czalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-
szyny i inne urządzenia techniczne oraz dostar-

czanie pracownikom środków ochrony indywidualnej, które 
nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, bę-
dących warunkiem oznakowania ich znakiem CE. Kontrole 
wyrobów w tym zakresie – planowe i pozaplanowe na sku-
tek skarg i informacji o nieprawidłowościach otrzymanych 
od użytkowników wyrobów, podmiotów gospodarczych, in-
nych organów kontroli, organów celno-skarbowych – reali-
zowane są w ramach nadzoru rynku. Wpisują się one w kra-
jową strategię nadzoru rynku. 

Podczas kontroli, w przypadku stwierdzenia nieprawi-
dłowości, prowadzono działania zmierzające do przy-
wrócenia stanu zgodności z prawem. 

Inspektorzy pracy występowali do odpowiedzialnych 
podmiotów gospodarczych (producentów, upoważnio-
nych przedstawicieli producentów, importerów, dystry-
butorów) z wnioskiem o podjęcie działań naprawczych 
usuwających uchybienia. Natomiast w razie ujawnie-
nia niezgodności, stwarzających poważne zagrożenie,  
a także gdy podmioty gospodarcze nie wykonały działań 

naprawczych w wyznaczonym terminie, dokumenta-
cję kontroli przekazywano właściwemu okręgowemu 
inspektorowi pracy w celu wszczęcia postępowania 
administracyjnego. Stosowano wówczas środki prawne 
do nałożenia obowiązku wycofania danego wyrobu  
z obrotu lub użytku.

W obszarze nadzoru rynku PIP prowadzi także kon-
trole związane z wydawaniem opinii w sprawie speł-
niania wymagań przez wyroby importowane spoza 
państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  
– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym (UE/EOG). Wydanie przez inspektora pracy opi-
nii negatywnej powoduje niedopuszczenie wyrobów do 
swobodnego obrotu albo dopuszczenie po usunięciu 
stwierdzonych nieprawidłowości. 

Kontrole te służą eliminowaniu importu wyro-
bów bez spełnienia niezbędnych wymagań. Działa-
nia podjęte w pierwszym miejscu ich wprowadzania 
na polski i unijny rynek są skuteczną formą wyklucza-
nia takich praktyk, a jednocześnie chronią pracodaw-
ców przed nabyciem wyrobów, które są niezgodne  
z przepisami Kodeksu pracy.  

Nadzór rynku

WYBRANE SEKTORY NADZORU PIP
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W 2021 r. zakończyliśmy czteroletnią 
kampanię „Czas pracy kierowców a wypadki 
drogowe".  Nasze działania kierowaliśmy 
do pracodawców i pracowników z branży 
transportu drogowego. 

Przerwa w pracy  
na wagę życia 

Państwowa Inspekcja Pracy postawiła na informo-
wanie i edukowanie oraz na uświadomienie adre-
satów kampanii, że przysługujące kierowcom za-

wodowym przerwy i odpoczynki to nie tylko obowiązek 
wynikający z przepisów, ale także wyraz troski o bez-
pieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej 
www.bezpieczniwdrodze.pl wszyscy zainteresowani 
tematyką kampanii mogli znaleźć treści merytoryczne, 
takie jak np. wykaz obowiązujących, najważniejszych 
aktów prawnych z zakresu transportu drogowego oraz 
materiały multimedialne i edukacyjne. Wśród nich warto 
wymienić: poradnik „Czas pracy kierowców” (wydany 
również w języku ukraińskim), informator „ABC kierowcy 
transportu drogowego” i broszurę „Czynniki psycho-
społeczne. Informator dla kierowców”. Na uwagę zasłu-
gują też cztery karty informacyjne, dotyczące przewozu 
towarów i ładunków niebezpiecznych (zgodnie z kon-
wencją ADR). Są to: „Obowiązki uczestników przewozu”, 
„Postępowanie w razie zagrożenia”, „Przewóz towa- 

rów niebezpiecznych” oraz „Zasady zabezpieczeń ładun-
ków”. Bezpłatne, fachowe publikacje udostępniano rów-
nież w formie papierowej.

Niewątpliwym sukcesem kampanii było długofalowe 
oddziaływanie na wzrost poziomu wiedzy przedsta-
wicieli branży transportowej. Adresaci kampanii mieli 
możliwość skorzystania ze wsparcia merytorycznego 
specjalistów PIP podczas spotkań szkoleniowych i do-
radczych, organizowanych przez okręgowe inspekto-
raty pracy. 

Jak najszersze dotarcie do osób zawodowo zwią-
zanych z transportem drogowym – to jeden z najważ-
niejszych celów kampanii. Dlatego okręgowe inspekto-
raty pracy popularyzowały tematykę czasu pracy i bhp  

Przeszkoleni 
pracodawcy: 

nie przerywaj życia!”, „Stres za kółkiem: jak sobie  
z nim radzić?”i „Czas pracy: nie tylko za kółkiem”.  
Artykuły cieszyły się zainteresowaniem przedstawi-
cieli firm transportowych i kierowców zawo-
dowych, którzy chętnie udostępniali  
je w mediach społecznościowych. 
W 2021 roku dzięki partnerskiej współ-
pracy z Polskim Radiem dotarliśmy do 
kierowców zawodowych słucha-
jących w trasie 1 i 3 Programu 
Polskiego Radia, PR24, a także 
Polskiego Radia Kierowców. 
Spot kampanii inspekcji pracy 
pod hasłem „Nie prowadź bez 
przerwy” przypominał kierowcom 
o obowiązkowej przerwie w trakcie 
jazdy i ostrzegał przed zmęczeniem, 
które może doprowadzić do 
wypadku. Oprócz prewencyjne-
go charakteru, spełniał również 
funkcję edukacyjną – zachęcał 
do odwiedzenia strony kampanii, 
zawierającej bazę wiedzy. 

STRONA INTERNETOWA KAMPANII:

- wykaz najważniejszych aktów prawnych,
- bezpłatne szkolenia,
- biblioteka wydawnictw.

Rok 2021 jest ostatnim etapem realizacji kampanii 
„Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”, ale nie ozna-
cza to końca naszych działań w tym zakresie.  Po zakoń-
czeniu kampanii nadal planujemy prowadzić działania 
prewencyjno-promocyjne na rzecz bezpieczeństwa 
pracy w branży transportowej. 

Wszystkie materiały merytoryczne będą w dalszym 
ciągu dostępne w wersjach elektronicznych na www.bez-
pieczniwdrodze.pl.  

podczas konferencji oraz wydarzeń branżowych, a także 
poprzez organizację eksperckich dyżurów przy współ-
pracy z regionalnymi rozgłośniami radiowymi i prasą. 
Prowadziliśmy też działania ogólnopolskie. W Interne-
cie docieraliśmy z przekazem do odbiorców kampanii 
poprzez bannery i artykuły sponsorowane na porta-
lach branżowych, a także za pomocą reklamy w wyszu-
kiwarce Google. Na szczególną uwagę zasługuje cykl 
trzech artykułów sponsorowanych: „Przerwij jazdę,

727 654 606

NOWOŚCI WYDAWNICZE
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W ubiegłym roku wydaliśmy 4 karty
transportowe, które cieszyły się dużym  
zainteresowaniem wśród kierowców.
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Bezpieczna praca w sektorach o wysokim ryzyku wypadkowym to jeden z priorytetów  
PIP. W 2021 r. został zrealizowany ostatni etap 3-letniej kampanii „Dobry przepis  
na bezpieczeństwo” skierowany do wypadkogennej branży przetwórstwa mięsa.

Sposób na udaną kampanię 

Realizacja kampanii polegała na połączeniu dzia-
łań medialnych i kontrolno-prewencyjnych, skie-
rowanych głównie do zakładów mięsnych, cha-

rakteryzujących się podwyższonym poziomem ryzyka 
zawodowego oraz występowaniem poważnych i licz-
nych zagrożeń wypadkowych. Zintegrowane działa-
nia miały doprowadzić do ich ograniczenia poprzez 
egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa 
pracy oraz umożliwienie pracodawcom dosto-
sowania zakładów pracy do obowiązujących 
standardów prawnych – dzięki dobrowolnemu 
udziałowi w programie prewencyjnym. 

