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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

dyrektywa – dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. 
92/85  w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu po-

prawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic 
w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic kar-
miących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w  rozu-
mieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE 
L  348 z  28.11.1992, s.  1; Dz.  Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 5, t. 2, s. 110)

dyrektywa – dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2006/54  z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady 

równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn 
w  dziedzinie zatrudnienia i  pracy (wersja przeredagowana) 
(Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, s. 23)

dyrektywa – dyrektywa Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie 
2010/18   wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczą-

cego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESS-
EUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrek-
tywę 96/34/WE (Dz. Urz. UE L 68 z 18.03.2010, s. 13)

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.)

konwencja – konwencja nr  183 MOP przyjęta w  Genewie dnia 15  czerwca 
nr 183 MOP   2000  r. dotycząca rewizji konwencji dotyczącej ochrony macie-

rzyństwa (zrewidowanej) z 1952 r. (nieratyfi kowana przez Polskę)
k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1502 z późn. zm.)
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k.r.o. – ustawa z  dnia 25  lutego 1964  r. –  Kodeks rodzinny i  opie-
kuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)

r.u.wyn. – rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z  dnia 
29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia 
w  okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia sta-
nowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, do-
datków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych 
należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, 
poz. 289 z późn. zm.)

r.z.url. – rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z  dnia 
8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania 
urlopu wypoczynkowego, ustalania i  wypłacania wynagro-
dzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
(Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.)

u.p.z. – ustawa z  dnia 20  kwietnia 2004  r. o  promocji zatrudnienia 
i  instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. 
poz. 645 z późn. zm.)

ustawa o FUS – ustawa z  dnia 17  grudnia 1998  r. o  emeryturach i  rentach 
z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.  U. 
z 2016 r. poz. 887 z późn. zm.)

ustawa – ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach roz-
o zwolnieniach   wiązywania z  pracownikami stosunków pracy z  przyczyn 
grupowych   niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.  U.  z  2015  r. 

poz. 192 z późn. zm.)
ustawa – ustawa z  dnia 25  czerwca 1999  r. o  świadczeniach pienięż-
zasiłkowa   nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-

rzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 372 z późn. zm.)
u.s.u.s. – ustawa z  dnia 13  października 1998  r. o  systemie ubez-

pieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. poz.  963 
z późn. zm.), inaczej ustawa systemowa

Czasopisma i zbiory orzecznictwa

GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
M.P.Pr. – Monitor Prawa Pracy
M.P.Pr.-wkł. – Monitor Prawa Pracy – wkładka
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
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OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych

OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń 
Społecznych i Spraw Publicznych

PiP – Państwo i Prawo
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Prok. i Pr.-wkł. – Prokuratura i Prawo – wkładka
Pr. Pracy – Prawo Pracy
RU – Rozprawy Ubezpieczeniowe
Sł. Prac. – Służba Pracownicza

Organy orzekające i inne

ETPCz – Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
MOP – Międzynarodowa Organizacja Pracy
MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TSUE – Europejski Trybunał Sprawiedliwości
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny





SŁOWO WSTĘPNE

Inspiracją do przygotowania publikacji na temat uprawnień ro-
dzicielskich były niewątpliwie dynamiczne zmiany kodeksu pracy 
w tym zakresie i to zarówno te z 2016 r., wprowadzone ustawą z dnia 
24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. poz. 1268 z późn. zm.), która weszła w życie dnia 
2 stycznia 2016 r., jak i te z lat ubiegłych, a zwłaszcza obszerna zmia-
na przepisów w  zakresie uprawnień związanych z  rodzicielstwem 
wprowadzona ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.  U. poz.  675). Warto 
podkreślić, że zadaniem Autorów było omówienie nie tylko tych naj-
nowszych zmian w zakresie praw pracownika – rodzica, ale również 
zmierzenie się z tematami i problemami towarzyszącymi instytucjom 
ugruntowanym w prawie pracy na przestrzeni lat, jak też samą ak-
sjologią pojęć rodzicielstwa, rodziny oraz podstawowymi zasadami 
prawa pracy stojącymi na straży tych konstytucyjnych wartości.

Książka stanowi zbiór trzynastu artykułów przygotowanych przez 
wybitnych specjalistów z  zakresu prawa pracy i  ubezpieczeń spo-
łecznych z  różnych ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytetu 
Lubelskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Wrocławskiego).

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, omawia przepisy ko-
deksu pracy, jak również instytucje przewidziane dla pracowników 
–  rodziców uregulowane w  ustawie ubezpieczeniowej. Pomimo, że 
zagadnienia omówione w  niniejszym opracowaniu są niezwykle 
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różnorodne, to niewątpliwie tworzą kompleksowe ujęcie tematyki bę-
dącej przedmiotem dyskursu.

