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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.
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Inspektorzy pracy ukarali sprawców wykroczeń 
grzywnami w drodze 19 629 mandatów karnych na 

łączną kwotę ponad 24 mln zł, tj. o 5,5 mln zł więcej 
niż w 2007 r. Średnia wysokość mandatu wynio-
sła 1 230 zł, czyli o 359 zł (ponad 40 %) więcej niż w ro-
ku 2007. 

Do sądów grodzkich inspektorzy skierowali 5 074 

wnioski o ukaranie, czyli o ponad 40% więcej niż
w roku 2007. Wzrost liczby skierowanych wniosków 
wynika głównie z rozszerzenia kompetencji PIP
o kwestie związane z kontrolą legalności zatrudnie-
nia i ściganiem sprawców wykroczeń określonych
w art. 119–123 ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, w przypadku których przepisy nie
przewidują stosowania postępowania mandatowego.

Według stanu na dzień 31.03.2009 r., sądy wydały 
rozstrzygnięcia w 4 404 sprawach, z czego w 4 179 
przypadkach orzeczono karę grzywny (w tym 3 652 
w formie wyroków nakazowych), a 74 osoby ukarano 
karą nagany. 

Łączna kwota orzeczonych przez sądy kar grzyw-
ny wyniosła 7 866 533 zł, kształtując przeciętną wyso-
kość grzywny na poziomie 1882 zł.

W stosunku do 63 osób sądy, uznając spraw-
ców winnymi popełnienia zarzucanych im czynów, 
odstąpiły od wymierzenia kary, a 59 – uniewinni-
ły. W 29 przypadkach wydane zostało orzeczenie
o umorzeniu postępowania.

W porównaniu do roku 2007 odnotowano wzrost 
średniej kwoty grzywny orzekanej przez sądy –

o 458 zł (z 1424 zł do 1 882 zł, tj. o ponad 30%). Stan 
taki należy wiązać z podniesieniem, w drodze no-
welizacji Kodeksu pracy (począwszy od dnia 1 lipca 
2007 r.), wysokości kar grożących sprawcom wykro-
czeń przeciwko prawom pracownika. 

Spośród rozstrzygnięć sądowych ponad 85%

stanowiły wyroki nakazowe. Świadczy to o właściwym 
przygotowaniu przez inspektorów pracy materiału 
dowodowego, załączanego do wniosku o ukaranie, 
wskazującego na okoliczności popełnienia wykro-
czenia i winę sprawcy. Główne zalety tego trybu 
orzekania to szybkość postępowania nakazowego 
i mniejsze koszty procesowe, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu stronom możliwości zaskarżenia 
wydanego wyroku.

W 2008 roku od orzeczeń sądów wniesiono 
ogółem 563 środki zaskarżenia. W wyniku rozpatrzo-
nych apelacji od wyroków, utrzymano w mocy 25 
orzeczeń, 5 zmieniono, 2 postępowania umorzono, 
w 13 przypadkach sądy uznały sprawców wykro-
czeń winnymi popełnienia zarzucanych im czy-
nów, odstępując jednocześnie od wymierzenia kary, 
a 7 spraw zostało przekazanych do ponownego roz-
patrzenia. Po rozpatrzeniu sprzeciwów od wyroków 
nakazowych 189 sprawców wykroczeń ukarano 
grzywnami na łączną kwotę 260 285 zł, w stosunku 
do 8 sprawców sądy orzekły karę nagany, 14 osób 
uniewinniono, w 10 przypadkach sąd odstąpił od 
wymierzenia kary, a 10 postępowań zostało umo-
rzonych.

Wykres 4. Zakres przedmiotowy wykroczeń przeciwko prawom pracownika (w tys.)
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Wobec 7 312 sprawców wykroczeń inspektorzy 
pracy zastosowali środki oddziaływania wychowaw-

czego w postaci pouczeń, ostrzeżeń lub zwrócenia 
uwagi; jest to o ponad połowę więcej niż w 2007 r.
W większości przypadków dotyczyły one praco-

dawców, u których kontrole przeprowadzano po raz 

pierwszy, a charakter ujawnionych wykroczeń oraz 
fakt podjęcia natychmiastowych działań zmierzają-
cych do przywrócenia stanu zgodnego z prawem 
wskazywał, iż zastosowanie środka wychowawcze-
go będzie wystarczające dla trwałego wyelimino-
wania stwierdzonych naruszeń. Należy dodać, że 
w analizowanym okresie największą ilość środków 
wychowawczych inspektorzy pracy zastosowali wo-
bec pracodawców, którzy dopuścili się drobnych 
uchybień z zakresu bhp, a także wobec osób, któ-
re nie powiadomiły w terminie powiatowych urzę-
dów pracy o podjęciu zatrudnienia, mimo figurowania
w rejestrze osób bezrobotnych.

