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II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

1. Kontrole 

W roku sprawozdawczym inspektorzy PIP prze-
prowadzili prawie 88 tys. kontroli u ponad 65,3 tys. 

pracodawców (przedsiębiorców), na rzecz których 
świadczyło pracę łącznie prawie 3,8 mln osób. 

Wykres	3.	Struktura	przeprowadzonych	kontroli	(wg	branż)

Wykres	4.	Struktura	przeprowadzonych	kontroli	(wg	wielkości	zatrudnienia)

Wykres	1.	Przeprowadzone	kontrole	(w	tys.) Wykres	2.	Średni	czas	trwania	jednej	kontroli	(w	dniach)
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2.	 Decyzje	inspektorów	pracy	

W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli 
naruszeniami przepisów bezpieczeństwa	 i	 higie-

ny pracy, inspektorzy pracy wydali 354 tys. decy-
zji	(w 2008 r. – 355,7 tys.).

Wykres	5.	Rodzaje	decyzji	dot.	bhp	(w	tys.)

zakaz prowadzenia działalności (art. 11 pkt 4 ust. o PIP)

wstrzymania działalności (art. 11 pkt 2 ust. o PIP)

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
(art. 11 pkt 6 ust. o PIP)

zakaz wykonywania pracy (art. 11 pkt 4 ust. o PIP)

skierowania do innych prac (art. 11 pkt 2 ust. o PIP)

wstrzymania eksploatacji maszyn (art. 11 pkt 3 ust. o PIP)

wstrzymania prac (art. 11 pkt 2 ust. o PIP)

usunięcia uchybień z rygorem natychmiastowej wykonalności 
nadanym na podst. art. 108 Kpa, ze względu na ochronę zdrowia 

lub życia ludzkiego

usunięcia uchybień w ustalonym terminie (art. 11 pkt 1 ust. o PIP)

ogółem	354	tys.	decyzji

0,02

0,03

0,11

0,66

4,9

7,0

9,4

115,3

216,6

Źródło: dane PIP

Wykres	6.	Zakres	przedmiotowy	decyzji	dot.	bhp	(w	tys.)

transport

wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie

zaplecze higienicznosanitarne

magazynowanie i składowanie

zagrożenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi

obiekty i pomieszczenia pracy

urządzenia i instalacje energetyczne

maszyny i urządzenia techniczne

stanowiska i procesy pracy

przygotowanie do pracy 57,3

44,3

41,7

39,6

30,6

20,1

18,9

15,9

15,1

11,2

Źródło: dane PIP
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3.	 Decyzje	nakazujące	zaprzestanie	
prowadzenia	działalności	

Okręgowi inspektorzy pracy wydali 50	decyzji	
nakazujących zaprzestanie prowadzenia dzia-
łalności bądź działalności określonego rodzaju 
(w 2008 r. – 42 decyzje). Decyzje takie są wydawane 

prac, technologii i liczby zatrudnionych pracowni-
ków, głównie ze względu na zbyt małą wysokość 
oraz brak wymiany powietrza (wentylacji ogólnej lub 
miejscowej) w pomieszczeniach, w których występo-
wały czynniki szkodliwe dla zdrowia. W większości 
zakładów stwierdzono również brak pomieszczeń 
higienicznosanitarnych lub użytkowanie pomiesz-
czeń niezgodnych z normatywami.

Inspektorzy pracy zgłaszali również poważne 
zastrzeżenia do stosowanych maszyn i urządzeń, 
z uwagi na niespełnianie wymagań minimalnych 
i stan techniczny, wskazujący na nadmierne zuży-

Decyzje	nakazujące	zaprzestanie	działalności	zakładu	bądź	działalności	określonego	rodzaju
(wg sekcji gospodarki narodowej PKD)

Wyszczególnienie
Liczba	decyzji	

2009 2008 2007

Ogółem, w tym: 50 42 27

Przetwórstwo przemysłowe 28 26 14

Handel i naprawy 14 9 6

Rolnictwo i łowiectwo 3 1 1

Budownictwo 2 2 1

Obsługa nieruchomości 1 2 –

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 1 1 3

Pozostała działalność usługowa 1 1 1

Hotele i restauracje – – 1

w przypadkach, gdy stan bezpieczeństwa i higie-
ny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracujących. 
Zakłady objęte powyższymi decyzjami zatrudniały 
ogółem 1 203 pracowników. Wśród 50 ww. decyzji, 
16 nakazywało zaprzestanie prowadzenia działal-
ności przez zakład, a 34 – zaprzestanie prowadze-
nia działalności określonego rodzaju.

Podstawą wydania decyzji najczęściej były 
nieprawidłowości polegające na niespełnieniu 
wymagań techniczno-budowlanych przez obiek-
ty i pomieszczenia, w których odbywała się pra-
ca. W szczególności stwierdzano niezapewnienie 
warunków użytkowych odpowiadających rzeczy-
wistemu przeznaczeniu obiektu, co rzutowało na 
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. M.in.:	pro-
wadzenie	produkcji	w	budynkach	gospodarczych	
czy	 garażach,	 wykonywanie	 pracy	 w	 obiektach	
o	naruszonej	konstrukcji,	użytkowanie	pomiesz-
czeń	nieodpowiednich	do	rodzaju	wykonywanych	

Wykres	7.	Decyzje	OIP	nakazujące	zaprzestanie	działalności	zakładu	bądź	działalności	określonego	rodzaju
(wg	wielkości	zatrudnienia)

10–49 pracowników
34	decyzje

8

3

5

Źródło: dane PIP
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cie eksploatacyjne elementów. Nieprawidłowości 
dotyczyły także instalacji elektrycznych i oświetle-
nia stanowisk pracy. 

W przypadku 2 zakładów, pracodawcy usunęli 
nieprawidłowości uzasadniające wydanie decyzji 
zaprzestania działalności, w związku z czym stały 
się one bezprzedmiotowe.

Natomiast 8 pracodawców odwołało się od 
wydanych decyzji. W 4 sprawach okręgowi inspek-
torzy pracy przychylili się do wniosków stron i prze-
sunęli termin realizacji decyzji. Do czasu upływu 
ww. terminu, 2 pracodawców przeniosło działal-
ność do innych obiektów, zapewniając właściwe 
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś 2 

zaprzestało prowadzenia działalności. W 4 pozo-
stałych sprawach – postępowanie jest w toku (stan 
na dzień 1.03.2010 r.).

