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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-
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Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy

Wnioski Ogółem
Układy zbiorowe pracy Protokoły 

dodatkowe
Porozumienia

art. 24110)
Informacje

nowe przekształcone

wpływ 2 746 199 1 1 950 5 591

zwrot wniosków do 
rozpatrzenia 185 21 - 110 1 53

zarejestrowano lub 
wpisano do rejestru 2 395 154 1 1 732 4 504

odmowy rejestracji 55 7 - 48 - -

układy i protokoły 
zawierające postanowienia 
niezgodne z prawem

210 59 - 151 - -

strowych (m.in. pominięcie danych o dacie i miejscu 
zawarcia układu, informacji o spełnianiu przez strony 
warunków wymaganych do zawarcia układu, zakresu 
obowiązywania układu, liczby pracowników objętych 
układem); niedołączenie do wniosków odpowiednich 
dokumentów (np. pełnomocnictw, wyciągów ze sta-
tutów organizacji związkowych, aktualnych odpisów 
z KRS, dokumentów potwierdzających zaprzesta-
nie działalności przez organizację związkową); a tak-
że niezłożenie odpowiedniej liczby egzemplarzy ukła-
du. Poza brakami formalnymi wniosków o rejestrację 
układów i protokołów dodatkowych – strony układu 
niejednokrotnie nie dopełniały obowiązku zgłoszenia 
informacji dotyczących układu, przede wszystkim

o zmianie nazwy stron układu, rozwiązaniu organiza-
cji związkowej będącej jego stroną oraz wstąpieniu 
organizacji związkowej w prawa i obowiązki strony 
układu. Braki te uzupełniane były dopiero w wyniku 
interwencji inspekcji pracy, zwykle przy składaniu
kolejnych wniosków o rejestrację układu/protokołu.

Wzrósł nieco odsetek układów i protokołów 
dodatkowych (z 9,2% w 2007 r. do 9,7% w 2008 r.) 
zawierających postanowienia niezgodne z prawem. 
Natomiast na poziomie zbliżonym do roku poprzed-
niego kształtował się odsetek odmów rejestracji
układów, porozumień o stosowaniu układu i proto-
kołów – w stosunku do liczby wniosków o rejestrację 
(ok. 2,6%). 

W 3 przypadkach strony odwołały się od odmowy 
rejestracji do sądu; w jednym – sąd pracy oddalił 
odwołanie, w drugim stwierdził zgodność protokołu 
dodatkowego z prawem (w związku z tym okręgowy 
inspektor pracy wniósł apelację), a jedna sprawa nie 
została jeszcze rozstrzygnięta. Ponadto zostało roz-
patrzone odwołanie od odmowy rejestracji dokonanej 
w 2007 r. – sąd je oddalił. 

W okresie sprawozdawczym w 2 przypadkach 
wystąpiono do organu rejestrującego (w trybie
art. 24111 § 51 Kp.) z zastrzeżeniem, iż zarejestro-
wany układ został zawarty z naruszeniem przepisów
o zawieraniu układów. W 1 przypadku przeprowa-
dzone przez organ rejestrujący postępowanie wy-
jaśniające potwierdziło zasadność zgłoszonego za-
strzeżenia, w wyniku czego układ został wykreślony 
z rejestru; w drugim przypadku zastrzeżenie okazało 
się nieuzasadnione.

Od 2003 r. sukcesywnie maleje liczba zarejestro-

wanych układów. Spośród zarejestrowanych w roku 
sprawozdawczym 155 zakładowych układów zbio-
rowych pracy, 116 zostało zawartych po rozwiązaniu 
poprzedniego układu, a pozostałe tj. 39 – u praco-
dawców nieobjętych dotychczas układem.

Zarejestrowane w 2008 r. zakładowe układy zbio-
rowe pracy objęły ogółem 62,8 tys. pracowników. 
Najwięcej układów zawarto dla pracowników zatrud-

nionych w przetwórstwie przemysłowym (61 układów 
dot. łącznie prawie 35 tys. pracowników). 

