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ROCZNY PRZEGLĄD - MKZZ 2004 

Dotyczy łamania praw związkowych w Polsce w 2003 r. 

 

Komitet Wolności Związkowej MOP - sprawy przyjęte do rozpatrzenia w 2003 roku 

W roku 2003 do Komitetu Wolności Związkowej MOP zostały skierowane 3 skargi. Wszystkie zostały 

zaakceptowane pod względem spełnienia wymogów formalnych. W chwili obecnej, przed Komitetem 

toczą się dwa postępowania (2 skargi – dotycząca SIPMA SA i „Hetman” sp. z o.o. są rozpatrywane 

łącznie): 

 Postępowanie dotyczące skargi w sprawie braku zapewnienia przez rząd RP efektywnej 

implementacji Konwencji MOP nr 87 dotyczącej prawa do organizowania się, Konwencji nr 98 

dotyczącej prawa organizowania się i rokowań zbiorowych oraz Konwencji nr 135 dotyczącej 

ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień. Skarga 

dotyczy zastraszania i  nękania pracowników przedsiębiorstwa SIPMA Inc. w Lublinie w latach 

1998-2003 oraz w przedsiębiorstwie Hetman Ltd. w Elblągu w latach 2002-2003.  

W przedsiębiorstwie SIPMA SA, w wyniku podjętych przez pracodawcę działań, liczba 

pracowników i członków związków zawodowych na dzień 12 lutego 2003 w porównaniu z majem 

1998 r. zmniejszyła się 2,4 razy, a procent uzwiązkowienia zmniejszył się 43,6 razy. 

W przedsiębiorstwie Hetman Ltd. pracodawca zwolnił wszystkich członków tymczasowej komisji 

zakładowej natychmiast po zawiadomieniu go o założeniu związku zawodowego w 

przedsiębiorstwie. Następnie zwolnił dalszych 25 członków związku zawodowego, a 50 członków 

dostało karę nagany. Skarga została przyjęta do rozpatrzenia 15.04.2003 i 03.09.2004 (nr sprawy 

2291). 

 Postępowanie dotyczące skargi w sprawie braku zapewnienia przez rząd RP efektywnej 

implementacji Konwencji MOP 98 dotyczącej prawa organizowania się i rokowań zbiorowych. 

Skarga dotyczy nieprzestrzegania przez rząd polski obowiązku promowania rokowań zbiorowych i 

dobrowolnych negocjacji w stosunkach z Sekretariatem Górnictwa i Energetyki NSZZ 

„Solidarność” w latach 2002-2003.  

W 1992 roku rząd polski zawarł porozumienie z NSZZ “Solidarność” w sprawie reguł 

postępowania przy rozwiązywaniu sporów między administracją państwową i NSZZ 

„Solidarność”. Zgodnie z porozumieniem, w razie powstania sporu, strony przystąpią 

niezwłocznie do polubownego jego rozwiązania. Jednakże, mimo formalnego zgłoszenia sporu w 

dniu 19.11.2002, strona rządowa nie zajęła żadnego stanowiska ani nie podjęła jakiejkolwiek 

próby rozmów z NSZZ „Solidarność” w ramach zgłoszonego sporu. Skarga została przyjęta do 

rozpatrzenia 19.11.2003 (nr sprawy 2310). 

Regulacja prawna praw związkowych w Polsce 

W 2003 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2002 r.
1
, która dokonała zasadniczej zmiany wielu 

przepisów kodeksu pracy oraz nowelizacji przepisów ustawy o związkach zawodowych
2
. 

Konsekwencją tych nowelizacji jest istotna zmiana pozycji prawnej związków zawodowych w Polsce. 