Ważnym elementem kampanii  
była promocja jej istotnych założeń, 
 realizowana w latach 2019-2020 
w prasie specjalistycznej 
i w Internecie. W mediach 
promowano stronę interne-
tową naszej kampanii  
– www.bhpnatak.pl. 

Akcje medialne przyczyniły się do 
wsparcia aktywności informacyjnej i szkole-
niowej. Kluczowym elementem kampanii 
pozostawał program prewencyjny oparty 
na zasadzie samokontroli warunków 
pracy. Jego realizację rozpoczynały 

szkolenia dla pracodawców, podczas których specjali-
ści z PIP przekazywali praktyczną wiedzę z zakresu bhp, 
a także materiały do samokształcenia oraz do oceny stanu 
bezpieczeństwa w firmach. 

Pracodawcy deklarujący udział w programie, mogli 
liczyć na nieodpłatne wsparcie i doradztwo 

inspektorów pracy przez cały okres trwania 
programu, a szczególnie na etapie działań 
dostosowawczych w zakładach. Pomocne 

w tych działaniach były materiały uzyskane 
podczas szkoleń organizowanych przez inspek-

cję pracy, w tym specjalna lista kontrolna. 
Przyjęta formuła kampanii, przewidująca 

samodzielną weryfikację nieprawidłowości 
przez pracodawców, wdrożenie działań 

naprawczych przy wsparciu inspektorów, 
a następnie audyt bezpieczeństwa poprzez 

kontrolę, miała korzystny wpływ na wzrost sku-
teczności profilaktyki i ograniczenie zagrożeń 

wypadkowych w zakładach przetwórstwa 
mięsa. Sprawdzianem efektywności dzia-

łań realizowanych w toku współpracy 
prewencyjnej pracodawców z Pań-

stwowej Inspekcji Pracy były kontrole 
inspektorów pracy. Pozytywny 
wynik kontroli sprawdzających 

stanowił warunek otrzymania 
„Zaświadczenia o ukończeniu programu 

prewencyjnego PIP”.  Aż 71 pracodawców 
ukończyło go z wynikiem pozytywnym.  

Informacje upowszechniane  
za pośrednictwem mass mediów doty-
czyły m.in.: zagrożeń występujących przy 
pracy w masarniach i ubojniach, niepra-
widłowości najczęściej stwierdzanych 
w firmach, głównych przyczyn wypadków  
przy pracy czy zapobiegania im. 

Edukacja na wsi 
przynosi wymierne korzyści 

Wpodejmowanych inicjatywach biorą udział nie tylko 
dorośli rolnicy, ale również młodzież, a także naj-
młodsze pokolenie – dzieci w wieku przedszkol-

nym i wczesnoszkolnym.  Z myślą o najmłodszych odbiorcach 
w 2021 r. specjaliści z Departamentu Prewencji i Promocji 
w Głównym Inspektoracie Pracy opracowali merytorycz-
nie i graficznie edukacyjną grę planszową pod nazwą „Bez-
piecznie przed i za płotem”. Przekazanie wiedzy dotyczącej 
zagrożeń występujących w środowisku wiejskim, szczegól-
nie w gospodarstwach rolnych oraz sposobów ochrony przed 
tymi zagrożeniami to najważniejsze zadania gry. Dzięki niej 

dzieci uczą się, jak unikać niebezpiecznych sytuacji na tere-
nie gospodarstwa, w których miejscach powinny się bawić, by 
nie narazić się na utratę życia lub zdrowia. Zdobywają wie-
dzę o bezpiecznym poruszaniu się po drogach oraz o zasa-
dach bhp podczas wykonywania prac pomocniczych na wsi.  

Inspektorzy pracy organizują zajęcia dla dzieci. Prze-
kazują informacje o potencjalnych zagrożeniach, jakie 
mogą je spotkać w gospodarstwach rolnych. Omawiają 
czynności szczególnie niebezpieczne, związane z pro-
wadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno 
powierzać dzieciom poniżej 16. roku życia. 

Szkolenia, wykłady, prelekcje, wizytacje prac rolniczych, działalność wydawnicza, 
a także reportaże oraz akcje informacyjno-promocyjne w mediach – w taki sposób  
w 2021 r. kontynuowaliśmy działania prewencyjne, służące ograniczaniu zagrożeń 
wypadkowych i chorobowych w rolnictwie indywidualnym.
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Rok sprawozdawczy przyniósł wzrost ogólnej liczby 
udzielanych porad o 21,7% zarówno podczas pro-
wadzonych kontroli, jak i w siedzibach okręgowych 

inspektoratów pracy oraz w Głównym Inspektoracie Pracy. 
Najczęściej w 2021 r. porady były udzielane w jednost-

kach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy tele-
fonicznie oraz osobiście, znacznie rzadziej pisemnie czy 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Jeżeli chodzi o podmioty zwracające się do nas 
o pomoc, to w 2021 roku. najliczniejszą grupę stano-
wili pracownicy (w tym byli pracownicy i pracownicy 
niepełnosprawni) – blisko 60% ogółu podmiotów, któ-
rym udzielono porad. Kolejną co do wielkości, liczną 
grupę stanowili pracodawcy – 30% ogólnej liczby porad. 
Z poradnictwa prawnego Państwowej Inspekcji Pracy 
korzystali też cudzoziemcy, związki zawodowe, osoby 
ubiegające się o zatrudnienie, organy samorządu tery-
torialnego, społeczni inspektorzy pracy, rolnicy i inni.  

Pomagamy  
rozwiązywać problemy
W 2021 roku Państwowa Inspekcja Pracy 
udzieliła łącznie 648 949 tys. porad prawnych 
i technicznych, z czego podczas czynności 
kontrolnych 251 111 tys. porad,  
w tym 124 494 tys. technicznych, 104 648 tys. 
prawnych oraz 21 969 tys. z zakresu 
legalności zatrudnienia. 

Należy zazna-
czyć, że znacząco 
wzrosła liczba 
porad udzielanych 
organizacjom związ-
kowym (prawie 47%). 

Odnosząc się  
do tematyki udzielonych 
porad – podobnie jak w latach 
ubiegłych – najwięcej porad doty-
czyło: nawiązania i rozwiązania stosunku 
pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 
pieniężnych, czasu pracy, urlopów pracowniczych, 
uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem 
czy zagadnień legalności zatrudnienia cudzoziemców 
i obywateli polskich. Okazuje się, że występująca pan-
demia nie zmieniła głównego tematu porad prawnych, 
wręcz przeciwnie, likwidacja stanowisk pracy w związku 

z trwającym kryzysem podtrzymała problem nawiąza-
nia i rozwiązania stosunku pracy na poziomie wiodą-
cego zagadnienia udzielanych porad. 

LEGALNE ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW  
PODCZAS PANDEMII

W związku z pandemią nadal otrzymujemy dużo pytań 
– szczególnie od pracodawców – w zakresie badań profi-
laktycznych i szkoleń okresowych oraz stosowania środ-
ków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem choroby 
COVID-19, a także wypadków przy pracy. 

W roku sprawozdawczym ponownie zanotowaliśmy 
wzrost liczby porad prawnych udzielanych cudzoziem-
com, głównie z Ukrainy (podobnie jak w latach poprzed-
nich). Najczęściej zadawane przez cudzoziemców pytania 
dotyczyły legalnego wykonywania pracy w trakcie trwają-
cej pandemii, kart pobytu i zezwoleń na pracę, które utra-
ciły wówczas swoją ważność. 

JAKIE RODZAJE UMÓW O PRACĘ 
PRZEWIDUJE KODEKS PRACY?

