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ROCZNY PRZEGLĄD - MKZZ 2008 

Dotyczy łamania praw związkowych w Polsce w 2007 r. 

 

I. Ustawodawstwo krajowe 

16 października 2007 r. weszła w życie ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy. 

Nowelizacja ta wprowadza do polskiego prawa pracy nową instytucję – telepracę. Zgodnie z definicją 

ustawową telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej. Warunki stosowania telepracy przez pracodawcę powinno określać 

porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku, gdy u 

pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – tymi organizacjami. Jeżeli nie 

jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi, pracodawca 

ma obowiązek uzgodnić treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi. Jeżeli w 

terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia, nie dojdzie do jego 

zawarcia, wtedy pracodawca sam określa warunki stosowania telepracy w regulaminie, uwzględniając 

ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia. 

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki stosowania telepracy 

ustala pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie 

przyjętym u danego pracodawcy. W tej chwili ta nowa forma świadczenia pracy nie jest zbyt szeroko 

stosowana, ale zainteresowanie nią wciąż rośnie, zarówno ze strony pracodawców jak i pracowników. 

Streszczenie regulacji prawnej w Polsce w zakresie prawa do organizowania się, rokowań 

zbiorowych i prawa do strajku 

 Prawo do organizowania się 

- Ograniczenia prawne dotyczące rejestracji związku 

Związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jedyne 

ograniczenie to możliwość rejestracji tylko takiego związku, który zrzesza co najmniej 10 osób 

uprawnionych. Kwestie te reguluje ustawa o związkach zawodowych. 

Osoby samozatrudnione: Związek zawodowy jest organizacją ludzi pracy, powołaną do 

reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych, co oznacza, że nie może 

występować w obronie np. osób samozatrudnionych. 

Pracownicy tymczasowi: nie ma przeszkód w organizowaniu pracowników tymczasowych w 

agencji pracy tymczasowej, gdzie są zatrudnieni.  

Telepracownicy: nie ma przeszkód w organizowaniu się telepracowników, jeżeli podstawą ich 

zatrudnienia jest stosunek pracy.  

- System jednego związku zawodowego  

W Polsce występuje system jednego związku zawodowego narzuconego prawem w stosunku do 

pewnych grup zawodowych, tj. Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży 

Pożarnej, Najwyższej Izby Kontroli.  

- Zakaz organizowania się w niektórych sektorach 

Nie ma całkowitego zakazu organizowania się w związki zawodowe. Pewne grupy zawodowe takie 

jak funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, strażacy Państwowej Straży 

Pożarnej, a także pracownicy Najwyższej Izby Kontroli są jednak ograniczeni w działalności 

związkowej odrębnymi ustawami (patrz wyżej). 

- Ograniczenie obcokrajowców w możliwości przystępowania do związków zawodowych lub 

pełnienia funkcji związkowych  
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Jeżeli obcokrajowiec jest pracownikiem, członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej, wykonuje 

pracę na podstawie umowy agencyjnej lub został skierowany do zakładu pracy w celu odbycia 

służby zastępczej, to może on być członkiem związku zawodowego. Żadne przepisy prawa 

powszechnego ani tym bardziej prawo wewnątrzzwiązkowe nie uzależniają członkostwa w związku 

zawodowym od uzyskania obywatelstwa polskiego. Ani prawo powszechne, ani regulacje 

wewnątrzzwiązkowe nie ograniczają możliwości pełnienia funkcji związkowych przez 

obcokrajowców. 

- Ograniczenie pracowników migrujących w możliwości przystępowania do związków 

zawodowych 

Emigranci mogą korzystać ze związków zawodowych analogicznie jak obcokrajowcy. 

 Ograniczenia prawa do prowadzenia rokowań zbiorowych, takich jak:  

- Konieczność zaaprobowania układu zbiorowego przez rząd  

W prawie polskim nie ma wymogu zaaprobowania układu zbiorowego przez struktury rządowe. 

Jedynym wymogiem jest zgodność układu z prawem i zawarcie układu zgodnie z przepisami o 

zawieraniu zbiorowych układów pracy. Wpis do rejestru prowadzi PIP lub Minister. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy zdolność układową po stronie pracowniczej posiadają tylko 

związki zawodowe. 