4.	 Decyzje	dotyczące	wypłaty	
wynagrodzenia	lub	innego	świadczenia

Oprócz decyzji z zakresu bezpieczeństwa pra-
cy, inspektorzy wydali w roku sprawozdawczym 
9,2 tys. decyzji	nakazujących	wypłatę wynagro-
dzeń lub innych świadczeń ze stosunku pracy. 
Decyzje te dotyczyły należności	 dla	 111,9	 tys.	
pracowników,	na	łączną	kwotę	142	mln	zł.	

Decyzje	płacowe	i	ich	realizacja

Wyszczególnienie
Rok

2009 2008 2007

Decyzje wydane

liczba decyzji wydanych 9,2 tys. 8,5 tys. 8,4 tys.

liczba pracowników, których te decyzje dotyczyły 111,9 tys. 82 tys. 95,2 tys.

kwota należności do wypłacenia pracownikom 
wskazana w decyzji inspektora pracy 142 mln zł 91,3 mln zł 83 mln zł

Decyzje zrealizowane

liczba decyzji zrealizowanych 5 tys. 6 tys. 5,3 tys.

liczba pracowników, których dotyczyły  
zrealizowane decyzje 56,9 tys. 50,7 tys. 51,9 tys.

kwota należności wypłaconych 62,6 mln zł 43,9 mln 38,7 mln zł

Decyzje zrealizowane częściowo

liczba decyzji zrealizowanych częściowo 140 101 107

liczba pracowników, których te decyzje dotyczyły 2,3 tys. 1,1 tys. 2,3 tys.

kwota należności wypłaconych 3,4 mln zł 2 mln zł 3 mln zł

Łączna	kwota	wypłaconych	pracownikom	
należności	(stan na 1.03.2010 r.) 66 mln zł 45,9 mln zł 41,7 mln zł

Pełna	 informacja	 nt.	 wyegzekwowanych	
w	 roku	 sprawozdawczym	 należności	 pracow-
niczych (zarówno w wyniku realizacji decyzji, jak 
i wystąpień inspektorów pracy) została zawarta 
w rozdziale	VI.

5.	 Odwołania	od	decyzji	organów	
Państwowej	Inspekcji	Pracy

W okresie sprawozdawczym wniesiono 1 332 
odwołania od	decyzji	inspektorów	pracy. W celu 
zapewnienia szybkości postępowania, 738 odwo-
łań zostało zweryfikowanych w trybie samokontro-
li organu I instancji (art. 132 kpa). W	większości	
przypadków	pracodawcy	domagają	się	bowiem	
wydłużenia	terminu	wykonania obowiązków nało-
żonych w nakazie. Inspektor pracy, mając na uwa-

dze słuszny interes pracodawcy, może ww. termin 
zmienić na wskazany w odwołaniu. 

Ponadto w omawianym okresie wniesiono 
8 904	 wnioski	 o	 zmianę	 lub	 uchylenie (art. 154 
kpa) decyzji inspektora pracy. W ok. 8 300 przypad-
kach orzekał w tej kwestii inspektor pracy, przy czym 
w ok. 8 tys. spraw – przychylił się do wniosku stro-
ny. Również w ww. wnioskach najczęściej chodziło 
o ustalenie nowego terminu wykonania obowiązku 
nałożonego w nakazie. Podobne były zatem prze-
słanki uwzględnienia tych wniosków – tj. uwzględ-
nienie słusznego interesu pracodawcy (najczęściej 

wynikającego z trudnej sytuacji finansowej).
Okręgowi inspektorzy pracy 44 razy stwierdzali 

nieważność decyzji inspektorów pracy. Oznacza to, 
że ilość	decyzji	organów	Państwowej	 Inspekcji	
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Pracy	dotkniętych	wadami	kwalifikowanymi	jest	
bardzo niska i świadczy o wysokiej jakości orzecz-
nictwa administracyjnego inspektorów pracy. 

6.	 Skargi	na	decyzje	organów	 
Państwowej	Inspekcji	Pracy

Analiza orzeczeń sądów administracyjnych 
wskazuje wprawdzie na wzrost, w porównaniu 

z 2008 r., ilości skarg (na decyzje organów PIP) kie-
rowanych przez pracodawców do wojewódzkich 
sądów administracyjnych (w 2009 r. – 78; w 2008 r. 
– 65), ale biorąc pod uwagę	niższą	niż	poprzednio	
liczbę	 wyroków	 uchylających (np. 33 oddalone 
lub odrzucone skargi przy tylko 10 uwzględnio-
nych; w 2008 r. odpowiednio: 20 i 12) należy 
stwierdzić, że poprawia	się	 jakość	orzecznictwa	
administracyjnego	organów	PIP.

Skargi	–	na	decyzje	organów	PIP	 
–	wniesione	do	wojewódzkich	sądów	administracyjnych	

Sposób	załatwienia	sprawy liczba skarg

liczba	skarg	wniesionych	w	2009	r.	ogółem, w tym: 78

wycofanie przez skarżącego 1

oddalenie 20

odrzucenie 13

uchylenie zaskarżonej decyzji 8

stwierdzenie nieważności decyzji 2

skargi nierozpatrzone (stan na 31.12.2009 r.) 34

Dane	dotyczące	egzekucji	administracyjnej

liczba pracodawców objętych postępowaniem egzekucyjnym 244

kwota nałożonych grzywien w celu przymuszenia 3 720,6 tys. zł

liczba pracodawców, którzy wykonali decyzje w wyniku postępowania 
egzekucyjnego (stan na 1.03.2010r.) 43

kwota grzywien:
– umorzonych
– uchylonych 
(stan na 1.03.2010 r.)

368,1 tys. zł
256 tys. zł

7.	 Informacja	dotycząca	prowadzenia	
egzekucji	administracyjnej	

W związku z niewykonaniem 5 458 decyzji, 
organa Państwowej Inspekcji Pracy skierowały 
do pracodawców 1 767 upomnień. Ponad 50% 
ww. decyzji zostało wykonanych po otrzyma-

niu przez zobowiązanego upomnienia, a przed 
wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Ozna-
cza to, że czynności przedegzekucyjne w połowie 
przypadków doprowadziły do dobrowolnego wyko-
nania decyzji. W stosunku do pracodawców nadal 
uchylających się od realizacji nakazu, wszczęto 
postępowania egzekucyjne.

