
9. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy 

W roku sprawozdawczym odmowę rozpatrzenia wniosku o rejestrację układu i protokołu 

wydano w przypadku 14,6% złożonych wniosków (w 2001 r. – 15,5%). Strony układu nadal wykazują 

się zbyt małą znajomością obowiązujących od dnia 5 maja 2001 r. nowych przepisów dotyczących 

trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy. 

Odsetek odmów rejestracji układów i protokołów w stosunku do liczby wniosków o rejestrację 

wyniósł 1,8% (w 2001 r. – 2,8%). W 6 przypadkach strony odwołały się od odmowy rejestracji do sądu. 

W 1 przypadku sąd oddalił odwołanie, w 2 przypadkach postępowanie zostało umorzone ze względu 

na cofnięcie wniosku przez wnioskodawcę, a 3 odwołania nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. 

Znacznie zmniejszył się odsetek układów (z 57% w 2001 r. do 23% w 2002 r.) i protokołów 

dodatkowych (z 13% w 2001 r. do 6% w 2002 r.) zawierających postanowienia niezgodne 

z prawem. 

W dalszym ciągu zauważa się zmniejszenie liczby zawieranych układów i protokołów 

dodatkowych. Nadal też – co należy uznać za pozytywne zjawisko – utrzymuje się tendencja 

odchodzenia od porozumień o stosowaniu w całości lub w części układu przez podmioty niebędące 

jego stronami i zgłaszanie do rejestracji własnych układów zakładowych. W 1999 r. zarejestrowano 

31 takich porozumień, w 2000 r. – 56, w 2001 r. – 11 a w 2002 r. – 17. 

Spośród zarejestrowanych w roku sprawozdawczym 310 zakładowych układów zbiorowych pracy, 

195 zostało zawartych po rozwiązaniu poprzedniego układu, a 115 układów – u pracodawców 

nieobjętych dotychczas takim układem. 

Zarejestrowane w 2002 r. zakładowe układy zbiorowe pracy objęły ogółem 117 653 

pracowników. Najwięcej układów zawarto dla pracowników zatrudnionych w przetwórstwie 

przemysłowym (149 układów obejmujących łącznie 62 476 pracowników). Z zakresu podmiotowego 

układów wyłączano często pracowników młodocianych oraz pracowników średniego i wysokiego 

szczebla, których wynagrodzenie uzależnione jest od wyników ekonomiczno – finansowych zakładu 

(np. pracowników marketingu). 

Zakres regulacji układowej obejmował przede wszystkim zasady wynagradzania (składniki 

wynagrodzenia, ich wysokość, zasady przyznawania różnego rodzaju nagród i premii oraz odpraw 

emerytalnych i rentowych), a także warunki pracy, zwłaszcza czas pracy (normy czasu pracy 

obowiązujące pracowników w określonych systemach czasu pracy, rozkłady czasu pracy i okresy jego 

rozliczania) oraz urlopy wypoczynkowe. Jednocześnie daje się zauważyć, że strony coraz częściej 

rezygnują z określania w układzie zagadnień dotyczących warunków pracy, pozostawiając 

tę materię do uregulowania – ze względu na mniej skomplikowaną procedurę dokonywania zmian –

 w regulaminie pracy. Przedmiotem regulacji układowej, choć w mniejszym zakresie, 

były zagadnienia dotyczące kształtowania w zakładzie bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy oraz zasady współpracy z organizacjami związkowymi(np. określano warunki, na jakich 

pracodawca jest zobowiązany udostępnić pomieszczenia i urządzenia techniczne niezbędne do 

wykonywania działalności związkowej). W wielu układach zamieszczano zapisy 

dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jednakże dotyczyły one najczęściej 

rezygnacji z tworzenia funduszu lub obniżenia wysokości odpisów na ten fundusz. Sporadycznie 

ustalano, że pracownikom będą wypłacane świadczenia urlopowe według przepisów ustawy o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

W ostatnich latach strony coraz rzadziej wprowadzają do układów uregulowania 

korzystniejsze dla pracowników od ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Przykładowo 

spośród zarejestrowanych w 2002 r. 310 zakładowych układów zbiorowych pracy tylko 

37 przewidywało korzystniejsze, niż przewidziane w Kodeksie pracy, zasady wynagradzania za pracę 

w godzinach nadliczbowych, 37 – za pracę w niedziele i święta, 79 – za pracę w porze nocnej. 



