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Wstęp

Państwowa Inspekcja Pracy opracowuje wieloletnie i jednoroczne programy działania. Rok 2023 będzie drugim rokiem 
realizacji trzyletniego Programu działania PIP na lata 2022-2024.

Ogółem, w 2023 r. planujemy przeprowadzić 60 tys. kontroli. Na coraz większą skalę wprowadzamy także poza-
kontrolne formy działań, szczególną wagę przywiązując do działań prewencyjnych z zakresu prewencji wypadkowej 
i szeroko rozumianej promocji ochrony pracy. W ramach zadań, koordynowanych centralnie, różnymi formami działań 
prewencyjno-promocyjnych zamierzamy objąć przynajmniej 35 tys. podmiotów (pracodawców i przedsiębiorców, pra-
cowników, rolników indywidualnych, uczniów, studentów i innych odbiorców działań).

Planując zadania, Państwowa Inspekcja Pracy opiera się na obserwacji aktualnych problemów występujących 
w obszarze ochrony pracy, śledzeniu zmian przepisów w tym zakresie oraz analizie dotychczasowych wyników dzia-
łalności, danych statystyki publicznej dotyczących wypadków przy pracy i osób pracujących w warunkach zagrożenia 
czynnikami środowiska pracy. Uwzględniamy również propozycje zgłoszone przez partnerów społecznych i instytucjo-
nalnych. Podczas planowania poszczególnych działań bierzemy pod uwagę zalecenia formułowane przez Radę Ochro-
ny Pracy oraz komisje sejmowe, a także plany działania Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) i Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, jak i założenia strategii UE na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Na lata 2022-2024, na szczeblu krajowym, przyjęte zostały trzy kluczowe priorytety w działalności Państwowej Inspekcji 
Pracy. Są to:

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

Zaplanowane, szeroko zakrojone, długofalowe działania kontrolne, a także doradcze i informacyjne w wyżej wymienionych 
strategicznych obszarach mają na celu wyegzekwowanie stopniowej, systematycznej i trwałej poprawy warunków pracy.

Czynności kontrolne podejmowane przez inspektorów pracy, w tym wydawane środki prawne, będą miały na celu usu-
nięcie bezpośrednich zagrożeń wypadkowych oraz ograniczenie wpływu niebezpiecznych i szkodliwych czynników 
środowiska pracy na pracowników i inne osoby pracujące. Kontrole i wydawane decyzje administracyjne przyczynią 
się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wyeliminują niebezpieczne 
metody pracy, niewłaściwą organizację pracy, poprawią jej ergonomię, celem ograniczenia przeciążeń układu mięśnio-
wo-szkieletowego. Spowodują także prawidłowe przygotowanie pracowników do pracy, wyposażenie stanowisk pracy 
w niezbędne środki ochrony zbiorowej, a osoby pracujące – w wymagane środki ochrony indywidualnej oraz ich prawi-
dłowe stosowanie.

W 2023 r. będziemy realizowali kolejne nowe zadania wynikające m.in. ze zmian prawa, w tym zwłaszcza związane 
z uzyskaniem przez urząd nowych kompetencji.
Ustawa z 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła 
istotną z punktu widzenia społecznego zmianę do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, rozszerzając zadania PIP w ob-
szarze emerytur pomostowych (nowy art. 10 ust. 1 pkt 9a ww. ustawy) i modyfikując skorelowane z nimi kompetencje 
w zakresie nowego obszaru, w którym inspektor pracy będzie mógł wydawać środki prawne (nowy art. 11a ww. ustawy). 
Powyższe zmiany umożliwią inspektorowi pracy merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wyko-
nywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, według kryteriów okre-
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ślonych w ustawie o emeryturach pomostowych. Zwiększy się zatem rola inspektora pracy, co jest istotne w kontekście 
postępowania toczącego się przed organem rentowym. Wskutek nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych organ 
ten będzie miał obowiązek zawieszenia postępowania w sprawie emerytury pomostowej, gdy będzie prowadzone po-
stępowanie w sprawie kontroli wykazu stanowisk pracy lub ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze (pod warunkiem, że postępowanie prowadzone przez inspektora pracy będzie 
mogło wpłynąć na ustalenie prawa do emerytury pomostowej).
Po wejściu w życie projektowanych zmian dotyczących umieszczenia pracy zdalnej w Kodeksie pracy, Państwowa Inspek-
cja Pracy podejmie kontrole w zakresie sprawdzenia respektowania przez pracodawców nowo wprowadzonych przepisów.

W obszarze bezpieczeństwa pracy działania urzędu skoncentrowane będą na branżach i zakładach pracy, w których 
występuje – zdiagnozowany wcześniej – niedostateczny poziom bezpieczeństwa pracy. Przewiduje się kontrole ukierun-
kowane na likwidację zagrożeń. Obejmą one takie zagadnienia jak:

 ● organizacja prac związanych z zagrożeniem wybuchem,
 ● usuwanie wyrobów zawierających azbest,
 ● przestrzeganie przepisów bhp przy wykonywaniu prac spawalniczych,
 ● bezpieczeństwo organizacji prac w spółkach z obszaru wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej,
 ● zagrożenia zawodowe pracowników wykonujących roboty w zakresie budowy, rozwoju i modernizacji sieci kolejowej,
 ● mikroklimat w środowisku pracy,
 ● zagrożenia związane z występowaniem czynników fizycznych w środowisku pracy – hałas i drgania mechaniczne.

Ponadto przeprowadzone zostaną kontrole w  zakładach komunalnych (przy stosowaniu środków chemicznych 
do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków), w zakładach zajmujących się transportem i gospodarką magazynową 
(wykorzystujących urządzenia transportu bliskiego i wózki jezdniowe z mechanicznym napędem unoszenia), firmach zaj-
mujących się pozyskiwaniem drewna w systemie usługowym (zakłady usług leśnych) na rzecz Lasów Państwowych, 
w zakładach górniczych oraz firmach świadczących usługi górnicze. Jednym z zadań PIP jest także prowadzenie 
kontroli spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energe-
tyczne, w zakresie paliw ciekłych.
Inspektorzy pracy skontrolują także warunki pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej oraz w przedsiębiorstwach 
żeglugi śródlądowej. Będą również dokonywali oceny zgodności budowy i stanu technicznego jednostek pływających 
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym statków morskich, śródlądowych oraz obiektów zanurzalnych.
W związku z przypisaniem PIP kompetencji w obszarze nadzoru rynku inspektorzy pracy będą kontrolować m.in. ma-
szyny, urządzenia, środki ochrony indywidualnej oraz wyroby pirotechniczne w zakresie ich zgodności z wymaganiami 
zasadniczymi przed wprowadzeniem ich do obrotu lub oddaniem do użytku, a  także w zakresie stwarzania przez nie 
zagrożenia. W 2023 r. szczególnym nadzorem obejmiemy maszyny i rękawice ochronne.
Nadal prowadzone są prace nad przepisami krajowymi, pozwalającymi zrealizować założenia rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i  (UE) nr 305/2011, które weszło w życie 
w lipcu 2021 r. Zmiany w obecnym systemie będą skutkować zintensyfikowaniem działalności kontrolnej w odniesieniu 
do grup produktów przypisanych PIP (obecnie 11 dyrektyw UE) oraz wymuszą zmianę sposobu prowadzenia kontroli wy-
robów wprowadzanych do obrotu oraz stwarzających lub mogących stwarzać zagrożenie utraty zdrowia i życia na skutek 
ich stosowania przez pracowników i osoby świadczące pracę na innej podstawie, niż umowa o pracę.
Jak co roku realizować będziemy również inne zadania kontrolno-nadzorcze wynikające bezpośrednio z zapisów ustawo-
wych, w tym np. badanie przyczyn wypadków przy pracy, kontrole zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfi-
kowanych (GMM i GMO) oraz kontrole związane z wnioskami o wydanie zezwolenia Ministra Środowiska na prowadzenie 
zakładów inżynierii genetycznej.
Kontynuowane będą kontrole zatrudniania i warunków pracy osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej 
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i zakładach aktywności zawodowej oraz zakładach otwartego rynku pracy, mające na celu ocenę prawidłowości zor-
ganizowania przez pracodawców stanowisk pracy z uwzględnieniem różnych dysfunkcji tej grupy pracowników. Ocena 
stanowisk pracy jest konieczna w związku z korzystaniem przez pracodawców ze środków PFRON.
Realizowany będzie program wsparcia małych firm w stworzeniu praworządnych i bezpiecznych warunków pracy. 
Podczas pierwszej kontroli inspektorzy pracy będą wskazywali pracodawcom i podmiotom organizującym pracę nie-
prawidłowości z zakresu prawa pracy, w tym bhp, dokonają ich analizy prawno-technicznej oraz zastosują środki prawne 
(decyzje, wystąpienia i  polecenia) przewidziane ustawą o  PIP. Określą jednocześnie czas na wyeliminowanie przez 
pracodawcę stwierdzonych uchybień i nie będą okresowo stosować sankcji, o ile kontrola nie ujawni rażących naruszeń 
przepisów bhp, a zwłaszcza sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. W przypadkach, w których kontrole 
będą dotyczyły ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadków przy pracy lub nielegalnego zatrudniania oraz rażących 
naruszeń przepisów prawnej ochrony pracy, inspektorzy pracy zastosują środki adekwatne do skali naruszeń prawa.
Kompleksowe czynności kontrolne, dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jak i praw-
nej ochrony pracy, będą dotyczyły placówek ochrony zdrowia, przedsiębiorstw rolnych, a także zakładów wytwarzających 
wyroby mleczarskie.
Państwowa Inspekcja Pracy nadal będzie prowadzić kontrole w placówkach handlowych. Ważnym elementem tych 
działań będzie weryfikowanie, czy przedsiębiorcy przestrzegają obowiązujących postanowień ustawy o  ograniczeniu 
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podejmowane czynności w tym przedmiocie co do zasady będą 
miały charakter interwencyjny, przy czym planuje się realizowanie kontroli planowych, przede wszystkim w placówkach 
objętych kompleksową oceną stanu przestrzegania przepisów prawa pracy.

W zakresie prawnej ochrony pracy priorytetem działań Państwowej Inspekcji Pracy pozostają kontrole dotyczące cza-
su pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Są to najczęściej naruszane unormo-
wania, co potwierdzają dane statystyczne, w tym zgłaszane do urzędu skargi, z których blisko połowa dotyczy kwestii 
związanych z przedstawioną tematyką.

W 2023 r. szczegółowo zbadamy czas pracy osób zatrudnionych na stacjach paliw oraz drużyn trakcyjnych, drużyn kon-
duktorskich i obsługi pociągów.

Kontynuowane będą również czynności sprawdzające przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, a  także przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla 
osób świadczących pracę na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług. W tych obszarach nadal ujawniane 
są znaczące nieprawidłowości, dlatego też weryfikacji wymagają warunki świadczenia pracy na podstawie umów zlece-
nia i umów o dzieło, a także umów zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – w szcze-
gólności z uwzględnieniem powtarzalności ich zawierania.

Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, inspektorzy pracy będą kontrolować przestrzeganie przepisów o pracowniczych 
planach kapitałowych (PPK), w tym obowiązek zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, jak 
i dokonywanie wpłat do PPK. Działania kontrolne prowadzone będą w stosunku do wszystkich podmiotów zobowiąza-
nych do wprowadzenia PPK.
W ramach „Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw 
i czasu odpoczynku kierowców na lata 2023‒2024” Państwowa Inspekcja Pracy prowadzić będzie na terenie przed-
siębiorstw transportowych kontrole obejmujące swym zakresem w szczególności czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe 
przerwy i czas odpoczynku kierowców.
Nadal prowadzone będą działania kontrolne w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, zespoły 
szkół, ośrodki szkolno-wychowawcze). Inspektorzy przede wszystkim będą się koncentrować na zagadnieniach związa-
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nych z nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielami (w szczególności w oparciu o umowy okresowe), a także kwestiach 
dotyczących wypłaty wynagrodzeń.
Kontrole będą również obejmowały przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych i dzieci do lat 16.

Ważne znaczenie ma bieżąca działalność inspekcji pracy związana z badaniem zgłaszanych skarg pracowniczych. Ich 
liczba utrzymuje się na wysokim poziomie, co jest sygnałem nie tylko niepokojącej sytuacji w sferze ochrony pracy, lecz za-
razem świadczy o wzrastającej świadomości prawnej pracowników szukających wsparcia w działaniach organów inspekcji. 
W 2023 r. szczególną uwagę będziemy zwracać na problem mobbingu.
Innym ważnym miernikiem sytuacji w sferze ochrony pracy (a także na rynku pracy) jest skala potrzeb w zakresie poradnic-
twa prawnego, bezpłatnie świadczonego przez nasz urząd. Ze względu na liczne zmiany w prawodawstwie pracy (także 
w związku z dostosowaniem do uregulowań UE) ta forma działalności będzie kontynuowana i rozszerzana.

***

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).

Zadania kontrolne realizowane będą m.in. w zakładach pracy powierzających pracę cudzoziemcom z  tzw. państw 
trzecich, w szczególności obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym.
Będziemy kontynuować kontrole w agencjach zatrudnienia oraz w agencjach pracy tymczasowej i u pracodawców użytkow-
ników. Szczególną uwagę zwrócimy na stosowanie w pracy tymczasowej zatrudnienia cywilnoprawnego (tj. na ujawnianie 
przypadków, w których powinna być zawarta umowa o pracę), jak również na problem obchodzenia przepisów ustawy 
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w szczególności poprzez wykorzystywanie usług outsourcingowych, stano-
wiących w praktyce pracę tymczasową.
W roku 2023 Państwowa Inspekcja Pracy realizować będzie także zadania będące konsekwencją objęcia przepisami o de-
legowaniu pracowników kierowców świadczących pracę w międzynarodowym transporcie drogowym. W ramach przepi-
sów europejskich składających się na tzw. „Pakiet mobilności” znajduje się m.in. dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 1057/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dy-
rektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 
2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. 
Zadania PIP obejmować będą m.in. prowadzenie kontroli warunków zatrudnienia kierowców delegowanych do pracy 
w Polsce, jak również pełnienie funkcji tzw. organu właściwego, zobowiązanego do współpracy z innymi instytucjami 
i do wymiany informacji w sprawach dotyczących kierowców delegowanych do pracy w Polsce, ale przede wszystkim 
w sprawach dotyczących kierowców polskich firm delegowanych do świadczenia usług w  sektorze międzynarodowego 
transportu drogowego, w ramach umów zawartych przez ich pracodawcę z zagranicznym kontrahentem.
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, jak i podmiotów powierzających pracę na innej podstawie niż umowa 
o pracę, jak również do osób wykonujących pracę. Ich celem będzie kształtowanie właściwych postaw społecznych 
i przekonanie o korzyściach wynikających z pracy podejmowanej legalnie, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa 
pracy.
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***
Szeroko rozumiana prewencja w obszarze ochrony pracy oznacza kształtowanie kultury bezpieczeństwa i praworząd-
ności w stosunkach pracy nie tylko poprzez nadzór, lecz także różnego rodzaju formy komunikacji społecznej. Biorąc pod 
uwagę, że wiele problemów związanych z zagwarantowaniem bezpieczeństwa i właściwych warunków pracy wymaga rze-
telnej analizy oraz jednoznacznej operacjonalizacji celów działań naprawczych, konieczne jest budowanie zaangażowania 
pracodawców, pracowników i partnerów społecznych w te problemy. Argumentem na rzecz włączenia prewencji zagrożeń 
zawodowych do głównego nurtu działań inspekcji pracy, jest możliwość objęcia oddziaływaniem szerszej grupy podmiotów 
niż przy tradycyjnym nadzorze nad warunkami pracy, ale przede wszystkim osiągnięcie trwałej poprawy przestrzegania 
przepisów prawa pracy, tam gdzie wartości związane z kulturą prawną nie zostały jeszcze zinternalizowane. Przekonanie 
pracodawców o konieczności poszanowania prawa pracy i aktywne uczestnictwo pracowników w budowaniu właści-
wych relacji w stosunkach pracy, respektowania norm wynikających z porządku prawnego i wzajemnego szacunku stron 
jest podstawą dla funkcjonowania niepisanego kodeksu etycznego w relacjach pracy.

Kierując się tymi przekonaniami Państwowa Inspekcja Pracy w 2023 r. planuje kontynuację rozpoczętej rok wcześniej kam-
panii prewencyjno-kontrolnej „Budowa. STOP wypadkom! ”, adresowanej do przedstawicieli branży budowlanej, cha-
rakteryzującej się wysokimi wskaźnikami wypadkowości oraz dużą liczbą nieprawidłowości odnotowywanych w kontrolach 
PIP.

W 2023 r. kontynuowane będą również działania na rzecz edukacji młodzieży szkolnej i akademickiej w zakresie prawa 
i bezpieczeństwa pracy w ramach ogólnopolskiej kampanii „Legitna praca”. Państwowa Inspekcja Pracy będzie prowadzić 
inicjatywy szkoleniowe, doradcze i informacyjne m.in. z wykorzystaniem środków masowego przekazu, ukierunkowane na 
upowszechnianie wiedzy o przepisach prawa pracy dotyczących zatrudniania oraz kształtowania odpowiedzialnej po-
stawy pracowników, a także oddziałujące na kreowanie powszechnej kultury pracy poprzez nawyk bezpiecznego jej wyko-
nywania. Inspekcja pracy zrealizuje ponadto w szkołach i na uczelniach program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”.
Ważnymi adresatami działań Państwowej Inspekcji Pracy są pracodawcy z mikroprzedsiębiorstw i średnich zakładów 
pracy, przede wszystkim należących do branż wysokiego ryzyka wypadkowego, a także firmy, w których mają miejsce cięż-
kie, śmiertelne, zbiorowe lub powtarzalne wypadki przy pracy. Właśnie dla tego typu firm inspekcja pracy prowadzić będzie 
programy prewencyjne będące bezpośrednim wsparciem w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach 
pracy. Kluczowy będzie program „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”. Z myślą o najmniejszych przedsię-
biorstwach kontynuowany będzie program „Zdobądź Dyplom PIP”. Ofertę dla pracodawców uzupełni program profilak-
tyczny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”, który jest działaniem zaradczym w obszarze 
zagrożeń psychospołecznych.
W ramach swoich ustawowych działań PIP inicjuje przedsięwzięcia w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywi-
dualnym. Istotnym elementem programu profilaktyki wypadkowej osób związanych z rolnictwem są wizytacje gospodarstw 
rolnych oraz miejsc prowadzenia prac rolniczych, które kontynuowane będą w 2023 r. W celu popularyzacji wiedzy o zagro-
żeniach przy pracy w gospodarstwach rolnych, urząd organizować będzie również szkolenia, prelekcje i konkursy dla rolni-
ków, ich rodzin i osób mieszkających na wsi – inicjatywy te realizowane będą zarówno samodzielnie, jak i we współpracy 
z partnerami.

Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy będzie prowadziła różnorodne działania prewencyjno-promocyjne na rzecz wyko-
nywania przez obywateli Ukrainy legalnej pracy na terytorium RP, a także działania informacyjne dot. pracy zdalnej.
Podobnie jak w latach ubiegłych, uzupełnieniem działań edukacyjno-informacyjnych urzędu będą ogólnopolskie konkur-
sy i konferencje tematyczne, a także udostępnianie wszystkim zainteresowanym publikacji i materiałów do samokształce-
nia. Planowane jest również uczestnictwo w targach, wystawach i spotkaniach branżowych dotyczących bezpieczeń-
stwa i prawa pracy.
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***
Integralną część Programu stanowią zadania ustalane samodzielnie przez okręgowe inspektoraty pracy, wynikają-
ce ze specyfiki i sytuacji lokalnej. Stanowią one corocznie około 2%-5% realizowanych zadań. Szczegółowe informacje 
nt. zaplanowanych zadań przedstawiono w dalszej części Programu.

***
W 2023 r. Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontynuować aktywne działania w ramach członkostwa w Komitecie Wyż-
szych Inspektorów Pracy (SLIC) poprzez zaangażowanie ekspertów w prace grup merytorycznych Komitetu, dotyczące 
m.in. nowych zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
mobilnych, czynników biologicznych, chorób o długim okresie utajenia, ogólnych aspektów egzekwowania prawa, czy re-
alizacji priorytetowych założeń ram strategicznych UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Członkostwo Państwowej Inspekcji Pracy w Komitecie SLIC, zrzeszającym szefów europejskich inspekcji pracy, zobowią-
zuje do realizacji zadań wspólnych na rynku pracy w Europie. PIP zaplanuje w 2023 r., współdziałając z członkami SLIC, 
działania kontrolne i prewencyjne, zbieżne z celami kampanii poświęconej zapobieganiu wypadkom związanym z pracą. 
Zadania dla państw członkowskich zostaną określone przez powołaną w tym celu Grupę Roboczą SLIC, której PIP jest 
członkiem. Celem inicjatywy jest realizacja „Strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 
2021–2027: Bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy”. Dokument definiuje, w ramach celu prze-
krojowego określonego jako „Zapobieganie wypadkom i chorobom związanym z pracą”, termin: Wizja Zero, odnoszący się 
do działań ukierunkowanych na wyeliminowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Przedstawiciel PIP będzie 
aktywnie zaangażowany w prace międzynarodowego zespołu eksperckiego, który podejmie się oceny systemu inspekcji 
pracy w Austrii. Zakłada się ponadto udział kierownictwa PIP w dwóch spotkaniach plenarnych i konferencjach tematycz-
nych Komitetu SLIC.
W 2023 r. kontynuowana będzie intensywna współpraca ekspertów międzynarodowych ds. maszyn w ramach Grupy 
Współpracy Administracyjnej (ADCO) w związku z rewizją Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i działaniami następ-
czymi, jak również w obszarze zainteresowań pozostałych grup ADCO, tj. ds. środków ochrony indywidualnej, urządzeń 
dźwigowych oraz urządzeń i zbiorników ciśnieniowych.
W związku z planowanymi licznymi inicjatywami Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) (warsztatami, seminariami, we-
binariami) oraz dynamiczną działalnością grup roboczych ELA, których PIP jest członkiem, w tym Europejskiej Platformy 
ds. Przeciwdziałania Pracy Nierejestrowanej, nasz urząd będzie kontynuował współpracę z ELA na rzecz zapewnie-
nia skutecznego egzekwowania przepisów UE w zakresie mobilności pracowników. W szczególności PIP planuje udział 
w kampanii informacyjnej ELA obejmującej sektor budownictwa, w którym istotny odsetek pracowników stanowią pracow-
nicy delegowani. Kampania ta będzie koncentrować się na najważniejszych wyzwaniach tego sektora, takich jak: fałszywe 
delegowanie, fikcyjne samozatrudnienie, praca nierejestrowana, firmy-skrzynki pocztowe. Należy podkreślić, że kampania 
ogólnoeuropejska wpisuje się bardzo mocno w działania krajowe Państwowej Inspekcji Pracy adresowane do sektora 
budowlanego, który został przez nasz urząd uznany za priorytetowy, a podstawowym naszym celem w tym zakresie jest 
zmniejszenie skali nieprawidłowości i eliminacja zagrożeń dla pracowników nie tylko w sferze bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ale także w zakresie prawnej ochrony pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy planuje również wzmocnić współpracę dwustronną w obszarze legalności zatrudnienia 
z wybranymi partnerami zagranicznymi, w tym z instytucjami z Niemiec, Austrii, Czech, Francji i Holandii, co uzasadnione 
jest intensywną wymianą informacji w systemie IMI na temat pracowników delegowanych.
W roku 2023 kontynuowana będzie współpraca międzynarodowa wynikająca z  zaangażowania PIP w  kolejną edycję 
projektu Eurodelegowanie na rzecz zacieśniania współpracy administracyjnej państw członkowskich i usprawniania me-
chanizmów współdziałania oraz wymiany informacji w obszarze delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
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Państwowa Inspekcja Pracy planuje również kontynuację współpracy z partnerami z Czech, Słowacji i Węgier w ra-
mach Grupy Wyszehradzkiej (V4). Nasz urząd uczestniczy w cyklicznych spotkaniach inspekcji pracy ww. państw od 
2018 r. Po przerwie spowodowanej pandemią, spotkania V4 zostały wznowione.
W 2023 r. Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie ustawać w dążeniu do optymalizacji metod działania, dostosowywaniu 
ich do dynamicznie zmieniającej się sytuacji w kraju i w Europie, w celu sprostania aktualnym i nowym wyzwaniom w za-
kresie zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, godziwej płacy oraz uczciwej mobilności pracowników. 
Polscy eksperci będą w tym celu uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach, projektach i inicjatywach służących 
wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, podejmowanych zarówno przez partnerów zagranicznych, jak i międzynarodo-
we organizacje, agencje i stowarzyszenia działające na rzecz ochrony pracy.
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EMERYTURY POMOSTOWE

W związku z nałożeniem na PIP, z dniem 1 stycznia 2023 r., nowych zadań wynikających z ustawy o emeryturach 
pomostowych – prowadzone będą kontrole związane z problematyką prac wykonywanych w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze. 

W świetle nowo przyjętych regulacji w ustawie o PIP, organy inspekcji – oprócz uprawnienia do nakazania pracodaw-
cy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze – dodatkowo zostały uprawnione do nakazania umieszczenia stanowiska pracy, w wykazie stanowisk 
pracy, na którym są wykonywane takie prace.

Czynności kontrolne podejmowane będą na wniosek pracowników, którzy zwrócą się do PIP z wnioskiem o przepro-
wadzenie kontroli w ww. zakresie. Kluczowe podczas tych kontroli będzie ustalenie, czy wykonywane prace są faktycznie 
pracami prowadzonymi w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zgodnie z odpowiednimi zapisami 
ustawy o emeryturach pomostowych. Wynikiem ustalenia zasadności umieszczenia danych prac w wykazie będą ade-
kwatne do ustaleń decyzje administracyjne.

Dodatkowo PIP została zobowiązana do zawiadamiania ZUS o wszczęciu postępowania w sprawie kontroli wykazu 
lub ewidencji, a także o wynikach tej kontroli.

Nowa regulacja, ze względu na dodane uprawnienia w zakresie kontroli wykazu, spowoduje wzrost liczby kontroli, 
jak też wydłużenie czasu trwania kontroli, z uwagi na konieczność merytorycznej oceny spełniania przesłanki wykony-
wania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Niejednokrotnie konieczne będzie uprzednie 
wydanie decyzji dotyczącej wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy.

Ze wzrostem liczby i zakresu kontroli wiązać się będzie zwiększenie liczby wydawanych decyzji, bowiem dopie-
ro po uprawomocnieniu się decyzji dotyczącej wykazu możliwe będzie prowadzenie postępowania administracyjnego 
(poprzedzonego najczęściej postępowaniem kontrolnym) dotyczącego wpisania pracownika do ewidencji. Wzrośnie też 
liczba odwołań od decyzji i skarg do sądów administracyjnych.

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
Departament Prawny

bez limitów



Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

100 placów budów

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

Utrzymująca się w sektorze budownictwa największa liczba śmiertelnych wypadków przy pracy obliguje PIP do pro-
wadzenia ponadstandardowych działań kontrolno-prewencyjnych. Przybrały one formułę „Strategii kontroli i  działań 
prewencyjnych dla sektora budowlanego na lata 2022-2024”. Kontrole prac budowlanych potwierdzają wysoki poziom 
nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ich wykonywania i wymuszają zaplanowanie oraz przeprowadzenie zinten-
syfikowanej kampanii na rzecz ograniczenia zagrożeń wypadkowych. 

Celem 3-letniej Strategii kontroli i prewencji Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie jest radykalne zmniejsze-
nie występujących zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych. Stałe oraz systematyczne kontrole i re-
kontrole podmiotów wykonujących prace budowlane, w zestawieniu z podejmowanymi przez inspektorów pracy środkami 
prawnymi oraz działaniami o charakterze profilaktycznym, będą miały za zadanie spowodować trwałą poprawę poziomu 
bezpieczeństwa pracy na polskich budowach.

Szczególna uwaga zwrócona została na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących oraz 
na  inne nieprawidłowości skutkujące od lat największą liczbą wypadków przy pracy. W  uzasadnionych przypadkach 
przeprowadzone zostaną kontrole kompleksowe, obejmujące również prawną ochronę pracy i  legalność zatrudnie-
nia, a na budowach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa będzie prowadzony zintensyfikowany nadzór (budowy 
wielkokubaturowe i drogowo-mostowe). Kolejne kontrole na tej samej budowie pozwolą na ocenę stanu przestrzegania 
przepisów, w tym zaangażowania wszystkich osób uczestniczących w proces budowlany: inwestora, kierownika budowy, 
generalnego wykonawcy oraz podwykonawców.

wzmożony nadzór na budowach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa

W każdym okręgowym inspektoracie pracy wytypowana została grupa placów budowy o szczególnym znaczeniu 
do objęcia zintensyfikowanym nadzorem – obiekty o szczególnym znaczeniu z uwagi na ich wielkość, technologię czy 
specyfikę wykonywanych prac. Są to najczęściej budowy wielkokubaturowe i odcinkowo długie – drogowo-mostowe, 
kolejowe, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze oraz gazowe.

W drugim roku trwania kampanii będziemy kontynuować kompleksową ocenę stanu przestrzegania prawa pra-
cy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca z tą grupą przedsiębiorców, po przeprowadzonych działaniach 
prewencyjno-promocyjnych, będzie polegała na cyklicznym weryfikowaniu poziomu bezpieczeństwa i organizacji pracy, 
aż do 2024 r., o ile budowa nie ulegnie wcześniejszemu zakończeniu. W miejsce skończonej budowy wytypowany zosta-
nie kolejny duży plac budowy. 
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

900 placów budów

Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie

Kontrole PIP 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 maszyn budowlanych 
i urządzeń technicznych oraz z pracą w wykopach – czyli w tych miejscach, w których praca od lat skutkuje dużą liczbą 
wypadków. Oprócz tego weryfikowane będą: bezpieczna organizacja pracy, uwzględniająca koordynowanie pracy pra-
cowników większej liczby pracodawców, prowadzących pracę jednocześnie w jednym miejscu i czasie, bezpieczeństwo 
związane z wykorzystywaniem energii elektrycznej, komunikacja i oznakowanie na placu budowy, zabezpieczenie terenu 
budowy przed dostępem osób postronnych.

Kontrole obejmą także te budowy, na których wydarzą się poważne lub nagłośnione medialnie wypadki przy pracy 
albo ujawnione zostaną wyjątkowe okoliczności nieprzestrzegania prawa pracy i legalności zatrudnienia. Szczegól-
na uwaga zostanie skierowana na wpływające sygnały, w tym skargi i wnioski o kontrolę, dotyczące nieprawidłowości 
na placach budowy.

Akcje przeprowadzone na małych budowach w pierwszym roku Kampanii, w miesiącach czerwiec i wrzesień, po-
twierdziły zjawisko występowania ogromnej liczby nieprawidłowości w nieprzestrzeganiu przepisów bhp (80-90 % kontroli 
w najbardziej newralgicznych obszarach, przede wszystkim podczas pracy na wysokości), dlatego w 2023 r. zmasowana 
akcja zostanie powtórzona. 

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

bez limitów

Krótkotrwałe roboty budowlane

Niektóre prace remontowe i modernizacyjne prowadzone są na tyle krótko, że uwaga wykonawców nie skupia się 
na bezpiecznej organizacji tych prac. Kontrole, które zamierzamy przeprowadzić będą dotyczyły krótkotrwałych prac 
budowlanych, prowadzonych bez decyzji pozwolenia na budowę, bez zgłoszenia i najczęściej bez kierownika budowy. 
Uwzględnimy także kontrole prowadzone w wyniku zgłoszeń osób trzecich 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

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

Prace na większych placach budowy prowadzone są z wykorzystaniem żurawi budowlanych, czasem pracujących 
w warunkach kolizyjnych. Kontrole zweryfikują poziom bezpieczeństwa i sposób organizowania tego typu prac, w sposób 
zapewniający uczestnikom procesu budowlanego i osobom postronnym bezpieczeństwo. Stwierdzane nieprawidłowo-
ści zostaną wyeliminowane przez środki prawne pozostające w dyspozycji inspektorów pracy. Powinno to prowadzić 
do wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy i ograniczenia zagrożeń wypadkowych.

Sprawdzone zostaną zagadnienia przestrzegania przepisów bhp, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania 
do pracy operatora żurawia, hakowego i sygnalisty, sposobu komunikowania się między nimi, sposobu wykonywania prac 
transportowych oraz wywiązywania się pracodawców z obowiązków przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Przed-
siębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi 
wieżowych i  szybkomontujących. W związku z sygnałami o nieprawidłowościach w zakresie czasu pracy operatorów 
żurawi sprawdzone zostaną przepisy normujące tę kwestię.
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Planowana liczba podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi:

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

1 500 pracodawców

Kampania prewencyjno-kontrolna „Budowa. Stop wypadkom!”

Państwowa Inspekcja Pracy rokrocznie odnotowuje dużą liczbę nieprawidłowości podczas działań kontrolnych prowa-
dzonych na placach budów. Budownictwo zalicza się również do branż, w których wskaźniki wypadkowe, w szczególności 
dotyczące wypadków śmiertelnych i ciężkich, należą do najwyższych w Polsce. W związku z powyższym w 2023 r. urząd 
będzie kontynuować, zaplanowaną na lata 2022-2024, kampanię prewencyjno-kontrolną mającą na celu poprawę bezpie-
czeństwa pracy w budownictwie. Planowe działania kontrolne oraz stały nadzór nad kluczowymi inwestycjami budowlany-
mi wzmocniony zostanie działaniami prewencyjnymi i promocyjnymi adresowanymi przede wszystkim do pracodawców, 
pracowników oraz służby bhp. 

Powyższe działania mają na celu w szczególności:
• zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, a zwłaszcza zagrożeń związanych z pracą na wy-

sokości, w  wykopach, przy obsłudze maszyn budowlanych, a  także budowanie zaangażowania grup docelowych 
w działania na rzecz poprawy standardów bhp;

• popularyzację i podnoszenie wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, ze zwróceniem uwagi na środ-
ki 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 związku z kampanią „Budowa. STOP wypadkom! ” na 2023 r. zaplanowano kolejną edycję szkoleń dedykowanych 

branży budowlanej, kontynuowane będzie również doradztwo inspektorów pracy adresowane do pracodawców, promocja 
dobrych praktyk, a także dystrybucja materiałów dotyczących bezpieczeństwa pracy w branży. Planowana jest również 
kontynuacja informacyjnych działań medialnych, które poza promowaniem kultury bezpieczeństwa pracy w grupie pra-
codawców i pracowników budowlanych, mają za zadanie wzbudzenie społecznego zainteresowania tematem ochrony 
pracy w budownictwie.

 PROGRAM DZIAŁANIA 2023

NOWE KOMPETENCJE I ZADANIA KOMPLEKSOWE   15 



Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Prawny
Departament Nadzoru i Kontroli

OPIEKA ZDROWOTNA – PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY, 
W TYM BHP

Kontrole w podmiotach leczniczych ukierunkowane będą na ocenę stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w tym poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy – w szczególności zagadnień wymagających zintensyfikowania czynności 
kontrolnych ze względu na zagrożenia dla zdrowia i życia pracujących.

