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Rozdział I. Pojęcie wykroczenia przeciwko 
prawom pracownika i usytuowanie tej kwestii 

w systemie prawnym
Ustawodawca w KW nie zawarł defi nicji legalnej terminu wykroczenie. 

W art. 1 § 1 KW stwierdzono tylko, kto podlega odpowiedzialności za wykro-
czenie („ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez 
ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ogra-
niczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub nagany”). W § 2 dodano, że „nie 
popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przy-
pisać winy w czasie czynu”. Doktryna podkreśla, że wymienione przepisy spe-
cyfi kują wszystkie elementy, jakimi powinien cechować się czyn, by stanowił 
wykroczenie. Jest to zatem: 
1) czyn człowieka, 
2) bezprawny (zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie popełnienia 

czynu), 
3) karygodny (społecznie szkodliwy), 
4) karalny (zabroniony pod groźbą kary), 
5) zawiniony.

Dla zaistnienia wykroczenia elementy te muszą wystąpić łącznie. Brak 
któregokolwiek będzie oznaczał brak wykroczenia1 i dlatego są nazywane pod-
stawowymi zasadami odpowiedzialności za wykroczenia2. W niniejszej pracy 
(w rozdziałach II–IV) scharakteryzowano te elementy. Wraz z wyjaśnianiem 
ich znaczenia przybliżono termin „wykroczenie przeciwpracownicze”. Ono bo-
wiem zawiera się w pojęciu wykroczenia i ma wszystkie ze wspomnianych ele-
mentów określających pojęcie „wykroczenia”. Poza tym ma jednak dodatkowe 
cechy, które powodują, że WPPP wyróżniane są z innych rodzajów wykroczeń. 
Poniżej zostaną przedstawione cechy, które są charakterystyczne tylko dla wy-
kroczeń antypracowniczych.

1 W. Kotowski, Kodeks wykroczeń – komentarz, Warszawa 2009, s. 24.
2 P. Kozłowska-Kalisz, [w:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Ko-

deks wykroczeń – komentarz, pod red. M. Mozgawy, Warszawa 2009, s. 18.
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Podstawową cechą WPPP jest ich przedmiot, którym co do zasady są 
uprawnienia pracowników, głównie z zakresu indywidualnego prawa pra-
cy. Wyjątkiem jest ochrona prawa do partycypacji pracowniczej (prawo z zakre-
su zbiorowego prawa pracy)1. Zbiorowe prawa pracownicze ustawodawca wziął 
pod ochronę w inny sposób – przez stworzenie w ustawach z zakresu zbio-
rowego prawa pracy odpowiednich typów przestępstw. Chodzi tu o ZwZawU 
(art. 35) i SporyZbiorU (art. 26), gdzie przedmiotem ochrony są m.in. wolności 
związkowe i prawo do prowadzenia i rozwiązywania sporów zbiorowych (zbio-
rowe prawa pracownicze)2. Można zatem przyjąć, że WPPP mają za przedmiot 
ochrony indywidualne prawa pracownicze. Bez żadnych wyjątków można to 
stwierdzenie odnieść do KWPPP. Kwestia przedmiotu wykroczeń godzących 
w uprawnienia pracownicze będzie bliżej scharakteryzowana w rozdziale III.

Inną cechą identyfi kującą WPPP jest to, że w zasadzie odpowiedzialność 
mogą ponosić tylko określone podmioty (jest to konsekwencją przedmiotu 
wykroczeń), czyli osoby, które są uprawnione do ingerencji w prawa pracow-
nika lub do określania kształtu tych praw. Z tego powodu WPPP generalnie są 
wykroczeniami indywidualnymi: ich sprawcą nie może być każdy podmiot, lecz 
taki, który spełnia określone wymagania. Analiza podmiotów WPPP zostanie 
przeprowadzona w dalszej części opracowania (rozdział IV).

