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ROCZNY PRZEGLĄD - MKZZ 2007 

Dotyczy łamania praw związkowych w Polsce w 2006 r. 

 

Ustawodawstwo krajowe 

W roku 2006 w Polsce nie było większych zmian w ustawodawstwie w zakresie restrykcji czy 

poprawy regulacji prawa do organizowania się, rokowań zbiorowych czy prawa  do strajku. Należy 

jednak odnotować uchwałę Sądu Najwyższego z 23.05.2006 roku, w której uznał on pakiety socjalne 

za źródła prawa pracy. Pakiety socjalne to zawierane w procesie prywatyzacji pośredniej przez 

działające w imieniu załogi w przedsiębiorstwie państwowym porozumienia związków zawodowych z 

inwestorem strategicznym. Postanowienia takiego pakietu najczęściej przyznają określone korzyści w 

zakresie gwarancji socjalnych, pracowniczych i związkowych. Dotychczas miały jednak miejsce 

liczne przypadki niewywiązywania się pracodawcy z wcześniej obiecanych gwarancji. Ze względu na 

niejasny charakter pakietów socjalnych egzekwowanie tych porozumień nastręczało wiele problemów. 

Orzeczenie Sądu najwyższego oznacza, że pakiety socjalne zostały uznane za przepisy prawa pracy.   

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

zbiorowych i prawa do strajku 

Prawo do organizowania się 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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). 

4. Ograniczenie obcokrajowców w możliwości przystępowania do związków zawodowych lub 

pełnienia funkcji związkowych  

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. 
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5. 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:  

1. 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. 

2. Zakaz prowadzenia rokowań zbiorowych w odniesieniu do określonej klategorii związków 

zawodowych  

Według prawa polskiego nie ma zakazu prowadzenia rokowań zbiorowych czy zawierania 

układów dla określonej kategorii związkow zawodowych. 

3. 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 

4) sędziów i prokuratorów 

4. 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. 

5. 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: 

1. Ogólny zakaz strajków  

Nie ma ogólnego zakazu organizowania stajków  

2. Zakaz strajków w określonych sektorach   
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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. 

3. 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. 

4. Zakaz organizowania określonego typu strajków (np. (e.g. 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. 

Skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy 

NSZZ "Solidarność" niniejszym składa formalną skargę na rząd Rzeczypospolitej Polskiej o 

naruszanie zasad ochrony praw związkowych i prawa organizowania się. Polska ratyfikowała 

Konwencję nr 98 dotyczącą stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych w 1958 

roku, a Konwencję nr 135 dotyczącą ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i 

przyznania im ułatwień w 1977 roku. 

W 2006 roku KK NSZZ „Solidarność” zawiadomiła Międzynarodowe Biuro Pracy o następujących 

przypadkach nieprzestrzegania międzynarodowych standardów pracy: 

Konwencja nr 98 

Skarga dotyczy dwóch następujących przypadków: pierwszy wiąże się z sytuacją w firmie UPC Polska 

Sp. z o.o. w Warszawie, Polska, która jest oddziałem UPC Holding Services BV z siedzibą w 

Amsterdamie, Holandia (United Pan-Europe Communications, Amsterdam, własność Liberty Media 

Holding, USA). Drugi przypadek wiąże się z sytuacją w firmie Frito Lay Polska Sp. z o.o. w 

Grodzisku Mazowieckim, Polska (oddział PepsiCo International, z siedzibą w Nowym Jorku, USA). 
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Skarga dotyczy przypadków dyskryminacji antyzwiązkowej: 

o (UPC Polska Sp. z o.o.) Zwolnienie z pracy Marcina Kiełbasy, przewodniczącego nowopowstałej 

zakładowej organizacji związkowej. Pracodawca twierdzi, że przyczyna zwolnienia z pracy nie 

była związana z działalnością związkową (reorganizacja przedsiębiorstwa). Twierdzi również, że 

procedura powiadomienia pracodawcy o utworzeniu organizacji związkowej była nieprawidłowa. 

