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WPROWADZENIE

Podejmując się zadania skomentowania ustawy z 1991 r. o związkach 
zawodowych, stanąłem przed poważnym wyzwaniem. Po pierwsze – do-
tychczasowi komentatorzy byli z reguły uznanymi teoretykami prawa 
pracy i znawcami ruchu związkowego. Po drugie – powielanie dotychcza-
sowego sposobu komentowania uznałem z oczywistych względów za nie-
celowe. Komentarz z uwagi na swój charakter przeznaczony jest w szcze-
gólności do praktycznego stosowania. Powinien być napisany zwięźle 
i komunikatywnie. Komunikatywność komentarza nie może być jednak 
osiągnięta kosztem uproszczeń merytorycznych. Stąd nie unika się w nim 
zagadnień spornych i nie przemilcza poglądów rozbieżnych. Nie można 
bowiem dokonując analizy aktu prawnego, skupić się wyłącznie na zagad-
nieniach praktycznych, a pomijać problemy teoretyczne, które w szcze-
gólności w niektórych instytucjach z zakresu ruchu związkowego mają 
istotne znaczenie. Z tego też względu zamiarem moim było powiązanie 
obu tych zagadnień w jedną całość, z uwzględnieniem przy tym orzecz-
nictwa sądowego. Ponadto uznałem, że wykładnia niektórych przepisów 
winna ulec swoistemu przemodelowaniu i odpowiadać duchowi nowych 
czasów i wyzwaniom, jakie stoją zarówno przed związkami zawodowy-
mi, jak i przed pracodawcami w dobie gospodarki rynkowej.

Osobnej uwagi wymaga fakt, że analizując komentowaną ustawę, nie 
można zapominać o samym charakterze ruchu związkowego oraz o jego 
rodowodzie. Należy mieć na względzie, że związki zawodowe jako od-
dolny i samorządny de facto ruch społeczny są wytworem XIX-wiecz-
nego kapitalizmu, określanego w historii gospodarczej jako tzw. epoka 
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fordowska (J. Wratny, Związki zawodowe i inne formy przedstawicielstwa 
pracowniczego, MPP 2013, nr 12, s. 632). Ponadto rozwój historyczny tego 
ruchu na gruncie polskim spowodował, że związki zawodowe funkcjonu-
jące jako organizacje społeczne, nieprowadzące co do zasady działalności 
gospodarczej, charakteryzuje wielka różnorodność. Jest to efekt prze-
mian społecznych, mający silne podłoże polityczne i historyczne. Ruch 
ten, kształtowany od mniej więcej drugiej połowy XIX wieku, przeszedł 
w Polsce szczególną ewolucję po 1989 r. Trudno się bowiem odnosić do 
organizacji określanych jako związki zawodowe w okresie 1944–1989 
(do okresu II Rzeczypospolitej nie będę się odwoływał). Była to bowiem 
szczególna efemeryda, a można wręcz użyć określenia „karykatura” ru-
chu związkowego, który de facto miał służyć do realizacji polityki spo-
łeczno-gospodarczej reżimu komunistycznego. Oczywiście w okresie tym 
należy wyróżnić różne etapy funkcjonowania tych organizacji i stopnio-
wą ich ewolucję w faktyczny ruch związkowy. Mam tutaj na myśli choćby 
ustawę z 1982 r. o związkach zawodowych, która umożliwiała na przy-
kład wszczynanie sporu zbiorowego i strajku.

Powstanie związków zawodowych jest swoistą emanacją środowiska 
społecznego, z którego się wywodzi. Wyrażają one bowiem pewne cechy 
populacji, interesy i walkę o zachowanie lub rozszerzenie określonych 
zdobyczy, często określanych jako zdobycze socjalne. W literaturze za-
uważono, że związek zawodowy jako przedstawiciel określonej zbioro-
wości ludzkiej „dziedziczy” pewne cechy tej zbiorowości, choć „trudno 
jest mówić o zjawisku dziedziczenia w odniesieniu do zjawisk ze sfery 
kultury” (J. Herbert, Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodo-
wymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych, Bydgoszcz 1998, s. 45).

Wprowadzenie w Polsce po 1989 r. ustroju kapitalistycznego spowo-
dowało konieczność nowego spojrzenia na ruch związkowy, po okresie 
tzw. realnego socjalizmu. Jednak brak własnych wzorców postępowa-
nia spowodował, że ustawa o związkach zawodowych z 1991 r. była wy-
padkową wielu ścierających się racji i koncepcji zarówno politycznych, 
społecznych, jak i prawnych. Spowodowało to, że obecnie ten akt praw-
ny w wielu przypadkach nie tylko utrudnia życie pracodawcy, ale tak-
że – co należy wyraźnie podkreślić – wpływa na samo funkcjonowanie 
ruchu związkowego, w szczególności poprzez bardzo dużą liczbę funk-
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cjonujących organizacji związkowych i ich rozdrobnienie. Powoduje to 
między innymi rozbijanie związków zawodowych przez małe organiza-
cje związkowe, które sami związkowcy nazywają pejoratywnie „plank-
tonem związkowym”.

