
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 43. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 listopada 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego 

Jak wynika z art. 37 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli w trakcie kon-

troli zostanie stwierdzone wykroczenie polegające na naruszeniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzący kontrolę inspektor pracy ma możli-

wość nałożenia mandatu karnego lub wystąpienia do sądu z wnioskiem o ukaranie. Prowadzący kontrolę 
inspektor pracy nie ma jednak w tym zakresie pełnej dowolności, na co może wskazywać użycie słowa „lub”. 

Możliwość ukarania mandatem ograniczona jest bowiem do przypadków, w których faktyczny wymiar na-

kładanej kary nie przekracza kwoty 2 tysięcy zł, co wynika z przepisów rozdziału 17 ustawy z dnia 
24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Analizując przepisy przywołanej na wstępie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

można stwierdzić, że w zdecydowanej większości zapisanych w niej przepisów karnych dolna granica kary 
przekracza wspomniany próg 2 tysięcy zł. Możliwość zastosowania niższej kary występuje w przypadku 

zaledwie pięciu wykroczeń określonych w przywołanej ustawie. Stąd też zawsze wtedy, kiedy dolna granica 

kary przekracza przedmiotowy próg, inspektorowi pracy pozostaje jedynie skierowanie sprawy do sądu. Nie 

ulega wątpliwości, że postępowanie mandatowe jest zdecydowanie szybsze niż postępowanie sądowe, a za-
tem w drodze tego pierwszego możemy liczyć na sprawniejsze ukaranie winnych przekroczenia przepisów 

prawa pracy, a w związku z tym na skuteczniejsze wyegzekwowanie stanu prawnie pożądanego. 

Pragnę nadto nadmienić, że przedmiotowy problem poruszony został przeze mnie także w wystąpieniu do 
ministra pracy i polityki społecznej. Na podstawie uzyskanych wyjaśnień można stwierdzić, że aktualna ten-

dencja zmierza do zaostrzania kar za naruszenia przepisów prawa pracy. Wiąże się to między innymi z pod-

noszeniem ich dolnej granicy. Wydaje się przeto, że nie jest możliwe dostosowanie ustawy o promocji za-

trudnienia i instytucjach rynku pracy do zapisów kodeksowych poprzez obniżenie dolnej granicy kary za 
poszczególne wykroczenia. 

Ze względu na powyższe zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o rozważenie zainicjowania zmian 

legislacyjnych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ce-
lem tych zmian byłoby podniesienie wysokości kwoty, która w aktualnym wymiarze poważnie ogranicza 

możliwość stosowania postępowania mandatowego w przypadku kar nakładanych przez organy Państwowej 

Inspekcji Pracy. Przyjęcie proponowanego rozwiązania powinno rozszerzyć katalog opisanych ustawą o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wykroczeń, do których ma zastosowanie postępowanie 

mandatowe, a tym samym powinno przyczynić się do sprawniejszego egzekwowania prawa. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