Regulacją układową obejmowano z reguły 
wszystkich pracowników zatrudnionych przez pra-
codawców będących stroną układów, z wyjątkiem 
pracowników zarządzających zakładem w imieniu 
pracodawcy oraz głównych księgowych – w zakresie 
warunków wynagradzania za pracę. Spod regulacji 
układowej wyłączano również pracowników młodo-
cianych zatrudnionych w celu nauki zawodu.

Zgłoszone do rejestracji układy zawierały przede 
wszystkim postanowienia dotyczące wynagradzania 
za pracę oraz przyznawania pracownikom innych 
świadczeń związanych z pracą. Rzadziej regulowa-
ne były kwestie dotyczące czasu pracy, urlopów 
czy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zamieszczane 
w układach postanowienia obligacyjne określały 
najczęściej sposób rozwiązywania kwestii spornych 
na tle stosowania układu oraz dokonywania wspól-
nej interpretacji układu. Zagadnieniem często re-
gulowanym w układach była działalność socjalna, 
określano również wysokość odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych. 

Utrzymuje się tendencja do ograniczania korzyst-

niejszych regulacji układowych, co jest widoczne

w układach zawieranych po rozwiązaniu obowiązu-
jącego poprzednio. Dotyczy to zwłaszcza świadczeń 
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pieniężnych i polega najczęściej na zmniejszeniu 
podstawy nagród jubileuszowych, wysokości odpraw 
emerytalnych i rentowych, różnicowaniu wysokości
podstawy obliczania nagród jubileuszowych w za-
leżności od okresu zatrudnienia u pracodawcy bę-
dącego stroną układu i u innych pracodawców. Nie-
mniej jednak, w 134 układach przewidziano prawo
do nagród jubileuszowych, a w 125 – prawo do ko-
rzystniejszych, niż wynikające z przepisów, odpraw 
emerytalno – rentowych. Ponadto w układach regu-
lowano prawo do różnego rodzaju premii, nagród, 
dodatków, zarówno tych wynikających z Kodeksu 
pracy, ustalając je niekiedy na poziomie wyższym
niż to wynika z przepisów (np. dodatek za pracę
w porze nocnej – w 39 układach, w godzinach nad-
liczbowych – w 27 układach, w niedziele i święta –
w 28 układach), jak i do dodatków nieprzewidzia-
nych powszechnie obowiązującymi przepisami (np. 
dodatek stażowy, funkcyjny, za pracę w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia i szczególnie uciążliwych, 
brygadzistowski). 

Zakres uprawnień pracowniczych ustalony w ukła-
dach jest zależny od kondycji finansowej praco-
dawcy. Stąd też niektóre z układów przewidywały 
świadczenia niewiele odbiegające na korzyść od po-
ziomu określonego przepisami Kodeksu pracy, inne 
gwarantowały pracownikom, a często członkom ich 
rodzin, różnego rodzaju świadczenia i uprawnienia 
(np. prawo do opieki medycznej, pokrycie przez 
pracodawców wydatków na rzecz grupowego ubez-
pieczenia pracowników, wprowadzenie gwarancji 
zatrudnienia, ustalenie wyższych niż kodeksowe 
odpraw pośmiertnych). W układach pojawiają się 
coraz częściej postanowienia przewidujące prawo 
do określonych świadczeń w zależności od efektów 
pracy (np. wynagrodzenia prowizyjne) lub osiągnię-
cia dodatniego wyniku finansowego przez pracodaw-
cę (np. nagrody z zysku, nagrody roczne). Niekiedy 
strony wprowadzają mechanizmy automatycznego 
podnoszenia niektórych składników wynagrodzenia, 
co pozwala zredukować liczbę zawieranych protoko-
łów dodatkowych.

