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ROCZNY PRZEGLĄD - MKZZ 2003 

Dotyczy łamania praw związkowych w Polsce w 2002 r. 

 

NSZZ „Solidarność” w oparciu o prowadzone przez siebie interwencje ustaliła, że w roku 2002 

najczęściej łamane przez pracodawców prawa pracownicze i związkowe polegały na: 

 - nie wypłacaniu wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych 

 - nie przestrzeganiu przepisów o czasie pracy i udzielaniu urlopów 

 - bezprawnym rozwiązywaniu stosunku pracy 

 - poważnym ograniczaniu prawa do tworzenia związków zawodowych oraz ograniczaniu swobód 

związkowych. 

Jednym z najpoważniejszych problemów w roku 2002 stało się nie przestrzeganie wymogów 

wynikających z przepisów prawa pracy w części dotyczącej wypłacania wynagrodzeń i innych 

świadczeń pracowniczych. W tym roku przed sądami pracy toczyło się szereg postępowań w 

indywidualnych sprawach dotyczących zaniżania lub nie wypłacania wynagrodzeń. Dotyczy to w 

dużej mierze zakładów postawionych w stan likwidacji (szczególnie w branży górniczej, hutniczej, 

kolejowej), ale również zakładów publicznych przeżywających trudności ekonomiczne (publiczna 

służba zdrowia), czy działających firm prywatnych. W większości tego typu wypadków, sądy w 

wydanych przez siebie orzeczeniach przyznały rację w sporze pracownikom. Przykładem może być 

zdarzenie w Kopalni „Zimnik”, gdzie w wyniku nie wypłacania przez pracodawcę należnego 

wynagrodzenia, po czterech miesiącach załoga zdecydowała się na podjęcie protestu polegającego na 

akcji strajkowej - czego konsekwencją było dyscyplinarne zwolnienie przez pracodawcę części załogi, 

w tym ustawowo chronionych działaczy związkowych. Mimo pozytywnego dla pracowników 

orzeczenia sądu pierwszej instancji, pracodawca nie wypłacił należnego wynagrodzenia i odwołał się 

od decyzji sądu. Zwolnieni pracownicy przez wiele miesięcy pozostawali bez środków do życia i 

możliwości zatrudnienia się u innego pracodawcy. Podobne zdarzenia związane z nie wypłacaniem 

należnego wynagrodzenia miały miejsce w wielu zakładach pracy w Polsce i były powodem ostrych 

protestów, szczególnie w górnictwie, w branży kolejowej i służbie zdrowia. 

Następnym poważnym problemem jest nie przestrzeganie przepisów o czasie pracy i udzielaniu 

urlopów, co wiąże się z redukcją lub zahamowaniem zatrudnienia w celu uzyskania oszczędności. 

Proceder ten powszechny jest w szczególności w handlu i usługach ale również w przemyśle ciężkim i 

służbie zdrowia, i dotyczy między innymi: 

 zatrudnienia pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych na dobę i w roku 

kalendarzowym 

 zatrudniania pracowników w niedziele lub święta bez zapewnienia im dnia wolnego od pracy 

 nie udzielania pracownikowi co trzeciej niedzieli wolnej od pracy 

 zatrudniania pracowników powyżej obowiązującej normy czasu pracy na dobę , między innymi na 

stanowiskach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia (w branży górniczej czy hutniczej). 

W służbie zdrowia prócz nieprawidłowości związanych z nie wypłacaniem należnego wynagrodzenia, 

należy wymienić powszechne naruszanie przepisów o dyżurach medycznych, polegające na 

przekraczaniu dopuszczalnych norm czasu pracy, brak regulaminów wynagradzania pracowników lub 

zamieszczania w nich postanowień w sposób rażący naruszających obowiązujące przepisy prawa 

pracy zawarte w Kodeksie pracy. 

