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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 
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łącznej kwoty nałożonych grzywien – o 3,4 mln zł (tj.
o blisko 23%) oraz średniej wysokości mandatu –
o 232 zł (tj. o ponad 36%). 

Do sądów grodzkich inspektorzy pracy skierowali 
3608 wniosków o ukaranie, tj. niemal o 90% więcej 
niż w roku 2006. Wynika to z faktu, iż w zakresie wy-
kroczeń określonych w ustawie o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy obowiązujące przepi-
sy przewidują wystąpienie przez inspektora pracy 
do właściwego sądu z wnioskiem o ukaranie osób 
odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.
W zakresie wykroczeń związanych z legalnością 
zatrudnienia inspektor pracy nie ma możliwości sto-
sowania postępowania mandatowego.

W okresie sprawozdawczym sądy wydały roz-
strzygnięcia w 2252 sprawach, przy czym w 2152 
przypadkach orzekły karę grzywny (w tym 1831
w formie wyroków nakazowych), 40 osób ukarano 
karą nagany. W stosunku do 24 osób sądy uznając 
sprawców winnymi popełnienia zarzucanych im czy-
nów, odstąpiły od wymierzenia kary, a 22 – uniewinni-
ły. W 14 przypadkach wydane zostało postanowienie 
o umorzeniu postępowania. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż zdecydowaną więk-
szość – niemal 83% – stanowią rozstrzygnięcia, 
które zapadły w postępowaniu nakazowym, umożli-
wiającym szybsze rozpatrywanie spraw. Sądy, orze-
kając w sprawach o wykroczenia w postępowaniu 
nakazowym znacznie skracają okres oczekiwania 
na wydanie rozstrzygnięcia od momentu wniesienia 
wniosku, a brak konieczności przeprowadzania roz-
prawy dodatkowo powoduje zmniejszenie kosztów 
procesowych.

Od orzeczeń sądów wniesiono ogółem 243 środki 
zaskarżenia, z czego 118 wniesionych zostało przez 
inspektorów pracy. W wyniku rozpatrzonych apelacji 
od wyroków utrzymano w mocy 9 orzeczeń, 2 zmie-

niono, a w 6 przypadkach sądy uznały sprawców wy-
kroczeń winnymi popełnienia zarzucanych im czynów 
odstępując jednocześnie od wymierzenia kary. Po 
rozpatrzeniu sprzeciwów od wyroków nakazowych
65 sprawców wykroczeń ukarano grzywnami na łącz-
ną kwotę 64,5 tys. zł, w stosunku do jednego spraw-
cy sąd orzekł karę nagany, 4 osoby uniewinniono,
w 3 przypadkach sąd odstąpił od wymierzenia kary,
a 7 postępowań zostało umorzonych.

W związku z ww. rozstrzygnięciami ostateczna 
kwota orzeczonych grzywien wyniosła 3,2 mln zł.

W 2007 r. nastąpił znaczący wzrost średniej kwoty 
grzywny orzekanej przez sądy – o 378 zł (o ponad 
36%), jak również łącznej kwoty orzeczonych grzy-
wien – o 1 627 060 zł (ponad dwukrotnie) w stosunku 
do roku 2006. Należy wiązać to ze zmianą przepisów, 
polegającą na podwyższeniu z dniem 1 lipca 2007 r. 
górnej granicy kary grzywny orzekanej przez sądy 
w stosunku do sprawców wykroczeń określonych
w przepisach Kodeksu pracy z 5000 zł do 30 000 zł 
oraz ustanowieniu dolnej granicy zagrożenia ustawo-
wego w wysokości 1000 zł.

Wobec 4809 sprawców wykroczeń inspektorzy 
pracy zastosowali środki oddziaływania wychowaw-
czego w postaci pouczeń, ostrzeżeń lub zwrócenia 
uwagi. Podstawową przesłanką ich stosowania był 
charakter ujawnionych czynów, stanowiących drobne 
naruszenia z zakresu przepisów prawa pracy i bhp, 
niska szkodliwość społeczna i niezwłoczne usunię-
cie stwierdzonych nieprawidłowości jeszcze w trakcie 
kontroli. 

11.  Zawiadomienia prokuratury
o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa oraz współpraca
z prokuraturą i sądami

W 2007 roku inspektorzy pracy skierowali do 
prokuratury 984 zawiadomienia o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa.

W wyniku wniesionych zawiadomień wszczęto
i nadal toczy się 229 postępowań. W 75 przypadkach 
prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania; 248 
postępowań umorzono; do sądu skierowane zostały 
94 akty oskarżenia.

W analizowanym okresie inspektorzy pracy zło-
żyli 79 zażaleń na decyzje prokuratury dotyczące 
zawiadomień wniesionych w 2007 r., w tym – 38 na 
postanowienie o umorzeniu postępowania, 24 – na 
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 
oraz 17 zażaleń na brak informacji o wszczęciu lub 
odmowie wszczęcia postępowania mimo upływu 6 
tygodni od skierowania zawiadomienia o popełnie-
niu przestępstwa. Spośród wniesionych zażaleń 12 
zostało uwzględnionych, 23 nie uwzględniono, a 44 
jest nadal rozpatrywanych. 

Mandaty nadal stanowią najczęściej stosowaną 
przez inspektorów pracy sankcję – zostały one za-
stosowane w niemal 76% ogółu podjętych postępo-
wań w sprawach o wykroczenia. Ukaranie sprawcy 
wykroczenia mandatem karnym stanowi najbardziej 
efektywny sposób reakcji na ujawnione naruszenia. 
Mając powyższe na uwadze należy pozytywnie oce-
nić zmiany wprowadzone nową ustawą o Państwowej 
Inspekcji Pracy, polegające na podwyższeniu gór-
nej granicy grzywny stosowanej przez inspekto-
rów pracy w postępowaniu mandatowym z 1000 zł 
do 2000 zł, oraz wprowadzeniu regulacji umożliwia-
jącej karanie wielokrotnych sprawców wykroczeń 
grzywną w wysokości do 5000 zł. Wejście w życie 
powyższych zmian z dniem 1 lipca 2007 r. niewątpli-
wie miało wpływ na zwiększenie średniej kwoty man-
datu oraz łącznej kwoty nałożonych grzywien.




