
11

II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

1.  Kontrole w 2008 r.

W roku sprawozdawczym inspektorzy PIP prze-

prowadzili kontrole u prawie 59,4 tys. pracodaw-

ców (przedsiębiorców), na rzecz których świadczyło 
pracę łącznie 3,8 mln osób. Część podmiotów gos-
podarczych została objęta ponownymi kontrolami, 
w szczególności w celu sprawdzenia realizacji wcze-

śniej zastosowanych środków prawnych i wyegze-
kwowania poprawy stanu przestrzegania prawa pra-
cy. Ogólna liczba kontroli wyniosła 80,5 tys. (w 2007 r.
– również 80,5 tys.). Spośród nich, 86% zakończyło 
się wydaniem decyzji lub skierowaniem wystąpienia; 
co trzecia kontrola skutkowała nałożeniem grzywny
w drodze mandatu lub skierowaniem do sądu wnio-
sku o ukaranie winnych popełnienia wykroczeń.
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Źródło: dane PIP.

Liczba skontrolowanych zakładów
(wg wielkości zatrudnienia) w latach 2006–2008

Zakłady o zatrudnieniu 2008 2007 2006

1–9 pracowników 29 324 31 657 33 827

10–49 18 405 18 206 18 125

50–249 8 593 8 568 8 580

250 i powyżej 3 033 2 858 2 726

Ogółem 59 355 61 289 63 258

2.  Decyzje inspektorów pracy 

W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli 
naruszeniami prawa, inspektorzy pracy wydali 
364,2 tys. decyzji; najwięcej z nich nadal dotyczy-
ło: przygotowania pracowników do pracy (m.in. szko-
leń bhp, badań lekarskich, uprawnień kwalifikacyj-
nych), stanowisk i procesów technologicznych (np. 
niewłaściwego zabezpieczenia stanowisk pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych), 
maszyn i urządzeń technicznych (np. niewłaściwych 
urządzeń ochronnych lub ich braku). 

Wśród wydanych decyzji, 11,3 tys. nakazywa-
ło natychmiastowe wstrzymanie prac w związku ze 

stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia życia 
bądź zdrowia pracujących. 4,1 tys. decyzji naka-
zywało wstrzymanie eksploatacji maszyn i urzą-

dzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powodowa-
ła bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi. Natomiast 466 decyzji zakazywało wykony-

wania pracy lub prowadzenia działalności w miej-
scach, w których stan warunków pracy stanowił 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi. Wydano także decyzje nakazujące skiero-

wanie do innych prac 13 tys. osób zatrudnionych 
– wbrew obowiązującym przepisom – przy pra-
cach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecz-
nych.



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

12

3.  Decyzje nakazujące zaprzestanie
prowadzenia działalności 

Okręgowi inspektorzy pracy wydali 42 decyzje 

nakazujące zaprzestanie prowadzenia działalnoś-

ci bądź działalności określonego rodzaju. Decyzje 
takie są wydawane w przypadku, gdy stwierdzo-
ne w czasie kontroli naruszenia zagrażają życiu
lub zdrowiu pracowników (lub osób świadczą-
cych pracę na innej podstawie niż stosunek pra-

Wykres 2. Zakres przedmiotowy decyzji (w tys.)
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Źródło: dane PIP.

cy, w tym osób wykonujących na własny rachu-
nek działalność gospodarczą) i mają charakter
trwały, tzn. nie mogą być usunięte przez zastoso-
wanie przez inspektora pracy nakazów dotyczą-
cych jednostkowych uchybień. Wśród wydanych 
decyzji:
 21 nakazywało zaprzestanie prowadzenia dzia-

łalności;
 i również 21 nakazywało zaprzestanie prowadze-

nia działalności określonego rodzaju.

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

Wyszczególnienie Liczba decyzji

Przetwórstwo przemysłowe 26

Handel i naprawy 9

Budownictwo 2

Obsługa nieruchomości 2

Rolnictwo i łowiectwo 1

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 1

Pozostała działalność usługowa 1

Razem 42


