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Zmiany w zbiorowym prawie pracy:

- prawo tworzenia związków zawodowych dla większej liczby 
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Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz
niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1608) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z
wyjątkiem art. 1 pkt 14 w zakresie art. 25(3) ust. 6, który
wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Podstawowym celem zmian ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), dalej
jako „u.z.z.”, jest rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa
do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych w
celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2
czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13 (Dz. U. poz. 791).
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W wyroku z dnia 2 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny
uznał, że zakres regulacji dopuszczalności tworzenia związków
zawodowych i wstępowania do nich przewidziany w art. 2 ust.
1 u.z.z. jest zbyt wąski w stosunku do gwarancji
konstytucyjnych wynikających z art. 59 ust. 1 w zw. z art. 12
Konstytucji RP.

Określając grupę podmiotów uprawnionych do tworzenia
związków zawodowych oraz wstępowania do nich,
ustawodawca posłużył się kryterium formy zatrudnienia.
Kryterium to nie zostało jednak przewidziane w Konstytucji RP
jako wyznacznik grupy podmiotów korzystających z wolności
zrzeszania się w związkach zawodowych.
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Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Wolność tworzenia związków zawodowych została
zagwarantowana w art. 12 Konstytucji RP i wraz z
wolnością działania związków zawodowych stanowi
jedną z podstawowych cech ustroju naszego
państwa.

Tę gwarancję rozwija i konkretyzuje art. 59
Konstytucji RP, który zapewnia wolność zrzeszania
się w związkach zawodowych (a więc tworzenia i
wstępowania do nich), stanowi o podstawowych
uprawnieniach związków zawodowych, a także
wyznacza zasady ograniczenia prawa do koalicji.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Zgodnie z art. 2 Konwencji nr 87 Międzynarodowej
Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i
ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco
dnia 9 lipca 1948 r. (Dz. U. z 1958 r. poz. 125), dalej
jako „Konwencja nr 87”, pracownicy i pracodawcy,
bez jakiegokolwiek rozróżnienia, mają prawo, bez
uzyskania uprzedniego zezwolenia, tworzyć
organizacje według swojego uznania, jak też
przystępować do tych organizacji, z jedynym
zastrzeżeniem stosowania się do ich statutów.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Prawo tworzenia i wstępowania do związków
zawodowych przysługuje osobom wykonującym
pracę zarobkową.
Art. 1(1) pkt 1 Ilekroć w ustawie jest mowa o
osobie wykonującej pracę zarobkową – należy
przez to rozumieć pracownika lub osobę
świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia
do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od
podstawy zatrudnienia, oraz ma takie interesy
zawodowe związane z wykonywaniem pracy,
które mogą być grupowo chronione



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Przesłanka posiadania interesów
zawodowych związanych z wykonywaniem
pracy, które mogą być grupowo chronione ta
dotyczy w szczególności interesów związanych
z kształtowaniem warunków ekonomicznych
wykonywania pracy (wypłacaniem przez
pracodawcę wynagrodzenia), ale również
innych warunków jej wykonywania, tj. m.in.
świadczeń socjalnych, warunków pracy,
kwestii związanych z zapewnieniem
organizacji związkowej odpowiednich
udogodnień.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

W dalszym ciągu będą mogły zrzeszać się osoby
wymienione uprzednio w art. 2 ust. 1 i 2 u.z.z. –
pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni
produkcyjnych, osoby wykonujące pracę nakładczą i
zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej.
Wszystkie wymienione wyżej podmioty, bez
jakiegokolwiek rozróżnienia, będą korzystać w
równym stopniu zarówno z prawa do tworzenia, jak i
wstępowania do związków zawodowych.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Na skutek zmian związanych z rozszerzeniem prawa koalicji
związkowej, w art. 11 pkt 2 u.z.z. wprowadzono również
swoistą, odrębną od sformułowanej w art. 3 KP, definicję
pracodawcy.

Przez pracodawcę należy rozumieć pracodawcę w rozumieniu
art. 3 KP, a także osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa
przyznaje zdolność prawną i do której stosuje się odpowiednio
przepisy o osobach prawnych, jeżeli zatrudniają one inną niż
pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową.

W ustawie przyjęto, że wolontariuszom, stażystom i innym
osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia,
będzie przysługiwało prawo wstępowania do istniejących
związków zawodowych (art. 2 ust. 4(1) u.z.z.).