Grzywny na kwotę ponad 368 tys. zł zostały 
umorzone	ze	względu	na	wykonanie	przez	pra-
codawców	decyzji (po nałożeniu grzywny, a przed 
jej ściągnięciem). Pozwala to stwierdzić, że w tych 
przypadkach	 zrealizowany	 został	 cel	 postępo-
wania	egzekucyjnego – doprowadzenie do wyko-
nania decyzji przez adresata.

Natomiast grzywny w kwocie 256 tys. zł uchylo-
no. Powodem było najczęściej umorzenie postępo-
wania egzekucyjnego ze względu na brak majątku 
(bezskuteczność egzekucji) oraz ze względu na 
ogłoszenie upadłości likwidacyjnej zobowiązanego. 

Prawie 48 tys. zł z tytułu grzywien w celu przy-
muszenia zostało wpłaconych dobrowolnie przez 
zobowiązanych. Urzędy skarbowe wyegzekwowały 
ok. 160 tys. zł (stan na 1.03.2010 r. – wg informacji 
uzyskanych przez PIP).

8.	 Wystąpienia	inspektorów	pracy	

Do kontrolowanych pracodawców inspektorzy 
skierowali, oprócz decyzji, także 57,6 tys. wystąpień 
zawierających łącznie 328,3 tys. wniosków o usu-
nięcie stwierdzonych nieprawidłowości (w 2008 r. 
– 53,6 tys. wystąpień z 304,7 tys. wnioskami).
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9. Wykroczenia przeciwko 
prawom	pracownika

Spośród ujawnionych w toku kontroli naruszeń 
prawa – 85,4 tys. stanowiły wykroczenia przeciwko 

Wykres	8.	Zakres	przedmiotowy	wniosków	w	wystąpieniach	(w	tys.)

prawom pracownika (w 2008 r. – 79,2 tys.). Stwier-
dzono	 je	 u	 27,9	 tys.	 pracodawców,	 tj.	 u	 43%	
kontrolowanych (w 2008 r. również u 43% kontro-
lowanych).

Wykres	9.	Zakres	przedmiotowy	wykroczeń	przeciwko	prawom	pracownika	(w	tys.)

legalność zatrudnienia

urlopy pracownicze

wynagrodzenie za pracę

przygotowanie pracowników do pracy

czas pracy

nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy

Źródło: dane PIP
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12,6
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44,3

54,0
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obiekty i pomieszczenia pracy

urlopy pracownicze

urządzenia i instalacje energetyczne

czynniki szkodliwe i uciążliwe

stosunek pracy

legalność zatrudnienia

maszyny i urządzenia techniczne

stanowiska i procesy pracy

czas pracy

wynagrodzenie za pracę

przygotowanie do pracy

Źródło: dane PIP
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4,6
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6,4
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14,2

22,5
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Według stanu na dzień 31.03.2010 r., sądy 
– rozpatrując wnioski skierowane w 2009 r. przez 
organa PIP – ukarały 3 492 sprawców wykroczeń 
karą grzywny, a 52 – karą nagany. W 37 przypad-
kach sądy, uznając sprawców winnymi popełnienia 
zarzucanych im czynów, odstąpiły od wymierzenia 
kary, a 28 osób uniewinniły. Należy podkreślić, że 
spośród rozstrzygnięć sądowych, 86% stanowiły 
wyroki nakazowe. Świadczy to o prawidłowości 
przygotowania dokumentacji przez inspektorów 

pracy, umożliwiającej szybsze rozpatrywanie spraw 
przez sądy. 

Wykres	10.	Struktura	zastosowanych	sankcji	w	związku	ze	stwierdzonymi	wykroczeniami	

Wykres	11.	Sankcje	zastosowane	wobec	sprawców	wykroczeń	

Łączna kwota orzeczonych przez sądy grzy-
wien wyniosła 6,8	mln	zł, kształtując przeciętną 
grzywnę na poziomie 1	952	zł. Natomiast łączna 
kwota grzywien nałożonych przez	inspektorów	
pracy w drodze mandatów karnych wyniosła 
w roku sprawozdawczym 25	 mln	 zł	 (średnia 
wysokość grzywny – 1	236	zł).

21 468

Źródło: dane PIP

 mandaty wnioski do sądu środki oddziaływania  
   wychowawczego (pouczenie,
   ostrzeżenie, zwrócenie uwagi)

20082007 2009

20 21719 629

4 240
5 074

3 608

9 537

7 312

4 809

21 468

środki oddziaływania 
wychowawczego

(pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi)

65%

15%

20%

wnioski do sądu

mandaty

Źródło: dane PIP
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10.	Zawiadomienia	prokuratury	
o	podejrzeniu	popełnienia	przestępstwa

W 2009 roku inspektorzy pracy skierowali do 
organów prokuratury 1 139 zawiadomień	o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa (w 2008 r. – 1 114).

W wyniku wniesionych zawiadomień, zosta-
ło wszczętych i nadal toczy się 229 postępowań; 
w 140 przypadkach prokuratura odmówiła wszczę-
cia postępowania; 281 postępowań umorzono; do 
sądu skierowanych zostało 160 aktów oskarżenia 
(stan na dzień 1.03.2010 r.).

Wykres	12.	Średnia	wysokość	grzywien	(w	złotych)

Wykres	13.	Zakres	przedmiotowy	zawiadomień	prokuratury

Najczęstszą podstawą umorzenia postępowa-
nia było uznanie przez prokuraturę, iż czyn sprawcy 
nie wyczerpuje ustawowych znamion czynu zabro-
nionego lub – że dowody, jakie zgromadził inspek-
tor pracy, nie są wystarczające do sporządzenia 
aktu oskarżenia. Odmowy	 wszczęcia	 postępo-
wania	 dotyczyły	 zwłaszcza	 zawiadomień	 z	 art.	
225 § 2 Kk, a uzasadnieniem tego rodzaju roz-
strzygnięć prokuratorów było najczęściej uzna-
nie, iż zachowania pracodawców polegające na 

niestawianiu się na wezwania inspektorów pracy 
bądź niedostarczaniu dokumentacji pracowniczej, 
nie wypełniają ustawowych znamion przestępstwa, 
nie zawierają znamion umyślności, względnie – że 
brak jest danych dostatecznie uzasadniających 
podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Inspektorzy pracy złożyli 161 zażaleń na decy-
zje prokuratury dotyczące zawiadomień wnie-
sionych w 2009 r., w tym: 73 – na postanowienie 
o umorzeniu postępowania, 67 – na postanowienie 

Źródło: dane PIP

1 230
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o odmowie wszczęcia postępowania oraz 21 zaża-
leń na brak informacji o wszczęciu lub odmowie 
wszczęcia postępowania, mimo upływu 6 tygo-
dni od skierowania zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnieniu przestępstwa. Nie złożono żadnego 
zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postę-
powania.

