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1.	 Wstęp

Działalność kontrolno-nadzorcza i prewencyjna 
PIP w 2012 r. prowadzona była zgodnie	z	rocznym	
i	długofalowym	(2010–2012)	planem pracy, przy-
gotowanym na podstawie analizy wyników dotych-
czasowych działań inspekcji, uwag i zaleceń Rady 
Ochrony Pracy oraz komisji sejmowych (w szczegól-
ności Komisji do Spraw Kontroli Państwowej), a tak-
że propozycji zgłoszonych przez związki zawodowe, 
organizacje pracodawców, ministerstwa i urzędy 
centralne, organy nadzoru i kontroli warunków pra-
cy, instytuty badawcze. Przewidziane	w	programie	
zadania	zostały	przez	Państwową	Inspekcję	Pra-
cy	zrealizowane.

2.	 Kontrole

W roku sprawozdawczym inspektorzy PIP prze-
prowadzili	89,9	tys.	kontroli, czyli o 1,9 tys. więcej 
niż założono w przyjętym na 2012 r. planie pracy. 
Wynikało to przede wszystkim z potrzeby zinten-
syfikowania krótkich kontroli ukierunkowanych na 
likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 
zdrowia pracujących (w zakładach różnych branż 
przeprowadzono w roku sprawozdawczym 9,4 tys. 
takich kontroli; w 2011 r. – 8,1 tys.).

Łącznie objęto kontrolami ponad 68,9	tys. pra-
codawców i innych podmiotów, na rzecz których 
świadczyło pracę 3,6	mln osób.
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3.	 Decyzje	inspektorów	pracy

W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli 
naruszeniami przepisów bezpieczeństwa	i	higieny	
pracy, inspektorzy pracy wydali ponad 310	 tys.	
decyzji. Najwięcej z nich dotyczyło problematyki 

przygotowania pracowników do pracy (m.in. szkoleń 
bhp, badań lekarskich, uprawnień kwalifikacyjnych) 
– 17% oraz stanowisk i procesów pracy – 13%.
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Źródło: dane PIP

4.	 Decyzje	nakazujące	zaprzestanie	
prowadzenia	działalności

Okręgowi	inspektorzy	pracy	wydali	24	decy-
zje nakazujące zaprzestanie prowadzenia działalno-
ści bądź działalności określonego rodzaju (w 2011 r. 
– 32; w 2010 r. – 33). Najczęściej były to zakłady 
małe zatrudniające do 49 pracowników, głównie 
mikroprzedsiębiorstwa. Większość zakładów (16) 
stanowiła własność prywatną. Łączne zatrudnienie 
w kontrolowanych podmiotach wyniosło 1 267 pra-
cowników.

Decyzje nakazujące zaprzestanie prowadzenia 
działalności bądź działalności określonego rodzaju 
wydawane	są	w	szczególnych	okolicznościach	
–	jeśli	naruszenia	przepisów	zagrażają	życiu	lub	
zdrowiu pracowników, osób fizycznych wykonują-
cych pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, 
w tym osób wykonujących na własny rachunek dzia-
łalność gospodarczą, a	jednocześnie	mają	charak-

ter	trwały i niemożliwy do zmiany innymi decyzjami 
inspektora pracy.

Decyzje	OIP	nakazujące	zaprzestanie	
prowadzenia	działalności	bądź	działalności	

określonego	rodzaju		
(wg wielkości zatrudnienia)

Wielkość	zatrudnienia Liczba		
decyzji

1–9 pracowników 14

10–49 pracowników 2

50–249 pracowników 2

250 pracowników i powyżej 6

Źródło: dane PIP
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Decyzje	OIP	nakazujące	zaprzestanie	
prowadzenia	działalności	bądź	działalności	

określonego	rodzaju		
(wg sekcji PKD)

Wyszczególnienie Liczba	
decyzji

Ogółem, w tym: 24

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo

1

Przetwórstwo przemysłowe 7

Dostawa wody, ścieki, odpady, 
rekultywacja

2

Handel, naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając 
motocykle

4

Transport i gospodarka magazynowa 6

Informacja i komunikacja 1

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna

1

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna

1

Pozostała działalność usługowa 1

Źródło: dane PIP

Podstawą	wydania	ww.	decyzji	były	na	ogół	
nieprawidłowości	 polegające	 na	 niespełnia-
niu	 wymagań	 techniczno-budowlanych	 przez	
obiekty	i	pomieszczenia. Najczęściej stwierdzano 
niezapewnienie warunków użytkowych odpowiada-
jących rzeczywistemu przeznaczeniu obiektu, co	
rzutowało	na	warunki	bezpieczeństwa	i	higieny	
pracy, m.in.: 
 – prowadzono działalność produkcyjną lub usłu-

gową w obiektach o innym przeznaczeniu (np. 
w garażu, stodole, pomieszczeniach gospodar-
czych), 

 – prowadzono działalność produkcyjną lub usłu-
gową w obiektach o niewłaściwym stanie tech-
nicznym (np. naruszona konstrukcja stropów 
lub ścian), niemożliwym do wyeliminowania bez 
całkowitego remontu lub przebudowy obiektu,

 – użytkowano pomieszczenia stałej pracy nie-
odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac, 
technologii i liczby zatrudnionych pracowników, 
głównie ze względu na zbyt małą wysokość oraz 
brak wymiany powietrza (wentylacji ogólnej lub 
stanowiskowej) w pomieszczeniach, w których 
występowały czynniki szkodliwe dla zdrowia, 

 – użytkowano pomieszczenia stałej pracy niepo-
siadające – wbrew obowiązującym przepisom 

– oświetlenia dziennego lub usytuowane poniżej 
poziomu otaczającego terenu.
Stwierdzano również użytkowanie obiektów 

i pomieszczeń nieposiadających ogrzewania lub 
w których stosowano niezgodne z przepisami 
rozwiązania dotyczące ogrzewania pomieszczeń. 
Nieprawidłowości związane były także z eksploa-
towanymi instalacjami elektrycznymi i oświetleniem 
stanowisk pracy. Ponadto w niektórych zakładach 
albo nie było pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
albo użytkowano pomieszczenia niezgodne z nor-
matywami określonymi w przepisach.

Inspektorzy pracy mieli także zastrzeżenia do 
użytkowanych	w	tych	zakładach	urządzeń, z uwa-
gi na ich stan techniczny wskazujący na nadmierne 
zużycie eksploatacyjne (a także brak dokumentacji 
technicznej oraz decyzji właściwego organu dopusz-
czającej urządzenie do użytkowania). Stwarzało to 
zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, kwa-
lifikowało urządzenie do wyeliminowania z procesu 
technologicznego i skutkowało wydaniem decyzji 
nakazującej zaprzestanie działalności określonego 
rodzaju.

Pracodawcy	odwołali	się	od	7	decyzji naka-
zujących zaprzestanie prowadzenia działalności 
określonego rodzaju, przy czym w 4 przypadkach 
zwrócili się o przesunięcie terminu wykonania decy-
zji. Okręgowi inspektorzy pracy przychylili się do 
wniosków stron i ustalili nowe terminy ich wykonania. 
W 1 przypadku okręgowy inspektor pracy uchylił 
decyzję z uwagi na postępowanie prowadzone przez 
powiatowego inspektora sanitarnego. W 2 przypad-
kach okręgowi inspektorzy pracy utrzymali swoje 
decyzje w mocy, wobec czego pracodawcy odwołali 
się do Głównego Inspektora Pracy (II instancja). 
Główny Inspektor Pracy – po rozpatrzeniu odwołań – 
w jednym przypadku utrzymał decyzję okręgowego 
inspektora pracy w mocy, w drugim zaś umorzył 
postępowanie na wniosek strony, która wykonała 
przedmiotową decyzję. 

Należy podkreślić, że Państwowa Inspek-
cja Pracy z dużą ostrożnością korzysta z instru-
mentu prawnego, jakim jest decyzja nakazująca 
zaprzestanie działalności. Chociaż ma ona na 
celu ochronę zdrowia i życia pracowników, naj-
częściej skutkuje likwidacją stanowisk pracy, 
a co za tym idzie – utratą pracy. Wydanie decyzji 
nakazującej zaprzestanie działalności jest zatem 
ostatecznością w sytuacjach, gdy zawodzą inne 
środki prawne.
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5.	 Decyzje	dotyczące	wypłaty	
wynagrodzenia	lub	innego	świadczenia

Oprócz decyzji z zakresu bezpieczeństwa pra-
cy, inspektorzy wydali w roku sprawozdawczym 

prawie 10,1	 tys.	 decyzji	 nakazujących	wypłatę 
wynagrodzeń lub innych świadczeń ze stosunku pra-
cy. Decyzje te dotyczyły należności	dla	158,8	tys.	
pracowników,	na	łączną	kwotę	230,1	mln	zł. 

Decyzje	płacowe	wydane	w	2012	r.	i	ich	realizacja

Decyzje	wydane

liczba decyzji wydanych 10,1 tys.

liczba pracowników, których te decyzje dotyczyły 158,8 tys.

kwota należności do wypłacenia pracownikom wskazana w decyzjach inspektorów pracy 230,1 mln zł

Decyzje	zrealizowane

liczba decyzji zrealizowanych 4,2 tys.

liczba pracowników, których dotyczyły zrealizowane decyzje 74 tys.

kwota należności wypłaconych 69 mln zł

Decyzje	zrealizowane	częściowo

liczba decyzji zrealizowanych częściowo 116

liczba pracowników, których te decyzje dotyczyły 1 536

kwota należności wypłaconych 4,9 mln zł

Łączna	kwota należności	wypłaconych	pracownikom	w	wyniku	realizacji	decyzji		
(wg stanu na dzień 15.03.2013 r.)	 73,9	mln	zł*

* Informacja nt. wyegzekwowanych	należności	pracowniczych – zarówno w wyniku realizacji decyzji,	jak	i	wystąpień	
inspektorów	pracy – została zawarta w rozdziale	VI.

Źródło: dane PIP

6.	 Decyzje	dotyczące	wpisu	do	ewidencji	
pracowników	wykonujących		
prace	w	szczególnych	warunkach		
lub	o	szczególnym	charakterze

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 
pomostowych nałożyła na PIP, od dnia 1 stycznia 
2010 r., obowiązek kontroli ewidencji pracowników 
wykonujących prace w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze oraz wydawania 
decyzji w sprawie nakazania umieszczenia pracow-
nika w ewidencji pracowników wykonujących prace 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze, wykreślenia go z ewidencji oraz do sporzą-
dzenia korekty dokonanego wpisu w tej ewidencji.