NSZZ "Solidarność" dowodzi, że zwolnienie z pracy Marcina Kiełbasy pozostawało w 

bezpośrednim związku z utworzeniem organizacji związkowej w przedsiębiorstwie pomimo 

zachowania wszelkich prawnych wymogów co do formy zawiadomienia pracodawcy o utworzeniu 

takiej organizacji. 

o (Frito Lay Poland Sp. z o.o.) 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. 

o (Frito Lay Poland Sp. z o.o.) 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.  

Konwencja nr 111 

Zażalenie dot. dyskryminacji w zakresie  zatrudnienia i wykonywania zawodu (molestowanie 

seksualne) w formie molestowania seksualnego i bezprawnego zwolnienia ośmiu pracownic;Wypadki 

miały miejsce w zakładzie produkcyjnym  Frito-Lay (PepsiCo) w Grodzisku Mazowieckim pod 

Warszawą. 

Naruszenia indywidualnych praw członków związku 

Na podstawie informacji zebranych ze źródeł związkowych, 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 MEDIA MARKT w Gdańsku  

Zwolniono dyscyplinarnie z pracy przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej Andrzeja 

Rosińskiego w dwa dni po tym, jak utworzono związek. Po zwolnieniu przewodniczącego pracownicy, 

którzy wcześniej deklarowali chęć wstąpienia do związku – zrezygnowali. Część pracowników 

namawiano do podpisania oświadczenia o tym, że nie widzą potrzeby zakładania związku 

zawodowego w firmie. Sprawa została zgłoszona do prokuratury i PIP. NSZZ „S” w MEDIA MARKT 

liczy 19 członków. Od czasu założenia związku pięciu z nich przestało być pracownikami marketu. 

Dwóch odeszło z powodu szykan, dwóm nie przedłużono umowy o pracę, jeden został zwolniony. 

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” w obronie przewodniczącego zorganizował pikietę przed 

sklepem. 

w Jutrzenka SA w Poznaniu 

Dariusz Skrzypczak – przewodniczący MOZ „S”  w Jutrzence SA w Poznaniu, został dyscyplinarnie 

zwolniony, mimo sprzeciwu organizacji związkowej. Zdaniem strony związkowej wypowiadając się 

na temat uregulowania warunków pracy i płacy działał on zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z 

pełnionej funkcji. Potwierdziła to PIP orzekając, że zwolnienie nastąpiło z rażącym naruszeniem 

prawa pracy i skierowała do sądu pozew. Do sądu pracy odwołał się też z żądaniem przywrócenia do 

pracy sam Dariusz Skrzypczak. Wyrokiem sądu został on przywrócony do pracy i nadal jest 

przewodniczącym KZ „S” w Goplanie. Nie może jednak wejść na teren zakładu, ponieważ dla KZ „S” 

wynajęto pomieszczenie poza firmą. Przewodniczący nie ma w związku z tym kontaktu z członkami 

związku i innymi pracownikami. W obronie Dariusza Skrzypczaka oprócz wspomnianych kroków 

prawnych struktury NSZZ „S” zorganizowały dwukrotnie pikietę. 

w Wałbrzych International Production 
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zwolniona została przewodnicząca KZ „S”. W jej obronie grupa ok. 100 pracowników zorganizowała 

pikietę przed siedzibą spółki. 

w FORMET SA w Bydgoszczy  

pracodawca bez zgody KZ „S” rozwiązał umowę o pracę z przewodniczącym – Pawłem Nadolnym, 

aktywnym działaczem związkowym. Pracodawca zakazał przedstawicielom ZR Bydgoskiego NSZZ 

„S” wstępu na teren zakładu. 

w PKS SA w Mińsku Mazowieckim  

niezgodnie z prawem zwolniono przewodniczącą organizacji związkowej. Po długotrwałym procesie 

sąd uznał winę pracodawcy, ale nie przywrócił jej do pracy, uznając to za niecelowe. 

ATEM Polska Sp. z o.o.  

zwolniono przewodniczącego TKZ NSZZ „S” zaraz po tym, jak poinformował przełożonych o 

spotkaniu założycielskim związków zawodowych. Pozostali członkowie TKZ nie mają wątpliwości, że 

jest to przejaw dyskryminacji pracowników i związków zawodowych. 