Do częstego naruszania praw pracowniczych dochodziło również w branży handlowej, gdzie według 

Państwowej Inspekcji Pracy nadal odnotowuje się dużą ilość wykroczeń przeciwko prawom 

pracownika. Polegały one w dużej mierze na nie wypłacaniu, bądź zaniżaniu świadczeń, zatrudnianiu 

pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych, nieudzielaniu urlopu 

wypoczynkowego. 

W ostatnim okresie zauważyć można w Polsce gwałtowny wzrost przypadków łamania praw 

związkowych polegający głownie na: 
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1. nieuzasadnionym i bezprawnym wypowiadaniu warunków pracy i płacy działaczom 

związkowym; 

2. bezprawnym i bezzasadnym przenoszeniu działaczy związkowych do innej pracy, na okres 

dłuższy niż okres dopuszczany prawem; 

3. zagarnięciu przez pracodawców mienia związkowego w postaci potrącanych składek 

związkowych i nie odprowadzanie ich na konto związkowe; 

4. odmawianiu zwolnienia działacza związkowego z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem 

prawa do wynagrodzenia w celu pełnienia funkcji związkowej; 

5. coraz częściej stosowaną przez pracodawców metodą zwalczania związku zawodowego, jest 

metoda polegająca na rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia z działaczem związkowym 

podlegającym ustawowej ochronie z tytułu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków 

pracowniczych, bez uzyskania zgody komisji zakładowej i braku przesłanek; 

6. nakłanianiu pracowników – członków NSZZ „Solidarność” do rezygnacji z przynależności do 

Związku (proceder ten trudno udokumentować ze względu na to, że zastraszeni pracownicy 

najczęściej nie potwierdzają tego zdarzenia przed organami kontrolnymi lub organami ścigania); 

7. dyskryminacji członków Związku poprzez pomijanie ich przy podwyżkach płac, degradację 

zawodową lub typowanie ich w pierwszej kolejności do zwolnień grupowych z przyczyn 

pracodawcy. 

Łamanie praw związkowych w Polsce w roku 2002 stało się zjawiskiem powszechnym. Dążenia 

Rządu R.P. oraz większości pracodawców do liberalizacji Kodeksu pracy, stworzyło atmosferę 

przyzwolenia na ograniczanie praw związkowych, co nierzadko przejawiało się nie tylko łamaniem 

przepisów oraz międzynarodowych konwencji stanowiących gwarancję tych praw, ale i naruszaniem 

przepisów prawa karnego poprzez drastyczne  i uporczywe szykanowanie działaczy związkowych. W 

związku z tym wiele z tych spraw czeka na rozstrzygnięcie przez właściwe sądy, przed którymi 

dochodzenie praw przez obywateli trwa nierzadko bardzo długo.  

Praktyka w zakresie reprezentacji i obrony przez organizacje związkowe praw i interesów 

pracowniczych obfitowała w przeciągu minionego roku w konflikty z pracodawcami i stroną rządową. 

Elementem fundamentalnym i tłem wszystkich spornych sytuacji jest stagnacja gospodarcza i trudna 

sytuacja społeczno-ekonomiczna. Szczególnie dramatyczny przebieg miały akcje protestacyjne i 

strajkowe spowodowane powszechnym w teraźniejszości Rzeczpospolitej Polskiej zjawiskiem nie 

wypłacania wynagrodzeń za pracę. Powodem takiego stanu rzeczy jest bezkarność łamiących prawo 

pracodawców. Wszelkie działania przedstawicieli pracowników zmierzające do wyegzekwowania 

należnych świadczeń powodują zdecydowane reakcje zmierzające do usunięcia z zakładów pracy 

”niewygodnych” związkowców i osób, które odważyły się dać umocowanie do reprezentacji w sądzie 

lub same złożyły odpowiednie wnioski. Brak pozwów sądowych w sprawach pracowniczych (czy to o 

zaległe wynagrodzenia, czy to o przywrócenie do pracy działaczy pracowniczych, czy innych 

sprawach z zakresu prawa pracy) spowodowany jest głównie przewlekłością postępowania sądowego i 

brakiem nakazanej prawem reakcji ze strony organów powołanych do stania na straży przestrzegania 

prawa, a co za tym idzie i konsekwencji dla odpowiedzialnych takiego stanu rzeczy. 