ODPOWIEDŹ PIP: 
Zgodnie z art. 25 Kp umowę o pracę zawiera 
się na okres próbny, na czas nieokreślony lub 

określony. Umowę o pracę na okres próbny, 
nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się 

w celu sprawdzenia kwalifikacji pracow-
nika i możliwości jego zatrudnienia  

w celu wykonywania określonego 
rodzaju pracy.  Ponowne zawarcie 

umowy o pracę na okres próbny 
z tym samym pracownikiem jest 

możliwe: jeżeli pracownik ma być 
zatrudniony w celu wykonywania 

innego rodzaju pracy; po upływie co 
najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub 

wygaśnięcia poprzedniej umowy  
o pracę.  Zgodnie z art.  251 Kp 

okres zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę na czas określony, 
a także łączny okres zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę  
na czas określony zawieranych 

między tymi samymi stronami sto-
sunku pracy, nie może przekraczać  

33 miesięcy, a łączna liczba tych 
umów nie może przekraczać trzech.
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Z uwagi na stały wzrost zatrudnienia obywateli Ukra-
iny u polskich pracodawców rośnie również liczba po-
rad udzielanych cudzoziemcom z zakresu obowiązu-
jących przepisów polskiego prawa pracy. Co istotne, 
z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie i ogromną licz-
bę uchodźców przybywających z niej do Polski, po-
wyższy trend będzie się utrzymywał. 

Znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na pomoc 
z zakresu polskiego prawa pracy w języku ukraińskim, 
w czym pomogą pracownicy PIP posługujący się tym 
językiem. 

Należy podkreślić, że działalność prospołeczna reali-
zowana przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie 
bezpłatnego poradnictwa prawnego wywiera pozytywny 
wpływ na przestrzeganie przepisów prawa pracy. Świa-
domość prawna wśród pracodawców i pracowników, co 
do ich obowiązków oraz przysługujących im praw ma 
ogromne znaczenie w zapewnieniu praworządności.
Szczególnie, z uwagi na pandemię, której skutki 
obecnie dotykają pracodawców i pracowni-
ków, rola instytucji organizujących wsparcie 
prawne jest znacząca. Dlatego działalność 
Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie 
bezpłatnego poradnictwa prawnego, 
informacyjna i wydawnicza cieszy się 
ogromną popularnością zarówno wśród 
pracowników, jak i pracodawców. 

Co istotne, pomoc prawna udzie-
lana w jednostkach organizacyjnych 
naszego Urzędu kształtuje postrze-
ganie Państwowej Inspekcji Pracy 
jako instytucji, która w sposób 
właściwy pełni swoją misję.

CZY STAŻ PRACY U PRACODAWCY 
ZAGRANICZNEGO WLICZA SIĘ DO STAŻU 
PRACY W POLSCE?

ODPOWIEDŹ PIP:
  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia  
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy udokumentowa-
ne okresy zatrudnienia, przebyte za granicą  
u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do 
okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej  
w zakresie uprawnień pracowniczych. Ro-
dzaj dokumentacji, jaka potwierdza zagra-
niczne zatrudnienie, nie stanowi przedmiotu 
regulacji przepisów powszechnie obowiązu-
jących. Dokumenty te muszą jedynie w wia- 
rygodny sposób uprawdopodabniać zatru- 
dnienie pracownika u zagranicznego praco-
dawcy w określonym przedziale czasowym. 
Pracodawca może wymagać, aby pracownik 
przedłożył mu dokumentację przetłumaczoną  
na język polski.

Od 2021 roku we wszystkich  
okręgowych inspektoratach pracy  
każdy może uzyskać bezpłatną,  
telefoniczną, ekspercką poradę prawną.

BEZPŁATNY I POWSZECHNY DOSTĘP 
DO PORADNICTWA PRAWNEGO 

W 2021 r. – wychodząc naprzeciw potrze-
bom i oczekiwaniom społecznym, w celu ułatwie-
nia dostępu do bezpłatnego poradnictwa prawnego  
– decyzją Głównego Inspektora Pracy zwiększono 
zakres poradnictwa telefonicznego poprzez urucho-
mienie na stałe dodatkowego (poza Sekcją Centrum 
Poradnictwa w Głównym Inspektoracie Pracy) porad-
nictwa telefonicznego w okręgowych inspektoratach 
pracy, co skutkowało wzrostem ogólnej liczby porad 
o ponad 1/5 w stosunku do roku ubiegłego. Co ważne,  
nastąpił wzrost liczby porad udzielanych drogą 
telefoniczną o 47% w stosunku do roku ubiegłego. 
Ponadto, we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
Państwowej Inspekcji Pracy udzielane są porady oso-
biste i pisemne. 

Należy podkreślić, że zwiększa się również liczba 
innych form wsparcia merytorycznego przez pra-
cowników Państwowej Inspekcji Pracy, takich jak: 
szkolenia tematyczne, kampanie, programy i działa-
nia prewencyjne oraz promocyjne. Przedstawicie PIP 
biorą udział w programach telewizyjnych, radiowych 
i punktach konsultacyjnych, poświęconych zagad-
nieniom prawnej ochrony pracy. Pracownicy inspek-
cji pracy przygotowują także materiały edukacyjne. 
Są to krótkie filmy instruktażowe, wyjaśniające pro-
blematykę prawa pracy, które znajdują się na stro-
nie internetowej naszego Urzędu oraz w serwisie 
YouTube.  
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CO MOGĘ ZROBIĆ, GDY PRACODAWCA  
NIE CHCE WYPŁACIĆ WYNAGRODZENIA?

ODPOWIEDŹ PIP:  Zgodnie z przepisami pra-
codawca ma obowiązek wypłacania wynagro-
dzenia co najmniej raz w miesiącu, w stałym,  
z góry ustalonym terminie. Wynagrodzenie na-
leży wypłacać za miesiąc z dołu, niezwłocznie 
po ustaleniu jego wysokości, nie później niż  
w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca 
kalendarzowego. 

Jednym z podstawowych obowiązków każ-
dego pracodawcy jest terminowe i prawidłowe 
wypłacanie wynagrodzenia. Pracownik, który nie 
otrzymał pieniędzy za pracę ma kilka możliwości 
dochodzenia swoich praw. Są to m.in.: zawiado-
mienie Państwowej Inspekcji Pracy albo złożenie 
pozwu o zapłatę do sądu pracy.



Ta istotna część działalności prewencyjno-promocyj-
nej inspekcji pracy jest realizowana nie tylko lokal-
nie przez okręgowe inspektoraty pracy, ale ma tak-

że zasięg ogólnokrajowy.
Od prawie 30 lat honorujemy laureatów konkursu 

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – przedsię-
biorców, dbających o systematyczną poprawę stanu bhp, 
stających się jednocześnie wzorem dla innych pracodaw-
ców. Reprezentują oni firmy, w których zwraca się szcze-
gólną uwagę na stosowanie środków zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń oraz wdraża systemowe zarzą-
dzanie bezpieczeństwem pracy. 

Nagroda w konkursie jest wyrazem najwyższego uzna-
nia Państwowej Inspekcji Pracy dla dokonań w dziedzi-
nie ochrony zdrowia osób zatrudnionych, dbałości o ich 
bezpieczeństwo, jak też o najwyższe standardy etyczne 
w relacjach pracodawca – pracownik. Zwycięzcy otrzy-
mują statuetkę „Mecum Tutissimus Ibis” – nawiązującą 

Państwowa Inspekcja Pracy w 2021 roku zorganizo-
wała szczególny konkurs, który miał na celu wy-
typowanie do realizacji projektu graficznego wraz 

z hasłem, który będzie promował tematykę bezpieczeń-
stwa pracy w budownictwie. 

Przedsięwzięcie związane było z zaplanowaną na 
kolejne lata kampanią społeczną skierowaną do przedsta-
wicieli tej właśnie branży.  

Uwzględniając fakt, że budownictwo niezmiennie od 
lat jest branżą o wysokich wskaźnikach wypadkowych, 
co stanowi istotny problem społeczny, inspekcja pra-
cy postanowiła zaprosić wszystkie pełnoletnie osoby 
do udziału w konkursie na plakat, który przedstawił-
by w sposób nieszablonowy zagrożenia występujące 
przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Konkursy PIP  
promocją dobrych praktyk

do słów Owidiusza „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy” 
oraz wpisywani są na „Złotą Listę Pracodawców”. 

„Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” to kolejny 
ważny konkurs Państwowej Inspekcji Pracy. Adresowany 
jest do najbardziej zaangażowanych społecznych inspek-
torów pracy, którzy skutecznie wpływają na poprawę stanu 
bezpieczeństwa pracy w zakładach i ochronę uprawnień 
pracowniczych. Nagradzamy tych, którzy dzięki wytrwałej 
służbie społecznej sprawiają, że środowisko pracy staje się 
przyjazne, a jego uczestnicy są świadomi metod przeciw-
działania zagrożeniom. 

Oceny uczestników dokonują zespoły eksperckie, 
w skład których wchodzą przedstawiciele PIP oraz repre-
zentatywnych central związkowych, takich jak: Forum 
Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i OPZZ.  
Za ich rekomendacją Główny Inspektor Pracy przyznaje 
wyróżnienia 16 społecznym inspektorom pracy, spośród 
których trzech otrzymuje nagrodę główną.     

 
Popularyzowanie wiedzy na temat ochrony pracy poprzez różnorodne konkursy  
od wielu lat przynosi wymierne efekty. Dzięki tym inicjatywom nastąpiła znaczna  
zmiana w postrzeganiu i rozumieniu przepisów prawa pracy. 

Mając na uwadze z jak trudnym tematem i wymagają-
cym zagadnieniem musieli zmierzyć się uczestnicy kon-
kursu, można jednoznacznie stwierdzić, że cieszył się on 
bardzo dużym zainteresowaniem, pomimo stosunkowo 
krótkiego okresu trwania. 

Do udziału w konkursie zostało zgłoszonych aż 66 prac 
spełniających wymogi regulaminowe. Kapituła konkursu po 
dokonaniu oceny plakatów, biorąc pod uwagę jakość este-
tyczną prac, ich zawartość merytoryczną, czytelność i siłę 
marketingową, wyłoniła laureata nagrody głównej oraz 
dwa wyróżnienia. Przesłane przez uczestników konkursu 
prace, służyły jako inspiracja przy tworzeniu komunikatów 
skierowanych do adresatów działań Państwowej Inspek-
cji Pracy, a motyw przewodni zwycięskiego plakatu został 
wykorzystany przy opracowaniu materiałów promujących 
przesłanie kampanii „Budowa. STOP wypadkom!”.    

GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY 2021

KONKURS
Pracodawca  
– organizator pracy 
bezpiecznej

KONKURS
Najaktywniejszy  
Społeczny  
Inspektor Pracy

NAGRODA
Głównego  
Inspektora Pracy  
im. Haliny Krahelskiej

1 MIEJSCE
Kamila Dziedzic  
Łączki Kucharskie

WYRÓŻNIENIE
Piotr Gorczyca 
Nowa Ruda

Bezpieczna budowa 
na plakatach

WYRÓŻNIENIE
Jagoda Trębacz 
Koszalin
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dobie pracowniczej. Równie duża liczba ujawnionych nie-
prawidłowości dotyczyła kwestii formalnych, polegających 
na niewłaściwym sposobie wprowadzania systemów i roz-
kładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych. Uchy-
bienia te dotyczyły zapisów w wewnątrzzakładowych źró-
dłach prawa pracy. Nierzetelna ewidencja czasu pracy albo 
jej brak, jak też nieprawidłowości w zakresie określania sys-
temów i rozkładów oraz okresów rozliczeniowych czasu pra-
cy, skutkowały nieprawidłowym naliczeniem wynagrodzenia 
i innych świadczeń ze stosunku pracy. Należy pamiętać, że 
zaniżenie świadczeń wskutek nieprawidłowości w ewidencji, 
dotyczy zarówno wynagrodzenia zasadniczego, jak i pozo-
stałych świadczeń pochodnych, w tym wynagrodzenia urlo-
powego, chorobowego, dodatków za pracę w porze nocnej 
oraz w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z treścią art. 281 Kodeksu pracy:
Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, na-
rusza przepisy o czasie pracy, nie prowadzi dokumenta-
cji pracowniczej lub nie przechowuje jej zgodnie z prze-
pisami, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

W przypadku stwierdzenia takiego wykroczenia prze-
ciwko prawom pracownika inspektor pracy jest uprawniony 
do nakładania mandatów karnych do 2 000 zł w postępo-
waniu mandatowym. Może również występować w charak-
terze oskarżyciela publicznego przed właściwym sądem, 
który może nałożyć grzywnę w maksymalnej wysokości 
przewidzianej powyższym przepisem.   

 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PIP 2020

Odsetek kontroli, w trakcie których stwierdzono  
naruszenia przepisów o czasie pracy

RODZAJ  
NIEPRAWIDŁOWOŚCI

% KONTROLI 
TEMATYCZNYCH, 

W KTÓRYCH 
STWIERDZONO 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

30

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

24

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

19

Nieprawidłowości w zakresie ustalenia roz-
kładu czasu pracy pracownika i poinformo-
wanie pracownika o obowiązującym go roz-
kładzie czasu pracy  
(art. 129 § 3 Kp).

13

Nieprawidłowa rekompensata za pracę 
w dniu wolnym od pracy, wynikającym z roz-
kładu czasu pracy w przeciętnie pięciodnio-
wym tygodniu pracy ( art. 1513 Kp).

8

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

6

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

6

Zatrudnianie pracowników ponad dopusz-
czalną liczbę godzin nadliczbowych prze-
ciętnie w tygodniu (art. 131 § 1 Kp).

4

Niezapewnienie przynajmniej raz na cztery 
tygodnie niedzieli wolnej od pracy  
(art. 15112 Kp). 

3

Nieprawidłowa rekompensata pracy w go-
dzinach nadliczbowych czasem  
wolnym – na wniosek pracownika  
(art. 1512 § 1 Kp).

1

Nieprawidłowa rekompensata pracy w go-
dzinach nadliczbowych czasem wolnym 
– bez wniosku pracownika  
(art. 1512 § 2 Kp).

1

Odsetek kontroli, w trakcie których stwierdzono naruszenia przepisów o czasie pracy w branży  
usługowej i budowlanej

LP.

ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

% KONTROLI, 
W KTÓRYCH STWIERDZONO 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

BRANŻA:

USŁUGOWA BUDOWLANA

1. Określenie systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy, okresów rozliczeniowych czasu pracy 
(art. 150 Kp).

47 32

2. Prawidłowość prowadzenia ewidencji czasu pracy. 36 32

3. Ustalanie rozkładu czasu pracy pracownika i informowanie pracownika o obowiązującym go 
rozkładzie czasu pracy (art. 129 § 3 Kp).

25 9

4. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy 
dobowej – wypłata dodatku.

10 4

5. Udzielenie dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy 
wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 1513 Kp).

7 6

6. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnie 
tygodniowej normy czasu pracy – wypłata dodatku.

7 6

7. Zatrudnianie pracowników w ramach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych przeciętnie 
w tygodniu.

1 2

8. Zapewnienie pracownikom 11-godzinnego odpoczynku dobowego. 1 1

9. Zapewnienie pracownikom 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. 2 1Ustalenie stanu przestrzegania przez pracodaw-
ców przepisów o czasie pracy należało do jed-
nych z najważniejszych zadań inspektorów pracy. 

Kontrole polegały m.in. na sprawdzeniu, czy pracodawca:
• poprawnie prowadzi ewidencję czasu pracy, 
• zapewnia pracownikom odpoczynki dobowe i tygo-

dniowe,
• przestrzega zasad przeciętnie pięciodniowego tygodnia 

czasu pracy, 
• zapewnia pracownikom co najmniej raz na 4 tygodnie 

niedzielę wolną od pracy,
• prawidłowo organizuje i rekompensuje pracę w godzi-

nach nadliczbowych.

Ukierunkowane kontrole czasu pracy przeprowadzono 
u 1 410 pracodawców różnych branż, przy czym szcze-
gólną uwagę zwrócono na branżę usługową – 149 pra-
codawców oraz budownictwo – 280 pracodawców. Wy-
bór tych sektorów był podyktowany licznymi skargami 
w stosunku do pracodawców, działających w tych ga-
łęziach gospodarki.