„SKAREM” Sp. z o.o. Sitkówka-Nowiny  

dyscyplinarnie zwolniony został przewodniczący KZ „S” Stanisław Wiewióra, bez zgody organizacji 

zakładowej. 

KEIPER Polska Sp. z o.o. w Świebodzinie  

z przewodniczącą KZ NSZZ „S” Agnieszką Flisiewicz  rozwiązano umowę o pracę bez zgody 

organizacji związkowej. 

SPZOZ w Malborku  

dyscyplinarnie zwolniono przewodniczącego KZ  NSZZ „S” – Włodzimierza Drejskiego bez zgody 

organizacji związkowej. 

PZ Cussons Polska SA Wrocław  

przewodniczący KZ NSZZ „S” Wacław Pastuszka został zwolniony dyscyplinarnie z pracy. 

Ekotrade w Warszawie 

W grudniu 2006 roku dwaj przedstawiciele agencji ochrony Ekotrade z Warszawy, podszywając się 

pod pracowników przyszli do biura „Solidarności” w Warszawie i próbowali zapisać się do związku, 

używając fałszywych nazwisk. Podczas tej wizyty spotkali jednego z pracowników ze swojego 

zakładu. Uzyskawszy bezpośredni dowód jego zaangażowania w sprawy związkowe natychmiast po 

opuszczeniu biura telefonicznie przekazali mu informację o zwolnieniu z pracy. Pracownicy ochrony 

to jedna z najgorzej wynagradzanych grup zawodowych w Polsce. Średnia stawka za godzinę to około 

4 PLN netto. Większość pracowników pracuje ponad 300-400 godzin miesięcznie. Często nie mają 

umów o pracę. Na terenie Warszawy pracownicy ochrony od kilku miesięcy starali się zorganizować 

w związek zawodowy.  

Zespół Elektrowni Ostrołęka SA  

Pracownik tego przedsiębiorstwa - Tadeusz Pieczyński, na wniosek komisji zakładowej objęty został 

szczególną ochroną trwałości stosunku pracy. Mimo to, pracodawca wypowiedział mu warunki pracy. 

Fakt ten potwierdzony został przez PIP, badającą sprawę na wniosek ZR Mazowsze NSZZ „S” oraz 

KZ NSZZ „S”. Po zmianie na stanowisku prezesa zarządu pracodawca wycofał wypowiedzenie. 

Selgros we Wrocławiu 

W grudniu 2006 roku we wrocławskim „Selgrosie” (sieci sprzedaży detalicznej) została 

zarejestrowana zakladowa organizacja związkowa „Solidarnośc”. Przewodniczące natychmiast 

poinformował kierownictwo spółki. Jeszcze tego samego dnia przedstawiciele pracodawcy doręczyli 

mu do domu zwolnienie z pracy. Zwolnione zostały także dwie pozostałe założycielki organizacji. 

Jako że zgodnie z ustawą o związkach zawodowych osoby te były objęte ochroną stosunku pracy, 

wypowiedzenia zostały antydatowane o 3 dni. Przewodniczący nie przyjął zwolnienia i następnego 

dnia pojawił się w pracy. Został wyprowadzony przez ochronę poza teren zakładu. Ogółem we 
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wrocławskim „Selgrosie” z powodu założenia związku zawodowego w ciągu miesiąca pracę stracilo 9 

osób.  

Naruszenia zbiorowych praw związkowych 

Próby usuwania organizacji związkowej z zakładu  

 Zarząd firmy Miranda SA z siedzibą w Turku utworzył podmiot Miranda Sp. z o.o. Warunkiem 

otrzymania pracy u nowego pracodawcy jest wyrażenie zgody na rozwiązanie dotychczasowej 

umowy i wystąpienie ze związku zawodowego oraz podpisanie nowej umowy z nowym 

pracodawcą na nowych zasadach z jednoczesną akceptacją zakazu wstąpienia lub tworzenia 

związku zawodowego w nowym podmiocie. Zarząd tej firmy w opinii związków zawodowych, 

utrudnia prowadzenie sporu zbiorowego i działanie wyznaczonego w sprawie mediatora, tak, aby 

nie dopuścić do wypracowania porozumienia przeciągając jednocześnie nadmiernie mediacje. 

