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1.  Przestrzeganie przepisów dotyczących 
wynagrodzeń i innych świadczeń
ze stosunku pracy

W 2008 roku inspektorzy pracy przeprowadzili
1 222 kompleksowe kontrole przestrzegania prze-
pisów prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń i in-
nych świadczeń pracowniczych. W kontrolowanych 
zakładach zatrudnionych było łącznie 138,9 tys. 
pracowników, w tym prawie 63 tys. kobiet i 716 mło-
docianych. 

Analiza wyników kontroli wskazuje, że w obsza-
rze należności pracowniczych najczęściej naruszane 
były przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia za 
pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadlicz-
bowych, a także wynagrodzenia za urlop wypoczyn-
kowy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. 
Ww. nieprawidłowości występowały u co czwartego 

kontrolowanego pracodawcy.
Incydentalny charakter miały natomiast narusze-

nia przepisów w zakresie wypłaty świadczeń urlopo-
wych (1%), minimalnego wynagrodzenia (3%), wy-
nagrodzenia za czas niewykonywania pracy, za który 
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (1%), 
odpraw emerytalnych lub rentowych (2%) oraz należ-
ności z tytułu podróży służbowej (3%).

Najczęściej obserwowanymi i zgłaszanymi przez 
inspektorów pracy przyczynami naruszeń przepisów 
dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze 
stosunku pracy pozostają nadal: brak środków fi-
nansowych; niewiedza, że świadczenie przysługuje; 
niewłaściwa metoda ustalenia wysokości świadczeń 

oraz pomyłki w obliczeniach. Inspektorzy wskazywali 
również wątpliwości interpretacyjne dotyczące po-
stanowień układów zbiorowych pracy i regulaminów 
wynagradzania. 

Natomiast pracodawcy, tłumacząc zaistniałe nie-
prawidłowości, najczęściej podkreślali trudności na-
tury ekonomicznej, tj.: wysokie koszty pracy; rece-
sję w danej branży i w konsekwencji spadek cen 
na towary i usługi (zwłaszcza w zakresie produkcji 
artykułów spożywczych); wahania kursu walut, który 
dotyka przede wszystkim pracodawców realizujących 
kontrakty zagraniczne.

Z uwagi na nadal wysoką skalę stwierdzanych 
naruszeń prawa, jak też ich społeczne skutki, istnieje 
konieczność prowadzenia dalszych kontroli w za-
kresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze 
stosunku pracy.

Niezwykle istotne, obok działalności kontrolnej, 
wydaje się upowszechnianie wiedzy na temat na-
leżności pracowniczych, w szczególności świadczeń
z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, w tym 
wynikających z przekroczenia dobowej i średniotygo-
dniowej normy czasu pracy, z tytułu pracy w niedziele 
i święta (niebędące dla pracownika dniami pracy) 
oraz w porze nocnej.

Wobec powyższego, Państwowa Inspekcja Pracy 
będzie kontynuować działania profilaktyczno – szko-
leniowe i popularyzatorskie, adresując je do jak naj-
szerszej grupy odbiorców. 

Informacja nt. wyegzekwowanych należności ze 
stosunku pracy zawarta jest w rozdziale VI pn. „Efekty 
działalności kontrolnej”.
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Wykres 20. Struktura niewypłaconych należności
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Wykres 21. Naruszenia przepisów o wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń 
(% pracodawców naruszających przepisy)
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