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Akty prawne

dyrektywa – dyrektywa Rady 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r. w sprawie 
94/45/WE   ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informo-

wania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub 
w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (Dz. Urz. 
WE L 254 z 30.09.1994, s. 64 z późn. zm.)

dyrektywa – dyrektywa 98/59/WE z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie zbli-
98/59/WE   żenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

zwolnień grupowych (Dz. Urz. WE L 225 z 12.08.1998, s. 16)
dyrektywa – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 
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i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie 
Europejskiej (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002, s. 29)

dyrektywa – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/38/WE z dnia 
2009/38/WE   6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakła-

dowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania 
się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw 
o zasięgu wspólnotowym (Dz. Urz. UE L 122 z 16.05.2009, s. 28 
z późn. zm.)

EKS – Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 paź-
dziernika 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.)

Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
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konwencja nr 87 – Konwencja nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczą-
ca wolności związkowej i ochrony praw związkowych (Dz. U. 
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pr. restrukt. – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. poz. 978 z późn. zm.)

pr. stow. – ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.)

pr. upadł. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)
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przed kolegiami 
arbitrażu 
społecznego

rozporządzenie – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. 
w sprawie trybu   w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od 
udzielania urlopu   pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach 
bezpłatnego   zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracow-

nikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. 
Nr 71, poz. 336)

rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 
w sprawie   2004 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z lis-
wynagradzania   ty ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy (Dz. U. 
mediatorów   Nr 269, poz. 2673)
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TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsoli-
dowana: Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 47)

u.e.r.z. – ustawa z dnia 5 maja 2002 r. o europejskich radach zakładowych 
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ustawa – ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecz-
wypadkowa   nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst 
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Wprowadzenie

Zbiorowe prawo pracy reguluje kolektywne prawa i obowiązki podmiotów funkcjonu-
jących w stosunkach pracy. W praktyce odnosi się ono do relacji pomiędzy reprezen-
tującymi pracowników związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a praco-
dawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organa-
mi władzy i administracji publicznej. Znajomość zbiorowego prawa pracy wydaje się 
na tle praktyki ciągle ograniczona. Należy pamiętać, że ten dział prawa pracy podlega 
nieustannie silnej kinetyce procesów społecznych.

Komentarz obejmuje zgodnie z dyrektywą kompleksowości badań dogmatycznych 
wszystkie istotne dla kolektywnych stosunków pracy ustawy. Książka ta to nie tylko 
przedstawienie obowiązujących przepisów, ale również dorobku judykatury i na-
uki prawa pracy. Jego znaczna część została uwzględniona w przypisach, co powinno 
Czytelnikowi ułatwić w razie potrzeby pogłębienie analizy wybranych problemów.

Prezentowany komentarz jest pracą zbiorową, ale nie wspólną. Zgodnie z dyrektywą au-
tonomiczności wyrażone przez Autorów zapatrywania są wyrazem ich indywidualnych 
poglądów.

W swych założeniach komentarz jest skierowany do szerokiego kręgu Czytelników. 
Mam tu na myśli zwłaszcza działaczy związkowych, mediatorów, menedżerów, kadrow-
ców, członków organów przedstawicielskich oraz osoby zajmujące się obsługą prawną 
podmiotów gospodarczych. Żywię nadzieję, że okaże się on użyteczny również w pracy 
funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości orzekających w sporach pracy. Pomocniczo 
publikacja ta może być wykorzystana w procesie dydaktycznym na studiach prawni-
czych i administracyjnych. Ufam, że komentarz ten będzie pożytecznym narzędziem 
w zgłębianiu wiedzy prawniczej.

Kraków, 24 lipca 2016 r.
Krzysztof W. Baran
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Ustawa

z dnia 23 maja 1991 r.

o związkach zawodowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)
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ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne

 Art. 1.  [Pojęcie związku zawodowego]

1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powo-
łaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
2. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodaw-
ców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organi-
zacji.
3. Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są trak-
tować jednakowo wszystkie związki zawodowe.

1.1.  Związki zawodowe to organizacje społeczne zrzeszające ludzi pracy o charakterze kor-
poracyjnym. Są one dobrowolną formą samoorganizacji zbiorowości pracowniczej 
w stosunkach przemysłowych państw cywilizowanych. Działają w oparciu o statutowo 
ukształtowane struktury organizacyjne posiadające osobowość prawną. W sferze nor-
matywnej ich status został uregulowany w płaszczyźnie ustawowej, w tym także przez 
ustawę zasadniczą.