Będąc orędownikiem związków zawodowych jako niezbędnego i ko-
niecznego elementu w dialogu społecznym, widzę nieodzowną koniecz-
ność dokonania zmian w ustawie o związkach zawodowych. Związki 
zawodowe są bowiem niezbędnym elementem życia społeczno-gospo-
darczego, lecz w okresie od 1991 r. do chwili obecnej doszło do wielu pa-
tologii w tej sferze – związki zawodowe są swoistym bastionem oportu-
nizmu w podmiotach nazwijmy to państwowych (przemysł wydobywczy, 
energetyka, kolejnictwo, szeroko rozumiana sfera budżetowa), choć czę-
sto formalnoprawnie określenie to nie jest prawidłowe, natomiast są bar-
dzo słabe w przemyśle, usługach czy handlu pozostającym w rękach pry-
watnych (zarówno wyłącznie z kapitałem polskim, jak i zagranicznym).

Z tego też względu stoję na stanowisku, że zmiany te powinny zmie-
rzać ku wzmocnieniu związków zawodowych, w dobrym tego słowa zna-
czeniu, jako podmiotów chroniących pracowników przed samowolą i wy-
zyskiem pracodawców (a tym samym marginalizować możliwość buntów 
społecznych) i powinny dotyczyć wymienionych poniżej kwestii:
 1. Związek zawodowy, tak jak jest obecnie, mógłby powstawać, jeże-

li akces zgłosiłoby co najmniej 10 członków. Jednocześnie winien 
być ustanowiony mechanizmu progresji dotyczącego wymaganej 
minimalnej liczby członków niezbędnej do utworzenia związku za-
wodowego. Parytet 10 członków winien być uzależniony od wielko-
ści zatrudnienia pracowników (w tym pozostających na umowach 
cywilnoprawnych oraz w tzw. samozatrudnieniu) w danym zakładzie 
pracy. Przykładowo parytet 10 członków winien być zachowany w za-
kładzie zatrudniającym (według przywołanych kryteriów) do 50 osób. 
Natomiast u pracodawcy zatrudniającego pomiędzy 50–200 osób wi-
nien wynosić na przykład już 20 osób, a w podmiotach zatrudniają-
cych pomiędzy 200 a 500 – na przykład już 50 członków. Uniknię-
to by w ten sposób tworzenia licznych związków zawodowych, które 
zmierzają jedynie do prowadzenia u pracodawcy działalności, nie 
bójmy się tego określenia, wręcz szkodliwej czy wywrotowej.
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 2. Możliwości wszczęcia sporu zbiorowego (tutaj należałoby zmienić 
także ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych) nie powinien 
mieć każdy bez wyjątku związek zawodowy, posiadający status za-
kładowej organizacji związkowej, lecz przy wielości związków za-
wodowych funkcjonujących u pracodawcy na przykład najliczniejszy 
związek zawodowy lub związki zawodowe zrzeszające 10% zatrud-
nionych.

 3. Związki zawodowe muszą pozostać na terenie zakładu pracy i przy-
najmniej w zakresie wynagrodzeń działaczy związkowych pozostać 
na utrzymaniu pracodawcy. Słabość polskiego ruchu związkowego 
sprowadza się do tego, że usunięcie związków z zakładów pracy spo-
woduje znaczny spadek uzwiązkowienia, a tym samym osłabienie 
ruchu związkowego. Związki zawodowe funkcjonujące całkowicie 
poza pracodawcą i utrzymujące się z własnych źródeł dochodu nie 
zachowają się, a właściwie nie utrzymają odpowiedniej pozycji w re-
lacjach z pracodawcami. Jednakże obecne rozwiązania prawne są 
nieprawidłowe, ponieważ powodują, że jest zbyt wielu pracowników, 
którzy nie świadczą pracy, a są utrzymywani przez pracodawcę. Nale-
żałoby zatem znacznie ograniczyć liczebność tzw. etatowych działa-
czy związkowych, którzy pobierają wynagrodzenie u pracodawcy. Co 
do zasady, pewne grono działaczy związkowych powinno w dalszym 
ciągu być zwolnione ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia, lecz ich liczba w stosunku do liczby zatrudnionych 
pracowników przewidziana przez obowiązujące przepisy jest moim 
zdaniem zbyt wysoka.