Niewłaściwie przeprowadzana prywatyzacja w nałożeniu z kryzysem gospodarczym i trudną sytuacją 

na polskim rynku pracy doprowadziły do sytuacji w której często dochodzi do przejmowania 

przedsiębiorstw mogących stanowić konkurencję w zakresie wytwarzanych produktów czy usług, a 

następnie ich likwidowanie. Brak reakcji na takie działania odpowiednich organów i rosnące 

wskaźniki bezrobocia spowodowały, że pracownicy takich zakładów (częstokroć są to nowoczesne i 

dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa) podejmowali akcje protestacyjne mające na celu jeśli nie 

zmianę decyzji, to chociaż zwrócenie uwagi władz na patologiczny charakter decyzji 

prywatyzacyjnych. 

Jedna z takich akcji zakończyła się bezpośrednią konfrontacją protestujących pracowników Fabryki 

Kabli w Ożarowie z  wynajętą przez pracodawcę prywatną agencja ochrony wspomaganą  przez 

Policję. NSZZ „Solidarność” zwrócił się w tej sprawie do ministra MSWiA z prośbą o zbadanie 
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zasadności użycia siły wobec legalnie protestujących związkowców, oraz do Rzecznika Praw 

Obywatelskich o podjęcie stosownej interwencji. 

Miniony rok to okres w którym NSZZ „Solidarność” odnotowuje wzrost przypadków łamania praw 

pracowniczych i związkowych. Na wysokim poziomie utrzymuje się liczba skarg pracowniczych 

skierowanych do organów kontrolnych i sądów pracy. Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę, że 

w około 80% wypadków są  to skargi uzasadnione. Wzrasta jednocześnie odsetek pracodawców nie 

wykonujących orzeczeń sądów, a sprawy toczące się przed nimi trwają coraz dłużej. Na uwagę 

zasługuje również fakt, że zdaniem wielu prawników prawa pracy stopniowej zmianie podlega 

również orzecznictwo - co skutkuje w porównaniu z poprzednim okresem, mniej korzystnymi dla 

pracobiorcy orzeczeniami czy decyzjami w tym zakresie. Mimo to w porównaniu ze wzrastającą skalą 

łamania praw pracowniczych i związkowych, liczba pracobiorców, którzy decydują się wystąpić z 

pozwem do sądu przeciw swojemu pracodawcy maleje. 

Rok 2002 to również rok istotnych zmian w polskim prawie pracy. Powołując się na wysoką i stale 

rosnąca stopę bezrobocia, powodującą konieczność tworzenia nowych miejsc pracy wprowadzono 

zmiany, które miały istotny wpływ na uprawnienia organizacji pracowniczych. Mimo zdecydowanego 

sprzeciwu przejawiającego się licznymi protestami w całym kraju, rząd wprowadził między innymi 

następujące regulacje: 

- wprowadzenie zasady w kodeksie pracy, polegającej na tym że układ zbiorowy pracy zawarty mógł 

być do tej pory wypowiedziany z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia (lub dłuższego 

o ile zapisano to w danym układzie). Po upływie okresu wypowiedzenia, strony układu nadal były 

zobowiązane do postanowień układu, chyba że ustaliły zgodnie inny termin stosowania postanowień 

układu. Po wprowadzeniu zmian obowiązuje zasada, że upływ okresu wypowiedzenia układu 

zbiorowego zwalnia strony z obowiązku stosowania postanowień układu po upływie okresu 

wypowiedzenia (nadal 3 miesiące). Wprowadzenie tej zmiany umożliwiło pracodawcy wypowiedzenie 

wynikających z układu warunków umowy o pracę po upływie okresu stosowania postanowień układu i 

w konsekwencji uchylenie się od przyjętych zobowiązań układowych. W związku z tym znacznemu 

ograniczeniu ulegnie rola układów zbiorowych pracy jako źródła prawa pracy, skoro jedna ze stron 

tego układu jednostronnie będzie mogła wypowiedzieć układ. 