Najwięcej ujawnionych nieprawidłowości było związanych 
z prowadzeniem ewidencji czasu pracy. Daleko idące konse-
kwencje niesie przede wszystkim niewykazywanie faktycz-
nych godzin pracy w poszczególnych dobach, jak również 
pracy wykonywanej w dni wolne, wynikające z przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy lub w niedziele i święta. Poza 
tym nierzetelne prowadzenie ewidencji utrudnia, a czasem 
wręcz uniemożliwia sprawdzenie, czy pracownikowi zagwa-
rantowano prawo do 11-godzinnego odpoczynku dobowe-
go lub 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego, a także 
czy pracownik nie świadczył pracy dwukrotnie w tej samej 

Inspekcja 
przeciwdziała  
naruszeniom  
czasu pracy
Do najczęstszych uchybień, które  
podczas kontroli wykrywali w firmach 
inspektorzy, należały – nierzetelna 
ewidencja czasu pracy lub brak 
zapewnienia właściwych odpoczynków.
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Rozpatrywanie i załatwianie skarg jest jednym z naj-
istotniejszych zadań PIP. Zgłaszane skargi ułatwia-
ją identyfikację podmiotów i obszarów, w których 

występują naruszenia przepisów prawa. Kontrole prowa-
dzone w następstwie skarg pozwalają niejednokrotnie wy-
egzekwować uprawnienia pracownicze bez konieczności 
wstępowania na drogę sądową.

Skargi składają do nas przede wszystkim pracownicy 
(38,6%) oraz byli pracownicy (21,9%). W poprzednich latach 
najwięcej skarg zgłaszali byli pracownicy, jednakże w bie-
żącym roku ta tendencja uległa zmianie. W 2021 r. do Pań-

się w 2021 r. stanem epidemii wśród zarzutów zgłaszanych 
w skargach pojawiały się takie, które dotyczyły m.in. niedo-
stosowania warunków pracy do sytuacji epidemiologicznej 
oraz niezapewnienia środków ochrony, takich jak masecz-
ki czy płyny do dezynfekcji (462).

W toku kontroli przeprowadzonych w następstwie skarg, 
inspektorzy pracy:

• skierowali do pracodawców 9 037 decyzji,
• skierowali do pracodawców 21 532 

wnioski w wystąpieniach,
• wydali 2 552 polecenia,
• nałożyli 3 242 mandaty karne na kwotę 3,93 mln zł,
• skierowali 221 wniosków o ukaranie do sądu,
• skierowali 41 zawiadomień do prokuratury,

wynagrodzenie  
za pracę i inne 

świadczenia

28,8 tys.

obiekty i pomieszczenia 
pracy, wentylacja, 

ogrzewanie  
i oświetlenie 

3,7 tys.

Skargi i wnioski w liczbach

przygotowanie  
do pracy 

3,8 tys.

dyskryminacja, 
molestowanie,  

mobbing 

2,8 tys.
środki ochrony 

indywidualnej, odzież 
i obuwie robocze  

2,4 tys.

5,4 tys.
czas pracy

• zastosowali środki oddziaływania wychowawczego   
wobec 2 279 osób.

W 2021 r., w porównaniu z rokiem 2020, zmniejszyła się 
liczba skarg kierowanych do Państwowej Inspekcji Pra-
cy. Niewątpliwie na taki stan rzeczy miała wpływ trwają-
ca w dalszym ciągu na terenie kraju pandemia COVID-19 
i wynikające z tego konsekwencje. Pomimo niesprzyjają-
cych okoliczności, w roku sprawozdawczym wzrosła liczba 
kontroli przeprowadzonych w następstwie skarg. Uwzględ-
niając powyższe, Państwowa Inspekcja Pracy w przyszłości 
zamierza kontynuować działania mające na celu uzyskanie 
przez pracowników należnych im świadczeń, a inspektorzy 
pracy będą reagować na zgłaszane sygnały o naruszaniu 
przepisów prawa pracy.    
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8 527

5 249

4 266 4 044

3 351 3 307

2 681 2 390 2 252
1 593 1 573 1 441 1 131 1 118 1 075 1 026

176

WAŻNE

PKD 2021

Przetwórstwo przemysłowe 4 574

Budownictwo 3 520

Handel i naprawy 5 334

Transport i gospodarka magazynowa 3 306

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 1 877

Usługi administrowania 2 920

Sektory gospodarki, w których przeprowadzono 
najwięcej kontroli skargowych 

Podkreślenia przy tym wymaga, że w od-
niesieniu do skarg dotyczących problema-
tyki wypłaty wynagrodzenia za pracę i in-
nych świadczeń, działania inspektorów pracy 
doprowadziły do wyegzekwowania ponad 
15,2 mln zł na rzecz skarżących.

 legalność zatrudnienia 
i innej pracy  
zarobkowej

4 tys.

stwowej Inspekcji Pracy wpłynęło łącznie 45,2 tys. skarg, 
w których skarżący wskazali ponad 82,6 tys. problemów. 
Warto przy tym odnotować, iż w porównaniu z rokiem po-
przednim wzrosła liczba skarg uznanych za zasadne.

Niezmienny pozostaje tematyczny rozkład przedmiotu 
skarg. Najczęściej zgłaszane są nieprawidłowości związa-
ne z wypłatą wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 
pieniężnych, w dalszej kolejności znajdują się problemy 
dotyczące stosunku pracy i czasu pracy oraz naruszenia 
z zakresu legalności zatrudnienia i innej pracy zarobko-
wej. Zwrócić należy uwagę, że w związku z utrzymującym 

Z powodu pandemii COVID-19 w 2021 r. liczba skarg kierowanych  
do Państwowej Inspekcji Pracy zmalała. Najczęściej pracownicy zgłaszali 
nieprawidłowości związane z wynagrodzeniem za pracę i innymi  
świadczeniami pieniężnymi wynikającymi ze stosunku pracy.

LICZBA SKARG ZGŁOSZONYCH DO PIP W 2021 R. WEDŁUG  
OKRĘGOWYCH INSPEKTORATÓW PRACY 

PROBLEMATYKA SKARG 
ZGŁASZANYCH DO PAŃSTWOWEJ 
INSPEKCJI PRACY W 2021 R. urlopy  

pracownicze

1,6 tys. 
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Jednym z działań podejmowanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy jest eliminowanie przypadków na-
ruszania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu 

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Wigilię Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Wielką Sobotę – po godzinie 14.00) 
w zakresie powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu 
wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności 
związanych z handlem w placówkach handlowych.

W 2021 r. inspektorzy zweryfikowali pod tym kątem 
działalność 2 259 sklepów. Nieprzestrzeganie zakazu 
powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wyko-
nywania pracy w handlu lub wykonywania czynno-
ści związanych z handlem w placówkach handlowych 
stwierdzano najczęściej w małych sklepach. Co istotne, 
względem lat poprzednich nastąpiła poprawa stanu 
przestrzegania prawa w tych placówkach. Nie ujawniono 
natomiast wielokrotnego naruszania przedmiotowych 
przepisów w placówkach handlowych wielkopowierzch-
niowych. 

Dzięki działaniom inspektorów pracy odsetek pla- 
cówek handlowych, w których dochodzi do naru-
szeń, nie jest duży. Niemniej jednak przeprowadzo-
ne kontrole ujawniły powierzanie pracy w handlu lub 
czynności związanych z handlem 973 pracownikom 
oraz 715 zatrudnionym na innej podstawie niż sto-
sunek pracy, a także 58 osobom świadczącym pra-
cę nielegalnie.

Pamiętać należy, że nie zawsze sklep prowadzący han-
del w niedzielę czy święto robi to z naruszeniem przepisów. 
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 
w niektóre inne dni zawiera bowiem wiele wyjątków. Pra-
codawcy chętnie wykorzystywali część z nich niekiedy nie-
zgodnie z założeniami ustawodawcy. 

Negatywnym zjawiskom na rynku pracy ma przeciw-
działać nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w nie-
dziele i święta oraz w niektóre inne dni z 14 października 
2021 r., dlatego też działania przedsiębiorców, będące 
reakcją na nowo wprowadzone unormowania, wymagają 
stałego monitorowania.  

W trosce o pracownika   
– ograniczenie handlu  
w niedziele i święta  

Definicję stosunku pracy zawiera art. 22 § 1 Kodek-
su pracy, który stanowi, że przez nawiązanie sto-
sunku pracy pracownik zobowiązuje się do wyko-

nywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy 
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyzna-
czonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrud-
niania pracownika za wynagrodzeniem. Takie zatrudnie-
nie jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez 
względu na nazwę zawartej przez strony umowy i nie jest 
dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywil-
noprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pra-
cy właściwych dla stosunku pracy.

Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów dotyczących 
wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z mini-
malnej stawki godzinowej stwierdzono w trakcie  ponad 
2,7 kontroli, tj. 28,7% ogółu przeprowadzonych kontroli. 

Umowy cywilnoprawne    
środkiem zastępczym  
Każdego roku przeprowadzamy kilka tysięcy kontroli dotyczących prawidłowości 
zatrudnienia pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. 
Weryfikujemy również, czy osobom przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi, 
właściwie wypłacane jest wynagrodzenie – w wysokości nie niższej niż wynikająca  
z wysokości minimalnej stawki godzinowej.

4,7%

5,1%

ODSETEK KONTROLI, W TOKU KTÓRYCH  
STWIERDZONO NARUSZENIE ZAKAZU  
POWIERZANIA PRACOWNIKOM LUB 
ZATRUDNIONYM PRACY W HANDLU LUB PRZY 
WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH  
Z HANDLEM W LATACH 2019-2021

Ukierunkowanymi kontrolami objęto blisko 34 tys. osób. 
Uchybienia dotyczyły ok. 2,3 tys. osób i opiewały na łączną 
kwotę ponad 3 mln zł. Uwzględniając wysokość kwot wyna-
grodzenia wypłaconych poniżej stawki minimalnej, stwier-
dzić należy, że największe nieprawidłowości wystąpiły  
w takich branżach jak: 

• usługi administrowania, 
• budownictwo,
• zakwaterowanie, 
• usługi gastronomiczne. 

Wśród dominujących przyczyn niezgodnego z prawem 
zawierania umów cywilnoprawnych są próby minimalizowa-
nia kosztów zatrudniania oraz niedostateczna znajomość 
przepisów prawa. Do wad umów cywilnoprawnych zali-
czamy m.in. brak:

• prawa pracownika do wypoczynku (limity czasu pracy 
 i godzin nadliczbowych, urlopy wypoczynkowe), 

• uprawnień związanych z rodzicielstwem, 
• gwarancji związanych z wynagrodzeniem za pracę, jak  

i przepisami bhp, 
• dostępu do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecz-

nych, np. w razie choroby czy wypadku przy pracy.  

2,5tys.

38tys.
ogółem skontrolowanych 
umów cywilnoprawnych

zakwestionowanych  
umów 
cywilnoprawnych

UMOWY CYWILNOPRAWNE SKONTROLOWANE W 2021 ROKU
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Pensja na czas  
obowiązkiem pracodawcy
Wynagrodzenie to najważniejsze i podstawowe świadczenie, przysługujące 
pracownikowi za wykonywaną pracę. Zabezpiecza mu byt i wszelkie  
potrzeby życiowe oraz potrzeby jego rodziny, wobec czego podlega szczególnej  
ochronie prawnej w zakresie terminowej wypłaty oraz bezpodstawnego  
obniżenia i niezasadnych potrąceń.

W ZWIĄZKU Z UJAWNIONYMI W TRAKCIE KONTROLI 
NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI INSPEKTORZY PRACY:

• wydali ponad 4,4 tys. decyzji nakazujących wypłatę  
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy na łączną 
kwotę ponad 63,8 mln zł dla ponad 21,3 tys. pracowników;

• skierowali do pracodawców ponad 22,4 tys. wniosków 
w wystąpieniach dotyczących niemal 329 tys. pracowników;

• wydali ponad 2,7 tys. poleceń ustnych 
dotyczących ponad 9,3 tys. pracowników.

Dbałość o należytą realizację przez pracodawców 
obowiązku wypłaty pracownikom wynagrodze-
nia i innych świadczeń ze stosunku pracy to jed-

no z najważniejszych zadań PIP. Trzeba bowiem pamiętać, 
że pozbawienie pracownika choćby części pensji wiąże się 
nierzadko z poważnymi kłopotami finansowymi, w szcze-
gólności w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika 
oscyluje w granicach płacy minimalnej. 

W razie wykrycia nieprawidłowości w trakcie prowa-
dzonej kontroli inspektorzy pracy dysponują określonym 
katalogiem środków prawnych, które stosują w zależ-
ności od rodzaju naruszenia i okoliczności jego powsta-
nia. Do środków tych należą m.in.: decyzja płacowa, 
podlegająca natychmiastowemu wykonaniu, wystąpie-
nie albo polecenie, skierowanie wniosku o ukaranie do 
sądu lub nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego.  

W uzasadnionych przypadkach inspektorzy pracy kierują 
do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, dotyczącego niewypłacenia pracownikowi 
wynagrodzenia za pracę i innych należnych świadczeń.

ZAKRES  
NIEPRAWIDŁOWOŚCI

LICZBA KONTROLI  
W 2021 R., W TRAKCIE  
KTÓRYCH UREGULOWANO  
DANĄ NIEPRAWIDŁOWOŚĆ  
(WEDŁUG NAJLICZNIEJ  
REPREZENTOWANYCH  
ZAGADNIEŃ)

Termin wypłaty wynagrodzenia 6 682

Miejsce i forma wypłaty 
wynagrodzenia

4 317

Ekwiwalent za urlop 
wypoczynkowy

3 631

Wynagrodzenie za pracę 
w godzinach nadliczbowych

2 602

Prawo do wynagrodzenia  
za wykonaną pracę

1 037

Dodatek/ryczałt za pracę  
w porze nocnej

855

Wynagrodzenie za czas 
niezdolności do pracy

722

Kontrole dotyczące nieprawidłowości związanych  
z wynagrodzeniem za pracę

Liczba kontroli w 2021 r., w trakcie których 
stwierdzono naruszenia przepisów Kodeksu 
pracy regulujących kwestie wynagrodzeniowe 
(według najliczniej reprezentowanej branży.

3 164
handel, naprawy

2 315

przetwórstwo 
przemysłowe

1 645
budownictwo

1 633

transport i gospodarka 
magazynowa

897

zakwaterowanie 
i usługi 
gastronomiczne

784

usługi 
administrowania
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LICZBA KONTROLI W POSZCZEGÓLNYCH 
WOJEWÓDZTWACH W 2021 ROKU

art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy

Kto, wbrew obowiązkowi nie wypłaca 
w ustalonym terminie wynagrodzenia 

za pracę lub innego świadczenia 
przysługującego pracownikowi albo 
uprawnionemu do tego świadczenia 

członkowi rodziny pracownika, wysokość 
tego wynagrodzenia lub świadczenia 
bezpodstawnie obniża albo dokonuje 

bezpodstawnych potrąceń, podlega 
karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

W roku 2021 inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 
ponad 13,5 tys. kontroli u 12,5 tys. pracodawców, w trak-
cie których stwierdzili naruszenia przepisów Kodeksu 
pracy regulujących kwestie wynagrodzeniowe. Wyni-
ki kontroli wskazują, że im większy pracodawca, tym 
mniej ujawnionych naruszeń.

W trakcie kontroli prowadzonych w 2021 r. najczę-
ściej ujawniano naruszenia w zakresie terminowości 
wypłaty wynagrodzenia – 49,5% kontroli oraz miejsca 
i formy wypłaty wynagrodzenia – 32% kontroli, a także 
wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – 26,9% 
kontroli. 

W następstwie stwierdzonych naruszeń w zakre-
sie wynagrodzeń pracowniczych inspektorzy pracy  
w 2021 r. nałożyli na sprawców wykroczeń łącznie ponad 
4,6 tys. mandatów, zastosowali ponad 3,9 tys. środków 
oddziaływania wychowawczego (pouczenie, ostrzeże-
nie, zwrócenie uwagi), zaś w 279 przypadkach skierowali 
wnioski o ukaranie do sądu.  

