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Rzeczywistą miarą efektywności są zarówno 
podane w niniejszym rozdziale liczby, obrazujące 
rozmiar wyeliminowanych naruszeń i poprawę wa-
runków pracy, jak i wielkości w istocie niemierzalne, 
bo odnoszące się do uchybień i patologii, którym 
udało się zapobiec wskutek działalności PIP, także 
promocyjnej i prewencyjnej.

Statystyczne ujęcie rezultatów pracy inspek-
torów PIP stanowi ważny wyznacznik jej skutecz-
ności, choć oczywiście nie wyczerpuje całokształtu 
działań urzędu na rzecz likwidowania nieprawidło-
wości w zatrudnieniu oraz zagrożeń w środowisku 
pracy.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze efekty dzia-
łań Państwowej Inspekcji Pracy w roku sprawozdaw-
czym, które można ująć w postaci danych liczbo-
wych: 

 wyeliminowanie przez pracodawców niepra-
widłowości z zakresu legalności zatrudnienia 
dotyczących 160 tys. osób (w tym potwierdzenie 
na piśmie istnienia stosunku pracy dla prawie 
10,2 tys. osób będących stronami umów cywilno-
prawnych oraz dla ponad 3,2 tys. osób pracują-
cych bez żadnej umowy);

 skorygowanie treści umów o pracę w odniesieniu 
do prawie 42,1 tys. pracowników;

 wpłacenie przez płatników zaległych składek na 

Fundusz Pracy za 38,5 tys. pracowników – na 
łączną kwotę 4,5 mln zł;

 wpłacenie przez płatników zaległych składek na 

ubezpieczenie społeczne 4,3 tys. pracowników, 
na łączną kwotę 11,6 mln zł;

 wyegzekwowanie dla 150 tys. pracowników na-

leżności na kwotę 104 mln zł;

 wyeliminowanie nieprawidłowości związanych 
z zatrudnianiem prawie 13,1 tys. pracowników 
w godzinach nadliczbowych;

 wyeliminowanie nieprawidłowości w ewidencji 

czasu pracy 108,7 tys. pracowników oraz zało-
żenie ww. ewidencji dla blisko 40 tys. zatrudnio-
nych;

 udzielenie zaległych urlopów wypoczynkowych 
blisko 63 tys. pracowników;

 zrealizowanie przez pracodawców 88 orze-

czeń sądowych, zasądzających na rzecz pra-
cowników określone świadczenia, w tym wyna-
grodzenia i inne należności ze stosunku pracy.

Ponadto, w wyniku kontroli inspektorzy wyegze-
kwowali wykonanie przez pracodawców obowiązków 
określonych w przepisach bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w tym dotyczących:

 oceny ryzyka zawodowego (łącznie w odniesieniu 
do 340,1 tys. pracowników);

 badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (prawie 78,2 tys. 
pracowników);

 badań lekarskich (prawie 43,9 tys. pracowników);

 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
(prawie 92,5 tys. pracowników).

Podkreślić należy, że w wyniku działań ins-
pektorów pracy zlikwidowane zostały w kontro-

lowanych zakładach bezpośrednie zagrożenia dla

życia i zdrowia w odniesieniu do 53,5 tys. pracow-
ników.


