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Wykaz skrótów
Akty prawne

dyrektywa – dyrektywa Rady nr 98/59/WE z 20.07.1998 r. w sprawie zbliża-
98/59/WE   nia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do 

zwolnień grupowych (Dz.Urz. UE L 225, s. 16, ze zm.)
dyrektywa – dyrektywa Rady 2001/23/WE w sprawie zbliżania ustawo-
2001/23/WE   dawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony 

praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, 
zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (Dz.Urz. UE 
L 82, s. 16, ze zm.)

dyrektywa – dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
2002/14/WE   z 11.03.2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki infor-

mowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz. UE L 80, s. 29, ze zm.)

EKPC – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno-
ści sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, 
poz. 284 ze zm.)

EKS – Europejska Karta Społeczna z 18.10.1961 r. (Dz.U. z 1999 r. 
poz. 67 ze zm.)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1025 ze zm.)

KN – ustawa z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 967 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1977 r. (Dz.U. 
Nr 78, poz. 483 ze zm.)

konwencja MOP – konwencja MOP nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochro-
nr 87   ny praw związkowych, przyjęta w San Francisco 9.07.1948 r. 

(Dz.U. z 1958 r. Nr 29, poz. 125)
konwencja MOP – konwencja MOP nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa 
nr 98   organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjęta w Genewie 

1.07.1949 r. (Dz.U. z 1958 r. Nr 29, poz. 126)
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konwencja MOP – konwencja MOP nr 135 dotycząca ochrony przedstawicieli 
nr 135   pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułat-

wień, przyjęta w Genewie 23.06.1971 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 39, 
poz. 178)

konwencja MOP – konwencja MOP nr 151 dotycząca ochrony prawa organizowa- 
nr 151   nia się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie 

publicznej, przyjęta w Genewie 27.06.1978 r. (Dz.U. z 1994 r. 
Nr 22, poz. 78)

k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 
ze zm.)

k.p.a. – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)

k.s.h. – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1577 ze zm.)

k.z. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – 
Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.)

nowela – ustawa z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodo-
z 5.07.2018 r.   wych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1608)
nowela – ustawa z 9.11.2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz nie-
z 9.11.2000 r.   których innych ustaw (Dz.U. Nr 107, poz. 1127 ze zm.)
pr. przeds. – ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 

ze zm.)
pr. restruk. – ustawa z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 243 ze zm.)
pr. spółdz. – ustawa z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1285)
pr. stow. – ustawa z 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 210 ze zm.)
pr. upadł. – ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2344 ze zm.)
p.u.s.p. – ustawa z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.)
r.p.k.a.s. – rozporządzenie Rady Ministrów z 16.08.1991 r. w sprawie try-

bu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego (Dz.U. 
Nr 73, poz. 324)

r.r.u.z.p. – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 4.04.2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestra-
cji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów 
i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart 
rejestrowych (Dz.U. Nr 34, poz. 408)
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r.s.p.r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.11.2014 r. w spra-
wie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzą-
cych w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej 
treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. poz. 1667 ze zm.)

r.t.u.b. – rozporządzenie Rady Ministrów z 3.12.2018 r. w sprawie trybu 
udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do 
pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy 
oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia manda-
tu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika 
korzystającego z urlopu bezpłatnego (Dz.U. poz. 2358)

r.z.o.ś.p. – rozporządzenie Rady Ministrów z 27.11.2018 r. w sprawie try-
bu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świad-
czenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej orga-
nizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę 
zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo 
świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie 
zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień 
i świadczeń (Dz.U. poz. 2323)

r.z.u.u.w. – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.01.1997 r. 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynko-
wego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.)

u.d.p.p.w. – ustawa z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

u.e.r.z. – ustawa z 5.04.2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1247 ze zm.)

u.e.z.i.g. – ustawa z 4.03.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów go-
spodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2036 ze 
zm.)

u.f.p. – ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2077 ze zm.)

u.i.p.p.k. – ustawa z 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przepro-
wadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.)

u.k.s.c. – ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil-
nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.)

u.o.p. – ustawa z 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 2029 ze zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

u.p.o.o. – ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 ze zm.)