 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PIP 2021

 38  OCHRONA PRAWNA

 

Odsetek nieprawidłowości w zatrudnieniu*

zatrudnienie „na czarno” 
bez jakiejkolwiek umowy 

 

 

35%

niewypłacanie lub 
nieterminowe wypłacenie
wynagrodzenia za pracę

zawarcie umowy 
cywilnoprawnej w warunkach, 
kiedy powinna być zawarta 
umowa o pracę

zatrudnienie powyżej 
dopuszczalnej liczby 
godzin nadliczbowych 

brak potwierdzenia 
na piśmie zawartej 
umowy 

wypłacenie części 
wynagrodzenia poza 
umową o pracę 

nieprowadzenie lub 
nierzetelne prowadzenie 
ewidencji czasu pracy

 

31% 28%

27%

20%

18%

nieprzestrzeganie  
przepisów dotyczących 
odpoczynku pracowników  
– dobowego,  
tygodniowego itp.

18%

16%

16%

nieudzielenie  
lub nieprawidłowości  
w udzieleniu urlopu 
wypoczynkowego

osoby 
w wieku 

25-34 
lata

częściej wskazywały 
na nieprawidłowości 
związane  
z nieudzieleniem  
urlopu

* Badania ankietowe  
na próbie 500 osób,  

pracujących zawodowo  
– na zlecenie PIP w 2021 r.   
Podstawa: osoby pracujące 

zawodowo, które doświadczyły 
nieprawidłowości  
z zatrudnieniem  

N= 102
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Badanie ankietowe zrealizowane w listopadzie 2021 r. 
na grupie 500 respondentów dowodzi, że dla wielu 
osób – 62% ankietowanych, Państwowa Inspekcja 

Pracy to Urząd, którego istotnym zadaniem jest zwalcza-
nie nielegalnego zatrudnienia. 

W 2021 r. przeprowadziliśmy ponad 13,8 tys. kon-
troli, podczas których zbadaliśmy legalność zatrudnie-
nia i innej pracy zarobkowej u 80,6 tys. osób. 

Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę 
zarobkową stwierdzono podczas 4,6 tys. kontroli, 
a w przypadku prawie 10 tys. osób ujawniono powierze-
nie im pracy z naruszeniem przepisów prawa. Najczę-
ściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły zgłoszenia 
do ubezpieczenia społecznego. W toku 2,5 tys. kontroli 
wykryto nieprawidłowości związane z realizacją obowiąz-
ków dotyczących Funduszu Pracy. W następstwie kontroli 
inspektorzy pracy potwierdzili stosunek pracy dla 9,8 
tys. osób oraz wyegzekwowali obowiązek zgłoszenia 6,3 
tys. osób do ubezpieczenia społecznego. Odzyskali także 
należności z tytułu opłacania składek na Fundusz Pracy 
na kwotę prawie 27 tys. zł. 

Kontrole potwierdziły także łamanie przepisów, 
które ściśle wiążą się z problematyką legalności zatrud-
nienia. Było to – zaniżanie w umowie o pracę wymiaru 
czasu pracy pracownika oraz wypłacanie wynagro-
dzenia lub jego części za pracę poza oficjalnym obie-
giem (tzw. wypłaty pod stołem), tj. bez odprowadzenia 
z tego tytułu należnych składek i zaliczek na podatek 
dochodowy. Praktyki te są bardzo szkodliwe społecznie, 
ale nie mieszczą się formalnie w definicji nielegalnego 
zatrudnienia.    

Najistotniejsza z perspektywy PIP pozostaje zmiana 
przepisów dotycząca terminu zgłoszenia pracobiorcy 
do ZUS-u tak, aby należało go dokonać przed faktycz-
nym dopuszczeniem do pracy. Ważne jest, aby w trak-
cie kontroli inspektorzy pracy mogli w trybie online 
sprawdzić, czy osoba figuruje jako osoba ubezpieczona 
w ZUS-ie czy też na moment realizacji czynności kontro-
lnych nie ma ubezpieczenia, czyli pracuje nielegalnie. 

Legalność zatrudnienia  
obywateli polskich

W 2021 ROKU SPRAWDZALIŚMY, CZY ZATRUDNIENIE  
MA CHARAKTER LEGALNY – A WIĘC, CZY:

• zawarto umowę o pracę lub potwierdzono na piśmie warunki umowy 
o pracę przed faktycznym dopuszczeniem pracownika do pracy;

• dokonano zgłoszenia do ubezpieczenia; 
• weryfikowany przypadek nie dotyczy osoby pracującej, 

figurującej w rejestrze bezrobotnych w PUP;
• kontrolowane podmioty zrealizowały obowiązki dotyczące 

opłacania składek na Fundusz Pracy. 

Inspektorzy pracy 
w celu wytypowania 
podmiotów do 
kontroli wykorzystują  
też monitoring 
mediów. 
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W 2021 r. zrealizowaliśmy prawie 6,5 tys. kontro-
li legalności zatrudnienia cudzoziemców, czyli 
o 33% więcej niż w roku ubiegłym. Sprawdzili-

śmy legalność powierzenia pracy ponad 29,8 tys. cudzo-
ziemców, w tym 11 tys. osób wykonujących pracę na pod-
stawie oświadczenia o powierzeniu pracy i 1,1 tys. osób 
pracujących na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. 
Kontrolą objęto obywateli 108 państw, w tym 80 państw 
trzecich, tj. krajów spoza obszaru UE/EOG i Szwajcarii.

Nielegalne powierzenie wykonywania pracy stwier-
dziliśmy podczas 1 461 kontroli w odniesieniu do prawie  
5 tys. cudzoziemców pochodzących z 39 państw. Najlicz-
niejszą grupę cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych 
stanowili obywatele Ukrainy – 3 754 osoby.

Pocieszające jest to, że wraz ze wzrostem liczby 
cudzoziemców zatrudnionych w polskich firmach, wzra-
sta też świadomość tej grupy pracobiorców na temat 
przysługujących im praw. Świadczy o tym chociażby 
ogromna popularność funkcjonującej w Centrum Porad 
Prawnych PIP infolinii dla cudzoziemców. Uruchomili-
śmy trzy stanowiska telefoniczne w naszych biurach  
w Warszawie, Rzeszowie i Olsztynie. Dzięki temu w 2021 
roku udzieliliśmy aż ponad 5 tys. konsultacji w językach 

Legalność zatrudnienia  
cudzoziemców

Zuwagi na rosnącą liczbę agencji zatrudnienia za-
kładanych lub prowadzonych przez cudzoziem-
ców, w 2021 r. inspektorzy pracy wnikliwie spraw-

dzali, czy nie doszło do naruszenia przepisów. Klientami 
agencji są przede wszystkim cudzoziemcy sprowadzani na 
terytorium RP do wykonywania pracy u polskich praco-
dawców użytkowników albo wysyłani w ramach usługi po-
średnictwa do pracy w podmiotach zlokalizowanych poza 
Polską. Skontrolowaliśmy 72 tego typu agencje zatrud-
nienia w ramach łącznie 74 kontroli. W większości były to 
agencje założone lub prowadzone przez obywateli Ukra-
iny i dla obywateli Ukrainy rekrutowanych z kraju ich po-
chodzenia, często przez osoby fizyczne, współpracujące 
z polskim podmiotem. 

W 2021 r. odnotowano nieznaczny wzrost liczby nie-
prawidłowości w zakresie funkcjonowania agencji 
zatrudnienia, które wykazano w 65,5% skontrolowa-
nych podmiotów.

Nielegalne świadczenie usług agencji zatrudnienia, 
tj. bez wymaganego certyfikatu marszałka wojewódz-
twa, potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów 
prowadzących agencje zatrudnienia, ujawniono w toku 
kontrolii w 49 podmiotach. Większość z tych podmio-
tów – 34 świadczyła nielegalnie usługi pracy tymcza-
sowej. Nielegalną działalność w zakresie pośrednictwa 
pracy prowadziło 17 podmiotów – w tym 15 świadczą-
cych jedynie usługi wymagające posiadania certyfikatu 

Agencje zatrudnienia,  
praca tymczasowa i outsourcing

Praktycznie nie ma już obecnie  
zakładu pracy bez pracowników 
z zagranicy. Kontrolerzy PIP zdają  
sobie sprawę, że ta grupa narażona 
jest w sposób szczególny  
na ryzyko ewentualnych nadużyć. 