Obserwując zachodzące w  polskim ustawodawstwie pracy zmiany, 
podążające za tendencjami europejskimi w zakresie m.in. zrównywa-
nia praw obojga pracujących rodziców, umożliwienia łączenia pracy 
zawodowej z urlopem czy też zwiększania zakresu uprawnień zwią-
zanych z  rodzicielstwem poprzez wprowadzenie nowych instytucji 
(urlopu rodzicielskiego), nie można nie odczuwać satysfakcji. Wydaje 
się, że kierunek zmian jest dobry, co nie oznacza, że wszystkie regu-
lacje są doskonałe. Stąd też potrzeba znalezienia odpowiedzi na wiele 
pytań, rozważenia, na ile zmiany pomogą rozwiązać istniejące prob-
lemy i zrealizować cele stawiane przez ustawodawcę. Czy faktycznie 
aktualne przepisy ułatwią łączenie ze sobą tych niezwykle ważnych 
ról społecznych, bo przecież bycie rodzicem nie jest prostym zada-
niem, ale bycie rodzicem pracującym to już, bez wątpienia, prawdzi-
we wyzwanie.

Wierzę, że zagadnienia zaprezentowane w niniejszej publikacji zain-
teresują szerokie grono odbiorców, pozwolą znaleźć odpowiedzi na 
nurtujące pytania, jak również zainspirują do dalszych przemyśleń 
i wniosków.

Kraków, dnia 6 lipca 2016 r.
Justyna Czerniak-Swędzioł



Maria Bosak

ZGODA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO 
NA ROZWIĄZANIE UMOWY 

O PRACĘ Z PRACOWNICĄ W CIĄŻY 
ORAZ W OKRESIE URLOPU 

MACIERZYŃSKIEGO

1. Wstęp

Zagadnienia związane z  działalnością związków zawodowych, jak 
również szeroko pojętą stabilizacją zatrudniania z uwagi na macie-
rzyństwo, wpisują się zarówno w nurt funkcji ochronnej prawa pra-
cy, analizowanej w  różnych aspektach przez doktrynę przedmiotu, 
jak i  przekładają się na realną pozycję wspólnoty tworzącej zakład 
pracy. Szczególna okoliczność osobista pracownicy, jaką niewątpliwie 
jest stan ciąży, automatycznie rzutuje na zawarty z nią stosunek pracy 
oraz jego przebieg także wobec pozostałych współpracowników.

2. Kodeksowy zakaz rozwiązywania 
stosunku pracy z kobietą w ciąży

Ustawodawca w art. 177 § 1 k.p., otwierającym dział ósmy kodeksu 
pracy zatytułowany „Uprawnienia związane z  rodzicielstwem”, za-
wiera ogólny nakaz skierowany do pracodawcy, zgodnie z którym, co 
do zasady, zakazuje mu zarówno wypowiadania, jak i  rozwiązywa-
nia umów o pracę z pracownicą w ciąży oraz korzystającą z instytucji 
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obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego, a  także zakazuje stosowa-
nia wypowiedzeń zmieniających. Podkreślenia wymaga, że w  tym 
przypadku uprawnienie związane z  ogólnym zakazem rozwiązania 
stosunku pracy zostało skierowane wyłącznie do pracodawcy, co 
oznacza, że druga strona ma w tym zakresie pełną swobodę i może 
podejmować czynności prawne jedno- oraz dwustronne, zmierzające 
do rozwiązania stosunku pracy. Dodatkowo, w przypadku równole-
głego zatrudnienia pracownicy uprawnienie to przysługuje wszyst-
kim podmiotom równocześnie1.

Jednakże w  sytuacji gdy pracownica, składając oświadczenie woli 
o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem, nie miała świado-
mości swojej ciąży, wówczas dopuszcza się możliwość uchylenia się od 
tego oświadczenia, przyjmując, że zostało złożone pod wpływem błę-
du2. Podobne skutki pojawią się w tzw. przypadku następczym, gdy 
pracownica początkowo niekwestionująca wypowiedzenia jej umowy 
o pracę może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po 
dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub w okresie 
wypowiedzenia zaszła w ciążę3. Warto zaznaczyć, iż omawiany zakaz 
zostałby naruszony także wówczas, gdyby ciąża zakończyła się po-
ronieniem przed upływem okresu wypowiedzenia4. Podobny skutek 
nastąpiłby także wówczas, gdyby pracownica zaszła w ciążę w okresie 
wypowiedzenia, a po jego upływie poddała się zabiegowi aborcji5.