W ramach posiadanych uprawnień, organy Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. wydały w tych 
sprawach 1	155	decyzji. W 59 przypadkach naka-
zano wpisanie pracownika do ewidencji, w 132 
– nakazano wykreślenie pracownika z ewidencji, 
w 463 – wydano decyzje odmawiające wpisania pra-
cownika do ewidencji, a w 501 sprawach – wydano 
decyzje umarzające postępowanie.

7.	 Odwołania	od	decyzji	organów	
Państwowej	Inspekcji	Pracy

W 2012 r. wniesionych zostało 1 237 odwołań	
od	decyzji	 inspektorów	pracy, spośród których 
518 uchylono lub zmieniono w – przewidzianym 
w art. 132 Kodeksu postępowania administracyjne-
go – trybie samokontroli organu I instancji. Zmiany 
dotyczyły w głównej mierze wydłużenia, zgodnie 
z formułowanymi w odwołaniach wnioskami, termi-
nów wykonania obowiązków nałożonych decyzjami.

Ponadto w okresie sprawozdawczym złożonych 
zostało (na podstawie art. 154 i art. 155 Kodeksu 
postępowania administracyjnego) 6 846 wniosków	
o	 zmianę	 lub	 uchylenie	 ostatecznych	 decyzji	
inspektorów	pracy, przede wszystkim w zakresie 
wyznaczenia innego – dłuższego terminu na wyko-
nanie obowiązku nałożonego nakazem. Inspekto-
rzy pracy rozpoznali w ww. okresie 6 429 spośród 
nich, przychylając się, z uwagi na słuszny interes 
pracodawcy, do 6 045 wniosków (uchylając i zmie-
niając wydane decyzje); w przypadku 384 wniosków 
odmówili uchylenia lub zmiany decyzji. Okręgowi 
inspektorzy pracy zmienili decyzje w 5 przypadkach; 
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nie zostało uwzględnionych 6 wniosków. Jedynie 
w 19 przypadkach okręgowi inspektorzy pracy uznali 
nieważność decyzji inspektorów. W odniesieniu do 
2 264 decyzji stwierdzono ich wygaśnięcie.

8.	 Skargi	na	postanowienia	i	decyzje	
organów	PIP

W 2012 r. do wojewódzkich sądów administra-
cyjnych wniesiono 290	skarg	na	decyzje	i	13	na	
postanowienia	okręgowych	inspektorów	pracy.

Sądy rozpatrzyły w roku sprawozdawczym 
65 skarg na decyzje (w 2 przypadkach umorzo-
no postępowanie), oddalając 38 spośród nich 
i 6 odrzucając. Jedynie w 6 przypadkach sądy uznały 
zasadność skarg, uchylając decyzje okręgowych 
inspektorów pracy, w 13 zaś – stwierdzono nieważ-
ność zaskarżonych decyzji. Na rozpoznanie ocze-
kuje jeszcze 225 skarg na decyzje.

Spośród 13 zaskarżonych do wojewódzkich 
sądów administracyjnych postanowień, rozpozna-
nych zostało w roku sprawozdawczym 8 skarg – jed-
ną oddalono, 4 odrzucono, w przypadku 2 uchylono 
zaskarżone postanowienia, a w wyniku 1 skargi 
stwierdzono nieważność postanowienia. Nierozpo-
znanych pozostało 5 skarg na postanowienia.

W 2012 r. wojewódzkie sądy administracyj-
ne rozstrzygnęły również 82 skargi	wniesione na 
71 decyzji i 11 postanowień okręgowych inspekto-
rów pracy w	latach	ubiegłych. Oddalono 59 skarg 
na decyzje okręgowych inspektorów pracy, 2 postę-
powania umorzono, 3 skargi odrzucono, a 7 skut-
kowało uchyleniem decyzji. Natomiast w przypadku 
skarg na postanowienia – w wyniku 5 z nich uchylo-
no zaskarżone postanowienia, 3 skargi odrzucono, 
a 3 postępowania zostały umorzone. 

W 2012 r. do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego wniesiono 80 – nierozpoznanych jeszcze 
w okresie sprawozdawczym – skarg	kasacyjnych 
(78 dotyczyło wyroków WSA zapadłych w wyniku 
zaskarżenia decyzji okręgowych inspektorów pra-
cy, 2 – wydanych przez okręgowych inspektorów 
pracy postanowień), z których 76 wnieśli pracodaw-
cy (jeden pracodawca wniósł 59 skarg na decyzje 
dotyczące umieszczenia pracowników w ewidencji 
pracowników wykonujących prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze); na 
4 wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych 
skargi wnieśli okręgowi inspektorzy pracy. 

Naczelny Sąd Administracyjny w 2012 r. roz-
strzygnął 6 skarg	 kasacyjnych	 wniesionych	
w	latach	ubiegłych, wydając 3 wyroki uwzględnia-
jące skargi (wniesione przez okręgowych inspekto-
rów pracy) oraz oddalając 3 skargi pracodawców.

W 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie rozpoznawał 12 skarg	na	decyzje (5) 
i postanowienia (7) Głównego	Inspektora	Pracy.

W 10 sprawach dotyczących rozstrzygnięć 
Głównego Inspektora Pracy skargi zostały oddalone. 
W 1 sprawie skargę odrzucono, a w 1 – sąd uchylił 
zaskarżone postanowienie. W tej ostatniej sprawie 
Główny Inspektor Pracy wniósł skargę kasacyjną do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, która czeka 
na rozpoznanie.

W 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekał 
również w sprawach 2 skarg	kasacyjnych dotyczących 
postanowień Głównego Inspektora Pracy wniesionych	
przed	1	stycznia	2012	r. W jednym przypadku skargę 
kasacyjną wniósł Główny Inspektor Pracy, w drugim 
skargę kasacyjną wniosła strona. W obydwu przypad-
kach skargi kasacyjne zostały oddalone. 

9.	 Informacja	dotycząca	prowadzenia	
egzekucji	administracyjnej

W związku z niewykonaniem	przez	1	204	pra-
codawców	5	019	decyzji	organów	PIP wystawiono 
1	470	upomnień, z których 42 % dotyczyło niewyko-
nania decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzenia 
lub innego świadczenia na rzecz pracowników.

Ponad 36 % decyzji zostało wykonanych przez 
pracodawców po otrzymaniu upomnienia, a więc 
przed wszczęciem postępowania egzekucyjne-
go. Oznacza to, że czynności	 przedegzekucyj-
ne	w	ponad	 1/3	 przypadków	doprowadziły	 do	
dobrowolnego	wykonania	obowiązków	nałożo-
nych	decyzjami (prawie 85 % zrealizowanych decy-
zji dotyczyło obowiązków z zakresu bhp).

Dane	dotyczące	egzekucji	administracyjnej	
decyzji	organów	PIP

Liczba prowadzonych postępowań 
egzekucyjnych

229

Liczba wydanych postanowień 
o nałożeniu grzywny w celu 
przymuszenia

618

Liczba pracodawców, których dotyczyły 
grzywny w celu przymuszenia

266

Kwota nałożonych grzywien w celu 
przymuszenia

5 039 200 zł

Kwota wpłacona z tytułu nałożonych 
grzywien w celu przymuszenia 

94 500 zł

Źródło: dane PIP

Na pracodawców, którzy nie wykonali decyzji, 
mimo skierowanych upomnień, nałożono grzywny 
w celu przymuszenia na kwotę 5 039 200 zł.
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Nałożone przez organ egzekucyjny grzywny 
w celu przymuszenia na kwotę 474 tys. zł zostały 
umorzone	 –	 ze	względu	 na	wykonanie decyzji 
po nałożeniu grzywny, a przed jej ściągnięciem. 
Pozwala to stwierdzić, że	w	tych	przypadkach	zre-
alizowany	 został	 cel	 postępowania	 egzekucyj-
nego, tzn. doprowadzono do wykonania decyzji 
przez adresata.

Grzywny w kwocie 2 723 923 zł (kwota ta obej-
muje również grzywny w celu przymuszenia nałożone 
w 2011 r.) uchylono, a postępowania egzekucyjne 
w tych sprawach umorzono. Najczęściej powodem 
umorzenia postępowania egzekucyjnego był brak 

majątku skutkujący bezskutecznością egzekucji oraz 
ogłoszenie upadłości likwidacyjnej zobowiązanego.

Kwota 94 500 zł z tytułu grzywien w celu przymu-
szenia została wpłacona dobrowolnie przez zobo-
wiązanych. 

Do urzędów	skarbowych skierowano 1 193 
tytuły wykonawcze na kwotę 4 184 671 zł, z czego 
wyegzekwowano 176 626 zł (wg stanu na dzień 
15.03.2013 r.).

Na podstawie ustawy o transporcie drogo-
wym, inspektorzy pracy wydali w roku sprawozdaw-
czym 506 decyzji nakładających kary pieniężne na 
łączną kwotę ponad 2,6 mln zł. Informacje dotyczące 
tych należności oraz ich egzekucji zawiera tabela.

6,2 tys.

15,2 tys.

36,6 tys.

48,8 tys.

49,4 tys.

94,9 tys.nawiàzanie i rozwiàzanie stosunku pracy

czas pracy

przygotowanie pracowników do pracy

wynagrodzenie za prac´ i inne nale˝noÊci ze stosunku pracy

legalnoÊç zatrudnienia

urlopy pracownicze

Wykres	4.	Zakres	przedmiotowy	najczęściej	wydawanych	wniosków	w	wystąpieniach

Źródło: dane PIP

Dane	dotyczące	kar	pieniężnych	nakładanych	na	mocy	przepisów	ustawy  
o transporcie drogowym	oraz	ich	egzekucji	administracyjnej

liczba	wydanych	
decyzji	

nakładających	karę	
łączna	kwota	kar w tym kwota kar 

rozłożonych na raty

kwota	wpłacona	
wg	stanu	na	dzień	
15.03.2013	r.

w tym wyegzekwowana 
przez urzędy skarbowe

516 2	615	650	zł 222 417 zł 1	378	523	zł 254 958 zł

Źródło: dane PIP

10.	Wystąpienia	inspektorów	pracy

Do kontrolowanych podmiotów inspektorzy 
skierowali, oprócz decyzji, także ponad 60,8	 tys.	
wystąpień zawierających łącznie prawie 310,8	tys.	

wniosków o usunięcie stwierdzonych nieprawid-
łowości.