Główne kierunki zmian w tym zakresie dotyczą wprowadzenia bardziej restryktywnych wymogów co 

do tworzenia zakładowego związku zawodowego, zmiana przepisów o szczególnej ochronie trwałości 

stosunku pracy działaczy związkowych (w odniesieniu do zakresu podmiotowego szczególnej ochrony 

trwałości stosunku pracy, liczby i wskazania pracowników podlegających szczególnej ochronie 

stosunku pracy, zmiany regulacji w odniesieniu do członków komisji rewizyjnych zakładowej 

organizacji związkowej) oraz zmiany dotyczące regulacji układów zbiorowych pracy.  

1. Zmiana przepisów o związkach zawodowych 

Ustawa o związkach zawodowych przewiduje rozróżnienie pomiędzy związkiem zawodowym 

działającym tylko na poziomie przedsiębiorstwa i takim, który posiada struktury ponadzakładowe lub 

                                                           
1 Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
2 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. 
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ogólnokrajowe. Dotychczas wymóg zrzeszania co najmniej 10 członków uprawnionych do tworzenia 

związków zawodowych miał zastosowanie wyłącznie do tych związków zawodowych, które działają 

tylko na poziomie zakładu i nie mają poza tym struktur ponadzakładowych czy ogólnokrajowych.  

Zaostrzenie warunków uzyskania statusu zakładowej organizacji związkowej  

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, warunkiem powstania związku 

zawodowego jest podjęcie uchwały o jego utworzeniu przez co najmniej 10 osób uprawnionych do 

tworzenia związków zawodowych. Utrzymywanie się liczby członków związku poniżej 10 przez okres 

dłuższy niż 3 miesiące skutkuje zaś wykreśleniem związku zawodowego z rejestru (art. 17 ust. 1 pkt 3 

ustawy o związkach zawodowych). Wymogi zawarte w art. 12 ust. 1 i art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o 

związkach zawodowych nie miały natomiast zastosowania do tych związków zawodowych, które 

należą do struktur ponadzakładowych czy ogólnokrajowych. 

 Artykuł 25
1 

ustawy o związkach zawodowych, wprowadzony na mocy art. 3 pkt 1 ustawy 

nowelizacyjnej, rozszerza ten wymóg na związki zawodowe o charakterze ponadzakładowym lub 

ogólnokrajowym. Przyznaje on status zakładowej organizacji związkowej jedynie tym związkom 

zawodowym, działającym na poziomie zakładu pracy, które zrzeszają łącznie co najmniej 10 

członków.  

Zaostrzenie wymogów co do spełniania warunku przynależności do związku 

Dotychczasowe warunki tworzenia i funkcjonowania zakładowego związku zawodowego były mniej 

restryktywne. Przy ocenie spełnienia warunku utworzenia związku zawodowego określonego w art. 12 

ust. 1 ustawy o związkach zawodowych byli brani pod uwagę nie tylko pracownicy oraz osoby 

wykonujące u pracodawcy umowę o pracę nakładczą, lecz także osoby wykonujące pracę na 

podstawie umowy agencyjnej oraz osoby odbywające u pracodawcy zastępczą służbę wojskową (art. 2 

ust. 1 i 5 ustawy o związkach zawodowych). Przy ocenie spełniania warunku przynależności do 

związku zawodowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o związkach zawodowych należało 

uwzględniać nie tylko osoby uprawnione do tworzenia związku zawodowego, lecz także członków tej 

organizacji będących chałupnikami, emerytami i rencistami oraz osobami bezrobotnymi (art. 2 ust. 2-4 

ustawy o związkach zawodowych). 

Według obecnej regulacji jako członkowie związku zawodowego liczą się tylko pracownicy, osoby 

wykonujące umowę o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji oraz 

funkcjonariusze pełniący służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji.  

Objęciu zakładowych organizacji związkowych wymogiem zrzeszania co najmniej 10 członków 

towarzyszy nałożenie na ten organizacje obowiązku informacyjnego. Zgodnie z art. 25
1
 § 2 ustawy o 

związkach zawodowych zakładowa 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.  

