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	Korespondencja	pracodawcy	z	PIP		
–	wzory	pism	z	komentarzem

W postępowaniu przed organami czy urzędami państwowymi obowią-
zuje zasada pisemności. Tak jest również w relacjach między Państwową 
Inspekcją Pracy a kontrolowanymi podmiotami. Umiejętne prowadzenie 
korespondencji z PIP przy wykorzystaniu przysługujących pracodawcy 
uprawnień może pomóc w uniknięciu sankcji,  jakie może nałożyć na 
pracodawcę ten urząd za naruszenie przepisów prawa pracy.

Korespondencja z inspekcją pracy nie ogranicza się tylko do realizowanego przez ten 
urząd procesu kontroli. Na pracodawcy ciążą bowiem liczne obowiązki informacyjne wobec 
PIP, które powinny być wykonywane niezależnie od tego, czy dany pracodawca był lub jest 
kontrolowany.

Zasady funkcjonowania PIP wynikają z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa ta normu-
je zagadnienia organizacyjne urzędu oraz reguluje postępowanie kontrolne wykonywane przez in-
spektorów pracy. Należy jednak zauważyć, że ustawa o PIP nie jest regulacją kompleksową (art. 12 
ustawy o PIP). W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach nie-
uregulowanych w ustawie bądź przepisach wydanych na jej podstawie albo w przepisach szcze-
gólnych stosuje się bowiem przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). 

Korespondencja	kierowana	przez	kontrolowanych	
pracodawców
Zarówno przepisy ustawy o PIP, jak i prawo pracy nie zawierają gotowych szablonów 

– wzorów korespondencji, która jest kierowana do urzędu. Część regulacji wskazuje na nie-
zbędne treści, jakie powinny się znaleźć w korespondencji. Jednak całkiem spora grupa 
przepisów nakładających na pracodawców określony obowiązek informacyjny ma charak-
ter ogólny. W takim przypadku należy odwołać się do zasad sporządzania pism, które obo-
wiązują w postępowaniu przed organami administracji publicznej. Zasady te są określone 
w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z tym wzory zawarte 
w niniejszym opracowaniu należy traktować wyłącznie w kategoriach propozycji, a nie ofi-
cjalnie obowiązujących formularzy. Oznacza to, że pracodawca ma pełne prawo zastosować 
własne szablony czy modyfikacje załączonych wzorów, które jednak powinny uwzględniać 
minimum treści niezbędnych do nadania sprawie właściwego biegu. 

Zastrzeżenia	do	protokołu	kontroli

Podstawa prawna: art. 31 ust. 4 ustawy o PIP

Kontrola realizowana przez inspektorów pracy jest procesem dwuetapowym. Pierwszy 
etap obejmuje ustalenie stanu faktycznego, drugi – udokumentowanie dokonanych wcześ-
niej ustaleń. Dokumentacja kontroli ma mocno sformalizowany charakter. Spotykane są dwie 
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formy dokumentowania tego, co udało się ustalić inspektorowi – protokół kontroli oraz notat-
ka urzędowa, która ma zastosowanie wówczas, gdy kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Protokół kontroli zawiera liczne informacje, wymienione w ustawie o PIP. Protokół kontroli 
powinien zawierać m.in.:
 1)   nazwę podmiotu kontrolowanego w pełnym brzmieniu i jego adres, numer z krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz numer identyfi-
kacji podatkowej (NIP);

 2)   imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe inspektora pracy;
 3)   imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany oraz nazwę organu repre-

zentującego ten podmiot;
 4)   datę rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany oraz datę objęcia stanowiska 

przez osobę lub powołania organu, o których mowa w pkt 3;
 5)   oznaczenie dni, w których przeprowadzano kontrolę;
 6)   informację o realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji 

Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji innych organów kontroli i nadzoru nad warunka-
mi pracy;

 7)   opis stwierdzonych naruszeń prawa oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla 
wyników kontroli;

 8)   dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania;
 9)   informację o pobraniu próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub po-

wstających w toku produkcji;
10)  wzmiankę o wniesieniu lub niewniesieniu zastrzeżeń do treści protokołu oraz ewentual-

nym usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości przed zakończeniem kontroli;
11)   datę i miejsce podpisania protokołu przez osobę kontrolującą oraz przez osobę lub or-

gan reprezentujący podmiot kontrolowany.
Najważniejsze z punktu widzenia podmiotu kontrolowanego informacje zawarte są w czę-

ści zawierającej opis stwierdzonych nieprawidłowości. Jednak nie jest to jedyna część pro-
tokołu, do której pracodawca ma prawo zgłosić swoje uwagi.

Obok opisu stwierdzonych nieprawidło-
wości protokół zawiera ustalenia dodatko-
we. Dotyczą one takich kwestii, jak np. data 
rozpoczęcia działalności przez podmiot kon-
trolowany, liczba zatrudnionych (z podziałem 
uwzględniającym podstawę zatrudnienia), 
a także ustaleń w zakresie realizacji uprzed-
nich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i de-
cyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

Zastrzeżenia do protokołu powinny być należycie uargumentowane. Nie powinny stano-
wić próby tłumaczenia czy usprawiedliwiania stwierdzonych nieprawidłowości. Warto je za-
tem wnieść tylko wówczas, gdy ich treść w sposób istotny i merytoryczny może przyczynić 
się do zmiany lub uzupełnienia zapisów zawartych w protokole.

UWAGA!
Przepisy ustawy o PIP nie ograniczają kontrolo-
wanego podmiotu do możliwości wniesienia za-
strzeżeń tylko do treści zawartych w ramach opisu 
stwierdzonych nieprawidłowości.
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Wzór zastrzeżeń do protokołu kontroli

Firma handlowo-usługowa  Warszawa, 5 sierpnia 2016 r. 
Jan Kowalski
ul. Usługowa 1
00-000 Warszawa
 Państwowa Inspekcja Pracy  
 Okręgowy Inspektorat Pracy
 w Warszawie
 ul. Płocka 11/13
 00-000 Warszawa

 Jan Iksiński
 inspektor pracy

Zastrzeżenia do protokołu kontroli  

Działając na podstawie  art. 31 ust. 4 ustawy z 13 kwietnia 
2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy wnoszę zastrzeżenia do 
protokołu kontroli, znak: ..................…, z 1 sierpnia 2016 r. 

W protokole kontroli inspektor pracy zawarł zapis, z którego 
wynika, że pracodawca nie przedstawił zaświadczenia lekarskie-
go stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pra-
cy przez pracownika Stanisława Zaleskiego. Informuję, że brak 
przedstawienia tego zaświadczenia w trakcie kontroli wynika z fak-
tu, iż pracownik jest dodatkowo zatrudniony w innym podmiocie 
w analogicznych warunkach środowiska pracy, gdzie posiada waż-
ne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań 
do pracy. Zaświadczenie to zostało przedstawione przez pracow-
nika przed dopuszczeniem go do pracy. Porównanie warunków 
pracy wskazanych w skierowaniu na badania lekarskie nie dało 
podstaw do skierowania pracownika na badania profilaktyczne. 
Pracownik zajmujący się sprawami personalnymi nie zrobił kopii 
przedłożonych przez pracownika dokumentów. 

Załączniki:
– kopia orzeczenia lekarskiego
– kopia skierowania na badania profilaktyczne

 Jan Kowalski 
 

Dane podmiotu  
kontrolowanego

Data sporządzenia 
pisma

Wskazanie adresata 
– właściwy miejsco-

wo okręgowy inspek-
torat pracy; można 

dopisać imię i nazwi-
sko inspektora prze-

prowadzającego  
kontrolę

Informacja, czego  
dotyczy pismo

Wskazanie kwestio-
nowanych treści pro-
tokołu, podanie argu-
mentów przez stronę 
wraz z załączeniem 

dowodów

Podpis przedstawi-
ciela podmiotu  

kontrolowanego
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Kontrolowany pracodawca powinien uczynić wzmiankę w protokole kontroli, że ma za-
miar wnieść zastrzeżenia do jego treści. Termin na wniesienie zastrzeżeń wynosi 7 dni od 
dnia przedstawienia protokołu. 

Przepisy ustawy o PIP nie zawierają regulacji dotyczących obliczania terminów. W tym 
zakresie należy zatem odwołać się do zasad obowiązujących w Kodeksie postępowania ad-
ministracyjnego, według których:
■■ przy obliczaniu terminu na wniesienie pisma z zastrzeżeniami nie uwzględnia się dnia, 

w którym inspektor przedstawił protokół,
■■ jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy – za ostatni dzień ter-

minu uznaje się najbliższy kolejny dzień powszedni.

(!) Pamiętaj, że:
■■ zastrzeżenia do protokołu kontroli powinny mieć formę pisemną; telefoniczne przekonywa-

nie inspektora nie przyniesie zmiany lub uzupełnienia kwestionowanych treści w protokole;
■■ sam fakt niezadowolenia z treści protokołu to za mało; zastrzeżenia powinny być umoty-

wowane i właściwie uzasadnione merytorycznie;
■■ jeżeli zastrzeżenia mają mieć charakter usprawiedliwiania się z wykazanych w protokole 

nieprawidłowości, to z pewnością nie zostaną uwzględnione przez inspektora;
■■ w przypadku nieuwzględnienia wniesionych zastrzeżeń nie ma możliwości skierowania 

ponownego pisma zawierającego zastrzeżenia do protokołu, np. do okręgowego inspek-
tora pracy.

	Informacja	o	wykonaniu	nakazu

Podstawa prawna: art. 35 ustawy o PIP

W sytuacji gdy realizowana przez inspektora kontrola wykazała nieprawidłowości, należy 
się spodziewać, że inspektor wyda stosowne środki prawne, które mają na celu zobowiązać 
podmiot kontrolowany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Kluczowym środkiem prawnym jest nakaz. Już samo brzmienie słowa „nakaz” świadczy, 
że jest to środek o charakterze władczym, którego realizacja może ostatecznie zostać wymu-
szona. Przepisy ustawy o PIP nie definiują nakazu. Przyjmuje się, że jest nim wydane przez in-
spektora rozstrzygnięcie, które w praktyce nie jest niczym innym jak decyzją administracyjną.