Dominowały (31%) wnioski dotyczące nawiąza-
nia i rozwiązania stosunku pracy.
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12.	Kontrole	zakończone	odebraniem	
oświadczenia	od	podmiotu	
kontrolowanego

Zgodnie z art. 37a znowelizowanej, z dniem 
8 sierpnia 2011 r., ustawy o PIP, inspektorzy pracy 
mogą odstąpić – w uzasadnionych przypadkach – 
od stosowania środków prawnych i poprzestać na 
ustnym pouczeniu kontrolowanego podmiotu, który 
następnie składa oświadczenie o terminie usunięcia 
ujawnionych uchybień. Rozwiązanie to może doty-
czyć pracodawców rozpoczynających działalność, 
a także podmiotów, u których nie stwierdzono bez-
pośrednich zagrożeń życia lub zdrowia pracujących 
oraz wykroczeń z winy umyślnej.

W 2012 r. powyższy środek zastosowano	w	252	
przypadkach (w większości – 71 % – w odniesie-
niu do mikroprzedsiębiorstw, tj. zatrudniających do 
9 osób), a objęte nim podmioty prowadziły działal-
ność najczęściej w zakresie handlu i napraw (37%), 
przetwórstwa przemysłowego (24%), budownictwa 
(9%). W trakcie kontroli, przed odebraniem oświad-
czenia, inspektorzy pracy udzielili ponad 1,1 tys. 

porad, w tym 655 porad dotyczących technicznego 
bezpieczeństwa pracy.

Efektywność	opisanego	wyżej	środka	oddzia-
ływania	 sprawdzono	 podczas	 66	 rekontroli.	
W	większości	przypadków	okazał	się	on	skutecz-
nym	narzędziem	prewencji	i	prowadził	do	trwałej	
poprawy	warunków	pracy. Liczba nieprawidłowości 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zanoto-
wana podczas rekontroli była znacząco mniejsza niż 
średnia dla danej branży. Tylko w jednym przypadku 
wydano decyzję wstrzymania pracy ze względu na 
zagrożenie życia lub zdrowia.

Warto zaznaczyć, że możliwości w zakresie 
odstąpienia od wydania środków prawnych i zakoń-
czenia kontroli poprzez odebranie oświadczenia od 
kontrolowanego podmiotu, znajdują również zasto-
sowanie przy realizacji przygotowanych przez PIP 
programów poprawy warunków pracy, opartych na 
samokontroli i samodzielnym wdrażaniu środków 
profilaktycznych przez pracodawcę.

11.	Polecenia

Na mocy znowelizowanej – z dniem 8 sierpnia 
2011 r. – ustawy o PIP, inspektorzy pracy uzyskali	
uprawnienie	do	wydawania	kontrolowanym	pod-
miotom	ustnych	poleceń dot. nieprawidłowości, 
które mogą być usunięte w czasie trwania kontro-
li lub niezwłocznie po jej zakończeniu. W 2012 r. 
inspektorzy wydali blisko 9,2	tys.	poleceń, głównie 

w sprawach z zakresu stosunku pracy (42%) oraz 
wynagrodzeń i innych należności pracowniczych 
(20%). Dotychczasowe doświadczenia wskazują na 
wysoką skuteczność tego środka prawnego (ponad 
80% poleceń dotyczyło nieprawidłowości, które 
zostały usunięte jeszcze w trakcie kontroli), przy 
jednoczesnym odformalizowaniu działań inspektora 
pracy.

nawiàzanie i rozwiàzanie stosunku pracy

wynagrodzenie za prac´ i inne nale˝noÊci ze stosunku pracy

czas pracy

legalnoÊç zatrudnienia

3 852

1 860

798

325

Wykres	5.	Zakres	przedmiotowy	najczęściej	wydawanych	poleceń

Źródło: dane PIP
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22,8 tys.

16,3 tys.

8,3 tys.

7,1 tys.

6,4 tys.

5,7 tys.

4,5 tys.

4,3 tys.

2,7 tys.

1,5 tys.

przygotowanie do pracy

wynagrodzenie za prac´ i inne nale˝noÊci ze
stosunku pracy

czas pracy

stanowiska i procesy pracy

maszyny i urzàdzenia techniczne

legalnoÊç zatrudnienia

czynniki szkodliwe i ucià˝liwe

stosunek pracy

urzàdzenia i instalacje energetyczne

obiekty i pomieszczenia pracy

Wykres	6.	Zakres	przedmiotowy	najczęściej	stwierdzanych	wykroczeń		
przeciwko	prawom	pracownika

Źródło: dane PIP

Êrodki 
oddziaływania 

wychowawczego 
(pouczenie, 
ostrze˝enie, 

zwrócenie uwagi)

wnioski do sàdu

14,4%

23,8%

55,8%

mandaty

Wykres	7.	Struktura	zastosowanych	środków	prawnych	w	związku	ze	stwierdzonymi	wykroczeniami

Źródło: dane PIP

13.	Wykroczenia	przeciwko		
prawom	pracownika

W toku kontroli inspektorzy PIP ujawnili łącz-
nie 88,6	tys.	wykroczeń przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową. W związku z tym 
nałożyli na sprawców wykroczeń 18 906 grzywien 

w drodze mandatów	karnych, w 3 843 przypadkach 
skierowali wnioski	o	ukaranie	do	sądu, a w 15 261 
– zastosowali środki	 oddziaływania	wychowaw-
czego. Ujawnione wykroczenia polegały najczęściej 
na naruszaniu przepisów dot. przygotowania pra-
cowników do pracy (26%) oraz wynagrodzenia za 
pracę i innych należności ze stosunku pracy (18%).
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art. 225 § 2 Kk 
udaremnianie lub 

utrudnianie inspektorom 
wykonania czynnoÊci 

słu˝bowych

art. 270 i 271 Kk 
fałszowanie dokumentów 

i poÊwiadczanie 
nieprawdy

art. 218 § 1 i 1a Kk 
złoÊliwe lub uporczywe 

naruszanie praw 
pracowników

art. 219 Kk
niezg łaszanie 

wymaganych danych 
albo zgłaszanie 

nieprawdziwych danych 
dot. ubezpieczeƒ 

społecznych

art. 220 § 1 Kk nara˝anie 
pracowników na 

bezpoÊrednie 
niebezpieczeƒstwo utraty 

˝ycia lub zdrowia

pozostałe

17,9%

6,1%

6,5%

14,6%

14,9%

40%

Wykres	8.	Zakres	przedmiotowy	zawiadomień	prokuratury

Źródło: dane PIP

Według stanu na dzień 15.03. 2013 r., sądy 
– rozpatrując wnioski skierowane w 2012 r. przez 
inspektorów PIP – ukarały 3 317 sprawców wykro-
czeń karą grzywny, a 65 – karą nagany. W 66 
przypadkach sądy, uznając sprawców winnymi 
popełnienia zarzucanych im czynów, odstąpiły od 
wymierzenia kary, a 51 osób uniewinniły. 

Łączna kwota orzeczonych	przez	sądy	grzy-
wien wyniosła ponad 7,2	mln	zł, natomiast łączna 
kwota grzywien nałożonych przez inspektorów pracy 
w drodze mandatów	karnych – ponad 22,5	mln	zł	
(średnia kwota grzywny orzeczonej przez sąd wynio-
sła więc 2 188 zł, a nałożonej przez inspektora pracy 
w drodze mandatu – 1 192 zł).

14.	Zawiadomienia	prokuratury	
o	podejrzeniu	popełnienia	
przestępstwa

W 2012 r. inspektorzy pracy skierowali do pro-
kuratury 987	 zawiadomień o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa (w 2011 r. – 1 087, w 2010 r. 
– 1 224). W wyniku wniesionych zawiadomień, zosta-
ły wszczęte i nadal toczą się 204 postępowania; 
w 120 przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia 
postępowania; 294 postępowania umorzono; do 
sądu skierowanych zostało 177 aktów oskarżenia 
(wg stanu na dzień 15.03.2013 r.).

Najczęstszą przyczyną umorzenia	postępowa-
nia było uznanie przez prokuraturę, iż czyn sprawcy 
nie wyczerpuje ustawowych znamion czynu zabro-
nionego, albo brak jest danych dostatecznie uza-
sadniających popełnienie przestępstwa.

Odmowy	wszczęcia	postępowania dotyczyły 
zwłaszcza zawiadomień z art. 225 § 2 Kodeksu kar-
nego, a uzasadnieniem tego rodzaju rozstrzygnięć 
prokuratorów było najczęściej uznanie, iż zachowa-
nia pracodawców nie zawierają znamion umyślności, 
względnie – że brak jest danych dostatecznie uza-
sadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Inspektorzy	 pracy	 złożyli	 170	 zażaleń	 na	
decyzje	prokuratury dotyczące zawiadomień skie-
rowanych w 2012 r., w tym: 54 – na postanowie-
nie o odmowie wszczęcia postępowania, 101 – na 

postanowienie o umorzeniu postępowania, 14 – na 
brak informacji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia 
postępowania mimo upływu 6 tygodni od skierowania 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa oraz 1 zażalenie na postanowienie o zawieszeniu 
postępowania. W odniesieniu do 89 postanowień 
o umorzeniu postępowania inspektorom pracy nie 
przysługiwało prawo wniesienia zażalenia.

Spośród wniesionych zażaleń, 17 zostało 
uwzględnionych przez samą prokuraturę; sąd nato-
miast uwzględnił 27 zażaleń, a w przypadku 35 – 
utrzymał w mocy zaskarżone postanowienia. Brak 
informacji o sposobie rozpatrzenia 91 zażaleń (wg 
stanu na dzień 15.03.2013 r.).

Z dniem 8 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwo-
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wej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, na 
mocy której do art. 325e Kodeksu postępowania 
karnego został dodany § 1a stanowiący, że w przy-
padku gdy zawiadomienie o przestępstwie zosta-
ło złożone przez inspektora pracy, uzasadnienie 
postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia 
oraz umorzeniu dochodzenia sporządza się na jego 
wniosek.

Działając na podstawie art. 325e § 1a Kodeksu 
postępowania karnego, inspektorzy pracy złożyli 112 
wniosków	o	uzasadnienie	postanowień prokura-
tury o odmowie wszczęcia postępowania oraz 255 
wniosków o uzasadnienie postanowień o umorzeniu 
postępowania. Realizując wnioski o uzasadnienie, 
prokuratura nadesłała 100 postanowień o odmowie 
wszczęcia postępowania oraz 202 postanowienia 
o umorzeniu postępowania wraz z uzasadnieniem. 
Prokuratura nie zrealizowała natomiast 12 wniosków 
o nadesłanie postanowień o odmowie wszczęcia 
postępowania oraz 53 wniosków o nadesłanie posta-
nowień o umorzeniu postępowania wraz z uzasad-
nieniem.