Wprowadzenie nowego art. 25
1
 ustawy o związkach zawodowych ogranicza dotychczasowe 

uprawnienia zarówno zakładowych związków zawodowych jak i zakładowych i międzyzakładowych 

organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi ponadzakładowych i 

ogólnokrajowych związków zawodowych.  

2. Zmiana przepisów o szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy działaczy związkowych 

Według dotychczasowych zasad
3
 ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych polegała 

na zakazie dokonywania przez pracodawcę wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy z członkiem 

zarządu zakładowej organizacji związkowej bez uprzedniego uzyskania zgody tego zarządu. 

Obejmowała ona również zakaz dokonywania przez pracodawcę jednostronnej zmiany warunków 

pracy lub płacy bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej. Okres obowiązywania ochrony 

był powiązany z okresem trwania kadencji w organach organizacji związkowych i obejmował okres 

kadencji oraz okres jednego roku od jej ustania. O liczbie oraz osobach objętych szczególną ochroną 

trwałości stosunku pracy decydowali członkowie organizacji związkowych w akcie wyboru. 

                                                           
3
 Podstawowe założenia regulacji obowiązującej do dnia 30 czerwca 2003 r.  
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Taka ochrona przysługiwała również członkom komitetu założycielskiego związku zawodowego (w 

liczbie od 3 do 7 osób) przez okres 6 miesięcy od jego powołania oraz pracownikom pełniącym 

funkcje z wyboru w organach organizacji związkowych działających poza zakładem pracy. W tych 

przypadkach zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy wyrażał komitet założycielski 

lub właściwy organ ponadzakładowej organizacji związkowej, w której pracownik pełnił funkcję z 

wyboru. 

Ustawa nowelizacyjna z 26 lipca 2003 r. nie zmienia przedmiotowego zakresu szczególnej ochrony 

trwałości stosunku pracy działaczy związkowych. Zmianie ulegają natomiast przepisy regulujące 

zakres podmiotowy oraz okres tej ochrony.  

Zakres podmiotowy szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy 

Straciła moc zasada automatycznej ochrony stosunku pracy wszystkich członków zarządu oraz 

komitetu założycielskiego zakładowej organizacji związkowej. Najdalej idące zmiany wprowadza 

nowela lipcowa w sytuacji prawnej tych zakładowych organizacji związkowych, które nie posiadają 

statusu organizacji reprezentatywnych w rozumieniu art. 241
25a

 k.p.
4
 W przypadku 

niereprezentatywnych w rozumieniu kp zakładowych organizacji związkowych, szczególną ochroną 

trwałości stosunku pracy na nowych zasadach objęty będzie wyłącznie jeden pracownik (pod 

warunkiem, że organizacja ta zrzesza co najmniej 10 członków będących pracownikami lub 

chałupnikami, co zgodnie z art. 25
1
 k.p. jest warunkiem korzystania przez organizacje związkową ze 

statusu zakładowej organizacji związkowej). Organizacje związkowe liczące mniej niż 10 członków 

nie będą korzystać z ustawowych uprawnień zakładowych organizacji związkowych, w tym także ze 

szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy działaczy tej organizacji. 

W przypadku reprezentatywnych zakładowych organizacji związkowych ustalana jest  maksymalna 

liczba działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy. Ustawa o 

związkach zawodowych określa dwa sposoby ustalania maksymalnej liczby osób podlegających 

ochronie – przez odniesienie jej do liczby osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy lub 

ustalenie jej w oparciu o liczbę członków zakładowej organizacji związkowej
5
. W przypadku drugiego 

sposobu brana jest pod uwagę wyłącznie nominalna liczba członków organizacji związkowej, zaś 

stopień uzwiązkowienia nie ma wpływu na maksymalną liczbę osób podlegających szczególnej 

ochronie trwałości stosunku pracy.  

