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Publikacje z serii Poradniki Kadrowe zostały przygotowane z myślą o praktykach i prze-
znaczone są dla pracowników działów kadr, HR oraz osób zajmujących się zawodowo pra-
wem pracy. Tematyka każdej książki została starannie dobrana z uwagi na jej aktualność 
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Część I
KOMENTARZE PRAKTYCZNE





Sebastian Kryczka

Rozdział 1

PODMIOTY PODLEGAJĄCE 
KONTROLI PIP

Organem powołanym do sprawowania nadzoru i  kontroli prze-
strzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia i  innej pracy zarobkowej, jest Państwowa Inspekcja 
Pracy. Instytucja ta ma większe lub mniejsze kompetencje kontrol-
no-nadzorcze nie tylko w stosunku do pracodawców. Warto zatem 
wiedzieć, kto może spodziewać się wizyty inspektora pracy oraz 
w jakim zakresie jego działalność może być skontrolowana.

1. Podstawy prawne nadzoru i kontroli

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w  przepisie art.  24 zawiera 
ogólną zasadę kontroli państwa nad pracą, zgodnie z którą państwo 
sprawuje nadzór nad warunkami pracy. Przywołany przepis konsty-
tucyjny znajduje swój wyraz w rozdziale IIb działu pierwszego ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., zatytułowanym „Nadzór i kon-
trola przestrzegania prawa pracy”. Zgodnie z art. 184 § 1 k.p. nadzór 
i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Podstawowym aktem regulującym zagadnienia funkcjonowania 
Państwowej Inspekcji Pracy jest ustawa z  dnia 13  kwietnia 2007  r. 
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o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 640 
z późn. zm.) – dalej ustawa o PIP, która w art. 13 zawiera katalog pod-
miotów kontrolowanych, czyli takich, w stosunku do których PIP ma 
określone uprawnienia kontrolno-nadzorcze. Katalog ten w pewnym 
stopniu uzupełnia art. 10 ust. 2 ustawy o PIP, wskazując na podmioty 
niebędące pracodawcami, w stosunku do których PIP posiada kom-
petencje z zakresu nadzoru i kontroli w kwestiach zapewnienia bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy.

2. Kontrola i nadzór

Nie sposób omawiać kwestie związane z  działalnością kontrolno-
-nadzorczą organów PIP w  stosunku do podmiotów kontrolowa-
nych bez wyjaśnienia, choćby w bardzo uproszczonej formie, dwóch 
podstawowych pojęć odnoszących się do działalności tej instytucji. 
Mimo iż pojęcia „nadzór” i  „kontrola” w  sposób naturalny koja-
rzone są z prawem administracyjnym, zakres tych pojęć na gruncie 
kompetencji organów PIP wydaje się szerszy niż ten, który przyjęty 
jest w nauce prawa administracyjnego. Wynika to z faktu, iż nadzór 
i  kontrola sprawowane przez PIP odnoszą się również do tej insty-
tucji w  ujęciu całościowym, w  znaczeniu np.  czynnościowym czy 
funkcjonalnym. Pojęcie kontroli, a ściślej mówiąc postępowania kon-
trolnego, na gruncie ustawy o  PIP zostało zdefi niowane w  art.  21, 
zgodnie z którym postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu 
faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 
dotyczących legalności zatrudnienia, oraz udokumentowanie doko-
nanych ustaleń. Nadzór na gruncie omawianej problematyki będzie 
oznaczał możliwość wydawania środków prawnych wynikających 
z  ustawy o  PIP. Zatem czynności kontrolne poprzedzają czynności 
związane ze sprawowanym nadzorem – kontrola umożliwia zbada-
nie stanu faktycznego w kontekście obowiązujących przepisów, nato-
miast nie jest ona celem sama w sobie – dążąc do zapewnienia stanu 
zgodnego z  przepisami, w  ramach nadzoru stosowane są właściwe 
środki prawne.
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3. Zakres podmiotowy, czyli podmioty 
kontrolowane

Na wstępie warto zaznaczyć, że zakres podmiotowy na gruncie usta-
wy o PIP podlega stałym modyfi kacjom w stosunku do tekstu pier-
wotnego tej ustawy. Pierwotnie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 
podlegali pracodawcy – a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz kontroli legalności zatrudnienia także przedsiębiorcy niebędący 
pracodawcami – na rzecz których jest świadczona praca przez osoby 
fi zyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działal-
ność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy.

Obecnie kontroli PIP podlegają również:
1) podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa 

personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczaso-
wej w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) – dalej u.p.z.i.r., w zakre-
sie przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1 
pkt 3 lit. d i e ustawy o PIP,

2) podmioty, o których mowa w art. 18c u.p.z.i.r., w zakresie prze-
strzegania warunków określonych w art. 19c, art. 19d, art. 19ga 
i art. 85 ust. 2 u.p.z.i.r.

4. Pracodawcy

Ustawa o PIP nie zawiera defi nicji legalnej pracodawcy. W związku 
z powyższym należy się odwołać do defi nicji legalnej tego podmiotu 
kontrolowanego, która znajduje się w art. 3 k.p., zgodnie z którym 
pracodawcą jest jednostka organizacyjna, nawet jeśli nie posiada 
osobowości prawnej, a  także osoba fi zyczna, jeżeli zatrudniają one 
pracowników. Mimo iż kodeks pracy posługuje się w przepisie art. 3 
liczbą mnogą „pracowników”, dla uzyskania statusu pracodawcy 
będzie wystarczające zatrudnienie nawet jednego pracownika na 
podstawie stosunku pracy. Warto w  tym miejscu powołać się na 
defi nicję pracodawcy obowiązującą na gruncie ustawy o  promocji 
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wem pracy. Tematyka każdej książki została starannie dobrana z uwagi na jej aktualność 
i użyteczność w codziennej pracy. 

Publikacja stanowi poradnik, który w przystępny sposób przedstawia regulacje prawne w za-
kresie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz przygotowuje pracodawcę do odpowiedniego 
przyjęcia inspektora. 

Czytelnicy znajdą tu odpowiedzi m.in. na następujące pytania: 

• jak właściwie przygotować firmę do kontroli PIP,

• jakich dokumentów, informacji i wyjaśnień może żądać inspektor pracy,

• co z reguły kontrolują inspektorzy i za co najczęściej wymierzają kary,

• jakie są prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego,

• jakie są skutki zakłócania czynności kontrolnych inspektora pracy,

• jak wnieść zastrzeżenia do protokołu kontroli inspektora pracy,

• kiedy i jak podmiot kontrolowany może odwołać się od decyzji inspektora pracy.

Autorzy – uznani specjaliści w dziedzinie prawa pracy – omawiają konkretne stany faktyczne 
i wskazują prawidłowe sposoby rozwiązywania problemowych sytuacji.

Publikacja zawiera także wybrane wzory dokumentów stosowanych w procesie kontroli PIP 
oraz tekst ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. 
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