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Dotyczy łamania praw związkowych w Polsce w 2010 r. 

 
populacja: 38,100,000  
stolica: Warszawa  
ratyfikowane kluczowe konwencje MOP: 29 87 98 100 105 111 138 182  

Powszechna jest wrogość wobec działalności związkowej. Wiele przykładów skazuje, że 
pracodawcy wywierają naciski na związki zawodowe i ich członków. Istnieją duże 
ograniczenia prawa do strajku. 

Podsumowanie prawne 
Prawa związkowe są zagwarantowane prawnie, ale ograniczone dla kilku kategorii 
pracowników służb publicznych. O ile wszyscy pracownicy mają prawo do organizowania 
związków zawodowych według własnego wyboru, to jest tylko jeden związek zawodowy 
policjantów, straży granicznej, straży więziennej i pracowników NIK. Ochrona przed 
antyzwiązkowymi zwolnieniami jest ograniczona wobec małych organizacji związkowych 
gdyż liczba liderów związkowych objętych ochroną uzależniona jest od wielkości 
organizacji. 

O ile prawo do negocjacji zbiorowych istnieje, to wielu pracowników służb 
administracyjnych, w tym urzędnicy najwyższego szczebla, mianowani lub wybierani  
pracownicy administracji państwowej i lokalnej, sędziowie i prokuratorzy są z niego 
wyłączeni. Ponadto, prawo do strajku jest postrzegane jako element sporu zbiorowego i może 
być użyte tylko w przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia i musi być poprzedzone 
procedurami rozjemczymi lub mediacją. Lista „usług podstawowych” jest szersza od definicji  
MOP i obejmuje też pracowników administracji państwowej i samorządowej. Ci pracownicy 
mogą prowadzić jedynie alternatywne formy protestu. 

Praktyka 
Tło: polityka w Polsce przyćmiona była śmiercią Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i dużej 
grupy elity kraju w katastrofie lotniczej w kwietniu. Pomimo tego szoku i skutków 
trwającego globalnego kryzysu finansowego, Polska zanotowała jeden z najwyższych 
wskaźników wzrostu gospodarczego w UE. Jednakże stopa bezrobocia pozostawała powyżej 
średniej UE. 

Trudności w przywracaniu do pracy po antyzwiązkowym zwolnieniu. Następstwem 
organizowania związku zawodowego, domagania się negocjacji zbiorowych lub walki o 
prawa pracownicze jest często zbiorowe zwolnienie liderów związkowych. Ofiary tego 
działania mogą domagać się przywrócenia do pracy, ale postępowanie sądowe może trwać do 
dwóch lat. Ponadto sądy coraz częściej zamiast przywrócenia do pracy orzekają wypłatę 
rekompensaty jedynie za trzy miesiące bez względu na okres pozostawania działacza 
związkowego bez pracy. Pracodawcy również twierdzą, ze przywrócenie jest niemożliwe, 
gdyż współpraca między związkowcem a pracodawcą byłaby niemożliwa, a coraz więcej 
sędziów wyraża przekonanie, ze pracodawcy nie można zmuszać do ponownego zatrudnienia 
zwolnionego związkowca, gdyż generowałoby to „konflikt”. 



Łamanie praw 
Zwolnienie lidera związkowego: Umowa o pracę Mirosława Kitowskiego, 
przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w PPG Polifarb Cieszyn S.A. została jednostronnie 
wypowiedziana przez pracodawcę pod pretekstem ciężkiego naruszenia obowiązków. 
Zdarzenie zaszło bez przewidzianego prawem uzgodnienia z zakładową organizacją 
związkową, i było następstwem sporu zbiorowego dotyczącego płac i referendum 
strajkowego, w którym 346 z 453 uczestniczących opowiedziało się za strajkiem. 

Pracownicy zwolnieni za założenie związku zawodowego: Umowy dziewięciu 
pracowników w zakładzie Gerda 2 sp. z o.o. w Starachowicach zostały wypowiedziane dzień 
po przedstawieniu prezesowi firmy oficjalnej informacji o założeniu związkowej organizacji 
zakładowej wraz z listą członków komitetu założycielskiego. Osobami na liście były te, które 
zwolniono. 

JMD S.A. – presja wywierana na członków związku: Pracownicy poddawani byli 
naciskom przez menadżerów sklepów sieci JMD S.A. w 22 różnych miastach aby 
zrezygnowali z członkostwa pod groźbą nieprzedłużenia umów o pracę. Również zakłócana 
była działalność NSZZ „Solidarność”: zabroniono przeprowadzenia wyborów związkowych 
a członkom związku nie pozwolono na wykonywaniu swoich funkcji związkowych. 

GDF Suez Energia Polska odmawia podjęcia negocjacji: NSZZ „Solidarność” chciał 
rozpocząć negocjacje z GDF Suez Energia Polska S.A. dot. gwarancji zatrudnienia, ale 
pomimo wielokrotnych wezwań zarząd odrzucał je przez ostatnie dwa lata. 

Dyskryminacja lidera związkowego: Zgłoszono przypadek dyskryminacji w Powiatowej 
Stacji Sanepidu w Ustrzykach Dolnych, gdzie od listopada 2010 pracodawca stosował inne 
zasady pracy wobec przewodniczącej organizacji związkowej Magdalenie Lochman niż 
wobec innych pracowników. 

Działania dyskryminacyjne przedsięwzięte zostały też wobec przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” w Walcowni Rur „Andrzej” sp. z o.o. w miejscowości Zawadzkie, który był 
obiektem zastraszania, gróźb i wyśmiewania.  