Rozpatrując skierowane przez prokuraturę akty 
oskarżenia, sądy (wg stanu na dzień 15.03. 2013 r.) 
uznały 21 oskarżonych winnymi popełnienia zarzu-
canych im czynów, skazując ich na: karę grzywny 
(13 osób), karę pozbawienia	wolności	z	warunko-
wym	zawieszeniem jej wykonania (7 osób), karę 
ograniczenia	wolności (1 osobę). Ponadto, uznając 
winę sprawców, w 16 przypadkach sąd warunkowo	
umorzył postępowanie karne.

15.	Powództwa	o	ustalenie	istnienia	
stosunku	pracy

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspekto-
rzy PIP skierowali do właściwych sądów 81	powództw	
o	 ustalenie	 istnienia	 stosunku	pracy	 na	 rzecz	
89	osób (w 2011 r. 41 powództw na rzecz 50 osób; 
w 2010 r. – 100 powództw na rzecz 253 osób). Spo-
śród tych osób, 54 były zatrudnione na podstawie 
umowy zlecenia, 16 – w ramach umowy o dzieło, 
natomiast 19 osób świadczyło pracę bez jakiejkol-
wiek umowy.

W 7 przypadkach inspektor pracy wstąpił — za 
zgodą powoda — do już toczącego się postępowa-
nia sądowego.

Dotychczas nastąpiło rozstrzygnięcie	 17	
powództw wniesionych w roku sprawozdawczym. 
Sądy w 13 przypadkach wydały wyroki	ustalające	
istnienie	stosunku	pracy, uwzględniając powódz-
twa inspektorów pracy. W 2 przypadkach strony 
zawarły ugodę przed sądem, w związku z czym 
sąd umorzył postępowanie. Natomiast 2 powódz-

twa oddalono – z uzasadnieniem, że wolą stron 
było zawarcie umowy cywilnoprawnej. Sądy nadal 
rozpatrują 64 sprawy wniesione w 2012 r. (wg stanu 
na dzień 15.03.2013 r.).

W praktyce najbardziej efektywną formą 
oddziaływania inspektorów w omawianym 
przedmiocie jest kierowanie	do	pracodawców	
poleceń	i	wystąpień	wnoszących	o	zastąpie-
nie	umów	cywilnoprawnych	umowami	o	pra-
cę	oraz	o	zawarcie	pisemnej	umowy	o	pracę. 
Zdecydowana większość pracodawców stosuje 
się dobrowolnie do wniosków zawartych w wystą-
pieniach, czego efektem jest w szczególności 
przekształcenie stosunków cywilnoprawnych 
w stosunki pracy, bez konieczności wytaczania 
powództw sądowych.

Według stanu na dzień 15.03.2013 r., praco-
dawcy – realizując polecenia i wnioski skierowane 
do nich przez inspektorów w 2012 r., potwierdzili 
na piśmie istnienie stosunku pracy 9,1 tys. osób 
pracujących bez jakiejkolwiek umowy lub będących 
stronami umów cywilnoprawnych.

16.	Skargi	i	wnioski

Do organów Państwowej Inspekcji Pracy wpły-
nęło w 2012 r. blisko 44,3	tys.	skarg (w stosunku do 
2011 r. wzrost o 6%), w których skarżący wskazali 
łącznie 95,4	 tys.	problemów wymagających inter-
wencji inspekcji. W związku ze złożonymi skargami 
inspektorzy pracy przeprowadzili prawie 28,2 tys. 
kontroli (co stanowi ponad 31 % ogółu kontroli w roku 
sprawozdawczym). W przypadku 10,9 tys. skarg 
przeprowadzone w trakcie kontroli postępowanie 
dowodowe nie pozwoliło na zweryfikowanie zarzutów 
podniesionych przez skarżących (np. ze względu na 
sporny charakter świadczeń); tym samym rozstrzyg-
nięcie sporu między stronami pozostało w wyłącznej 
gestii sądu. Spośród pozostałych skarg, 61% inspek-
torzy uznali za zasadne lub częściowo zasadne.

Analiza zarzutów zawartych w skargach wyka-
zuje, że ich przedmiot i proporcje nie zmieniają się 
w znaczący sposób na przestrzeni ostatnich lat. 
Należy zauważyć, iż porównywalnie jak w latach 
ubiegłych, ponad	połowę	problemów	zgłaszanych	
w	skargach stanowiły kwestie związane z nawiązy-
waniem	 i	 rozwiązywaniem	stosunku	pracy oraz 
z wynagrodzeniem	za	pracę i innymi świadczenia-
mi (niewypłacanie, nieprawidłowe i nieterminowe 
wypłacanie wynagrodzenia za pracę, w tym za pracę 
w godzinach nadliczbowych). 
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Pracodawcy często usprawiedliwiali naruszenia 
przepisów względami ekonomicznymi. Nieprawid-
łowości wskazane w skargach wynikały również 
z błędnej interpretacji przepisów, w tym postano-
wień układów zbiorowych pracy i regulaminów wyna-
gradzania, a także z przyjęcia niewłaściwej metody 
naliczania świadczeń. Zwraca ponadto uwagę duża 
liczba skarg	związanych	z	czasem	pracy oraz skarg	
dotyczących	warunków	pracy, np. pomieszczeń 
pracy, wentylacji, urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Jednocześnie należy wskazać, iż w 2012 r. wpły-
nęło do PIP łącznie 1 981 skarg z zakresu mobbin-
gu,	molestowania	i	dyskryminacji, co stanowi 4,5% 
wszystkich skarg. W skargach z zakresu mobbingu 
najczęściej podnoszono zarzut niewłaściwego trak-
towania przez pracodawcę (np. niesprawiedliwa, 
zdaniem skarżących, ocena ich pracy), jak również 
tolerowania przez pracodawców działań prowadzą-
cych do izolacji niektórych pracowników. Wskazywa-
no ponadto na nękanie, ośmieszanie, krytykowanie 

18%

2%

19%

24%

37%

byli pracownicy

pracownicy

anonimy

zwiàzki zawodowe

pozostałe

Wykres	9.	Podmioty	zgłaszające	skargi

Źródło: dane PIP

wynagrodzenia i inne 
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i rozwiàzanie stosunku 

pracy

warunki pracy

czas pracy

legalnoÊç zatrudnienia 
i innej pracy 
zarobkowej

urlopy

pozostałe 38%

8%

2%

4%

9%

19%

20%

Wykres	10.	Problematyka	zgłaszanych	skarg

Źródło: dane PIP
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i zastraszanie w miejscu pracy oraz obarczanie obo-
wiązkami niemożliwymi do wykonania w normalnym 
czasie pracy. Natomiast w zakresie dyskryminacji 
przedmiotem składanych skarg było m.in. nierówne 
traktowanie przy kształtowaniu wynagrodzenia za 
pracę, nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku 

pracy – ze względu na wiek, płeć lub przynależność 
związkową pracownika.

17.	Porady	prawne	i	techniczne	

W 2012 r. udzielono łącznie ponad 1	232	 tys.	
bezpłatnych	porad, w tym prawie 981 tys. porad 

pracownicy

pracodawcy

byli pracownicy
zwiàzki zawodowe

pozostałe 
podmioty 

(m.in. społeczni 
inspektorzy pracy, 

rolnicy indywidualni, 
słu˝ba bhp  

i cudzoziemcy)

50,1%

13,9%

10%

25,4%

0,6%

Wykres	11.	Podmioty	zgłaszające	się	po	porady

Źródło: dane PIP

stosunku pracy

wynagrodzenia i inne 
Êwiadczenia pieni´˝ne

czas pracy

urlopy

warunki pracy

uprawnienia zwiàzane  
z rodzicielstwem oraz 

uprawnienia młodocianych

legalnoÊç zatrudnienia

wypadki przy pracy

układy zbiorowe pracy

dyskryminacja oraz 
mobbing

pozostałe
nawiàzanie i rozwiàzanie

30,3%

6,8%

9,8%

19%

14,3%

5,8%

2%

9,1%

1,3%

0,9%

0,7%

Wykres	12.	Problematyka	udzielonych	porad

Źródło: dane PIP
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prawnych (79,6%) i ponad 251 tys. porad technicz-
nych (20,4%). 

Z tej liczby, prawie 802 tys. porad prawnych 
oraz 51 tys. porad technicznych udzielono w toku 
bieżącej działalności poradniczej prowadzonej przez 
jednostki organizacyjne PIP, natomiast prawie 180 
tys. porad prawnych i 200 tys. porad technicznych 
zostało udzielonych w trakcie kontroli. 

Najliczniejszą grupę zgłaszających się po pora-
dy stanowili pracownicy (50 % ogółu osób, którym 
udzielono porady). Kolejne, co do wielkości, grupy 
zainteresowanych informacjami o obowiązujących 
przepisach prawa pracy to pracodawcy (25 %) oraz 
byli	pracownicy (prawie 14%).

18.	Rejestracja	zakładowych	układów	
zbiorowych	pracy

W roku sprawozdawczym do Państwowej 
Inspekcji Pracy wpłynęło 115 wniosków o rejestra-
cję zakładowych układów zbiorowych pracy i 1 404 
wnioski o rejestrację protokołów dodatkowych.

W porównaniu z poprzednimi latami, zdecydo-
wanie mniejsza	jest	liczba	wniosków	o	rejestrację	
zakładowych układów zbiorowych pracy (2012 r. – 
115; 2011 r. – 173; 2010 r. – 163); zmalała także licz-
ba wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych 
(2012 r. – 1 404; 2011 r. – 1 427; 2010 r. – 1 552).

Na podobnym poziomie, jak w poprzednich 
latach, kształtował się odsetek układów i protoko-
łów dodatkowych zawierających	postanowienia	
niezgodne	 z	prawem (8,07 % w 2012 r.; 8,03 % 
w 2011 r.; 7,9 % w 2010 r.). Zdecydowanie zma-
lał natomiast odsetek odmów	rejestracji układów, 
porozumień o stosowaniu układu i protokołów w sto-
sunku do liczby wniosków o rejestrację (2012 r. – 
0,98 %; 2011 r. – 2,3 %; 2010 r. – 1,9 %).

