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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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Wykres 5. Struktura przedmiotowa zgłaszanych skarg
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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, 
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wymiar czasu pracy, przynależność związkową, a w 
mniejszym stopniu ze względu na płeć.

Porównanie zarzutów zawartych w skargach po-
zwala na stwierdzenie, że ich proporcje na przestrzeni 
kolejnych okresów sprawozdawczych zmieniają się 
raczej nieznacznie. Takie same pozostają również 
przyczyny powstawania nieprawidłowości: nieznajo-
mość przepisów prawa przez pracodawców lub oso-
by działające w ich imieniu, niestabilna kondycja fi-
nansowa pracodawców, a w niektórych przypadkach 
– świadome naruszanie uprawnień pracowniczych, 
szczególnie widoczne w przypadku nierzetelnego 
ewidencjonowania czasu pracy.

Jak już zaznaczono, liczba skarg zgłoszonych 
do organów Państwowej Inspekcji Pracy w 2008 r. 
znacząco wzrosła w stosunku do lat poprzednich
(25,8 tys. skarg w 2006 r., 24,4 tys. – w 2007 r. oraz
34,1 tys. – w roku sprawozdawczym), co wskazuje na 
skalę problemów w sferze ochrony pracy. Oznacza 

to potrzebę kontynuowania zarówno działań kontro-
lnych, jak i prewencyjnych, w tym polegających na 
szkoleniach i poradnictwie prawnym.

13.  Porady prawne i techniczne

W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 
1 340,8 tys. porad, w tym 1 087,8 tys. – prawnych 
(81%) i 253 tys. – technicznych (19%).

Najliczniejszą grupę osób, która zgłaszała się po 
porady do przedstawicieli PIP stanowili pracownicy; 
łącznie udzielono im 60% spośród wszystkich porad. 
Kolejną co do wielkości grupę osób zainteresowanych 
uzyskaniem informacji o obowiązujących przepisach 
stanowili pracodawcy (31% ogółu porad). Związkom 
zawodowym udzielono 2% ogólnej liczby porad. Po-
zostałym podmiotom (m.in. społecznym inspektorom 
pracy, stronom umów cywilnoprawnych czy też rolni-
kom indywidualnym) udzielonych zostało 7% porad.
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Wykres 7. Struktura przedmiotowa udzielanych porad
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Wykres 6. Struktura podmiotów zgłaszających się po porady
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Spośród ogólnej liczby porad 7,6 tys. zostało 
udzielonych na piśmie, natomiast 5,5 tys. stano-
wiły odpowiedzi na pytania przesyłane drogą elek-
troniczną.

Porady nadal najczęściej dotyczyły proble-
matyki stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę
i innych świadczeń pieniężnych, czasu pracy oraz 
urlopów.


