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z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia. 
Natomiast 298,3 tys. zł z tytułu grzywien w celu przy-
muszenia zostało ściągniętych za pośrednictwem 
urzędów skarbowych. 

6.  Informacja dotycząca skarg
– na decyzje i postanowienia
organów inspekcji pracy –
do sądów administracyjnych

W okresie sprawozdawczym do wojewódzkich 
sądów administracyjnych wniesiono 58 skarg na de-

cyzje okręgowych inspektorów pracy. Z tej liczby do 
końca roku 2008 r. rozpatrzonych zostało 25 skarg 
(natomiast 5 innych skarg zostało wycofanych). Pos-
tępowanie sądowo-administracyjne wojewódzkich 
sądów administracyjnych w 17 przypadkach zostało 
zakończone odrzuceniem lub oddaleniem skargi na
decyzje okręgowych inspektorów pracy. W 8 przy-
padkach sąd uwzględnił skargi i uchylił zaskarżone 
decyzje. Ponadto w omawianym okresie do woje-
wódzkich sądów administracyjnych wniesiono 15 
skarg na postanowienia okręgowych inspektorów 
pracy. Do końca roku 2008 wojewódzkie sądy 
administracyjne rozpatrzyły 12 z ww. spraw. W 10 
przypadkach skarga na postanowienie Okręgowego 
Inspektora Pracy została oddalona (odrzucona). Na-
tomiast w 2 przypadkach Sąd przyznał rację stronie 
skarżącej. 

Wojewódzkie sądy administracyjne w 2008 roku 
20 razy orzekały w sprawach dotyczących rozstrzy-
gnięć okręgowych inspektorów pracy, które wpłynęły 
do sądu przed 1 stycznia 2008 r. W 18 przypadkach 
postępowanie dotyczyło decyzji, natomiast w 2 – po-
stanowień. W 14 sprawach dotyczących decyzji sąd 
oddalił lub odrzucił skargi; natomiast w 4 przypad-
kach skargi zostały uwzględnione. Obie skargi na po-

stanowienia okręgowych inspektorów pracy zostały 
oddalone (odrzucone). 

W 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie rozpoznawał 14 skarg na decyzje i po-

stanowienia Głównego Inspektora Pracy oraz jed-
ną skargę na pismo dotyczące negatywnej oceny
z egzaminu państwowego. W siedmiu sprawach
Sąd uznał rację stron skarżących i uchylił zaskarżo-
ne decyzje (4) lub postanowienia (3). Natomiast
w pozostałych sprawach dotyczących postanowień 
(4) i decyzji (3) Głównego Inspektora Pracy oraz 
pisma dotyczącego negatywnej oceny z egzaminu 
państwowego – skargi zostały odrzucone (odda-
lone). 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył 19 skarg 

kasacyjnych na wyroki wojewódzkich sądów admi-
nistracyjnych (wydane w wyniku skarg na decyzje 
PIP). W 10 przypadkach skargi zostały wniesione 
przez okręgowych inspektorów pracy. W 3 z nich 
Naczelny Sąd Administracyjny uznał zarzuty skargi 
kasacyjnej i uchylił rozstrzygnięcia WSA. Natomiast
w 2 uchylił wyroki tylko w części dotyczącej kosztów. 
Pozostałe skargi okręgowych inspektorów pracy 
zostały oddalone. Natomiast spośród 9 skarg pra-
codawców tylko 2 zostały uwzględnione – w pozo-
stałych przypadkach NSA skargi kasacyjne odrzucił 
(oddalił).

7.  Wystąpienia inspektorów pracy 

W 2008 r. inspektorzy pracy skierowali do praco-
dawców 53,6 tys. wystąpień zawierających 304,7 tys.

wniosków o usunięcie stwierdzonych nieprawidło-
wości. 

Dominowały wnioski dotyczące nieprawidłowości 
przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy 
(31%) oraz czasu pracy (16%).

Wykres 3. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach (w tys.)
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II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

Kontrola realizacji wniosków zawartych w wys-
tąpieniach wykazała dość wysoką skuteczność
tego środka prawnego; pracodawcy wykonali bo-
wiem ok. 72% wniosków (wg stanu na dzień 31 mar-
ca 2009 r.).

