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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,



Przygotowanie do kontroli PIP
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Upoważnienie dla pracownika biura 
Jeżeli klient nie chce cały czas osobiście uczestniczyć w kontroli, wydawać dokumentów 
i udzielać wyjaśnień, a zapewne tak właśnie będzie, musi wystawić imienne upoważ-
nienie dla wyznaczonej osoby z biura rachunkowego. Upoważnienie takie może być 
dostarczone organowi kontroli już po wszczęciu postępowania.

WZÓR 
Upoważnienie do występowania w imieniu płatnika przed PIP

…………….......... Wrocław, 1 kwietnia 2015 r.
pieczęć firmowa

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany, Jan Kowalski, będący przedsiębiorcą zarejestro-
wanym w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr. ..... niniejszym 
upoważniam Panią Marię Nowak, legitymującą się dowodem osobi-
stym serii ..... nr ….., do występowania w moim imieniu przed Pań-
stwową Inspekcją Pracy w trakcie przeprowadzanych kontroli, w tym 
w szczególności do:

   udostępniania organom kontroli dokumentów i wydawania oraz 
poświadczania ich kopii,

   udzielania wyjaśnień w zakresie prowadzenia dokumentacji 
pracowniczej, obliczania wynagrodzeń i wydawania dokumentów 
pracownikom i innym osobom przez nie zatrudnianym.

…………………………………………….
data i podpis przedsiębiorcy
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