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Statystyczne efekty pracy inspektorów – ważny 
wskaźnik ilustrujący skalę nieprzestrzegania prawa 
pracy w kontrolowanych zakładach – stanowią klu-
czowe dane dla niniejszego Sprawozdania. Ich ana-
liza umożliwia zarówno diagnozę najistotniejszych 
dla ochrony pracy problemów, jak i programowanie 
dalszych działań PIP, w tym prewencyjno-promo-
cyjnych. Efekty pracy inspekcji, które można ująć 
w postaci liczb, nie wyczerpują – co należy zazna-
czyć – całokształtu przedsięwzięć urzędu na rzecz 
likwidowania nieprawidłowości w zatrudnieniu oraz 
zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.

Ze względu na wysoką skalę naruszeń prze-
pisów regulujących wypłatę należności pra-
cowniczych, PIP od lat monitoruje ten ważny 
społecznie obszar prawa pracy. Zgodnie z ustawą 
o PIP, inspektor pracy ma prawo – oprócz wnio-
sku w wystąpieniu lub polecenia ustnego – wydać 
nakaz wypłaty podlegający natychmiastowemu 
wykonaniu w sytuacji nierespektowania przez pra-
codawcę elementarnego prawa pracownika do 
należnego wynagrodzenia lub innych świadczeń 
ze stosunku pracy. Wydany nakaz wypłaty jest 
decyzją administracyjną i podlega egzekucji admi-
nistracyjnej.

W 2012 r. inspektorzy pracy wyegzekwo-
wali należności na łączną kwotę 102 mln zł dla 
118,8 tys. pracowników.

Równolegle Państwowa Inspekcja Pracy 
wyegzekwowała należności na rzecz funduszy 
państwowych. I tak na Fundusz Pracy płatnicy 
wpłacili zaległe składki za 35,3 tys. pracowników – 
na łączną kwotę 4 mln zł. Z kolei zaległe składki na 
ubezpieczenie społeczne 10,2 tys. pracowników 
płatnicy uregulowali, wpłacając kwotę 6,8 mln zł.

W zakresie prawnej ochrony pracy do zadań 
inspekcji pracy należy także kontrola przestrzega-
nia przepisów dotyczących m.in. stosunku pracy, 
czasu pracy i urlopów wypoczynkowych. 

Problematyka czasu pracy stanowi przedmiot 
systematycznych kontroli PIP, ponieważ łama-
nie norm prawnych w tej sferze ma bezpośredni 
związek z naruszaniem przepisów o wynagrodze-
niach i innych świadczeniach ze stosunku pracy, 
a ponadto w wielu sekcjach gospodarki ma istotny 
wpływ na poziom bezpieczeństwa pracy. W wyni-
ku przeprowadzonych w roku sprawozdawczym 
kontroli wyeliminowano liczne nieprawidłowości 
związane z zatrudnianiem w godzinach nad-
liczbowych – dotyczyły one łącznie 6,6 tys. pra-

cowników. Doprowadzono także do założenia 
ewidencji czasu pracy dla 22,6 tys. zatrudnio-
nych, a w odniesieniu do 67 tys. pracowników – do 
skorygowania jej zapisów, co niejednokrotnie skut-
kowało wypłatą należności, których pracownicy 
zostali bezpodstawnie pozbawieni.

Rokrocznie PIP ujawnia wiele naruszeń przepi-
sów o urlopach wypoczynkowych.

W roku sprawozdawczym – dzięki działaniom 
inspektorów pracy – kontrolowani pracodawcy 
udzielili zaległych urlopów 7,1 tys. pracowników.

Pracodawcy wyeliminowali również niepra-
widłowości z zakresu legalności zatrudnienia. 
Uzyskano m.in. potwierdzenie na piśmie istnienia 
stosunku pracy dla 5,4 tys. osób będących strona-
mi umów cywilnoprawnych oraz dla 3,7 tys. osób 
pracujących bez żadnej umowy. Różnego rodzaju 
nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia 
oraz przestrzegania ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy wyeliminowano łącznie 
w odniesieniu do 107 tys. pracujących.

