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Raport MKZZ 2012 
Łamanie praw związkowych na świecie w 2011r. 

Polska 
 

Liczba ludności: 38,200,000  
Stolica: Warszawa 

 
Jak wynika w wielu przekazanych przypadków łamania praw wrogie nastawienie wobec działalności 
związkowej jest powszechne. Pracodawcy często wywierają dużą presję na związki zawodowe i ich 
członków. Ograniczenie prawa do strajku jest nadmierne.  
 

Tło 

Wybory parlamentarne przeprowadzone w październiku wygrała centroprawicowa Platforma 
Obywatelska, która nawiązała ponownie koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym, czego wynikiem 
jest stabilność polityczna. Ekonomicznie Polska ponownie osiągnęła lepsze wyniki niż większość państw 
UE, ze wzrostem PKB o 4.3%. Jednakże wysokie jest bezrobocie wykluczające 10% siły roboczej. Rząd 
nie jest zainteresowany dialogiem społecznym w sprawach zatrudnienia takich jak płaca minimalna i 
nietypowe formy zatrudnienia, zaś związki zawodowe muszą często zmierzyć się z wrogością wobec 
swojej działalności. Dwie największe organizacje „Solidarność” i OPZZ odseparowały się od partii 
politycznych, co jest odwróceniem tendencji z najnowszej historii.  

Prawa związkowe w systemie prawnym 

Prawa związkowe są zagwarantowane w systemie prawnym, lecz są ograniczone dla wielu kategorii 
pracowników służb publicznych. O ile wszyscy pracownicy mają prawo do swobodnego organizowana 
się, to jest tylko jeden związek zawodowy dla policjantów, straży granicznej i straży więziennej oraz 
pracowników NIK. Ochrona przed zwolnieniem z uwagi na działalność związkową jest niewielka dla 
małych organizacji związkowych, gdyż liczba liderów związkowych objętych ochroną zależy od 
wielkości związku. 

O ile prawo do rokowań zbiorowych jest zagwarantowane, to wielu pracowników służb publicznych, w 
tym kluczowi urzędnicy służby publicznej, mianowani lub wybrani pracownicy organów państwowych i 
samorządowych, sędziowie i prokuratorzy są tego prawa pozbawieni. Ponadto prawo do strajku jest 
postrzegane jako element sporów zbiorowych i może być wykorzystane jedynie w przypadku, gdy strony 
nie osiągną porozumienia w negocjacjach – i musi być poprzedzone procedurą pojednawczą i mediacją. 
Lista „służb podstawowych” jest dłuższa niż lista MOP i zawiera też pracowników administracji 
państwowej i samorządowej. Pracownicy ci mogą jedynie korzystać z alternatywnych form protestu. 

Wolność związkowa / prawo do organizowania związków zawodowych 

Zasady 

Wolność związkowa:  
 Prawo wolności związkowej zawarte jest w Konstytucji  
 Prawo do organizowania związków zawodowych regulowane jest prawem. 
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Rządowa Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przygotowała dwa projekty ustaw, które maja zastąpić 
Kodeks Pracy: projekty Zbiorowego Prawa Pracy i Indywidualnego Prawa Pracy. Obydwa projekty 
zostały skrytykowane przez ekspertów związkowych. Projekty te znacznie ograniczają prawa związkowe 
w miejscu pracy i wprowadzają prawo do lokautu oraz bardziej surowe zasady osobowości prawnej 
związków zawodowych. Projekty te nie zostały przyjęte (stan na grudzień 2009). 

Dyskryminacja antyzwiązkowa: 

 Prawo zabrania dyskryminacji antyzwiązkowej, ale nie zapewnia wystarczających środków 
ochrony przed nią.  

Dla organizacji niereprezentatywnych, tj. obejmujących mniej niż 10% pracowników (lub 7% w 
przypadku NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ) w przedsiębiorstwach, gdzie działa więcej niż jedna 
organizacja związkowa, chroniony przed zwolnieniem jest tylko jeden przedstawiciel. W innych 
przypadkach liczba chronionych członków jest równa liczbie członków zarządu firmy lub wynosi co 
najmniej 2 w przypadku organizacji liczącej do 20 członków. 

Ograniczenia 

Ograniczenia prawa pracowników do swobodnego organizowania i przystępowania do 
organizacji:  

System jednego związku zawodowego narzucony przez prawo i/lub system zakazujący lub ograniczający 
organizowanie się na określonym poziomie (zakładowym, branżowym i/lub sektorowym, regionalnym 
i/lub terytorialnym, krajowym)  

System jednego związku zawodowego stosowany jest wobec policjantów, straży granicznej i 
więziennej, strażaków i pracowników NIK. Strażacy PSP mogą przystąpić do związku 
zawodowego na podstawie zasad ogólnych, ale strażacy mianowani na stanowisko nie mogą 
pełnić funkcji związkowych.  