W 11 układach przewidziano wyższy, niż określony w ustawodawstwie pracy, wymiar urlopu 

wypoczynkowego, w 8 – zagwarantowano pracownikom zatrudnionym przy pracach uciążliwych lub 

szkodliwych urlopy dodatkowe, a w 6 – przewidziano skrócony wymiar czasu pracy. Dłuższe, niż 

ustawowe okresy wypowiedzenia ustalono w 14 układach. W 98 – skrócono normy czasu pracy – 

najczęściej do 40 godzin na tydzień. 

Generalnie, podobnie jak w poprzednim roku, w zgłoszonych do rejestracji w 2002 r. układach 

zawartych po rozwiązaniu dotychczas obowiązujących, występowała tendencja do ograniczania 

zakresu przysługujących pracownikom świadczeń. Dotyczyło to zwłaszcza ograniczania 

wysokości takich świadczeń jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne czy też inne dodatki do 

wynagrodzeń. Szereg zmian polegających na obniżeniu niektórych świadczeń gwarantowanych 

układem wprowadzano również w drodze protokołów dodatkowych. Ustalano np. mniej korzystne 

zasady przyznawania nagród jubileuszowych lub likwidowano te świadczenia, obniżano wysokość 

odpraw emerytalnych i rentowych, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, 

dodatków za pracę w porze nocnej oraz za pracę w godzinach nadliczbowych, ustalając je na 

poziomie kodeksowym. Utrzymuje się też tendencja do przekształcania premii regulaminowych 

w uznaniowe nagrody lub ścisłego powiązania prawa do premii z osiągnięciem zysku. Dodatkowe 

elementy wynagrodzenia, jeśli zostają utrzymane, mają najczęściej charakter wyłącznie motywacyjny, 

idący w kierunku podnoszenia jakości i wydajności pracy. 

Protokołami dodatkowymi – oprócz modyfikacji składników wynagrodzenia wynikających 

z pogorszenia się sytuacji finansowej pracodawców – wprowadzano zmiany do układów w związku z 

dokonaną w 2002 r. nowelizacją Kodeksu pracy oraz uchwaleniem ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 

Ograniczanie w nowo zawieranych układach zbiorowych pracy zakresu regulacji układowej, jak i 

umniejszanie w drodze protokołów dodatkowych płacowych uprawnień pracowniczych wynika 

z trudnej sytuacji finansowej pracodawców. Z tego powodu strony częściej, niż w latach ubiegłych 

korzystały z możliwości zawarcia porozumienia o zawieszeniu stosowania w całości lub części 

układu zakładowego. W 2000 r. zgłoszono do rejestru prowadzonego dla układów zakładowych 

75 takich porozumień, w 2001 – 152, a w 2002 r. – 239. Najczęściej zawieszano stosowanie tylko 

niektórych postanowień układu, zwłaszcza dotyczących nagród jubileuszowych, premii, odpraw 

emerytalnych, dodatków do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, dodatków 

stażowych, zwrotu kosztów dojazdu do pracy, wyższych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych. 

Liczne zmiany w przepisach Kodeksu pracy oraz w przepisach wykonawczych spowodowały 

rosnące zainteresowanie poradnictwem prawnym dotyczącym tematyki układowej. Ogółem w 2002 

r. udzielono w tym zakresie prawie 18,9 tys. porad prawnych. Zdecydowany wzrost liczby 

udzielonych porad prawnych nastąpił po ogłoszeniu ustawy nowelizującej Kodeks pracy i niektóre inne 

ustawy.  
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