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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 
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w wystąpieniach dotyczyły zapewnienia środków 
finansowych na terminowe przekazywanie odpisów 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pla-
cówkach oświatowych i służby zdrowia oraz na wy-
płatę wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze 
stosunku pracy pracownikom zatrudnionym w tych 
placówkach.

9.  Wystąpienia Głównego Inspektora
Pracy 

W 2007 r. Główny Inspektor Pracy skierował do 
właściwych organów 3 wystąpienia, które dotyczyły:
–  podjęcia przez  Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych prac nad zmianą instrukcji bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. 
Propozycja uzyskała akceptację i trwają już prace 
nad nowelizacją instrukcji.

–  podjęcia działań mających na celu wyelimino-
wanie przyczyn narażenia kierowców pojazdów 
samochodowych na występujący w kabinach ha-
łas infradźwiękowy o poziomie przekraczającym 
wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń 

(NDN), wymienionych w załączniku nr 2 lit. A pkt 2 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy. Minister Transportu, do które-
go zostało skierowane wystąpienie, nie udzielił na 
nie odpowiedzi (wg stanu na dzień 31.03.2008). 

–  dostosowania polskiego ustawodawstwa do wy-
mogów wspólnotowych w zakresie czasu pracy 
lekarzy, a zwłaszcza kwestii dyżuru medycznego. 
Wniosek został uwzględniony.

10.  Wykroczenia

Stwierdziwszy fakt popełnienia wykroczenia 
przeciwko prawom pracownika, inspektorzy pracy 
korzystali z przysługujących im środków prawnych, 
nakładając na sprawców wykroczeń grzywny w dro-
dze mandatów karnych (co dotyczyło 57 892 wykro-
czeń), kierując do sądów grodzkich wnioski o ukara-
nie (w przypadku 10 985 wykroczeń) oraz stosując 
środki oddziaływania wychowawczego (odnośnie 
7631 wykroczeń).

W 2007 r. nastąpił wzrost ogólnej liczby stwier-
dzonych wykroczeń o 5% w stosunku do roku 2006, 
co wynika głównie z faktu przejęcia przez Państwową 
Inspekcję Pracy z dniem 1 lipca 2007 roku zadań
w zakresie kontroli legalności zatrudnienia.

Spośród najczęściej popełnianych wykroczeń, 
w stosunku do ubiegłego roku, odnotowano wzrost 

odsetka naruszeń przepisów dotyczących czasu 
pracy. Rzadziej natomiast stwierdzano wykroczenia 
związane z wypłatą wynagrodzenia za pracę.

W roku 2007 inspektorzy pracy nałożyli grzyw-
ny w drodze 21 468 mandatów karnych na łączną 
kwotę 18,7 mln zł (średnia wysokość grzywny 871 zł).
W stosunku do ubiegłego roku, nastąpił wzrost 

Wykres 4. Zakres przedmiotowy wykroczeń przeciwko prawom pracownika (w tys.)
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