Ponadto skorygowano treści umów o pracę 
zawartych z 24,6 tys. pracowników.

Omawiając efekty kontroli PIP w sferze bez-
pieczeństwa pracy, należy w szczególności pod-
kreślić, że profesjonalne działania inspektorów 
pracy doprowadziły do likwidacji w kontrolowa-
nych zakładach bezpośrednich zagrożeń dla 
życia i zdrowia 66,2 tys. pracowników. 

Wykonanie przez pracodawców konkretnych 
obowiązków określonych w przepisach bezpie-
czeństwa i higieny pracy wyegzekwowano m.in. 
w zakresie:
•	 badań i pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy (42,1 tys. pra-
cowników); 

•	 oceny ryzyka zawodowego (łącznie w odnie-
sieniu do 269,9 tys. pracowników); 

•	 badań lekarskich (49,5 tys. pracowników);
•	 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy (82,8 tys. pracowników). 

W trakcie czynności kontrolnych inspekto-
rzy sprawdzają, czy pracodawcy zrealizowali 
wydane uprzednio środki prawne. Na przykład 
w 2012 r. sprawdzili wykonanie 101,5 tys. decyzji 
oraz 132,2 tys. wniosków w wystąpieniach, stwier-
dzając, że zrealizowanych zostało odpowiednio 
95% i 90% spośród nich. Świadczy to o wysokim 
poziomie skuteczności działań kontrolno-nadzor-
czych PIP.



164

Dane z działalności PIP w 2012 r.*

Wybrane zagadnienia objęte decyzjami, wnioskami w wystąpieniach 
lub poleceniami inspektorów pracy

Liczba 
pracodawców, 

którzy 
zrealizowali 

decyzje, 
wnioski lub 
polecenia 

Liczba osób, 
których 

zrealizowane 
decyzje, 

wnioski lub 
polecenia 
dotyczyły

Brak badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 2,2 tys. 42,1 tys.

Występowanie narażenia na czynniki szkodliwe powyżej dopuszczalnych norm 177 3,2 tys.

Nieprawidłowości dot. środków ochrony indywidualnej 6,4 tys. 22,1 tys.

Brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenia bhp pracowników 17,2 tys. 82,8 tys.

Brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie pracowników 16,2 tys. 48,5 tys.

Nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego 14,9 tys. 269,9 tys.

Bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia 8,6 tys. 66,2 tys.

Brak potwierdzenia na piśmie zawartej umowy o pracę 993 3,7 tys.

Nieprawidłowo sporządzona umowa o pracę 5 tys. 24,6 tys.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach,  
w których zgodnie z art. 22 § 1 Kp powinna być zawarta umowa o pracę

887 5,4 tys.

Nieprawidłowości przy rozwiązywaniu umów o pracę 1,7 tys. 5 tys.

Niewydanie świadectwa pracy 785 7 tys.

Nieprawidłowości w treści świadectwa pracy 5 tys. 22,3 tys.

Nieprawidłowości przy wydawaniu świadectw pracy 2,6 tys. 17,3 tys.

Zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych 624 6,6 tys.

Zatrudnianie pracowników w niedzielę lub święto  
z naruszeniem obowiązujących przepisów

324 1,9 tys.

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy 3,1 tys. 22,6 tys.

Nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy 5,2 tys. 67 tys.

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

1,9 tys. 15,1 tys.

Zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku 
11-godzinnym dobowym

1,2 tys. 17,4 tys.

Zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku 
35-godzinnym tygodniowym

703 12,4 tys.

Nieprzestrzeganie przepisów dot. czasu prowadzenia pojazdu, 
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców

171 1,5 tys.

Nieudzielanie urlopu wypoczynkowego z upływem 30 września 
następnego roku

738 tys. 7,1 tys.

Należności ze stosunku pracy:
wyegzekwowane w wyniku realizacji decyzji
wyegzekwowane w wyniku realizacji wniosków w wystąpieniach
wyegzekwowane w wyniku realizacji poleceń

1,4 tys.
2 tys.
315

75,5 tys.
38,4 tys.
4,9 tys.

* Dane wg stanu na dzień 15.03.2013 r.


