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Nieprawidłowości dotyczące czasu pracy stano-
wiły również znaczący odsetek  problemów w skar-
gach zgłaszanych do PIP (14%). W szczególności 
dotyczyły one nieprawidłowości w zakresie pracy
w godzinach ponadnormatywnych, ewidencjonowa-
nia czasu pracy, konieczności wykonywania pracy
w dni wolne, niedziele i święta oraz zatrudniania z na-
ruszeniem przepisów o odpoczynku. Należy podkre-
ślić, że nieprawidłowości w zakresie pracy w godzi-
nach nadliczbowych polegały w wielu przypadkach 
na ich świadomym planowaniu przez pracodawcę, 
nierekompensowaniu pracownikom tej pracy ani 
przez udzielenie czasu lub dnia wolnego, ani przez 
wypłatę wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem. 
Nadal często pracownicy podnosili w skargach pro-
blem nieodzwierciedlania w dokumentacji faktycznie 
przepracowanego czasu pracy z uwagi na prowadze-
nie przez pracodawcę podwójnej ewidencji.

W wielu skargach wskazywano również na naru-
szenia w zakresie warunków pracy (12%). Pracow-
nicy skarżyli się głównie na brak lub niewłaściwie 
przeprowadzane badania wstępne oraz brak szkoleń 
wstępnych. Ponadto skargi dotyczyły różnorodnych 
zaniedbań stwarzających lub mogących stwarzać 
zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

W 2007 r. do PIP wpłynęło 888 skarg z zakresu 
dyskryminacji lub mobbingu. Zarzuty nierównego 
traktowania pracowników częściej dotyczyły dyskry-
minacji ze względu na wiek, stan zdrowia i niepełno-
sprawność, wymiar czasu pracy, przynależność związ-
kową, a w mniejszym stopniu ze względu na płeć.

Porównanie problemów zawartych w skargach 
wskazuje, że wciąż rośnie odsetek skarg dot. nawiązy-
wania i rozwiązywania stosunku pracy (z 11% w 2005 r.,
18% w 2006 r. do 19% w 2007 r.), natomiast istotnie 
zmalały, ale nadal stanowią największy procent, skar-
gi dot. wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych 
(z 40% w 2005 r., 38% w 2006 r., do 34% w 2007 r.).

13.  Porady prawne i techniczne 

W 2007 r. specjaliści PIP udzielili ponad 1,3 mln 
porad, w tym blisko 1,1 mln porad prawnych (80%)
i 266 tys. porad technicznych (19,6%)1. 

Spośród ogólnej liczby porad, ponad 7,2 tys. zo-
stało udzielonych na piśmie, natomiast ponad 5,1 tys. 
stanowiły odpowiedzi na pytania przesyłane drogą 
elektroniczną.

Porady najczęściej dotyczyły problematyki sto-
sunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świad-
czeń pieniężnych, czasu pracy, urlopów.

Tematyka porad z zakresu stosunku pracy to 
głównie: treść umowy o pracę i jej rodzaje, prze-
kształcanie umów terminowych w umowę na czas 
nieokreślony (art. 251 Kp.), wypowiedzenie umowy 
o pracę (przede wszystkim pytano, kiedy wymagane 
jest uzasadnienie takiego wypowiedzenia) oraz ter-
miny i tryby wypowiedzeń (dowolne ich skracanie), 
zasady doręczania wypowiedzenia, okresy ochrony 
trwałości stosunku pracy, treść i sposób wydawa-
nia świadectw pracy, różnica między umową o pracę
a umowami cywilnoprawnymi.

Dużo pytań nadal dotyczyło prawnych możliwo-
ści egzekwowania niewypłaconych wynagrodzeń, 
prawidłowego ustalenia wynagrodzenia, terminu 
i sposobu wypłaty wynagrodzenia, w tym wypłaty 
tzw. „trzynastki”, sposobu dokonywania i wysokości 
dopuszczalnych potrąceń, obliczania wynagrodze-
nia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłat 
dodatku za pracę w niedzielę i święta oraz w porze 
nocnej, wypłat odpraw emerytalno-rentowych oraz 
odpraw w przypadku zwolnienia z przyczyn niedoty-
czących pracownika, wypłat wynagrodzenia za czas 
choroby.