18

Wykaz skrótów

u.p.z. – ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)

u.r.s.z. – ustawa z 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 174)

u.r.z.s. – ustawa z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 511 ze zm.)

u.s.c. – ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1559)

u.s.e. – ustawa z 22.07.2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2043 ze zm.)

u.s.i.p. – ustawa z 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 567)

u.s.p. – ustawa z 19.06.1995 r o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 997 ze zm.)

ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 986 ze zm.)

ustawa o PIP – ustawa z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 623 ze zm.)

ustawa o RDS – ustawa z 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 
ze zm.)

u.s.u.s. – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)

u.s.z.p.p. – ustawa z 25.09.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa 
państwowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1543)

u.z.f.ś.s. – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.)

u.z.g. – ustawa z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.)

u.z.n.k. – ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.)

u.z.p.t. – ustawa z 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczaso-
wych (Dz.U. z 2018 r. poz. 594 ze zm.)

u.z.z. – ustawa z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1881 ze zm.)

Czasopisma, zbiory orzecznictwa

Biul. SAKa – Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Biul. SN – Biuletyn Sądu Najwyższego
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GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
GSP-Prz. Orz. – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
MPP – Monitor Prawa Pracy
M. Praw. – Monitor Prawniczy
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy 

i Ubezpieczeń Społecznych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubez-

pieczeń Społecznych
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo-

łecznych i Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
PiP – Państwo i Prawo
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
PPiPS – Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Pr. Pracy – Prawo Pracy
Pr. Spółek – Prawo Spółek
PS – Przegląd Sądowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
R. Pr. – Radca Prawny
SC – Studia Cywilistyczne
SI – Studia Iuridica
Sł. Prac. – Służba Pracownicza
SP – Studia Prawnicze
SP-E – Studia Prawno-Ekonomiczne
St.Pr.PiPSp. – Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
ZOTSiS – Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu

Inne

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
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MOP – Międzynarodowa Organizacja Pracy
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Sprawiedliwości
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny



21

Wprowadzenie

Zbiorowe prawo zatrudnienia reguluje kolektywne prawa i obowiązki podmiotów 
funkcjonujących w stosunkach pracy. W praktyce odnosi się ono do relacji między re-
prezentującymi zatrudnionych związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi 
a pracodawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz między tymi podmiotami a or-
ganami władzy i administracji publicznej. Należy pamiętać, że ten dział prawa podlega 
nieustannie silnej kinetyce procesów społecznych. Nowelizacja ustawy o związkach za-
wodowych z 5.07.2018 r. w istotnym zakresie rozszerzyła wolność zrzeszania w związ-
kach zawodowych na osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 
samozatrudnionych. Uzasadnia to, w mojej ocenie, posługiwanie się pojęciem zbioro-
wego prawa zatrudnienia zamiast zbiorowego prawa pracy.

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

Prezentowane opracowanie jest pracą zbiorową, ale nie wspólną. Zgodnie z dyrektywą 
autonomiczności wyrażone przez Autorów zapatrywania są wyrazem ich indywidual-
nych 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, 17 marca 2019 r.
Krzysztof W. Baran
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Ustawa
z 23.05.1991 r.

o związkach zawodowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 263)

ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne

 Art. 1.  [Istota związków zawodowych]

1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, po-
wołaną 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 organizacji.
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 ludzi pracy (za-
trudnionych) w stosunkach przemysłowych państw cywilizowanych. Działają w opar-
ciu o statutowo ukształtowane struktury organizacyjne posiadające osobowość prawną. 
W sferze normatywnej ich status został uregulowany w płaszczyźnie ustawowej, w tym 
także przez ustawę zasadniczą.