Przypadki, w których inspektor pracy wydaje nakaz, są uregulowane w art. 11 ustawy 
o PIP. Organy PIP są uprawnione do wydania następujących nakazów:
1)  usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie, w przypadku gdy naruszenie 

dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2)  wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie ży-

cia lub zdrowia pracowników albo innych osób wykonujących te prace lub prowadzących 
działalność; skierowania do innych prac pracowników bądź innych osób dopuszczonych 
do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub 
niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach 
niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji;
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3)  wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi;

4)  zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w których stan 
warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi;

5)  nakazania w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża ży-
ciu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie 
niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodar-
czą, zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju;

6)  nakazania ustalenia w określonym terminie okoliczności i przyczyn wypadku;
7)  nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku 

pracy w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju lub częstotliwości wykonania tych badań 
i pomiarów lub konieczności stwierdzenia wykonywania pracy w szczególnych warunkach;

8)  nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świad-
czenia przysługującego pracownikowi.

Niektóre nakazy, ze względu na charakter ustalonych nieprawidłowości, wymagają nie-
zwłocznej realizacji. W przypadku nieprawidłowości mniejszej wagi, gdzie nie ma bezpo-
średniego zagrożenia dla zdrowia czy życia, inspektor pracy wyznacza odleglejszy termin, 
w którym nakaz powinien zostać zrealizowany. 

Wykonanie nakazu nie jest prywatną sprawą pracodawcy. O jego realizacji należy bowiem 
zawiadomić inspektora pracy. 

Przepisy ustawy o PIP nie regulują formy, jaką powinno mieć zawiadomienie w sprawie re-
alizacji nakazu. Przyjmuje się, że powinno mieć ono formę pisemną. Jest to istotne z punktu 
widzenia interesu pracodawcy, który ma wówczas potwierdzenie, że obowiązek informacyj-
ny został faktycznie zrealizowany. 

Wzór zawiadomienia o wykonaniu nakazu

Zakład ogólnobudowlany   Warszawa, 8 sierpnia 2016 r. 
Jan Kowalski 
ul. Budowlana 1
00-000 Warszawa

     Państwowa Inspekcja Pracy 
     Okręgowy Inspektorat Pracy
     w Warszawie
     ul. Płocka 11/13
     00-000 Warszawa

     Jan Iksiński
     inspektor pracy

Należy wskazać  
pełną nazwę  
pracodawcy

Wskazanie właściwe-
go miejscowo okrę-

gowego inspektoratu 
pracy; można dopisać 

imię i nazwisko  
inspektora, który  

wydał nakaz

Podobnie jak każde 
pismo wnoszone do 
urzędu również infor-
macja w sprawie reali-
zacji nakazu powinna 
być opatrzona datą 

jej sporządzenia
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Informacja o realizacji nakazu 

Zgodnie z pouczeniem zawartym w nakazie o nr. rej. ….................. 
z 3 czerwca 2016 r. informuję, że zostały wykonane decyzje nr: 1, 
2, 3, 4, 5. 

 Jan Kowalski  

Nakaz może zawierać jedną lub nawet kilkadziesiąt decyzji. Mogą one mieć wyznaczone 
różne terminy realizacji. Wówczas niezbędne będzie wysłanie kilku zawiadomień. W sytuacji 
gdy wszystkie decyzje w nakazie miałyby ten sam termin realizacji – wystarczające będzie 
jedno zawiadomienie.

Podmiot, do którego został skierowany nakaz, ma obowiązek poinformowania inspekto-
ra tylko o wykonaniu decyzji. Nie ma natomiast obowiązku opisywania, w jaki sposób decy-
zje zostały wykonane.

(!) Pamiętaj, że:
■■ nieterminowa realizacja nakazu inspektora pracy jest wykroczeniem zagrożonym karą 

grzywny od 1000 do 30 000 zł;
■■ informacja o niewykonaniu nakazu zawierająca uargumentowaną prośbę o przesunię-

cie terminu jego realizacji jest lepszym rozwiązaniem niż niepoinformowanie inspektora 
o niewykonaniu nakazu;
■■ w przypadku gdy nakaz zawierał więcej niż jedną decyzję, należy dokładnie wskazać nu-

mery decyzji, które zostały wykonane. Jeśli pracodawca posłuży się ogólną informacją, 
że nakaz został wykonany, będzie to odebrane jako zrealizowanie wszystkich zawartych 
w nim decyzji.

	Informacja	o	wykonaniu	wniosków	zawartych	w	wystąpieniu

Podstawa prawna: art. 36 ust. 2 ustawy o PIP

Nakazy nie są jedynymi środkami prawnymi, jakimi posługują się inspektorzy pracy. Tam, 
gdzie nie ma podstaw do wydania nakazu, czyli gdzie nie stwierdzono nieprawidłowości 
z zakresu bhp, stosowane są wystąpienia. Mimo pewnych podobieństw dotyczących takich 
elementów, jak papierowa forma czy pieczątki inspektora, należy wyraźnie podkreślić, że 
wystąpienie w żadnym razie nie jest nakazem. Nie oznacza to, że wystąpienie można zigno-
rować i nie wykonać zawartych w nim wniosków. Nie można bowiem wykluczyć, że brak re-
akcji na wystąpienie będzie nosił znamiona uporczywego naruszania praw pracowniczych, 
co stanowi przestępstwo uregulowane w Kodeksie karnym. 

Należy podać znak 
nakazu nadany przez 
inspektora, jego datę 
oraz dokładnie okre-
ślić numery decyzji, 
które zostały zreali-

zowane

Podpis przedstawi-
ciela podmiotu, do 

którego był skierowa-
ny nakaz
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Podobnie jak w przypadku realizacji nakazów wykonanie dyspozycji zawartych w wystą-
pieniu inspektora pracy również nie jest wyłączną sprawą pracodawcy. Ustawa o PIP zawiera 
regulację zobowiązującą pracodawcę do poinformowaniu inspektora o realizacji wniosków 
zawartych w wystąpieniu.

Informacja o wykonaniu wniosków zawartych w wystąpieniu ma szerszy zakres niż infor-
macja o realizacji nakazu. W przypadku wystąpienia wymagane jest podanie informacji o spo-
sobie realizacji zawartych w nim wniosków. 

Wzór zawiadomienia o wykonaniu wniosków zawartych w wystąpieniu

Kancelaria finansowa Warszawa, 3 sierpnia 2016 r. 
„Bilon”
Jan Kowalski
00-000 Warszawa

Państwowa Inspekcja Pracy  
Okręgowy Inspektorat Pracy
w Warszawie
ul. Płocka 11/13
00-000 Warszawa

Jan Iksiński
inspektor pracy 

        

Odpowiedź na wystąpienie  

Wypełniając obowiązek zawarty w art. 36 ust 2 ustawy o PIP, in-
formuję o realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu, znak: 
.......................…, z 15 lipca 2016 r.:
–  wniosek nr 1 – akta osobowe pracowników zostały podzielone 

na osobne teczki,
–  wniosek nr 2 – z akt osobowych usunięto odpis zawiadomienia 

pracownika o ukaraniu karą porządkową z uwagi na upływ rocz-
nego okresu nienagannej pracy,

–  z regulaminu pracy usunięto zapisy odwołujące się do sankcji 
porządkowych nieuregulowanych w Kodeksie pracy. 

 
 Jan Kowalski  

Wskazanie  
podmiotu, do które-

go skierowano  
wystąpienie, lub or-
ganu sprawującego 

nad nim nadzór

Wskazanie adresata 
odpowiedzi – właści-
wy miejscowo okrę-

gowy inspektorat 
pracy; dodatkowo 

można wskazać imię 
i nazwisko inspekto-
ra, który wydał wy-

stąpienie

Informacja, czego 
dotyczy pismo

Podpis przedstawi-
ciela podmiotu, do 
którego skierowa-
no wystąpienie, lub 
przedstawiciela or-
ganu sprawującego 
nadzór nad tym pod-

miotem

Wskazanie, którego 
wystąpienia dotyczy 
pismo, konkretnych 
wniosków, które zo-

stały wykonane, wraz 
z krótkim opisem, na 
czym polegała ich re-

alizacja

Data odpowiedzi  
na wystąpienie
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Realizacja wniosków zawartych w wystąpieniu nie może odbywać się w dowolnie wybra-
nym przez skontrolowanego pracodawcę terminie. Ustawa o PIP wyraźnie wskazuje maksy-
malny 30-dniowy termin udzielenia odpowiedzi w sprawie wykonania wniosków zawartych 
w wystąpieniu.

W przeciwieństwie do odpowiedzi w sprawie realizacji nakazu odpowiedź dotycząca 
realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu może pochodzić nie tylko od podmiotu, któ-
ry był bezpośrednio kontrolowany. Odpowiedź na wystąpienie może zostać sporządzona 
również przez przedstawiciela sprawującego nadzór nad podmiotem skontrolowanym. 
Ponieważ wystąpienie nie jest nakazem, czyli decyzją administracyjną, nie przysługuje od 
niego odwołanie. 

Wystąpienie, podobnie jak nakaz, może zawierać więcej niż jeden wniosek. W takim przy-
padku warto wstrzymać się z pismem informującym o terminie i sposobie wykonania wystą-
pienia do czasu realizacji wszystkich zawartych w nim wniosków. 

(!) Pamiętaj, że:
■■ w przypadku gdy realizacja decyzji zawartych w nakazie zbiega się z realizacją wniosków 

zawartych w wystąpieniu można sporządzić zbiorcze zawiadomienie zawierające potwier-
dzenie realizacji jednych i drugich środków prawnych;
■■ w przeciwieństwie do informacji o wykonaniu nakazu zawiadomienie o realizacji wy-

stąpienia powinno zawierać przedstawienie sposobu wykonania wniosków zawartych 
w wystąpieniu. 

Odwołanie	od	nakazu	inspektora	pracy

Podstawa prawna: art. 34 ust. 5 ustawy o PIP

W sytuacji gdy wyniki kontroli są niekorzystne dla pracodawcy, a zastrzeżenia do pro-
tokołu nie zostały przez inspektora uwzględnione, można rozważyć wniesienie odwołania 
od nakazu. Przysługuje ono od decyzji inspektora pracy wydanej w formie pisemnej lub 
stanowiącej wpis do dziennika budowy. Warto zauważyć, że ustawa o PIP przewidująca 
prawo do wniesienia odwołania reguluje to zagadnienie w sposób bardzo ogólny. Oznacza 
to, że w zakresie nieuregulowanym należy posługiwać się przepisami Kodeksu postępo-
wania administracyjnego.

Aby odwołanie zostało rozpatrzone, powinno być wniesione w terminie 7 dni od otrzyma-
nia decyzji. Od decyzji wydanej przez inspektora pracy przysługuje odwołanie do okręgo-
wego inspektora pracy jako organu II instancji. 