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Art. 3. 1. Zakazuje się nierównego traktowania w zatrudnieniu osób, o
których mowa w art. 2 ust. 1 i 3–6, z powodu przynależności do związku
zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji
związkowej, którego skutkiem jest w szczególności:

1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku prawnego,

2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę zarobkową lub
innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub
przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą zarobkową,

3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących
kwalifikacje zawodowe

– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi
powodami.

Pracownikowi, który stał się ofiarą dyskryminacji ze względu na status
związkowy przysługuje na podstawie art. 183d KP prawo do odszkodowania
w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę
uregulowane ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Osoby, które w związku z zajmowanym 
stanowiskiem bądź pełnioną funkcją 
będą dyskryminowały osoby wykonujące 
pracę zarobkową z powodu 
przynależności do organizacji 
związkowej, pozostawania poza 
związkiem lub wykonywania funkcji 
związkowej, będą podlegały 
odpowiedzialności karnej na podstawie 
art. 35 ust. 1 pkt 3 u.z.z.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

W art. 3 ust. 5 ustawy wyrażono skutek w postaci nieważności
postanowień umów i innych aktów prawnych, na podstawie
których inne niż pracownicy osoby wymienione w ust. 1 tego
przepisu świadczą pracę, jeżeli te postanowienia naruszają
zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

Zamiast nich stosuje się odpowiednie dla danego stosunku
prawnego przepisy prawa. Ustawa ponadto przewiduje, że
jeżeli takich przepisów nie ma, wówczas postanowienia umów
i innych aktów prawnych, na podstawie których ww. osoby
świadczą pracę, należy zastąpić odpowiednimi
postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Z racji rozszerzenia prawa koalicji związkowej
na nowe podmioty i wprowadzenia definicji
„osoby wykonującej pracę zarobkową”
(obejmującej swoim zakresem pracownika)
dokonano także zmiany art. 4 u.z.z., który
określa podmiotowy zakres reprezentacji
przez związki zawodowe. Związki zawodowe
stanowią reprezentację wszystkich osób, o
których mowa w art. 2 ust. 1 i 3–6 u.z.z. (w
tym pracowników).

W art. 7 u.z.z. dodano ust. 3, który stanowi,
że na wniosek niezrzeszonej osoby
wykonującej pracę zarobkową związek
zawodowy może podjąć się obrony jej praw
i interesów wobec pracodawcy.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

art. 16 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 16. Związek zawodowy zawiadamia 
właściwy sąd o zmianie statutu w terminie 
30 dni od dnia podjęcia uchwały w tym 
zakresie.”; 

Niedochowanie terminu do złożenia 
zawiadomienia do sądu o zmianie statutu 
skutkować może odpowiedzialnością z art. 35 
ust. 21 pkt 1 u.z.z.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

W projekcie dodano ust. 6 w art. 25
u.z.z., w którym postanowiono, że innej niż
pracownik osobie wykonującej pracę
zarobkową przysługuje – tak jak
pracownikowi – prawo do zwolnienia od
pracy zawodowej na czas niezbędny do
wykonania doraźnej czynności wynikającej z
jej funkcji związkowej poza zakładem pracy,
jeżeli czynność ta nie może być wykonana w
czasie wolnym od pracy. Prawo do
wynagrodzenia za czas zwolnienia będzie
przysługiwało innej niż pracownik osobie
wykonującej pracę zarobkową – w
zależności od specyfiki danego stosunku
prawnego.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Art.25 ust. 7 Umowa zawarta między pracodawcą a
inną niż pracownik osobą wykonującą pracę
zarobkową, w której określono termin wykonania
pracy, nie ulega przedłużeniu o czas zwolnienia od
pracy, o którym mowa w ust. 6.

Ust. 8. W układzie zbiorowym pracy można określić
limity czasu zwolnień od pracy zawodowej na czas
niezbędny do wykonania doraźnej czynności
wynikającej z funkcji związkowej osób
wykonujących pracę zarobkową.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Art. 25(1). 1. Uprawnienia zakładowej organizacji 
związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co 
najmniej 10 członków będących: 

1) pracownikami u pracodawcy objętego działaniem 
tej organizacji lub

2) innymi niż pracownicy osobami wykonującymi 
pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co 
najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego 
działaniem tej organizacji. 