WPPP odróżniają się od innych rodzajów wykroczeń postępowaniem 
w sprawach o wykroczenia. Mimo że postępowanie w sprawach o WPPP to-
czy się według ogólnych reguł KPW, to pojawiają się tu pewne odrębności. 
Przede wszystkim wniosek o ukaranie przez sąd (którym w I instancji jest sąd 
rejonowy) może wnosić tylko państwowy inspektor pracy lub – według zasad 
ogólnych – prokurator. Organem powołanym do ścigania tych wykroczeń jest 
PIP (art. 10 ust. 1 pkt 15 UoPIP). Na zasadach ogólnych (powołanie do strzeże-
nia praworządności) ścigać te czyny może też prokuratura. Postępowanie wy-
jaśniające, służące stwierdzeniu okoliczności popełnienia wykroczenia, może 
przeprowadzać w tych sprawach inspektor pracy, prokurator bądź na zlecenie 
prokuratora – policja (art. 54 KPW). Następną wyróżniającą cechą jest to, że 
w sprawach mniejszej wagi inspektor pracy, zamiast złożyć wniosek o ukaranie 
do sądu, sam może ukarać sprawcę. Czyni to w trybie mandatowym grzywną od 
20 do 2000 zł lub do 5000 zł w warunkach recydywy3.

Wskazane wyżej odrębności postępowania wydają się najistotniejsze. Obok 
nich istnieją jeszcze inne specyfi czne cechy, wynikające m.in. z Konwencji 

1 Przewidziana: w EuroRadyZakł (art. 39); w EuroZgrupU (art. 133); w InfKonsU (art. 19); 
w EuroSpółdzU (art. 111).

2 W. Radecki, Granice ingerencji prawa karnego w stosunki pracy, Prok. i Pr. Nr 6/2005, s. 14.
3 T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2009, s. 485; J. Iwulski, W. Sanetra, Komentarz do Kodeksu 

pracy, Warszawa 2009, s. 1305 i nast.
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Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy1 oraz UoPIP. Ze względu na fakt, 
że przedmiotem niniejszej analizy jest tylko aspekt materialnoprawny WPPP, 
w dalszej części wywodu niuanse te zostaną pominięte.

Inną cechą wyróżniającą WPPP jest ich regulacja poza KW – w wie-
lu aktach ustawodawstwa prawa pracy. Wydawać by się mogło, że wy-
kroczenia tego typu stanowią wszystkie wykroczenia pojawiające się w: KP 
(art. 281–283), w przepisach wprowadzających KP (art. XII)2, w SpołInsPracU 
(art. 22), w PromocZatrudU (art. 119–124), w FudnŚwSocU (art. 12a), 
w PracStatkiU (art. 92–95), w EuroSpółdzU (art. 111), w PracTymU (art. 27), 
w EuroRadyZakłU (art. 39), w EuroZgrupU (art. 133), w InfKonsU (art. 19),  
w PracTranSpółU (art. 52), w PracPodwU (art. 30) czy w OgrSwobDziałU 
(art. 15). Warto jednak wskazać, że ustawodawca oprócz pojęcia „WPPP”, 
używanego w tytule działu trzynastego KP, wprowadza do ustawodawstwa 
pojęcie „wykroczenia związanego z wykonywaniem pracy zarobkowej”3 
(tytuł działu VII KPW). Wyodrębnienie tego pojęcia i nieposługiwanie się 
określeniem „WPPP” wynika z tego, że nie wszystkie czyny stanowiące wy-
kroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej godzą w uprawnie-
nia pracownicze i dlatego nie wszystkie z nich można nazwać WPPP4. Część 
z nich narusza inne niż prawa pracownicze dobra i wartości chronione przez 
ustawodawstwo pracy. Na podstawie powyższego można skonstruować na-
stępujący podział wykroczeń pojawiających się w ramach ustaw prawa pracy. 
W podziale tym, w celu zobrazowania otoczenia prawnego omawianych wy-
kroczeń, uwzględniono też inne niż wykroczenia czyny o charakterze karnym 
odnoszące się do stosunków prawnych związanych z wykonywaniem pracy 
o charakterze zarobkowym – przestępstwa przeciwko prawom osób wykonu-
jących pracę zarobkową (dalej: PPPOWPZ).

1 Konwencja Nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu z 11.7.1947 r. (Dz.U. 
z 1997 r. Nr 72, poz. 450); L. Florek, Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, PiZS Nr 3/2008, 
s. 18–20.

2 Ustawa z 26.6.1974 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r. Nr 24, 
poz. 142).

3 To określenie nawiązuje brzmieniem do tytułu rozdziału XVIII KK: „Przestępstwa przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową”; zauważa to też T.M. Nycz, wskazując, że wynika 
to z chęci ustawodawcy ujednolicenia nazewnictwa przestępstw i wykroczeń w sprawach pracow-
niczych z uwagi na chronienie przez te przepisy tego samego dobra prawnego (T.M. Nycz, Kodeks 
pracy z komentarzem, Kraków–Tarnobrzeg 2009, s. 799 i nast.).

