
SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2007 r.

 

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-
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Nieprawidłowości dotyczące czasu pracy stano-
wiły również znaczący odsetek  problemów w skar-
gach zgłaszanych do PIP (14%). W szczególności 
dotyczyły one nieprawidłowości w zakresie pracy
w godzinach ponadnormatywnych, ewidencjonowa-
nia czasu pracy, konieczności wykonywania pracy
w dni wolne, niedziele i święta oraz zatrudniania z na-
ruszeniem przepisów o odpoczynku. Należy podkre-
ślić, że nieprawidłowości w zakresie pracy w godzi-
nach nadliczbowych polegały w wielu przypadkach 
na ich świadomym planowaniu przez pracodawcę, 
nierekompensowaniu pracownikom tej pracy ani 
przez udzielenie czasu lub dnia wolnego, ani przez 
wypłatę wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem. 
Nadal często pracownicy podnosili w skargach pro-
blem nieodzwierciedlania w dokumentacji faktycznie 
przepracowanego czasu pracy z uwagi na prowadze-
nie przez pracodawcę podwójnej ewidencji.

W wielu skargach wskazywano również na naru-
szenia w zakresie warunków pracy (12%). Pracow-
nicy skarżyli się głównie na brak lub niewłaściwie 
przeprowadzane badania wstępne oraz brak szkoleń 
wstępnych. Ponadto skargi dotyczyły różnorodnych 
zaniedbań stwarzających lub mogących stwarzać 
zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

W 2007 r. do PIP wpłynęło 888 skarg z zakresu 
dyskryminacji lub mobbingu. Zarzuty nierównego 
traktowania pracowników częściej dotyczyły dyskry-
minacji ze względu na wiek, stan zdrowia i niepełno-
sprawność, wymiar czasu pracy, przynależność związ-
kową, a w mniejszym stopniu ze względu na płeć.

Porównanie problemów zawartych w skargach 
wskazuje, że wciąż rośnie odsetek skarg dot. nawiązy-
wania i rozwiązywania stosunku pracy (z 11% w 2005 r.,
18% w 2006 r. do 19% w 2007 r.), natomiast istotnie 
zmalały, ale nadal stanowią największy procent, skar-
gi dot. wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych 
(z 40% w 2005 r., 38% w 2006 r., do 34% w 2007 r.).

13.  Porady prawne i techniczne 

W 2007 r. specjaliści PIP udzielili ponad 1,3 mln 
porad, w tym blisko 1,1 mln porad prawnych (80%)
i 266 tys. porad technicznych (19,6%)1. 

Spośród ogólnej liczby porad, ponad 7,2 tys. zo-
stało udzielonych na piśmie, natomiast ponad 5,1 tys. 
stanowiły odpowiedzi na pytania przesyłane drogą 
elektroniczną.

Porady najczęściej dotyczyły problematyki sto-
sunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świad-
czeń pieniężnych, czasu pracy, urlopów.

Tematyka porad z zakresu stosunku pracy to 
głównie: treść umowy o pracę i jej rodzaje, prze-
kształcanie umów terminowych w umowę na czas 
nieokreślony (art. 251 Kp.), wypowiedzenie umowy 
o pracę (przede wszystkim pytano, kiedy wymagane 
jest uzasadnienie takiego wypowiedzenia) oraz ter-
miny i tryby wypowiedzeń (dowolne ich skracanie), 
zasady doręczania wypowiedzenia, okresy ochrony 
trwałości stosunku pracy, treść i sposób wydawa-
nia świadectw pracy, różnica między umową o pracę
a umowami cywilnoprawnymi.

Dużo pytań nadal dotyczyło prawnych możliwo-
ści egzekwowania niewypłaconych wynagrodzeń, 
prawidłowego ustalenia wynagrodzenia, terminu 
i sposobu wypłaty wynagrodzenia, w tym wypłaty 
tzw. „trzynastki”, sposobu dokonywania i wysokości 
dopuszczalnych potrąceń, obliczania wynagrodze-
nia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłat 
dodatku za pracę w niedzielę i święta oraz w porze 
nocnej, wypłat odpraw emerytalno-rentowych oraz 
odpraw w przypadku zwolnienia z przyczyn niedoty-
czących pracownika, wypłat wynagrodzenia za czas 
choroby.

1 Porady prawne i techniczne nie stanowią 100% porad udzie-
lonych w 2007 r., ponieważ w tym okresie udzielono również 
porad z zakresu społecznego nadzoru nad warunkami pracy 
oraz innych porad, które w ogólnej liczbie porad stanowiły 
0,4% (4 304 porady).
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Wśród zgłaszających się po porady najliczniej-
szą grupę stanowili pracownicy (59%) i pracodawcy 
(31%) oraz związki zawodowe (3%). Pozostałe pora-
dy udzielone zostały m.in. społecznym inspektorom 
pracy, stronom umów cywilnoprawnych, a także 
rolnikom indywidualnym.