Spośród wniesionych zażaleń, 19 zostało 
uwzględnionych, 39 nie uwzględniono, a 103 są 
nadal rozpatrywane (stan na dzień 1.03.2010 r.).

Poważną	 przeszkodę	 we	 wnoszeniu	 środ-
ków	 zaskarżenia przez inspektorów pracy sta-
nowi fakt, iż postanowienia o odmowie wszczęcia 
dochodzenia, czy też o jego umorzeniu, zgodnie 
z brzmieniem art. 325e § 1 Kpk, nie wymagają 
sporządzenia uzasadnienia. Stąd też wniesienie 
zażalenia jest trudne, bowiem nie wiadomo, jakie 
konkretnie przesłanki zdecydowały o podjęciu 
określonego rodzaju decyzji przez prowadzącego 
postępowanie prokuratora. Procedura karna zaś 

nie przewiduje dla strony postępowania – upraw-
nienia do żądania sporządzenia uzasadnienia na 
piśmie w przypadku wydania ww. rozstrzygnięcia. 

Rozpatrując skierowane przez prokuraturę 
akty oskarżenia (stan na dzień 1.03.2010 r.), sądy 
uznały 36 oskarżonych winnymi popełnienia zarzu-
canych im czynów, skazując ich na karę grzywny 
(13 osób) oraz karę pozbawienia wolności z warun-
kowym zawieszeniem jej wykonania (23 osoby); 
natomiast wobec jednego oskarżonego zapadł 
wyrok uniewinniający. 

11. Skargi i wnioski 

Do organów Państwowej Inspekcji Pracy 
wpłynęło ogółem 34,9 tys. skarg (wraz z wnio-
skami o przeprowadzenie kontroli), czyli o ponad 
2% więcej niż w 2008 roku. Ustalenia inspektorów 
wskazały, iż 65% było zasadnych bądź częściowo 
zasadnych.

Wykres	14.	Zgłoszone	skargi	pracownicze	(w	tys.)

Wykres	15.	Podmioty	zgłaszające	skargi

Źródło: dane PIP
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12. Porady prawne i techniczne.

W 2009 r. specjaliści PIP udzielili łącznie ponad 
1,4	mln	bezpłatnych	porad, w tym 1,2 mln – praw-

nych (84%) i 230,6 tys. – technicznych (16%). 
Liczba porad była więc wyższa o ponad 7% niż 
w 2008 r.

Wykres	16.	Struktura	przedmiotowa	zgłaszanych	skarg

Wykres	17.	Udzielone	porady	(w	tys.)

Wykres	18.	Podmioty	zgłaszające	się	po	porady
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13.	Rejestracja	zakładowych	
układów	zbiorowych	pracy

W 2009 r. do Państwowej Inspekcji Pracy 
wpłynęło 159 wniosków o rejestrację układów 
zbiorowych pracy i 1 876 wniosków o rejestrację 
protokołów dodatkowych. 

W porównaniu z poprzednim okresem spra-
wozdawczym, liczba	ww.	wniosków	zmniejszyła	

Wykres	19.	Struktura	przedmiotowa	udzielonych	porad

Dane	dotyczące	zakładowych	układów	zbiorowych	pracy

Wnioski Rok Ogółem
Układy	zbiorowe	pracy

Protokoły	
dodatkowe

Porozumie-
nia

(art. 24110)
Informacje

nowe Przekształ-
cone

wpływ

2009 2 830 159 - 1 876 2 793

2008 2 746 199 1 1 950 5 591

2007 3 016 209 - 2 237 14 556

zwrot wniosków 
do rozpatrzenia

2009 212 18 - 105 - 89

2008 185 21 - 110 1 53

2007 246 27 - 170 1 48

zarejestrowano 
lub wpisano 
do rejestru

2009 2 503 123 - 1 688 2 690

2008 2 395 154 1 1 732 4 504

2007 2 648 168 - 1 961 15 504

odmowy 
rejestracji

2009 38 6 - 32 - -

2008 55 7 - 48 - -

2007 55 10 - 45 - -

układy i protokoły 
zawierające 
postanowienia 
niezgodne 
z prawem

2009 157 34 - 123 - -

2008 210 59 - 151 - -

2007 227 56 - 170 1 -

się. Jednocześnie zmalał odsetek układów i pro-
tokołów dodatkowych zawierających	 postano-
wienia	niezgodne	z	prawem (z 9,7% w 2008 r. do 
7,7% w 2009 r.), a także odsetek odmów rejestracji 
układów, porozumień o stosowaniu układu i proto-
kołów – w stosunku do liczby wniosków o rejestra-
cję (w 2008 r. – 2,6%, a w 2009 r. – 1,9%).

Źródło: dane PIP
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W 6 przypadkach strony odwołały się od odmo-
wy rejestracji układu do sądu. W 3 sprawach sąd 
uznał zgodność postanowień układu oraz protoko-
łu dodatkowego z prawem i nakazał ich rejestrację. 
W jednym przypadku sąd pracy oddalił odwołanie, 
zaś pozostałe sprawy nie zostały jeszcze rozstrzyg-
nięte (stan na dzień 1.03.2010 r.). 

Zarejestrowane	 w	 2009	 r.	 123	 zakładowe	
układy	zbiorowe	pracy	objęły	ogółem	62,5	 tys.	
pracowników. Najwięcej układów zawarto dla 
pracowników zatrudnionych w przetwórstwie prze-
mysłowym (42 układy dot. prawie 16 tys. pracowni-
ków). Z kolei największą liczbę pracowników objęły 
układy zawarte u pracodawców zajmujących się 
wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elek-
tryczną, gaz i wodę (15 układów dot. prawie 17 tys. 
pracowników). 

Regulacją układową obejmowano z reguły 
wszystkich pracowników, z wyjątkiem młodocia-
nych zatrudnionych w celu nauki zawodu oraz pra-
cowników zarządzających w imieniu pracodawcy 
zakładem pracy i głównych księgowych – w zakre-
sie warunków wynagradzania za pracę. 