 4. Konieczna wydaje się zmiana art. 31 i 32 komentowanej ustawy, czyli 
przepisów określających liczbę pracowników podlegających ochro-
nie w zależności od liczby członków. Zakres podmiotowy tej ochrony 
uważam za zbyt szeroki. Ponadto ochrona taka powinna objąć także 
osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej lub samoza-
trudnione. Ochrona taka mogłaby sprowadzać się do tego, że w razie 
nieuzasadnionego zwolnienia zatrudnionym na podstawie umowy 
cywilnoprawnej lub samozatrudnionym mogłoby być przyznane od-
szkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy, które płacił-
by zleceniodawca (wypowiedź M. Zielenieckiego (w:) T. Zalewski, 
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Związki zawodowe powinny być nie tylko dla etatowych pracowników, 
DGP 2–3 maja 2012 r., nr 85 (3223), s. B 7).

 5. Należałoby rozważyć także zmianę przypisów dotyczących reprezen-
tatywności związków zawodowych, choćby pod kątem podwyższenia 
limitów liczbowych. Przykładów takich można by przytoczyć więcej, 
lecz nie jest to miejsce na takie rozważania.
Brak rozwiązań systemowych powoduje, że ruch związkowy będzie 

dalej słabł i zmierzał jedynie do zachowania swoich dotychczasowych 
pozycji. Rozwiązania te powinny zatem objąć nie tylko komentowaną 
ustawę, lecz również ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a tak-
że właściwe części kodeksu pracy. Należy jednocześnie pamiętać, że we-
dług Konstytucji RP związki zawodowe funkcjonują w ramach społecz-
nej gospodarki rynkowej. Nie mogą być zatem przeciwne prawom rynku, 
występując na przykład przeciwko restrukturyzacji czy zmianie praco-
dawcy. Rolą związków zawodowych jest jednak to, aby gospodarka ta nie 
szkodziła prawom i interesom pracowników.

Komentarz przeznaczony jest w szczególności dla praktyków. Z tego 
też względu zawiera obszerną literaturę oraz orzecznictwo sądowe, tak-
że te najbardziej aktualne – z lat 2012–2013. W komentarzu odwołuję 
się także do wielu aktów prawnych obowiązujących w Polsce i do szero-
ko rozumianych przepisów prawa międzynarodowego. Uzupełnieniem 
komentarza jest załączenie podstawowych aktów prawnych związanych 
z ruchem związkowym.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że więcej uwagi poświęcono zagad-
nieniom praktycznym, natomiast odwołanie się do założeń teoretycznych 
i doktrynalnych występuje wtedy, gdy zdaniem autora jest to niezbęd-
ne do dopełnienia wyjaśnienia danego zagadnienia prawnego. Ponadto 
z uwagi na potrzeby praktyki jedne zagadnienia komentowane są w for-
mie skrótowej, w stosunku do innych autor zaś uznał za potrzebne do-
konanie szerszej ich analizy i wykładni.

Autor kieruje podziękowania pod adresem recenzenta wydawnicze-
go Pana Prof. dr. hab. K.W. Barana za życzliwą pomoc oraz cenne uwagi 
merytoryczne i redakcyjne.

 
Lubin, lipiec 2014 r.





Ustawa

z dnia 23 maja 1991 r.

o związkach zawodowych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 167)
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Art. 1 Pojęcie związku zawodowego

 

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1 . [Pojęcie związku zawodowego]
1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją lu-

dzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów 
zawodowych i socjalnych.

2. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej 
od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego 
oraz od innych organizacji.

3. Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obo-
wiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.

Ustęp 1

1. Przepis ten wprowadza definicję ustawową związku zawodowego, 
uznając, że jest to dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, któ-
ra jest powołana w celu reprezentowania i obrony ich praw oraz interesów 
zawodowych i socjalnych. Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że 
pomimo iż związki zawodowe są organizacją pracowników o charakterze 
korporacyjnym, to reprezentują one jednak wszystkich pracowników, bez 
względu na przynależność związkową (a także byłych pracowników – eme-
rytów i rencistów). W tym sensie każdy związek jest reprezentatywny dla 
wszystkich pracowników (zob. glosę B. Wagner do uchwały składu 7 sę-
dziów SN z dnia 14 kwietnia 1993 r., I PZP 7/93, OSP 1994, z. 4, poz. 67) 
Nie można jednak tak ujmowanej reprezentatywności mylić z formalno-



22

Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne

prawnym statusem związku zawodowego, któremu ze względu na liczeb-
ność ustawodawca nadał ten przymiot (zob. komentarz do art. 30 ust. 5).

