
 1 

ROCZNY PRZEGLĄD - MKZZ 2006 

Dotyczy łamania praw związkowych w Polsce w 2005 r. 

 

Ustawodawstwo – jak w poprzedniej edycji. 

Skargi do MOP  

W 2005 roku Komitet Wolności Związkowej MOP rozpatrzył sprawę zażalenia skierowanego przez 

NSZZ „Solidarność” na nieprzestrzeganie zasady wolności związkowej w Polsce, na przykładzie 

sytuacji w przedsiębiorstwie Hydrobudowa-6 S.A. Zażalenie zostało przyjęte do rozpatrzenia 

22.11.2004 roku. Komitet wydał następujące zalecenia: 

a) Biorąc pod uwagę, że system pobierania składek związkowych przez pracodawcę w Hydrobudowa-

6 S.A. został, według zarzutów, jednostronnie zaniechany od stycznia 2002 roku, Komitet żąda, aby 

Rząd zaangażował się w rozmowy z partnerami (w ramach podjęcia dotychczasowych procedur lub w 

ramach rozpoczęcia nowych) w celu przywrócenia poprzednio istniejącego systemu pobierania 

składek związkowych. Komitet żąda przesyłania informacji o postępach. 

b) Komitet oczekuje, że środki podjęte obecnie przez Rząd skutecznie przyspieszą postępowanie 

sądowe w sprawie przywrócenia do pracy Sylwestra Fastyna, przewodniczącego zakładowej 

organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w Hydrobudowa-6 S.A. oraz w sprawie uznania 

zwolnienia za nieskuteczne w przypadku Henryka Kwiatkowskiego, członka zarządu zakładowej 

organizacji związkowej w tym przedsiębiorstwie. Komitet żąda, aby Rząd polski informował go o 

przebiegu tych postępowań jak i o ich ostatecznym wyniku.  

c) Komitet żąda, aby Rząd zaangażował się w rozmowy ze stronami w celu umożliwienia Sylwestrowi 

Fastynowi, który nadal jest liderem zakładowej organizacji związkowej, wykonywania swoich 

czynności związkowych bez jakichkolwiek dalszych interwencji ze strony pracodawcy, a zwłaszcza 

przebywania w pomieszczeniu związkowym bez konieczności zapewnienia równoczesnej obecności 

pracowników zakładu. Komitet żąda przekazania mu informacji na temat działań podjętych w tej 

sprawie.  

d) Komitet żąda, aby Rząd podjął wszelkie właściwe działania i to tak szybko, jak to tylko możliwe, w 

celu ustanowienia procedur które są szybkie i bezstronne, i to także w opinii zainteresowanych stron. 

Procedury te mają mieć na celu zapewnienie członkom związku i liderom związkowym prawa do 

środka sądowego przez właściwe krajowe organy sądowe w przypadku aktów dyskryminacji anty-

związkowej. Komitet żąda, aby Rząd informował go na temat działań podjętych w tej sprawie.  

W przygotowaniu są zażalenia dotyczące nieprzestrzegania zasady wolności związkowej w 

przedsiębiorstwach UPC Telewizja Kablowa Sp. Z oo z siedzibą w Warszawie i Frito Lay Polska Sp. z 

oo z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim: 

 (UPC Telewizja Kablowa Ltd.) Zwolnienie przewodniczącego zakladowej organziacji związkowej 

Marcina Kiełbasy. Pracodawca twierdził, że zwolnienie to nie nastąpiło w związku z aktywnością 

związkową przewodniczącego, tylko z powodu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie. 

Pracodawca powoływał się także na niezachowanie przez stronę związkową właściwej procedury 

poinformowania pracodawcy o utworzeniu  związku zawodowego w przedsiębiorstwie. NSZZ 

„Solidarność” twierdzi, że Marcin Kiełbasa został zwolniony w bezpośrednim następstwie 

utworzenia związku zawodowego w UPC Telewizja Kablowa Ltd. Pomimo zachowania wszelkich 

prawnych wymogów co do formy zawiadomienia pracodawcy o utworzeniu zakładowej 

organizacji związkowej.  