4 T.M. Nycz, Kodeks pracy..., s. 799 i nast.
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Powyższa klasyfi kacja składa się niejako z trzech kryteriów przyporządko-
wania. Pierwszym z nich jest ciężar czynu zabronionego, co dotyczy podziału 
na wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej i PPPOWPZ. 
Drugim kryterium jest przedmiot ochrony wykroczeń związanych z wykony-
waniem pracy zarobkowej. Przedmiotem tym może być prawo pracownicze lub 
inna wartość związana z wykonywaniem pracy zarobkowej, stąd wyodrębnie-
nie dwóch kategorii w ramach wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy 
zarobkowej. Trzecim kryterium zastosowanym w ramach podziału kategorii 
„WPPP” jest sposób ochrony praw pracowniczych przez ustawodawcę. Może 
on polegać na bezpośrednim chronieniu praw pracowniczych lub na chronieniu 
ich w sposób pośredni. W przypadku ochrony pośredniej przepis bezpośrednio 
chroni inne wartości niż prawa pracownicze.

Kwestia rozdziału WPPP od PPPOWPZ zostanie poruszona w rozdziale II 
opracowania1. Poniżej natomiast zostanie dokonane przyporządkowanie wykro-

1 Mimo że rozdział II (z uwagi na zawężenie tematyki pracy do KWPPP) dotyczy tylko wy-
odrębnienia WPPP od PPPOWPZ, to uwagi tam przedstawione odnosić się mogą do szerszego 
problemu: podziału czynów zabronionych odnoszących się do stosunków prawnych związanych 
z wykonywaniem pracy o charakterze zarobkowym na wykroczenia związane z wykonywaniem 
pracy zarobkowej i PPPOWPZ.

Ważne

CZYNY ZABRONIONE ODNOSZĄCE SIĘ DO STOSUNKÓW 
PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRACY 

O CHARAKTERZE ZAROBKOWYM

wykroczenia związane 
z wykonywaniem pracy zarobkowej

PPPOWPZ

wykroczenia związane 
z wykonywaniem pracy 

zarobkowej niebędące WPPP

których 
przedmiotem 
ochrony jest 
bezpośrednio 

prawo 
pracownicze

WPPP

których 
przedmiotem 

ochrony 
jest prawo 

pracownicze 
tylko pośrednio
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czeń, które występują w ustawodawstwie prawa pracy do grup wyodrębnionych 
w powyższym podziale.

Spośród wykroczeń zawartych w aktach prawa pracy do kategorii WPPP, 
których przedmiotem ochrony jest bezpośrednio prawo pracownicze, zaliczymy 
większość wykroczeń znajdujących się w KP w art. 281–283 (co zostanie omó-
wione w § 1 rozdziału II) oraz wykroczenia z art. 93 i 94 PracStatkiU. Arty-
kuł 93 PracStatkiU chroni prawo pracowników wykonujących pracę na morskim 
statku handlowym do prawidłowego zawierania umowy o pracę na statku, prawo 
do prawidłowych wpisów na listę załogi statku lub poprawnego wpisu w ksią-
żeczce żeglarskiej. Przepis ten bierze pod ochronę też prawo pracowników pracu-
jących na morskich statkach handlowych do wykonywania pracy w odpowiednim 
czasie pracy, określonym w art. 53–63 PracStatkiU. Artykuł 93 ust. 2 oraz nie-
które normy z art. 94 PracStatkiU chronią prawo pracownika do pracy w bez-
piecznych i higienicznych warunkach pracy (m.in.: ochrona prawa do właściwego 
zaopatrzenia na statku, odpowiedniej opieki lekarskiej czy prawa do odpowied-
nich warunków pomieszczeń znajdujących się na statku). W pozostałych normach 
z art. 94 PracStatkiU są wzięte pod ochronę takie prawa pracowników morskich 
statków handlowych, jak: prawo do wypoczynku, prawa w zakresie uprawnień 
wynikających z posiadania książeczki żeglarskiej i wpisania na listę załogi statku, 
prawo w zakresie możliwości powrotu do kraju1.