2. Samorządność związków zawodowych oznacza, że organizacja ta au-
tonomicznie i samodzielnie określa swoje cele oraz zadania (zob. A. Świąt-
kowski, Autonomia organizacji partnerów społecznych (związków zawodo-
wych i organizacji pracodawców) (w:) System prawa pracy, t. 5, Zbiorowe 
prawo pracy, pod red. K.W. Barana, Warszawa 2014, s. 299 i n.). Samo-
dzielność ta ma zasadniczo dwa wymiary. W pierwszym wymiarze, za-
daniowo-programowym chodzi o samodzielne określanie zadań w posta-
ci celów i programów działania organizacji. W drugim wymiarze, który 
ma charakter normatywno-funkcjonalny, chodzi o wyznaczenie struktur 
wewnątrzorganizacyjnych, zasad i metod funkcjonowania oraz procedur 
podejmowania decyzji (K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, 
Warszawa–Kraków 2010, s. 123).

3. W sferze normatywnej status związków zawodowych został nie tyl-
ko uregulowany komentowaną ustawą, lecz jest także silnie wyekspono-
wany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), gdyż jej art. 12 zawiera fundamental-
ną zasadę, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i dzia-
łania związków zawodowych. Podstawowe cechy statusu związków zawo-
dowych znajdują się również w umowach międzynarodowych z zakresu 
zbiorowego prawa pracy (zob. komentarz do art. 2).

Ustęp 2

1. W przepisie tym statuuje się zasadę niezależności związków zawo-
dowych. Termin „niezależność” oznacza, że związki zawodowe w swojej 
działalności nie podlegają innym podmiotom – ani pracodawcy, ani or-
ganom administracji rządowej, samorządowej, ani innym organizacjom 
– politycznym, społecznym, gospodarczym, zawodowym, religijnym itp. 
Zasada niezależności związkowej jest dopełnieniem zasady samorząd-
ności (zob. komentarz do art. 9).

2. Brak podległości innym organom oznacza, że w działalność związ-
ków zawodowych nie mogą ingerować podmioty zewnętrzne. Z tego też 
względu żaden podmiot zewnętrzny nie jest uprawniony do nadzoru lub 
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kontroli nad nimi, w tym także pracodawca. Niezależność od pracodawcy 
potwierdził SN już w uchwale z dnia 12 września 1990 r. (III PZP 1/90, 
OSNC 1991, nr 5–6, poz. 55), a więc jeszcze gdy obowiązywała usta-
wa z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 277 z późn. zm.). W uzasadnieniu do niej 
(który to pogląd zachował swoją aktualność również w obecnym stanie 
prawnym) SN uznał, że pracodawca nie może kontrolować funkcjonowa-
nia związków, prowadzonej przez nie działalności statutowej. Stąd praco-
dawca nie może ingerować w żaden sposób w proces tworzenia związku 
zawodowego, wybór członków zarządu oraz innych organów związku, 
w powoływanie wewnętrznych komisji, skracanie lub przedłużanie ka-
dencji zarządu, skreślenie pracownika z listy członków związku, przystą-
pienie do federacji czy konfederacji związków zawodowych lub do związ-
kowych struktur międzynarodowych. Nie oznacza to, że pracodawca nie 
może współpracować z różnymi strukturami oraz organami związku za-
wodowego na różnych etapach czy płaszczyznach. Może on na przykład 
delegować, oczywiście za wyraźną zgodą związku zawodowego, swojego 
przedstawiciela do komisji organizującej referendum strajkowe (w tym 
do komisji liczącej głosy pracowników). Udział przedstawiciela praco-
dawcy w takim przedsięwzięciu, naturalnie przy zachowaniu ochrony 
danych osobowych, należałoby traktować jako przejaw transparentności 
i przeciwdziałania patologii polegającej na tym, że brak jest jakiego-
kolwiek nadzoru nad przebiegiem referendum i ogłoszeniem jego wy-
ników. Według bowiem obecnego stanu prawnego (na podstawie usta-
wy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz. U. 
Nr 55, poz. 236 z późn. zm.) organizatorem referendum jest wyłącznie 
związek zawodowy wszczynający spór zbiorowy. To związek wszczynają-
cy spór zbiorowy ustala samodzielnie sposób i warunki przeprowadzenia 
referendum i ogłasza jego wyniki. Brak jest przy tym obowiązku archi-
wizacji jego przebiegu oraz uzyskanego stopnia poparcia załogi. Z tego 
też względu istnieje łatwość manipulowania danymi faktycznymi na te-
mat przebiegu referendum. Dlatego podejrzenia pracodawcy co do fak-
tycznych wyników referendum są bardzo utrudnione do zweryfikowania, 
nawet w wyniku złożenia zawiadomienia do organów ścigania w trybie 
art. 304 k.p.k. (zob. na ten temat monografię J. Żołyński, Strajk i inne ro-
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