W 2012 r. nie	wniesiono	żadnego	odwołania	
od	odmowy	rejestracji	do	sądu. Jednakże przed 
sądami zapadły	 prawomocne	 rozstrzygnięcia	
w	 sprawach	wszczętych	w	 2011	r.: w pięciu – 
sąd pracy oddalił odwołanie, w jednej – umorzył 
postępowanie (na skutek cofnięcia odwołania), 
w jednej – oddalił apelację strony, a w jednej – ape-
lację organu rejestrującego. W 2012 r. odnotowa-
no jeden przypadek wniesienia przez pracodawcę 
odwołania	od	dokonanej	przez	organ	rejestru-
jący	odmowy	 rozpatrzenia	wniosku	o	wpis	do	
rejestru	 informacji	 o	 wypowiedzeniu	 układu	
w	 części. Sąd oddalił odwołanie, argumentując 
to brakiem przepisu dopuszczającego w takim 
przypadku drogę sądową. Od tego postanowienia 
pracodawca wniósł zażalenie (nierozstrzygnięte 
w roku sprawozdawczym).

Zarejestrowane w 2012 r. 92	zakładowe	ukła-
dy	zbiorowe	pracy objęły ogółem ponad 61	 tys.	
pracowników. Najwięcej układów zawarto dla pra-
cowników zatrudnionych w przetwórstwie	przemy-
słowym (27 układów obejmujących ponad 9 tys. 
pracowników), a największą liczbę pracowników 
objęły układy zawarte u pracodawców zajmują-
cych się transportem	i	gospodarką	magazynową 
(9 układów obejmujących ponad 22 tys. pracow-
ników). 

Przedmiotem postanowień układowych były 
głównie zagadnienia dotyczące zasad wynagra-
dzania za pracę oraz przyznawania pracownikom 
innych świadczeń związanych z pracą. Pozostałe 
postanowienia były najczęściej powtórzeniem zapi-
sów kodeksowych lub przepisów wykonawczych 
albo odsyłały do regulacji zawartych w regulami-
nach pracy.

Dane	dot.	zakładowych	układów	zbiorowych	pracy	w	2012	r.

Wnioski Ogółem Układy	
zbiorowe	pracy

Protokoły	
dodatkowe

Porozumienia	
(art.	24110	Kp) Informacje

Wpływ 2	064 115 1	404 5 540

Zwrot wniosków bez 
rozpatrzenia

137 7 78 1 51

Zarejestrowano lub 
wpisano do rejestru

1	827 92 1	265 3 467

Odmowy rejestracji 15 2 13 – –

Układy i protokoły 
zawierające postanowienia 
niezgodne z prawem

123 29 94 – –

Źródło: dane PIP
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Podobnie jak w poprzednim roku, większość 
postanowień	protokołów	dodatkowych dotyczyła 
rezygnacji z niektórych świadczeń (np. dodatków 
funkcyjnych, stażowych, nagród jubileuszowych) 
bądź ich zmniejszenia (w tym zmniejszenia podsta-
wy naliczania nagrody; uzależnienia jej wypłaty od 
zakładowego stażu pracy; rozszerzenia przedziałów 
czasowych, za które przyznawane są nagrody, np. 
nie co 5, ale co 10 lat; wprowadzenia uprawnienia 
do nagrody po przepracowaniu u pracodawcy okre-
ślonego czasu). W miejsce premii regulaminowej 
wprowadzano premie uznaniowe lub nagrody, przy 
czym strony często uzależniały utworzenie funduszy 
premiowych od osiągnięcia konkretnie ustalone-
go wskaźnika. Ponadto protokołami dodatkowymi 
wprowadzano postanowienia o nietworzeniu lub 
zmniejszeniu odpisów na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych. 

Dane z 2012 r. wskazują na utrzymującą się 
tendencję	do	ograniczania	zakresu	lub	wysokości	
świadczeń	przyznawanych	pracownikom. Szcze-
gólnie jest to widoczne w przypadku układów zawie-
ranych po rozwiązaniu dotychczasowych układów. 
Jednakże warto zaznaczyć, iż w 69 zarejestrowanych 
w 2012 r. układach przewidziano prawo do nagród 
jubileuszowych, a w 63 – prawo do korzystniejszych, 
niż wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów, 
odpraw emerytalno-rentowych.

W 2012 r. do rejestru wpisano 76 informacji 
o zawarciu porozumienia o zawieszeniu	stosowa-
nia	układu	w	przypadku	trudności	finansowych	
pracodawcy (w 2011 r. – 85; w 2010 r. – 130). Na 
podstawie art. 24127 Kodeksu pracy najczęściej 
zawieszano stosowanie postanowień układów 
określających zasady przyznawania i wypłacania 
nagród jubileuszowych, korzystniejszych odpraw 
emerytalno-rentowych i wynagrodzeń chorobowych, 
corocznej waloryzacji płac, wypłaty premii regulami-
nowej. W niektórych porozumieniach uzgodniono 
jednocześnie nowe, mniej korzystne od poprzed-
nich, warunki przyznawania zawieszonych świad-
czeń. Większość porozumień zawieszała stosowanie 

układów w części. Porozumienia były zawierane na 
okres od kilku miesięcy do trzech lat.Kolejny	 rok	 utrzymuje	 się	 tendencja	

do	 rezygnacji	 z	 wcześniej	 wprowadzonych	
korzystniejszych	 regulacji	 układowych. Stro-
ny układów dokonują przeważnie zmian w taki 
sposób, aby zagwarantować jedynie minimum 
uprawnień pracowniczych wynikających z Kodek-
su pracy i innych powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.

Liczba nowych pracodawców, którzy zawie-
rają zakładowe układy zbiorowe pracy, jest z roku 
na rok mniejsza. Układy zbiorowe pracy zawie-
rane są przeważnie u tych pracodawców, którzy 
byli już objęci taką regulacją lub u ich następców 
prawnych.

Wielu pracodawców przeszło różnego rodzaju 
przeobrażenia (podziały, połączenia) i w związku 
z tym nie funkcjonują już u nich zakładowe organi-
zacje związkowe zdolne wystąpić z inicjatywą zawar-
cia układu zbiorowego pracy. Często też istniejące 
organizacje związkowe tracą status zakładowych, 
z powodu spadku liczby członków; prowadzi to do 
zmniejszenia liczby zawieranych zakładowych ukła-
dów zbiorowych pracy. Związki zawodowe próbują 
przeciwdziałać tej sytuacji, tworząc organizacje mię-
dzyzakładowe.

Kryzys gospodarczy nie sprzyja wprowadzaniu 
w układach zbiorowych pracy regulacji korzystniej-
szych od ustawowych, a organizacje związkowe 
nie mają w tej sytuacji dostatecznych argumentów 
w negocjowaniu z pracodawcami postanowień zwięk-
szających uprawnienia płacowe pracowników. Obec-
nie	głównym	celem	w	negocjacjach	jest	utrzymanie	
poziomu	zatrudnienia. Treść układów ogranicza się 
często do niezbędnego minimum (jakim jest ustale-
nie stawek wynagrodzenia za pracę na określonych 
stanowiskach i wymogów kwalifikacyjnych czy pra-
wa do nagród przyznawanych uznaniowo przez pra-
codawcę) oraz do powielenia pozostałych regulacji 
wynikających z przepisów prawa pracy. Natomiast 
po rozwiązaniu dotychczas obowiązującego układu, 
nawet tam gdzie funkcjonują zakładowe organiza-
cje związkowe, częściej	wprowadza	się	regulamin	
wynagradzania jako akt płacowy mniej sformalizo-
wany niż układy zbiorowe pracy.

19.	Spory	zbiorowe

W 2012 r. do okręgowych inspektoratów pracy 
zgłoszono 301 sporów zbiorowych. Najwięcej spo-
rów zarejestrowano w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Warszawie (52), Katowicach (39), Wrocławiu 
(34), Łodzi (31), Gdańsku (28).

Organizacje związkowe wystąpiły do praco-
dawców łącznie z 570	 żądaniami,	 które	 doty-
czyły	najczęściej	warunków	płacy	 (338)	oraz	
warunków	pracy	(77). Nieliczne odnosiły się do 
sfery świadczeń socjalnych (52) oraz praw i wol-
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warunki płacy

warunki pracy

Êwiadczenia 
socjalne

prawa i wolnoÊci 
zwiàzkowe

inne, wykraczajàce 
poza definicjà sporu 

zbiorowego

60%

13%

9,2%

4,2%

13,6%

Wykres	13.	Przedmiot	zgłaszanych	żądań

Źródło: dane PIP

Spory	zbiorowe	zarejestrowane	w	latach	2010–2012 2012 2011 2010

Liczba zgłoszonych sporów 301 365 342

Liczba zgłoszonych żądań 570 787 629

Liczba kontroli 25 30 32

Liczba zawartych porozumień 85 124 134

Źródło: dane PIP

ności związkowych (24). Pozostałe zgłoszone 
żądania (73) nie mieściły się w przyjętej definicji 
sporu zbiorowego. 

Jeżeli z treści zawiadomienia o powstaniu spo-
ru zbiorowego wynikało, iż mogło dojść do naru-
szenia przepisów prawa pracy przez pracodawcę, 
inspektorzy PIP podejmowali czynności kontrolne. 
W 2012 r. przeprowadzono 25	kontroli	związanych	
ze	zgłoszeniem	sporu. Niewielka liczba takich kon-
troli wynikała z faktu, iż tylko	w	nielicznych	przy-
padkach	zgłoszone	żądania	wchodziły	w	zakres	
kompetencji	Państwowej	Inspekcji	Pracy. 

Z informacji uzyskanych przez PIP wynika, że 85 
sporów zakończyło się podpisaniem porozumienia, 
a w 5 przypadkach strony podpisały protokół roz-
bieżności. Dane	o	wynikach	sporów	są	niepełne 
z uwagi na to, iż ustawa o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych nie nakłada na pracodawców obowiązku 
powiadamiania o kolejnych etapach rozwiązywania 
sporu czy też o zakończeniu sporu.

Najwięcej	 sporów	 zbiorowych wszczęto 
w zakładach prowadzących działalność w zakre-
sie przetwórstwa	 przemysłowego (80). Drugą 
w kolejności grupą zgłaszających spór zbiorowy 
byli pracodawcy działający w opiece	zdrowotnej 
(64). W dalszej kolejności, pod względem liczby 
zgłoszonych sporów, znajdowały się zakłady zaj-
mujące się transportem i gospodarką magazy-
nową (39), zakłady wytwarzające i zaopatrujące 
w energię elektryczną, gaz i wodę (27). Podobnie 
jak w latach ubiegłych, przeważający	przedmiot	
sporów	stanowiły	 żądania	w	 zakresie	wzrostu	
wynagrodzeń. 

