
8. Przestrzeganie przez pracodawców przepisów zawartych w zakładowych  

         układach zbiorowych pracy 

W trakcie kontroli stwierdzono liczne przypadki nieprzestrzegania wymogów 

formalnych związanych z wejściem układu w życie, a mianowicie stosowanie protokołów 

dodatkowych bez ich uprzedniej rejestracji, a także niezgłoszenie do rejestru układów informacji 

dotyczących układu. 

Na tym samym poziomie, jak w latach ubiegłych, kształtował się odsetek 

pracodawców wprowadzających zmiany do układu bez zachowania przewidzianej prawem 

procedury, tj. zawarcia protokołu dodatkowego (20% pracodawców). Zmiany te dotyczyły najczęściej 

zasad wynagradzania, przy czym w ten sposób zarówno obniżano, jak i podwyższano poziom 

wynagrodzeń. 

Z 67 w 2000 r. do 52 w roku sprawozdawczym obniżył się odsetek pracodawców, stosujących 

układy przekształcone z porozumień płacowych, u których stwierdzono występowanie w układzie 

postanowień niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Postanowienia sprzeczne 

z prawem stwierdzono również u 18% pracodawców stosujących układy zawarte po wejściu w życie 

przepisów działu XI Kodeksu pracy o układach zbiorowych pracy (tj. po 26 listopada 1994 r.). 

We wszystkich tych przypadkach inspektorzy pracy – pomimo braku uregulowania ustawowego 

nakładającego na strony układu obowiązek wprowadzania do niego zmian w razie nowelizacji 

przepisów prawa pracy – występowali o dostosowanie treści układów do aktualnie obowiązującego 

stanu prawa. 

Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost, w stosunku do roku 2001, liczby uchybień polegających 

na nierealizowaniu przez pracodawców przepisów układowych dotyczących warunków pracy, w 

tym zwłaszcza czasu pracy. 

W ostatnich dwóch latach odsetek pracodawców naruszających postanowienia układów 

dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych utrzymywał się na tym samym, wysokim 

poziomie (50%). Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło nieterminowego wypłacania wynagrodzeń 

oraz zaniżania ich wysokości. Stwierdzano również przypadki zaprzestania wypłaty wynagrodzenia za 

pracę w związku z utratą płynności finansowej pracodawcy. Ujawniono też nieprawidłowości 

polegające na zaniżaniu wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem nowego, mniej korzystnego 

układu, bez wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umów o pracę. Łącznie 12,4 

tys. pracowników nie otrzymało kwoty 6,5 mln zł (w 2001 r. – 12,9 tys. pracowników kwoty 9,8 mln zł, 

a w 2000 r. – 35 tys. pracowników kwoty 21,2 mln zł).  
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