Określenie liczby i wskazanie pracowników podlegających szczególnej ochronie trwałości 

stosunku pracy 

Liczbę oraz imiona i nazwiska pracowników podlegających szczególnej ochronie trwałości stosunku 

pracy określa uchwała zarządu zakładowej organizacji związkowej. Nowela lipcowa do ustawy o 

związkach zawodowych powoduje, że ciężar decyzji, którzy działacze zakładowej organizacji 

związkowej podlegać będą szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy, przechodzi z wszystkich 

członków tej organizacji lub delegatów na walne zebranie - na jej zarząd. Jeżeli organizacja 

związkowa nie dokona wskazania – ochrona przysługiwać będzie wyłącznie przewodniczącemu 

zakładowej organizacji związkowej.  

Zarząd zakładowej organizacji związkowej może wskazać imiennie jako osoby podlegające 

szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy wyłącznie członków zarządu tej organizacji lub innych 

pracowników, którzy są członkami danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionymi do 

reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę 

czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. 

Czas trwania szczególnej ochrony stosunku pracy 

Ustawodawca rezygnuje z powiązania okresu obowiązywania szczególnej ochrony trwałości stosunku 

pracy z okresem kadencji w organach zakładowej organizacji związkowej. Ochrona trwałości stosunku 

                                                           
4 tzn. nie zrzeszają co najmniej: 1) 7 % pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, będąc jednostką organizacyjną 
ponadzakładowej organizacji związkowej zrzeszającej co najmniej 500 tys. pracowników (OPZZ, NSZZ „Solidarność”), 2) 10 % 
pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy w przypadku pozostałych związków zawodowych albo nie są najliczniejszą 
organizacją zakładową w przypadku, gdy żadna z organizacji związkowych funkcjonujących u danego pracodawcy nie zrzesza 7 lub 10 
% pracowników. 
5 (art. 32 ust. 3 i 4 ustawy o związkach zawodowych w nowym brzmieniu) 
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pracy przysługiwać będzie przez okres wskazany uchwałą zarządu oraz dodatkowo po jego upływie 

przez czas równy połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż 1 rok. W związku z tym, 

zarządy zakładowych organizacji związkowych będą mogły objąć poszczególnych działaczy 

związkowych ochroną przez cały okres kadencji lub też przez jej część. Ustawa dopuszcza również 

możliwość stosowania mechanizmu rotacji pracowników podlegających szczególnej ochronie, czyli 

podzielenia całego okresu kadencji na części, w których z ochrony korzystać mogą tylko niektórzy 

działacze związkowi. W okresie, gdy z ochrony korzysta druga grupa działaczy, pierwsza może być 

objęta ochroną z tytułu okresu po utracie mocy obowiązującej wskazania przez okres maksymalny 

równy połowie okresu wskazania, nie dłuższy jednak niż okres 1 roku.  

Zasady szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy działaczy międzyzakładowej organizacji 

związkowej określa art. 34
2
 ustawy o związkach zawodowych. Jeżeli międzyzakładowa organizacja 

związkowa w żadnym zakładzie pracy nie zrzesza liczby pracowników wymaganej do uzyskania 

statusu organizacji reprezentatywnej liczba pracowników podlegających ochronie nie może być 

większa od liczby zakładów pracy objętych działaniem tej organizacji, które zrzeszają co najmniej 10 

pracowników.  

Szczególna ochrona stosunku pracy członków komisji rewizyjnej zakładowej organizacji 

związkowej 

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2003 r. spowodował nieważność przepisów 

ustawy o związkach zawodowych dotyczących szczególnej ochrony stosunku pracy członków komisji 

rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej.
6
  

W wyroku z dnia 7 kwietnia 2003 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 32 ust. 1 

ustawy o związkach zawodowych
7
 w zakresie, w jakim nakłada na pracodawcę obowiązek uzyskania 

zgody na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem komisji rewizyjnej 

zakładowej organizacji związkowej z zasadą równości wyrażoną w art. 32 Konstytucji R.P. Trybunał 

wskazał, iż kompetencje komisji rewizyjnej obejmują jedynie czynności kontrolne mające charakter 

działań wewnętrznych.  