W zakresie prawnej ochrony pracy kontrole obejmą zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów dotyczą-
cych: zatrudniania, czasu pracy, wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych, a także 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy inspektorzy pracy sprawdzą przygotowanie pracowników do pracy 
(szkolenia bhp, badania profilaktyczne, ocenę ryzyka zawodowego), przestrzeganie procedur oraz organizację pracy. 
Przeanalizowane zostaną warunki pracy w narażeniu na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ewidencjo-
nowanie i przeciwdziałanie zdarzeniom wypadkowym, w tym związanym ze zranieniem ostrymi narzędziami medycz-
nymi (tzw. zakłucia).

Kontrole zweryfikują również realizowanie przez pracodawców obowiązku ograniczania możliwego wpływu zagrożeń 
mutagennych i teratogennych na pracujących w podmiotach leczniczych, które występują podczas przygotowywania, 
podawania oraz przechowywania leków cytostatycznych. Stosowanie leków cytostatycznych w placówkach służby zdro-
wia wymaga również ograniczania narażenia personelu, który nie podaje tych leków, tj. salowych, sanitariuszy i osób 
sprzątających sale chorych poddanych chemioterapii – co także zostanie poddane ocenie przez inspektorów pracy.

80 kontroli
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GÓRNICTWO – PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY, W TYM BHP 

Przedmiotem planowanych kontroli jest sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących czasu 
pracy w zakładach górniczych oraz w firmach świadczących usługi dla górnictwa. Inspektorzy pracy zwrócą przede 
wszystkim uwagę na zagadnienia dotyczące ewidencji czasu pracy, zachowania zasady przeciętnie pięciodniowego ty-
godnia 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.

W 2023 r. podczas kontroli kopalń o wydobyciu podziemnym szczególna uwaga zastanie zwrócona na nieprawidło-
wości, które mogą skutkować zagrożeniami dla życia lub zdrowia pracowników tych zakładów pracy oraz firm świadczą-
cych usługi górnicze. 

Inspektorzy pracy sprawdzą przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnienia i kwa-
lifikacje do obsługi maszyn i urządzeń, prowadzenie przez pracodawców nadzoru nad warunkami pracy (w tym orga-
nizacja służby bhp), wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, a także 
stan techniczny maszyn i  urządzeń stosowanych podczas wydobycia. Zweryfikowany zostanie sposób wykonywania 
prac i ich bezpieczna organizacja, w tym stosowanie zabezpieczeń związanych z występowaniem zagrożeń naturalnych 
na stanowiskach pracy (m.in. przed zagrożeniem wybuchu pyłu węglowego, przed zagrożeniem metanowym, czy za-
grożeniem tąpaniami). Inspektorzy pracy skontrolują również wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
i technologiami.

W górnictwie odkrywkowym (z wyłączeniem kopalń węgla brunatnego), w 2021 r. odnotowano znaczny wzrost wy-
padkowości ogółem (o 42,1 % wg danych WUG).

W kopalniach odkrywkowych występują różnorodne zagrożenia naturalne o charakterze geologicznym, geotechnicz-
nym i  hydrogeologicznym oraz zagrożenia o  charakterze technicznym związane z  zastosowaniem określonych tech-
nologii wydobycia i przerobu surowca, wykorzystywanych maszyn, urządzeń i środków transportu. Szczególna uwaga 
zastanie zwrócona na nieprawidłowości, które mogą skutkować zagrożeniami dla życia lub zdrowia pracowników kopalń. 
Inspektorzy pracy sprawdzą przestrzeganie przepisów i zasad bhp, dotyczących przygotowania pracowników do pracy, 
uprawnień i kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń, nadzoru nad warunkami pracy (organizacji służby bhp), wyposa-
żenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Kontrolą objęty zostanie również stan 
techniczny maszyn i urządzeń, stan techniczny schodów, pochylni, pomostów, dróg transportowych, a także oznakowanie 
i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, w tym dróg transportowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ocena 
ryzyka zawodowego.

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
Krajowa Sekcja Górnicza OIP Katowice

81 kontroli

• Podziemne zakłady górnicze

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

ORAZ NIEKTÓRE INNE DNI, 
• TECHNICZNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Kontrole będą miały na celu dokonanie kompleksowej oceny przestrzegania przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy 
oraz technicznego bezpieczeństwa pracy. Zakres przedmiotowy podejmowanych czynności skupiony zostanie na zagadnie-
niach, których nieprzestrzeganie stwierdzane jest najczęściej bądź kluczowych z punktu widzenia realizacji uprawnień pra-
cowniczych i  bezpieczeństwa. Inspektorzy skontrolują: prowadzenie prac transportowych, w  tym ręczne przemieszczanie 
ciężarów, magazynowanie, bezpieczeństwo eksploatacji instalacji i urządzeń technicznych, stan oraz wyposażenie obiektów 
i pomieszczeń pracy, a  także zaplecza socjalnego, prawidłowość wykonywania pracy zarobkowej w  ramach umów cywil-
noprawnych, przestrzeganie przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy. Wyniki 
długoletnich kontroli wskazują, iż zarówno nasilenie, jak i charakter nieprawidłowości ulega zmianom w perspektywie 
długookresowej, pod wpływem czynników społeczno-ekonomicznych. Konieczne jest zatem monitorowanie stopnia i kierun-
ku zmian, jak również identyfikowanie pojawiających się nowych zjawisk – szczególnie w obecnej sytuacji społeczno-gospo-
darczej, skłaniającej przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności.

Poddane kontroli zostaną placówki wielkopowierzchniowe (o powierzchni sprzedaży co najmniej 300 m2) i inne skle-
py (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 nie-
dziele i święta oraz w niektóre inne dni, których celem będzie dokonanie oceny stanu przestrzegania przepisów oraz eli-
minowanie 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:

• Mniejsze placówki handlowe
50 kontroli

Przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta 
oraz niektóre inne dni

PROGRAM DZIAŁANIA 2023

 18  NOWE KOMPETENCJE I ZADANIA KOMPLEKSOWE



Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli 
Departament Legalności Zatrudnienia
Departament Prawny

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

Celem kontroli będzie dokonanie oceny warunków i zasad wykonywania określonych prac przez osoby zatrudnio-
ne w podmiotach związanych z produkcją rolną (produkcja roślinna, zwierzęca). Sprawdzone zostanie wyeliminowanie 
lub istotne ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zawodowych, występujących w środowisku pracy rolnika lub wynika-
jących ze sposobu jej wykonywania. W trakcie oceny stopnia zabezpieczenia pracowników przed narażeniem na wy-
stępujące w procesie pracy czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy uciążliwe, inspektorzy pracy poddadzą kontroli takie 
zagadnienia jak przygotowanie pracowników do pracy, zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz dostarczenie 
niezbędnych informacji z zakresu prowadzonych prac (tj. instrukcji bhp, oceny ryzyka zarodowego).

Przedmiotem kontroli będzie również weryfikacja stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przede wszyst-
kim wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych z pracą. Poza tym kontrole będą obejmowały zagad-
nienia czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, pracy w porze noc-
nej 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 cudzoziem-
ców zatrudnionych w zakładach rolnych. Inspektorzy pracy będą sprawdzali dopełnienie m.in. obowiązków: zgłoszenia 
do ubezpieczeń społecznych, zawarcia na piśmie umowy o pracę. Weryfikacja legalności powierzania i wykonywania 
pracy przez cudzoziemców obejmować będzie przede wszystkim obywateli tzw. państw trzecich, w szczególności ob-
cokrajowców, którzy wjechali na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Inspektorzy 
pracy sprawdzać będą, czy cudzoziemcy wykonują pracę na warunkach wskazanych w dokumentach dopuszczających 
ich do polskiego rynku pracy, np. zezwoleniach na pracę, oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziem-
cowi lub powiadomieniach, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Celem tych kontroli będzie także ujawnianie cudzoziemców przeby-
wających w Polsce nielegalnie, tj. bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce. Ważnym aspektem 
realizowanych działań z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców będzie również kwestia przestrzegania zasady 
równego traktowania cudzoziemców w zakresie warunków pracy – w porównaniu z obywatelami polskimi.

160 kontroli
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli 
Departament Legalności Zatrudnienia
Departament Prawny

80 kontroli

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY, W TYM BHP 
ORAZ LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA W ZAKŁADACH WYTWARZAJĄCYCH 
WYROBY MLECZARSKIE

Kontrole ocenią poziom przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym warunków i zasad wykony-
wania określonych czynności zawodowych przez osoby zatrudnione w zakładach przetwórstwa mleka i jego pochodnych. 
W szczególności zweryfikowana zostanie organizacja procesów pracy na liniach produkcyjnych wytwarzających określo-
ne wyroby mleczarskie, praca w magazynach, w tym organizacja ruchu pieszego i kołowego oraz podczas prowadzenia 
transportu wewnątrzzakładowego z wykorzystaniem maszyn i urządzeń ograniczających ręczne przemieszczanie towa-
rów. Analizie poddane zostanie przygotowanie pracowników do pracy, zasady rozpoznawania i uwzględnienia wszystkich 
istotnych czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, zasady doboru i wyposażenie pracowników w środki 
ochrony indywidualnej oraz zasady bezpiecznego stosowania substancji chemicznych (w szczególności wykorzystywa-
nych podczas dezynfekcji linii produkcyjnych oraz maszyn i środków transportu).

W ramach kontroli sprawdzona zostanie prawidłowość zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania stosunku pracy, 
a także wypłaty wynagrodzenia za pracę. Zbadane zostaną także zagadnienia związane z prawem pracowników do wy-
poczynku, w szczególności problematyka czasu pracy (w tym rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozliczanie 
i rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych, jak również pracy w nocy, niedziele i święta ) oraz urlopów wy-
poczynkowych.

W trakcie działań kontrolnych dokonywana będzie również ocena legalności zatrudnienia obywateli polskich 
i cudzoziemców zatrudnionych w zakładach wytwarzających wyroby mleczarskie, w szczególności w zakresie dopeł-
nienia obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zawarcia na piśmie umowy o pracę oraz opłacenia składek 
na Fundusz Pracy. Weryfikacja legalności powierzania i wykonywania pracy przez cudzoziemców obejmować będzie 
przede wszystkim obywateli tzw. państw trzecich, dla których uzyskano oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziem-
cowi wpisane do ewidencji prowadzonej przez powiatowy urząd pracy lub zezwolenie na pracę sezonową. Inspektorzy 
pracy sprawdzać będą m.in. czy cudzoziemcy wykonują pracę na warunkach wskazanych w tych dokumentach. Ce-
lem kontroli będzie także ujawnianie cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie, tj. bez ważnego dokumentu 
uprawniającego do pobytu w Polsce.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli 
Departament Legalności Zatrudnienia
Departament Prawny

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

Pierwsza kontrola – jako oferta PIP dla nowo powstałych małych firm – na stale wpisała się do portfolio urzędu. 
Dostrzegając potrzebę wsparcia pracodawców, którzy dopiero poznają zakres swoich obowiązków i odpowiedzialności 
wobec zatrudnianych osób, będziemy prowadzili działania kontrolne w oparciu o formułę instruktażowo-doradczą, moty-
wując nowych pracodawców do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp i legalności zatrudnienia.

Kontrole kompleksowo ocenią przestrzeganie przepisów mających podstawowe znaczenie dla zapewnienia osobom 
świadczącym pracę odpowiedniej ochrony prawnej, zgłoszenie pracujących do systemu ubezpieczeń społecznych oraz 
sposób organizacji pracy i realizację obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdiagnozowanie nieprawi-
dłowości na początkowych etapach funkcjonowania zakładu pracy, doradztwo techniczne i prawne oraz wskazanie praw 
i obowiązków stron stosunku pracy powinno zaowocować przestrzeganiem przez skontrolowane podmioty obowiązują-
cych przepisów w dłuższym horyzoncie czasowym.

Strategia „Pierwszej kontroli” stwarza pracodawcom kontrolowanym po raz pierwszy przez PIP możliwość skorzy-
stania z fachowej wiedzy inspektorów pracy i wesprze ich w stworzeniu praworządnych i bezpiecznych warunków 
pracy. Wydane przez organy PIP środki prawne staną się gotowym rozwiązaniem najistotniejszych problemów z obszaru 
prawa pracy. Pracodawcy otrzymają czas na wyeliminowanie uchybień, a w przypadku braku rażącego naruszenia praw 
pracowniczych i niestwierdzenia nielegalnego zatrudniania – gwarancję niestosowania sankcji wykroczeniowych wobec 
osób winnych popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracowników.

bez limitów

 PROGRAM DZIAŁANIA 2023

NOWE KOMPETENCJE I ZADANIA KOMPLEKSOWE   21 
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Koordynacja: Departament Prawny

BADANIE SKARG I WNIOSKÓW ZGŁASZANYCH DO PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI 
PRACY

Rozpatrywanie i załatwianie skarg jest jednym z najistotniejszych zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Skargi 
zgłaszane są 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 samorządowe. Przedmiotem skarg są najczęściej 
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 udziele-
nie wyjaśnień osobie wnoszącej skargę, uwzględnienie przedmiotu sprawy w ramach kontroli realizowanej zgodnie 
z Programem działania Państwowej Inspekcji Pracy, a także podjęcie decyzji o wszczęciu kontroli w wyznaczonym ter-
minie, czy też przekazanie sprawy innej jednostce organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy bądź innemu organowi 
właściwemu rzeczowo do rozpatrzenia sprawy.

W 2023 roku inspektorzy pracy szczególną uwagę będą przywiązywali do zagadnień obejmujących zwłaszcza 
mobbing, egzekucję świadczeń alimentacyjnych oraz stosowanie tarcz antykryzysowych.

Inspektorzy pracy będą również reagować na zgłaszane sygnały o naruszaniu przepisów w konkretnych branżach 
i podmiotach, w tym m.in. w zakresie prawidłowości zawierania umów o pracę u wykonawców lub podwykonawców 
zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane, ale także dotyczące podmiotów prowadzących działalność bu-
dowlaną (skargi na nieprawidłowości na placach budów), czy też firm działających za pośrednictwem elektronicznych 
platform usługowych (tzw. platform internetowych) oraz podmiotów z nimi współpracujących.

bez limitów
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Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

240 kontroli

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

Celem zaplanowanych kontroli jest weryfikacja przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakła-
dach pracy, w których są produkowane lub stosowane substancje chemiczne, dla których ustalono poziomy najwyższych 
dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (NDS).

W szczególności typowanie do kontroli zakładów pracy będzie wiązało się z wprowadzanymi nowymi wartościami 
krajowych normatywów higienicznych NDS oraz dokonywanymi zmianami już obowiązujących. Tym samym działania 
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 NDS. Jednocześnie ma-
jąc na uwadze istotną rolę PIP w zakresie poradnictwa, inspektorzy pracy podczas kontroli będą przekazywali pracodaw-
com informacje o przepisach bhp odnoszących się do kontrolowanej branży oraz o zmianach NDS. Powyższe wpłynie 
na większą świadomość w zakresie ograniczania narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne, dla których ustalono do-
puszczalne wartości stężeń w środowisku pracy.

Efektem tych działań będzie zwiększenie bezpieczeństwa pracy w podmiotach kontrolowanych oraz wzrost stopnia 
znajomości 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. 

Takie planowanie działań nadzorczo-kontrolnych wpisuje się w unijną strategię ograniczania chorób zawodowych 
związanych z narażeniem na substancje chemiczne i  ich mieszaniny oraz pyły. Powszechne występowanie substancji 
chemicznych w różnych procesach pracy oznacza konieczność zapewnienia największego stopnia ochrony zdrowia osób 
narażonych na szkodliwe czynniki chemiczne, co uzasadnia uwzględnienie w Programie działania PIP na lata 2022-2024 
jako priorytetowe.

STRATEGIA KONTROLI ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH ŚRODOWISKA PRACY 
W LATACH 2022-2024
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200 kontroli

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

Wyzwania w zakresie zwiększenia poziomu ochrony zdrowia osób pracujących w narażeniu na szkodliwe czynniki 
chemiczne środowiska pracy oraz w efekcie dotyczące ograniczania chorób zawodowych z nimi związanych zostały 
ujęte w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy w ramach przyjętej przez PIP Strategii kontroli chemicznych na lata 
2022-2024. Jednym z priorytetów PIP jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracownikom narażonym na działanie 
substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mu-
tagennym.

Fakt stosowania w  zakładach substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym potwierdzało corocznie od 4,3 do 7,8 tys. pracodawców (dane za lata 2016-
2021), przekazując do właściwego okręgowego inspektora pracy „Informację o substancjach chemicznych, ich miesza-
ninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”. Odnotowywana przez 
PIP tendencja wzrostowa takich zgłoszeń wskazuje, że przy obecnym stopniu rozwoju technologicznego nie jest możliwe 
wycofanie ze środowiska pracy wszystkich kancerogenów lub mutagenów, dlatego pracownicy eksponowani na nie nadal 
stanowią szczególną grupę osób narażonych na utratę zdrowia lub życia.

W 2023 r. kontrolom PIP w tym obszarze podlegać będzie realizacja obowiązków nałożonych na pracodawców przez 
przepisy regulujące tę tematykę, z uwzględnieniem ostatnich zmian legislacyjnych dotyczących w szczególności proce-
sów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Jak pokazują dotychczasowe kontrole zmiany w prawodawstwie wprowadzane w celu podniesienia poziomu ochro-
ny zdrowia i życia pracowników, nie zawsze są monitorowane przez pracodawców (w szczególności w mikro- i małych 
przedsiębiorstwach). Skutkiem czego zdarza się, że nie dopełniają oni obowiązków wynikających z  wprowadzonych 
zmian legislacyjnych. 

Założenie przyjętej przez PIP Strategii kontroli chemicznych wpisuje się we wskazywane w kierunkach europejskich 
tendencje oraz przepisy.
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bez limitów

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

Celem prowadzonych kontroli jest poprawa bezpieczeństwa podczas prac z użyciem produktów biobójczych oraz mi-
nimalizacja skutków zdrowotnych związanych z narażeniem na tę szczególną grupę chemikaliów. Realizowane jest to po-
przez weryfikację przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych, w zakresie kompetencji Państwowej Inspek-
cji Pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mających zastosowanie podczas stosowania i przechowywania/
magazynowania produktów biobójczych. 