Regulacje te stanowią konsekwencję konstytucyjnej ochrony ma-
cierzyństwa zawartej w  art.  18 oraz art.  71 ust.  2 Konstytucji  RP. 
Zgodnie z  utrwalonym stanowiskiem Sądu Najwyższego nie tyl-
ko wypowiedzenie umowy o pracę nie może być zgodnie z prawem 

1 Tak uchwała SN z dnia 30 maja 1979 r., I PZP 11/79, OSNCP 1979, nr 11, poz. 212.
2 Tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 lutego 1993 r., I PZP 72/92, LEX nr 56806.
3 Tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 marca 2001 r., I PKN 330/00, OSNP 2003, 

nr 1, poz. 11 oraz w wyroku z dnia 2 czerwca 1995 r., I PRN 23/95, OSNP 1995, nr 22, 
poz. 276.

4 Tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 grudnia 1999 r., I PKN 468/99, Pr. Pracy 
2001, nr 5, s. 31.

5 Tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 kwietnia 1972 r., III PZP 7/72, OSNC 
1972, nr 9, poz. 158, a także w wyroku z dnia 2 czerwca 1995 r., I PRN 23/95, OSNAPiUS 
1995, nr 22, poz. 276.
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złożone w  okresie, w  którym kobieta jest w  ciąży, ale także zajście 
w ciążę w okresie wypowiedzenia czyni je wadliwym, gdyż w takim 
przypadku nie jest istotny termin wykazania ciąży, lecz obiektywny 
stan rzeczy istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umo-
wy o pracę6.

Jednak zakaz zawarty w  kodeksie pracy nie ma charakteru bez-
względnego, gdyż jego liberalizację zawiera § 4 powołanego przepi-
su, z którego wynika, że zakaz rozwiązania umowy z kobietą w ciąży 
nie ma zastosowania w  razie likwidacji bądź ogłoszenia upadłości 
przez pracodawcę. W  takim przypadku pracodawca może rozwią-
zać umowę o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu 
macierzyńskiego, jednak został zobligowany przez ustawodawcę do 
uzgodnienia terminu jej rozwiązania z reprezentującą pracownicę za-
kładową organizacją związkową. W literaturze przedmiotu ta część 
przepisu budzi uzasadnione wątpliwości w  zakresie dotyczącym 
współdecydowania organizacji związkowej z pracodawcą o przyszłoś-
ci indywidualnego pracownika, które odbywa się w konsekwencji bez 
jego udziału. Zatem trudno nie zgodzić się z poglądem, że pominięcie 
stanowiska samego zainteresowanego pracownika stanowi ograni-
czenie jego wolności gwarantowanej konstytucyjnie w art. 31 ust. 2. 
Drugą z nasuwających się wątpliwości jest pytanie o termin rozwią-
zania umowy o pracę, gdyż z treści przepisu nie wynika jasno, czy ma 
on być skrócony, czy wręcz przeciwnie – wydłużony7.

Dalsza analiza przepisu sugeruje, że jeśli pracodawca w okresie po-
zostałym do zakończenia stosunku pracy nie może zapewnić ciężar-
nej pracownicy innego zatrudnienia, wówczas przysługuje jej zasiłek 
w wysokości zasiłku macierzyńskiego aż do dnia porodu, natomiast 
okres pobierania tego świadczenia wlicza się do okresu zatrudnienia, 
od którego zależą uprawnienia pracownicze.

6 Tak Sąd Najwyższy w  wyroku z  dnia 25  kwietnia 2012  r., II  PK 209/11, 
M.P.Pr.  2012, nr  9, s.  450 oraz w  wyroku z  dnia 15  stycznia 1988  r., I  PRN 74/87, 
Sł. Prac. 1988, nr 5, s. 28.

7 Szerzej A. Sobczyk, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 2, Wybrane problemy 
i  instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Warszawa 2013, 
s. 237–238.
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3. Okoliczności uchylające zakaz rozwiązywania 
stosunku pracy z kobietą w ciąży

