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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.



 

układów (protokołów). Podobnie jak w roku poprzed-
nim kształtuje się odsetek układów i protokołów do-
datkowych zawierających postanowienia niezgodne 
z prawem (ok. 9%).

W 1 przypadku strony odwołały się od odmowy 
rejestracji do sądu. Sąd Rejonowy oddalił odwołanie. 
Na skutek wniesionej przez strony apelacji sprawa zo-
stała przekazana do ponownego rozpoznania sądowi 
pierwszej instancji.

W 2007 r. rozpatrzono odwołanie od odmowy 
rejestracji dokonanej w 2006 r., które zostało przez 
sąd oddalone.

Zmniejszyła się liczba zarejestrowanych układów, 
natomiast wzrosła liczba zarejestrowanych protoko-
łów dodatkowych. Wzrosła też liczba zarejestrowa-

nych porozumień o stosowaniu w całości lub w części 
układu przez podmioty niebędące jego stronami.

Spośród zarejestrowanych w roku sprawozdaw-
czym 168 zakładowych układów zbiorowych pracy, 
114 układów zostało zawartych po rozwiązaniu po-
przedniego układu, a pozostałe u pracodawców nie-
objętych dotychczas układem.

Zarejestrowane w 2007 r. zakładowe układy 
zbiorowe pracy objęły ogółem 121,5 tys. pracowni-
ków. Najwięcej układów zawarto dla pracowników 
zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym. Z ko-
lei największą liczbę pracowników objęły dwa układy 
zawarte przez pracodawców prowadzących działal-
ność w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń spo-
łecznych.

Poziom uprawnień pracowniczych ustalony w ukła-
dach jest uzależniony od sytuacji ekonomicznej 
pracodawcy. Stąd też zgłaszane w 2007 r. do rejestra-
cji układy zawierały zróżnicowane rozwiązania –
od takich, które w niewielkim stopniu odbiegały od
gwarancji kodeksowych, po korzystniejsze w zna-
czący sposób dla pracowników. W ostatnich latach 
utrzymuje się tendencja do ograniczania korzy-
stniejszych regulacji układowych. Na przykład –
wśród 168 zarejestrowanych zakładowych układów 
zbiorowych pracy, tylko w 1  przewidziano wyższy, niż 
określony w ustawodawstwie pracy, wymiar urlopu 
wypoczynkowego; w 8 układach pracownikom za-
trudnionym przy pracach uciążliwych lub szkodliwych 
zagwarantowano urlopy dodatkowe.

Oceniając treść postanowień układu należy zwró-
cić uwagę, iż strony odchodzą od dużej ilości róż-
nych składników wynagrodzeń. Następuje zwiększe-
nie wynagrodzenia zasadniczego poprzez likwidację 
dodatkowych składników wynagrodzenia. Jest to 
szczególnie widoczne w przypadku układów zbioro-
wych pracy zawieranych po rozwiązaniu dotychcza-
sowego układu.

Protokołami dodatkowymi najczęściej wprowa-
dzano zmiany dotyczące wysokości (corocznego 
wzrostu) stawek wynagrodzenia zasadniczego. Do-
konywano zmian podstawy obliczania i zasad naby-
wania niektórych świadczeń (nagród jubileuszowych, 

dodatków stażowych czy odpraw emerytalnych i ren-
towych), które polegały zarówno na korzystniejszym 
ich ukształtowaniu (np. zwiększeniu wysokości pod-
stawy nagrody), jak też ograniczeniu poziomu tych 
świadczeń. Wprowadzano też zmiany systemów wy-
nagradzania za pracę stosowanych do niektórych 
grup pracowników.

Strony rzadziej korzystały z możliwości czaso-
wego zawieszenia stosowania postanowień układu
w przypadku trudności finansowych zakładu. W okre-
sie sprawozdawczym liczba zawartych porozumień
o zawieszeniu stosowania w całości lub części układu 
uległa znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z lata-
mi poprzednimi. Strony częściej decydowały się na 
zmiany układu protokołami dodatkowymi, rezygnu-
jąc lub obniżając niektóre składniki wynagrodzenia, 
zamiast czasowego zawieszenia stosowania w tym 
zakresie postanowień układu.

