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wymiar czasu pracy, przynależność związkową, a w 
mniejszym stopniu ze względu na płeć.

Porównanie zarzutów zawartych w skargach po-
zwala na stwierdzenie, że ich proporcje na przestrzeni 
kolejnych okresów sprawozdawczych zmieniają się 
raczej nieznacznie. Takie same pozostają również 
przyczyny powstawania nieprawidłowości: nieznajo-
mość przepisów prawa przez pracodawców lub oso-
by działające w ich imieniu, niestabilna kondycja fi-
nansowa pracodawców, a w niektórych przypadkach 
– świadome naruszanie uprawnień pracowniczych, 
szczególnie widoczne w przypadku nierzetelnego 
ewidencjonowania czasu pracy.

Jak już zaznaczono, liczba skarg zgłoszonych 
do organów Państwowej Inspekcji Pracy w 2008 r. 
znacząco wzrosła w stosunku do lat poprzednich
(25,8 tys. skarg w 2006 r., 24,4 tys. – w 2007 r. oraz
34,1 tys. – w roku sprawozdawczym), co wskazuje na 
skalę problemów w sferze ochrony pracy. Oznacza 

to potrzebę kontynuowania zarówno działań kontro-
lnych, jak i prewencyjnych, w tym polegających na 
szkoleniach i poradnictwie prawnym.

13.  Porady prawne i techniczne

W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 
1 340,8 tys. porad, w tym 1 087,8 tys. – prawnych 
(81%) i 253 tys. – technicznych (19%).

Najliczniejszą grupę osób, która zgłaszała się po 
porady do przedstawicieli PIP stanowili pracownicy; 
łącznie udzielono im 60% spośród wszystkich porad. 
Kolejną co do wielkości grupę osób zainteresowanych 
uzyskaniem informacji o obowiązujących przepisach 
stanowili pracodawcy (31% ogółu porad). Związkom 
zawodowym udzielono 2% ogólnej liczby porad. Po-
zostałym podmiotom (m.in. społecznym inspektorom 
pracy, stronom umów cywilnoprawnych czy też rolni-
kom indywidualnym) udzielonych zostało 7% porad.
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Spośród ogólnej liczby porad 7,6 tys. zostało 
udzielonych na piśmie, natomiast 5,5 tys. stano-
wiły odpowiedzi na pytania przesyłane drogą elek-
troniczną.

Porady nadal najczęściej dotyczyły proble-
matyki stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę
i innych świadczeń pieniężnych, czasu pracy oraz 
urlopów.
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W kwestii nawiązywania i rozwiązywania stosun-

ku pracy (28% wszystkich porad udzielonych
w 2008 r.) tematami porad były głownie: rodzaje 
umów o pracę, przekształcanie umów terminowych
w umowy na czas nieokreślony, wypowiedzenie umo-
wy o pracę (kiedy wymagane jest uzasadnienie ta-
kiego wypowiedzenia oraz terminy i tryby wypowie-
dzeń, zasady doręczania wypowiedzenia), okresy 
ochrony trwałości stosunku pracy, treść i sposób 
wydawania świadectw pracy, różnica między umową 
o pracę a umową cywilnoprawną. 

Porady dotyczące należności pieniężnych (19%) 
dotyczyły m.in. prawidłowego ustalenia wynagro-
dzenia, prawnych możliwości egzekwowania nie-
wypłaconych wynagrodzeń, terminu i sposobu wy-
płaty wynagrodzenia, w tym wypłaty tzw. trzynastki, 
sposobu dokonywania i wysokości dopuszczalnych 
potrąceń, obliczania wynagrodzenia za pracę w go-
dzinach nadliczbowych, wypłat dodatku za pracę
w niedzielę i święta oraz w porze nocnej, wypłat 
odpraw emerytalno-rentowych oraz odpraw z tytułu 
zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cownika, wypłat wynagrodzenia za okres choroby. 

Odnośnie porad z zakresu czasu pracy (15%) 
należy wymienić m.in. takie zagadnienia, jak wpływ 
święta na wymiar czasu pracy, zakaz pracy w świę-
ta w placówkach handlowych, odpoczynek dobowy 
i tygodniowy, doba pracownicza, dopuszczalność 
pracy w godzinach nadliczbowych, rekompensaty
w zamian za pracę w szóstym dniu tygodnia, czas 
pracy kierowców, czas pracy w ochronie zdrowia, 
formy ewidencji czasu pracy oraz pracy w równoważ-
nym systemie czasu pracy. 