GRUPY CUDZOZIEMCÓW, KTÓRYCH 
LEGALNOŚĆ PRACY BYŁA WERYFIKOWANA 
W RAMACH NASZYCH DZIAŁAŃ 

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy mają na celu przede wszystkim eliminowanie z rynku  
tych agencji zatrudnienia, które naruszają obowiązujące przepisy. W ubiegłym roku 
przeprowadziliśmy 495 kontroli w obszarze usług agencji zatrudnienia. Skontrolowaliśmy  
480 podmiotów. Kontrolami objęliśmy także 250 pracodawców użytkowników. 

Ukraina 
23,5 tys. osób

Białoruś  
2,4 tys. osób 

Gruzja  
814 osób

Mołdawia  
343 osoby

ukraińskim i rosyjskim dla pracowników zagranicznych. 
Cudzoziemcy coraz odważniej korzystają z prawa do zło-
żenia skargi do PIP na pracodawcę. Wychodząc naprze-
ciw tym oczekiwaniom, dopuściliśmy możliwość zgła-
szania nieprawidłowości również w tych dwóch językach 
naszych wschodnich sąsiadów.    
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P osiedzenia plenarne Komitetu Wyższych Inspektorów 
Pracy (SLIC) z udziałem Państwowej Inspekcji Pracy 
odbyły się w 2021 roku w formie zdalnej. Przyjęto plan 

pracy na lata 2021-2027, nową strukturę SLIC i mandaty grup 
roboczych. Podjęto przygotowania na szczeblu UE do kam-
panii inspekcyjnej SLIC 2022 dotyczącej prewencji zaburzeń 
układu mięśniowo-szkieletowego. 

W 2021 r. PIP aktywnie uczestniczyła w wymianie infor-
macji w systemie SLIC KSS. Zapytania dotyczyły m.in.: pracy 
z azbestem, bezpieczeństwa na budowach, czynników che-
micznych czy wykorzystywania egzoszkieletów. Wiele pytań 
odnosiło się do pandemii COVID-19. 

 
W roku sprawozdawczym eksperci PIP byli aktywni 
na forum Europejskiej Platformy ds. Przeciwdziałania 
Pracy Nierejestrowanej (UDW), której od lipca 2021 r. 
współprzewodniczył przedstawiciel Urzędu. Dodatko-
wo Główny Inspektorat Pracy oraz jednostki terenowe 
zrealizowały wiele inicjatyw wpisujących się w euro-
pejską kampanię poświęconą przeciwdziałaniu nie-
legalnemu zatrudnianiu pracowników sezonowych. 

Działania PIP  
na forum międzynarodowym

Odbyło się spotkanie kierownictwa PIP z Dyrektorem 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) w celu omówienia 
możliwych obszarów współpracy. Ponadto, we współpracy 
z dwoma urzędami inspekcji pracy z krajów UE PIP realizo-
wała uzgodnione kontrole transgraniczne pod egidą ELA. 

W 2021 r. Główny Inspektor Pracy uczestniczył w Zgro-
madzeniu Ogólnym Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Inspekcji Pracy, na którym przyjęto sprawozdanie z dzia-
łalności MSIP oraz plan działania na lata 2021-2024.   
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na prowadzenie usług pośrednictwa pracy. Osiem z nich 
świadczyło usługę polegającą na kierowaniu osób do 
pracy za granicą u zagranicznych pracodawców. 

Podmioty świadczące usługi agencji zatrudnienia reje-
strują swoje siedziby w prywatnych mieszkaniach albo 
korzystają z usług wirtualnych biur. Nie spełnia to wy-
mogu dysponowania przez agencję lokalem, w którym 
usługi są rzeczywiście prowadzone i ogranicza bezpo-
średni kontakt z przedstawicielem agencji.

PIP w 2021 r. w 81 przypadkach powiadomiła marszał-
ków województw lub dyrektorów wojewódzkich urzędów 
pracy o naruszeniach warunków prowadzenia agencji.  
33 agencje zatrudnienia zostały wykreślone z rejestru pod-
miotów świadczących te usługi w następstwie skierowanych 
przez nas powiadomień, z czego 17 wykreśleń dokonano  
w związku z zawiadomieniami z lat ubiegłych. Wzrost popytu 
na elastyczne formy zatrudnienia powoduje, że praco-
dawcy często decydują się na korzystanie z pracy tymcza-

Nielegalne  
świadczenie usług 
pośrednictwa  
pracy

Nielegalne  
świadczenie  
usługi pracy 
tymczasowej

sowej, nie zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami.  
267 kontroli przeprowadzonych w 258 agencjach pracy tym-
czasowej potwierdziło utrzymującą się tendencję naduży-
wania umów cywilnoprawnych w pracy tymczasowej – także  
w stosunku do cudzoziemców. Odnotowywano wzrost liczby 
kontroli, w których stwierdzono zawieranie umów cywilno-
prawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy.

Ograniczenia związane z powierzeniem pracy tym-
czasowej dotyczące m.in. limitów czasowych okresu 
wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użyt-
kownika, ustawowe zakazy powierzania określonych 
zadań osobom świadczącym tego typu pracę, np. prac 
uznawanych za szczególnie niebezpieczne, powodują, że 
niektóre agencje zatrudnienia, ale także podmioty nie-
zarejestrowane świadczą usługę outsourcingu. Jedynym 
przedmiotem tej usługi jest wynajmowanie osób do pracy 
na rzecz innego podmiotu. Dzięki zmienionej w 2021 roku 
metodyce kontroli udało nam się dowieść, że w 46 przy-
padkach na 151 kontroli stosowany outsourcing stanowi 
tak naprawdę pracę tymczasową.   

Nielegalne kierowanie  
osób do pracy za 
granicą u zagranicznych 
pracodawców

Prowadzenie  
działalności gospodarczej 
bez wymaganego 
certyfikatu

NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
W AGENCJACH 
ZATRUDNIENIA
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Priorytety PIP na rok 2022 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY  
I OCHRONA ZDROWIA

PRAWNA OCHRONA PRACY

• wsparcie  prawne i informacyjne  
dla obywateli Ukrainy podejmujących  
pracę na terytorium Polski,

• przeciwdziałanie i zwalczanie  
nielegalnego zatrudnienia,

• eliminowanie nieprawidłowości  
związanych z powierzaniem  
pracy w ramach usług świadczonych  
przez agencje zatrudnienia.

LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA

• wzmożony nadzór nad zakładami pracy, w których 
obserwowana jest niepokojąco wysoka liczba 
wypadków przy pracy oraz wysokie wskaźniki  
zagrożeń niebezpiecznymi i szkodliwymi 
czynnikami środowiska pracy.

PREWENCJA I PROMOCJA

• zwiększenie skuteczności działań  
kontrolno-nadzorczych w podmiotach  
realizujących prace budowlane 
przy wsparciu inicjatyw prewencyjnych, 
informacyjnych i promujących  
bezpieczną pracę w tym sektorze,

• eliminowanie zagrożeń dotyczących ekspozycji 
pracowników na niebezpieczne i szkodliwe  
dla zdrowia czynniki chemiczne w środowisku pracy, 
w tym nadzór nad realizacją przez pracodawców 
obowiązków nałożonych przez rozporządzenia  
dotyczące chemikaliów, tj. REACH i CLP,

• dążenie do wzrostu bezpieczeństwa 
pracy w branży budowlanej m.in. poprzez: 
szkolenia, doradztwo, poradnictwo  
i udostępnianie materiałów edukacyjnych,

• wsparcie pracodawców w zakresie  
rzetelnej oceny ryzyka zawodowego,

• działania informacyjno-promocyjne na rzecz 
wzrostu wiedzy młodzieży na temat praw  
i obowiązków w przyszłej pracy.

• ograniczenie naruszeń przepisów  
o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń 

   i innych świadczeń ze stosunku pracy,  
w związku z utrzymującymi się  
nieprawidłowościami i społecznymi skutkami,

• kontrola przestrzegania rozwiązań prawnych 
   wprowadzonych przepisami  

tzw. tarcz antykryzysowych 
   w zakresie prawnej ochrony pracy,
• kontrola prawidłowości zatrudniania 
   na podstawie umów cywilnoprawnych.
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