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I. Wprowadzenie
Państwowa Inspekcja Pracy jest organem po-

wołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania 
prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Jej zakres działa-
nia, uprawnienia i organizację określa ustawa z dnia
6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 z późn. zm.).

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy spra-
wuje Rada Ochrony Pracy, powoływana przez 
Marszałka Sejmu RP.

Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny 
Inspektor Pracy, powoływany przez Marszałka 
Sejmu RP.

Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji 
Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy i 16 okrę-
gowych inspektoratów pracy, w ramach których 
funkcjonują 42 oddziały. Poszczególne okręgowe 
inspektoraty pracy obejmują zakresem swojej wła-
ściwości terytorialnej obszar jednego województwa.

Przy Głównym Inspektorze Pracy działają stałe 
organy opiniodawczo-doradcze: Kolegium Głów-
nego Inspektora Pracy, Komisja Prawna Głównego 
Inspektora Pracy, Komisja Głównego Inspektora 
Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
w Rolnictwie oraz Rada do Spraw Bezpieczeństwa 
Pracy w Budownictwie.

Okręgowy inspektor pracy kieruje działalnoś-
cią okręgowego inspektoratu pracy oraz nadzoruje
i koordynuje pracę inspektorów pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi także 
placówkę szkoleniową – Ośrodek Szkolenia PIP im 
Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Pra-
cy należy w szczególności:
�� nadzór i kontrola przestrzegania przez praco-

dawców prawa pracy (w tym przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 
dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia 
za pracę i innych świadczeń ze stosunku pra-
cy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowni-
ków związanych z rodzicielstwem, zatrudnia-
nia młodocianych i osób niepełnosprawnych),
a także zapewnienia przez pracodawcę bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy oso-

bom fizycznym wykonującym pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy;

�� inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony 
pracy w rolnictwie indywidualnym;

�� kontrola przestrzegania przepisów bhp przy pro-
jektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji 
zakładów pracy (oraz stanowiących ich wypo-
sażenie maszyn, innych urządzeń technicznych 
i technologii);

�� uczestniczenie w przejmowaniu do eksploata-
cji wybudowanych lub przebudowanych zakła-
dów pracy albo ich części w zakresie ustalonym 
w przepisach prawa pracy;

�� nadzór i kontrola przestrzegania przez praco-
dawców wymagań bhp przy konstruowaniu 
i produkcji maszyn, urządzeń oraz narzędzi 
pracy;

�� nadzór i kontrola przestrzegania wymagań bhp 
przy produkcji wyrobów i opakowań, których 
użytkowanie mogłoby spowodować zagrożenie 
dla zdrowia i życia;

�� kontrola nad wyrobami wprowadzonymi do ob-
rotu podlegającymi ocenie zgodności, w zakre-
sie spełniania przez nie zasadniczych wymagań 
dotyczących bhp, określonych w odrębnych 
przepisach;

�� analizowanie przyczyn wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych, kontrola stosowania 
środków zapobiegających tym wypadkom i cho-
robom oraz udział w badaniu okoliczności wy-
padków przy pracy, na zasadach określonych
w przepisach prawa pracy;

�� współdziałanie z organami ochrony środowiska 
w kontroli przestrzegania przez pracodawców 
przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla
środowiska;

�� kontrola przestrzegania wymagań bhp, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r.
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
(Dz.U. Nr 76, poz. 811 ze zmianami);

�� ściganie wykroczeń przeciwko prawom pra-
cownika określonych w Kodeksie pracy, a także 
innych wykroczeń związanych z wykonywaniem 
pracy zarobkowej oraz udział w postępowaniu 
w tych sprawach przed sądami w charakterze 
oskarżyciela publicznego;

�� opiniowanie projektów aktów prawnych z za-
kresu prawa pracy oraz inicjowanie prac legisla-
cyjnych w tej dziedzinie;
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�� inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badaw-
czych w dziedzinie przestrzegania prawa pra-
cy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny 
pracy;

�� udzielanie porad i informacji technicznych 
w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia
i zdrowia pracowników oraz porad i informacji
w zakresie przestrzegania prawa pracy;