  (Frito Lay Poland Ltd.) Zbieranie przez pracodawcę informacji nt. przynależności związkowej 

poszczególnych pracowników w formie wykluczającej poufność i z pominięciem prawnie 

przewidzianych procedur 
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 (Frito Lay Poland Ltd.) Dyscyplinarne zwolnienie przewodniczącego zakładowej organziacji 

związkowej Sławomira Zagrajka w związku z oskarżeniem o wprowadzenie w błąd pracodawcy co 

do liczby członków związku w przedsiębiorstwie.  

Zażalenie dotyczące w.w. spraw będzie złożone do MOP w 2006 roku.  

Naruszenia indywidualnych praw członków 

Na podstawie informacji zebranych ze źródeł związkowych, w dalszym ciągu, podobnie jak w latach 

poprzednich, jednym z częściej występujących sposobów walki ze związkiem zawodowym było 

rozwiązywanie umów o pracę z działaczami związkowymi, także tymi, których zatrudnienie objęte 

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

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

Takie przypadki odnotowano w: 

 Delia S.A. w Zamościu – zwolniono z pracy zarząd komisji zakładowej po tym, jak upomniał się 

on o prawo pracowników do wynagrodzenia,  

 w Breckle Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu – wypowiedziano umowy o pracę członkom będącej w 

organizacji tymczasowej komisji zakładowej,  

 w Wałbrzych International Production  Sp. z o.o. w Wałbrzychu – dyscyplinarnie zwolniono 

członka komisji zakładowej Elżbietę Nitecką, która interweniowała u pracodawcy ws. 

niewłaściwego naliczania wynagrodzenia pracownikom, po wręczeniu wypowiedzenia została ona 

wyprowadzona  z zakładu w asyście ochrony,  

 w General Electric Power Controls Polska Sp. z o.o. w Kłodzku,  

 w Uzdrowisku Krynica Żegiestów S.A. – dyscyplinarnie zwolniono przewodniczącego komisji 

zakładowej Zdzisława Skwarka,  

 w Fortum w Częstochowie,  

 w Wytwórni Silników Wysokoprężnych „Andoria” S.A. w Andrychowie – pracodawca nie tylko 

dyscyplinarnie wypowiedział umowę o pracę przewodniczącemu komisji zakładowej, ale także 

wypowiedział umowy o pracę członkom komisji zakładowej podpisanym pod sprzeciwem wobec 

zamiaru zwolnienia przewodniczącego,  

 w Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim należącym do koncernu Pepsico - gdzie bezprawnie 

zwolniono przewodniczącego komisji zakładowej Sławomira Zagrajka pod pretekstem podawania 

niewłaściwych danych co do ilości członków organizacji związkowej.  

Odnotowany został przypadek likwidacji dotychczasowego stanowiska pracy przewodniczącego 

komisji zakładowej TP S.A. Obszar w Szczecinie – Adama Sosińskiego. W Securitas Polska Sp. z o.o. 

właściciel utworzył nowy podmiot, aby zatrudnić w nim wydzieloną ze starego zakładu grupę 

pracowników – równocześnie członków-założycieli związku. Następnie zlikwidował nowy podmiot, a 

przejętych pracowników w związku z likwidacją – zwolnił. 

Częste są przypadki zastraszania członków związku. Skutkiem takich działań jest rezygnacja z 

członkostwa w związku lub zwolnienie się z pracy osób, które nie wytrzymały presji ze strony 

pracodawcy. Takie przypadki miały miejsce: 

 w „Jegłowej” Sp. z o.o. w Przewornie,  

 w Zakładach Garbarskich „Skotan” S.A. w Skoczowie,  

 w „Sokołów” S.A. Oddział Zakłady Mięsne Jarosław filia w Tarnowie. 