Reasumując należy stwierdzić, iż istnieje 
konieczność dalszego monitorowania sporów 
zbiorowych. Rejestrowanie ich przez Państwową 
Inspekcję Pracy pozwala na rozpoznanie problemów 
istniejących u pracodawców, a podjęcie interwencji 
może przyczynić się do szybszego zakończenia 
sporu.
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20.	Wydawanie	zezwoleń	na	wykonywanie	
pracy	lub	innych	zajęć	zarobkowych	
przez	dzieci

W 2012 r. do okręgowych inspektoratów pracy 
wpłynęło 518 wniosków o wydanie zezwolenia na 
wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 
przez dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia.

Po rozpatrzeniu wniosków, inspektorzy pracy 
wydali w trybie art. 3045 Kodeksu pracy 825	decyzji, 
w tym 824	–	zezwalające na wykonywanie pracy 
przez dzieci i 1	decyzję	negatywną (złożony wnio-
sek nie zawierał wszystkich niezbędnych dokumen-
tów). Ponadto w 1	przypadku wydane wcześniej 
zezwolenie zostało	cofnięte.

Przeważająca liczba wniosków dotyczyła zamia-
ru zatrudniania dzieci podczas prób i występów 
w przedstawieniach teatralnych, operowych, udziału 
w filmach i reklamach oraz sesjach fotograficznych.

Wydając przedmiotowe decyzje, inspektorzy 
pracy wskazywali na szereg wymogów niezbędnych 
do spełnienia ze względu na dobro dziecka i rodzaj, 
charakter oraz warunki wykonywanej pracy lub inne-
go zajęcia zarobkowego. Zobowiązywali wniosko-
dawców np. do zapewnienia osobistej opieki osoby 
dorosłej nad dziećmi podczas prób i spektakli (od 
momentu przybycia na plan zdjęciowy lub na scenę 
– do momentu opuszczenia tego planu) oraz do prze-
strzegania dopuszczalnego (określonego w wydanej 
decyzji) dobowego wymiaru czasu pracy dziecka.

Wnioski	i	decyzje	wydane	przez	inspektorów	pracy	w	latach	2010–2012

Rok Liczba	wniosków	o	wydanie	
zezwolenia

Liczba	wydanych	
decyzji

Decyzje	
pozytywne

Decyzje	
negatywne

2012 518 825 824 1

2011 270 755 755 0

2010 271 682 673 9

Źródło: dane PIP

21.	Opiniowanie	wniosków	dot.	wydania	
zgody	na	wyłącznie	elektryczne	
oświetlenie	pomieszczeń	pracy	lub	
na	ich	lokalizację	poniżej	poziomu	
otaczającego	terenu

Do okręgowych inspektorów pracy wpłynęło 
2	008	wniosków w sprawach dotyczących wyraże-
nia zgody na zastosowanie oświetlenia wyłącznie 
elektrycznego w pomieszczeniach stałej pracy lub 
zlokalizowanie tego rodzaju pomieszczeń poniżej 
poziomu otaczającego terenu. Opinie do wniosków, 
kierowanych do PIP przez wojewódzkich państwo-
wych inspektorów sanitarnych, wydawane są na 
podstawie przepisów rozporządzeń: w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Odstępstwa od podstawowych wymagań dla 
pomieszczeń stałej pracy możliwe są jedynie w usta-
lonych przypadkach, pod warunkiem uzyskania 
zgody	 państwowego	 wojewódzkiego	 inspek-
tora	 sanitarnego	w	porozumieniu	 z	właściwym	
okręgowym	inspektorem	pracy. Są to przypadki 
szczególne, a zajęcie stanowiska w ww. kwestiach 
przez organy Państwowej Inspekcji Pracy ma na celu 
ochronę zdrowia pracowników, zarówno fizycznego, 
jak i psychicznego.

Spośród wniosków przesłanych przez woje-
wódzkich państwowych inspektorów sanitarnych:
 – 1 157 dotyczyło wyrażenia opinii w sprawie 

lokalizacji pomieszczeń stałej pracy poniżej 
poziomu otaczającego terenu, ze względu na 
określone usytuowanie obiektów oraz wyma-
gania związane z rodzajem produkcji;

 – 851 dotyczyło wyrażenia opinii w sprawie zasto-
sowania w pomieszczeniach stałej pracy oświet-
lenia wyłącznie elektrycznego, ze względu na 
technologię produkcji.
W związku z otrzymanymi wnioskami, wyda-

no 1	004	opinie	dopuszczające	zorganizowanie	
pomieszczeń	pracy	poniżej	poziomu	otaczającego	
terenu. W 22 przypadkach nie znaleziono podstaw 
do udzielenia zgody; w 102 – brak było przesłanek 
do zajęcia stanowiska w sprawie (wnioski dotyczyły 
pomieszczeń, odnośnie których wspomniane prze-
pisy nie miały zastosowania); 29 wniosków zostało 
wycofanych przez wnioskodawców lub posiadało 
braki formalne, które nie zostały uzupełnione.

Do Głównego Inspektora Pracy wniesiono 
3	zażalenia na postanowienia okręgowych inspek-
torów pracy niewyrażające zgody na zorganizowanie 
pomieszczeń pracy poniżej poziomu otaczającego 
terenu. Główny Inspektor Pracy w jednym przypadku 
uwzględnił zażalenie strony (uchylił postanowienie 
okręgowego inspektora pracy i wyraził pozytywną 
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opinię o wniosku), a w jednym – uchylił zaskarżone 
postanowienie i przekazał do ponownego rozpa-
trzenia przez organ I instancji. Przy rozpatrywaniu 
kolejnego zażalenia wezwał wnioskodawcę do uzu-
pełnienia dokumentu. Z uwagi na brak odpowiedzi 
strony, sprawa nie została rozstrzygnięta.

Ponadto wydano 339	opinii	dopuszczających	
zastosowanie	oświetlenia	wyłącznie	 elektrycz-
nego	w	pomieszczeniach	stałej	pracy, w których 
zapewnienie oświetlenia dziennego było niemożliwe 
lub niewskazane ze względu na technologię produk-
cji. Na brak dostępu światła naturalnego nie	wydano	
zgody	w	36	przypadkach, a w odniesieniu do 451 
wniosków stwierdzono brak przesłanek do wydania 
opinii (wnioski te dotyczyły z reguły pomieszczeń 
innych niż produkcyjne bądź pomieszczeń, które 
nie były pomieszczeniami stałej pracy); natomiast 
pozostałe (25) to wnioski wycofane przez wniosko-
dawców lub nierozpatrzone z powodu nieusunięcia 
braków formalnych.

Do Głównego Inspektora Pracy złożono 14	zaża-
leń na opinie okręgowych inspektorów pracy (wyda-
ne w formie postanowień), w których nie wyrażono 
zgody na zastosowanie w pomieszczeniach stałej 
pracy oświetlenia wyłącznie elektrycznego. Główny 
Inspektor Pracy utrzymał w mocy 5 postanowień 
okręgowych inspektorów pracy. Odnosząc się do 
3 zażaleń uchylił zaskarżone postanowienia i prze-
kazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez 
organ I instancji, natomiast w 4 przypadkach uchy-
lił postanowienia okręgowych inspektorów pracy 
i wyraził opinię, że nie zostały spełnione przesłanki 

do prowadzenia postępowania w sprawie. Ponadto 
w jednym przypadku uchylił zaskarżone postano-
wienie i wyraził negatywną opinię w sprawie udzie-
lenia zgody na zastosowanie oświetlenia wyłącznie 
elektrycznego. W kolejnym – stwierdził uchybienie 
dot. terminu zażalenia na postanowienie wydane 
przez okręgowego inspektora pracy, a następnie nie 
przychylił się do wniosku strony i odmówił przywró-
cenia terminu. W tej sprawie toczy się postępowanie 
przed sądem administracyjnym (wg stanu na dzień 
15.03.2013 r.).

Należy zauważyć, że prawie	 30%	wniosków	
(przeważnie	dotyczących	zastosowania	oświet-
lenia	 wyłącznie	 elektrycznego)	 nie	 spełniało	
przesłanek prowadzenia postępowania w sprawie 
wyrażenia zgody na odstępstwo. Odstąpienie od 
merytorycznych rozstrzygnięć w tych przypadkach 
uzasadniały najczęściej następujące okoliczności:
 – pomieszczenie będące przedmiotem wniosku 

nie było pomieszczeniem stałej pracy (np. 
pomieszczenie pracy czasowej, pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne),

 – pomieszczenie będące przedmiotem wniosku 
nie było całkowicie pozbawione dostępu światła 
naturalnego lub miało zapewnione oświetlenie 
naturalne w formie pośredniej (z sąsiednich 
pomieszczeń poprzez przeszklenie),

 – pomieszczenie będące przedmiotem wniosku 
nie było pomieszczeniem produkcyjnym (co 
do którego można byłoby ocenić zasadność 
udzielenia zgody na odstępstwo w odniesieniu 
do technologii produkcji),

opinie pozytywne

brak przesłanek do 
wydania opinii

opinie negatywnewnioski wycofane 
lub nierozpatrzone

1004

102

29
22

Wykres	14.	Opinie	w	sprawie	lokalizacji	pomieszczeń	stałej	pracy	poniżej	poziomu	otaczającego	terenu

Źródło: dane PIP



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2012 r.