Wprawdzie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego wskazują 14-dnio-
wy termin na wniesienie odwołania od decyzji, jednak przepisy ustawy o PIP zawierają 
w tym względzie regulację szczególną mającą pierwszeństwo przed zasadami wyni-
kającymi z kodeksu. Zatem strona wnosząca odwołanie od decyzji inspektora pracy 
nie może skutecznie powoływać się na 14-dniowy termin na wniesienie odwołania od 
decyzji. 
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Wzór odwołania od nakazu inspektora pracy

Zakład ogólnobudowlany  Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. 
 Jan Kowalski 
ul. Budowlana 1
00-000 Warszawa

 
     Państwowa Inspekcja Pracy  
     Okręgowy Inspektorat Pracy
     w Warszawie
     ul. Płocka 11/13
     00-000 Warszawa

     za pośrednictwem
     Roman Iksiński  
     inspektor pracy
     Okręgowego Inspektoratu Pracy
     w Warszawie

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z 14 kwietnia 2007 r. o Państwowej 
Inspekcji Pracy wnoszę odwołanie od decyzji nr 1 zawartej w na-
kazie z 8 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie  
Przeprowadzona w dniach 25–26 lipca 2016 r. kontrola zakończona 
protokołem kontroli nr …........... wykazała, że nie przeprowadzono 
i nie udokumentowano oceny ryzyka zawodowego dla pracownika 
zatrudnionego na stanowisku brukarza. Informuję, że taka ocena 
została przeprowadzona, udokumentowana, a właściwi pracowni-
cy zostali z nią zapoznani. Reprezentujący mnie podczas urlopu 
pełnomocnik nie okazał na żądanie inspektora przedmiotowej oce-
ny, gdyż dokumentacja była zamknięta w moim biurku. W związku 
z tym, ponieważ obowiązki związane z oceną ryzyka zawodowe-
go wymienione w zaskarżonej decyzji zostały wykonane – wnoszę 
o uchylenie spornego nakazu.

Załączniki:
– ocena ryzyka zawodowego 
 Jan Kowalski  

Nie ma obowiązku spo-
rządzania uzasadnienia 
do odwołania. Wystar-

czy, że z jego treści wyni-
ka niezadowolenie strony 
z wydanej przez inspek-

tora decyzji. Jednak 
warto sporządzić uza-

sadnienie i przedstawić 
konkretne argumenty na 
poparcie swoich żądań

Dokładne oznacze-
nie podmiotu wno-
szącego odwołanie

Wskazanie organu 
odwoławczego

Wskazanie organu, 
który wydał decyzję. 
Odwołanie wnoszo-

ne jest do organu od-
woławczego za po-

średnictwem organu, 
który wydał daną  

decyzję

Wskazanie podstawy 
prawnej dokonywanej 
czynności; można ją 
wskazać dla pewno-
ści, ale nie jest to ko-
nieczne. Można się 
również powołać na 
pouczenie zawarte 
w decyzji, od której 
strona się odwołuje

Należy załączyć do-
kumenty (dowody), na 
które strona powołuje 
się w treści odwoła-

nia. W przeciwnym ra-
zie organ odwoławczy 
wezwie stronę do ich 
uzupełnienia. Wydłuży 
to rozpatrywanie spra-

wy przez organ  
II instancji

Odwołanie musi być 
podpisane przez  

wnoszącego

Niezbędne wskazanie 
daty sporządzenia 

odwołania; należy pa-
miętać o 7-dniowym 
terminie na sporzą-
dzenie i wniesienie 

odwołania do urzędu
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Jeżeli pracodawca odwołujący się od decyzji inspektora pracy występuje za pośrednic-
twem pełnomocnika, wówczas niezbędne jest załączenie ważnego dokumentu pełnomocnic-
twa. Gdy strona tego nie uczyni, organ odwoławczy wezwie ją do dosłania pełnomocnictwa. 
Jeśli wezwanie organu pozostanie bez odpowiedzi, odwołanie nie zostanie merytorycznie 
rozpatrzone.

(!) Pamiętaj, że:
■■ termin na wniesienie odwołania od nakazu inspektora pracy wynosi 7 dni. Jest to re-

gulacja szczególna, mająca pierwszeństwo przed przepisami Kodeksu postępowania 
administracyjnego, które mówią o 14-dniowym terminie na odwołanie się od decyzji 
administracyjnej;
■■ odwołanie od nakazu inspektora pracy wnosi się do organu odwoławczego za pośrednic-

twem organu, który wydał decyzję. Zatem gdy decyzję wydał inspektor pracy – mimo iż 
formalnie organem II instancji jest okręgowy inspektor pracy – odwołanie należy wnieść 
za pośrednictwem inspektora;
■■ odwołanie nie wymaga uzasadnienia – sam fakt wniesienia odwołania oznacza, że strona 

nie jest zadowolona z wydanego przez inspektora nakazu;
■■ jeżeli strona wniosła zastrzeżenia do protokołu, które nie zostały przez inspektora 

uwzględnione, wówczas można przywołać zawarte w nich argumenty w treści odwo-
łania;
■■ jeśli strona powołuje się w treści odwołania na konkretne dokumenty – należy je 

załączyć.

Wniosek	o	przywrócenie	terminu	na	wniesienie	odwołania

Podstawa prawna: 58 k.p.a.

W praktyce nie można wykluczyć sytuacji, w której stosunkowo krótki 7-dniowy termin 
na wniesienie odwołania nie zostanie zachowany. Może to być spowodowane niezależny-
mi od strony sytuacjami losowymi czy zwykłym przeoczeniem. W takim przypadku warto 
rozważyć złożenie wniosku o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania. Taki wnio-
sek będzie zasadny wówczas, gdy strona uprawdopodobni, że niewniesienie odwołania 
w terminie nastąpiło nie z jej winy. Oznacza to, że samo sformułowanie „wnoszę o przy-
wrócenie terminu na wniesienie odwołania od decyzji (znak, numer). Informuję, że nie po-
noszę winy za opóźnienie wnoszonego odwołania” nie będzie w żadnym razie uwzględ-
nione przez organ odwoławczy. 

Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania należy dopełnić czyn-
ności, której dotyczy wniosek o przywrócenie terminu. Do wniosku o przywrócenie terminu 
należy zatem dołączyć odwołanie. Jeżeli strona w treści wniosku uprawdopodobni, że ter-
min na wniesienie odwołania nie został zachowany w okolicznościach, w których nie można 
przypisać jej winy, wówczas organ odwoławczy ma obowiązek przywrócić termin na wnie-
sienie odwołania. 
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Wzór wniosku w sprawie przywrócenia terminu na wniesienie odwołania

Zakład ogólnobudowlany   Warszawa, 29 sierpnia 2016 r. 
Jan Kowalski
ul. Budowlana 1
00-000 Warszawa

     Państwowa Inspekcja Pracy  
     Okręgowy Inspektorat Pracy
     w Warszawie
     ul. Płocka 11/13
     00-000 Warszawa

     za pośrednictwem
     Roman Iksiński  
     inspektor pracy
     Okręgowego Inspektoratu Pracy
     w Warszawie

Wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania  

Na podstawie art. 58 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego wnoszę o przywrócenie terminu na 
wniesienie odwołania od decyzji nr 1, znak: …., zawartej w naka-
zie z 8 sierpnia 2016 r. Powodem uchybienia temu terminowi był 
fakt przebywania w szpitalu w związku z niedyspozycją zdrowot-
ną w dniach 9–26 sierpnia 2016 r. W załączeniu przedkładam za-
świadczenie ze szpitala oraz odwołanie od nakazu. 

Załączniki: 
– zaświadczenie ze szpitala
– odwołanie

 

 Jan Kowalski  

Wniosek w sprawie przywrócenia terminu na wniesienie odwołania nie może być sporzą-
dzony i przesłany w dowolnym terminie. Czynność powinna być dokonana w terminie 7 dni 
od dnia ustania przeszkody, która uniemożliwiła terminowe wniesienie odwołania.

Wskazanie załączonych dokumen-
tów – dowodu wskazującego na nie-
ponoszenie winy w związku z niedo-
trzymaniem terminu na wniesienie 

odwołania oraz dokumentu zawiera-
jącego treść odwołania od decyzji

Dokładne określenie 
wnioskodawcy

Data wniosku, z któ-
rej wynika zacho-
wanie terminu na 
złożenie wniosku 

w sprawie przywróce-
nia terminu na wnie-

sienie odwołania

Określenie rodzaju 
wnoszonego pisma

Podpis wnoszącego 
odwołanie

Zasadnicza treść 
wniosku wraz z po-
daniem podstawy 

prawnej oraz upraw-
dopodobnieniem bra-

ku winy w uchybie-
niu terminowi osoby 

wnoszącej odwołanie

Wskazanie organu, 
za pośrednictwem 
którego wnoszony 

jest wniosek o przy-
wrócenie terminu na 
wniesienie odwołania 
wraz z odwołaniem
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Należy pamiętać, że kluczowym elementem wniosku w sprawie przywrócenia terminu 
na wniesienie odwołania jest wykazanie, że wnioskodawca nie ponosi winy za uchybienie 
temu terminowi. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nazywają to upraw-
dopodobnieniem. Ostatecznie do organu odwoławczego należy decyzja, czy okoliczności 
przywołane przez wnoszącego o przywrócenie terminu zostały dostatecznie uprawdopo-
dobnione. Gdy uprawdopodobnienie następuje przy użyciu dokumentów – np. zaświad-
czeń lekarskich – wówczas należy się spodziewać, że termin na wniesienie odwołania zo-
stanie przywrócony. Gorzej, jeżeli wnioskodawca poprzestanie jedynie na własnej wersji 
wydarzeń, niepopartej dowodami wskazującymi, że nie ponosi winy za uchybienie termi-
nowi na wniesienie odwołania.

Nie ma możliwości przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie przywróce-
nia terminu na wniesienie odwołania. Strona, która nie złożyła wniosku w sprawie przy-
wrócenia terminu na wniesienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ustania przeszkody 
uniemożliwiającej dopełnienie czynności w terminie, traci ostatecznie szansę na meryto-
ryczne rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy.

Warto zauważyć, że przepisy nie regulują wprost kwestii, czy pismo w sprawie przy-
wrócenia terminu na wniesienie odwołania powinno być złożone – tak jak odwołanie do 
organu odwoławczego, tj. do okręgowego inspektora pracy za pośrednictwem organu, 
który wydał decyzję, czy bezpośrednio do organu odwoławczego. Należy przyjąć, że naj-
bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie przyjęcie takiej samej zasady jak przy wnoszeniu 
odwołania. Zatem wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu wnoszone jest odwołanie.