Pojęcie ludzi pracy nie posiada w systemie prawa zatrudnienia legalnej definicji. 
Ma ono jednak głębokie zakorzenienie w ideologii epoki PRL-u. Jest to swoisty przeżytek 
lingwistyczny, generujący wątpliwości interpretacyjne. W tym kontekście warto wska-
zać na nową kategorię podmiotową wprowadzoną w art. 11 pkt 1 u.z.z. Ustawodawca 
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posłużył się tam pojęciem osób wykonujących pracę zarobkową. Prima facie ono właś-
nie wyznacza zakres prawa koalicji w systemie polskiego prawa zatrudnienia. Ze wzglę-
du na brak legalnej definicji pojęcia ludzi pracy trudno określić jednoznaczną relację 
logiczną między tymi pojęciami. Choć w płaszczyźnie podmiotowej wydają się one 
w części zakresowo zbliżone, to brak uzasadnienia, żeby uznać je za synonimy, zwłasz-
cza w kontekście ogólnoteoretycznego zakazu wykładni synonimowej.

1.2.  Konstytucja RP w art. 12 zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodo-
wych. Tę ogólną dyrektywę precyzuje art. 59 Konstytucji RP, który statuuje podstawowe 
wolności związkowe w stosunkach przemysłowych i ich gwarancje. Konkretnie rzecz 
ujmując, w ust. 1 zapewnia wolność zrzeszania w związkach zawodowych, organiza-
cjach społeczno-zawodowych rolników oraz organizacja ch pracodawców1.

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 zrzesza-
nia się w związkach zawodowych została potraktowana przez prawodawcę – mimo swo-
jego socjalnego rdzenia4 – jako jeden z wymiarów ogólnie pojmowanej wolności zgro-
madzeń. Tego rodzaju rozwiązanie w swej istocie wyraźnie nawiązuje do mechanizmów 
prawnych zadekretowanych w normach prawa międzynarodowego. Mam tu na myśli 
zwłaszcza art. 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych5 oraz 
art. 11 EKPC6. W efekcie w ujęciu konstytucyjnym „polityczność” wolności związko-
wych, zwłaszcza wolności zrzeszania się, należy pojmować jako możliwość zbiorowego 
oddziaływania związków zawodowych na kształt i funkcjonowanie szeroko pojmowa-
nych stosunków społeczno-ekonomicznych7 przez upodmiotowienie w relacjach z or-
ganami władzy i administracji publicznej oraz pracodawcami. W żadnym wypadku jed-
nak owa „polityczność” wolności zrzeszenia nie może być w państwie demokratycznym 
pretekstem do przejmowania przez związki zawodowe roli i zadań partii politycznych.

1 Por. W. Sanetra, Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, PiZS 1997/11, s. 2 i n.; L. Florek, Konsty-
tucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, PiP 1997/11–12, s. 19; M. Tomaszewska [w:] System prawa 
pracy, t. V. Zbiorowe prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2014, s. 225 i n. oraz powołana tam li-
teratura; Ż. Grygiel-Kaleta, Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, Warszawa 2015, passim; 
K.W. Baran [w:] System prawa pracy, t. I. Część ogólna, red. K.W. Baran, Warszawa 2017, s. 1153 i n.

2 Por. L. Florek, Zakres ograniczenia wolności związkowych, PiP 2000/12, s. 10 i n.; K.W. Baran [w:] Zarys 
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 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
6 Por. W. Sanetra, Wyrok przeciwko Turcji a sprawa Polska, PiZS 2009/5, s. 3–4; M. Tomaszewska [w:] Sy-

stem 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..., red. K.W. Baran, s. 673 i n.

7 Por. L. Kolat, Prawo do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych [w:] Prawa człowieka. Mo-
del prawny, red. R. Wieruszewski, Wrocław 1991, s. 797.
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1.3.  Artykuł 12 Konstytucji RP statuuje nie tylko wolność tworzenia związków zawodo-
wych, ale również przyznaje wolność działania. Gwarancje tych wolności w płaszczyź-
nie konstytucyjnej stanowią samorządność i niezależność. Bez nich trudno sobie wyob-
razić skuteczne prowadzenie działalności związkowej. Z tego też względu zostały one 
doprecyzowane w art. 1 u.z.z. Konkretnie rzecz ujmując, art. 1 ust. 1 u.z.z. odnosi się do 
samorządności, ust. 2 zaś do niezależności.