34

 – w pomieszczeniu będącym przedmiotem wnio-
sku pracę wykonywał wyłącznie właściciel (oso-
ba samozatrudniająca się).
Większość wniosków kierowanych do właś-

ciwych okręgowych inspektorów pracy dotyczyła 
pomieszczeń znajdujących się na etapie projektowa-
nia; były zatem rozpatrywane	na	podstawie	przed-
łożonej	dokumentacji	projektowej. W przypadku 
pomieszczeń pracy w obiektach przebudowywa-
nych, rozbudowywanych lub adaptowanych (w tym 
w związku ze zmianą sposobu użytkowania), inspek-
torzy przeprowadzali kontrole, umożliwiające wyda-
nie rzetelnej opinii w sprawie będącej przedmiotem 
wniosku. Przeprowadzono 116	takich	kontroli.

brak przesłanek
do wydania opinii  

opinie
pozytywne 

opinie negatywne wnioski wycofane
lub nierozpatrzone

451
339

36 25

Wykres	15.	Opinie	w	sprawie	zastosowania	w	pomieszczeniach	stałej	pracy	oświetlenia	wyłącznie	elektrycznego

Źródło: dane PIP

Wnioskowanie projektantów, inwestorów 
i pracodawców o uzyskanie zgody na odstępstwo 
od przepisów techniczno-budowlanych oraz bez-
pieczeństwa i higieny pracy – w zakresie zasto-
sowania oświetlenia wyłącznie elektrycznego 
lub lokalizacji pomieszczeń stałej pracy poniżej 
poziomu otaczającego terenu – nie	powinno	stać	
się	regułą,	a	stanowić	przypadek	uzasadniony	
specyficznymi	okolicznościami. W ten sposób 
traktują powyższe wnioski organy Państwowej 
Inspekcji Pracy, podchodząc do wydania zgody 
ze szczególną ostrożnością. W ocenie inspekto-
rów pracy, projektanci niejednokrotnie występują 
z wnioskami zbyt pochopnie, planując rozmiesz-
czenie pomieszczeń i przypisując im określone 
funkcje w sposób nie do końca przemyślany.

Przykładem może być wniosek inwestora 
o zgodę na lokalizację pomieszczenia stałej pracy 
poniżej poziomu otaczającego terenu, przy czym 
w projekcie obiektu pomieszczenia higieniczno-
-sanitarne pracowników warsztatu usytuowano 
na parterze budynku, natomiast sam warsztat 
– w pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy. 
Innym przykładem jest wniosek o wyrażenie zgo-
dy na zastosowanie oświetlenia wyłącznie elek-
trycznego, w związku z ubieganiem się o zmianę 
sposobu użytkowania obiektu produkcyjno-maga-
zynowego (przeznaczonego pierwotnie na maga-
zyn w gospodarstwie rolnym). Pierwsze piętro 
przeznaczono na wytwarzanie sukien ślubnych, 
natomiast na parterze miała znajdować się eks-
pozycja i pomieszczenie magazynowe. Wniosko-
dawca nie wykazał szkodliwości oddziaływania 
oświetlenia dziennego na technologię produkcji 
sukien ślubnych.

Zdaniem PIP, współpraca	projektanta	z	rze-
czoznawcą	do	spraw	bezpieczeństwa	i	higieny	
pracy	 podczas powstawania projektu powinna 
pozwolić na wyeliminowanie problemów związa-
nych z projektowaniem, a następnie użytkowaniem 
obiektu. Rzeczoznawca – biorąc pod uwagę specy-
fikę, charakter i przeznaczenie obiektu – konsultuje 
i opiniuje prawidłowość zastosowanych rozwiązań 
projektowych w zakresie bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia pracowników, w tym rozwiązań powo-
dujących konieczność ubiegania się o zgodę na 
odstępstwo od wymogów przepisów.
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22.	Orzeczenia	o	dopuszczeniu	statków	
żeglugi	śródlądowej	do	eksploatacji

W 2012 r. inspektorzy pracy przeprowadzili kon-
trole dot. 238	statków, w związku ze złożonymi wnio-
skami o wydanie orzeczenia PIP o dopuszczeniu 
ich do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

W wyniku kontroli dopuszczono do eksploatacji 
232 statki. W odniesieniu do 6 – wydano orzeczenie 
z postanowieniem niedopuszczenia do eksploatacji 
(wg stanu na dzień 15.03.2013 r.).

23.	Sprawdzanie	poprawności	informacji	
–	składanych	do	ZUS	przez	płatników	
składek	–	zawierających	dane	do	
ustalenia	składki	na	ubezpieczenie	
wypadkowe

Podczas 7	965	kontroli pracodawców – płat-
ników składki na ubezpieczenie wypadkowe 
– inspektorzy PIP sprawdzili prawidłowość infor-
macji zawartych w drukach	ZUS	 IWA	służących	
do	 ustalenia	 przez	 ZUS	 indywidualnej	 składki	
wypadkowej (dotyczy podmiotów, które zgłosiły do 
ubezpieczenia co najmniej 10 pracujących). Obję-
ci kontrolą pracodawcy zatrudniali łącznie ponad 
854 tys. osób. 

Inspektorzy pracy weryfikowali zawarte w druku 
ZUS IWA dane dot. liczby ubezpieczonych zgło-
szonych do ubezpieczenia wypadkowego, liczby 
poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem 
(w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich), liczby 
zatrudnionych w warunkach zagrożenia, rodzaju 
działalności, a także pozostałe dane identyfikacyj-
ne i adresowe. Stwierdzili ogółem 311	przypad-
ków	podania	do	ZUS	nieprawidłowych	danych 
zawartych w 259 drukach ZUS IWA. Informacje 
o nieprawidłowościach i prawidłowe dane zostały 
przekazane jednostkom organizacyjnym ZUS.

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło podawa-
nia liczby osób:
 – zatrudnionych w warunkach zagrożenia (133 

przypadki nieprawidłowych danych – 1,7% 
skontrolowanych pracodawców),

 – poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogó-
łem (94 przypadki nieprawidłowych danych – 
1,2% skontrolowanych pracodawców).

Należy jednocześnie podkreślić, że udostępniane 
inspekcji przez ZUS, już kolejny rok, dane z dekla-
racji ZUS IWA, dotyczące liczby poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy oraz liczby pracowników 
zatrudnionych w warunkach zagrożenia, pozwalają 
na bardziej efektywny dobór podmiotów objętych 
działaniami stymulującymi poprawę warunków pracy.

24.	Wnioskowanie	do	ZUS	o	podwyższenie	
składki	na	ubezpieczenie	wypadkowe

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy 
skorzystali z możliwości wnioskowania do ZUS 
o podwyższenie składki wypadkowej w stosunku 
do 121	pracodawców. Skierowanie wniosku wyni-
kało z faktu stwierdzenia w danym przedsiębiorstwie 
– w czasie dwóch kolejnych kontroli – rażącego	
naruszenia	przepisów	bhp.

Najczęściej rażące zaniedbania w zakresie 
zapewnienia pracującym bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy odnotowywano w mikro-
przedsiębiorstwach, co miało przełożenie na liczbę 
skierowanych wniosków (69 – 57% podmiotów), 
najrzadziej – w zakładach zatrudniających powyżej 
250 pracowników (3 wnioski). Jednocześnie aż 92 
wnioski (76%) dotyczyły branży budowlanej.

W zakładach, w odniesieniu do których wnio-
skowano o podwyższenie składki na ubezpieczenie 
wypadkowe, wydanych zostało łącznie 118 decyzji 
wstrzymujących pracę oraz 54 decyzje skierowania 
do innych prac 120 pracowników. Na 112 sprawców 
wykroczeń nałożono grzywny w drodze mandatów 
karnych na łączną kwotę 162,5 tys. zł, a w stosun-
ku do 9 – skierowano wnioski o ukaranie do sądu. 
Ponadto w 3 przypadkach zawiadomiono prokura-
turę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Z informacji przekazanych przez ZUS (wg stanu 
na dzień 15.03.2013 r.) wynika, że 112 wniosków 
inspektorów pracy skutkowało wydaniem przez 
ZUS decyzji o podwyższeniu pracodawcom składki 
wypadkowej o 100%, przy czym w 16 przypadkach 
płatnicy składki odwołali się od decyzji (jednak żad-
ne z tych odwołań nie zostało przez ZUS uwzględ-
nione). Postępowania dot. pozostałych wniosków 
skierowanych w 2012 r. przez PIP do ZUS są w toku.

Odsetek pracodawców, u których w ostatnich 
latach stwierdzono nieprawidłowości w drukach 
ZUS IWA, jest bardzo niski (1–2%). Należy jednak 
zwrócić uwagę, że mechanizm	zróżnicowanej	

składki	wypadkowej	obejmuje	 jedynie	praco-
dawców	zatrudniających	10	i	więcej	osób. Ozna-
cza to, że bardzo duża grupa zakładów pracy, 
również tych, w których występują istotne zagro-
żenia zawodowe, pozostaje poza systemem usta-
lania indywidualnej składki wypadkowej, a zatem 
wysokość płaconej składki nie jest zależna od 
poziomu warunków pracy w tych zakładach.
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25.	Kontrole	pracodawców,	którym	
podwyższono	składkę	na	
ubezpieczenie	wypadkowe

W 2012 r. przeprowadzono 91 kontroli u 88	
pracodawców,	którym	Zakład	Ubezpieczeń	Spo-
łecznych	w	latach	2010–2011	podniósł	wysokość	
składki	na	ubezpieczenie	wypadkowe, w wyniku 
wniosków inspektorów pracy.

W skontrolowanych przedsiębiorstwach pracę 
świadczyło prawie 4 tys. osób. W większości były to 
przedsiębiorstwa małe (47 podmiotów) i średnie (32 
zakłady), z branży budowlanej (63 podmioty) oraz 
przetwórstwa przemysłowego (21 przedsiębiorców).

Wyniki kontroli w 26	przedsiębiorstwach (29% 
ogółu skontrolowanych) świadczą	o	pozytywnej	
zmianie	podejścia	pracodawców do kwestii zapew-
nienia pracującym bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy (inspektorzy nie wydali w tych 
zakładach decyzji w sprawach bhp). W grupie tej 
znajdowały się zarówno mikroprzedsiębiorstwa, 
zatrudniające kilka osób, jak i zakłady zatrudniające 
powyżej 250 osób.

U kolejnych 26	pracodawców	stan	bezpieczeń-
stwa	pracy	pozostawał	na	niezadowalającym	pozio-
mie. Inspektorzy PIP wydali w tych przedsiębiorstwach 
łącznie 187 decyzji w sprawach bhp, w tym 20 decyzji 
wstrzymujących pracę oraz 7 kierujących pracowników 
do innych prac (większość decyzji dotyczyła zakładów 
branży budowlanej). Na 26 sprawców wykroczeń nało-
żyli grzywny w drodze mandatów karnych, a w stosun-
ku do 2 sprawców – skierowali wnioski o ukaranie do 
sądu. W dwóch przypadkach zawiadomili prokuraturę 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a w kolejnych 
2 – skierowali wnioski do ZUS o podwyższenie wyso-
kości składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny 
rok składkowy.