Inspektorzy pracy skierowali także 50 wystą-

pień do jednostek nadrzędnych nad zakładami pracy 

oraz innych podmiotów. Wnioski zawarte w wystą-
pieniach – podobnie jak w latach ubiegłych – doty-
czyły przede wszystkim zapewnienia podległym jed-
nostkom organizacyjnym środków finansowych na 
wypłatę należnych pracownikom świadczeń pienięż-
nych ze stosunku pracy (w tym odpowiednich dodat-
ków do wynagrodzeń), terminowego udzielania urlo-
pów wypoczynkowych, przeciwdziałania przejawom 
mobbingu, zweryfikowania postanowień wewnątrzza-
kładowych źródeł prawa pracy mniej korzystnych niż 
powszechnie obowiązujące przepisy, zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy m.in. 
poprzez wprowadzenie w podmiotach, dla których 
jest to wymagane przepisami, stałej, zinstytucjonali-
zowanej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy oraz doprowadzenia stanu technicznego 
obiektów do wymogów określonych w przepisach 
bhp.

8.  Wystąpienia okręgowych
inspektorów pracy

Okręgowi inspektorzy pracy skierowali w okresie 
sprawozdawczym 7 wystąpień do organów samorzą-

du terytorialnego. Zagadnienia będące przedmio-
tem wniosków zawartych w ww. wystąpieniach do-
tyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych 
świadczeń pracownikom podległych jednostek, pro-
wadzenia dokumentacji pracowniczej, przeprowa-
dzania profilaktycznych badań lekarskich, proble-
matyki mobbingu i dyskryminacji, a także kwestii 
zagrożeń dla zdrowia i życia występujących w śro-
dowisku pracy.

9.  Wystąpienia
Głównego Inspektora Pracy 

Zgodnie z uprawnieniami określonymi w art. 11 
pkt 8 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, w 2008 r.
Główny Inspektor Pracy skierował do Ministra Edu-

kacji Narodowej wystąpienie wskazujące na zasad-
ność rozważenia zmian w programach nauczania
w szkołach rolniczych, poprzez wprowadzenie od-
rębnego przedmiotu z zakresu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w rolnictwie. Nauczanie przedmiotu
„bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”, ujętego
w programach technikum i zasadniczej szkoły rolni-

czej, przynosiło w przeszłości oczekiwane efekty 
praktyczne. Młodzież zdobywała niezbędną wiedzę 
i umiejętności jej wykorzystywania w codziennych 
pracach w rodzinnych gospodarstwach rolnych.

Obecnie zagadnienia bhp przy pracach rolnych 
nie są nauczane w ramach jednego przedmiotu,
lecz uwzględniane w programach nauczania wielu 
przedmiotów i omawiane w różnym zakresie i wy-
miarze.

Ustosunkowując się do ww. wystąpienia, Minister 
Edukacji Narodowej uznał, że propozycja ustanowie-
nia odrębnego przedmiotu z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy w rolnictwie będzie możliwa do roz-
ważenia dopiero za kilka lat, bowiem analiza bieżą-
cej sytuacji nie uzasadnia konieczności wprowadze-
nia zmian.

10.  Wykroczenia

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspekto-
rzy PIP ujawnili 79 161 wykroczeń przeciwko prawom 
pracownika, tj. o 2,6 tys. (3%) więcej niż w 2007 r.

Konsekwencją ujawnienia wykroczeń było ukara-
nie sprawców grzywną w drodze mandatu karnego 
(co dotyczyło 52 434 wykroczeń), skierowanie wnio-
sków o ukaranie do sądów grodzkich (w przypadku 
15 533 wykroczeń), oraz zastosowanie środków wy-
chowawczych (wobec sprawców 11 194 wykroczeń).

Najwyższy wzrost odnotowano w zakresie wykro-
czeń dotyczących legalności zatrudnienia (w 2007 r. 
– 3 492, w 2008 r. – 6 648), co wynika z faktu, iż ana-
lizowany okres był pierwszym pełnym rokiem obo-
wiązywania przepisów, na mocy których Państwo-
wa Inspekcja Pracy zyskała uprawnienia do ścigania 
wykroczeń wymienionych w art. 119–123 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. 

Spośród najczęściej ujawnianych wykroczeń, od-
notowano ponadto wzrost liczby naruszeń przepisów 
dotyczących stosunku pracy – o 6%, przygotowania 
do pracy oraz stanowisk i procesów pracy o 4%, 
wynagrodzenia za pracę – o 2,5%. Zmalała nato-
miast liczba wykroczeń związanych z urlopami wypo-
czynkowymi – o 16%, czasem pracy – o 7%, obsługą 
maszyn i urządzeń technicznych – o 2% i czynnikami 
szkodliwymi i uciążliwymi – o 1,5%. 

Mandaty są najczęściej stosowaną przez in-
spektorów pracy sankcją wobec sprawców wykro-
czeń – zostały zastosowane w ponad 60% ogółu 
podjętych postępowań w sprawach o wykroczenia 
i dotyczyły głównie naruszeń przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukaranie sprawcy 
wykroczenia mandatem karnym stanowi najszybszy 
sposób reakcji na ujawnione nieprawidłowości.