Przedmiotem postanowień układowych, 
podobnie jak w latach ubiegłych, są	głównie	zapi-
sy	 dotyczące	 zasad	 wynagradzania za pracę 
oraz przyznawania pracownikom innych świad-
czeń związanych z pracą (tabele zaszeregowań, 
zasady premiowania, przyznawania dodatków). 
Sprawy	z	zakresu	bhp,	czasu	pracy	czy	urlopów	
pracowniczych	regulowane	są marginalnie. Naj-
częściej postanowienia w tym zakresie stanowią 
powtórzenie zapisów kodeksowych lub przepisów 
wykonawczych.

Nadal	 utrzymuje	 się	 tendencja	 do	 ograni-
czania,	wcześniej	wprowadzonych,	korzystniej-
szych	 regulacji	 układowych, co jest widoczne 
w układach zawieranych po rozwiązaniu poprzed-
nio obowiązującego układu (zaznaczyć należy, iż 
spośród zarejestrowanych układów, 99 zostało 
zawartych po rozwiązaniu poprzedniego układu, 
a pozostałe – u pracodawców nieobjętych dotych-
czas układem). Generalnie pracodawcy nie są 
zainteresowani wprowadzaniem rozwiązań korzyst-
niejszych niż te wynikające z kodeksu pracy. Strony 
układów dokonują przeważnie zmian w taki spo-
sób, aby zagwarantować jedynie minimum upraw-
nień pracowniczych wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

Niemniej jednak – w 103 zarejestrowanych 
układach przewidziano prawo do nagród jubile-
uszowych, a w 93 – prawo do korzystniejszych, 
niż wynikające z przepisów, odpraw emerytalno- 

-rentowych. Ponadto w niektórych układach ure-
gulowano na poziomie wyższym, niż gwarantują to 
przepisy kodeksu pracy, prawo do dodatków: za 
pracę w porze nocnej (w 47 układach), w godzi-
nach nadliczbowych (w 16 układach), w niedziele 
i święta (w 25 układach). 

W porównaniu z rokiem ubiegłym, znacz-
nie (ponad 3-krotnie) wzrosła	 liczba	 zawartych	
porozumień	 o	 zawieszeniu	 stosowania	 układu	
w	przypadku	trudności	finansowych	pracodaw-
cy (do rejestru wpisano 206 informacji o zawarciu 
takich porozumień). Dotyczyły one najczęściej 
zawieszenia tylko niektórych postanowień układu 
(np. przewidujących prawo do premii, nagród jubi-
leuszowych, dodatków do wynagrodzenia).

Obserwujemy	 raczej	 tendencję	 do	 zmian	
w	układach,	a	nie	–	zawierania	nowych.

Należy zauważyć, iż zakładowe układy zbioro-
we pracy zawierane są przeważnie u tych praco-
dawców, którzy w przeszłości byli objęci już taką 
regulacją lub u ich następców prawnych. Ponadto 
negocjowaniu większej liczby nowych układów, 
a także wprowadzaniu korzystniejszych rozwiązań 
w układach zbiorowych pracy nie sprzyjał trwają-
cy kryzys ekonomiczny (ujemny wpływ ma również 
fakt, że u nowych pracodawców rzadko tworzą się 
związki zawodowe, a funkcjonujące organizacje 
związkowe tracą status zakładowych organizacji 
związkowych z powodu spadku liczby członków 
tych organizacji). 

Protokołami dodatkowymi zmieniano przede 
wszystkim zasady wynagradzania i premiowa-
nia pracowników, tabele płac, wysokość różnych 
dodatków. Większa	część	postanowień	rejestro-
wanych	protokołów	dodatkowych	dotyczyła	jed-
nakże	 zmniejszenia	 bądź	 rezygnacji	 z	 wypłaty	
niektórych	świadczeń,	np. dodatków stażowych, 
funkcyjnych, nagród jubileuszowych (ewentualnie 
zmniejszenia podstawy naliczania nagrody, uza-
leżnienia jej wypłaty od stażu pracy tylko u dane-
go pracodawcy), zmniejszenia wysokości odpraw 
emerytalnych, rentowych. Strony rezygnowały	
z	dokonywania	odpisów	na	zakładowy	fundusz	
świadczeń	socjalnych lub określały odmiennie niż 
ustawa wysokość tego odpisu. 

Nie maleje zainteresowanie poradnictwem 
dotyczącym tematyki układowej. W 2009 r. udzie-
lono ponad 19,7 tys. porad prawnych z tego zakre-
su (w 2008 r. – 16,7 tys.). Zarówno pracodawcy, 
jak i organizacje związkowe wykazują duże zain-
teresowanie problematyką dotyczącą zawiera-
nia, rejestracji, a ostatnio – w związku z kryzysem 
gospodarczym – również zawieszania układów. 
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Strony często zwracają się o konsultacje już na eta-
pie prowadzenia rokowań zmierzających do zawar-
cia układu lub protokołu dodatkowego.

Oprócz udzielania porad prawnych i konsultacji 
ze stronami na różnych etapach rejestracji układu, 
prowadzono również szkolenia dla przedstawicieli 
organizacji związkowych i pracodawców. 

14. Spory zbiorowe 

W 2009 r. do okręgowych inspektoratów pracy 
zgłoszono	433	spory	zbiorowe. Najwięcej sporów 
zarejestrowano w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Katowicach (75), Warszawie (67), Gdańsku (61), 
Wrocławiu (40).

Spory zbiorowe 

Wyszczególnienie

liczba

2009 2008 2007

zgłoszone spory 433 5 433 2 869

zgłoszone żądania 980 11 441 8 832

kontrole 28 75 88

zawarte porozumienia 134 184 201

Organizacje związkowe wystąpiły do praco-
dawców łącznie z 980 żądaniami, które dotyczyły 

najczęściej warunków płacy (508) oraz warunków 
pracy (107). 

Wykres	20.	Struktura	przedmiotowa	zgłaszanych	żądań

W przypadku, gdy z treści zawiadomienia 
o powstaniu sporu zbiorowego wynikało, iż mogło 
dojść do naruszenia przepisów prawa pracy przez 
pracodawcę, inspektorzy przeprowadzali czynno-
ści kontrolne. W 2009 r. odnotowano 28 kontroli 
związanych ze zgłoszeniem sporu. Niewielka liczba 
takich kontroli wynika z faktu, iż tylko	w	 nielicz-
nych	przypadkach	zgłoszone	żądania	wchodzi-
ły	w	 zakres	 kompetencji	 Państwowej	 Inspekcji	
Pracy. Natomiast, jak wskazuje praktyka, jeżeli 
sytuacja w zakładzie wymaga interwencji inspek-
tora pracy, to zazwyczaj związki zawodowe kierują 
wniosek o podjęcie czynności kontrolnych nieza-
leżnie od prowadzonego sporu zbiorowego.

