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ROCZNY PRZEGLĄD - MKZZ 2002 

Dotyczy łamania praw związkowych w Polsce w 2001 r. 

 

Rok 2001 przyniósł Polsce kryzys gospodarczy i ogromny wzrost bezrobocia. Trudna sytuacja na 

rynku pracy spowodowała nasilenie zjawisk patologicznych. Pracodawcy wykorzystując powstałą 

sytuację nagminnie i świadomie łamią prawa pracownicze, w tym wypłacają minimalne 

wynagrodzenia, które nie są w stanie zapewnić godziwego poziomu życia pracownikowi i jego 

rodzinie. W obecnej sytuacji należy stwierdzić, iż organizacje powołane do reprezentacji, obrony praw 

i interesów ludzi pracy, związki zawodowe nie mogą korzystać w pełni z uprawnień przyznanych im 

przez obowiązujące w naszym kraju prawo. 

Najczęściej dochodzi do nie respektowania przez pracodawców następujących uprawnień należnych 

związkom zawodowym z mocy prawa. 

Pracodawcy nagminnie łamią przepisy ustawy o związkach zawodowych i wykorzystują brak 

szczegółowych zapisów regulujących uprawnienia organizacji związkowych do działań wymierzonych 

w te organizacje. 

Pracodawca zobowiązany jest do udostępnienia organizacjom związkowym pomieszczeń i urządzeń 

technicznych, które niezbędne są do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy. 

Warunki udostępnienia powinna określać umowa zawarta przez zainteresowane strony. Pracodawcy 

permanentnie uchylają się przed realizacją tego obowiązku, szczególnie mocno zjawisko to mogli 

odczuć działacze związkowi organizacji powstających w sklepach sieci supermarketów. Zdarzają się 

także przypadki odbierania już udostępnionych pomieszczeń, jak to miało miejsce w jednej z 

wojewódzkich bibliotek publicznych. Często dochodzi także do usuwania, nierzadko przy użyciu siły, 

członków związku z zwołanych posiedzeń organów związkowych pod pretekstem braku uzgodnienia z 

pracodawcą warunków spotkania. Działacze związkowi spotykają się również często z działaniami ze 

strony pracodawców utrudniającymi wykonywanie podstawowych zadań związkowych, jak na 

przykład nie udostępniane są tablice na ogłoszenia dla członków organizacji związkowych lub często 

takie ogłoszenia są na polecenie pracodawców usuwane. 

Ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek udzielania, na żądanie organizacji związkowej informacji 

niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. Przykładowo ustawodawca wymienia jako 

związane z taką działalnością, informacje o zasadach wynagradzania i warunkach pracy w danym 

zakładzie pracy. Mimo ustawowego obowiązku pracodawcy odmawiają udzielania jakichkolwiek 

informacji, a jeżeli już udostępniają jakieś dane to nie przedstawiają one żadnej wartości dla pracy 

związkowej. Odmowy udzielenia informacji uzasadniane są przez pracodawców koniecznością 

zachowania w tajemnicy informacji, których udostępnienie mogłoby narazić na ewentualną szkodę 

podmiot zatrudniający. 

Polskie prawo związkowe ustanawia uprawnienie dla działaczy związkowych do zwolnienia z 

obowiązku świadczenia pracy, odpowiednio do liczebności danej organizacji pracowniczej. 

Pracodawcy, mimo jasno sformułowanego przepisu odmawiają często zwolnienia obowiązku od 

świadczenia pracy dla uprawnionych członków związku. A już w prawie każdym przypadku z 

odmową spotyka się, mimo jasnego i precyzyjnego zapisu ustawowego, wniosek ze strony 

funkcyjnych członków związku w sprawie zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia dla dokonania doraźnej czynności wynikającej z pełnionej przez pracownika funkcji, 

gdy czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy. Pracodawcy wykorzystują te 

przepisy także by utrudnić działalność związkową, mianowicie zwalniają funkcyjnych działaczy 

związkowych z obowiązku świadczenia pracy uniemożliwiając im w ten sposób kontakt z członkami 

organizacji zakładowej, a zwolnienie to egzekwowane jest w formie zakazu wstępu dla zwolnionego 

od obowiązku świadczenia pracy pracownika na teren zakładu pracy. 

Do naruszeń prawa związkowego dochodzi często także na tle realizacji nałożonego przez 

ustawodawcę na pracodawcę obowiązku pobierania z wynagrodzenia pracownika składki na rzecz 

działającej w zakładzie pracy organizacji związkowej. Pracodawca powinien dokonywać takiego 

potrącenia za zgodą wyrażoną na piśmie przez pracownika, co często jest przez niego wykorzystywane 
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w taki sposób iż, pracodawcy żądają indywidualnych dla każdego pracownika oświadczeń w tej 

materii, co przy liczebnej organizacji związkowej może stanowić poważny problem, lub oświadczając, 

iż oświadczenia takie zaginęły żądają co pewien czas kolejnych dokumentów poświadczających wolę 

pracownika w zakresie potrącania składki z jego wynagrodzenia. Natomiast u pracodawców, którzy 

potrącają składki członkowskie organizacji związkowych z wynagrodzeń pracowników występują 

często problemy z przekazywaniem uzyskanych w ten sposób środków na rachunek bankowy 

uprawnionych organizacji związkowych. 

