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ROCZNY PRZEGLĄD - MKZZ 2005 

Dotyczy łamania praw związkowych w Polsce w 2004 r. 

 

I. Skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy 

W roku 2004 złożona została przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” skarga do MOP dotycząca 

nieprzestrzegania Konwencji MOP nr 87, 98 i 135 w przedsiębiorstwie Hydrobudowa-6 S.A. w 

Warszawie.  

Skarga obejmuje następujące zarzuty: 

skarga do MOP dotycząca nieprzestrzegania Konwencji MOP nr 87, 98 i 135 w przedsiębiorstwie 

Hydrobudowa-6 S.A. w Warszawie. Zarzuty dotyczą: zaprzestanie potrącania składek związkowych 

oraz dyscyplinarne zwolnienie dwóch działaczy związkowych (w tym przewodniczącego zakładowej 

organizacji związkowej) w związku działalnością związkową. Sprawa została przyjęta do 

rozstrzygnięcia 22.11.2004 (nr sprawy 2395).  

Ponadto, w sierpniu 2004 roku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wezwało Rząd do 

ratyfikowania Konwencji MOP nr 97 z 1949 roku dotyczącej pracowników migrujących. NSZZ 

„Solidarność” uważa, że ratyfikacja Konwencji nr 97 jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania nie tylko wewnętrznego systemu ochrony praw pracowniczych pracowników 

migrujących, ale także przeciwdziałania obniżania się standardów pracy w kraju. Jednocześnie NSZZ 

„Solidarność” nie zgadza się z argumentacją rządu Polski, że prawo krajowe w dostatecznym stopniu 

chroni prawa pracowników migrujących w Polsce. 

II. Regulacja prawna 

I. Ograniczenia prawa do organizowania się: 

Prawne ograniczenia 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.  

Ograniczenia prawa do organizowania się w niektórych sektorach 

Nie ma całkowitego zakazu organizowania się w związki zawodowe w stosunku do jakiegoś sektora. 

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 – narzucony im jest system jednego 

związku zawodowego. 

Związek zawodowy nie może występować w obronie np. osób samozatrudnionych. 

Ograniczenia członkostwa w związku (lub pełnienia funkcji przywódczych w związku) dla osób bez 

obywatelstwa polskiego 

Gdy chodzi o obcokrajowców, jeżeli jest on 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.  

Ograniczenia członkostwa w związku dla pracowników migrujących w Polsce 

 Emigranci mogą korzystać ze związków zawodowych analogicznie jak  obcokrajowcy. 

II. Ograniczenia prawa do rokowań zbiorowych: 

Wymóg aprobaty ze strony rządu dla rejestracji porozumienia 
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W Polsce nie ma wymogu aprobaty ze strony rządu dla rejestracji porozumienia zawartego w wyniku 

negocjacji zbiorowych. 

Układy zbiorowe pracy podlegają wpisowi do rejestru.   

W przypadku, gdy postanowienia układu są niezgodne z prawem, organ uprawniony do jego rejestracji 

może: 

1) za zgodą stron układu wpisać układ do rejestru bez tych postanowień, 

2) wezwać strony układu do dokonania w układzie odpowiednich zmian w terminie 14 dni.   

Zakaz rokowań w niektórych sektorach 

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

związki zawodowe. 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, 

4) sędziów i prokuratorów. 

Ograniczenia ważności lub zasięgu układów zbiorowych  

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. Jednakże zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie 

może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu nie stosuje 

się wynikających z układu warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę 

nawiązania stosunku pracy. 

Czy jakieś związki są wykluczone z rokowań zbiorowych? 

Nie ma ograniczeń w uczestnictwie w rokowaniach zbiorowych dla związków zawodowych. Układy 

zakładowe zawierają jednak wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania nad 

układem, bądź przynajmniej wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe. Oznacza to 

możliwość podpisania układu mimo sprzeciwu organizacji niereprezentatywnych.  

III. Ograniczenia prawa do strajku takie jak: 

Zakaz strajku w pewnych sektorach 

Tylko związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków. Ze względu na dobro 

publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych 

kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach. 

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, w jednostkach Policji i Sił Zbrojnych, Służby Więziennej, Straży 

Granicznej, Służby Celnej oraz w straży pożarnej. Prawo do strajku nie przysługuje pracownikom 

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

prokuraturze. 