Zmniejszyła się liczba protokołów dodatkowych 

zgłoszonych do rejestracji w okresie sprawozdaw-
czym. Protokołami dodatkowymi najczęściej mody-
fikowano wysokość wynagrodzenia pracowników 
(dokonywano zmian tabel zaszeregowania, stawek 
bazowych służących do przeliczania różnych dodat-
ków) oraz zasady premiowania. W zależności od sy-
tuacji ekonomicznej pracodawcy, strony rezygnowały 
z nagród jubileuszowych, różnych dodatków bądź 
podwyższały ich wysokość lub podstawę nalicza-
nia; rezygnowały także z dokonywania odpisów na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych bądź też 
podnosiły ich wysokość. Protokołami wprowadzano 
również zmiany systemów czasu pracy, długości 
okresów rozliczeniowych lub wyłączano tę materię 
do uregulowania w regulaminie pracy. Postanowienia 

protokołów dotyczyły ponadto zwiększenia limitu 
godzin nadliczbowych w roku, aktualizacji wykazów 
prac wykonywanych w warunkach uciążliwych, szko-
dliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych. Ustalano 
wysokość należności na pokrycie kosztów podróży 
służbowych. Dostosowywano też czas pracy pracow-
ników medycznych do obowiązujących przepisów 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Na podobnym poziomie, jak w poprzednim roku, 

kształtowała się liczba zawartych porozumień o zawie-

szeniu stosowania układu. Na czasowe zawieszenie 
stosowania postanowień układu – ze względu na sy-
tuację finansową pracodawcy – zdecydowały się stro-
ny 45 układów. Porozumienia dotyczyły najczęściej 
zawieszenia tylko niektórych postanowień płacowych 
(np. przewidujących prawo do premii, nagród jubile-
uszowych, dodatków do wynagrodzenia).

Nadal istnieje duże zapotrzebowanie na porad-
nictwo dotyczące tematyki układowej. W 2008 r. 
udzielono ponad 16,7 tys. takich porad. Dominowa-
ły kwestie naruszenia zasady równości oraz niedy-
skryminacji, zwłaszcza na tle przepisów przejścio-
wych dotyczących zmiany zasad przyznawania bądź 
likwidacji niektórych świadczeń w układzie oraz roz-
wiązywania zakładowych układów zbiorowych pracy 
i związanej z tym zmiany warunków wynagradza-
nia pracowników. Problemem dla pracodawców jest 
dokumentowanie uprawnień strony związkowej do 
zawarcia protokołu dodatkowego do układu wów-
czas, gdy organizacje związkowe nie przedstawia-
ją aktualnych dokumentów potwierdzających reje-
strację oraz liczbę członków. Niekiedy dochodzi do 
sytuacji, iż organizacja związkowa przestała działać, 
jednak brak jest dokumentów potwierdzających wy-
kreślenie takiej organizacji z rejestru. Pracodawca 
nie może wówczas dokonywać zmian w układzie ani 
odstąpić od jego stosowania. Problemem dla pra-
codawców jest również wynikająca z Kodeksu pra-
cy konieczność wyłączenia z postanowień układu
– w zakresie warunków wynagradzania – głównego 
księgowego, zwłaszcza wówczas, gdy z uwagi na 
jego zadania i usytuowanie w strukturach zakładu 
uzasadnione byłoby objęcie go regulacją układową.

Oprócz udzielania porad prawnych i konsultacji 
ze stronami na różnych etapach rejestracji układu, 
przeprowadzono wiele szkoleń dla przedstawicieli 
organizacji związkowych i pracodawców. Problema-
tykę układową popularyzowano również w audycjach 
radiowych i telewizyjnych oraz na łamach prasy ogól-
nopolskiej i lokalnej. 

15.  Spory zbiorowe 

W 2008 r. do okręgowych inspektoratów pracy 
zgłoszono 5 433 spory zbiorowe. Najwięcej sporów 
zarejestrowano w Okręgowym Inspektoracie Pracy 