Kontrole dotyczyły będą różnorodnych produktów biobójczych zarówno z uwagi na ich przeznaczenie, jak też skład 
chemiczny wpływający na zagrożenia związane z ich produkcją i stosowaniem, a mających bardzo szerokie zastosowa-
nie oraz istotne znaczenie w różnych gałęziach gospodarki oraz licznych procesach pracy. 

Zgodnie z postanowieniami unijnymi w obrocie powinny znajdować się tylko produkty objęte profesjonalną bieżącą 
kontrolą, a produkcja i stosowanie produktów biobójczych wymaga szczególnej dbałości o bezpieczeństwo osób pracują-
cych przy ich wytwarzaniu oraz ich używaniu. Wobec powyższego PIP będzie prowadziła kontrole weryfikacji zagadnień 
dotyczących występowania w obrocie - stosowaniu produktów biobójczych posiadających pozwolenia na wprowadzenie 
do obrotu produktów biobójczych oraz stosowania właściwych opakowań tych produktów i ich prawidłowego oznakowa-
nia. Ponadto sprawdzone zostanie także bezpieczne wykonywanie pracy przez pracowników w narażeniu na produkty 
biobójcze.

Kontrole będą realizacją nadzoru w zakresie przestrzegania odrębnego zharmonizowanego prawodawstwa UE regu-
lującego w krajach członkowskich kwestie produktów biobójczych oraz jednolitej sprawozdawczości.

Prace w UE zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie tych produktów dążą do doprecyzowa-
nia unijnych przepisów i  zapewnienia lepszej kontroli nad zatruciami. Wydawane Decyzje Wykonawcze Komisji (UE) 
w sprawie niezatwierdzeń substancji czynnych do stosowania w produktach biobójczych także zmierzają do zwiększenia 
nadzoru nad tą grupą czynników szkodliwych, bowiem niewłaściwe posługiwanie się produktami biobójczymi może być 
przyczyną poważnych zatruć. Dlatego tak ważne są działania kontrolno-nadzorcze w tym obszarze oraz informowanie 
pracujących o zagrożeniach i  sposobach ochrony. Wpływa to na zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia 
takich zdarzeń.
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Kontrole dotyczące problematyki REACH i CLP 

Przepisy rozporządzeń REACH i CLP stanowią fundament prawa chemicznego w Unii Europejskiej. Zgodnie z obec-
nymi założeniami UE zmierza do większego powiązania rozporządzeń REACH i  CLP z  przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W związku z tym rola inspekcji pracy w nadzorze nad wypełnianiem obowiązków w nich zawartych będzie ulegała 
wzmocnieniu. W Opinii na temat przyszłych priorytetów UE w zakresie egzekwowania przepisów BHP Komitetu Wyż-
szych Inspektorów Pracy (SLIC) określono, iż wyzwaniem dla inspektorów pracy jest interakcja pomiędzy BHP a innymi 
obszarami powiązanych działań, jak na przykład pomiędzy przepisami REACH a przepisami BHP.

Celem prowadzonych kontroli jest weryfikacja przestrzegania przepisów ww. rozporządzeń w zakresie kompetencji 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach, w których występują czynniki 
chemiczne. W efekcie tych działań następuje poprawa bezpieczeństwa pracy w podmiotach kontrolowanych oraz zwięk-
szenie stopnia znajomości i przestrzegania szczegółowych przepisów UE przyjętych w celu poprawy ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia. 

Zasadniczo REACH i CLP ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych, dlatego rozporządzenie to ma 
wpływ na funkcjonowanie większości firm w całej UE. Z kolei tzw. dalsi użytkownicy podlegający szczególnemu nadzoro-
wi PIP, to większość firm stosujących chemikalia. Efektem prowadzonych w nich działań nadzorczo-kontrolnych powinno 
być posiadanie przez pracujących wiedzy o zagrożeniach (często nowych) oraz o sposobach ochrony przed nimi. 

W tym kontekście klasyfikacja jest punktem wyjściowym dla przekazywania informacji o zagrożeniach. W rozporzą-
dzeniu CLP ustalono szczegółowe kryteria dotyczące elementów oznakowania, które umożliwia poinformowanie użyt-
kownika danej substancji lub mieszaniny za pomocą etykiet oraz kart charakterystyki o jej zaklasyfikowaniu jako stwa-
rzającej zagrożenie, tak by zwrócić uwagę użytkownika na występowanie zagrożenia oraz na konieczność zarządzania 
powiązanym ryzykiem, co z kolei jest istotne w kontekście wymogów zawartych w rozporządzeniu REACH.

bez limitów
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ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIEM WYBUCHEM

W kontrolowanych przez PIP zakładach pracy, w których z przyczyn wynikających z cech miejsca pracy, urządzeń 
lub używanych substancji i mieszanin chemicznych może wystąpić atmosfera wybuchowa nadal obserwowane są pro-
blemy z wdrożeniem przepisów rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higie-
ny 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. 

W 2023 r. działaniami kontrolnymi objęte zostaną przede wszystkim małe przedsiębiorstwa, w których przestrzeganie 
obowiązujących przepisów i procedur stoi na najmniej zadowalającym poziomie. Weryfikacji podlegać będzie głównie 
prawidłowość wdrożenia procedur bezpieczeństwa zapobiegających wybuchom oraz działań podejmowanych przez pra-
codawców w celu zapewnienia ochrony przed skutkami wybuchów.

W zakładach, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materia-
łów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych, istotne znaczenie ma spełnienie przez pracodawców wymagań 
tych przepisów. Zapewnienie bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego, w tym wyrobów pirotechnicznych jest bowiem kwestią niezmiernie ważną z punktu widzenia bez-
pieczeństwa pracy, gdyż spełnienie wymagań przepisów gwarantuje ochronę zdrowia i życia pracowników na możliwie 
najwyższym osiągalnym poziomie. 

Z tego względu Państwowa Inspekcja Pracy w 2023 r. przeprowadzi kontrole w zakresie technicznego bezpieczeń-
stwa pracy w obszarze tych zagrożeń w wybranych zakładach.

bez limitów
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GOSPODARKA KOMUNALNA – BHP W ZAKŁADACH KOMUNALNYCH 
PRZY STOSOWANIU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO UZDATNIANIA WODY 
I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Kontrole będą ukierunkowane na zagadnienia dotyczące przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy stosowaniu, przechowywaniu i magazynowania środków chemicznych w stacjach uzdatniania wody zapewniają-
cych zaspokojenie celów socjalno-bytowych i gospodarczych mieszkańców oraz w oczyszczalniach ścieków komunal-
nych. Zaplanowane działania uzupełnią przyjętą 3-letnią strategię ograniczania wpływu zagrożeń chemicznych na pra-
cowników, spójną z zaleceniami Strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027 
Bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy.

Celem planowanych kontroli jest poprawa bezpieczeństwa podczas prac z użyciem środków chemicznych do uzdat-
niania wody i oczyszczania ścieków oraz ograniczenie ewentualnych negatywnych skutków zdrowotnych dla pracowni-
ków. 

Sprawdzeniu będzie podlegać rodzaj stosowanych chemikaliów oraz sposób prowadzenia procesów związanych 
z uzdatnianiem wody lub oczyszczaniem ścieków, poziom narażenia pracowników na substancje i mieszaniny chemiczne 
oraz środki zapobiegawcze stosowane przez pracodawców w celu ochrony zdrowia i życia osób pracujących. 

Oprócz problematyki zagrożeń wywoływanych przez czynniki chemiczne, analizą podczas kontroli zostaną objęte 
również inne zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy, takie jak: przygotowanie pracowników do pracy, prawidło-
wość sporządzenia i stosowania w praktyce zapisów oceny ryzyka zawodowego, wymagania dla obiektów przeznaczo-
nych do magazynowania i stosowania środków chemicznych oraz pomieszczeń pracy, w tym w zakresie wymiany powie-
trza oraz urządzeń i środków do neutralizacji substancji chemicznej w przypadkach awaryjnych, procedury bezpiecznej 
pracy oraz procedury ratunkowe, organizacja prac niebezpiecznych, zapewnienie pracownikom właściwych środków 
ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej oraz ich stosowanie, a  także prawidłowość rozmieszczenia i wyposażenie 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

80 kontroli
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
OIP Wrocław

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O MIKROORGANIZMACH 
I ORGANIZMACH GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH

Jednym z ustawowych zadań PIP jest ocena przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których 
mowa w ustawie o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, w tym podejmowanie działań zapew-
niających bezpieczeństwo pracy z mikroorganizmami i przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Kontroli poddane 
zostanie m.in. utrzymanie miejsca dokonywania zamkniętego użycia GMM na możliwie najniższym poziomie narażenia, 
stosowanie technicznych środków kontroli źródła zagrożenia i wprowadzenie obowiązku stosowania przez osoby biorące 
udział w zamkniętym użyciu GMM środków ochrony indywidualnej i sprzętu dostosowanego do kategorii zamkniętego 
użycia GMM oraz zapewnienie osobom biorącym udział w zamkniętym użyciu GMM, co najmniej raz na 2 lata, uczestnic-
twa w szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Część kontroli przeprowadzona zostanie w związku z wnioskiem ministerstwa właściwego do spraw środowiska o wy-
danie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej.

bez limitów
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

MIKROKLIMAT W ŚRODOWISKU PRACY – PRACA W WARUNKACH 
MIKROKLIMATU GORĄCEGO I MIKROKLIMATU ZIMNEGO

W 2023 r. realizowane będą działania związane z oceną poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników za-
trudnionych w warunkach mikroklimatu gorącego (m.in. w hutach, kopalniach, piekarniach) oraz pracowników zatrud-
nionych w warunkach mikroklimatu zimnego (m.in. w magazynach chłodniczych, mroźniach). Głównym celem kontroli 
prowadzonych przez inspektorów pracy będzie ocena spełnienia przez pracodawców obowiązków wynikających z za-
trudniania pracowników w warunkach mikroklimatu, w tym przede wszystkim wykonywania badań i pomiarów, z uwzględ-
nieniem rzeczywistego czasu narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia, w oparciu o obowiązujący 
u pracodawcy system i rozkład czasu pracy. Zweryfikowane zostanie zapewnienie przez pracodawców właściwych środ-
ków ochrony zbiorowej oraz odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej. Szczególna uwaga zostanie po-
święcona na sprawdzenie, czy pracownikom pracującym w warunkach mikroklimatu zapewniono właściwe pomieszcze-
nia higieniczno-sanitarne oraz dodatkowe świadczenia wymagane przepisami prawa pracy (np. posiłki profilaktyczne). 
Działania kontrolne zweryfikują także realizację przez pracodawców obowiązku dotyczącego przeprowadzania oceny 
ryzyka zawodowego, zastosowania zawartych w dokumentacji zaleceń zmniejszających to ryzyko oraz zapoznawania 
pracowników z wynikami tej oceny.

Typowanie zakładów do kontroli następować będzie w oparciu o rozpoznanie przeprowadzone przez okręgowe in-
spektoraty pracy oraz zgłoszone skargi dotyczące naruszeń związanych z  zatrudnieniem w  warunkach mikroklimatu 
gorącego lub zimnego. Kontrole skoncentrowane będą głównie na sektorze spożywczym i przemyśle ciężkim.

100 kontroli
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

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

Celem kontroli będzie sprawdzenie działań podejmowanych przez pracodawców służących eliminowaniu lub odpo-
wiedniemu ograniczeniu zagrożeń związanych z występowaniem czynników fizycznych, w szczególności hałasu i drgań 
mechanicznych, na stanowiskach pracy. W trakcie kontroli inspektorzy pracy sprawdzą czy pracodawcy posiadają ak-
tualne wyniki badań i pomiarów tych czynników, czy prowadzone są odpowiednie rejestry oraz czy wdrożono progra-
my działań organizacyjnych oraz technicznych, które mają na celu obniżenie oddziaływania tych czynników fizycznych 
na osoby pracujące. Sprawdzony zostanie obowiązek wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej słuchu 
oraz prawidłowy ich dobór – w przypadkach przekroczenia dopuszczalnych norm. 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-Epidemiologicz-
nych lub na podstawie dostępnych źródeł, w tym skarg.

80 kontroli
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

KONTROLE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP PODCZAS USUWANIA 
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
I PRZEMYSŁOWYCH

Zapobieganie i ograniczanie zagrożeń wynikających z kontaktu z azbestem jest niezwykle istotne w kontekście rze-
czywistego stosowania środków zapobiegających azbestozależnym kancerogennym chorobom zawodowym oraz wypad-
kom przy pracy, wynikającym z budowlanego charakteru prac związanych z usuwaniem azbestu.

Prowadzone działania kontrolne i  prewencyjne będą stanowiły realizację krajowych i  unijnych założeń, określają-
cych konieczność ograniczania narażenia zawodowego, ale także populacyjnego na azbest w związku z procesem jego 
usuwania ze środowiska. Kontrole prac związanych z  usuwaniem i  zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest 
uzupełniają założenia rządowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009- 2032”, mają na celu weryfika-
cję zapewniania bezpieczeństwa osób pracujących oraz wpływają na zmniejszenie oddziaływania pyłu azbestu na śro-
dowisko. Nadal dość powszechne występowanie wyrobów zawierających azbest w miejscach publicznych, w obiektach 
i urządzeniach budowlanych lub instalacjach przemysłowych uzasadnia konieczność kontroli stosowania bezpiecznych 
metod pracy i prawidłowego zorganizowania tych prac.

bez limitów
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
OIP Wrocław

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP PRZY WYKONYWANIU PRAC 
SPAWALNICZYCH

Rozwój i powszechne stosowanie nowoczesnych technologii spawalniczych wykorzystujących nowe materiały, tech-
niki laserowe, czy osłonę gazów szlachetnych, pociąga za sobą nowe zagrożenia, a co za tym idzie, konieczność zapo-
biegania narażeniu na fizyczne i pyłowe czynniki środowiska pracy. Celem kontroli będzie ocena przestrzegania przez 
pracodawców przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania przez pracowników zadań pole-
gających na spawaniu, zgrzewaniu i cięciu termicznym metali. Dodatkowo ocenie poddana zostanie aktualność przepi-
sów wprowadzonych w 2000 r. w odniesieniu do nowoczesnych technologii spawalniczych. 

Statystyki dotyczące chorób zawodowych rejestrowanych w ostatnich latach, w szczególności pylicy płuc – choroby 
charakterystycznej m.in. dla spawaczy – niestety nie wykazują tendencji spadkowej. Zweryfikowane zostanie stosowanie 
przez pracodawców adekwatnych środków profilaktycznych, ograniczających narażenie pracowników na oddziaływanie 
szkodliwych pyłowych czynników środowiska pracy. Miernikiem poziomu bezpieczeństwa pracy jest również liczba wy-
padków, dlatego w ramach czynności kontrolnych inspektorzy pracy dokonają analizy stanu wypadkowości w zakładach 
wykonujących prace związane ze spawaniem.

W przypadku kontroli producentów stali wysokostopowych (nierdzewnych, kwasoodpornych) ze składnikami stopo-
wymi takimi, jak: nikiel chrom, kadm, zakwalifikowanymi jako czynniki rakotwórcze, inspektorzy pracy rozpoznają również 
stopień ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez substancje chemiczne, czynniki lub procesy 
technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, co wpisuje się w strategię kontroli zagrożeń chemicznymi 
czynnikami środowiska pracy, prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2022-2024.

200 kontroli
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY W SPÓŁKACH Z OBSZARU 
WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII

Nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne, która weszła w życie w  lipcu 2021 r., a  także zmiany w zakresie zasad 
organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń energetycznych, 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 roz-
porządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, które weszło w życie w dniu 3 lipca 2022 r. 
uzasadniają konieczność dokonania kompleksowej oceny zasad organizacji bezpiecznej pracy w spółkach z obszaru 
wytwarzania i dystrybucji energii. 

Zmiany w zakresie organizacji bezpiecznej pracy w energetyce, wynikające z opisanych wyżej regulacji prawnych, 
skutkują koniecznością wdrożenia przez pracodawców realizujących zadania podczas wykonywania prac eksploatacyj-
nych przy urządzeniach energetycznych nowych procedur oraz zasad eksploatacji tych urządzeń –  w szczególności 
w zakresie napraw, konserwacji i demontażu. 

Kontroli poddany zostanie obowiązek opracowania regulacji wewnętrznych jak instrukcja organizacji bezpiecznej 
pracy, instrukcje eksploatacji dla każdego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń, opracowania wykazu prac 
pomocniczych oraz sposobu organizacji i  nadzoru nad realizacją tych prac. Dodatkowo rozporządzenie wprowadziło 
zmianę polegającą na przeniesieniu zadań i obowiązków prowadzącego eksploatację na pracodawcę, co spowodowało 
konieczność reorganizacji obowiązków właścicieli urządzeń energetycznych.

Wprowadzenie nowych obowiązków dyktowanych przepisami prawa uzasadnia przeprowadzenie kontroli bezpie-
czeństwa organizacji prac w źródłach wytwórczych oraz spółkach dystrybucyjnych

53 kontrole
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

KONTROLE WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE – W ZAKRESIE 
POSIADANIA KONCESJI DOTYCZĄCYCH PALIW CIEKŁYCH

Celem kontroli będzie sprawdzenie wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy Prawo 
energetyczne w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania, dystrybucji i obrotu 
paliwami. Inspektorzy pracy skontrolują spełnienie obowiązku posiadania koncesji określonego rodzaju, wpisu do reje-
stru podmiotów przywożących oraz obowiązku zgłoszenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki infrastruktury paliw 
ciekłych (informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności). 
Ponadto, w trakcie kontroli może zostać sprawdzone spełnienie wymagań przepisów dotyczących prowadzenia sprze-
daży paliw ciekłych i świadczenia usług magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, ich przesyłania lub dystrybucji.

bez limitów
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

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

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego na liniach kolejowych odnotowano kilkadziesiąt zdarzeń związanych 
z pracami torowymi (rok do roku o 41,7% więcej). Liczba wypadków wzrosła względem 2020 r. o 50%, natomiast liczba 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych o 44%. W najbliższych latach kontynuowane będą intensywne prace w  sektorze 
kolejowym.