Kategorie pracowników, których prawo do przystępowania do związków zawodowych lub 
pełnienia funkcji związkowych jest ograniczone lub zabronione:  

Inni pracownicy służb publicznych 

Pracownicy tzw. “wysokiego szczebla” służb publicznych, np dyrektorzy i zastępcy dyrektorów w 
instytucjach służb publicznych lub ministerstwach nie mogą pełnić funkcji związkowych. Mogą 
jednak być członkami związku. 

Inne kategorie 

Pracownicy samozatrudnieni nie mogą przystępować, ani organizować związku zawodowego. 

Prawo do negocjacji zbiorowych 

Zasady 

Prawo do negocjacji zbiorowych:  
 Prawo do negocjacji zbiorowych jest zawarte w Konstytucji. 
 Prawo do negocjacji zbiorowych jest uznane przez prawo. 
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Ograniczenia 

Ograniczenia i zakazy negocjacji zbiorowych w niektórych sektorach:  

Inni pracownicy służb publicznych 

Kluczowi pracownicy służb publicznych, mianowani lub wybrani pracownicy organów 
państwowych lub samorządowych, sędziowie i prokuratorzy nie maja prawa do negocjacji 
zbiorowych. 

Prawo do strajku 

Zasady  

Prawo do strajku:  
 Prawo do strajku jest zawarte w Konstytucji. 
 Prawo do strajku jest uznane przez Kodeks Pracy.  

Ograniczenia 

Bariery prawne wobec legalnej akcji strajkowej:  

Obowiązek uzyskania bardzo dużego kworum lub dużej większości w referendum strajkowym  

Aby ogłosić strajk na szczeblu zakładowym, co najmniej 50% pracowników musi się na to 
zgodzić w referendum. Na szczeblu branżowym, co najmniej 50% pracowników w 
przedsiębiorstwach objętych akcją musi wyrazić zgodę w referendum. Przed ogłoszeniem 
legalnego strajku związki zawodowe musza zorganizować referendum wśród wszystkich 
pracowników, nie tylko członków związku.  

Obowiązkowy arbitraż lub długa i skomplikowana procedura pojednawcza i mediacyjna przed 
ogłoszeniem strajku  

Obowiązkowe procedury pojednawcze i mediacyjne, trwające co najmniej 14 dni musza mieć 
miejsce zanim ogłoszony zostanie legalny strajk. Można jednak ogłosić dwugodzinny strajk 
ostrzegawczy w trakcie trwania sporu zbiorowego, jeżeli istnieje usprawiedliwione 
przypuszczenie, że porozumienie nie zostanie osiągnięte. Zwykły strajk może zostać też 
ogłoszony bez tych procedur, jeżeli pojednanie i mediacja są niemożliwe z powodu nielegalnych 
działań pracodawcy lub, jeśli pracodawca zwolni związkowca oficjalnie reprezentującego 
pracowników w sporze. Związek musi ogłosić strajk na pięć dni przed rozpoczęciem. 

Zakaz lub ograniczenia pewnych form akcji strajkowych:  

Ograniczenia, co do celu strajku (np spory zbiorowe, kwestie ekonomiczne i socjalne, polityczne, 
solidarnościowe)  

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych określa strajk jako zbiorowe zatrzymanie pracy 
podjęte przez pracowników w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów pracowniczych 
takich jak warunki pracy, płacy lub zasiłki, jak też wolności i prawa pracownicze, lub innych grup 
osób posiadających prawo do organizowania związków zawodowych. Strajki ostrzegawcze i 
solidarnościowe również są zdefiniowane przez Ustawę. Strajki o charakterze czysto politycznym 
nie są uważane za strajki a za formę manifestacji publicznej i nie są objęte zakresem Ustawy.  
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Zakaz lub ograniczenia akcji strajkowych w pewnych sektorach:  

Specyficzne określenie sektora lub zbyt długa lista „podstawowych usług” gdzie prawo do strajku jest 
zawieszone lub mocno ograniczone  

Osoby zatrudnione w administracji państwowej i samorządowej, sądach i prokuraturze, jak też w 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, w jednostkach policji, sił zbrojnych, 
więziennictwie, służbie granicznej, służbie celnej, pożarnictwie nie maja prawa do strajku. Te 
grupy pracowników musza korzystać z innych form protestu. 

Przypadki łamania prawa 

Wiodąca sieć handlowa zwalnia działaczy związkowych: „Biedronka” oskarżona jest o zwolnienie 
pracowników z powodu ich działalności związkowej. Członkowie „Solidarności” zorganizowali 
demonstrację w ich obronie w styczniu 2011 r. w Warszawie. 

Groźby i nękanie w zakładach wodociągów w Bydgoszczy: kilka przypadków łamania praw 
związkowych zgłoszono w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów sp. z o.o. w Bydgoszczy, tj. 
zakłócanie spotkania związkowego przez kierownictwo, śledzenie lidera związkowego i 
przewodniczącego rady zakładowej poza miejscem pracy, proponowanie korzyści nie-członkom związku, 
groźby wobec działaczy, zakłócanie codziennej działalności związkowej.  