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz tezy jego uzasadnienia zasługują na krytyczną ocenę. 

Rozważenia wymaga zwłaszcza zgodność przepisów ustawy o związkach zawodowych (po uchyleniu 

przez Trybunał Konstytucyjny przepisów ustanawiających szczególną ochronę trwałości stosunku 

pracy członków komisji rewizyjnej) z ratyfikowanymi przez Polskę Konwencjami MOP Nr 87 i 98 

oraz dyrektywami Unii Europejskiej. 

3. Zmiany dotyczące regulacji układów zbiorowych pracy  

W art. 241
7
 § 4 k.p. wprowadzono zasadę, że po upływie 6 miesięcy od dnia rozwiązania układu 

zbiorowego pracy, strony stosunku pracy nie są dłużej zobowiązane do stosowania postanowień 

układu. 

Wprowadzenie tej zmiany umożliwi pracodawcy wypowiedzenie wynikających z układu warunków 

umowy o pracę po upływie okresu stosowania postanowień układu. W konsekwencji, pracodawca 

będzie miał możliwość uchylenia się od przyjętych zobowiązań układowych. Znacznemu ograniczeniu 

ulegnie rola układów zbiorowych pracy jako źródła prawa pracy, skoro jedna ze stron tego układu w 

drodze jednostronnej czynności prawnej (wypowiedzenia układu) będzie mogła doprowadzić do 

pozbawienia mocy norm układowych. Zapis ten budzi poważne zastrzeżenia wśród załóg 

pracowniczych. 

Poza tym wprowadzono zasadę, według której zawarcie układu zbiorowego pracy dla pracowników 

zatrudnionych w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach 

pomocniczych jednostek budżetowych może nastąpić jedynie w ramach środków finansowych 

będących w ich dyspozycji, zaś wniosek o zarejestrowanie takiego układu powinien zawierać 

oświadczenie odpowiedniego organu o spełnieniu tego wymogu. Uwzględnienie tej propozycji 

spowoduje, że zawieranie układów zbiorowych pracy dla pracowników sfery budżetowej utraci sens, 

skoro strony układu zostaną pozbawione autonomii w zakresie decydowania o przeznaczeniu środków 

finansowych na świadczenia ze stosunku pracy.  
                                                           
6 z dniem 15 kwietnia 2003 r. 
7 w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2003 r. 
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Prawa związkowe w praktyce 

Według Państwowej Inspekcji Pracy utrzymuje się wzrostowa tendencja popełniania wykroczeń 

dotyczących prawnej ochrony pracy w ogólnej liczbie ujawnionych przez PIP wykroczeń. Analiza 

wyników działalności kontrolno-nadzorczej PIP wskazuje, że wykroczenia dotyczące prawnej ochrony 

pracy stanowiły w 1995 roku 17% ogółu stwierdzonych, a w 2002 roku już 41%.  

W 2003 roku zachodziły dalsze, niekorzystne zjawiska w zakresie funkcjonowania rynku pracy. 

Upadały liczne zakłady, w tym duże jednostki zatrudniające niejednokrotnie po kilka tysięcy 

pracowników. Narastało zjawisko niewypłacania pracownikom wynagrodzeń, niejednokrotnie przez 

wiele miesięcy.  