Podobna sytuacja występuje w przypadku PracPodwU. W ustawie tej wzię-
to pod ochronę prawo pracownika do świadczenia prac podwodnych w bez-
piecznych warunkach, zorganizowanych przez osoby mające odpowiednie kwa-
lifi kacje. Prawo to jest tu bezpośrednim przedmiotem ochrony2. Analogiczna 
sytuacja występuje w art. 27 PracTymU, który chroni bezpośrednio prawo pra-
cownika tymczasowego do wykonywania pracy w warunkach odpowiadających 
standardom BHP3. Mimo że to prawo jest w taki sposób chronione już przez 
art. 283 § 1 KP, to ustawodawca w sposób jednoznaczny precyzuje kwestię 
odpowiedzialności za wykroczenia w przypadku trójpodmiotowego stosunku 
pracy tymczasowej4.

Kolejnym WPPP, którego przedmiotem ochrony jest bezpośrednio pra-
wo pracownicze, jest art. 12a FundŚwSocU. Ustawodawca chroni tu wprost 
prawa pracowników wynikające z wymienionej ustawy. Podobna sytuacja 
zachodzi też w przypadku art. 39 EuroRadyZakł, art. 133 EuroZgrupU, 

1 W. Kotowski, B. Kurzępa, Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, Warszawa 2006, s. 501–509.
2 Ibidem, s. 531–534.
3 Ibidem, s. 528–531.
4 M. Pędziwiatr, Uprawnienia kierownicze w stosunku pracy tymczasowej, PiZS Nr 5/2008, 

s. 15; A. Sobczyk, Zatrudnienie tymczasowo: komentarz, Warszawa 2009.
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art. 111 EuroSpółU, art. 19 InfKonsU oraz art. 52 PracTranSpółU. Bezpo-
średnio ochrona objęto tu prawo do partycypacji pracowniczej1. 

Drugą wyróżnioną podgrupą WPPP są wykroczenia, których przedmiotem 
ochrony są prawa pracownicze tylko w sposób pośredni. Można tutaj zaliczyć 
niektóre wykroczenia z art. 281–283 KP. Kwestia ta zostanie jednak omówiona 
w § 1 rozdziału III opracowania. Do wspomnianej kategorii zaliczyć należy 
też art. XII przepisów wprowadzających KP. Artykuł ten stanowi, że wy-
kroczeniem jest naruszenie wydanych przez gminę przepisów o dniach i go-
dzinach otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów ga-
stronomicznych i zakładów usługowych dla ludności. Przepisy te określając 
godziny otwierania i zamykania powyższych lokali, wpływają też na czas pracy 
pracowników wykonujących obowiązki w tych placówkach. Uwzględniając też 
fakt regulacji tej kwestii w akcie należącym do ustawodawstwa prawa pracy, 
można stwierdzić, że wykroczenie to jest WPPP. Takiego zakwalifi kowania 
można dokonać tylko w sensie szerokim, gdyż pracownicze uprawnienia są 
tu chronione tylko w sposób pośredni. Podobna sytuacja istnieje w przypadku 
art. 22 SpołInsPracU. Bezpośrednio typizacja tego wykroczenia chroni prawi-
dłowość działania społecznych inspektorów pracy. Pośrednio przepis ten chroni 
prawo pracowników do BHP, gdyż społeczni inspektorzy pracy stoją na straży 
wykonywania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny. Mając zaś możliwość 
swobodnego działania, mogą czuwać nad tym w sposób pełny2.

Wśród wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej oprócz 
wykroczeń przeciwpracowniczych są też inne wykroczenia, które w sposób 
opisowy (ze względu na brak innej wspólnej cechy) można nazwać wykrocze-
niami związanymi z wykonywaniem pracy zarobkowej, niebędącymi WPPP. 
Wykroczenia te, mimo że są uregulowane w ustawodawstwie prawa pracy, 
nie chronią praw pracowniczych. Zostały ustanowione w celu ochrony innych 
ważnych z punktu widzenia prawa pracy wartości. Do takich wykroczeń należą 
wykroczenia z PromocZatrudU. W art. 119–124 PromocZatrudU usytuowa-
no wykroczenia, których przedmiotem ochrony nie jest prawo pracowników, 
ale ochrona funkcjonowania rynku pośrednictwa pracy. Podobne wykroczenie, 
pełniące takie same funkcje znajduje się w art. 92 PracStatkiU. Jest to jed-
nak wykroczenie, które może być popełnione przez bardziej skonkretyzowany 
podmiot (podmiot, który prowadzi pośrednictwo pracy dla osób poszukujących 
pracy na statkach).