Nadmierne wymogi czy ograniczenia co do quorum lub przyczyn strajku 

W naszej opinii nie tyle treść wymogów co ich ilość i obowiązek spełnienia ich łącznie stanowi 

utrudnienie w legalnym przeprowadzeniu strajku.  

 Strajk jest środkiem ostatecznym i nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania 

możliwości rozwiązania sporu według zasad określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów 

zbiorowych.  

 Konieczne jest uzyskanie zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło 

udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.  
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 Nie jest dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych żądań 

pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed sądem pracy.  

 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 pewnych form strajku (np. strajk włoski itp) 

Polskie ustawodawstwo nie reguluje kwestii formy strajku.  

III. Prawa związkowe w praktyce 

Naruszenia indywidualnych praw członków związku 

Jednym z częściej występujących sposobów walki ze związkiem zawodowym jest rozwiązywanie 

umów o pracę z działaczami związkowymi, najczęściej tymi działaczami, których zatrudnienie objęte 

było ochroną prawną przed zwolnieniem z pracy. Nierzadko są to zwolnienia dyscyplinarne, które 

kończą stosunek pracy natychmiast. Niestety, sprawy przed sądami pracy w Polsce toczą się 

przewlekle. Przypadki zwolnień działaczy związkowych odnotowano w Poczcie Polskiej – Zakład 

Transportu Samochodowego w Gdańsku, w Fabryce Kabli „ROGUM” z Pruszcza Gdańskiego, w 

Domu Towarowym „Supersam” w Katowicach, w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. 

oddział w Lublinie, w Top Sofa w Obornikach, w Verge Sport sp. z o.o. w Kowarach. Zdarzają się 

także przypadki likwidacji stanowisk pracy działaczy związkowych w celu pozbycia się tych osób z 

zakładu pracy. Tak się stało w Telekomunikacji Polskiej S.A. OT Kielce i Bielsko-Biała i w UPC 

Telewizja Kablowa sp. z o.o. Warszawa oddział Lublin. Zwłaszcza ten drugi przypadek  likwidacji 

stanowiska pracy przewodniczącego nowo utworzonej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” odbił 

się szerokim echem w mediach. W chwili obecnej toczy się sprawa sądowa. 

Częste są przypadki zastraszania członków związku w celu wystąpienia przez nich ze związku bądź 

spowodowania zwolnienia się przez nich samych z pracy pod  presją. Takie przypadki miały miejsce 

m. in. w ZPJ „Miranda” S.A. w Turku, w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt m.st. Warszawy, w 

Zarządzie Mienia Skarbu Państwa w Warszawie, w Zakładach Drobiarskich SADROB S.A. w Płocku, 

w Verge Sport sp. z o.o. w Kowarach, w Wałbrzych International Production sp. z o.o. 

Niektórzy członkowie związku spotykają się w swoich zakładach pracy z przejawami dyskryminacji 

ze względu na przynależność związkową. Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w 

Zarządzie Budynków Komunalnych Bielany Żoliborz w Warszawie otrzymują bez żadnego 

uzasadnienia wynagrodzenie niższe niż pozostali pracownicy. W Zarządzie Mienia Skarbu Państwa 

również w Warszawie członkowie komisji zakładowej pomijani są przy przyznawaniu premii. 

Naruszanie zbiorowych praw związkowych 

Zgłoszono przypadki odmowy podjęcia przez pracodawców negocjacji układów zbiorowych pracy. Do 

takich sytuacji doszło np. w Zarządzie Budynków Komunalnych Bielany Żoliborz w Warszawie i w 

Cussons Polska S.A. we Wrocławiu. Ten ostatni pracodawca dopuścił się też  utrudniania  

przeprowadzenia legalnej akcji protestacyjnej. 

W GBG Service sp. z o.o. w Czeladzi pracodawca dysponował środkami zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych bez wiedzy i zgody związku zawodowego, naruszając tym samym ustawę o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.  

Dość często mamy do czynienia z przypadkami utrudniania działalności związkowej, np. poprzez 

wyprowadzenie siedziby komisji zakładowej poza zakład w miejsce poważnie utrudniające 

prowadzenie działalności związkowej (Cussons Polska S.A. Wrocław), czy poprzez zabór 

pomieszczenia komisji zakładowej wraz z dokumentami, pieniędzmi i rzeczami osobistymi (Dom 

Towarowy „Supersam” w Katowicach). 

