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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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zgłoszone żądania wchodziły w zakres kompeten-
cji PIP.

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspekto-
rzy pracy wydali 33 decyzje w sprawach dotyczących 
naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, 44 decyzje nakazujące wypłatę należnego skład-
nika wynagrodzenia za pracę, skierowali 34 wystą-
pienia; złożyli również 4 zawiadomienia do prokuratury
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Obecność inspektorów pracy w podmiotach pro-
wadzących spór zbiorowy, w wielu przypadkach mia-
ła na celu raczej rozpoznanie sprawy w miejscu po-
wstania sporu, niż przeprowadzenie typowej kontroli.

Z informacji uzyskanych przez Państwową In-
spekcję Pracy wynika, że 201 sporów zakończyło się 
podpisaniem porozumienia. W 82 przypadkach stro-
ny podpisały protokół rozbieżności, otwierając tym sa-
mym drogę do dalszego etapu prowadzenia sporu 
(mediacji bądź arbitrażu), w 64 – spór wszedł w fazę 
postępowania prowadzonego z udziałem mediatora. 
W 11 przypadkach organizacje związkowe odstąpiły 
od zgłoszonych żądań, kończąc tym samym spór 
zbiorowy, w 18 – strony zawiesiły prowadzenie roko-
wań, w 2 – nastąpiła likwidacja pracodawcy.

Dane o wynikach sporów są niepełne z uwagi na 
to, iż ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie 
nakłada na pracodawców obowiązku powiadamiania 
o kolejnych etapach rozwiązywania sporu, przepro-
wadzonym strajku, czy też o zakończeniu sporu.

Dominujący przedmiot sporów zbiorowych (blis-
ko 40% skierowanych żądań) stanowiły wynagrodze-
nia. Należy przy tym zauważyć, iż postulaty związków 
zawodowych, zarówno działających w ochronie zdro-
wia jak i oświacie, zmierzały do uzyskania zmian sys-
temowych, a nie tylko obejmujących pojedynczych 
pracodawców. Spełnienie tych żądań byłoby możliwe 
po podjęciu działań legislacyjnych, wykraczających 
poza zakres kompetencji pracodawców.

Z kolei znaczna liczba żądań dotyczących praw
i wolności związkowych (ok.20%) wynikała z faktu, iż 
prawie we wszystkich wystąpieniach kierowanych do 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych pojawiało 
się żądanie „przestrzegania praw związkowych”. Nie 
precyzowano przy tym, jakiego rodzaju naruszenia 
uprawnień związkowych miały miejsce u poszczegól-
nych pracodawców. W wielu powiadomieniach o pow-
staniu sporu zbiorowego pracodawcy zamieszczali 
informacje, iż nie mogą ustosunkować się do tak 
ogólnie sformułowanego żądania, gdyż nie naruszają 
uprawnień zakładowej organizacji związkowej.

Udział Państwowej Inspekcji Pracy w rejestracji 
sporów zbiorowych pozwala na rozpoznanie istnie-
jących u pracodawców problemów i spornych za-
gadnień w skali dotyczącej wszystkich pracowników. 
Z reguły jednak kierowane do pracodawców żąda-
nia dotyczą wzrostu wynagrodzeń, a tym samym 
przedmiot sporu wykracza poza ustawowe kompe-
tencje PIP. Przeprowadzone w wyniku zgłoszonego 

sporu kontrole umożliwiają przywrócenie porządku 
prawnego, a także sprzyjają łagodzeniu konfliktów 
społecznych.

16.  Wydawanie zezwoleń na wykonywanie 
pracy lub innych zajęć zarobkowych 
przez dzieci

W 2007 r. do okręgowych inspektoratów pracy 
wpłynęło 201 wniosków o wydanie zezwolenia na 
wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 
przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.

Inspektorzy pracy po przeprowadzeniu kontroli 
u wszystkich wnioskodawców i stwierdzeniu, że nie 
istnieją żadne uwarunkowania, które uniemożliwiłyby 
wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na wykony-
wanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez 
dziecko, wydawali stosowne zezwolenia (łącznie 376 
zezwoleń).

Nie stwierdzono przypadków cofnięcia zezwole-
nia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobko-
wych przez dziecko.

Przeważająca liczba wniosków sprowadzała się 
do zamiaru zatrudniania dzieci podczas prób i wy-
stępów w przedstawieniach teatralnych, operowych, 
sporadycznie – udziału w filmach i reklamach oraz
w wydawnictwach prasowych.

17.  Kontrola zgodności wykonania
obiektu budowlanego z projektem
budowlanym

W 2007 r. inspektorzy pracy przeprowadzili kon-
trole 5844 obiektów budowlanych przekazanych do 
użytkowania (w tym 3752 obiekty nowe; pozostałe
to obiekty przebudowane, zmodernizowane lub adap-
towane do nowych potrzeb).

Celem kontroli było stwierdzenie, czy zastosowa-
ne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy są zgodne z projektem budowlanym.

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej 
uchybień dotyczyło stanu technicznego obiektów i po-
mieszczeń pracy. Nadal często stwierdzano nieprawi-
dłowości w zakresie wentylacji i oświetlenia. Poprawę 
natomiast odnotowano w odniesieniu do urządzeń
i instalacji energetycznych, jednak nadal najbardziej 
istotnymi uchybieniami w tym zakresie były: brak 
badań i pomiarów urządzeń i instalacji elektroener-
getycznych; brak opisu tablic i rozdzielnic urządzeń 
energetycznych.

Inspektorzy pracy działając na podstawie art. 56 
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
uprawniającego do zajmowania stanowiska odnośnie 
zgodności wykonania obiektu budowlanego z pro-
jektem budowlanym – zgłosili 411 sprzeciwów oraz 
6578 uwag w sprawach stwierdzonych odstępstw od 
projektów budowlanych.
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