Do kategorii wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarob-
kowej, niebędących WPPP zaliczyć trzeba również wykroczenie z art. 15 

1 W. Kotowski, B. Kurzępa, Wykroczenia..., s. 522–528 oraz 546–551.
2 Ibidem, s. 497.
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OgrSwobDziałU. Wykroczenie to nie należy do WPPP, ponieważ nie zostało 
ustanowione w celu chronienia praw pracowniczych, lecz by zapobiegać wy-
korzystaniu u nowego pracodawcy przez osoby zajmujące niegdyś określone 
funkcje publiczne informacji, w których posiadanie weszły w czasie sprawowa-
nia tych funkcji1.

Kategoria wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej, nie-
będących WPPP, celowo została tak nazwana, a nie jako wykroczenia związane 
ze stosunkiem pracy, niebędące WPPP. Nie wszystkie bowiem z tych wykro-
czeń mogą być popełnione w ramach stosunku pracy. Wykroczenia te mogą 
być przykładowo popełniane przed zawarciem stosunku pracy (np. wykroczenia 
z PromocZatrudU czy wykroczenia z art. 92 PracStatkiU).

Powyższy wywód miał na celu wyodrębnienie spośród czynów zabronio-
nych związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej tylko tych wykroczeń, 
o których traktować będzie niniejsza analiza. Praca ta będzie bowiem dotyczyła 
tylko wykroczeń umiejscowionych w art. 281–283 KP. Poza przedmiotem za-
interesowania zostaną wszystkie pozakodeksowe WPPP, a także wykroczenia 
związane z wykonywaniem pracy zarobkowej, niebędące WPPP.

Jak już wspomniano, przy okazji wskazywania pewnych odrębnych cech, 
którymi charakteryzują się WPPP, podjęta zostanie próba stworzenia właściwej 
dla tego pojęcia defi nicji. Taka nie pojawia się często w literaturze przedmiotu, 
gdzie wyjaśnia się zwykle tylko termin „wykroczenie” i podstawowe zasady od-
powiedzialności z zaakcentowaniem, że zasady te odnoszą się do WPPP na pod-
stawie art. 48 KW. W pracach tych próbuje się scharakteryzować pojęcie WPPP 
przez podanie wykazu tych wykroczeń i opis ich znamion2. Jedynie M. Nałęcz 
kreuje defi nicję analizowanego pojęcia. Stwierdza on, że „WPPP polega na na-
ruszeniu praworządności we wskazanych w przepisach art. 281, 282, 283 KP 
obszarach prawa pracy”. Przeciwko tej defi nicji należy wysunąć kilka istotnych 
zarzutów. Po pierwsze, nie obejmuje wszystkich WPPP (resztę wykroczenia 
tego typu Autor nazywa mianem wykroczeń w dziedzinie prawa pracy, mimo że 
wśród nich są też czyny, które godzą w uprawnienia pracowników). Po drugie, 
nie odnosi się do podmiotów, które jako jedyne mogą być odpowiedzialne za 
tego rodzaju czyny. Przecież może się okazać, że dojdzie do naruszenia prawo-
rządności we wskazanym w tej defi nicji obszarze, ale nie będzie to WPPP, po-
nieważ czyn zostanie popełniony przez podmiot, który nie może być odpowie-
dzialny za takie wykroczenie. Chcąc stworzyć defi nicję wyraziście obrazującą 

1 W. Kotecki, B. Kurzępa, op. cit., s. 510.
2 S. Samol, [w:] Z. Niedbała, D.E. Lach, M. Piotrowski, S. Samol, M. Skąpski, K. Ślebzak, pod 

red. Z. Niedbały, Warszawa 2009, s. 257–259; A.M. Świątkowski, Polskie prawo pracy, Warszawa 
2010, s. 261–263; T. Liszcz, Prawo..., s. 464–468; K. Rączka, [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Racz-
kowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009–2010, s. 1035–1046.