(!) Pamiętaj, że:
■■ pismo w sprawie przywrócenia terminu na wniesienie odwołania musi zawierać informacje, 

z których wynika, że strona nie ponosi winy za wniesienie odwołania po terminie;
■■ wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy wnieść odwołanie;
■■ niewniesienie do PIP wniosku o przywrócenie terminu w okresie 7 dni od dnia ustania 

przeszkody uniemożliwiającej terminowe wniesienie odwołania powoduje, iż termin nie 
zostanie przywrócony. 

Pismo	uzupełniające	wniesione	odwołanie

Podstawa prawna: art. 10, art. 75 k.p.a. 

 W postępowaniu odwoławczym toczącym się przed okręgowym inspektorem pracy obo-
wiązują zasady wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego. Jedną z nich jest 
zasada czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10 k.p.a.). Polega ona na tym, że or-
gany administracji publicznej są zobowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym 
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do 
zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Oznacza to w praktyce, że wno-
szący odwołanie ma prawo w trakcie całego postępowania odwoławczego przedstawiać 
np. nowe dowody w celu przekonania okręgowego inspektora pracy do wydania korzystne-
go dla siebie rozstrzygnięcia. 
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Przepisy procedury administracyjnej nie zobowiązują odwołującego się do przedstawienia 
wraz z wnoszonym odwołaniem wszystkich dowodów w sprawie. Nie można bowiem wyklu-
czyć sytuacji, w której istotne dla sprawy fakty czy dowody wyjdą na jaw już po formalnym 
złożeniu odwołania. W takim przypadku strona ma możliwość ich przywołania przed okrę-
gowym inspektorem pracy.

Wzór pisma w sprawie uzupełnienia odwołania
  
Firma transportowa   Warszawa, 8 sierpnia 2016 r.
Jan Kowalski
ul. Transportowa 1
00-000 Warszawa

     Państwowa Inspekcja Pracy  
     Okręgowy Inspektorat Pracy
     w Warszawie
     ul. Płocka 11/13
     00-000 Warszawa

Uzupełnienie odwołania z dnia ….............. od decyzji nr 1  
zawartej w nakazie ........................... z 18 lipca 2016 r. 

      (nr nakazu)

Działając na podstawie art. 10 oraz art. 75 § 1 k.p.a. przedkła-
dam uwierzytelnione kopie nieokazanych w trakcie kontroli 
dokumentów:
–  ocenę ryzyka zawodowego dla pracowników zatrudnionych na 

stanowisku kierowcy,
–  ewidencję czasu pracy za czerwiec 2016 r.,
–  zawiadomienie o nałożonej na pracownika Krzysztofa Iksińskiego 

karze porządkowej.

 Jan Kowalski  

Obowiązkiem organu administracji publicznej jest zebranie i rozpatrzenie całego mate-
riału dowodowego. Zasada ta odnosi się nie tylko do dowodów, które są znane okręgowe-
mu inspektorowi pracy z urzędu, ale i do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie 
wnoszenia odwołania oraz ewentualnych jego późniejszych uzupełnień. Dowodem może być 
wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. 
W szczególności dowodami mogą być dokumenty czy zeznania świadków. 

Podpis wnioskodawcy

Data sporządzenia 
pisma

Dokładne określenie 
podmiotu wnoszące-
go uzupełnienie od-

wołania

Wskazanie orga-
nu odwoławczego. 
W przypadku pisma 
uzupełniającego na-
leży przyjąć, że nie 

ma podstaw do jego 
przekazywania orga-
nowi odwoławczemu 
za pośrednictwem in-

spektora pracy

Określenie, czego 
dotyczy pismo

Wskazanie podstawy 
prawnej wnoszone-

go uzupełnienia oraz 
krótki opis załączo-
nych materiałów do-

wodowych
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(!) Pamiętaj, że:
■■ strona ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu prowadzonym przez okręgowego 

inspektora pracy;
■■ jeżeli istotne dla sprawy będącej przedmiotem odwołania fakty lub okoliczności zostaną 

ujawnione dopiero po wniesieniu odwołania, wówczas można je wskazać w dodatkowym 
piśmie;
■■ pismo w sprawie uzupełnienia odwołania dotyczy etapu, w którym postępowanie prowadzi 

już organ II instancji, zatem nie ma potrzeby wnoszenia go za pośrednictwem organu, 
który wydał decyzję.

Wniosek	o	zmianę	terminu	decyzji	zawartych	w	nakazie

Podstawa prawna: art. 155 k.p.a.

Jeżeli pracodawca nie odwołał się od decyzji zawartych w nakazie, wówczas staje się ona 
decyzją ostateczną. Nie oznacza to, że postanowienia zawarte w treści takiej decyzji nie będą 
mogły ulec zmianie. Wydane przez inspektora pracy nakazy mają określony termin realizacji. 
Jest on uwarunkowany charakterem stwierdzonych nieprawidłowości. Niektóre z nich wyma-
gają niezwłocznego działania pracodawcy ze względu na poważny rodzaj naruszenia. Tak jest 
z decyzjami wydanymi w następstwie stwierdzenia ciężkich naruszeń bhp – np. zagrożenia 
życia i zdrowia pracowników. Wówczas wydawana decyzja z mocy prawa posiada tzw. ry-
gor natychmiastowej wykonalności. Jednak decyzje, które odnoszą się do nieprawidłowości 
lżejszego typu, mogą być wydawane z odleglejszym terminem realizacji. Wyznaczany przez 
inspektora termin realizacji poszczególnych nakazów jest efektem kompromisu – z jednej 
strony należy zobowiązać pracodawcę do szybkiego usunięcia nieprawidłowości, aby za-
pewnić pracownikom warunki pracy zgodne 
z przepisami – z drugiej, termin wykonania 
decyzji jest wyznaczany z uwzględnieniem 
realnych możliwości jej realizacji. Nie moż-
na jednak wykluczyć sytuacji, że strona nie 
będzie mogła wykonać decyzji zawartych 
w nakazie w wyznaczonym przez inspekto-
ra terminie. Może to dotyczyć jednej lub większej liczby decyzji. W takim przypadku istnieje 
możliwość zwrócenia się do inspektora pracy, który wydał decyzję, z wnioskiem o wyzna-
czenie nowego, dłuższego terminu na wykonanie decyzji.

Nakaz inspektora pracy może zawierać jedną, kilka lub nawet kilkadziesiąt decyzji. 
Nie można wykluczyć sytuacji, że pracodawca wykonał niektóre z nich, a w stosunku do 
realizacji pozostałych zachodzi potrzeba wyznaczenia dodatkowego terminu. W takim 
przypadku dobrą praktyką będzie sporządzenie jednego pisma. Będzie ono zawierało 
informację w sprawie wykonania poszczególnych decyzji oraz prośbę o zmianę (wydłu-
żenie) terminu wykonania decyzji jeszcze niezrealizowanych. Oczywiście nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby informacja w sprawie realizacji decyzji była umieszczona w osobnym 
dokumencie.

UWAGA!
Wniosek w sprawie przedłużenia terminu realizacji 
decyzji powinien być złożony przed upływem termi-
nu jej wykonania.
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Wzór wniosku w sprawie przesunięcia terminu realizacji decyzji 

Niepubliczny Zakład  Warszawa, 22 sierpnia 2016 r. 
Opieki Zdrowotnej
„ZDROWIE”
ul. Zdrowa 1
00-000 Warszawa

     Państwowa Inspekcja Pracy  
     Okręgowy Inspektorat Pracy
     w Warszawie
     ul. Płocka 11/13
     00-000 Warszawa

     Roman Iksiński 
     inspektor pracy
     Okręgowego Inspektoratu Pracy
     w Warszawie

Wniosek o zmianę terminu wykonania decyzji  

Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji decyzji 
nr 1, 3, 5 zawartych w nakazie, znak: …......................, z 3 czerwca 
2016 r. Wniosek w sprawie przesunięcia terminu wykonania po-
wyższych decyzji motywuję faktem upadłości wybranego wcześ-
niej wykonawcy prac remontowych, które miały polegać na usu-
nięciu nieprawidłowości będących przedmiotem decyzji nr 1, 3, 5.  
Proponowany termin realizacji tych decyzji – 31 października 
2016 r. 
Jednocześnie informuję o realizacji decyzji nr 2 i 4 zawartych w na-
kazie, znak: …..................., z 3 czerwca 2016 r. 

 Jan Wiśniewski  

W przypadku gdy wnioskodawca nie zawrze w piśmie propozycji nowego terminu realiza-
cji decyzji, termin może zostać wyznaczony przez inspektora z uwzględnieniem charakteru 
nieprawidłowości oraz argumentów przywołanych przez stronę, przemawiających za potrze-
bą zmiany terminu wykonania nakazu.

Data sporządzenia 
wniosku – należy go 
sporządzić i wysłać 

przed upływem termi-
nu realizacji decyzji

Pełne oznaczenie  
podmiotu, od którego 

wniosek pochodzi

Informacja, czego  
dotyczy pismo

Propozycja w zakre-
sie nowego terminu 
wykonania zaległych 

decyzji

Informacja  
w sprawie  

wykonania części  
nakazu

Wskazanie niezrea-
lizowanych decyzji, 
przywołanie argu-

mentów przemawia-
jących za potrzebą 

przesunięcia terminu 
wykonania decyzji

Wskazanie adresata 
– właściwy miejsco-

wo okręgowy inspek-
torat pracy. Można 

dopisać imię i nazwi-
sko inspektora, do 
którego pismo jest 

kierowane

Podpis przedstawiciela 
podmiotu, do którego  
nakaz był skierowany 
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Niezwykle istotnym elementem wniosku w sprawie przesunięcia terminu realizacji decy-
zji zawartych w nakazie jest właściwe umotywowanie pisma. W żadnym razie pracodawca 
nie może ograniczać się do lakonicznej prośby niepopartej żadnymi argumentami. Inspektor 
nie ma wówczas bowiem możliwości dokonania oceny, czy prośba pracodawcy i ewentual-
na zmiana decyzji jest poparta słusznym interesem strony, co jest wymogiem zmiany decy-
zji w trybie art. 155 k.p.a. 

Należy pamiętać, że wniosek o zmianę terminu realizacji decyzji nie zawsze musi ozna-
czać, iż inspektor wyrazi zgodę na przesunięcie terminu wykonania nakazu. W szczególno-
ści ryzyko negatywnego rozpatrzenia dotyczy spraw, w ramach których termin realizacji był 
już przez inspektora przesuwany.

W wyniku rozpatrzenia sprawy inspektor wydaje nową decyzję. Jeżeli jest ona odmowna, 
wówczas będzie zawierała uzasadnienie. Jeśli pracodawca nie zgadza się z wydaną decy-
zją, w ramach której inspektor odmówił przesunięcia terminu wykonania decyzji zawartych 
w nakazie, może rozważyć odwołanie się od takiej decyzji.