Pogarszająca się sytuacja w sektorze robót prowadzonych na infrastrukturze kolejowej oznacza konieczność zapla-
nowania i prowadzenia kontroli bezpieczeństwa prac związanych z budową i modernizacją sieci kolejowych. W trakcie 
kontroli przewidzianych w 2023 r. w zakresie ograniczenia zagrożeń zawodowych pracowników wykonujących roboty to-
rowe szczególna uwaga zwrócona zostanie na zagadnienia: właściwej ogólnej organizacji 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  niezbędne urządzenia ochronne, a  także 
prowadzenie prawidłowego nadzoru nad pracami przez osoby odpowiedzialne – w zakresie zapewnienia pracownikom 
odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

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

Kontrole obejmą zagadnienia kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy podczas prowadzenia prac w maga-
zynach oraz zapewnienie bezpiecznej organizacji transportu wewnątrzzakładowego. Ocenione zostanie bezpieczeństwo 
pracy operatorów wózków jezdniowych i innych osób uczestniczących w pracach transportowych, w tym stan techniczny 
wykorzystywanego sprzętu oraz przygotowanie pracowników do pracy w zakresie niezbędnych uprawnień.

Inspektorzy pracy skontrolują wyznaczanie i oznakowanie dróg transportowych i ciągów komunikacyjnych, organiza-
cję ruchu kołowego i pieszego w miejscach krzyżowania się ciągów, właściwą organizację miejsc składowania towarów 
oraz oznakowanie miejsc niebezpiecznych. Działania kontrolne obejmą zakłady pracy, których działalność wiąże się 
z magazynowaniem wytworzonych produktów i półproduktów oraz rozdzielaniem i dystrybucją towarów, w tym centra lo-
gistyczne, dystrybucyjne i przeładunkowe, firmy kurierskie, hurtownie, oraz firmy, w których prowadzenie prac w zakresie 
magazynowania i transportu stanowi istotny element cyklu produkcyjnego.

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

200 kontroli
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH W ZAKŁADACH USŁUG 
LEŚNYCH

Celem kontroli będzie weryfikacja przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy, w szczególności bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz – w uzasadnionych przypadkach – legalności zatrudnienia, przede wszystkim u pracodaw-
ców zajmujących się pozyskiwaniem drewna.

Ręczno-maszynowe pozyskanie drewna w polskich, gospodarczych lasach jest wykonywane przez zakłady usług 
leśnych (ZUL-e), wybrane w drodze przetargów przez Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe. Stan bez-
pieczeństwa realizowania tych prac zmienia się, dzięki coraz powszechniejszemu wykorzystywaniu specjalistycznych 
maszyn leśnych, o dużej wydajności i wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy. Niemniej ręczne pozyskanie drewna 
nadal stanowi istotną część pozyskania surowca w leśnictwie, co oznacza duże zagrożenia zawodowe i wypadkowe osób 
wykonujących prace tego rodzaju. 

Inspektorzy pracy skoncentrują się na obszarach szczególnie istotnych dla zmniejszenia poziomu wypadkowości 
w sektorze leśnictwa – organizowaniu prac na powierzchniach leśnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami, prowadze-
niu ścinki drzew wyłącznie bezpiecznymi technikami, wyposażenia pracowników w niezbędne oraz prawidłowo dobrane 
środki ochrony osobistej oraz odzież i obuwie robocze, a  także prawidłowości ograniczania wpływu niebezpiecznych 
i szkodliwych czynników środowiska pracy na pracujących. Efektem kontroli powinna być poprawa bezpieczeństwa pracy 
w podmiotach kontrolowanych, w tym reagowanie dostępnymi środkami prawnymi na bezpośrednie zagrożenia zdrowia 
i życia oraz zapewnienie osobom pracującym niezbędnych narzędzi warunkujących bezpieczeństwo pracy.

bez limitów
• Kontrole jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

200 kontroli
• Kontrole zakładów usług leśnych 
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
Krajowa Sekcja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

bez limitów

WARUNKI PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH GOSPODARKI MORSKIEJ

Bezpieczeństwo i  higiena pracy przy budowie, przebudowie i  remontach jednostek 
pływających w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej

Kontrole prowadzone będą na terenach stoczni produkcyjnych i remontowych, na jednostkach pływających oraz w ha-
lach produkcyjnych i na placach montażowych w zależności od etapów zaawansowania budowy (przebudowy/remontu) 
jednostek. Zakres kontroli obejmie:
• spełnienie ogólnych wymagań bhp (badania lekarskie, szkolenia bhp, uprawnienia kwalifikacyjne, ocena ryzyka zawo-

dowego, działalność służby bhp, koordynacja prac podwykonawców itp.),
• prowadzenie prac kadłubowych, wyposażeniowych i nakładania powłok ochronnych zgodnie z wymaganiami przepi-

sów i zasad bhp, 
• wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych (prace w zbiornikach, prace na wysokości, prace z materiałami i sub-

stancjami niebezpiecznymi),
• stan techniczny maszyn i urządzeń (w tym rusztowań),
• stan techniczny stałych i tymczasowych instalacji energetycznych,
• transport wewnątrzzakładowy pionowy i poziomy. 

W trakcie kontroli sprawdzeniu podlegać będzie również przygotowanie terenu stoczni do budowy lub remontu jed-
nostek pływających pod kątem odpowiedniego wyposażenia w urządzenia techniczne i środki ratunkowe, jak również 
zapewnienia łączności z odpowiednimi służbami ratunkowymi.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
Krajowa Sekcja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

bez limitów

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji jednostek pływających oraz warunki 
życia marynarzy 

Kontrole prowadzone będą na jednostkach pływających uprawiających żeglugę morską oraz w siedzibach armatorów. 
Czynności kontrolne dotyczyć będą sprawdzenia aktualności dokumentów bezpieczeństwa statku, zgodności składu 
załogi z minimalnymi wymaganiami, sprawdzenia spełniania wymagań odpowiednich przepisów w zależności od typów 
statków (statki konwencyjne i niekonwencyjne) a w szczególności zapewnienia bezpiecznych przejść i dojść do stano-
wisk pracy, zapewnienia sprawnych maszyn i urządzeń posiadających odpowiednie urządzenia ochronne, oznakowania 
miejsc niebezpiecznych na statku, ochrony przeciwporażeniowej przy urządzeniach elektrycznych, wyposażenia działu 
pokładowego i działu maszynowego oraz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i sprzęt ratunkowy. W ramach 
prowadzonych kontroli weryfikacji będzie podlegał również sposób zatrudnienia na jednostkach pływających oraz pozo-
stałe kwestie wynikające z ustawy o pracy na morzu.

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
Krajowa Sekcja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

bez limitów

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przeładunkach w portach morskich

Kontrole prowadzone będą na terenach operatorów portowych (terminali). Czynności kontrolne dotyczyć będą orga-
nizacji stanowisk pracy (w tym przygotowania jednostek pływających do przeładunku) i prowadzenia przeładunków w re-
lacji burtowej i placowej z zapewnieniem prawidłowej obsady osobowej brygad przeładunkowych (zespołów roboczych) 
z  odpowiednimi uprawnieniami kwalifikacyjnymi (brygadziści przeładunkowi, operatorzy dźwignic portowych, hakowi, 
lukowi, sztauerzy, trymerzy itp.).

W trakcie kontroli sprawdzeniu będzie podlegało przygotowanie do prowadzenia danego typu przeładunku w postaci 
opracowanych instrukcji bhp i procedur wewnątrzzakładowych oraz stanu technicznego i dokumentów dopuszczających 
do eksploatacji zastosowanego sprzętu przeładunkowego jak np. specjalistyczne suwnice i żurawie portowe, różnego ro-
dzaju przenośniki i systemy transportowania ładunków (np. sypkich ładunków masowych) z zastosowanymi urządzenia-
mi pomocniczymi (zawiesia, trawersy, chwytnie, palety i tace ładunkowe itp.). Sprawdzona zostanie również sprawność 
maszyn i urządzeń w pomieszczeniach warsztatowych, stan techniczny pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, oraz spo-
soby magazynowania materiałów na placach i w halach magazynowych.
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statki śródlądowe i statki morskie

Kontrole w tym zakresie prowadzone będą po całkowitym zakończeniu budowy jednostki pływającej, po jej wpisaniu 
do rejestru w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej, uzyskaniu pozytywnego wyniku z przeprowadzonej inspekcji technicznej 
lub uzyskania dokumentu wydanego przez instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską oraz po prze-
prowadzeniu kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W  trakcie kontroli weryfikacji podlegają ww. dokumenty 
oraz sprawdzana jest zgodność budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia z wymaganiami przepisów i zasad 
bhp. Kontrolą objęte będą ukończone stanowiska pracy, pomieszczenia socjalne oraz higieniczno-sanitarne, wyposaże-
nie stałe i ruchome jednostki, stan techniczny maszyn i urządzeń znajdujących się w dziale pokładowym i dziale maszy-
nowym, instrukcje bezpieczeństwa pracy, obsługi maszyn i urządzeń, udzielania pierwszej pomocy oraz wyposażenie 
jednostki w niezbędny sprzęt ratunkowy.

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
Krajowa Sekcja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

bez limitów

obiekty zanurzalne

Kontrole prowadzone będą po całkowitym zakończeniu budowy obiektu zanurzalnego (np. batyskaf, dzwon nurkowy, 
klatka do nurkowania itp.), przed wydaniem certyfikatu przez Urząd Morski w Gdyni. Kontrolowane zagadnienia zale-
żą od rodzaju i przeznaczenia zgłoszonego obiektu zanurzalnego (głównie spełnienie wymagań dotyczących maszyn 
i bezpieczeństwo użytkowania instalacji energetycznych). Zakres kontroli wynika z ustawy o wykonywaniu prac podwod-
nych oraz aktów wykonawczych do ustawy, jak również przepisów bhp, których stosowanie nie wyłącza ich stosowania 
w zakresie prowadzenia prac podwodnych i zasad bhp dotyczących obiektów zanurzalnych (np. przepisy kwalifikacyjne 
Polskiego Rejestru Statków). Kontroli podlegać będzie budowa stałych urządzeń i wyposażenia obiektu zanurzalnego 
pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa pracy.

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
Krajowa Sekcja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

bez limitów

OCENA ZGODNOŚCI BUDOWY I STANU TECHNICZNEGO JEDNOSTEK 
PŁYWAJĄCYCH Z PRZEPISAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH ŻEGLUGI 
ŚRÓDLĄDOWEJ

Kontrole prowadzone będą na terenach rzecznych stoczni produkcyjnych i remontowych, na jednostkach pływających 
oraz w halach produkcyjnych i na placach montażowych w zależności od etapów zaawansowania budowy (przebudowy/
remontu) jednostek. Kontrole będą dotyczyć:
• spełnienia ogólnych wymagań bhp (badania lekarskie, szkolenia bhp, uprawnienia kwalifikacyjne, ocena ryzyka zawo-

dowego, działalność służby bhp, koordynacja prac podwykonawców itp.),
• prowadzenia prac kadłubowych, wyposażeniowych i nakładania powłok ochronnych zgodnie z wymaganiami przepi-

sów i zasad bhp, 
• wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (prace w zbiornikach, prace na wysokości, prace z materiałami nie-

bezpiecznymi),
• stanu technicznego maszyn i urządzeń (w tym rusztowań),
• stanu technicznego stałych i tymczasowych instalacji energetycznych,
• transportu wewnątrzzakładowego pionowego i poziomego. 

Kontrole w zakresie przeładunków prowadzone będą na terenach portów rzecznych lub w innych miejscach, gdzie 
prowadzone są przeładunki materiałów na śródlądowe jednostki pływające. Czynności kontrolne dotyczyć będą organi-
zacji stanowisk pracy (w tym przygotowania jednostek pływających do przeładunku i ich połączenia z lądem), prowadze-
nia przeładunków w relacji burtowej i placowej z zapewnieniem prawidłowej obsady osobowej brygad przeładunkowych 
z  odpowiednimi uprawnieniami kwalifikacyjnymi (brygadziści przeładunkowi, operatorzy dźwignic portowych, hakowi, 
lukowi, sztauerzy, trymerzy, sygnaliści itp.). Zweryfikowane zostanie przygotowanie do prowadzenia bezpiecznego prze-
ładunku danego typu na podstawie opracowanych w tym celu instrukcji bhp i procedur wewnątrzzakładowych. Podczas 
kontroli sprawdzony zostanie także stan techniczny zastosowanego sprzętu przeładunkowego, przenośników i systemów 
transportowania sypkich ładunków masowych, w tym niezbędne dokumenty poświadczające dopuszczenie do eksploata-
cji, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

W ramach prowadzonych kontroli weryfikacji będzie podlegał również charakter zatrudnienia na jednostkach pływają-
cych, kwalifikacje zawodowe członków załogi oraz kwestie wynikające z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy 
na statkach żeglugi śródlądowej (Dz.U. poz. 993).

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli
Krajowa Sekcja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

22 kontrole
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OBNIŻENIE POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO, A W KONSEKWENCJI LICZBY 
WYPADKÓW PRZY PRACY, W GRUPIE ZAKŁADÓW O WYSOKIEJ SKALI 
ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH (WZMOŻONY NADZÓR)

W 2023 r. kontynuowane będą działania nadzorczo-kontrolne nad wybraną uprzednio grupą zakładów, charaktery-
zujących się największym nasileniem zagrożeń zawodowych. Długofalowe (zaplanowane na lata 2022-2024) działania 
kontrolne, a także doradcze, informacyjne i promocyjne, nakierowane są na skuteczną poprawę, w dłuższym horyzoncie 
czasowym, warunków pracy pracujących w nich osób. Do wzmożonego nadzoru okręgowe inspektoraty pracy typują 
zakłady różnych branż, w których szczególnie duże ryzyko zawodowe wyraża się wysokimi przekroczeniami norm czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia oraz wysokimi wskaźnikami wypadkowości.

Planowana liczba podmiotów objętych kontrolami: 

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

51 zakładów
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WYPADKI PRZY PRACY

Wśród priorytetowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy znajduje się badanie okoliczności i przyczyn zaistniałych 
wypadków przy pracy – śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. Podstawowym celem kontroli powypadkowych jest zweryfi-
kowanie podejmowanych przez podmioty działań, które powinny polegać na zapobieganiu i ograniczaniu możliwych na-
stępnych zdarzeń wypadkowych – na podstawie prawidłowej analizy i określeniu środków zapobiegawczych po już zaist-
niałych wypadkach. 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 pod-
stawie niż stosunek pracy oraz cudzoziemców. Różnorodność form zatrudnienia w przedsiębiorstwach wiąże się rów-
nież z koniecznością 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.

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

bez limitów
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KONTROLA DANYCH ZAWARTYCH W DRUKU ZUS IWA

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1205) nakłada na organy PIP obowiązek sprawdzenia poprawności danych 
zawartych w druku ZUS IWA, będącym coroczną informacją, składaną przez pracodawców – płatników składki na ubez-
pieczenie wypadkowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawidłowość przekazywanych danych wpływa na wyliczenie i  określenie dla podmiotu zatrudniającego powyżej 
10 osób zróżnicowanej składki wypadkowej na kolejny rok. Mikroprzedsiębiorstwa płacą składkę zryczałtowaną. Elemen-
tami sprawdzanymi przez inspektorów pracy są: liczba zatrudnionych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu, licz-
ba wypadków przy pracy zaistniałych w raportowanym okresie oraz liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia 
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami środowiska pracy.

Sprawdzanie poprawności danych zawartych w informacji ZUS IWA jest elementem prewencyjnego i ekonomiczne-
go oddziaływania inspektorów pracy na kontrolowanych pracodawców oraz przedsiębiorców. Jednocześnie powiązane 
jest z analizą poziomu wypadkowości w danym podmiocie oraz z oceną skuteczności stosowanych środków zapobiega-
jących wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

bez limitów
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje obowiązek opiniowania warunków pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych 
w  zakładach pracy chronionej i  zakładach aktywności zawodowej, stanowisk pracy organizowanych dla osób niepeł-
nosprawnych oraz okresowych kontroli, nie rzadziej niż co trzy lata, w zakładach posiadających status zakładu pracy 
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej. Wynika to z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto PIP przeprowadza corocznie kontrole sprawdzające 
warunki pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są zatrud-
nione na otwartym rynku pracy.

Celem kontroli jest ocena 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 tych osób, uwzględniające specyfikę 
ich niepełnosprawności. Ocena stanowisk pracy osób niepełnosprawnych jest ponadto niezbędna w związku z korzysta-
niem 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

100 kontroli

• Kontrole warunków pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
w zakładach niezapewniających warunków pracy chronionej
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Nadzoru i Kontroli

bez limitów

160 kontroli

• Kontrole sprawdzające w związku z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów:

• Kontrole rękawic ochronnych:
80 kontroli

bez limitów

• Kontrole maszyn:

• Wydawanie opinii na wniosek organów celnych:

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

Kontrole w ramach nadzoru rynku realizowane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy wpisują się w krajowy sys-
tem oceny zgodności i nadzoru rynku. Kontrole ukierunkowane będą na monitorowanie zgodności z zasadniczymi i in-
nymi wymaganiami określonych wyrobów lub ich grup. Są to w  szczególności wyroby, których stosowanie wiąże się 
z dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracowników (np. maszyny przy użytkowaniu których dochodzi do licznych 
wypadków przy pracy) lub istnieją uzasadnione podejrzenia, że w obrocie znajdują się wadliwe wyroby danego rodza-
ju. W 2023 r. sprawdzona zostanie grupa produktów zabezpieczająca pracujących przed niebezpiecznym i szkodliwym 
wpływem czynników chemicznych – rękawice ochronne.