 W PKS Connex Sp. z o.o. w Kołobrzegu kierownicy działów wykorzystując zależność służbową 

wywierali presję na pracowników nakłaniając ich do protestu wobec działań komisji zakładowej. 

W firmie tej od czasu zgłoszenia przez komisję zakładową do PIP wątpliwości, co do rozliczania 

nadgodzin nasiliły się szykany wobec członków komisji zakładowej. Związkowcy regularnie są 

karani za, ich zdaniem, błahe i często prowokowane przez pracodawcę przewinienia. 

 W trakcie toczącego się sporu zbiorowego w Przedsiębiorstwie Tartak Góra pracodawca podjął 

decyzję o zwolnieniu 9 pracowników, głównie członków NSZZ „Solidarność”, w tym osoby 

szczególnie chronionej. Postępowanie pracodawcy związkowcy traktują jako przejaw 

prześladowania organizacji związkowej. 

Zabór mienia związkowego  

 W PKS SA w Mińsku Mazowieckim zabrano komisji zakładowej pomieszczenie, tym samym 

uniemożliwiając jej działalność. To zdarzenie, jak też niezgodne z prawem zwolnienie z pracy 

przewodniczącej komisji zakładowej doprowadziło do tego, że członkowie NSZZ „Solidarność” 

niechętnie przyznają się do swojego członkostwa, a organizacja zakładowa działa w utajnieniu. 

Brak konsultacji  

 W Radio Opole SA pracodawca podjął próbę wprowadzenia regulaminu pracy bez uzgodnienia ze 

związkiem zawodowym.  

 W katowickiej spółce Gonar zarząd nie podejmował rozmów ze związkami zawodowymi w 

ramach toczącego się sporu zbiorowego. Osoby niepełnosprawne zatrudnione w spółce bezprawnie 

pozbawione są możliwości korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Surveillance of trade union members and premises 

 W łódzkiej firmie Żywiec Trade przez cztery lata wbrew obowiązującemu prawu nie udostępniono 

pomieszczenia organizacji związkowej. Dopiero po zawiadomieniu prokuratury takie 

pomieszczenie organizacja otrzymała. Przewodniczącemu komisji zakładowej grożono 

zwolnieniem z pracy, mimo iż zgodnie z prawem korzysta on z ochrony stosunku pracy. 

Pracownicy są zastraszani; boją się zapisywać do związku. Spotkanie związkowców było 

filmowane, a telefon, z którego korzystali był na podsłuchu. Prezes firmy podjął próbę ingerencji 

w wybory przewodniczącego komisji zakładowej. Wystawił mianowicie swojego kandydata, 

obiecując mu, że jak namówi innych do głosowania na niego – dostanie podwyżkę. 

Problem nie wypłacania wynagrodzeń 

Najpoważniejsze naruszenia prawa pracy to niewypłacalnie wynagrodzeń lub ich wypłata ze 

znacznym opóźnieniem. w ubiegłym roku PIP przeprowadziła prawie 94 tys. kontroli u 67 tysięcy 

pracodawców. Ponad połowa (56%) kontrolowanych pracodawców nie wypłaca wynagrodzeń lub 

płaci je ze znacznym opóźnieniem. Rośnie liczba przypadków nierzetelnego rozliczania czasu pracy, 

zaniżania liczby nadgodzin, przekraczania dopuszczalnych norm czasu pracy, pozbawiania 

pracowników prawa do wypoczynku i urlopu. 56% skontrolowanych przez Państwową Inspekcję 

Pracy pracodawców nie wywiązuje się uczciwie z obowiązku płacenia za pracę. Zdaniem Głównego 

Inspektora Pracy niewypłacalnie wynagrodzeń stało się zjawiskiem powszechnym. To strach przed 
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utratą pracy powoduje, że pracownicy godzą się na takie traktowanie. Jednocześnie przy szerokim 

występowaniu tej patologii odnotować należy brak możliwości skutecznego dochodzenia i 

wyegzekwowania roszczeń przy pomocy dostępnych instrumentów cywilno-prawnych. Biorąc 

powyższe pod uwagę, obserwujemy niepokojące zjawisko rezygnacji z korzystania przez 

zatrudnionych  z przysługujących im środków prawnych.  

