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Statystyczne uj cie rezultatów pracy inspekto-
rów PIP stanowi wa ny wyznacznik ich skuteczno-
ci, cho  oczywi cie nie wyczerpuje ca okszta tu 

dzia a  urz du na rzecz likwidowania nieprawid o-
wo ci w zatrudnieniu oraz zagro e  w rodowisku 
pracy.

Poni ej przedstawiamy najistotniejsze efekty 
dzia a  Pa stwowej Inspekcji Pracy w roku spra-
wozdawczym, które mo na uj  w postaci danych 
liczbowych stan na dzie  28. 2.2 11 r.  

wyeliminowanie przez pracodawców niepra-
wid owo ci z zakresu legalno ci zatrudnie-
nia dotycz cych ponad 12  tys. osób w tym 
potwierdzenie na pi mie istnienia stosunku 
pracy dla 4,5 tys. osób b d cych stronami 
umów cywilnoprawnych oraz dla 7,6 tys. osób 
pracuj cych bez adnej umowy

skorygowanie tre ci umów o prac  zawar-
tych z prawie 3 ,1 tys. pracowników

wp acenie przez p atników zaleg ych sk adek 
na Fundusz Pracy za 43,6 tys. pracowników 
— na czn  kwot  4,4 mln z

wp acenie przez p atników zaleg ych sk adek 
na ubezpieczenie spo eczne 5,8 tys. pracow-
ników — na czn  kwot  5,4 mln z

pozbawienie statusu bezrobotnych 1,5 tys. 
osób, które podj y zatrudnienie, inn  prac  
zarobkow  lub dzia alno  bez powiadomienia 
o tym powiatowego urz du pracy

zatrzymanie przez Stra  raniczn  lub 
Policj  152 cudzoziemców — w wyniku 
zawiadomienia ww. organów o nielegalnym 
wykonywaniu pracy przez cudzoziemca

139 decyzji o uchyleniu zezwolenia na pra-
c  i 211 decyzji o wydaleniu cudzoziemca 

lub zobowi zaniu go do opuszczenia teryto-
rium zeczypospolitej Polskiej — wydanych 
przez Wojewod  lub Stra  raniczn  w wyni-
ku wspó dzia ania Pa stwowej Inspekcji Pracy 
z ww. organami.

wyegzekwowanie dla ponad 1 4,6 tys. pracow-
ników wyp aty nale no ci na kwot  ponad 
11 ,8 mln z

wyeliminowanie nieprawid owo ci zwi zanych 
z zatrudnianiem ponad 7,4 tys. pracowników 
w godzinach nadliczbowych

wyeliminowanie nieprawid owo ci w ewidencji 
czasu pracy 84,5 tys. pracowników oraz za o- 
enie ww. ewidencji dla 27,1 tys. zatrudnionych

udzielenie zaleg ych urlopów wypoczynko-
wych prawie 38,2 tys. pracowników.

Ponadto w wyniku kontroli inspektorzy wyegze-
kwowali wykonanie przez pracodawców obowi z-
ków okre lonych w przepisach bezpiecze stwa 
i higieny pracy, w tym dotycz cych

oceny ryzyka zawodowego cznie w odnie-
sieniu do 3 7,4 tys. pracowników

bada  i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w rodowisku pracy 59,5 tys. pra-
cowników

bada  lekarskich 56,2 tys. pracowników

szkole  z zakresu bezpiecze stwa i higieny 
pracy 95,8 tys. pracowników .

Podkre li  nale y, e dzi ki dzia aniom 
inspektorów pracy zlikwidowane zosta y 
w kontrolowanych zak adach bezpo rednie 
zagro enia dla ycia i zdrowia prawie 8 ,2 tys. 
pracowników.