* Tylko organizacje związkowe posiadające przymiot
organizacji zakładowych korzystają z prawa ochrony
trwałości stosunku pracy działaczy związkowych czy ze
zwolnienia ich z obowiązku świadczenia pracy na
okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji
związkowej.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

W wyniku dokonanych w art. 251

ust. 1 u.z.z. zmian, w liczbie członków
wymaganej do realizacji uprawnień
zakładowej organizacji związkowej nie
będą uwzględniane osoby z
ograniczonym prawem koalicji, jak
bezrobotni, emeryci i renciści, a także
osoby świadczące pracę bez
wynagrodzenia, jak wolontariusze czy
stażyści.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Zakładowa organizacja związkowa , o której mowa w ust. 1,
przedstawia pracodawcy, co 6 miesięcy – według stanu na dzień
30 czerwca i 31 grudnia – w terminie do 10. dnia miesiąca
następującego po tym okresie, informację o liczbie członków.

Zmiana wprowadzona w ust. 2 w art. 251 u.z.z. polega na
ograniczeniu przekazywanej przez organizację związkową
informacji wyłącznie do podania liczby członków związku, o
których mowa w art. 251 ust. 1 u.z.z.

W sytuacji gdy w ciągu 6-miesięcznego okresu
sprawozdawczego powstała nowa organizacja związkowa,
przedstawia ona pracodawcy pierwszą informację o liczbie
członków – według stanu na dzień złożenia informacji – w
terminie 2 miesięcy od dnia utworzenia organizacji związkowej.

Niezależnie od powyższego nowo powstała organizacja
związkowa podlega również obowiązkowi złożenia informacji
według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w
zakładowej organizacji związkowej osoba
wykonująca pracę zarobkową należąca do więcej niż
jednej zakładowej organizacji związkowej u danego
pracodawcy może być uwzględniona tylko jako
członek jednej wskazanej przez nią organizacji
związkowej.

Organizacji, która nie wypełniła obowiązków
informacyjnych nie przysługują uprawnienia
zakładowej organizacji związkowej do czasu
wykonania tych obowiązków.



Pracodawca lub działająca u niego organizacja związkowa może
zgłosić pisemne zastrzeżenie co do liczebności danej zakładowej
organizacji związkowej w terminie 30 dni od dnia przedstawienia
przez tę organizację informacji, o której mowa w ust. 2 lub 3.

Zakładowa organizacja związkowa, wobec której zostało zgłoszone
zastrzeżenie, występuje do sądu rejonowego – sądu pracy
właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy z wnioskiem o
ustalenie liczby członków na ostatni dzień danego półrocza.

Zakładowa organizacja związkowa może również z własnej
inicjatywy wystąpić z wnioskiem o ustalenie liczby członków. Sąd
wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni od dnia złożenia
wniosku, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.
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Organizacji związkowej, która w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżenia nie wystąpiła do sądu, nie przysługują uprawnienia
zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tego
obowiązku.

W postępowaniu sądowym do przetwarzania danych ujawniających
przynależność związkową osób wykonujących pracę zarobkową jest
upoważniony wyłącznie sąd oraz osoby działające w imieniu zakładowej
organizacji związkowej, która złożyła wniosek o ustalenie liczby jej
członków.

Jeżeli uprzednio zgłoszone przez pracodawcę lub zakładową organizację
związkową zastrzeżenie co do liczebności danej zakładowej organizacji
związkowej okazało się bezpodstawne, ponowne zgłoszenie przez te
podmioty zastrzeżenia co do liczebności tej samej organizacji
związkowej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie ustalenia liczby członków
tej organizacji.
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Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Art. 25(3). 1. Reprezentatywną zakładową organizacją
związkową jest zakładowa organizacja związkowa:

1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją
członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej
za reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego, zrzeszająca co najmniej 8% osób wykonujących
pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy lub

2) zrzeszająca co najmniej 15% osób wykonujących pracę
zarobkową zatrudnionych u pracodawcy.

Jeżeli żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia
wymogów, o których mowa w ust. 1, reprezentatywną
zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca
największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową
zatrudnionych u pracodawcy.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Przy ustalaniu liczby osób wykonujących pracę zarobkową zrzeszonych w
zakładowej organizacji związkowej będą uwzględniane wyłącznie osoby
wykonujące pracę zarobkową należące do tej organizacji przez okres co
najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do rokowań lub uzgodnień.

