
SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2007 r.

 

magań minimalnych – brak odpowiednich układów 
sterowania, brak osłon na elementach ruchomych, 
brak oświetlenia światłem dziennym).

W jednym przypadku decyzja o wstrzymaniu 
prowadzenia działalności określonego rodzaju spo-
wodowana była wykorzystywaniem do czyszczenia 
podwozi wagonów suchego piasku kwarcowego 
jako ścierniwa, co jest bezwzględnie zakazane prze-
pisem.

4.  Decyzje dot. wypłaty wynagrodzenia 
lub innego świadczenia

Oprócz decyzji dot. stanu bhp, inspektorzy pracy 
wydali 8,4 tys. decyzji nakazujących wypłatę wyna-
grodzeń lub innych świadczeń ze stosunku pracy. 
Decyzje te dotyczyły należności dla 95,2 tys. pracow-
ników, na łączną kwotę 83 mln zł. 

Zrealizowanych zostało – wg stanu na dzień
31 marca 2008 r. – 5341 decyzji (64% wydanych).
W efekcie 51,9 tys. pracowników (54% spośród 
objętych nakazami) otrzymało należne świadczenia 
pieniężne na kwotę ogółem prawie 38,7 mln zł (47% 
kwoty nakazanej do wypłaty przez inspektorów pra-
cy). Ponadto 107 decyzji zostało zrealizowanych czę-
ściowo – 2312 pracowników otrzymało świadczenia 
na kwotę ponad 3 mln zł.

Dodatkowo, w zakresie objętym nakazami, część 
pracodawców dokonała samokontroli prawidłowości 
naliczania świadczeń i wypłaciła pracownikom kwotę 
254 tys. zł.

Łącznie w wyniku działań inspektorów pracy wy-
płacono pracownikom należności na kwotę 42 mln zł.

Informacja nt. wyegzekwowanych w roku spra-
wozdawczym należności pracowniczych (zarówno 
w efekcie wydanych przez inspektorów decyzji, 
jak i wniosków w wystąpieniach) została zawarta
w rozdziale VI.

Wykres 2. Zakres przedmiotowy decyzji (w tys.)
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5.  Informacja dot. prowadzenia egzekucji 
administracyjnej

W związku z niezrealizowaniem przez niektórych 
pracodawców decyzji organów PIP, w okręgowych 
inspektoratach pracy wszczęto 253 postępowania 
egzekucyjne. W celu przymuszenia do wykona-
nia obowiązków wynikających z nakazów inspekto-

rów pracy na 231 pracodawców nałożono grzywny
w łącznej kwocie 3,7 mln zł. 

W wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjne-
go, decyzje wykonało 44 pracodawców; w stosunku 
do 161 pracodawców umorzono postępowanie – np. 
w związku z likwidacją zakładu; 6 postępowań zos-
tało zawieszonych. 

Umorzono 127 grzywien na kwotę 1,1 mln zł; 
główną przyczyną umorzenia był fakt wykonania obo-
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wiązków wynikających z decyzji inspektorów pracy. 
W rezultacie wszczętej egzekucji pracodawcy wpłacili 
51,6 tys. zł. tytułem grzywien w celu przymuszenia. 
W 2007 r. za pośrednictwem urzędów skarbowych 
ściągnięto tytułem grzywien 330 tys. zł. 

6.  Informacja dotycząca skarg na decyzje 
i postanowienia organów inspekcji
pracy do sądów administracyjnych

W 2007 r. do wojewódzkich sądów administracyj-
nych wniesiono 45 skarg, w tym 40 na decyzje okrę-
gowych inspektorów pracy i 5 – na decyzje Główne-
go Inspektora Pracy. Z tej liczby do końca roku 2007 
wojewódzkie sądy administracyjne rozpatrzyły 23 
skargi, orzekając o oddaleniu skargi w 16 przypad-
kach, w 6 przypadkach o uwzględnieniu ich zasad-
ności, w jednym przypadku skarga została wycofana,
a postępowanie sądowo-administracyjne umorzone. 

Ponadto rozpatrzono skargę na decyzję Główne-
go Inspektora Pracy wniesioną w 2006 r., uchylając 
zaskarżoną decyzję. W opinii Sądu naruszone zostały 

podstawowe zasady procesowe zobowiązujące or-
gan prowadzący postępowanie do wyczerpującego 
zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodo-
wego.

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnie-
siono 13 skarg kasacyjnych na wyroki wojewódz-
kich sądów administracyjnych wydane w wyniku 
skarg na decyzje PIP. Do końca 2007 r. NSA roz-
patrzył 3 skargi, w tym 2 skargi zostały oddalone,
1 – uwzględniona. 

W 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekał 
również w sprawach skarg kasacyjnych wniesionych 
w latach ubiegłych. Na 13 spraw, w 8 przypadkach 
skargi zostały oddalone, w 5 przypadkach Sąd 
uwzględnił stanowisko strony skarżącej. 

7.  Wystąpienia inspektorów pracy 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy 
skierowali do pracodawców ogółem 50,6 tys. wystą-
pień, o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 
zawierających 281,9 tys. wniosków. 

Wykres 3. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach (w tys.)
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Dominowały wnioski dotyczące nieprawidłowości 
przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy 
(33%) oraz czasu pracy (16%).

Kontrola realizacji wniosków zawartych w wystą-
pieniach wykazała dość wysoką skuteczność tego 
środka prawnego; pracodawcy wykonali bowiem ok. 
77% wniosków.

Inspektorzy pracy skierowali 45 wystąpień do 
jednostek nadrzędnych nad zakładami pracy oraz 
innych podmiotów. Wnioski zawarte w wystąpieniach 
– podobnie jak w latach poprzednich – dotyczyły 
przede wszystkim zapewnienia podległym jednost-
kom organizacyjnym środków finansowych na wy-
płatę należnych pracownikom świadczeń pienięż-
nych ze stosunku pracy, terminowego przekazywania 

kwot odpisów podstawowych na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, terminowego udzielania urlo-
pów wypoczynkowych oraz doprowadzenia stanu 
technicznego obiektów do wymogów określonych
w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

8.  Wystąpienia okręgowych inspektorów 
pracy

Okręgowi inspektorzy pracy skierowali w okresie 
sprawozdawczym 26 wystąpień, których adresatami 
były w szczególności organa administracji rządowej 
i samorządu terytorialnego. Zagadnienia będące 
przedmiotem największej liczby wniosków zawartych 