W porównaniu z 2008 r. – liczba	sporów	zbio-
rowych	 zmalała	 ponad	 12-krotnie. Wynika to 
przede wszystkim z faktu, iż w 2009 r. odnotowano 
zaledwie kilka sporów w oświacie (zaś w 2008 r. 
było ich ponad 4,6 tys.). Zaistniałe zjawisko moż-
na także tłumaczyć, z jednej strony, kryzysem 
ekonomicznym i troską o posiadane miejsca pra-
cy, a z drugiej – poprawiającą się komunikacją 
pracowników z pracodawcami. Ponadto, w ocenie 
niektórych organizacji związkowych, procedury 
związane ze sporami zbiorowymi są zbyt skompli-
kowane i długotrwałe.

W 2009 r. najwięcej sporów zbiorowych 
wszczęto w zakładach zajmujących się wytwa-
rzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, 
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gaz i wodę (134). Drugą w kolejności grupą zgła-
szających spór zbiorowy byli pracownicy służby 
zdrowia (82). W dalszej kolejności pod względem 
liczby zgłoszonych sporów znajdowały się zakłady 
prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa 
przemysłowego (66), transportu, łączności i gospo-
darki materiałowej (32). 

Dominujący przedmiot sporów stanowiły żąda-
nia w zakresie wzrostu wynagrodzeń.

Z informacji uzyskanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy wynika, że 134	spory	zakończyły	
się	 podpisaniem	 porozumienia.	W 70 przypad-
kach strony podpisały protokół rozbieżności. 

Zdecydowana większość pracodawców 
– z uwagi na brak ustawowego obowiązku – nie 
informuje PIP o przebiegu postępowania zmierza-
jącego do rozwiązania sporu, prowadzonych nego-
cjacjach, podjętych mediacjach, sporządzonych 
protokołach rozbieżności, czy też o zakończeniu 
sporu, stąd też dane	o	wynikach	sporów	są	nie-
pełne.

15.	Wydawanie	zezwoleń	na	wykonywanie	
pracy	lub	innych	zajęć	zarobkowych	
przez dzieci

Do okręgowych inspektoratów pracy wpłynęło 
178 wniosków o wydanie zezwolenia na wykony-
wanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez 
dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia. 
Ww. wnioski	dotyczyły	łącznie	547	dzieci.	

Inspektorzy pracy rozpatrzyli wnioski i wyda-
li w trybie art. 3045 Kodeksu pracy 543 decyzje 
zezwalające na wykonywanie pracy przez dzieci; 
w 4 przypadkach decyzje inspektorów były nega-
tywne (m.in. ze względu na brak pisemnej zgody 
przedstawiciela ustawowego czy też opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej). 

Przeważająca liczba wniosków sprowadzała 
się do zamiaru zatrudniania dzieci podczas prób 
i występów w przedstawieniach teatralnych, ope-
rowych, sporadycznie – udziału w filmach i rekla-
mach oraz pracy w wydawnictwach prasowych.

16.	Kontrola	zgodności	 
wykonania obiektu budowlanego 
z	projektem	budowlanym

Inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole 5 722 
obiektów	budowlanych,	w	których	przewidziano	
organizację	stanowisk	pracy (z tej liczby 3 662 to 
obiekty nowe; pozostałe to obiekty przebudowa-
ne, zmodernizowane lub adaptowane do nowych 
potrzeb). Celem podjętych działań było stwierdze-
nie, czy zastosowane w obiektach rozwiązania 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są zgod-
ne z projektami budowlanymi pozytywnie zaopinio-
wanymi przez rzeczoznawców do spraw bhp. 

W 242 przypadkach, po usunięciu przyczyn 
zgłoszonych sprzeciwów i powtórnym zawiadomie-
niu o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiek-
tu budowlanego – inspektorzy pracy przeprowadzili 
ponowne kontrole, wydając pozytywne stanowiska.

Kontrole	zgodności	wykonania	obiektu	budowlanego	z	projektem	budowlanym

Wyszczególnienie
liczba

2009 2008 2007

skontrolowane obiekty budowlane, w których przewidziano 
pomieszczenia pracy 5 722 5 385 5 844

zgłoszone	sprzeciwy – co do zamiaru przystąpienia do użytkowania 
obiektu budowlanego – na podstawie art. 56 ustawy Prawo budowlane 327 344 411

zgłoszone	uwagi w zakresie naruszenia określonych przepisów bhp dot. 
przewidzianego projektem budowlanym przeznaczenia pomieszczeń pracy 8 054 7 533 6 578

zawiadomienia	o	niezaopiniowaniu	projektu budowlanego przez 
rzeczoznawców do spraw bhp 37 41 52

zawiadomienia właściwych organów o stwierdzonym użytkowaniu obiektu 
bez	wymaganego	pozwolenia 42 76 64

pozytywne opinie dot. zastosowania w pomieszczeniach stałej pracy 
oświetlenia	wyłącznie elektrycznego 603 679 872

pozytywne opinie w sprawach lokalizacji pomieszczeń stałej pracy poniżej	
poziomu	otaczającego	terenu 1 532 1 285 1 252
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Realizację	obowiązku	wynikającego	z	art.	56 
ustawy Prawo budowlane utrudnia brak możliwości 
określenia rodzaju działalności gospodarczej, jaka 
będzie prowadzona w wielu zgłoszonych obiektach, 
gdyż część inwestorów, niebędących pracodawca-
mi lub przedsiębiorcami, nie przewiduje organizacji 
stanowisk pracy na etapie przejmowania obiektu do 
użytkowania (w szczególności dotyczy to obiektów 
budowanych „pod wynajem”). W takich sytuacjach 
inspektorzy pracy, zajmując stanowisko w spra-

wie zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym, nie są w stanie odnieść 
się do spraw technologii i technicznego wyposaże-
nia obiektu, w zakresie dotyczącym bhp. Ponadto 
inspektorzy PIP nie mają w praktyce wpływu na prze-
kazywanie do użytkowania obiektu budowlanego 
wykonanego zgodnie projektem budowlanym, lecz 
z naruszeniem przepisów bhp. O takich sytuacjach 
zawiadamiane są zawsze właściwe organy, wydają-
ce pozwolenie na użytkowanie tych obiektów. 