W przypadku ujawnienia wad produktów wszczynana będzie procedura wyjaśniająca, której celem jest zapewnie-
nie zgodności zakwestionowanych wyrobów z wymaganiami przepisów. W razie niepodjęcia dobrowolnych działań na-
prawczych w wyznaczonym terminie przez podmiot odpowiedzialny (producenta, importera, dystrybutora lub instalatora) 
oraz gdy wyroby stwarzają poważne zagrożenie, w  stosunku do tych podmiotów wszczynane będzie postępowanie, 
którego celem będzie doprowadzenie zakwestionowanych produktów do zgodności z wymaganiami europejskimi i krajo-
wymi lub ich wycofanie z obrotu lub użytku.

Wydawanie opinii na wniosek organów Krajowej Administracji Skarbowej jest jednym z zadań stałych PIP, związanych 
z kontrolami z zakresu nadzoru rynku realizowanych w ramach kompetencji przypisanych w tym zakresie inspektorom 
pracy. Krajowy system nadzoru rynku służy m.in. poprawie bezpieczeństwa użytkowania produktów nieżywnościowych 
poprzez eliminowanie z rynku i z obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzającymi zagrożenie albo po-
przez wyegzekwowanie doprowadzenia do zgodności tych wyrobów z prawodawstwem Unii Europejskiej.

Powyższe wpisuje się w jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej – zapewnienia swobodnego przepływu pro-
duktów przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa. Kontrole prowadzone na wniosek 
organów celnych są skutecznym i bezpośrednim – dającym natychmiastowe efekty – środkiem eliminowania u źródła 
(przed dopuszczeniem do obrotu) produktów niespełniających wymagań lub stwarzających zagrożenie.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Prawny

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMÓW 
CYWILNOPRAWNYCH

Państwowa Inspekcja Pracy od szeregu lat prowadzi działania ukierunkowane na problematykę nieuzasadnionego 
zastępowania stosunku pracy umowami cywilnoprawnymi (zwłaszcza umowami zlecenia oraz umowami o dzieło), trak-
tując to zadanie jako priorytetowe tak z punktu widzenia ochrony praw pracowniczych obywateli, jak i interesów państwa. 
Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy nadal utrzymuje się na wyso-
kim poziomie, co uzasadnia kontynuowanie działań kontrolno-nadzorczych w powyższym zakresie. Kontrolami objęte 
jest także przestrzeganie obowiązku wypłacania osobom przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi na podstawie 
umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż wynikająca 
z wysokości minimalnej stawki godzinowej – zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przeprowadzone kontrole mają zarówno charakter planowany, jak i  związane są z  badaniem skarg zgłoszonych 
do PIP, w których poruszono kwestię zawarcia umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę, czy też nieprawidłowości 
w zakresie wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

W roku 2023 kontrolami objęte będą przede wszystkim te branże, w których w ostatnich latach stwierdzono znaczą-
cy odsetek nieprawidłowości (tj. budownictwo, handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka 
magazynowa oraz zakwaterowanie i usługi gastronomiczne).

W ramach działań o  charakterze prewencyjnym urząd nadal będzie wspierał osoby świadczące pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy, a  także przedsiębiorców i  pracodawców, udzielając w szczególności porad prawnych, 
co ma wpływ na podnoszenie poziomu wiedzy prawnej, ale także świadomości zagrożeń i sposobów ochrony przed nimi 
wszystkich osób aktywnych zawodowo.

8 000 kontroli

 PROGRAM DZIAŁANIA 2023

ZADANIA W ZAKRESIE PRAWA PRACY   53 



Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Prawny

CZAS PRACY ORAZ WYPŁATA WYNAGRODZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ 
ZE STOSUNKU PRACY

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 
unormowań. Zważywszy, że niewywiązywanie się przez pracodawcę z obowiązku prawidłowej i terminowej wypłaty należ-
nych składników wynagrodzenia pozbawia pracownika niezbędnych środków utrzymania i ma wpływ na jego funkcjono-
wanie w wielu sferach życia, niezbędne pozostaje kontynuowanie kontroli w przedmiotowym zakresie wobec wszyst-
kich pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy w sposób rażący naruszają powyższe przepisy.

Dobór podmiotów do kontroli będzie odpowiadać zróżnicowaniu pracodawców funkcjonujących na terenie danego 
okręgowego inspektoratu pracy (przy doborze zostaną uwzględnione takie parametry jak: wielkość zatrudnienia, forma 
własności, 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 
realizacji wyżej wymienionego obowiązku, jak również niezapewnienia wypłaty wynagrodzenia w wysokości co najmniej 
równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wyłączenia z minimalnego wy-
nagrodzenia dodatku za staż pracy. Inspektorzy pracy zbadają także prawidłowość dokonywanych potrąceń z wyna-
grodzenia 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, wynagro-
dzenia oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, należności z tytułu podróży służbowej, odprawy z tytułu rozwiązania 
stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 
oraz za pranie odzieży roboczej.

2 000 kontroli
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Prawny

CZAS PRACY – STACJE PALIW ORAZ DRUŻYNY TRAKCYJNE, DRUŻYNY 
KONDUKTORSKIE I OBSŁUGA POCIĄGÓW 

Przepisy o czasie pracy obok wypłaty należności ze stosunku pracy są podstawowymi regulacjami z zakresu prawa 
pracy. Niestety, są to równocześnie najczęściej naruszane unormowania. Potwierdzają to przeprowadzane kontrole oraz 
skargi zgłaszane przez pracowników, z których blisko połowa dotyczy kwestii związanych z wynagrodzeniami i czasem 
pracy. Z tych względów przewiduje się w ramach zadań bieżących prowadzenie ukierunkowanych działań kontrolnych 
mających na celu weryfikację przestrzegania przepisów o czasie pracy w podmiotach świadczących usługi sprzedaży 
paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.3, 47.30, 47.30Z), ale także przez pracodawców z sektora 
obejmującego transport kolejowy (PKD 49).

Zakres przedmiotowy kontroli uwzględni przede wszystkim zagadnienia dotyczące ustalenia rozkładów czasu pra-
cy, okresów rozliczeniowych, zapewnienia odpoczynków dobowych i  tygodniowych, przestrzegania przepisów o pracy 
w  porze nocnej, w  niedziele oraz święta, zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej od pracy, a  także przestrzegania 
tygodniowego wymiaru czasu pracy wraz z godzinami nadliczbowymi przeciętnie w tygodniu. Mając na uwadze istotną 
rolę Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie poradnictwa, inspektorzy pracy podczas kontroli będą również przekazywali 
pracodawcom informacje o obowiązujących przepisach dotyczących czasu pracy oraz o bieżących zmianach tych prze-
pisów.

Prowadzone kontrole umożliwią weryfikację przestrzegania przepisów o czasie pracy w podmiotach zatrudniających 
pracowników na stacjach paliw, a jednocześnie przyczynią się do wzrostu świadomości i znajomości przepisów o czasie 
pracy oraz poszanowania praw pracowniczych w tym zakresie.

200 kontroli
• Stacje paliw:

50 kontroli
• Drużyny trakcyjne, drużyny konduktorskie, obsługa pociągów:
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Planowana liczba dni pracy kierowców na lata 2023-2024:

Koordynacja: Departament Prawny

879 066 dni

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

Kontrole mają na celu ocenę przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców i czasu prowadzenia 
pojazdu, 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 drogo-
wego 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, ty-
godniowy i przypadający w okresie dwóch kolejnych tygodni czas prowadzenia pojazdu, przepisy zobowiązujące kierow-
cę do korzystania z tygodniowego okresu odpoczynku oraz przepisy określające dzienny okres odpoczynku. Regulacje 
te gwarantują odpowiedni odpoczynek kierowcy, umożliwiający bezpieczne prowadzenie pojazdu. 

Zadanie zostanie zrealizowane na zasadach analogicznych jak w 2022 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi 
zarówno kontrole planowe, jak i będące reakcją na skargi. Zgodnie z zakresem kompetencyjnym Państwowej Inspekcji 
Pracy, kontroli podlegają wyłącznie pracodawcy wykonujący transport drogowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

Planowana liczba dni pracy kierowców podlegających kontroli wynika z „Krajowej Strategii Kontroli przepisów w za-
kresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 2023–2024”.
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Prawny

EDUKACJA – PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWNEJ OCHRONY PRACY

Celem prowadzenia kontroli w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach szkół, 
liceach, technikach, ośrodkach szkolno-wychowawczych), dla których organami prowadzącymi są przede wszystkim jed-
nostki samorządu terytorialnego, będzie ustalenie stanu przestrzegania przepisów Kodeksu pracy i ustawy Karta Na-
uczyciela.

Działania kontrolne, podobnie jak w latach ubiegłych, ukierunkowane zostaną na zagadnienia, w zakresie których 
dotychczas najczęściej stwierdzano naruszenia, w tym m.in. związane z nawiązywaniem umów o pracę z nauczy-
cielami (liczne przypadki niepotwierdzania na piśmie rodzaju umowy o pracę oraz nieprawidłowości w treści umów), 
ale również dotyczące sposobów nawiązania stosunku pracy (zamiast mianowania stosowano umowy o pracę, a ponadto 
nawiązywano stosunki pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z pominięciem ograniczeń określonych 
w art. 10 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela).

Poza tym podczas czynności kontrolnych weryfikacji podlegać będzie sposób naliczania odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli będących emerytami lub rencistami, terminowość przekazywania odpi-
sów na odrębny rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także kwestie formalno-prawne 
związane z uzgodnieniem treści regulaminu przyznawania świadczeń socjalnych z wyżej wymienionego funduszu wraz 
z działającymi organizacjami związkowymi.

Nadal wiele wątpliwości budzi sposób rozliczania godzin pracy nauczycieli, jak również dodatków do ich wynagro-
dzeń, np. dodatku za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych. W związku z powyższym wskazane będzie szczegółowe 
zbadanie tych zagadnień.

50 kontroli
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Prawny

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRACOWNICZYCH PLANÓW 
KAPITAŁOWYCH

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 kontro-
lowania obowiązków 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 2023 r. działania kontrolne prowadzone będą w stosunku do wszystkich podmiotów zobowiązanych do wprowa-
dzenia PPK. W typowaniu podmiotów do kontroli pomogą informacje pochodzące z ewidencji umów o zarządzanie PPK 
prowadzonej przez PFR. Porozumienie zawarte 24 marca 2020 r. pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Polskim Fun-
duszem Rozwoju Spółką Akcyjną realizuje ustawowy obowiązek udostępniania powyższych danych. Dane te umożliwią 
prowadzenie kontroli w podmiotach wymagających takiej interwencji (nieprzestrzegających przepisów w zakresie zawar-
cia umowy o zarządzanie PPK). Przewidziane są również kontrole na skutek wpływających do PIP skarg.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stosowane będą sankcje określone w art. 106-108 ustawy o pracowni-
czych planach kapitałowych. Mając na uwadze istotną rolę Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie poradnictwa, inspek-
torzy pracy podczas kontroli będą przekazywali pracodawcom informacje o obowiązkach wynikających z wyżej wymie-
nionej ustawy, jak również o bieżących zmianach przepisów.

Efektem tych działań będzie wzrost świadomości pracodawców w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o pra-
cowniczych planach kapitałowych.

200 kontroli
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Prawny

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA 
MŁODOCIANYCH ORAZ ZATRUDNIANIA DZIECI DO LAT 16

Kontroli będzie podlegać prawidłowość zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego, zatrudnia-
nie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe przy wykonywaniu prac lekkich oraz wykonywanie pracy 
lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia na rzecz podmiotu prowadzącego 
działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Czynności kontrolne będą realizowane w szczególności 
w małych i średnich podmiotach prowadzących działalność z zakresu handlu i napraw, przetwórstwa przemysłowe-
go oraz usług. Na podstawie wyników kontroli z lat ubiegłych ustalono, że w podmiotach tych najczęściej zatrudniani 
są pracownicy młodociani.

Kontrole będą koncentrować się przede wszystkim na zagadnieniach, które w ostatnich latach były najczęściej naru-
szane, zarówno w obszarze prawnej ochrony pracy, jak i bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Inspektorzy pracy będą weryfikować przestrzeganie przepisów dotyczących zasad zatrudniania młodocianych oraz 
osób niemających 15 lat w zakresie m.in. prowadzenia ewidencji pracowników młodocianych, zawierania umów o pracę 
w celu przygotowania zawodowego, wynagradzania, czasu pracy, udzielania urlopów wypoczynkowych, ewidencji czasu 
pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego. Sprawdzą także stoso-
wanie się do przepisów przy zatrudnianiu młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe oraz zezwolenia 
na pracę zarobkową dzieci do lat 16. 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zostanie objęty kontrolą obowiązek opracowania oceny 
ryzyka zawodowego przy wykonywaniu określonej pracy, udzielania informacji o ryzyku zawodowym oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami, w tym również przedstawicielom ustawowym młodocianego, kierowania młodocianych 
na badania lekarskie, przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp, w tym szkoleń wstępnych przed dopuszczeniem młodo-
cianego pracownika do pracy, jak też kwestie dotyczące prowadzenia wykazów związanych z zatrudnianiem pracowni-
ków młodocianych – rodzaju prac i wykazu stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania 
przygotowania zawodowego, wykazu prac wzbronionych młodocianym i stanowisk pracy, na których są wykonywane 
te prace, wykazu lekkich prac. Sprawdzeniu będzie również podlegać stosowanie zasad szczególnej ochrony zdrowia 
młodocianych zatrudnianych przy niektórych rodzajach prac wzbronionych celu odbycia przygotowania zawodowego.

bez limitów
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Koordynacja: Departament Prawny

PRACA ZDALNA

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. 2021 poz. 2095, z późn. zm.). 
Regulacja ta obowiązuje jednak tylko tymczasowo – w związku z wystąpieniem stanu epidemii i może być stosowana tyl-
ko 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 został opracowany rządowy projekt ustawy „o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy oraz niektórych innych ustaw”, przewidujący uregulowanie pracy zdalnej jako rozwiązania do zastosowania w wa-
runkach 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, 
przewiduje doprecyzowanie m.in.: obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną (zapewnie-
nie pracownikowi materiałów, urządzeń technicznych i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, po-
krycie 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 zdal-
nej. Projekt wyodrębnia okazjonalną 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 warun-
ków wykonywania pracy w tej formie.

Planowana liczba kontroli: bez limitów
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Legalności Zatrudnienia

KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ 
OBYWATELI POLSKICH

Celem kontroli jest egzekwowanie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i powierzania innej pracy zarob-
kowej, a poprzez te działania – eliminowanie zjawiska pracy w „szarej strefie” gospodarki. Zadania kontrolne ukierun-
kowane zostaną na ujawnianie przypadków zatrudniania pracowników bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy 
o pracę w wymaganym terminie, niedopełniania obowiązku zgłaszania osób pracujących do ubezpieczeń społecznych, 
niepowiadomienia urzędu pracy przez osobę pozostającą w rejestrze bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub działalności, a także ujawnianie przypadków, w których od kwot faktycznie wypłaconego wynagrodzenia 
i innych świadczeń ze stosunku pracy nie zostały opłacone składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaliczka 
na podatek dochodowy. 

Jednocześnie kontrole służyć będą ujawnianiu przypadków pracy „zadeklarowanej fałszywie”, w szczególności sytu-
acji stanowiących obejście obowiązujących przepisów prawa pracy poprzez zawarcie umów cywilnoprawnych w warun-
kach właściwych dla stosunku pracy. 

Czynności kontrolne obejmą także weryfikację dopełniania przez kontrolowane podmioty obowiązku opłacania skła-
dek na Fundusz Pracy. 

Kontrolami legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich objęte zostaną wytypowane podmioty 
działające w branżach, w których m.in. w latach poprzednich najczęściej stwierdzano nieprawidłowości w tym obszarze. 

Kontrole legalności zatrudnienia podejmowane będą także na podstawie skarg, informacji pochodzących od innych 
instytucji (w szczególności z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i organów podatkowych), w tym również 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 
elektronicznych (artykuły i doniesienia prasowe, fora internetowe itp.). 

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

Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców to zadanie 
kontrolne 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. państw trzecich (osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EOG 
lub Szwajcarii).

Celem kontroli jest ujawnianie przypadków nielegalnego powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom i narusza-
nia praw pracowniczych tej kategorii pracobiorców oraz stosowanie adekwatnych środków prawnych służących elimina-
cji 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 samego zatrudnienia, 
w szczególności obowiązek legitymowania się stosownym zezwoleniem na pracę (w przypadkach, gdy jest ono wymaga-
ne) lub innym dokumentem legalizującym wykonywanie przez cudzoziemca pracy na terytorium RP (np. powiadomieniem 
składanym do powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy wpisanym do ewidencji pro-
wadzonej przez urząd pracy – w odniesieniu do obywateli Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji i Mołdawii). 

W roku 2023 działania kontrolne ukierunkowane zostaną na weryfikację legalności powierzania i wykonywania pracy 
przez obywateli Ukrainy, w szczególności tej grupy, która po dniu 24 lutego 2022 r. z powodu działań wojennych wjecha-
ła na terytorium Polski. Inspektorzy pracy będą także sprawdzali legalność zatrudnienia cudzoziemców pochodzących 
z państw azjatyckich (m.in. z Indii, Filipin, Bangladeszu, Nepalu, Wietnamu) oraz sprowadzanych do pracy na terytorium 
RP z krajów Ameryki Łacińskiej. 

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 pocho-
dzące z innych instytucji czy organizacji (np. informacje od wojewodów na temat wydanych zezwoleń na pracę). 