Z treści art.  177  k.p. szczegółowo wynika, że dokonanie czynności 
prawnej zarówno jednostronnej, jak i dwustronnej, zmierzającej do 
ustania stosunku pracy z  kobietą w  ciąży jest bardzo ograniczone. 
Ustawodawca wskazuje bowiem na jeden z  dozwolonych, ale i  ob-
ostrzonych dodatkowym warunkiem trybów zmierzających do roz-
wiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, co 
oznacza, że przepis ten w znacznym stopniu ogranicza prawa praco-
dawcy przysługujące w  zakresie rozwiązania stosunku pracy. Prze-
słanki dające po dstawę do skorzystania ze wskazanego, dozwolonego 
trybu zostały zawarte w katalogu zamkniętym art. 52 § 1 k.p. Kla-
syfi kuje się je zbiorczo jako ciężkie naruszenie podstawowych obo-
wiązków pracowniczych, popełnienie przez pracownika przestępstwa 
w czasie trwania umowy o pracę, uniemożliwiającego jego dalsze za-
trudnienie na zajmowanym stanowisku, jeśli jest ono oczywiste lub 
zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym oraz zamy-
kająca wskazany katalog zawiniona utrata uprawnień koniecznych do 
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku przez konkretnego 
pracownika. Z uwagi na fakt, iż omówiony tryb powoduje przerwanie 
istniejącej więzi prawnej praktycznie natychmiast, a  także stanowi 
nadzwyczajny sposób rozwiązania stosunku pracy, który powinien 
być stosowany wyjątkowo i ostrożnie8, ustawodawca oprócz terminu, 
w którym pracodawca ma prawo z niego skorzystać, wprowadził rów-
nież obowiązek partycypacji w  zakresie urzeczywistnienia swojego 
zamiaru z zakładową organizacją związkową. Należy podkreślić, że 
powołany przepis kształtuje swoisty standard ochrony przewidzianej 
dla pracownika, uzależniając możliwość rozwiązania istniejącego sto-
sunku pracy od braku sprzeciwu określonego podmiotu. Nie można 
jednak pominąć faktu, że w niektórych przypadkach sprzeciw związ-
ku zawodowego doprowadzi do bezpośredniej konkurencyjności in-
teresów pracowników objętych i nieobjętych ochroną związkową9.

8 Tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 września 2005 r., II PK 305/04, M.P.Pr.-wkł. 
2005, nr 12, poz. 16.

9 Szerzej A. Sobczyk, Prawo pracy w świetle…, s. 242.
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Partycypacja organizacji związkowej nie polega w tym przypadku na 
czynnej, faktycznej działalności kojarzonej z potocznymi uprawnie-
niami związków zawodowych, a sprowadza się, przynajmniej w jego 
początkowej fazie, do obowiązku nałożonego na pracodawcę, tj. prze-
kazania informacji o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez wy-
powiedzenia z  winy pracownika. Dopiero wówczas, jeśli zdaniem 
zakładowej organizacji związkowej pojawią się wątpliwości w zakre-
sie zasadności rozwiązania umowy o pracę, organizacja związkowa 
została upoważniona do wyrażenia opinii w przedmiotowej kwestii. 
Należy zaznaczyć, że powyższa regulacja nie ma obligatoryjnego za-
stosowania do wszystkich pracownic w rozumieniu art. 2 k.p., gdyż 
nie wymaga się jej zachowania w wyniku odwołania ze stanowiska 
ciężarnej pracownicy zatrudnionej na podstawie powołania10.

Oprócz oczywistych mankamentów analizowanego przepisu w  po-
staci chociażby braku sprecyzowania formy wymaganej opinii, nale-
ży przyjąć, że brak reakcji ze strony organizacji związkowej pozwoli 
pracodawcy na dokonanie zwolnienia pracownika w  zamierzonym 
trybie. Dlatego nie można jednak pominąć faktu, że wymagana pro-
cedura wydłuża okres zatrudnienia pracownika, wobec którego de-
cyzja o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia została już 
podjęta11.

Z uwagi na prowadzone rozważania, należy z jednej strony zauwa-
żyć, że wymagana przez ustawodawcę opinia nie ma charakteru 
wiążącego pracodawcę, a jest jedynie pewnym etapem ochrony pra-
cownika, z drugiej zaś strony, przejawem realizacji konsultacyjnych 
uprawnień przysługujących organizacji związkowej. Konsultacja 
natomiast stanowi w  tym przypadku element procesu minimali-
zowania publicznej ochrony zatrudnienia spowodowany udziałem 
czynnika społecznego w  procesie oceny dopuszczalności dokony-
wanego wypowiedzenia12.

10 Tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 września 1977 r., I PRN 115/77, OSNCP 
1978, nr 10, poz. 177.

11 Szerzej A. Sobczyk, Prawo pracy w świetle…, s. 240.
12 Tamże, s. 235.
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Konstrukcja tego przepisu generuje jednak wiele wątpliwości natury 
praktycznej, co znajduje wyraz w piśmiennictwie, jednakże wątek ten 
zostanie pominięty z  uwagi na ściśle zawężony kierunek podjętych 
rozważań.