Zdaniem 
Autorki
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wszystkie konstytutywne elementy wykroczenia przeciwpracowniczego, należy 
odnieść się nie tylko do miejsca regulacji, ale też do kilku innych istotnych cech.

Poszukując defi nicji właściwej dla WPPP, należy wskazać na cztery takie 
cechy:
1) szczególny przedmiot ochrony (prawa pracownicze);
2) szczególny podmiot odpowiedzialny za tego rodzaju wykroczenie;
3) możliwość prowadzenia postępowania w sprawach WPPP przez inspekto-

rów pracy;
4) szczególne miejsce regulacji.

Na podstawie powyższego wykazu można stwierdzić, że WPPP to takie 
wykroczenie (czyn człowieka, bezprawny, karygodny, karalny, zawiniony), 
którego przedmiotem ochrony są uprawnienia pracownicze. Może ono być 
popełnione tylko przez określone podmioty (osoby uprawnione do ingeren-
cji w pracownicze prawa). Ponadto takie wykroczenie musi być uregulowane 
w ustawowych przepisach prawa pracy w rozumieniu art. 9 KP, a w jego 
sprawie może toczyć się postępowanie z udziałem inspektora pracy na pod-
stawie rozdziału VII KPW.

Defi nicja ta pomaga wyodrębnić wykroczenia przeciwpracownicze z całego 
systemu wykroczeń i zrozumieć, że różnią się one od innych wykroczeń nie 
tylko materialnoprawnym rozumieniem, ale także specyfi ką formalnoprawną. 
Ta ostatnia może niejednokrotnie wpływać na interpretację strony materialno-
prawnej. Wiąże się to z tym, że głównymi podmiotami (ze względu na pełnione 
przezeń funkcje wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 15 UoPIP) dokonującymi wy-
kładni materialnoprawnego prawa wykroczeń są organy PIP z art. 17 UoPIP, 
które przeprowadzając kontrole u podmiotów zatrudniających, wykrywają czy-
ny naruszające prawo pracy i kwalifi kują je jako wykroczenia przez subsumcję 
pod odpowiednie przepisy. Nie można więc lekceważyć faktu, że oba aspekty 
– i materialnoprawny, i procesowy – stanowią jedną regulację prawa WPPPP.

Zapamiętaj
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Rozdział II. Wykroczenia przeciwko prawom 
pracowniczym a przestępstwa przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową

§ 1. Kryteria rozgraniczające przestępstwa popełnione 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową 

od wykroczeń antypracowniczych

Przestępstwo to czyn człowieka, bezprawny (naruszający normę sank-
cjonowaną i niepopełniony w okolicznościach wyłączających bezprawność) 
oraz karalny (wypełniający znamiona danego typu rodzajowego przestęp-
stwa zabronionego pod groźbą kary i niepopełniony w okolicznościach wy-
łączających karalność). Jest on ponadto karygodny (o wyższym niż zniko-
my stopniu społecznej szkodliwości) i zawiniony (popełniony w sytuacji, 
w której nie można wymagać od sprawcy dochowania wierności prawu)1. 

W drodze noweli z 1998 r.2, która dostosowała KW do pojęć z KK, przyjęto 
koncepcję wykroczenia analogiczną do koncepcji przestępstwa. W związku 
z tym wykroczenie to według art. 1 § 1 KW „[...] czyn społecznie szkodli-
wy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod 
groźbą kary”. Artykuł 47 § 1 KW wskazuje, że „czynem zabronionym jest 
zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej”, a art. 1 § 2 KW 
dodaje, że „nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli 
nie można mu przypisać winy w czasie czynu”. Jak widać, przestępstwo 
i wykroczenie to czyny o zbliżonej, lecz nie identycznej konstrukcji3, co 

1 K. Indecki, A. Liszewska, Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środkach 
penalnych, Warszawa 2004, s. 84–86.

2 Ustawa z 28.8.1998 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy – Kodeks pracy 
i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113, poz. 717).

3 W doktrynie istnieją spory na temat kryteriów, które rozgraniczają wykroczenie od pojęcia 
przestępstwa. Część autorów przyjmuje, że wykroczenia są trzecią, obok występków i zbrodni, po-
stacią przestępstwa. Inni twierdzą, że wykroczenia to odrębna jakość niż przestępstwa, na co ma 
wskazywać art. 7 § 1 KK i pochodzenie wykroczeń od szeroko pojętego prawa administracyjnego. 
Trzecia grupa autorów przyjmuje koncepcję pośrednią, według której prawo wykroczeń jest częścią 
prawa karnego sensu largo, a odpowiedzialność za te czyny to odpowiedzialność karna sensu largo. 
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dotyczy też płaszczyzny PPPOWPZ i WPPP1. Poniżej zostaną wykazane ele-
menty rozróżniające te dwa pojęcia.