Dobór podmiotów do kontroli odbywać się będzie także na podstawie informacji pochodzących z monitoringu me-
diów oraz informacji zgromadzonych w zasobach własnych i udostępnionych PIP bazach danych (ZUS-u i publicznych 
służb zatrudnienia).

Kontrolami objęte zostaną wytypowane podmioty działające w branżach, w których w ostatnich latach stwierdzano 
nielegalne zatrudnienie cudzoziemców (m.in. w budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej, przetwórstwie 
przemysłowym) lub w sektorach objętych największym ryzykiem występowania nieprawidłowości związanych z niele-
galnym pobytem cudzoziemców na terytorium RP (przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, zakwaterowanie i gastro-
nomia). Czynności kontrolne obejmować będą ponadto weryfikację legalności powierzania cudzoziemcom pracy 
sezonowej w zakładach prowadzących działalność w podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności, w których wydawane 
są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka).
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Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Legalności Zatrudnienia

bez limitów

Kontrolami objęte zostaną także agencje zatrudnienia, świadczące zarówno usługi pośrednictwa pracy, jak i pracy 
tymczasowej. W tych przypadkach czynności kontrolne prowadzone będą równolegle również w podmiotach korzystają-
cych 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 siedzibą w Polsce, ale także przedsiębiorstwa zagraniczne, delegujące cudzoziemców do czasowego wykonywa-
nia pracy na terytorium RP w ramach świadczenia usług – pod kątem prawidłowości delegowania (celem eliminacji 
przypadków tzw. delegowania pozornego w ramach struktur podwykonawczych, gdzie finalny odbiorca usługi na tere-
nie 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  eliminowa-
niu przypadków powierzania pracy w warunkach przymusowych. Zadania kontrolne w tym obszarze realizowane będą 
we współpracy z innymi organami, m.in. ze Strażą Graniczną (w szczególności w przypadkach powierzania pracy znacz-
nej liczbie cudzoziemców) oraz z ZUS-em i organami podatkowymi (m.in. w ramach powiadamiania o podejrzeniu naru-
szeń przepisów pozostających w kompetencjach tych instytucji).
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ŚWIADCZENIE USŁUG AGENCJI ZATRUDNIENIA I POWIERZANIE PRACY 
TYMCZASOWEJ

Kontrole realizowane w obszarze działalności agencji zatrudnienia obejmują podmioty prowadzące działalność re-
gulowaną, polegającą na świadczeniu usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, 
pracy tymczasowej, jak również pracodawców użytkowników, korzystających z usług pracy tymczasowej.

Ocenie podlega prowadzenie agencji zatrudnienia zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy regulującymi świadczenie tego typu usług. Ponadto kontrole prowadzone w agencjach pracy 
tymczasowej i u pracodawców użytkowników, na rzecz i pod kierownictwem których świadczona jest praca tymczasowa, 
ukierunkowane są na egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Główny cel działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy stanowić będzie ujawnianie i eliminowanie z rynku pra-
cy podmiotów świadczących ww. usługi nielegalnie, tj. bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, a tak-
że przeciwdziałanie istotnym nieprawidłowościom dotyczącym działalności agencji zatrudnienia. Działalność kontrolna 
Państwowej Inspekcji Pracy obejmować będzie także agencje zatrudnienia założone lub prowadzone przez cudzo-
ziemców, w szczególności agencje świadczące usługi pośrednictwa do pracy u pracodawców zagranicznych oraz pracy 
tymczasowej na rzecz pracodawców użytkowników w innych krajach europejskich.

W agencjach pracy tymczasowej i u pracodawców użytkowników zbadaniu podlegać będzie wypełnianie obowiązków 
wobec osób, którym powierzono pracę tymczasową, zarówno tych, które spoczywają na agencji zatrudnienia jako praco-
dawcy, jak i na pracodawcy użytkowniku - finalnym odbiorcy ich pracy. Sprawdzeniu poddane zostanie także respektowa-
nie praw pracowników tymczasowych i osób, które świadczą pracę tymczasową na innej podstawie niż umowa o pracę 
tymczasową. Czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy zmierzać będą do ustalenia spełnienia przesłanek pracy 
tymczasowej, warunkujących jej stosowanie (m.in. sezonowość, okresowość i doraźność zadań) oraz posłużą ocenie ist-
nienia rzeczywistego zwiększonego zapotrzebowania na pracę w danym podmiocie, niestanowiącego obejścia przepisów 
prawa związanych z powierzaniem pracy o charakterze stałym. 

Biorąc pod uwagę bieżące tendencje na polskim rynku pracy, oparte na zastępowaniu pracy tymczasowej outso-
urcingiem, działania inspektorów pracy w  zwiększonym stopniu zostaną ukierunkowane na działalność podmiotów, 
w  tym także agencji pracy tymczasowej, które świadczą tego typu usługi. Oznacza to ustalanie, czy kierowanie osób 
do pracy w podmiotach zewnętrznych w ramach outsourcingu/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 zapotrze-
bowanie na pracę stałą. 

Typowanie podmiotów do kontroli odbywać się będzie m.in. na podstawie skarg kierowanych do naszego urzędu, 
powiadomień z innych urzędów i organizacji, a także na podstawie danych o podmiotach świadczących usługi agencji 
zatrudnienia zawartych w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. W procesie doboru podmiotów do kontroli uwzględ-
nia się także monitoring mediów, w tym również 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, w tym przede wszystkim z jednostkami Straży Granicznej oraz marszałkami województw, do których kierowa-
ne będą powiadomienia, mające na celu eliminację z rynku tych podmiotów, które świadczą usługi agencji zatrudnienia 
z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa.
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Koordynacja: Departament Legalności Zatrudnienia

• Agencje zatrudnienia prowadzone przez podmioty/cudzoziemców spoza UE

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

Planowana liczba kontroli:

400 kontroli
• Agencje zatrudnienia – egzekwowanie przestrzegania przepisów o warunkach prowadzenia agencji
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DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG

Działania kontrolne dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług obejmują procesy delegowa-
nia pracowników z i na terytorium RP.

Kontrole dotyczące delegowania pracowników z terytorium RP realizowane są w podmiotach z siedzibą na tery-
torium Polski, które delegują pracowników lub osoby, którym powierzono pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, 
do czasowego wykonywania pracy za granicą w następujących okolicznościach: w związku z umową zawartą z zagra-
nicznym kontrahentem na realizację określonej usługi, w podmiocie powiązanym z polskim przedsiębiorstwem osobowo 
lub kapitałowo (np. do zagranicznego oddziału polskiej spółki) lub w ramach pracy tymczasowej – przez agencję zatrud-
nienia z siedzibą na terenie naszego kraju.

Podstawą typowania do kontroli polskich podmiotów delegujących pracowników za granicę będą przede wszystkim 
wnioski kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy przez instytucje zagraniczne za pośrednictwem Systemu Wymiany 
Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI), które są przesyłane najczęściej w związku z  kontrolami podejmowanymi 
przez instytucje państwa przyjmującego w stosunku do polskich firm świadczących usługi na ich terytorium (w zakresie 
przestrzegania regulacji prawnych obowiązujących w kraju oddelegowania).

W ramach współpracy z Europejskim Urzędem ds. Pracy (ELA), w zależności od zaistniałych potrzeb, dobór pod-
miotów do kontroli będzie wynikał z ewentualnych działań związanych z realizacją uzgodnionych lub wspólnych kontroli.

Równocześnie skargi osób delegowanych za granicę przez polskie podmioty na niezapewnienie im określonych 
warunków zatrudnienia w związku z wykonywaniem pracy poza terytorium RP oraz powiadomienia od innych organów 
(np. ZUS-u) będą stanowić podstawę wyboru podmiotu do kontroli, z  zastrzeżeniem, że do kompetencji Państwowej 
Inspekcji Pracy nie należy weryfikacja dopełnienia przez polskie podmioty delegujące pracowników za granicę obo-
wiązków wynikających z innego niż polskie ustawodawstwa pracy (regulacji państwa przyjmującego). Istotą kontroli jest 
zbieranie, 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 obrotu, zawieranych umów, opłacania składek do ZUS-u), które stanowią podstawę dla instytucji 
kontrolnych za granicą do dokonania oceny prawidłowości procesu delegowania z perspektywy przepisów obowiązu-
jących 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 delegującego), jak i delegowanych 
przez niego pracowników (czy wykonują oni pracę za granicą tymczasowo i czy zapewniono im określone warunki za-
trudnienia). 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 trakcie kontroli dotyczących delegowania pracowników z terytorium RP uwaga inspektorów pracy koncentrować 
się będzie także na podmiotach zarejestrowanych w  Polsce, w  szczególności prowadzonych przez cudzoziemców, 
które delegują do pracy za granicą obywateli tzw. państw trzecich. Kontrole w tym zakresie stanowią odpowiedź 
na obserwowaną od kilku lat tendencję związaną z kierowaniem tej grupy pracowników do wykonywania pracy w innych 
krajach UE/EOG lub Szwajcarii i występującymi w związku z tym nieprawidłowościami. Służą ujawnieniu i eliminowa-
niu przypadków tzw. pozornego delegowania, polegającego m.in. na kierowaniu do czasowego wykonywania 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.

Kontrole delegowania pracowników na terytorium RP realizowane są u zagranicznych pracodawców (w tym także 
z siedzibą w tzw. państwach trzecich), delegujących pracowników do czasowego wykonywania pracy na terytorium RP. 
Celem tych kontroli jest weryfikacja, czy podmioty kierujące pracowników do pracy na terytorium RP dopełniają wymo-
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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

gów związanych z delegowaniem, wynikających z polskiego ustawodawstwa, w szczególności ustawy o delegowaniu 
pracowników w ramach świadczenia usług oraz Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych (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 danych objętych takim oświadczeniem) i czy określone dokumenty ze stosunku pracy pracownika delegowane-
go 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 zapewnio-
no odpowiednie warunki zatrudnienia (których katalog jest zależny od długości trwania okresu delegowania), wynikające 
z Kodeksu pracy i innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników, na poziomie nie mniej korzystnym niż 
wskazują ww. regulacje prawne (np. dotyczące wynagrodzenia za pracę, wymaganej liczby godzin odpoczynku dobo-
wego i  tygodniowego, bezpieczeństwa i higieny pracy), których pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP 
zobowiązany jest przestrzegać.

Celem tych kontroli jest również ocena prawidłowości procesu delegowania pod kątem ujawnienia przypadków, 
gdy osoby skierowanej 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) oraz eliminowania przypadków, w których pracodawca delegujący 
pracownika na terytorium RP nie prowadzi znacznej działalności na terytorium innego państwa, a tym samym pozornie 
deleguje pracowników do Polski.

Podmioty do kontroli typowane są na podstawie złożonych do Państwowej Inspekcji Pracy dokumentów notyfiku-
jących fakt delegowania (oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP, zawiadomienie o zmianie danych 
objętych oświadczeniem, umotywowane powiadomienie), skarg pracowników delegowanych, a w przypadkach delego-
wania do pracy w Polsce obywateli tzw. państw trzecich – na podstawie informacji pochodzących od wojewodów o ze-
zwoleniach na pracę w Polsce wydanych dla pracowników delegowanych.

Kontrole w tym obszarze zagadnień mają służyć eliminowaniu stwierdzanych nieprawidłowości poprzez stosowanie 
określonych środków prawnych, które mogą być kierowane do podmiotów zagranicznych na analogicznych zasadach, 
jakie dotyczą podmiotów polskich podlegających kontroli PIP.
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DELEGOWANIE KIEROWCÓW W SEKTORZE TRANSPORTU DROGOWEGO

Wobec objęcia kierowców w transporcie międzynarodowym wykonujących określone operacje transportowe przepi-
sami o delegowaniu pracowników, na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 
2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w  odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i  dyrektywy 2014/67/UE dotyczą-
cej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu 
do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/201 (tzw. lex specialis), z chwilą 
wejścia w życie odpowiednich regulacji krajowych implementujących dyrektywę 2020/1057 kontroli PIP podlegać będą 
przewoźnicy drogowi delegujący kierowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo z terytorium RP oraz delego-
wani kierowcy. 

Głównym celem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy będzie przede wszystkim weryfikacja prawidłowości dele-
gowania kierowców na terytorium RP, w tym kontrola warunków zatrudnienia kierowców oraz spełnienia przez pra-
codawców delegujących kierowców na terytorium RP obowiązków określonych w ustawie o delegowaniu kierowców 
w transporcie drogowym oraz ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Prowadzone czynności 
kontrolne ukierunkowane zostaną na ustalenie, czy kierowcy zatrudnionemu w podmiocie z siedzibą poza terytorium 
RP, skierowanemu do czasowego wykonywania pracy w Polsce, zapewniono odpowiedni poziom ochrony gwaranto-
wany polskim ustawodawstwem pracy oraz czy podmiot kierujący dopełnił wszystkich formalności związanych z dele-
gowaniem, tj. m. in. czy dokonał zgłoszenia delegowania kierowcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania 
oraz zapewnił, aby kierowca podczas delegowania dysponował odpowiednimi dokumentami.

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące kontroli prawidłowości delegowania lub warunków zatrudnienia 
kierowcy delegowanego realizowane będą w odniesieniu do zagranicznych firm transportowych (w tym także z siedzibą 
w tzw. państwach trzecich) i kierowców realizujących na terytorium RP określone operacje transportowe w trybie de-
legowania do czasowego wykonywania pracy na terenie Polski. Czynności kontrolne realizowane będą z uwzględnie-
niem informacji przekazanych przez Inspekcję Transportu Drogowego, związanych z delegowaniem kierowców w sek-
torze transportu drogowego na terytorium RP, na podstawie złożonych do Państwowej Inspekcji Pracy dokumentów 
notyfikujących fakt delegowania oraz skarg pracowników delegowanych.

W odniesieniu do polskich podmiotów delegujących kierowców z terytorium RP kontrole realizowane będą na pod-
stawie wniosków kierowanych do PIP w ramach współpracy przez właściwy organ innego państwa członkowskiego 
za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) oraz skarg osób delegowanych. Czyn-
ności kontrolne prowadzone będą na zasadach analogicznych jak w  przypadku kontroli delegowania pracowników 
z  terytorium RP w ramach świadczenia usług, tj. w zakresie związanym z gromadzeniem informacji i dokumentów, 
dotyczących wykonywania określonych przewozów drogowych oraz warunków zatrudnienia kierowcy (wynagrodzenia 
kierowcy należnego za okres delegowania, umowy o pracę albo dokumentu równoważnego z taką umową, ewidencji 
czasu pracy kierowcy oraz dowodów wypłaty wynagrodzenia), których przewoźnik drogowy delegujący kierowcę z te-
rytorium RP nie przekazał właściwemu organowi państwa oddelegowania.

Planowana liczba kontroli:

Koordynacja: Departament Legalności Zatrudnienia

bez limitów
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Planowana liczba podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi:

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA „LEGITNA PRACA”

Dostrzegając potrzebę rozwijania działań na rzecz edukacji młodych osób oraz podnoszenia ich świadomości w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i praw w pracy, Państwowa Inspekcja Pracy od 2022 r. realizuje ogólnopolską kampanię informa-
cyjno-edukacyjną. Jej zakończenie planowane jest na rok 2024.

Młody, początkujący pracownik jest szczególnie narażony na „pułapki” związane z  różnymi formami zatrudnienia, 
a przede wszystkim – na wypadki przy pracy, ponieważ często nie zna obowiązujących przepisów i zasad bezpiecznej 
pracy. Dlatego przekaz kampanii jest skoncentrowany na upowszechnianiu wiedzy o przepisach prawa pracy, w tym bhp, 
kształtowaniu świadomości zagrożeń zawodowych, informowaniu o możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej 
udzielanej przez inspekcję pracy oraz na kreowaniu postaw i wartości związanych z eliminowaniem ryzyka zawodowego.

W ramach kampanii jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy prowadzą szkolenia tematyczne, zarówno 
w formie stacjonarnej, jak i on-line, organizują też seminaria, konferencje oraz angażują się w tzw. dni otwarte, na których 
młodzież szuka informacji na temat zatrudnienia. We współpracy z placówkami oświatowymi realizowany jest program 
edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”, adresowany do uczniów oraz studentów. Na 2023 rok, w związku z  kampanią 
społeczną, zaplanowano działania informacyjne za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym popularyzację 
tematyki kampanii na internetowych portalach z ofertami pracy wakacyjnej i sezonowej oraz w mediach społecznościo-
wych, z których korzystają młodzi ludzie. Umożliwi to dotarcie do jak największej liczby odbiorców i podniesienie skutecz-
ności edukacji w dziedzinie prawa pracy.

10 000 uczniów i studentów
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PROGRAM PREWENCYJNY „EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 
ZAWODOWYM”

Popularyzacja zagadnienia prawidłowej oceny ryzyka zawodowego jako kluczowego elementu zarządzania bezpie-
czeństwem i  prewencji wypadkowej oraz merytoryczne wsparcie polskich firm, to cel programu. Jego adresatami są 
przede wszystkim mali i średni pracodawcy, pracownicy oraz przedstawiciele służby bhp.

Zadaniem programu jest oddziaływanie na zmianę podejścia pracodawców do przeprowadzenia w zakładach pracy 
oceny ryzyka zawodowego. Uświadomienie im, że narzędzie służące do oceny procesu pracy, pozwala w profesjonalny 
sposób wykrywać, korygować lub zapobiegać zagrożeniom narażającym pracowników na utratę zdrowia. Wychodzimy 
z założenia, że pracodawca powinien zdawać sobie sprawę, że zarządzanie ryzykiem zawodowym to nie tylko wymagana 
przepisami formalność czy jednorazowe działanie, ale nieustający proces, niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Przedsiębiorcy zaangażowani w osiągnięcie poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i ograniczenie zagrożeń wy-
padkowych poprzez dokonanie w prawidłowy sposób oceny ryzyka zawodowego, otrzymują wsparcie merytoryczne PIP. 

