
 

 

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika  

 

Twój pracodawca nie wypłaca Ci w terminie wynagrodzenia? Czy wiesz, że grozi mu za to 

kara grzywny między 1 000 zł a 30 000 zł? Masz zawartą umowę cywilnoprawną, a praca jest 

wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę i jesteś mu podporządkowany? 

Możesz zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, która ustali, czy powinieneś mieć zawartą 

umowę o pracę. 

Studencka Poradnia Prawna KAAFM– zajmuje się również takimi sprawami. Jeżeli popełniono 

więc w stosunku do Ciebie wykroczenie – napisz – pomożemy Ci! Szczególnie teraz w dobie epidemii 

sytuacja pracowników jest skomplikowana, ze względu na trudności ekonomiczno-gospodarcze 

pracodawców wynikające z COVID-19 – może więc dochodzić do częstszych naruszeń. 

PAMIĘTAJ! Jeżeli polecona Ci praca zdalna w zw. z ustawą dot. COVID-19 jest niezgodna  

z umową o pracę i zakresem wykonywanych dotychczas czynności, czy też pracodawca każe pracować 

Ci w domu, a Ty nie masz odpowiednich warunków czy też sprzętu - NIE MUSISZ godzić się na to 

polecenie służbowe pracodawcy, ponieważ jest BEZPRAWNE. Więcej na stronie PIP: 

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19.html. 

  

WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA są przede wszystkim 

skodyfikowane w rozdziale trzynastym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, który 

został zatytułowany „Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika”. Regulacje 

te nie wyczerpują, jednakże problematyki odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia, ponieważ 

istnieją jeszcze inne wykroczenia wymierzone przeciwko prawom pracownika, które zostały 

stypizowane w innych aktach prawnych. 

W szczególności czynem naruszającym prawa pracownika będzie: 

 zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 kp powinna 

być́ zawarta umowa o pracę, 

 niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go 

do pracy, 

 wypowiedzenie lub rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, 

naruszające w sposób rażący przepisy prawa pracy, 

 stosowanie wobec pracowników innych kar niż̇ przewidziane w przepisach prawa pracy  

o odpowiedzialności porządkowej pracowników, 

 naruszanie przepisów o czasie pracy lub przepisów o uprawnieniach pracowników związanych 

z rodzicielstwem, 

 nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej, 

 niewypłacanie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia, 

przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny 

pracownika, bezpodstawne obniżanie wysokości tego wynagrodzenia lub świadczenia albo 

dokonywanie bezpodstawnych potrąceń́ - w tym wypłacanie wynagrodzenia niższego niż 2 600 

zł brutto i mniejszego niż 17 zł za godzinę pracy przy umowie cywilnoprawnej – w 2020 r. 

WAŻNE! W DNIU 1.12.2020 r. WEJDZIE W ŻYCIE PRZEPIS, KTÓRY SANKCJONUJE 

ZACHOWANIE PRACODAWCY KARĄ GRZYWNY AŻ DO 45 000 ZŁ. „Kto wbrew obowiązkowi 

wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na 

zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się 
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https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19.html


 

 

egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu 

świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem 

tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące  - podlega karze grzywny od 1 500 zł do 45 000 zł”. 

 

Inne wykroczenia: 

 nieudzielanie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne 

obniżanie wymiaru tego urlopu, 

 niewydanie w terminie pracownikowi świadectwa pracy, 

 nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Za powyższe wykroczenia pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze 

grzywny od 1 000 do 30 000 złotych, którą orzeka sąd. Procedowanie w zakresie wyżej wymienionych 

spraw należy do właściwości sadow rejonowych. Podstawą wszczęcia takiego postepowania jest 

wniosek o ukaranie, który sporządza inspektor pracy występujący w charakterze oskarżyciela 

publicznego. Inspektor pracy może też poprzestać́ na ukaraniu sprawcy wykroczenia mandatem 

karnym w wysokości do 2 000 zł, czy też zobowiązać do usunięcia naruszenia prawa. 

Jednakże, gdy osoba ukarana co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika, popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, 

inspektor pracy może w postepowaniu mandatowym nałożyć́ grzywnę̨ w wysokości do 5 000 zł. 

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ 

Wynagrodzenie za pracę jest jednym z podstawowych praw pracownika, z tegoż powodu 

podlega szczególnej ochronie. W kodeksie pracy został uregulowany termin wypłaty wynagrodzenia: 

 wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym  

i ustalonym z góry terminie, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie 

później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego; 

 jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, 

wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym; 

 składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden 

miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy; 

 pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na 

których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. 

Ustawodawca w art. 282 § 1 pkt 1 jednoznacznie określił, iż: „Kto, wbrew obowiązkowi nie 

wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego 

pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego 

wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń - 

podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł”. W tym wypadku nieistotna jest przyczyna 

niewypłacenia w ustalonym terminie wynagrodzenia, czyn jest zwyczajnie bezprawny. Pracownik 

oczywiście powinien zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o zaistniałych nieprawidłowościach  

i łamaniu jego praw, składając skargę. Inspekcja zobowiązana jest zagwarantować osobie składającej 

skargę anonimowość. Tylko pisemna zgoda nadawcy uprawnia Państwową Inspekcję Pracy do 

udzielenia informacji, iż kontrola przeprowadzona jest w związku ze skargą konkretnego pracownika. 

Pracownik najpóźniej po 30 dniach od dnia złożenia pisma pracownik jest powiadamiany o wynikach 

kontroli. 

         Regulacja zawarta w art. 281 pkt 1 kodeksu pracy stanowi, iż „Kto, będąc pracodawcą lub 

działając w jego imieniu zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22  



 

 

§ 1 powinna być zawarta umowa o pracę – podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł”. 

Wykroczenie to polega na sytuacji, w której pracodawca zawarł przykładowo umowę o dzieło lub 

umowę zlecenie w przypadku, gdy powinna być zawarta umowa o pracę w związku z istnieniem 

stosunku pracy. Legalna definicja stosunku pracy zakłada, iż pracownik musi wykonywać pracę na 

rzecz pracodawcy w miejscu i czasie, które zostały mu wyznaczone. Praca musi być wykonywana pod 

kierownictwem, natomiast w ramach stosunku pracy pracodawca zobowiązuje się do wypłacania 

wynagrodzenia. W konsekwencji tego, o istnieniu między stronami stosunku pracy decyduje charakter 

tegoż stosunku i treść umowy, którą zawarły strony, a nie sama nazwa tej umowy. Wykroczenie to 

zaliczane jest do grupy najczęściej stwierdzanych wykroczeń przeciwko prawom pracownika. 

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy tylko w pierwszym półroczu 2019 roku pracodawcy nie 

wywiązali z wypłaty świadczeń za pracę na kwotę 51,5 mln zł dla ponad 21 000 pracowników. 

Aczkolwiek kwota zaległości może być wyższa, ponieważ ta wskazana odnosi jedynie do wydanych 

przez inspektorów pracy decyzji o natychmiastowej wypłacie wynagrodzenia. 
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