Jednym z podstawowych kryteriów rozgraniczających PPPOWPZ od 
WPPP jest to, że wszystkie PPPOWPZ są umieszczone w podstawowym 
akcie dotyczącym przestępstw – w części szczególnej KK (pomijając kontro-
wersyjny przypadek przestępstw z ZwZawU2 i SporyZbiorU3), a WPPP miesz-
czą się poza podstawowym aktem w zakresie wykroczeń – poza częścią 
szczegółową KW. Usytuowano je natomiast w KP i innych aktach4. 

Aspektem wspólnym WPPP i PPPOWPZ, który prima facie może wydać 
się aspektem różniącym te pojęcia, jest zakres przedmiotowy. Na odmienne 
podejście ustawodawcy do tych dwóch kategorii czynów mogą wskazywać ty-
tuły poszczególnych fragmentów kodeksów. Rozdział XXVIII KK5 zatytułowa-
no: „Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową”6, 
a dział trzynasty KP nazwano: „Odpowiedzialność za WPPP”. Za odrębnością 
analizowanych pojęć mogłoby przemawiać to, że zakresy logiczne wyrażeń: 
„prawa pracownika” i „prawa osób wykonujących pracę zarobkową” są różne, 
choć pierwszy zawiera się w drugim. Odrębność pojęciowa może jednak tylko 
złudnie odróżniać PPPOWPZ od WPPP. Mimo tytułu działu trzynastego KP nie 
ujęto tam bowiem jedynie wykroczeń chroniących prawa pracownicze. Obej-
muje on wykroczenia, które nie dotyczą tylko pracowników (np. art. 283 § 1 
KP) albo odnoszą się tylko do innych niż pracownicy osób wykonujących pracę 
zarobkową (np. 283 § 2 pkt 9 KP). Z kolei tytuł rozdziału XXVIII KK może 

Traktują oni wykroczenia jak czyny zbliżone do przestępstw, ale przestępstwami niebędące; por.: 
M. Bojarski, W. Radecki, Oceny prawne obszarów stycznych wykroczeń i przestępstw, Wrocław 
1989, s. 5–28.

1 T. Jarosz, Przestępstwo a wykroczenie, Inspektor Nr 12/1999, s. 26–27.
2 Na kontrowersyjność przyporządkowania tych przypadków do przestępstw wskazuje W. Ra-

decki, Granice…, s. 14.
3 Art. 35 ZwZawU; art. 26 SporyZbiorU.
4 Projekt nowego KW z 1995 r. przewidywał zebranie wszystkich, dotychczas rozsianych po 

ustawodawstwie typów wykroczeń. Dotyczyło to również WPPP. Jednak próbę stworzenia takiej 
kodyfi kacji porzucono w 2006 r.; zob: T. Bojarski, Polskie Prawo Wykroczeń. Zarys Wykładu, War-
szawa 2009, s. 64.

5 Jeden typ przestępstw mających znaczenie dla praw osób wykonujących pracę zarobkową 
umieszczono w innym miejscu KK niż pozostałe. Chodzi o przestępstwo udaremniania lub utrud-
niania czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli (art. 225 § 2) z rozdziału XXIX KK 
„Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego”. 
Choć przepis ten chroni prawidłowy przebieg czynności kontrolnych inspektora pracy, to pośrednio 
dotyczy ochrony praw osób wykonujących pracę zarobkową. Przepis ten mógłby być zatem zlokali-
zowany w rozdziale XXVIII. Por.: W. Radecki, Przestępstwa przeciwko..., s. 23.

6 Jest to istotna zmiana względem sytuacji z KK z 1969 r. W tamtym czasie analogiczny roz-
dział nosił nazwę: „Przestępstwa przeciwko prawom pracownika”. Zmiana nazwy musi mieć zatem 
znaczenie i może wskazywać na chęć objęcia ochroną szerszej niż poprzednio kategorii podmiotów.