6-miesięczny okres przynależności do danej organizacji związkowej będzie
obejmował wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową, tj. także
pracowników.

(przepis ten wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia
ustawy).

Przy ustalaniu liczby osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u
pracodawcy, od której liczy się procent wskazany w ust. 1 pkt 1 lub 2, lub
przy ustalaniu największej liczby osób wykonujących pracę zarobkową
zatrudnionych u pracodawcy, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się
wyłącznie osoby wykonujące pracę zarobkową zatrudnione u pracodawcy
przez okres co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem rokowań lub
uzgodnień.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

W celu stwierdzenia reprezentatywności
zakładowej organizacji związkowej będą
odpowiednio stosowane wskazane w art. 251

ust. 2–12 u.z.z. przepisy, które m.in.:

stanowią, że jedna osoba może być
wykazywana w zestawieniach jako członek
tylko jednej organizacji związkowej, wybranej
przez nią,

określają konsekwencje nieprzedstawienia
informacji o liczbie członków w terminie,

regulują instytucję weryfikacji liczebności
związku zawodowego.



Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Art. 28. 1. Pracodawca jest obowiązany udzielić na wniosek
zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do
prowadzenia działalności związkowej, w szczególności
informacji dotyczących:

1) warunków pracy i zasad wynagradzania;

2) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych
z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;

3) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz
działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;

4) działań, które mogą powodować istotne zmiany w
organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

2. Pracodawca udziela zakładowej organizacji związkowej
informacji, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku.”;



W ustawie przewiduje się też wzmocnienie
uprawnień reprezentatywnych zakładowych
organizacji związkowych, a zwłaszcza w tych
zakładach, w których działa tylko jedna taka
organizacja, w szczególności w zakresie uzgadniania
takich źródeł zakładowego prawa pracy jak
regulaminy wynagradzania.
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Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji 
związkowej nie może: 

1) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego ze 
wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z inną osobą 
wykonującą pracę zarobkową będącą członkiem danej 
zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną do 
reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo 
organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w 
sprawach z zakresu prawa pracy, 

2) zmienić jednostronnie warunków pracy lub wynagrodzenia na 
niekorzyść osoby wykonującej pracę zarobkową, o której mowa 
w pkt 1 

– z wyjątkiem przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy, a także jeżeli dopuszczają to przepisy odrębne 
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Dotychczas obowiązujący art. 32 u.z.z. nie precyzował terminu, w którym związek
zawodowy powinien wyrazić zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku
prawnego z działaczem albo na jednostronną zmianę warunków pracy lub wynagrodzenia
na jego niekorzyść.

Stąd też dodano ust. 11, zgodnie z którym ww. termin wynosi 14 dni roboczych liczonych
od dnia złożenia przez pracodawcę pisemnego zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia
lub jednostronnej zmiany stosunku prawnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, z
podaniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub jednostronną zmianę stosunku
prawnego lub 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia przez pracodawcę pisemnego
zawiadomienia o zamiarze rozwiązania stosunku prawnego, o którym mowa w ust. 1 pkt
1, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku prawnego. Zgoda
właściwego organu organizacji związkowej powinna mieć charakter uprzedni, co oznacza,
że powinna zostać wyrażona przed złożeniem przez pracodawcę oświadczenia woli.



W art. 32 ust. 12 u.z.z. przesądzono ponadto, że bezskuteczny
upływ terminów (7 i 14-dniowego) na wyrażenie zgody lub
odmowę wyrażenia zgody przez zarząd zakładowej organizacji
związkowej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez
zarząd zakładowej organizacji związkowej.

W przypadku naruszenia przez pracodawcę warunków, o
których mowa w ust. 1, innej niż pracownik osobie
wykonującej pracę zarobkową przysługuje, niezależnie od
wielkości poniesionej szkody, rekompensata w wysokości
równej 6-miesięcznemu wynagrodzeniu przysługującemu tej
osobie w ostatnim okresie zatrudnienia, a jeżeli
wynagrodzenie tej osoby nie jest wypłacane w okresach
miesięcznych – w wysokości równej 6-krotności przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku
poprzednim.

Zmiany w zbiorowym prawie pracy
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