(!) Pamiętaj, że:
■■ wniosek w sprawie przesunięcia terminu realizacji decyzji powinien być złożony przed 

upływem terminu realizacji decyzji, której dotyczy;
■■ gdy strona nie przywoła argumentów wskazujących, że jej słuszny interes przemawia za 

przedłużeniem terminu realizacji decyzji, inspektor nie ma podstaw, by przychylić się do 
wniosku strony;
■■ w sytuacji gdy w ocenie strony argumenty przemawiające za potrzebą zmiany decyzji 

były przekonujące, a inspektor wydał decyzję odmowną – istnieje możliwość wniesienia 
odwołania do okręgowego inspektora pracy.

Wniosek	o	wygaszenie	decyzji

Podstawa prawna: art. 162 k.p.a.

Wydawane w wyniku kontroli decyzje mają na celu zobowiązanie podmiotu kontro-
lowanego do usunięcia stwierdzonych w nich nieprawidłowości. Co do zasady decyzje 
zawarte w nakazach powinny być zrealizowane. 

Występują jednak takie sytuacje, które w sposób obiektywny uniemożliwiają realizację 
dyspozycji zawartych w nakazach – zarówno w terminie wskazanym przez inspektora w tre-
ści decyzji, jak i w późniejszym okresie. Wynika to z planowanych i nieplanowanych zmian, 
jakie mają miejsce u pracodawcy w okresie liczonym od wydania decyzji przez inspekto-
ra do upływu terminu jej realizacji wyznaczonego przez inspektora. Nie można np. mówić 
o obowiązku przeszkolenia pracownika, który po wydaniu nakazu zmarł. Niemożliwe jest 
też zamontowanie osłon do maszyny, która została na stałe zdemontowana i zezłomo-
wana. Takie sytuacje powodują tzw. bezprzedmiotowość decyzji. Jeżeli decyzja stała się 
bezprzedmiotowa i nie ma tym samym możliwości jej realizacji, wówczas należy skiero-
wać do organu, który wydał decyzję, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia niemożliwego 
do wykonania nakazu. 
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Wzór pisma w sprawie wygaszenia decyzji
  
Firma „Usługi metalowe”  Warszawa, 8 sierpnia 2016 r. 
Jan Kowalski
ul. Metalowa 1
00-000 Warszawa

      
     Państwowa Inspekcja Pracy  
     Okręgowy Inspektorat Pracy
     w Warszawie
     ul. Płocka 11/13
     00-000 Warszawa

     Roman Iksiński 
     inspektor pracy
     Okręgowego Inspektoratu Pracy
     w Warszawie

Wniosek w sprawie wygaszenia decyzji  

Informuję, że decyzje nr 1 i 2 zawarte w nakazie z 9 maja 2016 r. 
stały się bezprzedmiotowe. Ma to związek ze zmianą od 1 sierp-
nia 2016 r. siedziby pracodawcy. Tym samym nie ma możliwości 
wykonania decyzji, które odnosiły się do środowiska pracy w po-
przednio zajmowanej nieruchomości. 

 Jan Kowalski  

Kluczowym elementem wniosku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji jest przywo-
łanie argumentów świadczących o jej bezprzedmiotowości. Niewystarczająca jest zwięzła 
informacja, że w ocenie pracodawcy decyzja stała się bezprzedmiotowa. W przypadku na-
kazów zawierających więcej niż jedną decyzję należy podać dokładne numery decyzji, które 
w ocenie wnioskodawcy stały się bezprzedmiotowe.

(!) Pamiętaj, że:
■■ sam fakt zaistnienia bezprzedmiotowości nie oznacza, że decyzja wygasa;
■■ jeżeli tylko jedna lub niektóre decyzje zawarte w nakazie stały się bezprzedmiotowe, wów-

czas wniosek o wygaszenie decyzji może być zawarty w zbiorczym piśmie zawierającym 
informację o wykonaniu decyzji lub wniosek o przesunięcie terminu ich realizacji. 

Data sporządzenia 
wniosku – należy go 
sporządzić i dostar-
czyć do PIP, jak tyl-

ko decyzja stanie się 
bezprzedmiotowa

Oznaczenie podmio-
tu żądającego  

wygaszenia decyzji

Określenie rodzaju 
sprawy

Adres – właściwy 
miejscowo okręgo-

wy inspektorat pracy; 
można wskazać rów-
nież imię i nazwisko 
inspektora, który wy-

dał decyzję

Dokładne określenie 
decyzji oraz poda-

nie przyczyn jej bez-
przedmiotowości

Podpis osoby reprezentującej podmiot, 
do którego był skierowany nakaz
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Wybrane	pozostałe	pisma	kierowane	do	PIP

Pisma	związane	z	bezpieczeństwem	i	higieną	pracy

Zawiadomienie o wypadku przy pracy

Podstawa prawna: art. 234 § 2 Kodeksu pracy

Zdarzenie, jakim jest wypadek przy pracy, nie zawsze jest prywatną sprawą między po-
szkodowanym a pracodawcą. Tego rodzaju wypadki dzielą się na kilka kategorii w zależności 
od skali zdarzenia i jego skutków. Jeśli wypadek jest zbiorowy (czyli uległy mu jednocześ-
nie co najmniej dwie osoby), gdy jest śmiertelny lub ciężki – wówczas na pracodawcy ciąży 
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o nim właściwego okręgowego inspektora pracy 
(art. 234 § 2 Kodeksu pracy).

Zawiadomienie o wypadku powinno nastąpić niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki. 
Wymóg niezwłoczności najlepiej spełnia zgłoszenie telefoniczne. Zawiadomienie o wypad-
ku może również być sporządzone w formie pisemnej. Jednak w pierwszej kolejności nie-
zbędne są działania na miejscu zdarzenia – w szczególności zapewnienie poszkodowane-
mu pierwszej pomocy, jak również zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez eliminację lub 
ograniczenie zagrożenia. Miejsce wypadku należy zabezpieczyć przed dostępem osób nie-
powołanych oraz przed możliwością przypadkowego uruchomienia urządzeń technicznych, 
które zostały unieruchomione w związku z wypadkiem. Gdy zostanie ustalone, że wypadek 
ma charakter śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, pracownikowi została udzielona pomoc, a miej-
sce wypadku zostało zabezpieczone, należy zawiadomić PIP. 

Wzór zawiadomienia o wypadku przy pracy

Zakład ogólnobudowlany    Warszawa, 22 sierpnia 2016 r. 
Jan Kowalski
ul. Budowlana 1
00-000 Warszawa
tel. 123 000 111
     Państwowa Inspekcja Pracy  
     Okręgowy Inspektorat Pracy
     w Warszawie
     ul. Płocka 11/13
     00-000 Warszawa

Zgłoszenie wypadku przy pracy  
Informuję, że 22 sierpnia o godzinie 9.30 na terenie zakładu pracy: 
Zakład ogólnobudowlany Jan Kowalski, ul. Budowlana 1, doszło 
do zbiorowego wypadku przy pracy. 

Data sporządzenia za-
wiadomienia – wymóg 
niezwłoczności zacho-

wuje zgłoszenie wy-
padku w dniu, w któ-

rym miał miejsce

 Krótkie wskazanie, 
czego dotyczy pismo

Adresat – właściwy 
miejscowo okręgowy 

inspektorat pracy

Dokładne określenie 
zgłaszającego wypa-
dek – w tym podanie 
numeru telefonu kon-

taktowego
Dokładne określe-
nie: daty, godziny, 
miejsca zdarzenia
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W wyniku wypadku poszkodowanych zostało dwóch pracowni-
ków: Zenon Kowalski oraz Jan Nowak. 
Wypadek miał miejsce podczas próbnego montażu nowego rusz-
towania na terenie posesji zajmowanej przez pracodawcę. W wy-
niku upadku z wysokości pracownicy doznali obrażeń kończyn 
dolnych. 
 Jan Kowalski  

Brak niezwłocznego zawiadomienia PIP o wypadku oznacza popełnienie przestępstwa 
zagrożonego grzywną w wysokości do 180 stawek dziennych (stawka dzienna nie może być 
niższa od 10 zł ani przekraczać 2000 zł) lub karą ograniczenia wolności.

Warto pamiętać, że w sytuacji gdy miał miejsce wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, 
dokonywanie modyfikacji w zakresie miejsca zdarzenia (uruchamianie maszyn i urządzeń, 
przemieszczanie przedmiotów uczestniczących lub mogących uczestniczyć w zdarzeniu) 
może nastąpić po uzyskaniu uprzedniej zgody właściwego inspektora pracy i prokuratora.

Zmiany na miejscu wypadku bez wymaganej zgody dopuszczalne są tylko wyjątkowo, 
gdy zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia niebezpieczeństwu. 
W przeciwnym wypadku takie modyfikacje stanowią okoliczność obciążającą i utrudniającą 
prowadzenie postępowania zmierzającego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

(!) Pamiętaj, że:
■■ brak zawiadomienia o wypadku przy pracy jest nie tylko przestępstwem, ale i wykrocze-

niem zagrożonym karą grzywny od 1000 do 30 000 zł;
■■ zawiadomienie powinno nastąpić najszybciej, jak to tylko możliwe – w pierwszej kolejności 

po udzieleniu pomocy poszkodowanemu oraz zabezpieczeniu miejsca wypadku;
■■ za wypadek śmiertelny uznaje się również taki wypadek, w przypadku którego skutek 

w postaci zgonu poszkodowanego nastąpił w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia. 

Przesłanie protokołu powypadkowego

Podstawa prawna: § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. 
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Wystąpienie wypadku przy pracy nakłada na pracodawcę liczne obowiązki. Należy do nich 
m.in. powołanie zespołu powypadkowego. Jego zadaniem jest przeprowadzenie postępowa-
nia zmierzającego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Do obowiązków 
zespołu powypadkowego należy w szczególności sporządzenie tzw. protokołu ustalenia oko-
liczności i przyczyn wypadku, zwanego potocznie protokołem powypadkowym. 

Sporządzenie protokołu powinno nastąpić w terminie nie późniejszym niż 14 dni od 
daty zgłoszenia wypadku. Po sporządzeniu protokołu należy go przekazać niezwłocznie 

Wskazanie liczby 
osób poszkodowa-

nych

Krótki opis zdarze-
nia wypadkowego ze 
wskazaniem rodzaju 

skutków wypadku

Podpis osoby zgłaszają-
cej wypadek
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pracodawcy. Protokół powypadkowy jest zatwierdzany przez pracodawcę w terminie 5 dni 
od daty jego sporządzenia. 

