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I. PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI PIP

Postępowanie kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy prowadzone jest 
w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pra-
cy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Po-
nadto kontrola może dotyczyć legalności zatrudnienia.

Inspektorzy pracy mogą przystąpić do swoich czynności bez uprzedze-
nia i o każdej porze dnia i nocy. Jest więc inaczej niż w przypadku większo-
ści organów kontrolnych, które prowadzą kontrolę w dniach i godzinach 
działalności przedsiębiorcy.

WAŻNE 
Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę 
kontroli. Niestety nie wszyscy klienci o tym pamiętają. Zdarza się, szczególnie 
w małych firmach, że w ogóle nie wiedzą o takim obowiązku.

Książka kontroli może być prowadzona w formie elektronicznej. Przed-
siębiorca, który prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, doko-
nuje wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w książce kontroli. Istnieje 
domniemanie, że dane zawarte w książce kontroli prowadzonej w formie 
elektronicznej znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych 
przez przedsiębiorcę.

Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli.
Wpisy obejmują w szczególności:

   oznaczenie organu kontroli,
   oznaczenie upoważnienia do kontroli,
   zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli,
   daty podjęcia i zakończenia kontroli,
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   zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokon-
trolnych.

Prowadzenie książki kontroli leży w interesie przedsiębiorcy, informuje 
ona bowiem przede wszystkim organy kontrolujące o tym, czy mogą u da-
nego przedsiębiorcy i w danym czasie wszcząć kontrolę. Warto bowiem 
wiedzieć, że jednocześnie kontrolę może przeprowadzać tylko jeden organ. 

WAŻNE
Czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym 
nie może przekraczać w odniesieniu do:

   mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
   małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
   średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
   pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Od ograniczeń tych istnieją wyjątki określone w ustawie o swobodzie 
działalności gospodarczej, m.in. Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo kon-
trolować pracodawcę nawet wówczas, gdy w tym samym czasie przepro-
wadza kontrolę inny organ. W przypadku PIP nie ma też ograniczenia co 
do czasu trwania kontroli.

Ważny wyrok
Przepis art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zobowiązujący organy 
kontroli do zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, która nie może 
być wszczęta wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia takiego zawiadomienia, 
dotyczy wyłącznie takich organów kontroli, które uprawnione są do kontroli działalno-
ści gospodarczej przedsiębiorcy, a do takich organów nie należą organy Państwowej 
Inspekcji Pracy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 18 listopada 2010 r.,  
sygn. akt II SA/OP 481/10

Przygotowanie odpowiednich upoważnień

Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub 
osoby przez niego upoważnionej. Kontrolowany jest zobowiązany do pi-
semnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie 
kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.
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