Sytuacja ta wpływała na wzrost przypadków łamania praw związkowych. Najczęstsze przypadki to: 

 Coraz częściej stosowaną przez pracodawców metodą zwalczania związku zawodowego jest 

rozwiązywanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z działaczem związkowym lub członkiem 

związku z tytułu ciężkiego naruszenia obowiązków podstawowych pracowniczych. Najczęściej 

pracodawcy nie przestrzegają wymogu uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej na 

rozwiązanie umowy o pracę z działaczem związkowym objętym szczególną ochroną trwałości 

stosunku pracy; 

 Wypowiadaniu warunków pracy i płacy działaczom związkowym oraz członkom związku; 

 Przenoszeniu działaczy związkowych do pracy na innym stanowisku, na okres dłuższy niż 

dopuszczalny prawem; 

 Typowanie członków związku w pierwszej kolejności do zwolnień grupowych z przyczyn 

pracodawcy; 

 Nieprzystępowanie przez pracodawcę do rokowań pomimo wszczęcia sporu zbiorowego; 

 Nakłanianie członków związku do rezygnacji z przynależności do związku; 

 Zagarnianie przez pracodawców mienia związkowego, często w formie nieodprowadzania 

potrącanych składek na konto związkowe; 

Poniżej wymienione są najczęściej powtarzające się przypadki łamania podstawowych praw 

związkowych. Zestawienie obejmuje przypadki zgłoszone przez koordynatorów regionalnych ds. 

łamania praw związkowych, powołanych w ramach projektu MKWZZ. Realizacja projektu rozpoczęła 

się w październiku 2003. Stąd, zestawienie to ma charakter początkowy i na pewno nie wyczerpuje 

większości przypadków mających miejsce w rzeczywistości. Stanowi jednak bazę do 

scharakteryzowania najczęściej powtarzających się i najbardziej typowych przypadków. 

Wydarzenia 

W praktyce mamy do czynienia w Polsce z dyskryminacją pracowników chcących organizować 

związki zawodowe w sektorze prywatnym i prawo nie stwarza dostatecznych barier przeciwko 

szykanowaniu i zwalnianiu takich pracowników przez pracodawców. Bardzo liczne są przypadki 

zwalniania, często dyscyplinarnego, działaczy związkowych jak i członków zakładowych organizacji 

związkowych. 

W 2003 roku zwolnienie dyscyplinarne działacza związkowego (często przewodniczącego zakładowej 

organizacji związkowej) miało miejsce m. in. w Hydrobudowie Warszawa (Region Mazowsze), PKS 

Końskie (Region Świętokrzyski), Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych SA (Region 

Świętokrzyski), Markecie Kaufland Polska w Słupsku (Region Słupsk), ZUT Radpol w Człuchowie 

(Region Słupsk), Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu (Region Dolny Śląski) 

oraz Teleprojekt Warszawa (Region Mazowsze). 

Działacze związkowi byli również zwalniani w zwykłym trybie. Przypadki wypowiadania umów o 

pracę z działaczami związkowymi, z reguły bez zachowania wymogu konsultacji związkowej miały 

miejsce m. in. w  PBK SA (Region Gdański), Spółdzielni pracy „Techno-Mechanik” (Region 

Gdański), Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych SA (Region Świętokrzyski), PKS Kielce SA 

(Region Świętokrzyski), Prospan SA Wieruszów (Sekcja Krajowa Przemysłu Płyt 

Drewnopochodnych), Securitas Servieces (Region Środkow-Wschodni), Agram (Region Środkow-
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Wschodni), Masterfoods Polska Sp z o.o. w Sochaczewie (Sekcja Krajowa Przemysłu Cukierniczego), 

Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdrój (Region Dolny Śląsk), Szkole podstawowej w 

Dusznikach Zdrój (Region Dolny Śląsk), Urzędzie Kombatantów i Osób Represjonowanych (Region 

Mazowsze), Societé d’Exploitation Hotek Polska sp z o.o. (Region Mazowsze), Wojewódzkim 

Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie (Region Pomorze Zachodnie). 

Przypadki dyscyplinarnego zwalniania członków zakładowych organizacji związkowych zanotowano 

m. in. w Securitas Services (Region Lublin), Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym w Wałbrzychu 

(Region Dolny Śląsk), Teatrze Muzycznym Operetka Wrocławska (Region Dolny Śląsk), NPK 

Czarnowo (Region Pomorze Zachodnie). 