Przepisy nie wskazują, w ilu egzemplarzach należy sporządzić protokół. Wskazują ogól-
nie, że protokół powinien być sporządzony w „niezbędnej liczbie egzemplarzy”.

Zatwierdzony protokół powypadkowy jest niezwłocznie doręczany poszkodowanemu pra-
cownikowi. Jeśli w wyniku zdarzenia poniósł on śmierć, wówczas protokół należy doręczyć 
członkom rodziny poszkodowanego.

W przypadku gdy miał miejsce wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, wówczas na pra-
codawcy ciąży obowiązek niezwłocznego doręczenia protokołu powypadkowego właściwe-
mu ze względu na miejsce zdarzenia inspektorowi pracy. Przepisy nie wyjaśniają, kim jest 
„właściwy inspektor pracy”. Należy przyjąć, że jest nim inspektor pracy, który prowadził po-
stępowanie w związku ze zgłoszonym przez pracodawcę do PIP wypadkiem ciężkim, śmier-
telnym lub zbiorowym. Niezależnie od tego przesłanie protokołu powypadkowego na adres 
właściwego ze względu na miejsce zdarzenia okręgowego inspektoratu pracy spowoduje 
jego przekazanie właściwemu inspektorowi. Tym samym obowiązek przekazania dokumen-
tacji zostanie spełniony.

Wzór przekazania protokołu powypadkowego

Zakład ogólnobudowlany   Warszawa, 8 września 2016 r. 
Jan Kowalski
ul. Budowlana 1
00-000 Warszawa
     Państwowa Inspekcja Pracy  
     Okręgowy Inspektorat Pracy
     w Warszawie
     ul. Płocka 11/13
     00-000 Warszawa

     Jan Nowak
     inspektor pracy
     Okręgowego Inspektoratu Pracy
     w Warszawie

Przekazanie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn  
wypadku przy pracy  

Wypełniając obowiązek wynikający z § 14 pkt 2 rozporządzenia 
z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wy-
padków przy pracy przekazuję w załączeniu protokół zbiorowego 
wypadku przy pracy, do którego doszło 22 sierpnia 2016 r. 

 Data sporządzenia 
pisma

Dokładne wskazanie 
podmiotu, od które-
go pochodzi pismo 
oraz protokół powy-

padkowy 

Wskazanie właściwe-
go inspektora pracy 

– warto przywołać imię 
i nazwisko inspekto-

ra, który prowadził po-
stępowanie w związku 

z wypadkiem

Wskazanie, czego  
dotyczy sprawa

Dokładny opis doko-
nywanej czynności ze 
wskazaniem podsta-

wy prawnej
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Załączniki: 
– protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy  

 Jan Kowalski  

Pisma	związane	z	czasem	pracy

Informacja o zatrudnianiu pracowników w nocy

Podstawa prawna: 1517 § 6 Kodeksu pracy

Przepisy dopuszczają świadczenie pracy w porze nocnej obejmującej 8 godzin między 
godzinami 21 a 7. Pracującym w nocy jest pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje 
w każdej dobie przynajmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub w przypadku którego przy-
najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Co do zasady zatrudnianie pracowników w nocy nie wiąże się z obowiązkiem informacyj-
nym względem PIP. Zasada ta nie obowiązuje jednak w każdym przypadku. Na pisemny wnio-
sek pracownika pracującego w nocy pracodawca jest zobowiązany powiadomić właściwego 

okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu 
pracowników w nocy (art. 1517 § 6 Kodeksu 
pracy).

Warto zauważyć, że przepisy nie regulują 
kwestii formalnych zawiadomienia PIP o fak-
cie zatrudniania pracowników w porze nocnej. 
Powstaje pytanie, w jakim terminie pracodaw-

ca powinien wypełnić obowiązek informacyjny oraz w jakiej formie. Odnosząc się do tych wąt-
pliwości, ze względu na brak szczególnych regulacji, można uznać, że pracodawca powinien 
zawiadomić PIP bez zbędnej zwłoki. Warto zauważyć, że przepis zobowiązujący pracodaw-
cę do zawiadomienia PIP wskazuje obowiązek poinformowania o zatrudnianiu pracowników, 
a nie tylko pracownika, który złożył wniosek o poinformowaniu PIP o zatrudnianiu pracowni-
ków w porze nocnej.

Wzór zawiadomienia PIP o zatrudnianiu pracowników w porze nocnej

Piekarnia    Warszawa, 5 sierpnia 2016 r. 
Jan Kowalski
ul. Chlebowa 1
00-000 Warszawa
     Państwowa Inspekcja Pracy  
     Okręgowy Inspektorat Pracy
     w Warszawie
     ul. Płocka 11/13
     00-000 Warszawa

UWAGA!
Obowiązek zawiadomienia PIP o zatrudnianiu pra-
cowników w porze nocnej nie wynika z samego fak-
tu zatrudniania pracowników w nocy.

Wskazanie załączo-
nych dokumentów

Podpis osoby sporzą-
dzającej pismo i prze-

kazującej protokół

Wskazanie daty  
sporządzenia  

zawiadomienia

Dokładne oznaczenie 
podmiotu zawiada-

miającego

Określenie adresata 
zawiadomienia  

– właściwy ze wzglę-
du na siedzibę praco-
dawcy okręgowy in-

spektorat pracy
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Zawiadomienie o zatrudnianiu pracowników w porze nocnej  

Działając na podstawie art. 1517 § 6 Kodeksu pracy informuję, że 
5 sierpnia 2016 r. przedstawiciel pracowników wykonujących pra-
cę w porze nocnej zobowiązał mnie do poinformowania okręgo-
wego inspektora pracy o fakcie zatrudniania pracowników w po-
rze nocnej.

Załączniki: 
–  pisemny wniosek pracownika w sprawie przekazania informa-

cji do PIP
–  wykaz pracowników świadczących pracę w porze nocnej

 

 Jan Kowalski  

Przepis normujący obowiązek zawiadomienia PIP o zatrudnianiu pracowników w porze 
nocnej reguluje wyłącznie formę wniosku pracownika do pracodawcy, lecz nie wniosku pra-
codawcy do PIP. Należy jednak przyjąć, że najbezpieczniejsze będzie poinformowanie PIP 
w formie pisemnej. Ze względu na brak zastrzeżenia co do formy można przyjąć, że dopusz-
czalne będzie również zawiadomienie PIP drogą elektroniczną. 

Mimo że przepisy bezpośrednio nie regulują sytuacji, w której pracodawca przestaje za-
trudniać pracowników w porze nocnej, jednak należy przyjąć, że zasadne będzie sporządze-
nie zawiadomienia o niezatrudnianiu pracowników w nocy.

(!) Pamiętaj, że:
■■  nie ma potrzeby zawiadamiania PIP o zatrudnianiu pracowników w porze nocnej, jeżeli 

żaden z nich nie wystąpi o to do pracodawcy;
■■  jeżeli wniosek o zawiadomienie PIP w sprawie zatrudniania pracowników w nocy złoży 

pracownik, który nie świadczy pracy w porze nocnej – wówczas należy uznać, że praco-
dawca nie ma obowiązku informacyjnego względem PIP.

Zawiadomienie o przedłużeniu okresu rozliczeniowego w systemie równoważnego 
czasu pracy

Podstawa prawna: art. 150 § 2 Kodeksu pracy

Przepisy nie definiują pojęcia okresu rozliczeniowego. Należy przyjąć, że jest nim prze-
dział czasu, w którym następuje rozliczenie pracowników w zakresie czasu pracy, w tym wy-
nagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Określenie rodzaju 
pisma oraz sprawy, 

której dotyczy

Wskazanie podstawy 
prawnej zawiadomie-
nia oraz jego powodu

Wymienienie załącz-
ników – przepisy nie 
regulują zawartości 
zawiadomienia; dla 

pewności, że wszyst-
kie istotne informacje 
zostały przekazane, 

można załączyć wnio-
sek pracownika oraz 
wykaz osób pracują-

cych w nocy

Podpis  
wnioskodawcy
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Długość okresu rozliczeniowego uzależniona jest od stosowanego przez pracodawcę sy-
stemu czasu pracy. W przypadku tzw. systemu równoważnego podstawowa długość okresu 
rozliczeniowego to 1 miesiąc. 

Każdy pracownik powinien być poinformowany o długości okresu rozliczeniowego. 
Informacja ta powinna być precyzyjna.

Podstawowy miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w przypadku systemu równo-
ważnego może być wydłużony. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych można przedłużyć 
okres rozliczeniowy do 3 miesięcy, a gdy wykonywanie prac jest uzależnione od pory roku 
czy warunków atmosferycznych – wówczas w systemie równoważnym okres rozliczeniowy 
można wydłużyć do 4 miesięcy.

Jeżeli u pracodawcy nie działają związki zawodowe lub jeśli organizacje działające nie 
wyrażają zgody na ustalenie lub zmianę systemów, rozkładów czasu pracy czy okresów roz-
liczeniowych, wówczas pracodawca ma prawo przedłużyć okres rozliczeniowy w systemie 
równoważnym – po uprzednim zawiadomieniu właściwego okręgowego inspektora pracy. 
Przepisy nie wskazują, jaką dokładnie treść powinno mieć zawiadomienie w sprawie wydłu-
żenia okresu rozliczeniowego. 

Przykładowy wzór zawiadomienia w sprawie wydłużenia okresu rozliczeniowego w syste-
mie równoważnym

Zakład przetwórstwa   Warszawa, 8 sierpnia 2016 r. 
owoców i warzyw
Jan Kowalski
ul. Owocowa 1
00-000 Warszawa

     Państwowa Inspekcja Pracy  
     Okręgowy Inspektorat Pracy
     w Warszawie
     ul. Płocka 11/13
     00-000 Warszawa

Informacja w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego 
w równoważnym systemie czasu pracy  

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 150 § 2 Kodeksu pra-
cy, informuję o wprowadzeniu z dniem 1 września 2016 r. wydłu-
żonego, 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego w stosowanym 
w zakładzie pracy równoważnym systemie czasu pracy. 

Jednocześnie informuję, że w zakładzie pracy nie działa zakła-
dowa organizacja związkowa.  