 W Zakładzie Usług Komunalnych w Miliczu kierownik jednego z wydziałów po nieudanej próbie 

nacisków na członków związku, aby wypisali się z „Solidarności” podjął próbę założenia 

konkurencyjnego związku zawodowego i zmuszenia pracowników do wstępowania do tego 

„związku”.  

 W Wałbrzych International Production Sp. z o.o. w Wałbrzychu pracodawca nakłaniał członków 

do wypisywania się ze związku pod groźbą utraty pracy – groźbie tej uległo ok. 30 osób.  
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 W Wytwórni Silników Wysokoprężnych „Andoria” S.A. w Andrychowie pracodawca zmuszał 

pracowników – członków związku  do rezygnacji z zatrudnienia na czas nieokreślony; warunkiem 

ponownego zawarcia umowy na czas nieokreślony była rezygnacja z przynależności do związku.  

 We Frito Lay (Pepsico) w Grodzisku Mazowieckim zarząd zmuszał pracowników do złożenia w 

obecności notariusza oświadczenia co do przynależności związkowej. 

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

ze względu na przynależność związkową.  

 Działacze związkowi w „Sokołów” S.A. oddział Zakłady Mięsne Jarosław filia Tarnów pomijani 

byli przy przyznawaniu premii, mimo wniosków bezpośrednich przełożonych. 

 W Fabryce „Sklejka-Pisz” S.A. w Piszu pracodawca bezprawnie żądał od przewodniczącego 

komisji zakładowej zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji, 

każdorazowego precyzyjnego wskazywania w książce wyjść miejsca, do którego się udaje. Gdy 

przewodniczący nie zastosował się do tych żądań – ukarany został karą porządkową, a także w 

związku z przebywaniem poza zakładem pracy potrącono mu część wynagrodzenia.  

 W Zakładach Garbarskich „Skotan” S.A. w Skoczowie pracodawca „oddelegował” 

przewodniczącego komisji zakładowej Czesława Chrapka do pracy w pojedynkę na odległym od 

zakładu o 5 km wysypisku.   

 W Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku-Białej w trakcie negocjacji płacowych  przedstawiciele 

pracodawcy używali obraźliwych słów pod adresem członków komisji zakładowej.  

 W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie członków 

związku usuwa się z zajmowanych stanowisk i powierza im się pracę niezgodną z kwalifikacjami.  

 W Aventis Pharma pracodawca oddelegował zarząd związku na 3 miesiące na korytarz firmy w 

odległości 200-300 km od miejsca pracy i zamieszkania członków zarządu. Na członków zarządu 

organizacji związkowej w tej firmie nakładano kary spoza Kodeksu pracy.  

 W Wałbrzych International Production Sp. z o.o. w Wałbrzychu po rozwiązaniu umowy o pracę z 

członkiem zarządu związku nastąpiły szykany przeciwko przewodniczącej organizacji związkowej 

– Bożenie Wtulich – w postaci uwikłania jej w znaczną ilość spraw sądowych, z których każda ma 

jakieś uchybienia ze strony pracodawcy. Mimo to wizyty w sądzie po kilka razy w miesiącu i 

ciągła obawa przed kolejnym atakiem źle wpływają na odporność psychiczną przewodniczącej.  

 W „Jegłowej” Sp. z o.o. w Przewornie pracownicy-członkowie związku zmuszani byli do 

wykonywania ręcznie prac, które zwykle wykonują maszyny, poza tym członkowie związku 

nękani są ciągłym wypowiadaniem umów o pracę oraz udzielaniem kar nagany. 

 W PZ Cussons Polska pracodawca od dłuższego czasu utrudniający działalność związkową 

wręczył przewodniczącemu komisji zakładowej Wacławowi Pastuszce wypowiedzenie 

degradujące warunki pracy i płacy.  