4. Rola związku zawodowego w procesie 
zwalniania kobiety w ciąży

W tym miejscu zasadne będzie odwołanie się do dalszego, literal-
nego brzmienia art. 177 § 1 k.p., gdzie również podkreślono udział 
organizacji związkowej towarzyszący procesowi zwolnienia kobiety 
w ciąży. Ustawodawca zastrzega jednak, że pracodawca, co do zasady, 
nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie cią-
ży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, nawet jeśli 
dopuściła się ona choćby jednej z przesłanek dających podstawę do 
zwolnienia w tzw. trybie dyscyplinarnym (z jej winy), gdy zakładowa 
organizacja związkowa nie wyrazi na to zgody. W takim przypadku 
wskazaną zgodę wyraża statutowo upoważniony organ zakładowej 
organizacji związkowej, do której należy pracownica lub która pod-
jęła się obrony praw poprzedzonej wnioskiem niezrzeszonej pracow-
nicy13. Za  niedopuszczalne uznaje się reprezentowanie pracownika 
w indywidualnej sprawie bez jego wniosku14.

Analizowany przepis kwalifi kuje się również do wskazanej już powy-
żej grupy regulacji prawnych mających za przedmiot określony stan-
dard ochrony istniejącego stosunku pracy, który w  tym przypadku 
polega nie tyle na uzyskaniu opinii, ile zgody określonego podmio-
tu. Zatem należy uznać, że to właśnie zgoda związku zawodowego 
ogranicza w  pewnym zakresie ogólny ustawowy zakaz polegający 
na wzmożonej ochronie stabilizacji zatrudnienia z  uwagi na ciążę 
pracownicy. Jednakże już ze sformułowania użytego przez ustawo-
dawcę wynika jej uprzywilejowana pozycja, ponieważ aby dokonać 

13 Szerzej m.in. J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 384; Z. Sal-
wa, Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę, Bydgoszcz 2000, s. 88.

14 L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2000, s. 306.
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zwolnienia w  omawianym trybie, organizacja związkowa wyraża 
zgodę, która z założenia ma jednak charakter wiążący, a nie jedynie 
opinię, jak w analogicznej sytuacji względem pracownika niebędące-
go w ciąży lub nieprzebywającego na urlopie macierzyńskim.

Brzmienie omawianego przepisu skłania do kilku wątpliwości, któ-
re będą przedmiotem dalszej analizy. Pierwszą z  nich będzie py-
tanie o  termin, w  jakim zgoda na zwolnienie pracownicy objętej 
szczególną ochroną musi zostać udzielona. W  przypadku zagroże-
nia zwolnieniem dyscyplinarnym pracownika niekorzystającego ze 
szczególnej ochrony wynikającej z  art.  177  k.p. (czyli na zasadach 
ogólnych, w stosunku do każdego innego pracownika) ustawodawca 
wskazuje na wymóg konsultacji związkowej, zastrzegając przy tym, 
że organizacja związkowa, chcąc formułować wątpliwości w niewią-
żącej przecież pracodawcę opinii, powinna dokonać tego co do zasa-
dy niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 dni. Jak podkreśla 
się w  literaturze przedmiotu, powyższa procedura konsultacyjna 
może w rzeczywistości potrwać kilka dni, licząc ich rozpoczęcie od 
wystąpienia jednej z  przesłanek wskazanych w  art.  52 §  1  k.p., ko-
lejno przekazania takiej informacji organizacji związkowej i samego 
zwolnienia dyscyplinarnego15. Dodatkowym terminem wskazanym 
w treści art. 52 § 2 k.p. jest okres jednego miesiąca, liczony od dnia 
uzyskania przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną 
wiadomości o okoliczności dającej podstawę do rozwiązania umowy 
o pracę w trybie dyscyplinarnym, po upływie którego zastosowanie 
tego trybu jest niemożliwe. W  praktyce oznacza to, że konsultacja 
związkowa przeprowadzona w  tym zakresie nie może skutkować 
przedłużeniem miesięcznego terminu16. Niezależnie od tego, w dok-
trynie przedmiotu słusznie zwrócono uwagę, że zgoda nie może 
zostać uzyskana poprzez domniemanie spowodowane zakreśle-
niem terminu na jej wyrażenie przez pracodawcę. Dodatkowo, na-
leży wskazać, że zgoda powinna poprzedzać procedurę związaną ze 
zwolnieniem ciężarnej, a więc z założenia powinna być uprzednia17. 

15 L. Mitrus (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2014, s. 271.
16 Tamże.
17 Szerzej Kodeks pracy…, red. A. Sobczyk, 2014, s. 665.
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