Nielegalne zwolnienie z pracy: 10 sierpnia 2011 r. Paweł Owczarek, członek związkowego komitetu 
założycielskiego, przedstawił dokumenty potwierdzające założenie organizacji związkowej i reprezentacji 
pracowniczej w AWECO Polska sp. z o.o. w Tychach. Pięć godzin później został on zwolniony. Tego 
samego dnia Barbara Łukaszewska, członek związkowego komitetu założycielskiego, po przyjściu do 
pracy została wezwana do kadr, gdzie również wręczono jej zwolnienie z trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia – 16 sierpnia br. umowę o pracę zerwano bez wypowiedzenia.  

Wieloletni lider związkowy zwolniony: Małgorzata Sokalska była liderka związkową w hotelu Jan III 
Sobieski w Warszawie od 1992 r. Pracodawca zwolnił ją dyscyplinarnie, ale sprawę skierowano do sądu 
gdyż była ona chroniona przez prawo i zwolniona bez zgody organizacji zakładowej i pod fałszywymi 
zarzutami. Proces trwa, pani Sokalska nie ma prawa wejść na teren zakładu pracy. 

Dyskryminacja antyzwiązkowa w zakładzie poprawczym: bardzo trudna sytuacja ma miejsce w zakładzie 
poprawczym w Pszczynie, gdzie członek związku zawodowego jest szykanowany z powodu swojej 
działalności, a pracownicy są dyskryminowani z powodu przynależności związkowej. Niektórzy 
zmuszani są do rezygnacji z członkostwa w związku oraz toleruje się agresję wobec pozostałych 
członków. Spowodowało to wymuszoną anonimowość członków, gdzie pracodawcę informuje się tylko o 
liczbie członków bez podawania nazwisk, zaś składki zbierane są poza systemem potrąceń w zakładzie. 
Przewodniczący branżowego związku również jest obiektem szykan i gróźb, w tym wydano mu polecenie 
przejścia badań psychologicznych.  

Długotrwała dyskryminacja w zakładach wodociągowych: w zakładach wodnokanalizacyjnych PWiK w 
Rybniku łamanie prawa ma długa historię. Szczególnej dyskryminacji poddany jest lider zakładowej 
„Solidarności”, którego m.in. pozbawiono prawa bycia wybieranym do rady nadzorczej oraz składano na 
niego anonimowe donosy na policję.  

Linie lotnicze zwalniają szefa związku personelu pokładowego: Związek Zawodowy Personelu 
Pokładowego był w stanie sporu zbiorowego z zarządem PLL LOT w 2011 r. w zakresie czasu pracy i 
wypoczynku personelu pokładowego. W czasie trwania sporu związek zorganizował referendum i inne 
formy protestu, zgodnie z polskim prawem. W czerwcu 2011 r. dwa związki zawodowe, w tym ZZPP 
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utworzyły przedsiębiorstwo, którego celem jest udział w procesie prywatyzacji linii lotniczych. 
Działalność tego przedsiębiorstwa związkowego jest w pełni zgodna zarówno z polskim prawem, jak i 
rządowym programem zwiększania udziału pracowników w procesie prywatyzacji. 17 listopada PLL 
LOT zwolniły przewodniczącą ZZPP, Elwirę Niemiec, pod pretekstem poważnego zaniedbania swoich 
obowiązków służbowych. Jako przewodniczącą związku p. Niemiec chroni specjalne prawo i nie może 
ona być zwolniona bez zgody organizacji związkowej. ZZPP oświadczył, że p. Niemiec nie zaniedbała 
swoich obowiązków pracowniczych i nie zgodził się na jej zwolnienie. 

-------------- 


	Raport MKZZ 2012Łamanie praw związkowych na świecie w 2011r.
	Tło
	Prawa związkowe w systemie prawnym
	Wolność związkowa / prawo do organizowania związków zawodowych
	Zasady
	Wolność związkowa: 
	Dyskryminacja antyzwiązkowa:

	Ograniczenia
	Ograniczenia prawa pracowników do swobodnego organizowania i przystępowania do organizacji: 
	Kategorie pracowników, których prawo do przystępowania do związków zawodowych lub pełnienia funkcji związkowych jest ograniczone lub zabronione: 


	Prawo do negocjacji zbiorowych
	Zasady
	Prawo do negocjacji zbiorowych: 

	Ograniczenia
	Ograniczenia i zakazy negocjacji zbiorowych w niektórych sektorach: 


	Prawo do strajku
	Zasady 
	Prawo do strajku: 

	Ograniczenia
	Bariery prawne wobec legalnej akcji strajkowej: 
	Zakaz lub ograniczenia pewnych form akcji strajkowych: 
	Zakaz lub ograniczenia akcji strajkowych w pewnych sektorach: 



	Przypadki łamania prawa