Wciąż jeszcze odnotowywane są przypadki nieprawidłowości ze strony pracodawców w 

odprowadzaniu składek związkowych. Dla przykładu, w TPBP ”Tarbud” S.A. w Stalowej Woli 

pracodawca zażądał od związku zawodowego opłat za potrącanie z wynagrodzenia składek 

związkowych. 
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Specjalne Strefy Ekonomiczne 

W Polsce Specjalne Strefy Ekonomiczne powołane zostały w drodze ustawy w 1994 roku. Obecnie w 

Polsce działa 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych. Wszystkie Strefy Ekonomiczne będą aktywne do 

2017 roku. Z czasem przekształcą się w strefy aktywności gospodarczej, w ramach których dla 

przedsiębiorstw będą tworzone i monitorowane warunki umożliwiające tworzenie nowych miejsc 

pracy. Aby uzyskać zezwolenie na inwestycje w strefie i korzystanie z przysługujących tam 

przedsiębiorstwom ulg należy spełnić wymogi dotyczące wielkości inwestycji lub liczby utworzonych 

nowych miejsc pracy. Przedsiębiorstwom działającym w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych 

przysługują zwolnienia i ulgi podatkowe. Ponadto w ramach stref mają one do dyspozycji tereny 

przygotowane pod inwestycje, z pełna infrastrukturą. Dane z 2004 roku mówią o utworzeniu w 

polskich specjalnych strefach ponad 62 tysięcy nowych miejsc pracy. Kolejne 120 tys. osób znalazło 

zatrudnienie w otoczeniu stref.  

Według polskiego prawa, w SSE nie ma możliwości wyłączenia czy ograniczenia obowiązywania 

kodeksu pracy czy innych przepisów ustawowych odnoszących się do praw pracowniczych czy 

związkowych. 

Problem nie wypłacania wynagrodzeń 

Zjawisko nie wypłacania wynagrodzeń stało się obecnie w Polsce tak powszechne, że mówi się o 

swego rodzaju „kulturze” niepłacenia pracownikom wynagrodzeń. Zjawisko to jest u nas 

powszechniejsze w regionach o wyższym bezrobociu i słabszej kondycji gospodarczej i dotyczy ok. 

60% kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy przedsiębiorstw. Kwota zaległych 

wynagrodzeń w 2003 roku wynosiła ok. 100 mln zł. Pokrzywdzeni pracownicy bojąc się o utratę 

pracy, godzą się z takim traktowaniem. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że począwszy 

od roku 2003 nie wypłacanie wynagrodzeń powolutku i nieznacznie spada. Przyczyn upatruje się w 

poprawie koniunktury gospodarczej w Polsce. Powszechna jest opinia, że bardziej radykalną poprawę 

przyniosłoby zaostrzenie kar dla nie płacących pracodawców, które w naszym kraju nie są wysokie, 

wynoszą ok. kilka tysięcy złotych. 

Problemy pracownicze w sklepach wielkopowierzchniowych 

W drugiej połowie 2004 roku ujawnione zostały drastyczne przypadki naruszania praw pracowniczych 

w sklepach wielkopowierzchniowych. Prawa pracowników łamane są w co drugim wielkim sklepie, 

najczęściej poprzez nie udzielanie urlopów wypoczynkowych, brak lub wadliwe prowadzenie 

ewidencji czasu pracy, zmuszanie do zbyt długiego czasu pracy, nie zapewnienie zaplecza sanitarnego, 

źle zorganizowany transport wewnętrzny. Prokuratura w Poznaniu aktualnie prowadzi śledztwo 

mające wyjaśnić, czy w sieci supermarketów Biedronka należącej do Jeronimo Martins Dystrybucja 

istniał zorganizowany system wyzysku pracowników. We wrześniu 2004 roku była pracownica sklepu 

Biedronka w Elblągu Beata Łopacka wygrała w I instancji proces i sąd przyznał jej od spółki Jeronimo 

Martins odszkodowanie w wysokości 35 tys. zł za przepracowanie 2600 godzin nadliczbowych. Wielu 

byłych pracowników tej sieci ośmielonych tym przykładem postanowiło także pozwać właściciela. 

Pracodawca złożył jednak w tej sprawie apelację, więc nie wiadomo, jaki będzie ostateczny wynik 

procesu.  

Równie bulwersującą kwestią jest ujawnienie na początku bieżącego roku przypadku molestowania 

seksualnego pracownic w fabryce Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim należącej do koncernu 

PepsiCo. Jest to sprawa znana od niedawna, w związku z tym w obecnej chwili niemożliwe jest 

szersze opisanie tego przypadku. 