�� realizowanie zadań instytucji właściwej do infor-
mowania, na pisemny wniosek, o minimalnych 
warunkach zatrudnienia pracowników;

�� wnoszenie powództw (a za zgodą zaintereso-
wanej osoby – uczestniczenie w postępowaniu 
przed sądem pracy) o ustalenie istnienia stosun-
ku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, 
wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy 
stosunku pracy;

�� współpraca z urzędami państw członkowskich 
Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za nad-
zorowanie warunków pracy i zatrudnienia pra-
cowników skierowanych do wykonywania pra-
cy na ich terytorium, na określony czas, przez 
pracodawcę mającego siedzibę w państwie 
będącym członkiem UE. Współpraca ta obej-
muje:
–�udzielanie informacji w zakresie warunków 

zatrudnienia pracowników – skierowanych, na
określony czas, do wykonywania pracy na te-
rytorium państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej – przez pracodawcę mającego sie-
dzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

–�informowanie o stwierdzonych wykrocze-
niach przeciwko prawom pracowników, skie-
rowanych, na określony czas, do wykony-
wania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez pracodawcę mającego sie-
dzibę w państwie będącym członkiem Unii 
Europejskiej,

–�wskazywanie organu nadzoru nad rynkiem 
pracy, właściwego do udzielania żądanej 
informacji ze względu na zakres działania.

W celu realizacji zadań organy PIP zostały 
wyposażone w szczególności w uprawnienie prze-
prowadzania czynności kontrolnych wobec pod-
miotów, na rzecz których jest wykonywana praca 
przez osoby fizyczne, bez względu na podstawę 
świadczenia tej pracy oraz stosowania środków 
prawnych w przypadku stwierdzenia u pracodawcy 
naruszeń przepisów prawa pracy, tj.:

�� nakazów usunięcia, w ustalonym terminie, stwier-
dzonych naruszeń przepisów i zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy; 

�� nakazów wstrzymania prac, gdy naruszenie 
powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub 
zdrowia; 

�� skierowania do innych prac osób zatrudnio-
nych, wbrew obowiązującym przepisom, przy 
pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebez-
piecznych albo dopuszczonych do wykonywa-
nia prac niebezpiecznych bez odpowiednich 
kwalifikacji;

�� nakazów zaprzestania przez zakład pracy
 lub jego część działalności bądź działalności 
określonego rodzaju;

�� sprzeciwów dot. uruchomienia wybudowanego 
lub przebudowanego zakładu pracy albo jego 
części, jeżeli z powodu nieuwzględnienia wyma-
gań bhp dopuszczenie ich do eksploatacji mo-
głoby spowodować bezpośrednie zagrożenie 
życia lub zdrowia pracowników;

�� nakazów wypłaty należnego wynagrodzenia 
za pracę, a także innego świadczenia przysłu-
gującego pracownikowi;

�� wystąpień o usunięcie innych stwierdzonych 
naruszeń prawa;

�� nakładania grzywien w drodze mandatów kar-
nych i kierowania do sądów wniosków o ukaranie.
Główny Inspektor Pracy jest ponadto upraw-

niony do nadawania i cofania uprawnień rzeczo-
znawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie swego 
działania współdziała ze związkami zawodowymi, 
organizacjami pracodawców, organami samorządu 
załogi, społeczną inspekcją pracy oraz z innymi or-
ganami nadzoru nad warunkami pracy.

W roku sprawozdawczym w Państwowej In-
spekcji Pracy zatrudnionych było – według stanu 
na dzień 31 grudnia 2006 r. – 2423 pracowników, 
a w Ośrodku Szkolenia we Wrocławiu – 54 pra-
cowników. Szczegółowe dane o stanie osobowym 
PIP i Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu przed-
stawia załącznik nr 1.

Wykaz przepisów dot. ochrony pracy i podstaw 
prawnych działania PIP (nowo ustanowionych lub 
zmienionych w roku sprawozdawczym) – zawiera 
załącznik nr 2. Wykaz ten obejmuje również ogło-
szone w roku sprawozdawczym umowy międzyna-
rodowe i oświadczenia rządowe.