Określenie daty  
sporządzenia  

zawiadomienia

Wskazanie podmiotu 
wydłużającego okres 

rozliczeniowy

Wskazanie adresata  
– właściwy ze wzglę-
du na miejsce prowa-
dzenia działalności 

okręgowy inspektorat 
pracy

Przywołanie pod-
stawy prawnej za-
wiadomienia oraz 

wskazanie daty wpro-
wadzenia przedłużo-
nego okresu rozlicze-

niowego

Informacja w zakresie 
funkcjonowania w za-

kładzie organizacji 
związkowych

Wskazanie rodzaju  
pisma oraz sprawy, której 

dotyczy
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Uzasadnienie  
Wprowadzenie wydłużonego okresu rozliczeniowego podykto-

wane jest tym, że zakład działa w branży przetwórstwa owoców 
i warzyw. Powoduje to okresowe zmienne zapotrzebowanie na 
pracę – w okresie letnim jest jej więcej niż w okresie zimowym. 

 Jan Kowalski  

(!) Pamiętaj, że:
■■ zawiadomienie o przedłużeniu okresu rozliczeniowego ma wyłącznie charakter 

informacyjny;
■■ powiadomienie okręgowego inspektora pracy powinno nastąpić przed planowanym ter-

minem wprowadzenia wydłużonego okresu rozliczeniowego;
■■ zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie – np. wskazanie, że sezonowy charakter 

prac przemawia za wprowadzeniem dłuższego okresu rozliczeniowego. 

Zawiadomienie o przedłużeniu okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

Podstawa prawna: art. 150 § 4 Kodeksu pracy

Bywają sytuacje, w których standardowe przyjęte w przepisach prawa pracy długości 
okresów rozliczeniowych dla poszczególnych systemów czasu pracy okazują się zbyt krót-
kie z punktu widzenia potrzeb pracodawcy. Jeżeli wynika to z przyczyn obiektywnych lub 
technicznych czy dotyczących organizacji pracy – wówczas pracodawca ma możliwość prze-
dłużenia okresu rozliczeniowego maksymalnie do 12 miesięcy, zachowując przy tym ogólne 
zasady dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego przy zachowaniu wymienionych zasad jest dopusz-
czalne w każdym systemie czasu pracy.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy ustala się w układzie zbiorowym 
pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Brak osiągnięcia po-
rozumienia ze wszystkimi organizacjami powoduje, że pracodawca ustala treść porozumie-
nia z organizacjami reprezentatywnymi. Jeżeli u danego pracodawcy nie funkcjonują orga-
nizacje związkowe, wówczas zawiera on porozumienie z przedstawicielami pracowników 
wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (art. 150 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy). 

Warto podkreślić, że przepisy Kodeksu pracy nie regulują, jakie treści powinno zawierać 
porozumienie w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego. Uwzględniając jednak cha-
rakter spraw, jakich to porozumienie dotyczy, można przyjąć, że powinno ono zawierać po-
stanowienia w zakresie:
■■ długości wprowadzanego okresu rozliczeniowego,
■■ wskazania grup pracowników objętych przedłużonym okresem rozliczeniowym,
■■ czasu obowiązywania porozumienia.

Uzasadnienie zawie-
rające przywołanie 

okoliczności wskazu-
jących na zasadność 
wprowadzenia dłuż-
szego okresu rozli-

czeniowego
Podpis pracodawcy  

lub przedstawiciela podmiotu  
składającego informację
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Przykładowy wzór porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego

Zakład produkcyjny  Pułtusk, 28 grudnia 2016 r. 
„DREWNO” Sp. z o.o.
ul. Roślinna 1
00-000 Pułtusk 

Porozumienie w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego 
czasu pracy  

Na podstawie art. 129 § 2 oraz art. 150 § 3 Kodeksu pracy 28 grud-
nia 2016 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem jest wpro-
wadzenie przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy, 
z uwzględnieniem specyfiki działalności pracodawcy oraz zmien-
nego na przestrzeni roku zapotrzebowania na pracę. 
Strony porozumienia: Jan Kowalski – reprezentujący pracodawcę 
Dyrektor Pionu Personalnego,
– Zdzisław Zalewski,
– Anna Iksińska – przedstawiciele pracowników. 
W ramach porozumienia ustalono: 
1.  W zakładzie pracy przyjęto 12-miesięczny okres rozliczeniowy.
2.  Powyższy okres rozliczeniowy będzie miał zastosowanie do 

pracowników zatrudnionych w dziale produkcji oraz sprzedaży.
3.  Okres rozliczeniowy, o którym mowa w pkt 1 zostaje wprowa-

dzony na okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2018 r. 

Zdzisław Zalewski Jan Kowalski  
Anna Iksińska

Zawarcie porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego nie jest prywatną 
sprawą pracodawcy. Powinno być ono przekazane właściwemu okręgowemu inspektorowi 
pracy. Czynność ta powinna być dokonana w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia po-
rozumienia (art. 150 § 4 Kodeksu pracy). 

Przykładowy wzór przekazania kopii porozumienia w sprawie przedłużenia okresu 
rozliczeniowego 

Zakład produkcyjny  Pułtusk, 28 grudnia 2016 r. 
„DREWNO” Sp. z o.o.
ul. Roślinna 1
00-000 Pułtusk 

Określenie daty  
zawarcia  

porozumienia

Data sporządzenia 
zawiadomienia

Wskazanie pracodaw-
cy, którego dotyczy 

porozumienie

Wskazanie pracodaw-
cy, który zawarł  
porozumienie

Zwięzłe określenie  
rodzaju pisma oraz 

sprawy, której dotyczy

Przywołanie podstawy 
prawnej porozumie-

nia oraz krótkie wska-
zanie uzasadnienia 

wprowadzenia wydłu-
żonego okresu rozli-

czeniowego

Wskazanie stron  
porozumienia

Postanowienia poro-
zumienia – w szcze-

gólności należy 
wskazać długość 
zmodyfikowanego 

okresu rozliczeniowe-
go, zakres czasowy 

obowiązywania wydłu-
żonego okresu roz-
liczeniowego, grupy 
pracowników objęte 

porozumieniem

Podpisy stron  
zawierających porozumienie
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    Państwowa Inspekcja Pracy  
    Okręgowy Inspektorat Pracy
    w Warszawie
    ul. Płocka 11/13
    00-000 Warszawa

Zawiadomienie o przedłużeniu okresu rozliczeniowego  

Działając na podstawie art. 150 § 4 Kodeksu pracy przekazuję 
w załączeniu kopię porozumienia w sprawie wprowadzenia prze-
dłużonego okresu rozliczeniowego wynoszącego 12 miesięcy. 

Załączniki:
– kopia porozumienia  

 Jan Kowalski  

Zawiadomienie do PIP może mieć charakter mniej lub bardziej szczegółowy. Należy jed-
nak uznać, że nie ma potrzeby dublowania w jego treści wszystkich informacji zawartych 
w porozumieniu, takich jak wskazanie grup pracowników, których dotyczy, czy okresu jego 
obowiązywania. Wszystkie te informacje wynikają bowiem z kopii przesyłanego do urzędu 
porozumienia.

(!) Pamiętaj, że:
■■ porozumienie, którego przedmiotem jest wprowadzenie przedłużonego okresu rozlicze-

niowego, powinno być zawarte w formie pisemnej;
■■ porozumienie powinno być dostarczone do PIP w terminie 5 dni roboczych od dnia jego 

zawarcia. Uwzględniając krótki termin przekazania kopii porozumienia dobrą praktyką 
jest dokonanie omawianej czynności w dniu zawarcia porozumienia lub dnia następnego.

Pozostałe	pisma	kierowane	do	PIP

Zawiadomienie o zawarciu umowy na czas określony

Podstawa prawna: 251 § 5 Kodeksu pracy

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują nowe przepisy regulujące m.in. zatrudnianie pracowni-
ków na podstawie umów o pracę na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie umo-
wy o pracę na czas określony, jak również łączny okres zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie 
może być dłuższy niż 33 miesiące. Zgodnie z obowiązującą zasadą te same strony będą mo-
gły zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony. 

Wskazanie adresata 
– właściwy ze względu 
na siedzibę pracodaw-
cy okręgowy inspekto-

rat pracy

Zwięzłe określenie ro-
dzaju pisma oraz spra-

wy, której dotyczy

Przywołanie podsta-
wy prawnej czynności 
oraz krótka informacja 
w sprawie zawartego 

porozumienia

Podpis reprezentanta 
pracodawcy

Wskazanie załączników 
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Do wskazanych wcześniej limitów umów na czas określony – zarówno w zakresie liczby, jak 
i czasu trwania – pracodawca nie będzie musiał się stosować w każdej sytuacji. Nowe przepisy 
przewidują kilka wyjątków w tym zakresie. Przekroczenie tych limitów jest dopuszczalne, gdy:
■■  umowa jest zawierana w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy,
■■  umowa jest zawierana w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
■■  umowa jest zawierana w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
■■  pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest 
niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Należy pamiętać, że w przypadku zawierania umowy na czas określony, której nie wlicza-
my do limitów ograniczających zawieranie tego rodzaju umów, należy wskazać przyczyny 
uzasadniające jej zawarcie. Obowiązek ten wynika jednoznacznie z obowiązujących od 22 lu-
tego 2016 r. przepisów Kodeksu pracy. Jednak pracodawca, który zawarł pozalimitową umo-
wę na czas określony, musi zawiadomić o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy. Dotyczy 
to jednak tylko umów zawartych z przyczyn obiektywnych. 

Brak zawiadomienia o zawartej umowie na czas określony w przypadku istnienia obiek-
tywnych przyczyn stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Co do treści, jaką powinno zawierać zawiadomienie – przepisy określają jedynie koniecz-
ność poinformowania w nim o zawarciu umowy na czas określony oraz wskazania przyczyn 
obiektywnych leżących po stronie pracodawcy.

Wzór zawiadomienia o zawarciu umowy na czas określony w warunkach istnienia obiek-
tywnych przyczyn

Instytut naukowo-badawczy    Warszawa, 22 sierpnia 2016 r. 
„Innowacja”
ul. Nowoczesna 1
00-000 Warszawa
     Państwowa Inspekcja Pracy  
     Okręgowy Inspektorat Pracy
     w Warszawie
     ul. Płocka 11/13
     00-000 Warszawa

  Informacja o zawarciu umowy o pracę na czas określony  
Wypełniając obowiązek zawarty w art. 251 § 5 Kodeksu pracy, in-
formuję, że 22 sierpnia 2016 r. zawarto umowę na czas określony 
z pracownikiem Janem Borowskim obowiązującą od 1 września 
2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. w warunkach istnienia obiektywnych 
przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

Określenie daty spo-
rządzenia zawiado-

mienia (zalecane jest 
sporządzenie zawia-
domienia w dniu za-

warcia umowy)

Wskazanie praco-
dawcy zawierającego 

umowę

Wskazanie właściwej 
miejscowo jednostki 
organizacyjnej PIP

Wskazanie imienia 
i nazwiska pracownika 

oraz okresu,  
na jaki umowa została 

zawarta

Oznaczenie rodzaju 
pisma oraz wskazanie, 

czego dotyczy
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Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu badaw-
czego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, który 
będzie realizowany od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. 
Realizacja projektu wymaga czasowego zwiększenia zatrudnie-
nia, co w mojej ocenie wypełnia znamiona obiektywnej przyczyny 
leżącej po stronie pracodawcy. 