2.1.  Zgodnie z postanowieniami art. 1 ust. 1 u.z.z. związki zawodowe są podmiotami samo-
rządnymi. Najogólniej rzecz ujmując, jego istota sprowadza się do tego8, że organizacja 
zrzeszająca ludzi pracy (zatrudnionych) samodzielnie określa cele i zasady swego funk-
cjonowania. Samodzielność ta ma dwa zasadnicze wymiary: zadaniowo-programowy 
oraz normatywno-funkcjonalny. W pierwszym chodzi o samodzielne określenie zadań 
w postaci celów i programów działania organizacji, natomiast w drugim zaś wyznacze-
nie struktur wewnątrzorganizacyjnych, zasad i metod funkcjonowania oraz procedur 
podejmowania decyzji. Przedstawione tutaj ogólne ujęcie istoty samorządności znajdu-
je uszczegółowienie zarówno w prawodawstwie międzynarodowym, jak i krajowym.

2.2.  Na podstawie art. 3 ust. 1 konwencji MOP nr 87 organizacje pracowników mają prawo 
opracowywania swych statutów i regulaminów wewnętrznych, swobodnego wybierania 
swych przedstawicieli, powoływania swego zarządu, działalności oraz układania swe-
go programu działania9. Uzupełnieniem tej ogólnej dyrektywy jest również art. 5 kon-
wencji MOP nr 87, na mocy którego wspomniane organizacje mają prawo tworzenia 
federacji i konfederacji, jak też przystępowania do nich oraz do międzynarodowych 
organizacji pracowników.

2.3.  Przedstawione wyżej regulacje zostały inkorporowane do krajowego zbiorowego prawa 
zatrudnienia. W efekcie w systemie ustawodawstwa polskiego samorządność10 związ-
ków zawodowych odnosi się do:

– kształtowania celów i programów działania,
– kształtowania struktury organizacyjnej11,
– kształtowania zasad reprezentacji organizacji,
– kształtowania statusu członków,
– zrzeszenia w strukturach krajowych i międzynarodowych,
– metod działalności statutowej, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbio-

rowym,
– zarządzania funduszami organizacyjnymi.

8 Por. W. Sanetra, Wolności związkowe w świetle nowej ustawy o związkach zawodowych, PS 1991/5–6, 
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..., red. K.W. Baran, s. 684 i n.; A.M. Świątkowski, Karta 
Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006, s. 277–280.

9 Por. L. Florek, M. Seweryński, Międzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1988, s. 130 i n.
10 Por. K.W. Baran [w:] System prawa pracy, t. I..., red. K.W. Baran, s. 1158 i n.
11 Por. wyrok SN z 14.10.1997 r., I PKN 325/97, OSNP 1998/16, poz. 475.
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Zbiorowe prawo zatrudnienia reguluje relacje normatywne zachodzące pomiędzy reprezentu-
jącymi zatrudnionych związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a pracodawcami 
i skupiającymi ich organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organami władzy i admini-
stracji publicznej. 

Komentarz zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem 
aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo zatrudnienia, takich jak:
–  ustawa o związkach zawodowych,
–  ustawa o organizacjach pracodawców, 
–  ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, 
–  Kodeks pracy, w zakresie przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy,
–  ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, 
–  ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników.

Szczególną uwagę poświęcono regulacjom przyjętym w ramach nowelizacji ustawy o związkach 
zawodowych z 5.07.2018 r. Przewidziane tam mechanizmy wpływają bezpośrednio bądź pośred-
nio na funkcjonowanie stosunków pracy w sferze kolektywnej. 

Autorzy, komentując poszczególne akty prawne, uwzględnili także bogaty dorobek judykatury 
i nauki prawa pracy w zakresie zbiorowego prawa zatrudnienia. 

Publikacja jest przeznaczona dla działaczy związkowych, mediatorów, menedżerów, pracow-
ników HR i członków organów przedstawicielskich. Zainteresuje również radców prawnych, 
adwokatów oraz sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy, a także przedstawicieli 
nauki prawa pracy.

zbiorowe prawo 
zatrudnienia 

Komentarz  

KOMENTARZE PRAKTYCZNE
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