- wprowadzenie nowego artykułu w ustawie o związkach zawodowych, przyznającego status 

zakładowej organizacji związkowej jedynie tym organizacjom związkowym działającym na poziomie 

zakładu pracy, które zrzeszają łącznie co najmniej 10 członków będących pracownikami lub osobami 

wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą. Wprowadzenie tego artykułu ogranicza 

dotychczasowe uprawnienia zakładowych, międzyzakładowych, ponad zakładowych i 

ogólnokrajowych związków zawodowych. Dotychczasowe warunki tworzenia i funkcjonowania 

zakładowego związku zawodowego były mniej restryktywne, ponieważ przed wprowadzeniem zmian 

byli brani pod uwagę nie tylko pracownicy oraz osoby wykonujące umowę o pracę nakładczą, lecz 

także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej oraz osoby odbywające u pracodawcy 

zastępczą służbę wojskową. Należało również uwzględniać nie tylko osoby uprawnione do tworzenia 

związku zawodowego, lecz także członków tej organizacji będących chałupnikami, emerytami i 

rencistami oraz osobami bezrobotnymi. Skutkiem wejścia w życie nowego artykułu będzie 

pozbawienie zakładowych związków zawodowych zrzeszających nie mniej niż 10 członków ogółem, 

w których skład wchodzi jednak mniej niż 10 członków będących pracownikami lub osobami 

wykonującymi umowę o prace nakładczą uprawnień zakładowej organizacji związkowej. Analogiczne 

będą skutki będą dotyczyć organizacji ponad zakładowych i ogólnokrajowych. Organizacje te utracą 

status zakładowych organizacji związkowych nawet wówczas, gdy łączna liczba ich członków (z 

uwzględnieniem osób wykonujących umowę agencyjną, emerytów i rencistów, bezrobotnych oraz 

osób odbywających zastępczą służbę wojskową) będzie wyższa niż 10. Ponieważ statuty tych 

związków zawodowych z reguły nie ustalają liczby członków wymaganej dla powołania do życia i 

funkcjonowania zakładowej organizacji związkowej na poziomie przyjętym w przyjętym artykule, 

organizacje liczące mniej niż 10 członków ogółem, w świetle statutu będą nadal traktowane jako 

zakładowe jednostki związku zawodowego, w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych nie będą 

jednak uznawane za zakładowe organizacje związkowe. Artykuł ten wszedł w życie w dniu 1 stycznia 

2003 r. Skutkiem tego jest automatyczna utrata statusu zakładowej organizacji związkowej przez te 

organizacje związkowe, które nie spełniają określonego w nim warunku liczebności. Mimo 
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możliwości zachowania przez te organizacje zarówno osobowości prawnej jak i charakteru 

zakładowego związku zawodowego lub zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu statutu; 

pracodawca będzie zwolniony z obowiązku współdziałania z tymi jednostkami zarówno w 

indywidualnych jak i zbiorowych sprawach pracowniczych. Ponadto objęcie zakładowych organizacji 

związkowych wymogiem zrzeszania co najmniej 10 członków towarzyszy nałożenie na te organizacje 

obowiązku informacyjnego. Zgodnie z nowym artykułem, organizacja związkowa ma obowiązek 

przedstawiać pracodawcy - według stanu na ostatni dzień kwartału - w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po tym kwartale informacje o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym o liczbie 

członków, będących pracownikami lub chałupnikami zatrudnionymi u tego pracodawcy. Ustawa o 

związkach zawodowych nie określa skutków prawnych niewypełnienia przez zakładową organizację 

związkową obowiązku informacyjnego. 

Dział Regionalny/Dział Prawny NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 17.01.2003 