Nadal istnieje duże zapotrzebowanie na poradnic-
two dotyczące układów zbiorowych pracy. W 2007 r. 
udzielono ponad 18,8 tys. porad prawnych z zakre-
su tej tematyki. Zarówno pracodawcy jak i organiza-
cje związkowe wykazują zainteresowanie problematy-
ką dotyczącą zawierania, funkcjonowania i rejestracji 
układów. Strony często zwracają się o konsultacje już 
na etapie prowadzenia rokowań zmierzających do 
zawarcia układu lub protokołu dodatkowego.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

Wnioski Ogółem
Układy zbiorowe pracy Protokoły

dodatkowe
Porozumienia 

(art. 24110) Informacje
nowe przekształcone

Wpływ 3 016 209 - 2 237 14 556

Zwrot wniosków do rozpatrzenia 246 27 - 170 1 48

Zarejestrowano lub wpisano 
do rejestru 2 648 168 - 1 961 15 504

Odmowy rejestracji 55 10 - 45 - -

Układy i protokoły zawierające 
postanowienia niezgodne z prawem 227 56 - 170 1 -

Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy
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Przeprowadzono też wiele szkoleń dla przedsta-
wicieli organizacji związkowych i pracodawców. Pro-
blematykę układową popularyzowano również na 
łamach prasy ogólnopolskiej i lokalnej oraz w audy-
cjach radiowych i telewizyjnych.

15.  Spory zbiorowe 

W 2007 r. do okręgowych inspektoratów pracy 
zgłoszono 2869 sporów zbiorowych (prawie 4,5-krot-
nie więcej niż w 2006 r.). Najwięcej sporów zarejestro-
wano w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowi-
cach (947), Łodzi (385), Wrocławiu (295) i Warszawie 
(270).

Organizacje związkowe wystąpiły do pracodaw-
ców z 8832 żądaniami (7-krotnie więcej niż w 2006 r.),
które dotyczyły warunków płacy (3405), praw i wol-
ności związkowych (1690), warunków pracy (339), 
świadczeń socjalnych (273). Pozostałe zgłoszone 
żądania (3125) nie mieściły się w przyjętej definicji 
sporu zbiorowego (dotyczyły np. przerwania procesu 
prywatyzacji zakładu).

W obszarze warunków pracy związki zawodowe 
żądały m.in. poprawy warunków pracy (usunięcia za-
grożeń), wprowadzenia dodatkowych płatnych przerw 
w pracy, wprowadzenia dodatkowego urlopu, popra-
wy warunków higienicznosanitarnych, terminowego 

wydawania środków czystości i ubrań roboczych,  
uzupełnienia zatrudnienia do stanu gwarantującego 
bezpieczne funkcjonowanie kopalni, zaprzestania 
stosowania praktyk zmuszania pracowników do pracy 
w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta bez 
zachowania przy tym przepisów o odpoczynku i co 
4. niedzieli wolnej od pracy, przestrzegania postano-
wień układu dotyczących terminów przeszeregowań 
lub awansowania pracowników, systematycznego 
zaopatrywania pracowników w niezbędne ilości środ-
ków pracy, zaprzestania prowadzenia polityki wymu-
szania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, 
poprawy warunków pracy osób pracujących przy 
monitorach ekranowych, wyposażenia pracowników 
w odzież i obuwie ochronne, wprowadzenia płatnego 
corocznego czternastodniowego urlopu szkolenio-
wego dla lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Przedstawiając żądania w sprawach dotyczących 
warunków płacy, związki zawodowe domagały się 
od pracodawców m.in. podwyższenia wynagrodzeń, 
corocznej waloryzacji płac, zmiany zasad naliczania 
dodatków do wynagrodzenia, wyrównania dyspro-
porcji płacowych pracowników zatrudnionych w tej 
samej grupie zawodowej, wprowadzenia nagród 
jubileuszowych, premii motywacyjnej, dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego, zwiększenia dodatku za 
pracę w warunkach szkodliwych, wypłaty należnych 
świadczeń.

Ponadto w skali całego kraju zgłaszane były żą-
dania podwyżki wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek
i położnych oraz nauczycieli i pracowników niepeda-
gogicznych.

W sprawach dotyczących świadczeń socjalnych
związki zawodowe domagały się przekazania od-
pisów na konto zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, wypłacania przekazywanych środków 
finansowych osobom uprawnionym, utworzenia zfśs.

W sporach z zakresu praw i wolności związko-
wych żądano respektowania praw związkowych, 
dotrzymywania warunków uzgodnionych w porozu-
mieniach zawieranych przez pracodawcę ze związ-
kami zawodowymi, zaprzestania ingerencji w spra-

wy związkowe, zagwarantowania szerszych kom-
petencji niż przewidziane w ustawie o związkach 
zawodowych, przestrzegania terminów konsultacji
i uzgodnień, udostępnienia pomieszczenia dla po-
trzeb prowadzenia działalności związkowej, umoż-
liwienia realizacji uprawnień wynikających z ustawy
o związkach zawodowych.

W przypadku, gdy z treści zawiadomienia o pow-
staniu sporu zbiorowego wynikało, iż mogło dojść do 
naruszenia przepisów prawa pracy przez pracodaw-
cę, inspektorzy pracy przeprowadzali czynności kon-
trolne. W 2007 r. przeprowadzono 88 kontroli związa-
nych ze zgłoszeniem sporu. Niewielka liczba kontroli 
wynikała z faktu, iż tylko w nielicznych przypadkach 
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