Ekspercka pomoc inspektorów pracy, przewidziana na 2023 rok, będzie polegała m.in. na organizowaniu szkoleń 
czy udostępnianiu bezpłatnych materiałów edukacyjnych. W przypadku działań inspekcji pracy skierowanych do przed-
stawicieli służby bhp, najważniejszym zadaniem jest podniesienie poziomu ich wiedzy z zakresu objętego programem. 
Natomiast pracownicy – dzięki inicjatywom popularyzatorskim – będą uświadamiani o tym, że mają prawo do konsultacji 
w obszarze oceny ryzyka zawodowego, informacji na temat zagrożeń występujących w miejscu pracy, instrukcji okre-
ślających zasady bezpiecznego jej wykonywania oraz 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 PREWENCYJNY „ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP”

Program służy pracodawcom pomocą w  osiąganiu trwałej poprawy warunków pracy i  doprowadzeniu zakładów 
do stanu zgodnego z przepisami prawa, stanowi dla nich wsparcie w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeń-
stwa, zwłaszcza przy pracach związanych ze szczególnymi zagrożeniami dla życia i zdrowia. Ma też na celu upowszech-
nianie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zagrożeniom wypadkowym i ograniczania ryzyka zawodowego.

„Zdobądź Dyplom PIP” jest programem prewencyjnym realizowanym na zasadzie samokontroli warunków pracy 
przez pracodawcę – 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 planowa-
nia i realizacji – adekwatnych do jej wyników – działań dostosowawczych i naprawczych, pracodawcy mogą skorzystać 
z nieodpłatnej pomocy inspektorów pracy.

Ostatni etap programu to audyt sprawdzający prawidłowość i kompletność przeprowadzonych działań. Jego pozytyw-
ny wynik skutkuje przyznaniem pracodawcy wyróżnienia – Dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy.

Program, realizowany w cyklach rocznych, jest adresowany do małych przedsiębiorstw z różnych branż, zatrudniają-
cych do 20 pracowników.

W wyniku inicjatywy Głównego Inspektora Pracy, realizacja „Zdobądź Dyplom PIP” uzyskała wsparcie Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zaangażowanie przedstawicieli Stowa-
rzyszenia obejmuje rekrutację zakładów do udziału w programie i udzielanie pracodawcom specjalistycznego wsparcia 
na etapie analizy nieprawidłowości i doboru działań korygujących w zakładach.
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DZIAŁANIA PREWENCYJNO-PROMOCYJNE W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM 
POD HASŁEM „SZANUJ ŻYCIE! BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE 
ROLNYM” 

Do zadań programu należy upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pracy w indywidualnych gospodarstwach rol-
nych, poprzez wielokierunkowe działania edukacyjne i informacyjne kierowane do różnych grup odbiorców, reprezentu-
jących środowiska wiejskie. Głównymi odbiorcami inicjatyw prewencyjno-promocyjnych PIP są właściciele rodzinnych 
gospodarstw rolnych oraz członkowie ich rodzin, ale także uczniowie i studenci kierunków rolniczych (w tym praktykanci). 
Dodatkowymi adresatami są wszystkie osoby narażone na utratę życia lub zdrowia w związku z wykonywaniem pracy 
rolniczej (np. osoby pracujące dorywczo, sezonowo).

Działania skupiają się przede wszystkim na: 
• podnoszeniu poziomu wiedzy rolników indywidualnych w zakresie eliminacji zagrożeń zawodowych oraz eksperckim 

doradztwie w tym zakresie;
• edukowaniu dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich na temat zagrożeń związanych z przebywaniem i pracą w gospo-

darstwach rolnych oraz sposobów ich unikania;
• propagowaniu bezpiecznych zachowań na wsi oraz kultury bezpiecznej i higienicznej pracy wśród społeczności wiej-

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

nymi z rolnictwem i zainteresowanymi problematyką ochrony pracy w tym sektorze, w tym m.in. z jednostkami tere-
nowymi KRUS, ośrodkami doradztwa rolniczego, organami administracji państwowej, samorządami terytorialnymi, 
zawodowymi i gospodarczymi, szkołami oraz innymi podmiotami.

Działalność PIP na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym kontynuowana będzie w głównej mierze poprzez 
doradztwo techniczne i poradnictwo z zakresu bhp w trakcie wizytacji gospodarstw rolnych i miejsc wykonywania prac 
polowych, jak również przez organizację szkoleń, prelekcji, pogadanek, konkursów popularyzujących tematykę bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia przy pracy rolniczej oraz organizowanie punktów informacyjnych podczas wydarzeń branżo-
wych związanych z rolnictwem.

Planowana liczba podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi:

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

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

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM 
STRESU W MIEJSCU PRACY”

Ta inicjatywa jest realizowana przez inspekcję pracy ze względu na poważny i powszechny problem, jakim jest stres 
związany z pracą. Celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu i innych zagrożeń psychospołecz-
nych, takich jak dyskryminacja, nierówne traktowanie oraz ograniczanie ich poziomu w miejscu pracy poprzez:
• dostarczanie i upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości niektórych czynników psychospołecznych;
• inspirowanie odbiorców do rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem;
• merytoryczne wsparcie przedsiębiorstw zainteresowanych przeprowadzeniem oceny stresogenności cech pracy 

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

• promowanie przykładów dobrych praktyk, w tym w zakresie działań profilaktycznych i korygujących, w kontekście 
przeciwdziałania stresowi oraz innym zagrożeniom psychospołecznym w zakładach pracy.

Program przygotowuje pracodawców i pracowników na wypadek wystąpienia niepożądanych zdarzeń, uświadamia 
im potencjalne skutki stresu zawodowego i omawia metody radzenia sobie z nim. Stanowi kompleksowe działanie, skła-
dające się z kilku ścieżek, w których oprócz zadań edukacyjnych, na życzenie uczestników można przeprowadzić analizę 
sytuacji w przedsiębiorstwie pod kątem stresogenności cech pracy. 

Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy poprzez odpowiednią diagnozę sytuacji w organi-
zacji, przy aktywnym udziale kadry zarządzającej i współudziale pracowników, stanowi szansę na wprowadzenie trwałej 
zmiany w firmie. Jest to istotna strategia bhp, w szczególności przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego.

100 pracodawców
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Planowana liczba podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi:

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

DZIAŁANIA PREWENCYJNO-PROMOCYJNE NA RZECZ WYKONYWANIA PRZEZ 
OBYWATELI UKRAINY LEGALNEJ PRACY NA TERYTORIUM RP

Cele planowanych na 2023 rok działań obejmują:
• dostarczanie obywatelom Ukrainy wiedzy na temat przepisów prawnych regulujących podejmowanie pracy w Polsce;
• informowanie o możliwościach i formach skorzystania ze wsparcia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie informacji 

prawnej i pomocy merytorycznej przy eliminowaniu nieprawidłowości;
• propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w „szarej strefie” i pracy nielegalnej;
• zwalczanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez pracodawców decydujących się na powierzanie pracy z naru-

szeniem obowiązujących przepisów prawa;
• wspieranie pracodawców w legalnym zatrudnianiu obywateli Ukrainy uciekających przed działaniami wojennymi.

Okręgowe inspektoraty pracy będą prowadzić szkolenia dla obywateli Ukrainy i pracodawców, którzy zatrudnią lub 
planują ich zatrudnienie. Przewidziana jest organizacja przez PIP stoisk i punktów informacyjnych. Podejmowane dzia-
łania będą promowane na portalu głównym PIP, na stronach internetowych okręgowych inspektoratów pracy i podczas 
wydarzeń organizowanych przez jednostki organizacyjne PIP.

Na portalu urzędu prowadzona jest – podlegająca stałej aktualizacji –  dwujęzyczna zakładka tematyczna „Praca 
w Polsce”. Zamieszczono w niej informacje na temat zasad podejmowania pracy w naszym kraju, a także elektroniczne 
wersje wydawnictw poświęconych technicznemu bezpieczeństwu pracy (w różnych branżach i przy różnych rodzajach 
prac) oraz porady video (w języku ukraińskim lub z napisami w języku ukraińskim), dotyczące tematyki legalnego zatrud-
nienia w Polsce. W tym zakresie będą powstawać dalsze materiały i broszury informacyjne.

bez limitów

Planowana liczba podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi:

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

INNE DZIAŁANIA PREWENCYJNO-PROMOCYJNE

Wszystkie działania popularyzujące zagadnienia ochrony pracy, realizowane w jednostkach organizacyjnych PIP, któ-
rych nie obejmują wydzielone tematy prewencyjno-promocyjne i edukacyjno-informacyjne ujęte w Programie Działania 
Państwowej Inspekcji Pracy. 

W 2023 r. inicjatywy okręgowych inspektoratów pracy w ramach niniejszego zadania będą polegały m.in. na popula-
ryzacji wiedzy na temat nowo przyjętych przepisów prawa pracy oraz na upowszechnianiu informacji na temat środków 
ograniczających ryzyko związane z narażeniem na SARS-CoV-2.

bez limitów
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KONKURSY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

Konkurs ma wyłonić najlepszych polskich pracodawców, dla których bezpieczeństwo pracowników jest jednym 
z głównych priorytetów. Nagradzani pracodawcy wdrażają nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem, dążą 
do ograniczania zagrożeń oraz aktywnie współdziałają z pracownikami na rzecz podnoszenia standardów ochrony pracy. 
Swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju powszechnej kultury bezpieczeństwa. 

W konkursie uczestniczą przedsiębiorcy o różnym profilu działalności oraz formach własności, którzy uzyskali po-
zytywną ocenę stanu bezpieczeństwa i warunków pracy. Oceniani są w trzech kategoriach, ze względu na wielkość 
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.

Laureaci zostają wpisani na „Złotą Listę Pracodawców” Państwowej Inspekcji Pracy oraz otrzymują nagrodę honoro-
wą w formie statuetki Mecum Tutissimus Ibis.

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

Konkurs jest organizowany w szkołach ponadpodstawowych uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego 
„Kultura bezpieczeństwa”. Jego celem jest upowszechnianie wśród uczniów wagi dbałości o warunki i ochronę zdrowia 
w pracy. Konkurs przebiega w trzech etapach: na poziomie szkolnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym.

Zadaniem konkursowym dla uczestników jest wypełnienie testu wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Laureaci konkursu otrzymują nagrody ufundowane 
przez organizatorów i ewentualnych partnerów konkursu. 

X edycja konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, realizowana w roku szkolnym 2022/2023, została objęta honoro-
wym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
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Konkurs „Bezpiecznie od startu” 

Konkurs popularyzuje wiedzę z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Jego adresatami są uczniowie zawodu w rzemiośle, czyli młodociani pracownicy zatrudnieni w celu 
przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniowie odbywający praktykę u rzemieślników. Kon-
kurs składa się z dwóch etapów:
• regionalnego,
• ogólnokrajowego.

Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, okręgowe inspek-
toraty pracy we współpracy z kuratoriami oświaty oraz szkołami zawodowymi. Organizatorami na etapie ogólnokrajowym 
są: Główny Inspektorat Pracy oraz Związek Rzemiosła Polskiego. W 2023 r. odbędzie się XXI edycja Konkursu.

Konkurs „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”

Konkurs promuje działalność społecznych inspektorów pracy, którzy realizując swoje ustawowe zadania, skutecznie 
wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach i ochronę uprawnień pracowniczych. Konkurs składa 
się z dwóch etapów: wojewódzkiego i krajowego. Mogą w nim uczestniczyć zakładowi, oddziałowi i grupowi społeczni 
inspektorzy pracy, zgłoszeni przez organizacje związkowe.

Oceny uczestników dokonują zespoły eksperckie, w skład których wchodzą przedstawiciele Państwowej Inspek-
cji 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 maksy-
malnie po trzech laureatów, którzy uzyskują kwalifikację do etapu krajowego. Na szczeblu centralnym, Kapituła powo-
łana przez Głównego 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 wyła-
nianych jest trzech, uhonorowanych nagrodami głównymi. 
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Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Jest to inicjatywa oddzia-
łująca na wzrost poziomu wiedzy rolników oraz członków ich rodzin w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom zawo-
dowym związanym z pracą w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Przedsięwzięcie jest organizowane przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a jego współorganizatorami obok Państwowej Inspekcji Pracy są: Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawo-
dowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstw profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, 
który przeprowadzą komisje konkursowe na poszczególnych etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. 

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicie-
lami są osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Konkurs „Buduj bezpiecznie”

Celem konkursu jest promowanie pracodawców wykonawców robót budowlanych, zapewniających wysokie standar-
dy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych. W konkursie nagradzane są szczególnie wartościowe, zasługujące 
na wyróżnienie dokonania przedsiębiorców budowlanych, organizujących pracę w sposób bezpieczny. Doceniane są tak-
że ponadstandardowe działania na rzecz bhp podjęte na konkretnym obiekcie budowlanym, wskazanym w zgłoszeniu. 
W efekcie powinno to przyczyniać się do wzrostu ogólnego poziomu bezpieczeństwa w branży budowlanej. 

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, a partnerem – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Bu-
downictwie.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
• I etap wojewódzki – na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy,
• II etap krajowy – na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy.

Komisje konkursowe na poszczególnych etapach oceniają budowy na podstawie przekazanej dokumentacji zgło-
szeniowej oraz wyników co najmniej dwóch kontroli inspektorów pracy, przeprowadzonych w trakcie trwania konkursu. 
Punktowane jest m.in. prawidłowe zagospodarowanie terenu budowy, systemowe zarządzanie kwestiami bhp, stosowa-
nie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo pracy oraz ponadstandardowe działania 
na rzecz ochrony zdrowia pracujących.

Planowana liczba podmiotów objętych konkursami:

Koordynacja: Departament Prewencji i Promocji

bez limitów
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Czas pracy w niepublicznych placówkach oświatowych

Poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp oraz legalności zatrudnienia w podmiotach 
prowadzących działalność handlowo-usługową w regionach turystycznych 

Przestrzeganie przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia w zakładach usług leśnych w trakcie 
wykonywania innych prac, niezwiązanych z pozyskiwaniem drewna

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji maszyn w zakładach produkcyjnych

Czas pracy i wynagrodzenia w kancelariach prawnych i komorniczych

Kujawsko-Pomorska Społeczna Akademia Prawa Pracy

Przestrzeganie przepisów bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji maszyn w zakładach produkcyjnych

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, w przychodniach i gabinetach weterynaryjnych

Konkurs wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz o historii Pacyfikacji 
kopalni „Wujek”

Ocena przestrzegania przepisów bhp w trakcie budowy i eksploatacji farm wiatrowych i instalacji 
fotowoltaicznych

Czas pracy kierowcy – normy pracy chronią życie

OIP BIałystOk

OIP BydgOszcz

OIP katOwIce

OIP kIelce

OIP gdańsk

ZADANIA WŁASNE OKRĘGOWYCH INSPEKTORATÓW PRACY 
NA ROK 2023
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Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp oraz legalności zatrudnienia w piekarniach i cukierniach

Poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp oraz legalności zatrudnienia w podmiotach 
prowadzących działalność handlowo-usługową w regionach turystycznych

Poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp oraz legalności zatrudnienia w podmiotach 
prowadzących działalność handlowo-usługową w regionach turystycznych

Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkcji laminatów poliestrowo-szklanych

Bobrowa – Międzynarodowe Mistrzostwa Drwali – promowanie pożądanych postaw w zakresie 
bezpieczeństwa pracy przy pozyskiwaniu drewna: (konkurs skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
oraz uczestników zawodów) 

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

Program prewencyjny – Konkurs „Bezpieczna Praca w Budownictwie”

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji maszyn w zakładach produkcyjnych

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp oraz legalności zatrudnienia w piekarniach i cukierniach

Poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp oraz legalności zatrudnienia w podmiotach 
prowadzących działalność handlowo-usługową w regionach turystycznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji maszyn w zakładach produkcyjnych

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji maszyn w zakładach produkcyjnych  

Poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp oraz legalności zatrudnienia w podmiotach 
prowadzących działalność handlowo-usługową w regionach turystycznych

OIP łódź

OIP Olsztyn

OIP OPOle

OIP luBlIn

OIP kraków
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Profesjonalna służba bhp fundamentem bezpiecznych warunków pracy

Kontrole warunków pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach dozoru mienia i sprzątających 
w firmach branży ochroniarsko-sprzątającej  

Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych (w tym prawidłowość ustalania prawa do urlopu 
i wymiaru urlopu, prawidłowe udzielanie urlopów)

OIP POznań

OIP rzeszów

Poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp oraz legalności zatrudnienia w podmiotach 
prowadzących działalność handlowo-usługową w regionach turystycznych

Konkurs Wzorowy pracownik służby bhp województwa dolnośląskiego

Wszechnica związkowa – program informacyjno-edukacyjny 

Organizacja bezpiecznej pracy w parkach wodnych i krytych pływalniach

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, w przychodniach i gabinetach weterynaryjnych

Poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp oraz legalności zatrudnienia w podmiotach 
prowadzących działalność handlowo-usługową w regionach turystycznych

Rekontrola w zakładach, gdzie zaistniały wypadki przy pracy, w wyniku których poszkodowani uzyskali 
orzeczenie o niepełnosprawności

OIP warszawa

OIP wrOcław

OIP zIelOna góra

OIP szczecIn
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OIP
Liczba kontroli 

do przeprowadzenia
w 2023 r.

Białystok 2 493

Bydgoszcz 2 766

Gdańsk 4 153

Katowice 7 374

Kielce 1 987

Kraków 4 247

Lublin 3 117

Łódź 4 285

Olsztyn 2 182

Opole 1 575

Poznań 5 493

Rzeszów 4 052

Szczecin 2 532

Warszawa 6 701

Wrocław 5 368

Zielona Góra 1 675
PIP 60 000

PlanOwana lIczBa kOntrOlI w 2023 rOku 
z POdzIałem na OkręgOwe InsPektOraty Pracy
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