1.2.  Konstytucja RP w art. 12 zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodo-
wych. Tę ogólną dyrektywę precyzuje art. 59. Ów przepis statuuje podstawowe wolności 
związkowe w stosunkach przemysłowych i ich gwarancje. Konkretnie rzecz ujmując, 
w ust. 1 zapewnia wolność zrzeszania w związkach zawodowych, organizacjach spo-
łeczno-zawodowych rolników oraz organizacjach pracodawców1.

1 Por. W. Sanetra, Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, PiZS 1997, nr 11, s. 2 i n.; L. Florek, Konsty-
tucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, PiP 1997, z. 11–12, s. 19; K.W. Baran, Konstytucyjne aspekty 
wolności związkowych, Przegląd Sejmowy 2001, nr 6, s. 4 i n.; M. Tomaszewska (w:) System prawa pracy, 
t. V, Zbiorowe prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2014, s. 225 i n. oraz powołana tam literatura; 
Ż. Grygiel-Kaleta, Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, Warszawa 2015, passim.
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Wolności związkowe2 zostały w Konstytucji RP zapisane wśród praw i wolności poli-
tycznych3, inaczej niż wszelkie inne prawa i wolności pracownicze, które znalazły się 
w grupie wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. Wolność zrze-
szania się w związkach zawodowych została potraktowana przez prawodawcę – mimo 
swojego socjalnego rdzenia4 – jako jeden z wymiarów ogólnie pojmowanej wolności 
zgromadzeń. Tego rodzaju rozwiązanie w swej istocie wyraźnie nawiązuje do mechani-
zmów prawnych zadekretowanych w normach prawa międzynarodowego. Mam tu na 
myśli zwłaszcza art. 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 
(Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) oraz art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka5 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.). W efekcie w ujęciu konstytucyjnym 
„polityczność” wolności związkowych, zwłaszcza wolności zrzeszania się, należy poj-
mować jako możliwość zbiorowego oddziaływania związków zawodowych na kształt 
i funkcjonowanie szeroko pojmowanych stosunków społeczno-ekonomicznych6, po-
przez upodmiotowienie w relacjach z organami władzy i administracji publicznej oraz 
pracodawcami. W żadnym wypadku jednak owa „polityczność” wolności zrzeszenia 
nie może być w państwie demokratycznym pretekstem do przejmowania przez związki 
zawodowe roli i zadań partii politycznych.

1.3.  Artykuł 12 Konstytucji RP statuuje nie tylko wolność tworzenia związków zawodowych, 
ale również przyznaje wolność działania. Jej gwarancje w płaszczyźnie konstytucyjnej 
stanowią samorządność i niezależność. Bez nich trudno sobie wyobrazić skuteczne pro-
wadzenie działalności związkowej. Z tego też względu zostały doprecyzowane w art. 1 
omawianej ustawy. Konkretnie rzecz ujmując, ust. 1 odnosi się do samorządności, zaś 
ust. 2 do niezależności.

2.1.  Zgodnie z postanowieniami art. 1 ust. 1 u.z.z. związki zawodowe są podmiotami sa-
morządnymi. Najogólniej rzecz ujmując, jej istota sprowadza się do tego7, że organiza-
cja zrzeszająca ludzi pracy samodzielnie określa cele i zasady swego funkcjonowania. 

2 Por. L. Florek, Zakres ograniczenia wolności związkowych, PiP 2000, z. 12, s. 10 i n.; K.W. Baran (w:) Za-
rys systemu prawa pracy, t. I, Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010, s. 670 i n.

3 Por. W. Zakrzewski, Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (w:) Polskie prawo 
konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 1998, s. 184.

4 Por. L. Wiśniewski, Pojęcie i konstrukcja prawna praw socjalnych (w:) Podstawowe prawa jednostki i ich 
sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997, s. 164–166.

5 Por. W. Sanetra, Wyrok przeciwko Turcji a sprawa Polska, PiZS 2009, nr 5, s. 3–4; M. Tomaszewska 
(w:) System prawa pracy, t. V, Zbiorowe prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2014, s. 232 i n. oraz 
powołana tam literatura; K.W. Baran (w:) Zarys systemu prawa pracy..., s. 673 i n.

6 Por. L. Kolat, Prawo do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych (w:) Prawa człowieka. 
Model prawny, red. R. Wieruszewski, Wrocław 1991, s. 797.