 Jan Kowalski  

Przepisy nie wskazują, jak szczegółowa powinna być informacja określająca przyczynę 
obiektywną towarzyszącą zawieranej umowie na czas określony. Można przyjąć, że praco-
dawca w zawiadomieniu może skorzystać z treści umieszczonej w umowie o pracę w zakre-
sie wskazania przyczyn obiektywnych.

Zastosowanie lakonicznego zapisu „umowa zawarta w związku z przyczyną obiektywną 
leżącą po stronie pracodawcy” nie stanowi dla PIP informacji o przyczynach obiektywnych 
uzasadniających zawarcie umowy pozalimitowej.

(!) Pamiętaj, że:
■■ zawiadomienie o zawarciu nielimitowanej umowy musi być przesłane do PIP w terminie 

5 dni roboczych od dnia zawarcia takiej umowy;
■■ zawiadomienie może być przesłane w formie pisemnej lub elektronicznej. Można również 

zeskanować podpisane przez pracodawcę pismo informujące i wysłać je drogą e-mailową 
do urzędu;
■■ brak zawiadomienia o zawarciu umowy, której nie dotyczą limity, stanowi wykroczenie 

zagrożone grzywną od 1000 do 30 000 zł;
■■ w przypadku gdy pracodawca w jednym dniu – lub na przestrzeni 5 dni – zawarł więcej 

niż jedną umowę w warunkach istnienia przyczyn obiektywnych, wówczas można przy-
jąć, że dopuszczalną praktyką będzie sporządzenie jednego zbiorczego zawiadomienia 
z informacją o liczbie zawartych umów wraz ze wskazaniem przyczyn obiektywnych ich 
zawarcia – w przypadku gdyby były różne. 

Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania przepisów prawa pracy

Podstawa prawna: 91 Kodeksu pracy

Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, można zawrzeć porozumienie 
o zawieszeniu, w części lub w całości, przepisów prawa pracy określających prawa i obowią-
zki stron (art. 91 § 1 Kodeksu pracy).

Strony nie mogą zawiesić w drodze porozumienia przepisów powszechnego prawa pra-
cy – Kodeksu pracy, innych ustaw będących źródłem prawa pracy oraz rozporządzeń wyko-
nawczych. Zawieszenie przepisów prawa pracy może dotyczyć tylko prawa wewnątrzzakła-
dowego: regulaminów, porozumień, układów zbiorowych. Przepis umożliwiający zawarcie 

Przywołanie obiektyw-
nej przyczyny leżącej 
po stronie pracodaw-
cy, uzasadniającej za-
warcie pozalimitowej 

umowy na czas  
określony

Podpis osoby zawiadamiającej
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porozumienia w sprawie zawieszenia stosowania w całości lub w części regulacji wewnątrz-
zakładowych nie reguluje precyzyjnie zakresu informacji, jakie powinny się znaleźć w takim 
porozumieniu. Z całą pewnością porozumienie musi wskazywać jego zakres – co zostaje 
wyłączone ze stosowania i na jaki okres.

Przykładowy wzór porozumienia w sprawie wyłączenia stosowania przepisów prawa pracy

Centrum sportowe    Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. 
„Atletic”
ul. Dojazdowa 1
00-000 Warszawa

Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania wybranych 
przepisów prawa pracy  

zawarte między:
– prezesem Centrum Sportowego „Atletic” – Janem Kowalskim a
– Zenonem Zalewskim, Joanną Iksińską – przedstawicielami 
pracowników. 

Na podstawie art. 91 Kodeksu pracy strony w dniu 26 sierpnia 
2016 r. zgodnie postanowiły: 
1.  Ze względu na pogarszającą się sytuację finansową pracodaw-

cy strony zawierają porozumienie w sprawie zawieszenia sto-
sowania regulaminu wynagradzania w zakresie obejmującym 
wypłaty premii oraz prowizji.

2.  W powyższym zakresie zastosowanie będą miały ogólne przepi-
sy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i rozporządzeń regulujące 
wzajemne prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników.

3.  Porozumienie zostaje zawarte na okres 2 lat z mocą obowiązu-
jącą od 1 września 2016 r.

4.  Pracodawca zobowiązuje się przekazać kopię niniejszego poro-
zumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Zenon Zalewski Jan Kowalski  
Joanna Iksińska

Zawieszenie przepisów prawa pracy na podstawie porozumienia nie może trwać dłużej 
niż 3 lata. Zawarcie porozumienia w sprawie zawieszenia stosowania przepisów wewnątrz-
zakładowych nie jest wyłącznie prywatną sprawą pracodawcy oraz reprezentacji pracow-
ników czy organizacji związkowych. Kopia porozumienia musi być przekazana właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy.

Data zawarcia  
porozumienia

Dane pracodawcy  
zawierającego  
porozumienie

Wskazanie rodzaju 
pisma

Określenie stron  
zawartego  

porozumienia

Wskazanie podsta-
wy prawnej poro-

zumienia oraz jego 
poszczególnych po-

stanowień  
– w szczególności 

wskazanie jego  
zakresu

Podpisy stron  
zawierających  
porozumienie
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Przykładowy wzór zawiadomienia o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy

Centrum sportowe    Warszawa, 26 sierpnia 2016 r. 
„Atletic”
ul. Dojazdowa 1
00-000 Warszawa
     Państwowa Inspekcja Pracy  
     Okręgowy Inspektorat Pracy
     w Warszawie
     ul. Płocka 11/13
     00-000 Warszawa

Zawiadomienie o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy  

Działając na podstawie art. 91 § 4 Kodeksu pracy przekazuję w za-
łączeniu kopię porozumienia w sprawie zawieszenia wybranych 
przepisów wewnątrzzakładowych. 

Załączniki:
– kopia porozumienia 
 Jan Kowalski  

(!) Pamiętaj, że:
■■ porozumienie nie może dotyczyć postanowień powszechnego prawa pracy – np. zmian 

w zakresie określonej w Kodeksie pracy częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę;
■■ przepisy nie regulują terminu, w jakim należy przesłać kopię porozumienia. Dobrą praktyką 

będzie niezwłoczne sporządzenie zawiadomienia. 

Porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudniania

Podstawa prawna: art. 231a Kodeksu pracy

W przypadku gdy jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, istnieje możliwość 
zawarcia porozumienia w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pra-
cowników niż te, które wynikają z zawartych z tymi pracownikami umów o pracę. Takie po-
rozumienie mogą zawierać pracodawcy, którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy lub 
zatrudniają mniej niż 20 pracowników.

Porozumienie powinno określać czas stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia 
oraz zakres – jakich konkretnie warunków dotyczy. Do porozumienia w sprawie stosowania mniej 
korzystnych warunków zatrudnienia w stosunku do tych, które wynikają z umów o pracę, odpo-
wiednie zastosowanie mają przepisy regulujące zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy.

Podobnie jak w przypadku porozumienia o zawieszeniu stosowania przepisów pra-
wa pracy również porozumienie w zakresie stosowania mniej korzystnych warunków 

Data sporządzenia 
zawiadomienia

Wskazanie  
pracodawcy, który  

zawarł porozumienie

Wskazanie adresata 
– właściwy ze względu 
na siedzibę pracodaw-
cy okręgowy inspekto-

rat pracy

Podpis reprezentanta 
pracodawcy

Wskazanie załączników

Wskazanie podstawy 
prawnej czynności 

oraz krótka informa-
cja w sprawie zawar-
tego porozumienia

Zwięzłe określenie rodzaju 
pisma oraz sprawy, której 

dotyczy
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zatrudnienia powinno być przekazane do wiadomości właściwego okręgowego inspektora 
pracy. Obowiązują tu takie same zasady. Również w tym przypadku przepisy nie regulują 
terminu zawiadomienia PIP o zawarciu porozumienia i przekazaniu jego kopii.

Przykładowy wzór zawiadomienia PIP o zawarciu porozumienia w zakresie stosowania 
mniej korzystnych warunków zatrudnienia

Zakład mechaniki samochodowej   Warszawa, 26 września 2016 r. 
Jan Kowalski
ul. Motoryzacyjna 1
00-000 Warszawa
     Państwowa Inspekcja Pracy  
     Okręgowy Inspektorat Pracy
     w Warszawie
     ul. Płocka 11/13
     00-000 Warszawa

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia w sprawie stosowa-
nia mniej korzystnych warunków zatrudnienia  

Działając na podstawie art. 231a § 2 w związku z art. 91 § 4 Kodeksu 
pracy przekazuję w załączeniu kopię porozumienia w sprawie sto-
sowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia od tych, które 
wynikają z zawartych z pracownikami umów o pracę. 

Załączniki:
– kopia porozumienia  
 Jan Kowalski  

POdstaWa	PraWna:	98f5f6c8-5c7a-4b22-aad5-850031792a16

■● art. 31, art. 34 ust. 5, art. 36 ust. 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 640; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1265

■● art. 10, art. 58, art. 75 § 1, art. 155, art. 162 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-
nego – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 23; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 996

■● art. 91, art. 231a, art. 251, art. 150 § 4, art. 1517 § 6, art. 234 § 2, art. 281 pkt 1a, art. 283 § 2 pkt 6 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1053

■● § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypad-
ków przy pracy – Dz.U. Nr 105, poz. 870

■● art. 33, art. 221 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137

sebastian	Kryczka –  ekspert z zakresu prawa pracy, prawnik, od kilkunastu lat specja-
lizuje się w problematyce prawa pracy oraz w wybranych zagad-
nieniach prawa cywilnego i administracyjnego, autor wielu arty-
kułów i komentarzy z tej dziedziny

Data sporządzenia 
zawiadomienia

Wskazanie praco-
dawcy, który zawarł  

porozumienie

Wskazanie adresata 
– właściwy ze wzglę-
du na siedzibę praco-

dawcy okręgowy  
inspektorat pracy

Wskazanie  
podstawy prawnej 

czynności oraz krót-
ka informacja w spra-
wie zawartego poro-

zumienia

Zwięzłe określenie rodzaju 
pisma oraz sprawy, której 

dotyczy

Podpis reprezentanta 
pracodawcy