Naruszenia zbiorowych praw związkowych 

W omawianym 2005 roku nie zgłoszono przypadku odmowy podjęcia przez pracodawcę negocjacji 

układu zbiorowego pracy. Zgłoszono natomiast dwa przypadki nieprzestrzegania przez pracodawcę 

zapisów układu zbiorowego. Zdarzenia takie miały miejsce w Fortum w Częstochowie oraz w GPEC 

Sp. z o.o. w Gdańsku.  

Poinformowano nas o dwóch przypadkach braku ze strony pracodawcy konsultowania z organizacją 

związkową kwestii, w których Kodeks pracy takich konsultacji wymaga. Taka sytuacja miała miejsce: 

 w Wałbrzych International Production Sp. z o.o. w Wałbrzychu i  

 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie. 

W Aventis Pharma w Warszawie pracodawca dysponował środkami zakładowego funduszu 

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

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zaś w Fortum w Częstochowie pracodawca uniemożliwił 

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

wypowiedzenie umowy najmu lokalu związkowego i odmowę przydzielenia innego (Wałbrzych 

International Production Sp. z o.o. w Wałbrzychu), tam też miało miejsce otwieranie przez 

pracodawcę związkowej korespondencji. W Fortum w Częstochowie pracodawca dopuścił się zaboru 

mienia związkowego w postaci flag rozwieszonych w związku z toczącym się sporem zbiorowym. W 

Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku-Białej na terenie zakładu rozrzucono ulotki szkalujące „Solidarność” 

i przewodniczącą komisji zakładowej Wandę Stróżyk. Bardzo niepokojący jest przypadek odnotowany 

w Uzdrowisku Krynica-Żegiestów S.A., gdzie pracodawca dopuścił się inwigilacji członków komisji 

zakładowej wykorzystując pracownika kontroli wewnętrznej. Pracownik ten miał obserwować 

członków komisji zakładowej – kto i gdzie się spotyka, z kim rozmawia – i przekazywać te informacje 

pracodawcy. Pracownik ten miał też zgodę pracodawcy na prowokowanie związkowców do 

spożywania w miejscu pracy alkoholu. 

Specjalne Strefy Ekonomiczne – jak w poprzedniej edycji 

Problem nie wypłacania wynagrodzeń 

Nie wypłacania wynagrodzeń stało się obecnie w Polsce dość powszechne. Zjawisko to częściej 

występuje w regionach o wyższym bezrobociu i słabszej kondycji gospodarczej. Kwota zaległych 

wynagrodzeń w I półroczu 2005 r. wynosiła 127,8 mln zł. Problem ten dotknął w tym okresie 141 tys. 

pracowników. Pokrzywdzeni pracownicy godzą się na takie traktowanie w obawie przed utratą pracy. 

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że począwszy od 2003 r. nie wypłacanie wynagrodzeń 

powolutku i nieznacznie spada. Przyczyn upatruje się w poprawie koniunktury gospodarczej. Wśród 

firm, które nie płacą najwięcej jest przedsiębiorstw handlowych i budowlanych. Szczególnie rażące 

przypadki nie wypłacania wynagrodzeń miały miejsce w Chłodni „Igloopol” w Dębicy i w Delia S.A. 

w Zamościu. W obu zakładach pracy pracownicy nie otrzymywali wynagrodzenia przez okres kilku 

miesięcy. W Chłodni „Igloopol” w Dębicy doszło do okupacji zakładu przez zdeterminowanych 

pracowników, zaś 6 grudnia 2005 r. przed siedzibą zarządu spółki Delia miała miejsce demonstracja 

pracowników i członków „Solidarności” przeciwko łamaniu praw pracowniczych. 

Łamanie praw pracowniczych w sklepach wielkopowierzchniowych 

Na przełomie 2004/2005 roku pojawiły się liczne doniesienia w mediach nt. rażącego i przewlekłego 

łamania praw pracowniczych w stopniu stanowiącym naruszenie podstawowych praw człowieka w 

sklepach sieci JMD Biedronka należącej do portugalskiego koncernu Jeronimo Martins Dystrybucja 

S.A.  

