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chania realizacji wyroku lub ugody sądowej była 
w niektórych przypadkach zła wola pracodawców 
(którzy pomimo rozstrzygnięcia sądowego w dal-
szym ciągu kwestionowali zasadność roszczeń 
pracowniczych, umyślnie uchylając się od wykona-
nia prawomocnego orzeczenia), jak również – choć
w mniejszym stopniu – nieznajomość obowiązują-
cych przepisów, czy wreszcie powoływanie się praco-
dawcy na brak wiedzy o zapadłym orzeczeniu. 

Inspektorzy pracy, stwierdzając w trakcie prze-
prowadzanych kontroli fakt niewykonania przez pra-
codawcę orzeczenia sądu pracy, korzystali z przy-
sługujących im środków prawnych, kierując wnioski
w wystąpieniach, nakładając na pracodawców grzyw-
ny w drodze mandatów karnych oraz sporządzając 
wnioski o ukaranie do sądów. W sytuacji, gdy działa-
nie pracodawcy nierealizującego wyroku lub ugody 
zawartej przed sądem wypełniało znamiona czynu 
zabronionego, inspektorzy składali do prokuratury 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa. W nielicznych przypadkach poprzestawano na 
zastosowaniu środka oddziaływania wychowawcze-
go w postaci pouczenia, ostrzeżenia lub zwrócenia 
uwagi. 

W wyniku działań inspektorów pracy udało się 

doprowadzić do realizacji ponad 40% niewykonanych 

wcześniej orzeczeń. Zdarzały się przypadki, w któ-
rych pracodawcy przystępowali do wykonania na-
łożonych w wydanych wyrokach obowiązków – już 
w trakcie prowadzonej kontroli. Poprawę w zakresie 
realizacji orzeczeń sądowych należy wiązać przede 
wszystkim z lepszą kondycją finansową pracodawców 
w I półroczu 2008 r. oraz wprowadzeniem do Kodeksu
karnego z dniem 1 lipca 2007 r. art. 218 § 3 sankcjo-
nującego niewykonanie orzeczenia sądu zobowiązu-
jącego pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za 
pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy. 

W trakcie prowadzonych kontroli pracownicy 
mogli korzystać z porad i informacji udzielanych 
przez inspektorów pracy, w tym również dotyczących 
możliwości wyegzekwowania należnych roszczeń 
w drodze postępowania komorniczego. 

3.  Przestrzeganie przepisów 
o urlopach wypoczynkowych

Kontrole ukierunkowane na problematykę urlo-
pów wypoczynkowych przeprowadzono u 1 087 pra-
codawców, zatrudniających łącznie 139,7 tys. pracow-
ników, w tym 72,8 tys. kobiet i 515 młodocianych.

Należy podkreślić, że zdecydowana większość 
pracodawców uznaje wynik postępowania sądowe-
go i wykonuje orzeczenia sądów pracy bez koniecz-
ności podejmowania działań ze strony organów 
kontroli.

Najczęstszą nieprawidłowością było nieudziela-

nie pracownikom urlopów wypoczynkowych w roku 

nabycia do nich prawa, a w przypadku wystąpienia 
urlopów zaległych – najpóźniej do końca pierwszego 
kwartału następnego roku kalendarzowego. Niedo-
pełnienie obowiązku w powyższym zakresie stwier-
dzono aż u 76% skontrolowanych pracodawców 
(w 2007 r. – u 77% pracodawców).

Z kolei nieprawidłowe dzielenie urlopu wypoczyn-

kowego, a tym samym niezapewnienie pracownikom 
wypoczynku trwającego co najmniej 14 kolejnych dni 
kalendarzowych, ujawniono u 35% kontrolowanych 
pracodawców (w 2007 r. – u 38%). W sytuacji, kiedy 
w firmie jest zatrudniona zbyt mała liczba osób, pra-
codawcy – nie chcąc dopuścić do zakłóceń w organi-
zacji pracy – nie zezwalają na tak długie jednorazowe 
urlopy pracowników. Ponadto dzielenie urlopów wy-
poczynkowych na krótsze okresy uniemożliwiało pra-

cownikom nabycie prawa do świadczenia urlopowego 
przewidzianego w ustawie o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych.