Wykres	21.	Kontrole	obiektów	przejmowanych	do	użytkowania	(w	tys.)

17.	Orzeczenia	o	dopuszczeniu	statków	
żeglugi	śródlądowej	do	eksploatacji

W 2009 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole dot. 82	statków, w związku ze złożonymi 
wnioskami o wydanie orzeczenia, dopuszczające-
go je do eksploatacji pod względem bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

W wyniku kontroli dopuszczono do eksploata-
cji 81 statków (w tym 3 statki – po powtórnej kon-
troli). W odniesieniu do 1 statku wydano orzeczenie 
z postanowieniem niedopuszczenia go do eksplo-
atacji (stan na dzień 31.03.2010 r.).

18.	Sprawdzanie	poprawności	informacji	
–	składanych	do	ZUS	–	zawierających	
dane	do	ustalenia	składki	
na ubezpieczenie wypadkowe 
(ZUS–IWA)

Inspektorzy pracy sprawdzili prawidłowość 
informacji zawartych w drukach ZUS IWA – słu-

żących	 do	 ustalenia	 przez	 ZUS	 indywidualnej	
składki wypadkowej – podczas 6 972 kontroli 
pracodawców-płatników składek, zatrudniających 
łącznie ponad 794 tys. osób. Sprawdzanie doty-
czyło pracodawców mających obowiązek sporzą-
dzenia ww. informacji, czyli pracodawców, którzy 
w 2008 r. zgłosili co najmniej 10 ubezpieczonych, 
przy czym zgłoszenie to nie zostało przerwane 
w ciągu całego roku.

Czynności sprawdzające polegały na wery-
fikacji danych w oparciu o udostępnione przez 
pracodawców dokumenty, dotyczące liczby ubez-
pieczonych (zgłoszonych do ubezpieczenia wypad-
kowego), liczby poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy ogółem oraz w wypadkach śmiertel-
nych i ciężkich, liczby zatrudnionych w warunkach 
zagrożenia, rodzaju działalności oraz pozostałych 
danych identyfikacyjnych i adresowych. 

Stwierdzono ogółem 340 przypadków	niepra-
widłowych	danych zawartych w 277 drukach ZUS 
IWA, o czym – zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 30 paź-
dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
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– powiadomiono	 jednostki	 organizacyjne	 ZUS, 
podając równocześnie dane prawidłowe. Przeka-
zano także informacje pisemne o 8 przypadkach 
niesporządzenia takiego druku przez pracodawcę 
w ogóle, pomimo ciążącego na nim obowiązku. 

Relatywnie najwięcej nieprawidłowości stwier-
dzono w zakresie podawania liczby osób zatrud-
nionych w warunkach zagrożenia; dotyczyło to 2% 
zakładów, w których sprawdzano druki ZUS IWA. 
Inspektorzy pracy przesłali 50	pism	do	właściwych	
jednostek	Państwowej	Inspekcji	Sanitarnej, infor-
mujących o okolicznościach uniemożliwiających 
ustalenie liczby zatrudnionych w warunkach zagro-
żenia, ze względu na brak lub nieaktualne badania 
czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Stwierdzano też niekiedy nieprawidłowości 
w zakresie podawania liczby osób poszkodowa-
nych w wypadkach przy pracy ogółem (1,6% zakła-
dów). Nieprawidłowości dotyczące pozostałych 
danych ujawniono w grupie 0,3-0,5% kontrolowa-
nych zakładów, a błędy wynikały z reguły z braku 
rejestru wypadków lub nieprowadzenia takiego 
rejestru na bieżąco. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż ogól-
na	 liczba	 nieprawidłowości uległa	 dalszemu 
zmniejszeniu. Podkreślenia wymaga też fakt, że 
już w poprzednich latach skala nieprawidłowości, 
które stwierdzano w kontrolowanych zakładach, 
ustabilizowała się na bardzo niskim poziomie.

19.	Wnioski	do	ZUS	o	podwyższenie	
składki	na	ubezpieczenie	wypadkowe

Oprócz sprawdzania informacji ZUS-IWA, 
inspektorzy pracy wnioskowali do właściwych 
jednostek organizacyjnych ZUS o podwyższenie 
składki na ubezpieczenie wypadkowe o 100% 
na najbliższy rok składkowy – z tytułu rażącego 
naruszenia przepisów bhp, stwierdzonego w cza-
sie dwóch kolejnych kontroli. Inspektorzy PIP 
w ramach kompetencji i uprawnień, wynikających 
z art. 36 ww. ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
przesłali do jednostek ZUS 133	wnioski	o	podwyż-
szenie	 składki	 na	 ubezpieczenie	 wypadkowe,	
z których zdecydowana większość (77) dotyczyła 
firm	 budowlanych, które nie przestrzegały pod-
stawowych wymagań w zakresie wyposażania 
i stosowania urządzeń zabezpieczających stano-
wiska pracy na wysokości lub w zagłębieniach. 
Sporządzono i przekazano do jednostek ZUS także 
42 wnioski dotyczące firm	prowadzących	działal-
ność	produkcyjną, w których użytkowano maszy-
ny niespełniające minimalnych wymagań bhp, 
w szczególności w zakresie ograniczenia dostępu 
do stref zagrożenia, bezpiecznego uruchamiania 
i zatrzymywania maszyn oraz usytuowania elemen-
tów sterowniczych.

Wykres	22.	Wnioski	do	ZUS	o	podwyższenie	składki	na	ubezpieczenie	wypadkowe
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we, prawidłowo	wykonuje	obowiązki w zakre-
sie sporządzania i przekazywania do ZUS 
danych, służących do ustalania indywidualnej 
składki wypadkowej. 

Świadczy to o tym, że zdecydowana więk-
szość kontrolowanych pracodawców, będących 
płatnikami składek na ubezpieczenie wypadko-
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Z informacji przekazanych przez ZUS wyni-
ka, że we wszystkich sprawach wydano decyzje 
o podwyższeniu pracodawcy-płatnikowi składki 
wypadkowej o 100%, przy czym w 15 przypadkach 
płatnicy składki odwołali się od decyzji ZUS-u (stan 
na dzień 1.03.2010 r.). W	porozumieniu	określa-
jącym	zasady	współdziałania obu instytucji prze-
widziano systemową formę przekazywania do PIP 
przez oddziały ZUS informacji o ostatecznym rezul-
tacie wspólnych działań – po zakończeniu proce-
dury uprawomocnienia się ww. decyzji. 