11.  Zawiadomienia prokuratury
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
oraz współpraca z prokuraturą i sądami

W 2008 roku inspektorzy pracy skierowali do or-
ganów prokuratury 1 114 zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa.
W wyniku wniesionych zawiadomień wszczęto

i nadal toczy się 255 postępowań; w 140 przypad-
kach prokuratura odmówiła wszczęcia postępowa-
nia; 290 postępowań umorzono; do sądu skierowa-
nych zostało 101 aktów oskarżenia.

Inspektorzy pracy złożyli 168 zażaleń na decy-
zje prokuratury dotyczące zawiadomień wniesionych 
w 2008 r., w tym: 70 – na postanowienie o umorze-
niu postępowania, 59 – na postanowienie o odmo-
wie wszczęcia postępowania oraz 38 zażaleń na 
brak informacji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia 
postępowania mimo upływu 6 tygodni od skierowa-
nia zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu prze-
stępstwa i 1 – na postanowienie o zawieszeniu pos-
tępowania. Spośród wniesionych zażaleń, 23 zostały 
uwzględnione, 47 nie uwzględniono, a 98 jest nadal 
rozpatrywanych. 

W wyniku skierowanych 101 aktów oskarżenia, 
sądy do końca 2008 r. uznały 14 oskarżonych win-
nymi popełnienia zarzucanych im czynów, skazując 
ich na karę grzywny (11 osób) oraz karę pozbawienia 
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 
(2 osoby), a wobec jednego oskarżonego zapadł wy-
rok uniewinniający. 

Ponadto sądy zakończyły 91 postępowań wsz-
czętych na podstawie zawiadomień skierowanych
w latach ubiegłych, skazując 16 osób na karę poz-
bawienia wolności w zawieszeniu, 11 – na karę grzyw-
ny. W jednym przypadku sąd wymierzył karę ograni-

czenia wolności, a 1 osobę uniewinniono. Umorzo-
nych zostało 7 postępowań, w tym 5 warunkowo.
35 utrzymano w mocy, pozostałe uchylono i przeka-
zano do ponownego rozpatrzenia.

Spośród wniesionych do prokuratury zawiado-
mień, nadal największą grupę (40%) stanowiły 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa określonego w art. 225 § 2 Kk, polegającego 
na udaremnianiu lub utrudnianiu inspektorom pra-
cy wykonania czynności służbowych, a w następnej 
kolejności – przestępstwa z art. 218 § 1 Kk, polegają-
cego na złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw 
pracowników wynikających ze stosunku pracy (24%) 
oraz przestępstw z art. 270 i 271 Kk, tj. fałszowania 
dokumentów i poświadczania nieprawdy (18%).

Liczba zawiadomień skierowanych przez inspek-
torów pracy w 2008 r. wzrosła o ponad 13% w sto-
sunku do roku poprzedniego. W 2008 r. prokura-
tury częściej niż w 2007 r. umarzały postępowanie 
(w 2007 r. – umorzono co 14. postępowanie, a w 
2008 r. – co 8.). Najczęstszą podstawą umorzenia 

postępowania było uznanie przez prokuraturę, iż 
czyn sprawcy nie wyczerpuje ustawowych znamion
czynu zabronionego lub – że dowody, jakie zgroma-
dził inspektor pracy, nie są wystarczające do spo-
rządzenia aktu oskarżenia. Częściej również proku-
ratury odmawiały wszczęcia postępowania (w 2007 r.
– 8% zawiadomień, w 2008 r. – 13%). Najwięcej 
postanowień w tym zakresie dotyczyło przestępstw 
z art. 225 § 2 Kk. Uzasadnieniem tego rodzaju roz-
strzygnięć prokuratorów było najczęściej uznanie, 
iż zachowania pracodawców polegające na nie-
stawianiu się na wezwania inspektorów pracy bądź 
niedostarczaniu dokumentacji pracowniczej nie wy-
pełniają ustawowych znamion przestępstwa. Po-
ważną przeszkodę we wnoszeniu środków zaskar-
żenia przez inspektorów pracy stanowi fakt, iż posta-
nowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, czy też 
o jego umorzeniu, zgodnie z brzmieniem art. 325e 
§ 1 Kpk, nie wymagają sporządzenia uzasadnienia. 
Stąd też wniesienie zażalenia jest trudne, bowiem
nie wiadomo, jakie konkretnie przesłanki zdecydo-
wały o podjęciu określonego rodzaju decyzji przez 
prowadzącego postępowanie prokuratora. Prawo 
karne zaś nie przewiduje dla strony postępowa-
nia – uprawnienia do żądania sporządzenia uzasad-
nienia na piśmie w przypadku wydania ww. rozstrzy-
gnięcia.

Tak jak w latach poprzednich, na wniosek pro-

kuratury inspektorzy pracy przeprowadzali kontrole, 
informowali o ich wynikach oraz przekazywali doku-
mentację pokontrolną. Kontrole te dotyczyły m.in. 
ustalenia okoliczności i przyczyn śmiertelnych, cięż-
kich i zbiorowych wypadków przy pracy. Dokumenta-
cja zaś wykorzystywana była przez organa prokuratu-
ry w trwających postępowaniach karnych. 


