
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 
 

Przypominamy o najważniejszych przepisach regulujących odpowiedzialność pracodawcy za 
wykroczenia przeciwko prawom pracownika wraz ze zmianami wynikającymi z wejścia w 
życie z dniem 1 lipca 2007 r. nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - Dziennik Ustaw 
nr 89 poz.589  
 

Kodeks pracy 

Art. 281. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 

1. zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 
powinna by zawarta umowa o pracę,  

2. nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę,  
3. wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, 

naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,  
4. stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o 

odpowiedzialności porządkowej pracowników,  
5. narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników 

związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,  
6. nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 

osobowych pracowników,  
7. pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta 

osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem  

- podlega karze grzywny od 1 000 z do 30 000 zł. 

Art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi: 

1. 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,  

2. nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub 
bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,  

3. nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy,  

- podlega karze grzywny od 1 000 z do 30 000 zł. 

Art. 283. § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakładzie pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega 
przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, - podlega karze grzywny od 1000 zł do 
30000 zł. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto: 

9. bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy 
lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.  
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Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 

Art. 27. 1. Kto, będąc pracodawcą użytkownikiem lub działając w jego imieniu, nie zapewnia 
pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu 
wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej lub nie wyposaża stanowiska pracy 
pracownika tymczasowego w maszyny i inne urządzenia techniczne, które spełniają 
wymagania dotyczące oceny zgodności, podlega karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega, kto, będąc pracodawcą użytkownikiem lub działając w jego 
imieniu, nie wypełnia uzgodnionych na piśmie z agencją pracy tymczasowej obowiązków 
pracodawcy, w tym: 

1. nie dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz 
środków ochrony indywidualnej;  

2. nie zapewnia pracownikowi tymczasowemu napojów i posiłków profilaktycznych;  
3. nie zapewnia przeszkolenia pracownika tymczasowego w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz szkolenia okresowego;  
4. nie zapewnia ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy 

pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy;  
5. nie informuje pracownika tymczasowego o ryzyku zawodowym, które wiąże się z 

wykonywaną pracą, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami;  
6. nie wypełnia innych obowiązków, uzgodnionych z agencją pracy tymczasowej, 

związanych z wykonywaniem pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego.  

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Art. 119.  

1. Kto zatrudnia lub powierza wykonywanie innej pracy zarobkowej bezrobotnemu, nie 
zawiadamiając o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie 
niższej niż 3.000 zł.                                          

2. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą 
bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie 
niższej niż 500 zł.                                              3. Sprawca nie podlega odpowiedzialności, 
jeżeli przed dniem przeprowadzenia kontroli obowiązek, o którym mowa odpowiednio w art. 
36 ust. 7 i art. 74, został już spełniony. 

Art. 120.  

1.Kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę, o 
którym mowa w art. 88, lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w 
zezwoleniu na pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł. 

2. Cudzoziemiec, który wykonuje pracę bez zezwolenia, o którym mowa w art. 88, lub na 
innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, podlega 
karze grzywny nie niższej niż 1.000 zł. 
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Art. 121.  

1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi agencję 
zatrudnienia, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł. 

2. Kto prowadząc agencję zatrudnienia, pobiera od osoby, dla której poszukuje zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej, dodatkowe opłaty inne niż kwota wymieniona w art. 85 ust. 2 pkt 
7, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł. 

3. Tej samej karze podlega, kto prowadząc agencję zatrudnienia, nie przestrzega zasady 
zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie 
etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub 
ze względu na przynależność związkową. 

Art. 122. 1. Kto: 

1. nie dopełnia obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy lub nie opłaca ich w 
przewidzianym przepisami terminie,  

2. nie zgłasza wymaganych danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ 
na wymiar składek na Fundusz Pracy lub udziela w tym zakresie 
nieprawdziwych wyjaśnień albo odmawia ich udzielenia  

- podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł. 

2. Sprawca nie podlega odpowiedzialności, jeżeli przed dniem przeprowadzenia kontroli 
zaległe składki na Fundusz Pracy zostały już opłacone w wymaganej wysokości. 

Art. 123. Kto ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, 
narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu 
na przynależność związkową odmówi zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu 
zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego, podlega karze grzywny nie niższej niż 
3.000 zł. 

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

Art. 12a. 1. Kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za 
wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania 
niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny. 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, orzeka się na podstawie wniosku pochodzącego od 
waściwego organu Państwowej Inspekcji Pracy w trybie określonym przepisami Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia. 
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