Członkowie związku byli zwalniani w trybie zwykłym także w Securitas Servieces ( Region Środkow-

Wschodni), Prospanie SA Wieruszów (Region Wielkopolska Południowa), Góra SP ZOZ (Region 

Dolny Śląsk), Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu (Region Dolny Śląsk), 

Garbarni SA w Brzegu (Region Dolny Śląsk). 

Innym poważnym problemem jest ignorowanie przez pracodawców prawa do strajku. Prawo do 

strajków jest skomplikowane, zaś procedura przystępowania do akcji strajkowej długa. W 

konsekwencji te nieliczne strajki, do których dochodzi w sytuacji wysokiego bezrobocia są często 

nielegalne, co naraża pracowników na utratę wielu świadczeń zaś związki zawodowe na ryzyko 

zapłacenia kar pieniężnych. W PKP w Regionie Świętokrzyskim, przed planowanym strajkiem, 

pracownicy byli zmuszani do podpisywania „lojalek” czyli zobowiązań dotyczących nie brania udziału 

w akcji strajkowej.  

Często zdarzają się przypadki łamania przez pracodawców procedur prowadzenia sporu zbiorowego, 

np. poprzez odmowę podpisania protokołu rozbieżności, co uniemożliwia powołanie mediatora (tak w 

PKS Kielce SA, Region Świętokrzyski), bądź poprzez odmowę przystąpienia przez pracodawcę do 

sporu zbiorowego (tak w RESANUS Sp z o.o., Region Świętokrzyski oraz w PZ Cussons Polska SA, 

Region Dolny Śląsk).  

Pracodawcy nie przestrzegają uprawnień z zakresu konsultacji pracowniczej. W Masterfoods Polska 

Sp z o.o. w Sochaczewie (Sekcja Krajowa Przemysłu Cukierniczego) pracodawca nie przystąpił do 

negocjacji średniego przyrostu zatrudnienia w 2003. W LO w Bielawie (Region Dolny Śląsk) 

pracodawca wprowadzał zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych bez konsultacji z 

zakładową organizacją związkową. W Teleprojekt Warszawa (Region Mazowsze) zakładowa 

organizacja związkowa była notorycznie pomijana przy negocjowaniu układu zbiorowego pracy i 

zwolnień grupowych.  

Liczne są również przypadki utrudniania działalności związkowej w inny sposób – nieprzydzielnie 

pomieszczenia i środków technicznych do prowadzenia działalności związkowej (Masterfoods Polska 

Sp z oo w Sochaczewie, Sekcja Krajowa Przemysłu Cukierniczego), niszczenie lub otwierane 

korespondencji związkowej (j.w.), zabór mienia związkowego (Cussions Polska SA, Region Dolny 

Śląsk), brak odpowiedzi na pisma kierowane do pracodawcy (Dom Pomocy Społecznej w 

Łagiewnikach, Region Świętokrzyski), sugerowanie przez pracodawcę wypisywania się ze związku 

pod groźbą utraty pracy (Huta Oława, Region Dolny Śląsk) czy nieodprowadzanie składek 

(Hydrobudowa Warszawa, Region Mazowsze, Szpital Kolejowy we Wrocławiu, Region Dolny Śląsk).  

Podsumowanie 

Łamanie praw związkowych pozostaje w Polsce zjawiskiem powszechnym. W praktyce mamy do 

czynienia z dyskryminacją pracowników chcących organizować związki zawodowe i prawo nie 

stwarza dostatecznych barier zapobiegających takiej dyskryminacji.  

Trudna sytuacja społeczno-gospodarcza traktowana jest jako usprawiedliwienie liberalizacji przepisów 

prawa pracy oraz nieprzestrzegania jego wymogów.  

