
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Przedsiębiorco.

Sprawując nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy i zasad bhp, inspektor pracy ma prawo przeprowadzania, bez
uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności stanu
bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz kontroli  przestrzegania przepisów dotyczących legalności  zatrudnienia w
zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. 
Inspektor pracy nie podlega obowiązkowi posiadania przepustki – po kontrolowanym terenie może poruszać się
swobodnie. Jest także zwolniony z rewizji osobistej, nawet jeśli przewiduje ją regulamin pracy w kontrolowanym
zakładzie.

Kontrolę przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora
pracy lub innego upoważnionego pracownika Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza
się po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do jej przeprowadzenia. Upoważnienie do przeprowadzenia
kontroli wydają Główny Inspektor Pracy i jego zastępcy oraz okręgowi inspektorzy pracy i ich zastępcy. Okręgowi
inspektorzy pracy mogą upoważnić nadinspektorów pracy - kierowników oddziałów do wydawania upoważnień do
przeprowadzenia kontroli. Jeżeli okoliczności faktyczne (np. istnienie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub
życia pracowników) uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli u przedsiębiorcy, może być ona podjęta po okazaniu
legitymacji służbowej. W takiej sytuacji kontrolowanemu przedsiębiorcy należy niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

W toku wykonywania czynności kontrolnych inspektor pracy ma prawo do swobodnego wstępu na teren zakładu
pracy i do wszystkich jego obiektów pomieszczeń oraz przeprowadzania oględzin obiektów, maszyn i urządzeń
oraz pomieszczeń pracy. Ma prawo żądać się od pracodawcy, kierownika zakładu, a także pracowników i innych
osób wykonujących prace pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą. Inspektor ma także prawo
wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z kontrolą. Może żądać okazania dokumentów (np. dotyczących
budowy, przebudowy czy modernizacji, dokumentacji technicznej i technologicznej, wyników ekspertyz, badań i
pomiarów dotyczących produkcji,  akt osobowych pracowników, ewidencji  czasu pracy, kart wynagrodzeń, itp.),
dostarczenia mu próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji, jeżeli
mają one związek z przeprowadzaną kontrolą.
Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor przygotowuje protokół kontrolny.

Gdy inspektor w toku kontroli stwierdzi naruszenie przepisów prawa pracy (w tym bezpieczeństwa i higieny pracy)
lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, ma prawo nakazać ich usunięcie (a nawet wstrzymać prace lub
działalność bądź wstrzymać eksploatację maszyn i  urządzeń) lub skierować wystąpienie lub wydać polecenie
usunięcia uchybień.

Od nakazu/decyzji  inspektora pracy,  wydanej  w formie pisemnej  lub stanowiącej  wpis  do dziennika budowy,
podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy. Odwołanie wnosi  się w
terminie 7 dni od daty otrzymania nakazu, za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz. Inspektor może
wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania, jeżeli działalność Twojego zakładu nie stwarza
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Adresat nakazu, wydanego po przeprowadzonej kontroli, ma obowiązek powiadomić inspektora, który wydał nakaz,
o realizacji decyzji zawartych w nakazie, z upływem określonych w decyzji terminów.

Z kolei podmiot kontrolowany, do którego inspektor pracy po przeprowadzonej kontroli skierował wystąpienie, ma
obowiązek, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, zawiadomić inspektora o terminie i sposobie wykonania zawartych
tam wniosków.

Ponadto  inspektor  pracy  może  ukarać  osobę  winną  popełnienia  wykroczeń  przeciwko  prawom  pracownika
mandatem w wysokości od 1.000 do 2.000 zł. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie
wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w
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wysokości do 5.000 zł.
W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego inspektor pracy występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.  W
sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika sąd może nałożyć karę grzywny w wysokości od 1.000 do
30.000 zł.


