
IV.B. Przestrzeganie prawa pracy –  

– wyniki kontroli ujętych w planie rocznym 

W ramach kontroli praworządności w stosunkach pracy szczegółowo zbadano – w wybranej 

grupie zakładów – problematykę dotyczącą: 

wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 

czasu pracy, 

nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, 

rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, 

wykonywania przez pracodawców orzeczeń sądów pracy, 

zatrudniania młodocianych, 

uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, 

przestrzegania przez pracodawców przepisów zawartych w zakładowych układach zbiorowych 

pracy. 

Ponadto, w ramach ustawowych zadań badano zgłoszone skargi pracownicze, wnoszono do 

sądu powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy, a także badano zgodność z prawem oraz 

rejestrowano układy zbiorowe pracy. 

1. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy 

W ostatnich latach obserwujemy rozszerzające się zjawisko naruszania przepisów dot. 

wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Średnia kwota niewypłaconych 

należności (przypadająca na jednego poszkodowanego) wzrosła z 775,- zł w 2000 r. do 1 360,- zł 

w 2002 r. (o 75%). Szczególnie niepokoi wzrost naruszeń przepisów dot. wypłacania wynagrodzenia 

za pracę. W 2002 r. przepisy w tym zakresie naruszało ponad 2/3 kontrolowanych pracodawców 

(w 2000 r. dotyczyło to mniej niż połowy kontrolowanych). Do 49% wzrósł również odsetek osób 

poszkodowanych z tego tytułu w ogólnej liczbie pracowników, którym nie wypłacono należności 

wynikających ze stosunku pracy (w 2000 r. – 33%). Należy jednak zauważyć, że spadła częstotliwość 

zaniżania wynagrodzeń poniżej kwoty najniższego wynagrodzenia określonego przez Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej. W 2002 r. nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u 2,3% 

pracodawców, podczas gdy w 2000 r. dotyczyło to 3,7% kontrolowanych. 

Niepokoi również rosnący odsetek pracodawców naruszających przepisy w zakresie: 

wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy bądź ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy – z 40,6% w 2000 r. do 48,5% w 2002 r., 

wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży jako odzieży roboczej i za pranie odzieży – z 

19,8% w 2000 r. do 37,3% w 2002 r., 

wypłaty należności z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących 

pracodawcy – z 15,8% w 2000 r. do 23,2% w 2002 r. 

W ocenie inspektorów najgorsza sytuacja pod względem przestrzegania przepisów prawa pracy 

przy wypłacie wynagrodzeń i świadczeń występuje w zakładach należących do branż: przetwórstwo 

przemysłowe, budownictwo, handel i naprawy oraz obsługa nieruchomości. 
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