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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.
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W wyniku skierowanych 94 aktów oskarżenia, 
sądy do końca 2007 r. uznały 19 oskarżonych win-
nymi popełnienia zarzucanych im czynów skazując 
ich na karę grzywny (11 osób) oraz karę pozbawienia 
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 
(7 osób); wobec jednego sprawcy sąd odstąpił od 
wymierzenia kary, poprzestając na orzeczeniu środka 
karnego; w 5 przypadkach postępowania zostały wa-
runkowo umorzone, a wobec jednego oskarżonego 
zapadł wyrok uniewinniający. 

Ponadto sądy zakończyły 31 postępowań wszczę-
tych na podstawie zawiadomień kierowanych w la-
tach ubiegłych, skazując 12 osób na karę pozba-
wienia wolności w zawieszeniu, 9 – na karę grzywny; 
wobec 2 sprawców orzeczono bezwzględną karę 
więzienia; w jednym przypadku sąd wymierzył karę 
ograniczenia wolności, a 1 osobę uniewinniono; 6 po-
stępowań zostało umorzonych, w tym 3 warunkowo.

Spośród wniesionych do prokuratury zawiado-
mień nadal największą grupę stanowią zawiadomienia 
o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 225
§ 2 k.k., polegającego na udaremnianiu lub utrud-
nianiu inspektorom pracy wykonania czynności 
służbowych – ponad 30% przypadków oraz w art. 218 
§ 1 k.k., polegającego na złośliwym lub uporczywym 
naruszaniu praw pracowników wynikających ze sto-
sunku pracy – ponad 18%; natomiast 17% dotyczyło 
przestępstw z art. 270 i 271 k.k., tj. fałszowania doku-
mentów i poświadczania nieprawdy.

Podstawę umorzenia postępowania stanowiło 
najczęściej uznanie przez organy prokuratury, iż 
czyn sprawcy nie zawiera znamion czynu zabro-
nionego lub brak jest danych dostatecznie uzasad-
niających podejrzenie jego popełnienia. Najwięcej 
postanowień w tym zakresie dotyczyło przestępstw
z art. 225 § 2 k.k. (utrudnianie czynności kontro-
lnych). Uzasadnieniem takich decyzji organów 
prokuratury było najczęściej uznanie, iż zachowania 
pracodawców polegające na uporczywym ignoro-
waniu wezwań inspektorów i niestawianiu się celem 
złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dokumenta-
cji pracowniczej, nie stanowią przypadków utrud-
niania lub udaremniania wykonania czynności służ-
bowej, a tym samym nie wypełniają ustawowych 
znamion przestępstwa.

powaniach przygotowawczych prowadzonych przez 
prokuraturę lub policję. Współpraca z sądami spro-
wadzała się głównie do udziału inspektorów pracy 
w rozprawach w charakterze świadków, ponadto in-
spektorzy udostępniali sądom pracy posiadaną doku-
mentację pokontrolną wykorzystywaną jako dowód
w toczących się postępowaniach.

Organizowano również wspólne szkolenia inspek-
torów pracy i prokuratorów dotyczące problematy-
ki skutecznego zwalczania i zapobiegania przestęp-
stwom przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową.

Organizowano cykliczne spotkania kierownictwa 
okręgowych inspektoratów pracy z prokuratorami 
okręgowymi i apelacyjnymi służące wymianie infor-
macji na temat prowadzonych postępowań oraz wy-
jaśnieniu pojawiających się w praktyce problemów. 
Wzajemne konsultacje i przekazywane materiały po-
zwalają na lepsze zrozumienie zakresów kompeten-
cji, priorytetów i metod działania obydwu organów. 

Powyższa współpraca wpływa na usprawnienie 
działań, a tym samym przyczynia się do coraz sku-
teczniejszej walki ze zjawiskiem przestępczości w za-
trudnieniu.

12. Skargi i wnioski 

W 2007 r. do organów Państwowej Inspekcji 
Pracy wpłynęło 24 397 skarg i wniosków. Podmioty, 
które najczęściej zgłaszały skargi to pracownicy i byli 
pracownicy. Od nich pochodziło aż 65% wszystkich 
skarg (z czego większość zgłoszona została przez 
byłych pracowników). Od związków zawodowych 
wpłynęło 4% ogólnej liczby skarg, a aż 16% zgłoszo-
nych zostało anonimowo.

Po zbadaniu skarg inspektorzy pracy uznali, że 
prawie (70%) było zasadnych bądź częściowo za-
sadnych.

Podobnie jak w latach poprzednich, najliczniej 
kierowane były do PIP skargi, których przedmiotem 
były wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne 
(34% ogółu zgłoszonych w 2007 r.). Dotyczyły one 
zwłaszcza: niewypłacenia wynagrodzenia lub nieter-
minowego wypłacania wynagrodzenia, niewypłacenia 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
oraz niewypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy.

Drugą co do liczebności grupę problemów za-
wartych w skargach, stanowiły problemy związane 
z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy 
(19%). Dotyczyły głównie niepotwierdzania rodzaju 
i warunków umowy na piśmie, niewydawania świa-
dectw pracy, błędów w treści świadectw pracy, nie-
prawidłowości związanych z wypowiadaniem umów 
o pracę oraz niezgodności rodzaju umowy z charak-
terem wykonywanej pracy.

W 2007 r. na wniosek prokuratury, inspektorzy 
pracy przeprowadzali kontrole, informowali o ich wy-
nikach oraz przekazywali dokumentację pokontrolną 
wykorzystywaną następnie przez organy prokuratury 
w związku z prowadzonymi postępowaniami. Kon-
trole te dotyczyły m.in. wypadków przy pracy, a także 
sieci sklepów „Biedronka”.

W ramach bieżącej współpracy z prokuraturą in-
spektorzy pracy występowali jako świadkowie w postę-