Kontrole PIP w2005 roku wykazały: nierzetelnie prowadzoną ewidencję czasu pracy, brak 

przeszkolenia pracowników, liczne przypadki łamania standardów bhp, ręczny transport towaru w 

ilościach obciążenia rażąco przewyższających dopuszczalne normy.  

Według doniesień prasowych powszechną praktyką w sklepach ˝BIEDRONKA˝ jest zatrudnianie 

pracowników na tzw. 1/2 lub 3/4 etatu za tzw. minimalną pensję. Gdzie w rzeczywistości każda z osób 

zatrudnionych w ˝BIEDRONCE˝ zmuszona jest pracować po 10 - 20godzin dziennie, wliczając w to 

również sobotę i niedzielę. Oznacza to, iż każda z osób zatrudnionych w tej sieci w charakterze 

sprzedawcy kasjera pracuje tygodniowo minimum 70 h, podczas gdy zgodnie z przepisem art. 129 

K.p. czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 

pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. 

W jednym z programów telewizyjnych znalazła się relacja byłego pracownika sklepu ˝BIEDRONKA˝, 

którego rekord pracy (bez przerwy) wyniósł 30 h.. Z dokumentacji każdego z poszczególnych sklepów 

wynika, iż w sklepach ˝BIEDRONKA˝ jest fałszowana ewidencja czasu pracy. Kierownicy 

poszczególnych sklepów są zmuszani przez kierowników regionalnych do tego, aby w ewidencji czasu 

pracy nie były wykazywane nadgodziny.  

Ponadto, Jedną z wielu bulwersujących praktyk w ww. placówkach jest zmuszanie kobiet (większość 

pracowników sklepów ˝BIEDRONKA˝ to kobiety) do rozładowywania samochodów dostawczych i 

przewożenia na paletach ciężarów o wadze powyżej 2 t (dopuszczalna norma to 80 kg). Tego typu 

zjawisko stanowi nie tylko łamanie podstawowych przepisów BHP, ale wręcz jest łamaniem 

podstawowych praw człowieka.  
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Jak dotąd, kilkudziesięciu pracowników Biedronki wytoczyło sprawy portugalskiemu koncernowi 

JMD. Większość domaga się zapłaty za tysiące przepracowanych godzin nadliczbowych. Opinię 

publiczną poruszyła sprawa dwudziestokilkuletniej pracownicy, która, będąc zmuszana do ręcznego 

rozładunku dostaw towaru ważących tonę, straciła ciążę (w tej sprawie 30.03.05 sąd w Elblągu 

przesłuchał świadków). Inna pracownica w podobnym wieku zmarła w wyniku pęknięcia tętniaka w 

mózgu, co mogło być spowodowane przewlekłą pracą ponad siły. 20.04.05 Stowarzyszenie 

Poszkodowanych przez Wielkie Sieci Handlowe „Biedronka” z siedzibą w Olsztynie złożyło w tej 

sprawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury w Słupsku.  

Łamanie praw pracowniczych w sklepach Biedronka miało charakter powszechny i ogólnokrajowy. Z 

tego powodu Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła wniosek do Prokuratora Generalnego o 

objecie nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawie popełnienia 

przestępstw przez członków Zarządu JMD prowadzącej sieć sklepów "Biedronka". 

Adam Bodnar z Fundacji przyznał, że sygnały o naruszaniu praw pracowniczych w wielkich sieciach 

handlowych, jakie otrzymuje Fundacja, dotyczą nie tylko Biedronki. Potwierdza to dyr. Piotr 

Wojciechowski z Państwowej Inspekcji Pracy: - W Biedronce zetknęliśmy się dokładnie z tymi 

samymi naruszeniami co w innych super- i hipermarketach. Może jedynie w większym nasileniu. (GW 

05.01.,2005 „W Biedronce system wyzysku pracowników?”) 

 

Raport przygotowały: Anna Czerwonka, Dział Polityki Ekonomicznej KK, Zuzanna Górska, Dział 

Zagraniczny KK 

 