Znacząca grupa pracodawców (18) wytypo-
wanych do rekontroli zmieniła	profil	działalności,	
ograniczyła	liczbę	pracowników	poniżej	10	osób	
lub	zlikwidowała	działalność.

Trudno o jednoznaczną ocenę mechanizmu 
funkcjonowania zróżnicowanej składki wypadkowej. 
Na zmianę poziomu warunków pracy u danego pra-
codawcy wpływa wiele czynników, w tym prowadzo-
na przez PIP działalność kontrolna i prewencyjna. 
Okresowe podwyższenie składki na ubezpieczenie 
wypadkowe mogło być – jak wskazują ustalenia PIP 
– przyczyną zdecydowanej	 poprawy	warunków	
pracy	stwierdzonej	u	co	 trzeciego	pracodawcy	
poddanego	rekontroli.

Mechanizm zróżnicowanej składki na ubez-
pieczenie wypadkowe dotyczy	 przedsiębiorstw	

Natomiast	 dla	 dużych	 przedsiębiorstw	
koszty	podwyższonej	składki	wypadkowej	są	
znaczące,	a	dążenie	do	jej	obniżenia	skutkuje	
działaniami	 na	 rzecz	poprawy	stanu	bezpie-
czeństwa	i	higieny	pracy. Część z nich ma cha-
rakter długofalowy – wiąże się z wprowadzaniem 
nowych rozwiązań organizacyjnych i technicz-
nych, podwyższaniem kwalifikacji zawodowych 
i poziomu wiedzy pracowników nt. bezpiecznej 
pracy.

zgłaszających	przeciętnie	co	najmniej	10	ubez-
pieczonych	w	ciągu	roku. Mniejsze podmioty płacą 
składkę zryczałtowaną, stanowiącą 50 % najwyższej 
stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy 
dla poszczególnych grup działalności. Zatem wyso-
kość składki dla mikroprzedsiębiorstw nie oddaje 
faktycznego poziomu bezpieczeństwa i higieny pra-
cy w konkretnym zakładzie, a sama składka może 
nie stanowić bodźca ekonomicznego do popra-
wy warunków pracy. Dla małych firm (poniżej 50 
zatrudnionych) także okresowe podniesienie składki 
o 100%, będące stosunkowo niewielkim obciąże-
niem finansowym w kosztach działalności, nie jest – 
jak należy ocenić – istotną motywacją ekonomiczną 
stymulującą poprawę warunków pracy. 

Należy także podkreślić, że niektórzy praco-
dawcy, po otrzymaniu decyzji z ZUS o podniesieniu 
wysokości składki wypadkowej, podejmowali	decy-
zje	o	uczestnictwie	w	programach	prewencyjnych	
PIP, widząc w nich szansę poprawy bezpieczeństwa 
zatrudnionych pracowników.

26.	Pisma	o	charakterze	informacyjno-
-prewencyjnym

Państwowa Inspekcja Pracy upowszech-
nia wyniki analiz przyczyn wypadków przy pracy 
i wskazuje na potrzebę zaangażowania w działa-
nia na rzecz poprawy warunków pracy, kierując do 
szerokiego grona adresatów pisma o charakterze 
informacyjno-prewencyjnym. W toku prowadzonych 
czynności kontrolnych inspektorzy pracy zbierają 
informacje o najczęściej stwierdzanych przyczynach 
wypadków przy pracy, a także o źródłach zagrożeń 
zawodowych, które mogą być powodem powtarzają-
cych się zdarzeń w innych przedsiębiorstwach o zbli-
żonym profilu działalności. W roku sprawozdawczym 
inspektorzy	PIP	przesłali	do	pracodawców	oraz	
ich	organizacji,	a	także	do	organów	administracji	
państwowej	i	samorządowej,	organizacji	związ-
kowych,	stowarzyszeń	i	organizacji	branżowych	
ponad	12	tys.	pism	informacyjno-prewencyjnych. 
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Oprócz kwestii związanych z zapewnieniem bez-
piecznych warunków pracy, pisma zawierały infor-
macje o możliwości przystąpienia do programów 
prewencyjnych PIP.

Potwierdzeniem uzyskanych efektów są infor-
macje zwrotne od adresatów pism, świadczące 
o podjętych działaniach naprawczych i edukacyj-
nych. Przykładowo:
•	 258 pism (wraz z listą kontrolną służącą ocenie 

stanu bezpieczeństwa) skierowano do przed-
stawicieli samorządu terytorialnego woj. wiel-
kopolskiego – z apelem do administratorów 
i użytkowników obiektów sportowych o prze-
prowadzenie przeglądów tych obiektów; odpo-
wiedzi, zawierające informację o wykrytych 
uchybieniach oraz przeprowadzonych działa-
niach naprawczych otrzymano od ponad 200 
adresatów;

•	 131 adresatów pism – pracodawców z woj. pod-
karpackiego, zatrudniających kierowców zawo-
dowych – wzięło udział w szkoleniach z zakresu 
czasu pracy kierowców i problematyki komuni-
kacyjnych wypadków przy pracy;

•	 121 przedsiębiorców budowlanych z woj. świę-
tokrzyskiego – w wyniku informacji uzyskanej 
z Okręgowego Inspektoratu w Kielcach nt. 
śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy, 
jakie miały miejsce na placach budowy – oce-
niło stosowane we własnych firmach procedury 
bezpieczeństwa pracy.
Odpowiedzi udzielane przez adresatów pism 

świadczą o pozytywnym stosunku do tej formy dzia-
łań prowadzonych przez PIP. Pracodawcy deklarują, 
że otrzymane pisma motywują ich do przeglądu 
warunków pracy, doskonalenia procedur bezpie-
czeństwa i zapewnienia właściwego nadzoru nad 
pracownikami.

Informacja dot. wypełniania przez PIP zadań 
instytucji łącznikowej została zawarta w rozdziale 
IX	Sprawozdania.

* * *

Porównanie podstawowych danych charak-
teryzujących działalność PIP w roku 2012	z	analo-
gicznymi	danymi	za	rok	2011 pozwala zauważyć, 
iż pomimo zbliżonej w obu latach liczby kontroli 
(w 2012 r. przeprowadzono ich tylko o 0,7% mniej 
niż rok wcześniej), dane dotyczące zastosowanych 
w ich wyniku środków prawnych w istotny sposób 
się różnią. Przede wszystkim zwraca uwagę fakt, że 
w roku sprawozdawczym inspektorzy pracy wydali 
więcej	decyzji w sprawach bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności zaś decyzji wymuszających	
likwidację	bezpośrednich	zagrożeń	dla	życia	lub	
zdrowia pracujących, tj. decyzji wstrzymania prac 
(o 5%) i wstrzymania eksploatacji maszyn (o 6%).

W jeszcze większym stopniu (aż o 23%) wzrosła 
liczba decyzji	nakazujących	wypłatę	wynagrodzeń 
i innych świadczeń, a wskazana w nich kwota – 
o prawie 70%.

Natomiast dane	za	lata	2012	i	2010	nie	są	bez-
pośrednio	porównywalne, ze względu na znacz-
ną różnicę w liczbie przeprowadzonych kontroli 
(w 2012 r. – ok. 90 tys.; w 2010 r. – ok. 95,3 tys.). 
Zwraca jednak uwagę, że mimo mniejszej o 6% licz-
by kontroli, odnotowano w roku sprawozdawczym 
wyraźnie	więcej	niż	w	2010	r.	decyzji	płacowych 
(o 7%), a liczba decyzji wstrzymania eksploatacji 
maszyn była praktycznie równa liczbie takich decyzji 
w 2010 r. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje zaś fakt, 
że liczba wykroczeń ujawnionych przez inspektorów 
pracy w 2012 r. była	wyższa	zarówno	w	porówna-
niu	z	2011	r.,	jak	i	2010	r. Świadczy to o wysokiej 
efektywności działań kontrolnych PIP w roku spra-
wozdawczym, definiowanej jako ukierunkowanie	
na	najbardziej	rażące	nieprawidłowości w sferze 
ochrony życia i zdrowia pracujących oraz patologie 
w stosunkach pracy.

Szczegółowe dane statystyczne z działalności 
kontrolno – nadzorczej PIP w roku 2012 zawierają 
załączniki	3	A,	B,	C	 i	4	A,	B,	C, natomiast dane 
o liczbie funkcjonujących w kraju podmiotów gospo-
darczych – załącznik	6.
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95 273    

90 609    
89 949    

Liczba kontroli

2010 2011 2012

337 278    

304 122    310 069    

Liczba decyzji dot. bhp

2010 2011 2012

9 519

7 723 8 089

Liczba decyzji wstrzymania prac

2010 2011 2012

8 008    

7 557    

7 983    

Liczba decyzji 
wstrzymania eksploatacji maszyn

2010 2011 2012

Wykres	16.	Wybrane	dane	z	działalności	PIP	w	latach	2010–2012
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9 377
8 149

   
10 063

Liczba decyzji nakazujàcych wypłat´ Êwiadczeƒ pieni´˝nych

333 496    

316 444    310 763    

Liczba wniosków w wystàpieniach

2011 20122010

180,6 mln zł

138,8 mln zł

230,1 mln zł

Łàczna kwota wskazana w decyzjach 
nakazujàcych wypłat´ Êwiadczeƒ

20112010 2012

2 748
(od 8.08.2011)

9 189
Liczba poleceƒ ustnych

2011 2012

20112010 2012



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2012 r.

40

87 975    

83 692    

88 616    

Liczba ujawnionych wykroczeƒ

4 165

3 596
3 843

Liczba wniosków do sàdu o ukaranie

20 615

18 574 18 906

Liczba nało˝onych mandatów

11 728
13 469

15 261

Liczba Êrodków oddziaływania wychowawczego 
(pouczenie, ostrze˝enie, zwrócenie uwagi)

2010 2011 2012

2010 2011 2012

2010 2011 2012

2010 2011 2012
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133

91

121

Liczba wniosków do ZUS  
o podwy˝szenie składki na ubezpieczenie wypadkowe

2010 2011 2012

33
(od 8.08.2011)

252

Liczba kontroli zakoƒczonych ustnym pouczeniem
i odebraniem od podmiotu kontrolowanego oÊwiadczenia o terminie 

usuni´cia ujawnionych uchybieƒ

2011 2012

42,7 tys. 41,7 tys.
44,3 tys.

Liczba skarg pracowniczych

1 240 tys.     

934  tys.

1 232 tys.
Liczba udzielonych porad

2010 2011 2012

2010 2011 2012Źródło: dane PIP