W przypadku problematyki urlopowej (11%) 
dominowały porady dotyczące nabycia prawa do 
pierwszego i kolejnych urlopów, wymiaru urlopu dla
pracowników zatrudnionych na część etatu oraz 
pracowników młodocianych, udzielania urlopu w róż-
nych systemach czasu pracy, urlopu na żądanie
oraz sposobu obliczania wynagrodzenia za okres 
urlopu.

Wśród porad z zakresu uprawnień pracowniczych 
związanych z rodzicielstwem dominowały głównie za-
gadnienia dotyczące wymiaru urlopu macierzyńskie-
go i wychowawczego oraz ochrony stosunku pracy 
kobiet w ciąży. 

Porady nt. uprawnień pracowników młodocia-

nych dotyczyły rodzajów umów zawieranych z nimi, 
urlopów i czasu pracy.

Odnośnie poradnictwa z dziedziny bezpieczeń-

stwa i higieny pracy wymienić należy przede wszyst-
kim porady dotyczące szkoleń z zakresu bhp, za-
plecza higienicznosanitarnego, badań profilaktycz-
nych, utworzenia palarni, ogrzewania pomieszczeń 
pracy, zaopatrzenia pracowników w odzież i obu-
wie robocze oraz dostarczania napoi i posiłków
regenerujących, a także zasad organizacji miejsca 
pracy.

Porady obejmujące problematykę mobbingu do-
tyczyły głównie jego definicji oraz kryterium długości 
trwania zachowań wywołujących to zjawisko. Nato-
miast porady z zakresu dyskryminacji w zatrudnieniu 
dotyczyły przede wszystkim sposobów dochodzenia 
odszkodowań z tego tytułu. 

W kwestii wypadków przy pracy dominującymi
tematami były zasady i tryb prowadzenia postępo-
wania powypadkowego, terminy sporządzania pro-
tokołów powypadkowych oraz sposób dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych. 

Pozostałe porady dotyczyły m.in. układów zbio-
rowych pracy, uprawnień związków zawodowych, 
przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, odpowiedzialności materialnej 
pracowników, zwolnień grupowych, usprawiedliwia-
nia nieobecności w pracy.

Należy wskazać, iż liczba porad utrzymuje się

w ostatnich latach na zbliżonym poziomie. W 2008 ro-
ku udzielono ich 1 340,8 tys.; w 2007 r. – 1 356,5 tys.; 
w 2006 r. – 1 337,5 tys.

Przytoczone powyżej dane wskazują, że ciągle 
istnieje bardzo duże zapotrzebowanie społeczne na 
poradnictwo prawne świadczone przez specjalistów 
Państwowej Inspekcji Pracy. Podobnie jak w latach 
poprzednich, nieodpłatna pomoc prawna była po-
trzebna przede wszystkim pracownikom i pracodaw-
com – właścicielom małych firm, którzy nie posiadają 
wyspecjalizowanych służb kadrowych oraz których 
nie stać na korzystanie z usług wyspecjalizowanych 
kancelarii prawnych. 

Porady prawne i techniczne z pewnością przy-
czyniają się do ograniczenia liczby nieprawidłowości 
w sferze ochrony pracy oraz mają istotny wpływ na 
kształtowanie świadomości i kultury prawnej obywa-
teli. Dotychczasowa praktyka wskazuje nadal na nie-
wysoki poziom znajomości przepisów prawa pracy, 
co w konsekwencji przesądza o konieczności dalsze-
go rozwijania przez PIP bezpłatnego poradnictwa. 

14.  Rejestracja zakładowych układów
zbiorowych pracy

W roku sprawozdawczym do Państwowej Inspek-
cji Pracy wpłynęło 200 wniosków o rejestrację ukła-

dów zbiorowych pracy i 1 950 wniosków o rejestrację 

protokołów dodatkowych.
Odsetek wniosków pozostawionych bez rozpa-

trzenia wyniósł 6,7% (w 2007 r. – 8,2%). Najczęstszy-
mi przyczynami odmowy rozpatrzenia wniosków były: 
nieuwzględnienie w ich treści informacji wymaganych 
przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu 
postępowania w sprawie rejestracji układów zbioro-
wych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt reje-
strowych oraz wzorów klauzul rejestrowych i kart reje-