Skutkiem wejścia w życie art. 25
1
 ustawy o związkach zawodowych jest automatyczna utrata statusu 

zakładowej organizacji związkowej przez te organizacje związkowe, które nie spełniają określonego w 

nim warunku liczebności. Mimo możliwości zachowania przez te organizacje zarówno osobowości 

prawnej jak i charakteru zakładowego związku zawodowego lub zakładowej organizacji związkowej 

w rozumieniu statutu, pracodawca jest zwolniony z obowiązku współdziałania z tymi jednostkami 

zarówno w indywidualnych jak i zbiorowych sprawach pracowniczych.  
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Krytycznie ocenić należy ograniczenie liczby członków komitetu założycielskiego związku 

zawodowego podlegających szczególnej ochronie do maksymalnie 3 osób. Zgodnie z art. 12 ust. 2  

ustawy o związkach zawodowych komitet założycielski związku zawodowego liczy od 3 do 7 osób, a 

celem jego powołania jest doprowadzenie do zarejestrowania związku oraz wyboru jego statutowych 

organów. Art. 32 ust. 7 ustawy o związkach zawodowych w nowym brzmieniu różnicuje sytuację 

prawną członków komitetu założycielskiego na takich, którzy na ochronę zasługują oraz takich, którzy 

z ochrony nie korzystają. Tymczasem sytuacja wszystkich członków komitetu założycielskiego jest 

jednakowa. W równym stopniu narażają się oni na akty szykany ze strony pracodawcy inicjując 

powstanie u niego organizacji związkowej. Konsekwencją wprowadzenia nowych zasad szczególnej 

ochrony trwałości stosunku pracy członków komitetu założycielskiego związku zawodowego będzie 

praktyka powoływania wyłącznie trzyosobowych składów komitetów założycielskich.  

Wątpliwości budzi zarzut, że szczególna ochrona członków komisji rewizyjnej zakładowej organizacji 

związkowej narusza zasadę równości wobec prawa, ponieważ wprowadza rażące różnice w statusie 

pracowników będących działaczami związkowymi i tych, którzy nie są członkami organów związku 

zawodowego. Zakładowa organizacja związkowa jako całość jest reprezentantem załogi wobec 

pracodawcy, zaś zarząd tej organizacji oraz jej komisja rewizyjna stanowią jedynie jej organy. 

Członkowie tych organów pełnią funkcje w interesie całej załogi, narażając się na represje ze strony 

pracodawcy, w szczególności w sytuacji konfliktu pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją 

związkową. Przyznanie członkom zarządu i komisji rewizyjnej szczególnej ochrony trwałości 

stosunku pracy ma uchronić jej członków przed szykanami ze strony pracodawcy. Trudno zatem 

traktować tę ochronę jako przywilej będący przejawem nierówności wobec prawa.  

Komisja rewizyjna zakładowej organizacji związkowej stanowi organ kontrolno-nadzorczy tej 

organizacji. W przypadku, gdy pracodawca w sposób nieuczciwy przekonuje zarząd tej organizacji do 

współpracy z naruszeniem interesów pracowników, komisja rewizyjna oceniając krytycznie 

postępowanie zarządu naraża się na konflikt z pracodawcą. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 

7.04.2003 r. umożliwia pracodawcy w tej sytuacji pozbycie się niewygodnych pracowników.  

Praktyka wskazuje, że stopień przestrzegania praw związkowych w Polsce pozostawia wiele do 

życzenia. Tendencja popełniania wykroczeń przeciwko prawnej ochronie pracy i praw związkowych 

ma charakter wzrostowy. Niezbędne jest podjęcie działań zmierzające do zahamowania tego procesu. 

Widoczna jest również pilna potrzeba dalszego monitoringu przestrzegania praw związkowych. 

 

 

 

Raport przygotowała: Zuzanna Górska z Działu Zagranicznego KK, we współpracy z Anną Galus–

Czerwonką z Biura Eksperckiego KK NSZZ „Solidarność”. 

 

Gdańsk, 3.02.2004 