- Zakaz prowadzenia rokowań zbiorowych w odniesieniu do określonej kategorii związków 

zawodowych  

Według prawa polskiego nie ma zakazu prowadzenia rokowań zbiorowych czy zawierania układów 

dla określonej kategorii związków zawodowych. 

- Zakaz prowadzenia rokowań zbiorowych w określonych sektorach  

Układu zbiorowego pracy nie zawiera się dla: 

1) członków korpusu służby cywilnej, 

2) pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania, 

3) pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania i powołania w: 

4) sędziów i prokuratorów 

- Ograniczenia zakresu lub obowiązywania układów zbiorowych (np. na podstawie twierdzenia, 

że mogą naruszyć interesy gospodarcze państwa).  

W prawie polskim nie ma prawnych uregulowań ograniczających zakres bądź obowiązywanie 

układów zbiorowych. 

- Inne 

Ograniczenia w obowiązywaniu regulacji układowej stanowi przepis Kodeksu pracy, zgodnie z 

którym - jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie 

o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i 

obowiązki stron stosunku pracy. Powyższe porozumienie zawiera pracodawca i reprezentująca 

pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej 

organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników. Jednakże 

zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. 

Pracodawca zobligowany jest do przekazania porozumienia właściwemu inspektorowi pracy. W 

razie, gdy u pracodawcy obowiązuje jedynie układ ponadzakładowy, porozumienie o zawieszeniu 

stosowania tego układu lub niektórych jego postanowień mogą zawrzeć strony uprawnione do 

zawarcia układu zakładowego. Porozumienie podlega zgłoszeniu do rejestru odpowiednio układów 

zakładowych lub układów ponadzakładowych. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu 

nie stosuje się wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków 

umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. 

 Ograniczenia prawa do strajku, takie jak: 

- Ogólny zakaz strajków  
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Nie ma ogólnego zakazu organizowania strajków.  

- Zakaz strajków w określonych sektorach 

Związki zawodowe funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników Najwyższej Izby Kontroli nie mają prawa do 

strajku. 

Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, 

urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub 

bezpieczeństwu państwa. Niedopuszczalne jest organizowanie strajku w Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 

Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w jednostkach Policji i Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Celnej oraz jednostkach 

organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej. Prawo do strajku nie przysługuje pracownikom 

zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz 

prokuraturze oraz strażnikom gminnym. 

- Nadmierne wymogi dotyczące quorum lub ograniczenia co do powodów akcji strajkowej  

Postępowanie w sprawach dotyczących organizacji zgromadzeń jest utrudnione przez ustawowe 

nałożenie na organizatora wielu obowiązków. Strajk jest środkiem ostatecznym i nie może być 

ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości rozwiązania sporu według zasad określonych 

w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Strajk może być zorganizowany bez zachowania 

zasad tam określonych, jeżeli bezprawne działanie pracodawcy uniemożliwiło przeprowadzenie 

rokowań lub mediacji, a także w wypadku, gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z 

prowadzącym spór działaczem związkowym. 

Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących 

pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy. 

Strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości 

głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które mają być objęte strajkiem, 

jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników. Mogą 

występować strajki zakładowe i wielozakładowe. 

Nie jest dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych żądań 

pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed organem 

rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników. Jeżeli spór dotyczy treści układu zbiorowego 

pracy lub innego porozumienia, którego stroną jest organizacja związkowa, wszczęcie i 

prowadzenie sporu o zmianę układu lub porozumienia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem ich 

wypowiedzenia. 

- Zakaz organizowania określonego typu strajków (np. go-slow - wykonywanie pracy w b. 

spowolnionym tempie, work to rule - ścisłe stosowanie się do przepisów, etc.)  

Zgodnie z polską regulacją strajk to zbiorowe powstrzymywanie się od wykonywania pracy – 

innego rodzaju akcje strajkowe nie są dopuszczalne przez prawo. 

II. Skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy 

W 2007 KK NSZZ „Solidarność” nie zawiadamiała Międzynarodowego Biura Pracy o przypadkach 

nieprzestrzegania międzynarodowych standardów pracy. Jednakże, zwiazek wspolpracowal z Fundacja 

Helsińską Polska w przygotowaniu złożonej przez Fundacje skargi do Międzynarodowego Trybunału 

Praw Człowieka w Strasbourgu (Rada Europy) w sprawie łamania wolności związkowej we Frito Lay 

Polska na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 

Regulaminu  Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. O sytuacji w tym zakładzie (Grodzisk 

Mazowiecki) „Solidarność“ zawiadomił MOP w 2006 roku, skarżąc się na: 

 Zbieranie personalnych danych na temat przynależności związkowej pracowników w formie 

wykluczającej bezpieczeństwo i poufność tych danych. Świadome pominięcie prawnie przewidzianych 

procedur dotyczących określenia liczby członków związku zawodowego w przedsiębiorstwie; 
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 Dyscyplinarne zwolnienie z pracy Sławomira Zagrajka, przewodniczącego zakładowej organizacji 

związkowej. Pracodawca oskarżył Zagrajka o wprowadzenie w błąd pracodawcy co do liczby 

członków związku zawodowego w przedsiębiorstwie.  

O naruszeniach indywidualnych i zbiorowych praw związkowych w innym polskim przedsiębiorstwie - 

Cussons Polska SA (Warszawa) - „Solidarność“ informowała zarówno w raporcie dla ITUC z 2005 jak i 

z 2006 roku. Obecnie przygotowywane jest zażalenie do MOP na łamanie praw związkowych w tym 

przedsiebiorstwie: 

- niezgodne z prawem dyscyplinarne rozwiązanie umowy o prace z przewodniczacym zakładowej 

organizacji związkowej; 

- utrudnianie działalności związkowej 

- zabór mienia związkowego (flag związkowych) 

III. Naruszenia indywidualnych praw członków związku 

Na podstawie informacji zebranych ze źródeł związkowych, jednym z częściej występujących sposobów 

naruszania indywidualnych praw członków związku było rozwiązywanie umów o prac z działaczami 

związkowymi, również tymi, których zatrudnienie było objęte ochroną prawną przed zwolnieniem z 

pracy. Nierzadko są to tzw. zwolnienia dyscyplinarne, które kończą stosunek pracy natychmiast i 

najczęściej dotyczą nowopowstałych komisji zakładowych. 

- FAURECIA sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim – na początku lipca ubiegłego roku pracodawca 

zwolnił z pracy pięciu członków nowoutworzonej Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność”. 26 października 2007 r. przed siedzibą zarządu spółki miała miejsce ogólnopolska 

manifestacja w obronie zwolnionych działaczy związkowych, 

- ANALDA ŻYWIEC TRADE sp. z o.o. w Gdyni – zwolniony z pracy został przewodniczący 

Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” – Jacek Pobłocki. W jego obronie w dniu 10 

maja 2007 r. zorganizowano pikietę pod zakładem w Wejherowie oraz pod budynkiem dyrekcji w 

Gdyni. O zaistniałej sytuacji w polskiej filii poinformowana została Europejska Rada Zakładowa 

Heinekena. 

- HUTA ALUMINIUM KONIN IMPEXMETAL S.A. – dyscyplinarnie zostali zwolnieni z pracy 

związkowcy biorący udział w negocjacjach z pracodawcą. 24 sierpnia 2007 r. odbyła się w Koninie 

ogólnopolska pikieta w obronie zwolnionych związkowców, 

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie – dyscyplinarnie zwolniony z pracy został 

przewodniczący NSZZ „Solidarność” Krzysztof Gruca. W opinii związkowych prawników zwolnienie 

było niezgodne z prawem. Sprawa została skierowana do sądu pracy, zawiadomiona została również 

prokuratura oraz inspekcja pracy, 

- W-SUPPORT PL sp. z o.o. we Wrocławiu – w październiku 2007 roku pracodawca wypowiedział 

umowę o pracę przewodniczącemu Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, 

