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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. 



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

18

W ramach bieżącej współpracy z organami pro-
kuratury inspektorzy pracy występowali jako świadko-
wie w postępowaniach przygotowawczych.

Współpraca z sądami, poza wspólnymi szkole-
niami, polegała głównie na udziale inspektorów pra-
cy w rozprawach w charakterze świadków. Ponadto 
inspektorzy przekazywali sądom pracy posiadaną 
dokumentację pokontrolną wykorzystywaną jako do-
wód w toczących się postępowaniach. Organizowa-
no także cykliczne spotkania i instruktaże dotyczące 
metodyki ścigania przestępstw i zabezpieczania 
dowodów. 

Odbywały się spotkania kierownictwa okręgo-
wych inspektoratów pracy z przedstawicielami or-
ganów prokuratury, służące wymianie informacji na 
temat prowadzonych postępowań oraz wyjaśnieniu 
pojawiających się w praktyce problemów. 

12.  Skargi i wnioski 

W roku sprawozdawczym do organów Państwo-
wej Inspekcji Pracy wpłynęło ogółem 34,1 tys. skarg 

(wraz z wnioskami o przeprowadzenie kontroli), czyli 
o 40% więcej niż w 2007 roku.

Podmioty, które najczęściej składały skargi, to 
pracownicy i byli pracownicy, gdyż od nich pocho-
dziło aż 65% wszystkich pism skargowych, które 
wpłynęły w 2008 r. do organów Państwowej Inspek-
cji Pracy (29% pism złożyli pracownicy, a 36% byli 
pracownicy). Od związków zawodowych wpłynęło 
4% ogólnej liczby skarg, a 11% złożonych zostało 

anonimowo. Po zbadaniu skarg inspektorzy uznali, 
że 63% było zasadnych bądź częściowo zasadnych.

Nadal najliczniej kierowano do PIP skargi, których 

przedmiotem były wynagrodzenia i inne świadczenia 
pieniężne (36% ogółu skarg). Zgłoszone nieprawi-
dłowości najczęściej dotyczyły: niewypłacenia wyna-
grodzenia lub opóźnień w wypłacie, niewypłacenia 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
oraz niewypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy.

Drugą co do liczebności grupę problemów poja-
wiających się w skargach stanowiły kwestie dotyczą-
ce nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy 

(20%), głównie – niepotwierdzania rodzaju i warunków 
umowy na piśmie, niewydawania świadectw pracy 
lub błędów w ich treści, nieprawidłowości związanych
z wypowiadaniem umów o pracę oraz niezgodności 
rodzaju umowy z charakterem wykonywanej pracy.

W wielu skargach wskazywano również na na-

ruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(14%). Pracownicy skarżyli się głównie na niedo-
pełnianie obowiązku przeprowadzania szkoleń z za-
kresu bhp, dopuszczanie do pracy osób nieposiada-
jących orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań 
do wykonywania pracy na danym stanowisku, na 
braki w środkach ochrony osobistej, odzieży i obuwiu 
roboczym oraz środkach higieny osobistej. Skarżący 
równie często zgłaszali niezgodny z wymogami bhp 
stan pomieszczeń pracy, urządzeń, instalacji i ma-
szyn, jak również niezapewnienie w okresie zimowym 
odpowiedniej temperatury pomieszczeń pracy oraz 
niewydawanie posiłków i napojów profilaktycznych.
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Nieprawidłowości dotyczące czasu pracy (12%) 
stanowiły także znaczący odsetek problemów w skar-
gach zgłaszanych do PIP. Sygnalizowane naruszenia 
najczęściej dotyczyły: zatrudniania pracowników po-
wyżej dopuszczalnej liczby godzin przeciętnie w ty-
godniu i powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu, braku 
lub nierzetelnego powadzenia ewidencji czasu pracy, 
zatrudniania w czasie pracy przekraczającym dzienny 
wymiar, niezapewnienia obowiązkowego odpoczyn-

ku dobowego. Dodać należy, że pracownicy często 
podnosili w skargach problem nieodzwierciedlania 
w dokumentacji faktycznie przepracowanego czasu 
pracy, ze względu na prowadzenie przez pracodawcę 
podwójnej ewidencji.

Zarzuty w zakresie nierównego traktowania pra-

cowników najczęściej dotyczyły dyskryminacji ze 
względu na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność, 