20.	Pisma	o	charakterze	
informacyjno-prewencyjnym

Pisma informacyjno-prewencyjne adreso-
wane	do	 określonych	 grup	 pracodawców	 i	 ich	
organizacji (wg kryterium branżowości lub teryto-
rialności), zawierały informacje o okolicznościach 
i przyczynach najpoważniejszych lub najczęściej 
powtarzających się zdarzeń wypadkowych. Do wie-
lu pism załączano informacje o możliwości udziału 
w przedsięwzięciach prewencyjnych PIP lub mate-
riały i pakiety szkoleniowe do samooceny warun-
ków pracy i zastosowania praktycznych rozwiązań, 
eliminujących lub zapobiegających zagrożeniom 
wypadkowym. 

Na łączną liczbę 1	698	wysłanych	pism	infor-
macyjno-prewencyjnych, odpowiedzi udzieliło 
289 adresatów, informując o działaniach, zapew-
niających zatrudnionym wymagany na ich stano-
wiskach pracy poziom bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. I tak m.in.:
• 138 pracodawców, prowadzących działalność 

budowlaną na terenie woj. świętokrzyskiego, 
poinformowało o wyposażeniu zatrudnionych 
w odpowiedni sprzęt ochronny i zwiększeniu 
nadzoru nad pracownikami wykonującymi 
roboty budowlane;

• 50 zakładów opieki zdrowotnej z woj. opol-
skiego zakupiło maty antypoślizgowe oraz 
pasy, ułatwiające podnoszenie i przenoszenie 
pacjentów;

• 33 zakłady piekarnicze z woj. zachodnio-po-
morskiego dokonały analizy bezpieczeństwa 
pracy przy piecach gazowych oraz przepro-
wadziły dodatkowe szkolenia pracowników 
w zakresie bezpiecznej obsługi użytkowanych 
pieców;

• 53 zakłady naprawy i obsługi samochodów 
z woj. lubelskiego dodatkowo przeszkoli-
ły zatrudnionych w zakresie bezpiecznych 

zachowań przy pracach związanych z pod-
noszeniem pojazdów lub wykorzystywaniem 
kanałów naprawczych; 

• 5 gospodarstw szkółkarskich (woj. lubelskie) 
zastosowało osłony napędów maszyn użytko-
wanych przy prowadzeniu szkółek leśnych lub 
sadowniczych.

Formuła oddziaływania na pracodawców za 
pomocą pism informacyjno-prewencyjnych, przy-
nosi ograniczone rezultaty. Przeważająca część 
adresatów nie informuje PIP o efektach podjętych 
działań lub udziela odpowiedzi w odległym ter-
minie. Z otrzymanych odpowiedzi wynika jednak, 
że treść pism skłania część pracodawców do nie-
zwłocznego zwrócenia uwagi na stan wyposaże-
nia stanowisk pracy w sprzęt roboczy spełniający 
wymagania bhp, przygotowanie pracowników do 
wykonywania zadań w sposób bezpieczny oraz 
zapewnienie właściwego nadzoru nad wykony-
waną pracą. Potwierdzają to konkretne działania 
podejmowane przez pracodawców na skutek 
otrzymanych pism.

21.	Współpraca	z	urzędami	państw	
członkowskich	UE/EOG	i	wypełnianie	
roli	instytucji	łącznikowej

Główny Inspektorat Pracy pełni rolę jednej z pol-
skich instytucji	łącznikowych	(liaison office), czyli 
urzędu umocowanego do bezpośredniego komu-
nikowania się ze swoimi odpowiednikami w kra-
jach unijnych oraz EOG (Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego).

Współpraca Państwowej Inspekcji Pra-
cy z urzędami państw członkowskich UE/EOG 
– odpowiedzialnymi za nadzorowanie warunków 
pracy i zatrudnienia pracowników skierowanych 
do wykonywania pracy na ich terytorium, na okre-
ślony czas, przez pracodawcę mającego siedzibę 
w innym państwie członkowskim – obejmowała:
• udzielanie informacji w zakresie warunków 

zatrudnienia pracowników skierowanych do 
wykonywania pracy na terytorium państwa 
członkowskiego UE/EOG, na określony czas, 
przez pracodawcę mającego siedzibę na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;

• informowanie o stwierdzonych wykroczeniach 
przeciwko prawom pracowników skierowanych 
do wykonywania pracy na terytorium Polski, na 
określony czas, przez pracodawcę mającego 
siedzibę w państwie będącym członkiem UE/
EOG;
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• wskazywanie organu nadzoru nad rynkiem 
pracy, właściwego do udzielenia żądanej infor-
macji ze względu na zakres działania.

Wymiana informacji pomiędzy Państwo-
wą Inspekcją Pracy a instytucjami łącznikowymi 
z innych państw obszaru UE/EOG objęła w 2009 r. 
270 spraw (w 2008 r. – 268, w 2007 r. – 232). Pań-

stwowa Inspekcja Pracy współpracowała w tym 
zakresie ze wszystkim państwami Unii Europej-
skiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
tj. w sumie z 29 krajami. Największą aktywność 
pod względem liczby spraw przekazanych do PIP 
wykazały – wśród państw Unii Europejskiej: Belgia, 
Holandia, Francja, Niemcy i Czechy, zaś spośród 
krajów EOG nienależących do UE – Norwegia.

Wykres	23.	Wymiana	informacji	z	urzędami	państw	członkowskich	UE/EOG

W roku sprawozdawczym polska inspekcja 
przekazała do właściwych urzędów państw człon-
kowskich UE/EOG — w ramach realizacji zadań 
instytucji łącznikowej — 78 spraw z zakresu 
zatrudnienia	 pracowników	 delegowanych	 do	
pracy	na	terytorium	innego	państwa	członkow-
skiego (w 2008 r. — 46, w 2007 r. — 30). Ponadto 
do właściwych urzędów państw członkowskich 
przekazano 88 spraw niedotyczących pracow-

ników delegowanych (w 2008 r. — 67, w 2007 r. 
— 45).

* * *
Podstawowe dane statystyczne z działalno-

ści kontrolno-nadzorczej PIP w 2009 r. zawierają 
załączniki	 3A,B,C,	 i	 4A,B,C, zaś dane o liczbie 
funkcjonujących w kraju podmiotów gospodar-
czych — załącznik	8.
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