Źle funkcjonuje bardzo często także współpraca związków zawodowych z pracodawcą w zakresie 

uzgodnień zakładowego regulaminu funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawcy częstokroć 

przekazują tylko informacje na jakie cele przeznaczane były środki z tego funduszu, mimo przepisu 

zobowiązującego do ustalenia tych kwestii z działającą w danym zakładzie organizacją wiązkowa w 

formie regulaminu zakładowego fundusz świadczeń socjalnych. 

Najczęściej łamanym przepisem w Polsce jest wyrażony w konstytucji, zapisany w Kodeksie pracy i 

doprecyzowany w ustawie o związkach zawodowych zakaz dyskryminacji z powodu przynależności 

do organizacji związkowych. Zwolnienia działaczy związkowych w obecnej sytuacji kryzysu 

ekonomicznego uzasadniane są najczęściej koniecznością restrukturyzacji zatrudnienia lub likwidacją 

nierentownego rodzaju działalności, a prowadzą najczęściej do zwolnienia wszystkich lub prawie 

wszystkich członków zarządu organizacji związków zawodowych. Przykładem takich działań było 

zwolnienie członków prezydiów wszystkich działających w zakładzie motoryzacyjnym w Lublinie 

organizacji związkowych, takie działania uzasadnione zostały potrzebą dostosowania zatrudnienia do 

wielkości produkcji. Do takich sytuacji dochodzi także w instytucjach publicznych. Przykład stanowić 

mogą działania starosty w jednym z miast południowo-zachodniej Polski; przewodniczący organizacji 

związkowej działającej w tamtejszym urzędzie powiatowym decyzją pracodawcy został przeniesiony 

na niższe w strukturze organizacyjnej zakładu pracy stanowisko, pozbawiono go możliwości 

wykonywania pracy przez pozbawienie telefonu i komputera służbowego, został zobowiązany także 

do każdorazowego informowania i uzyskania zgody przełożonego na opuszczenie pomieszczenia, w 

którym pracował. Związkowiec został także ukarany upomnieniem za opuszczenie miejsca pracy bez 

wymaganego przez pracodawcę zezwolenia, przy czym bezzasadność decyzji pracodawcy potwierdził 

sąd, do którego odwołał się pracownik, uchylając nałożoną karę. 

Na tle dyskryminacji ze względu na przynależność, lub działalność związkową pojawił się w polskiej 

rzeczywistości kolejny poważny problem, mianowicie brak możliwości wyegzekwowania orzeczeń 

sądowych przywracających do pracy bezprawnie zwolnionych członków i działaczy związkowych. 

Pracodawcy mimo wyroku sądowego nie dopuszczają do pracy zwolnionych z pracy pracowników, a 

postępowania prokuratorskie, które wszczynane są na wniosek organizacji związkowych prowadzone 

są w sposób niezadowalający dla poszkodowanych lub w ogóle umarzane. 

Problemy z realizacją przysługujących związkom zawodowym uprawnień zarysowują się także w 

ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ustawa reguluje tryb rozwiązywania powstałych 

między pracownikami i pracodawcą konfliktów, dotyczących warunków pracy, płac, świadczeń 

społecznych, praw i wolności związkowych. Ustanowiony w tejże ustawie tryb postępowania, który 

służyć ma zapobieganiu zaostrzeniu i rozwiązywaniu konfliktów w zakładach pracy, spotkał się z 

krytyką ze strony podmiotów zainteresowanych, ze względu na  zbyt skomplikowaną i czasochłonną 

procedurę. Kontrargumentem podniesionym przez ustawodawcę była, wedle uzasadnienia, 

konieczność podjęcia próby polubownego rozwiązania powstałych napięć. Zadanie to wypełniać miały 

poszczególne elementy procedury rozwiązywania sporu zbiorowego : rokowania, mediacja i arbitraż 

społeczny. 

Zdawało by się, iż z wszystkich wymienionych przez ustawę sposobów rozwiązania sporu zbiorowego 

mogą korzystać strony tego sporu. W praktyce arbitraż społeczny ze względu na swój fakultatywny 

charakter nadany przez ustawodawcę nie funkcjonuje. Mimo, iż podmiotami uprawnionymi do 

skierowania sporu na tory arbitrażu społecznego są organizacje pracownicze, a kolegia wojewódzkie i 

przy Sądzie Najwyższym zostały powołane to jednak pracodawcy nie mają obowiązku odpowiadać na 

wniosek związku zawodowego skierowany do organu arbitrażowego, a ponad to każda ze stron może 

jednostronnie uchylić się przed nadaniem mocy wiążącej wydanemu przez kolegium orzeczeniu. 

Wykorzystywane jest to niejednokrotnie przez pracodawców do przedłużania całej procedury sporu 

zbiorowego. 