1 Porady prawne i techniczne nie stanowią 100% porad udzie-
lonych w 2007 r., ponieważ w tym okresie udzielono również 
porad z zakresu społecznego nadzoru nad warunkami pracy 
oraz innych porad, które w ogólnej liczbie porad stanowiły 
0,4% (4 304 porady).
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Wśród zgłaszających się po porady najliczniej-
szą grupę stanowili pracownicy (59%) i pracodawcy 
(31%) oraz związki zawodowe (3%). Pozostałe pora-
dy udzielone zostały m.in. społecznym inspektorom 
pracy, stronom umów cywilnoprawnych, a także 
rolnikom indywidualnym.
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Porady z zakresu czasu pracy dotyczyły m.in. 
wpływu święta na wymiar czasu pracy, zakazu pra-
cy w święta w placówkach handlowych, czasu pracy 
w służbie zdrowia, czasu pracy kierowców, odpoczyn-
ku dobowego i tygodniowego, doby pracowniczej, 
dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych, 
rekompensaty w zamian za pracę w szóstym dniu 
tygodnia, formy ewidencjonowania czasu pracy oraz 
pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

Częstym tematem porad było również nabycie 
prawa do pierwszego i kolejnych urlopów wypo-
czynkowych, wymiar urlopu dla pracowników zatrud-
nionych na część etatu oraz pracowników młodocia-
nych, udzielanie urlopu w różnych systemach czasu 
pracy, urlopu „na żądanie”, a także sposób ustalania 
wynagrodzenia za urlop. 

Ponadto udzielano także porad związanych z wy-
miarem urlopu macierzyńskiego i wychowawczego 
oraz ochroną pracy kobiet w ciąży, uprawnieniami mło-
docianych, uprawnieniami związków zawodowych, 
przyznawaniem świadczeń z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych.

Porady dotyczące mobbingu dotyczyły głównie 
jego definicji i długości trwania zachowań wywołują-
cych to zjawisko. Natomiast porady dotyczące dys-
kryminacji dotyczyły przede wszystkim sposobów 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

Porady z zakresu warunków pracy dotyczyły m.in. 
badań profilaktycznych, szkoleń z zakresu bhp oraz 
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zaplecza higienicznosanitarnego, utworzenia palarni, 
czy też zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie 
robocze, a także dostarczania napoi i posiłków rege-
neracyjnych. Ponadto porady dotyczyły ogrzewania
i zasad organizacji miejsca pracy.

14.  Rejestracja zakładowych układów 
zbiorowych pracy

W roku sprawozdawczym do Państwowej Inspek-
cji Pracy wpłynęło 209 wniosków o rejestrację ukła-
dów zbiorowych pracy i 2237 wniosków o rejestrację 
protokołów dodatkowych.

Odsetek wszystkich wniosków pozostawionych 
bez rozpatrzenia wyniósł 8,2% (w 2006 r. – 8,8%). Naj-
częstszą przyczyną odmowy rozpatrzenia wniosków 
było nieuwzględnienie w treści wniosku informacji 
wymaganych przepisami, a także  niedołączenie do 
wniosków odpowiednich dokumentów (np. pełnomoc-
nictw, statutów organizacji związkowych, aktualnych 
odpisów z KRS) lub niezłożenie wymaganej liczby 

Nieodpłatna pomoc prawna Państwowej Inspek-
cji Pracy potrzebna jest przede wszystkim pracowni-
kom i właścicielom małych firm, którzy nie posiada-
ją wyspecjalizowanych służb kadrowych, a nie stać 
ich na korzystanie z usług radców prawnych czy 
adwokatów.




