
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
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II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

Najwięcej ww. decyzji (27) dotyczyło mikro-
przedsiębiorstw (zatrudniających do 9 pracowni-
ków). Drugą grupę pod względem liczby wydanych 
decyzji (12) stanowiły małe zakłady zatrudniające od 
10 do 49 pracowników. 

Podstawą do wydania decyzji były następujące 
nieprawidłowości, niejednokrotnie łącznie występu-
jące w ww. zakładach: 
– niespełnianie przez obiekty, w których odbywa-

ła się praca, wymagań dotyczących obiektów
budowlanych, w których znajdują się pomiesz-
czenia przeznaczone na pobyt ludzi, w tym pod-
stawowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (m.in. praca w obiektach użytko-
wanych niezgodnie z przeznaczeniem, o naruszo-
nej konstrukcji, praca w obiektach tymczasowych 
o konstrukcji typu namiotowego); 

– użytkowanie pomieszczeń nieodpowiednich do

rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnio-
nych pracowników – głównie niespełnianie wyma-
gań kubaturowo-przestrzennych, np. zbyt mała 
powierzchnia pomieszczeń w zakładzie w sto-
sunku do stosowanej technologii wymagającej 
zatrudnienia określonej liczby pracowników, zbyt 
mała wysokość i kubatura oraz brak wentylacji
w pomieszczeniach, w których występują czynniki 
szkodliwe dla zdrowia (również o działaniu rako-
twórczym) związane z rodzajem wykonywanych 
prac, a także brak wymaganej wentylacji miejsco-
wej – stanowiskowej; 

– stosowanie technologii zabronionej w przepisach 

– stosowanie suchego piasku kwarcowego jako 
ścierniwa do czyszczenia powierzchni.
Ponadto inspektorzy pracy stwierdzili w wielu ww. 

zakładach nieprawidłowości dotyczące użytkowa-
nych maszyn i urządzeń technicznych. Często nie 
spełniały one wymagań minimalnych, a ich stan tech-
niczny wskazywał na nadmierne zużycie eksploata-
cyjne elementów (brak przeglądów i remontów). Za-
strzeżenia dotyczyły także eksploatowanych instalacji 
elektrycznych. W większości zakładów stwierdzono 
również brak pomieszczeń higienicznosanitarnych 
lub użytkowanie pomieszczeń niezgodnych z nor-
matywami.

Pracodawcy wnieśli odwołania od 11 decyzji na-
kazujących zaprzestanie prowadzenia działalności.
W jednym przypadku Okręgowy Inspektor Pracy 
przychylił się do wniosku strony o zmianę terminu 
wydanej decyzji. W tym czasie pracodawca prze-
niósł działalność do nowo wybudowanego obiektu. 
W pozostałych 10 przypadkach sprawy zostały prze-
kazane Głównemu Inspektorowi Pracy do rozstrzy-
gnięcia. Główny Inspektor Pracy utrzymał w mocy 
2 decyzje, pozostałe zaś skierował do ponownego 
rozpatrzenia. W dwóch przypadkach postępowanie 
zawieszono ze względu na równoległe postępowa-
nie prowadzone przez organ nadzoru budowlanego. 

U jednego pracodawcy, w wyniku przeprowadzonej 
kontroli, wydano decyzję ponownie, co skutkowało 
zaprzestaniem prowadzonej przez niego działalnoś-
ci. Kolejny pracodawca sam przeniósł działalność do 
innego obiektu. Cztery sprawy są w toku. (stan na 
dzień 31.03.2009 r.).

4.  Decyzje dot. wypłaty wynagrodzenia
lub innego świadczenia

Oprócz decyzji dot. stanu bhp, inspektorzy 
pracy wydali w roku sprawozdawczym 8,5 tys. de-

cyzji nakazujących wypłatę wynagrodzeń lub innych 
świadczeń ze stosunku pracy. Decyzje te dotyczyły 
należności dla 82 tys. pracowników, na łączną kwotę 
91,3 mln zł. 

Zrealizowanych zostało – wg stanu na dzień 
31 marca 2009 r. – 5 987 decyzji (70% wydanych). 
W efekcie – 50,7 tys. pracowników (62% spośród 
objętych nakazami) otrzymało należne świadcze-
nia pieniężne na kwotę ogółem 43,9 mln zł (48% kwo-
ty nakazanej do wypłaty przez inspektorów pracy). 
Ponadto 101 decyzji zostało zrealizowanych częścio-
wo – 1132 pracowników otrzymało świadczenia na 
kwotę 2 mln zł.

Dodatkowo, w zakresie objętym nakazami, część 
pracodawców dokonała samokontroli prawidłowości 
naliczania świadczeń i wypłaciła pracownikom kwotę 
46,5 tys. zł.

Łącznie więc, w wyniku działań inspektorów
pracy, wypłacono pracownikom należności na kwotę 
46 mln zł.

Informacja nt. wyegzekwowanych w roku spra-
wozdawczym należności pracowniczych (zarówno 
w wyniku wydanych przez inspektorów decyzji, jak 
i wniosków w wystąpieniach) została zawarta w roz-
dziale VI.

5.  Informacja dot. prowadzenia egzekucji 
administracyjnej 

W związku z niezrealizowaniem przez niektórych 
pracodawców decyzji organów PIP, w okręgowych 
inspektoratach pracy wszczęto 240 postępowań

egzekucyjnych. Dotyczyły one 216 pracodawców, na 
których – w celu przymuszenia do wykonania obo-
wiązków wynikających z nakazów inspektorów pra-
cy – nałożono grzywny w łącznej kwocie 3 mln zł. 
W wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, 
decyzje wykonało 107 pracodawców; 5 postępowań 
zostało zawieszonych. Umorzono 132 grzywny na 
kwotę 991,5 tys. zł; główną przyczyną umorzenia
był właśnie fakt wykonania obowiązków wynika-
jących z decyzji inspektorów pracy. W rezultacie 
wszczętej egzekucji, pracodawcy wpłacili 84,7 tys. zł