- SOLID w Warszawie – pracownicy tej firmy ochroniarskiej, którzy zaangażowali się w organizację 

związku zawodowego przenoszeni są na inne stanowiska pracy, co wiąże się z niższymi zarobkami, a 

część z nich straciła pracę, 

- Fiat GM Powertrain – na początku lutego 2007 r. pracodawca zwolnił czterech młodych pracowników 

z pracy. Zarówno Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” jak i sami pracownicy twierdzą, że 

prawdziwą przyczyną zwolnienia było zapisanie się przez nich dzień wcześniej do związku 

zawodowego, 

- - Selgros  Poznań – członkowie nowopowstałej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” zostali 

zwolnieni z pracy. Pod placówkami tej firmy w kilku miastach związkowcy zorganizowali pikiety. Po 

kilku tygodniach osiągnięto porozumienie, 

- w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przewodniczący Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” i jego zastępca, a także dwóch innych członków związku zawodowego zostali 
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odwołani z zajmowanych stanowisk. W opinii Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działania te 

miały na celu zastraszenie pracowników i osłabienie związku zawodowego. 

IV. Naruszenia zbiorowych praw związkowych 

Próby usuwania organizacji związkowej z zakładu 

- w firmie ochroniarskiej SOLID z Warszawy wynajęty przez pracodawcę prawnik 12 lutego 2007 r. 

zmuszał pracowników do wypisania się ze związku zawodowego. W obecności prawnika pracownicy 

mieli podpisać oświadczenia, że rezygnują z członkostwa w związku zawodowym. Na miejscu 

pojawiła się ekipa telewizyjna. W tej sytuacji prawnik uciekł, 

- w FIAT AUTO POLAND z Bielska-Białej 19 marca 2007 r. w godzinach pracy pojedynczo wzywano 

do biura członków związku zawodowego i nakazywano im podpisanie oświadczenia wstrzymującego 

potrącanie składek oraz wypisanie się ze związku. Jednocześnie pracowników straszono 

przeniesieniem do innej, gorszej pracy, sugerowano, że NSZZ „Solidarność” nie jest teraz popularny i 

że lepiej zapisać się do jednego ze związków zawodowych współpracujących z pracodawcą, 

- w Grupie Ożarów SA wywierano na pracownikach naciski w celu występowania przez nich z 

organizacji związkowej. Jak domyślają się związkowcy miało to związek z planowanymi 

przekształceniami własnościowymi w firmie. 

Zabór mienia związkowego 

- w PLL LOT SA w Warszawie 2 lutego 2007 r. do pomieszczeń związkowych wkroczyli pracownicy 

ochrony z pisemnym poleceniem prezesa firmy nakazującym przejęcie komputerów związkowych pod 

pretekstem kontroli związanej z wyciekiem informacji handlowych. Komisja Zakładowa NSZZ 

„Solidarność” złożyła doniesienie do prokuratury o popełnieniu przez prezesa przestępstwa 

polegającego na zajęciu związkowego sprzętu komputerowego. 

Brak konsultacji ze związkiem zawodowym 

- w Przędzalni Zawiercie pracodawca wprowadził nowy regulamin wynagradzania bez uzgodnienia z 

organizacją związkową. NSZZ „Solidarność” zorganizował przed zakładem pikietę, w której oprócz 

pracowników Przędzalni wzięli udział związkowcy z innych komisji zakładowych „S” z okolicznych 

miejscowości. 

- w PKP SA w Gdyni pracodawca bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi (czego wymaga ustawa 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) dysponował środkami zakładowego funduszu  

świadczeń socjalnych; dopuścił się również samowolnego cofnięcia przyznanych już świadczeń. 

Ponadto pracodawca wbrew przepisom Kodeksu pracy nie konsultował ze związkiem zawodowym 

zamiaru wypowiedzenia warunków pracy. Pracodawca narzucił związkom zawodowym podział 

środków na podwyżki dla pracowników, zamiast zgodnie z ustawą o związkach zawodowych 

uzgodnić z nimi tą kwestię. 

- Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze – nie uzgodniono ze związkami zawodowymi podziału 

środków na wynagrodzenia.  