U 23% pracodawców stwierdzono niewypłace-
nie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za niewy-
korzystany urlop (w 2007 r. – 17%). Naruszenie to było 
najczęściej konsekwencją nieprawidłowego usta-
lenia wymiaru przysługującego urlopu, a dotyczyło 
667 pracowników.

Nadal duży odsetek kontrolowanych pracodaw-
ców (15%; w 2007 r. również 15% pracodawców) nie-
prawidłowo ustala plan urlopów wypoczynkowych. 
Nieprawidłowości polegały najczęściej na ujmo-
waniu w planie urlopów 4 dni urlopu na żądanie
i ustalaniu urlopu w taki sposób, że żadna jego część 
nie obejmowała co najmniej 14 kolejnych dni kalen-
darzowych.

Wyniki kontroli wskazują, że stan przestrzegania 
przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych 
utrzymuje się na poziomie podobnym jak w roku 
poprzednim, a prawie powszechnie występującą nie-
prawidłowością jest nieudzielanie pracownikom urlo-
pu w roku, w którym nabyli do niego prawo. 

Jedna z przyczyn występujących naruszeń prawa 
to zatrudnianie zbyt małej liczby osób w stosunku do 
faktycznych potrzeb firmy, co w konsekwencji powo-
duje ograniczenia w korzystaniu przez pracowników 
z urlopów ze względu na brak zastępstw. Wśród 
innych przyczyn należy wymienić przede wszystkim 
niedostateczną znajomość przepisów prawa pracy 
przez osoby zajmujące się sprawami pracowniczymi. 

Nieprzestrzeganie przez pracodawców powyż-
szego obowiązku w dużej mierze jest wynikiem 
niedostatecznej liczby zatrudnionych pracowników 
w stosunku do potrzeb danego zakładu, a także bra-
kiem nadzoru służb kadrowych (bądź osób kierują-
cych pracownikami) nad realizacją planu urlopów.
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Szczególnie w małych, prywatnych zakładach osoby 
odpowiedzialne za sprawy pracownicze nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji.

Ustalenia inspektorów pracy wskazują na ko-

nieczność doprecyzowania przepisów w zakresie ob-

liczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 

urlop – dla pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. Ponadto, mając na uwadze 
zgłaszane przez pracodawców i pracowników służb 
kadrowych wątpliwości dotyczące terminu, w jakim 
pracownik winien wystąpić z wnioskiem o udzie-
lenie urlopu na żądanie, w art.1672 Kodeksu pracy 
należałoby uregulować kwestię terminu zgłoszenia 
przez pracownika żądania udzielenia mu urlopu 
w omawianym trybie.

Ze względu na wciąż niedostateczną znajomość 
przepisów o urlopach wypoczynkowych oraz dużą 
skalę ujawnionych nieprawidłowości, kontrole doty-
czące powyższego zagadnienia będą kontynuowane, 
zwłaszcza w małych zakładach sektora prywatnego.

4.  Przestrzeganie uprawnień pracowniczych 
związanych z rodzicielstwem

Kontrole przeprowadzono u 593 pracodawców, 
zatrudniających niemal 82 tys. pracowników, w tym 
ponad 48 tys. kobiet. 

Ustalenia inspektorów wskazują, że odsetek 

pracodawców naruszających przepisy dotyczące 

uprawnień pracowników związanych z rodziciel-

stwem od lat utrzymuje się na niskim poziomie. 
W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach 
poprzednich, najwięcej nieprawidłowości polegało 
na nieopracowaniu wykazu prac wzbronionych ko-
bietom (121 pracodawców), jego nieaktualności lub 
niedostosowaniu do specyfiki danego zakładu pra-
cy. Jednocześnie należy zauważyć brak bezpośred-
niej korelacji pomiędzy uchybieniem obowiązkowi 
należytego sporządzenia wykazu a skalą zatrudnia-
nia kobiet przy pracach wzbronionych (naruszenia 
stwierdzono u 13 pracodawców). 

Wykres 36. Urlopy wypoczynkowe – naruszenia przepisów
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