7 Por. W. Sanetra, Wolności związkowe w świetle nowej ustawy o związkach zawodowych, PS 1991, nr 5–6, 
s. 17–18; A.M. Świątkowski (w:) System prawa pracy, t. V, Zbiorowe prawo pracy, red. K.W. Baran, War-
szawa 2014, s. 312 i n.; K.W. Baran (w:) Zarys systemu prawa pracy..., s. 684 i n.; A.M. Świątkowski, Karta 
Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006, s. 277–280.

Art. 1 Ustawa o związkach zawodowych
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Samodzielność ta ma dwa zasadnicze wymiary: zadaniowo-programowy oraz norma-
tywno-funkcjonalny. W pierwszym chodzi o samodzielne określenie zadań w postaci 
celów i programów działania organizacji, w drugim zaś o wyznaczenie struktur we-
wnątrzorganizacyjnych, zasad i metod funkcjonowania oraz procedur podejmowania 
decyzji. Przedstawione tutaj ogólne ujęcie istoty samorządności znajduje swe uszczegó-
łowienie zarówno w prawodawstwie międzynarodowym, jak i krajowym.

2.2.  Na podstawie art. 3 ust. 1 konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy do-
tyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, 
poz. 125, załącznik) organizacje pracowników mają prawo opracowywania swych sta-
tutów i regulaminów wewnętrznych, swobodnego wybierania swych przedstawicieli, 
powoływania swego zarządu, działalności oraz układania swego programu działania8. 
Uzupełnieniem tej ogólnej dyrektywy jest również art. 5 konwencji nr 87, na mocy któ-
rego wspomniane organizacje mają prawo tworzenia federacji i konfederacji, jak też 
przystępowania do nich oraz do międzynarodowych organizacji pracowników.

2.3.  Przedstawione powyżej regulacje zostały inkorporowane do krajowego zbiorowego 
prawa pracy. W efekcie w systemie ustawodawstwa polskiego samorządność związków 
zawodowych odnosi się do:

− kształtowania celów i programów działania,
− kształtowania struktury organizacyjnej9,
− kształtowania zasad reprezentacji organizacji,
− kształtowania statusu członków,
− zrzeszenia w strukturach krajowych i międzynarodowych,
− metod działalności statutowej, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbioro-

wym,
− zarządzania funduszami organizacyjnymi.

Podstawowym przejawem samorządności związków zawodowych jest swoboda kształ-
towania celów i zadań. To właśnie ich określenie decyduje o obliczu konkretnej organi-
zacji w stosunkach przemysłowych. Sformułowane w programie strategiczne cele o cha-
rakterze ekonomiczno-socjalno-politycznym wytyczają zasadnicze kierunki przyszłych 
działań. Z reguły chodzi o ochronę praw i reprezentację interesów członków. Szczególną 
rolę odgrywają w tej materii statuty10, które poza kwestiami formalnymi szczegółowo 

8 Por. L. Florek, M. Seweryński, Międzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1988, s. 130 i n.
9 Por. wyrok SN z dnia 14 października 1997 r., I PKN 325/97, OSNP 1998, nr 16, poz. 475.
10 Por. W. Masewicz, Ustawa o związkach zawodowych. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, War-

szawa 1998, s. 29 i n.; Z. Hajn, Charakter prawny statutu związku zawodowego i stosunku członkowstwa 
w związku zawodowym (w:) Stosunki zatrudnienia w dziesięcioleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księ-
ga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, Warszawa 2010, 
s. 131 i n.; J. Szmit, Charakter prawny statutu związku zawodowego, Warszawa 2014, passim.
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KOMENTARZE

Zbiorowe prawo pracy odnosi się do relacji zachodzących pomiędzy reprezentującymi pracow-
ników związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a pracodawcami i skupiającymi ich 
organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organami władzy i administracji publicznej. 

Komentarz zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ak-
tów prawnych składających się na zbiorowe prawo pracy, takich jak:
– ustawa o związkach zawodowych,
– ustawa o organizacjach pracodawców, 
– ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, 
– ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, 
– kodeks pracy, w zakresie przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy,
– ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
– ustawa o europejskich radach zakładowych, 
– ustawa o społecznej inspekcji pracy, 
– ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników,
– ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

Autorzy, komentując poszczególne regulacje, przedstawiają również bogaty dorobek judykatury 
i nauki prawa pracy w tym zakresie. 

Publikacja skierowana jest do działaczy związkowych, mediatorów, menedżerów, pracowni-
ków HR oraz członków organów przedstawicielskich. Zainteresuje radców prawnych, adwoka-
tów oraz sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy, a także przedstawicieli nauki 
prawa pracy.
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