Szczególnie rażące przypadki nie wypłacania wynagrodzeń odnotowano w spółce Grevita „Konfex” – 

w związku nie wypłacaniem wynagrodzeń przez kolejne trzy miesiące załoga spółki weszła w spór 

zbiorowy z zarządem. Podobna sytuacja miała miejsce w Tonsilu SA we Wrześni. W Delii SA z 

Zamościa pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia od wielu miesięcy. Prokuratura skierowała do 

sądu akt oskarżenia przeciwko władzom Delii. 

Łamanie praw pracowniczych w sklepach wielkopowierzchniowych 

Opinię publiczną  w dalszym ciągu bulwersują przypadki rażącego naruszania praw pracowniczych 

przez pracodawców dużych sieci handlowych, takich jak „Żabka”, „Biedronka”, „Kaufland”. W 

odpowiedzi na liczne przypadki zastraszania i wyzysku w sieci LIDL po pokonaniu wielu trudności 

udało się założyć „Solidarność”. W hipermarkecie REAL w Czeladzi pracownice były zatrudniane 

przy transporcie towaru o masie przekraczającej wartość określoną w wykazie prac wzbronionych 

kobietom, błędnie prowadzono ewidencję czasu pracy, dręczono psychicznie pracowników. 

Pracownice, niektóre z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zmuszane były do odśnieżania 

dachu. Dość znaną sprawą stał się przypadek sieci „Stokrotka” (należącej do grupy kapitałowej spółki 

Eldorado). Pracownicy supermarketów w Lublinie przekazali informacje do pracy o łamaniu praw 

pracowniczych przez sieć „Stokrotka”. PIP potwierdziła zarzuty podnoszone przez byłych i obecnych 

pracowników. Pracownicy twierdzili m. in. że nie dostają wynagrodzenia za nadgodziny a przełożeni 

zakazują zrzeszania się w związki zawodowe. W supermarketach w Lublinie działa organizacja 

związkowa „Solidarność”, jednak w przypadku członków związku nieobjętych szczególną ochroną 

stosunku pracy nie jest możliwe ujawnienie przynależności związkowej. W grudniu dwie pracownice 

zostały natychmiast zwolnione, po tym, jak została zauważona ich rozmowa z przewodniczącą 

organizacji związkowej. Pracownicy zarzucali pracodawcy także nieprawidłowy podział pieniędzy z 

funduszu socjalnego i likwidowanie premii. Należy podkreślić, że w sieci w całej Polsce pracuje ponad 

1500 osób z czego 80% otrzymuje wynagrodzenie poniżej 1200 PLN brutto (ok. 620 PLN netto). W 

sprawie interweniował główny inspektor pracy, który zlecił kontrolę w sieci „Stokrotka”. Nieoficjalnie 

w rozmowie z mediami inspektorzy porównywali sytuację w lubelskich supermarketach do głośnej 

sprawy wykorzystywania pracowników w sieci „Biedronka”, opisywanej w zeszłorocznym raporcie.   

Inne 

Pomimo prawomocnych wyroków, pracodawcy nie wykonują postanowień sądów. W ubiegłym roku 

przedsiębiorcy nie zrealizowali połowy sprawdzonych przez inspekcję pracy orzeczeń i ugód. W 2003 

r. odsetek ten wynosił 64 proc. a, rok później 57 proc. Pracodawcy uchylają się najczęściej od wypłaty 

zasądzonych pracownikom świadczeń pieniężnych, w tym również wynagrodzeń. W drugiej 

kolejności nie wykonują wyroków przywracających do pracy oraz dotyczących sprostowania 

świadectwa pracy.  

Inspekcja pracy proponuje, aby niewykonywanie przez pracodawcę wyroków nakazujących wypłatę 

zatrudnionym należności pieniężnych potraktować jako przestępstwo przeciwko prawo osób 

wykonujących pracę zarobkową. Dzięki temu wzrosłyby sankcje za takie naruszenia. W tej chwili 

większość nagannych zachowań pracodawcy wobec pracowników kwalifikowanych jest jako 

wykroczenia.  