- w Zakładach Urządzeń Galwanicznych w Wieluniu pracodawca nie skonsultował ze związkiem 

zawodowym kwestii związanych z regulaminem podwyżek. 

V. Inne naruszenia zbiorowych praw związkowych 

- Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze – pracodawca nie wyraził zgody na zwolnienie 

pracownika z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z oddelegowaniem członka 

rady sekcji krajowej na szkolenie związkowe, 

- w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublinie pracodawca odmówił wydania zgody na 

zwolnienie pracowników na zebranie związkowe, 
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- w ZPJ Miranda w Turku pracodawca wytoczył Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” proces o 

odszkodowanie za przeprowadzenie w 2006 r. jednodniowego strajku. Komisja Zakładowa NSZZ 

„Solidarność”, opierając się opinii mediatora oraz wynikach postępowania prokuratorskiego, twierdzi, 

że strajk był legalny. 

VI. Wzrost wynagrodzeń w Polsce 

W 2007 roku w Polsce wzrost wynagrodzeń osiągnął około 10% w stosunku do roku poprzedniego. Był to 

wzrost dość znaczny, bo dla porównania w 2006 roku w stosunku do roku 2005 wzrost wynagrodzeń 

wyniósł ok. 5%. Na wysoki wzrost wynagrodzeń w 2007 roku złożyły się różne przyczyny. Istotne były 

przyczyny natury ekonomicznej, takie jak utrzymujące się od dłuższego czasu wysokie tempo wzrostu 

gospodarczego, wyższa niż planowano inflacja, a także wzrost w ostatnich latach wydajności pracy, za 

którą nie nadążał wzrost płac. Znaczące były także przyczyny społeczne, których wyrazicielem był NSZZ 

„Solidarność”. Od stycznia do czerwca 2007 roku Związek podjął działania na rzecz wzrostu 

wynagrodzeń w ramach programu „Niskie płace barierą rozwoju Polski”. Szeroko propagowana akcja 

informacyjna znalazła swoje odbicie w większej niż w poprzednich latach ilości żądań płacowych w wielu 

zakładach pracy.  

VII. Inne 

W 2007 roku weszła w życia nowa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. 

Ustawa ta m.in. podniosła górną granicę mandatu wystawianego przez inspektora pracy za wykroczenia 

przeciwko prawom pracowniczym (2 000 PN) i grzywny nakładanej przez sady grodzkie na wniosek 

inspektorów pracy (30 000 PLN). Niestety, pomimo obaw i protestów przedstawicieli przedsiębiorców 

okazalo się w praktyce ze, jak dotąd (stan na 30. 11.2007), nigdzie jeszcze w Polsce sady grodzkie nie 

nalozyly grzywny w maksymalnym wymiarze. Z analizy danych wynika ze maksymalna nałożona 

grzywna w 2007 roku wynosiła 10 000 PLN, mimo ze chodziło o śmiertelny wypadek podczas pracy w 

warunkach szczególnie niebezpiecznych, podczas których pracodawca nie zapewnił odpowiedniego 

sprzętu i nadzoru.
1
  

Jednocześnie przewlekłość postępowań sadowych z zakresu prawa pracy w praktyce uniemożliwia 

korzystanie z prawa do sadu w Polsce. Dodatkowo, wysokość zadośćuczynienia za przewlekłe 

postępowania przyznawanego w Polsce na podstawie ustawy z 17.06.2004 roku o skardze na 

przewlekłość postępowań sądowych jest albo symboliczna, albo żadna (zdarza się, że jest to 100 PLN). Z 

danych porównawczych wynika ze Trybunał w Strasburgu przyznaje odszkodowania co najmniej 5-

krotnie wyższe.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowali: Anna Galus-Czerwonka, Zuzanna Górska-Muskat, Michał Kozicki, Komisja Krajowa NSZZ 

“Solidarność”, luty 2008 r. 

 

                                                 
1
 „Niska cena lamania praw pracowniczych“ Rzeczpospolita 30.11.2007 

2
 http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1771.29.3.2.17.1.0.1.htm [29.01.08].  

http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1771.29.3.2.17.1.0.1.htm

