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WPROWADZENIE

„Dialog to budowanie wzajemnoœci”. Te s³owa ksiêdza prof. Józefa Tischnera

zaczerpniête z Jego „Etyki Solidarnoœci” stanowi¹ motto projektu realizowanego

przez Region Œl¹sko-D¹browski NSZZ „Solidarnoœæ” a finansowego ze œrodków

Unii Europejskiej, którego celem jest jest zwiêkszenie profesjonalizacji NSZZ

„Solidarnoœæ” jako jednego z uczestników dialogu spo³ecznego na poziomie

przedsiêbiorstwa. Niniejszy zbiór opracowañ na temat ró¿nych aspektów dialo-

gu spo³ecznego na poziomie zak³adowym powsta³ w wyniku realizacji tego pro-

jektu jako materia³ o charakterze informacyjno-szkoleniowym. Autorami

zamieszczonych w zbiorze tekstów s¹ pracownicy naukowo-dydaktyczni i do-

ktoranci Uniwersytetu Gdañskiego (Jakub Stelina, Grzegorz Kuczyñski, Maciej

£aga, Jakub Szmit, Krzysztof Paczoska), Uniwersytetu Jagielloñskiego (Arka-

diusz Sobczyk, Anna Daszczyñska) i Akademii Ekonomicznej w Katowicach

(Krzysztof Hus). Wiêkszoœæ autorów ³¹czy pracê naukow¹ z praktyk¹ prawnicz¹,

zw³aszcza w obszarze prawa pracy i szeroko pojêtego dialogu spo³ecznego.

JS

S³owo od Przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Patrz¹c w historiê, oceniaj¹c teraŸniejszoœæ, prognozuj¹c przysz³oœæ NSZZ

„Solidarnoœæ” nie mogê nie dostrzec olbrzymiej roli dialogu spo³ecznego w na-

szej dzia³alnoœci. Dynamicznie zmieniaj¹ca siê rzeczywistoœæ stawia przed nami

nowe, coraz trudniejsze wyzwania. Tylko w pe³ni profesjonalni, stale podnosz¹cy

swoje umiejêtnoœci i kompetencje mo¿emy stawiæ im czo³a. Dlatego z wielk¹

przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa rêce tê publikacjê i mam nadziejê, ¿e w znacz¹cy

sposób wp³ynie ona na podniesienie kompetencji dzia³aczy zwi¹zkowych.



Publikacja, któr¹ oddajemy w Pañstwa rêce zosta³a wydana dziêki œrodkom

Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, które Region Œl¹sko-D¹browski NSZZ

„Solidarnoœæ” pozyska³ z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Piotr Duda
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DIALOG SPO£ECZNY JAKO NARZÊDZIE
ZBIOROWEGO PRAWA PRACY

I. Pojêcie dialogu spo³ecznego

W potocznym rozumieniu dialog spo³eczny definiuje siê jako sytuacjê

komunikacyjn¹, w której dwie strony, reprezentuj¹ce jakieœ dwie grupy, przed-

stawiaj¹ w sposób nieskrêpowany swoje stanowiska. Stanowiska te zostaj¹

wys³uchane i – miarê mo¿liwoœci – wziête pod uwagê przez pozosta³ych partne-

rów. Wszyscy partnerzy zak³adaj¹ z góry, i¿ pozostali reprezentuj¹ racje, które

powinny byæ w jakimœ zakresie brane pod uwagê i s¹ przygotowani do podejmo-

wania trwa³ych kompromisów�.

Dialog spo³eczny jest równie¿ pojêciem o charakterze normatywnym,

maj¹cym w jêzyku prawnym œciœle okreœlon¹ treœæ. W pierwszej kolejnoœci nale-

¿y zauwa¿yæ, i¿ pojêcie dialogu spo³ecznego ma w Polsce umocowanie konsty-

tucyjne. Zgodnie z treœci¹ art. 20 Konstytucji, spo³eczna gospodarka rynkowa,

oparta na wolnoœci dzia³alnoœci gospodarczej, w³asnoœci prywatnej oraz solidar-

noœci, dialogu i wspó³pracy partnerów spo³ecznych stanowi podstawê ustroju

Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczenie tego przepisu w rozdziale zatytu³owa-

nym „Rzeczpospolita” podnosi zasadê dialogu spo³ecznego do rangi jednej

z naczelnych zasad ustrojowych. Odwo³anie do zasady dialogu spo³ecznego za-

wiera równie¿ Preambu³a Konstytucji. Stanowi ona, ¿e Konstytucja, jako prawo

podstawowe dla pañstwa, oparta jest na dialogu spo³ecznym. Tym samym uz-

naje siê, ¿e zasada dialogu spo³ecznego jest podstawow¹ zasad¹ konstytucyjn¹�.
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Na gruncie przepisów Konstytucji zasada dialogu spo³ecznego doznaje wzmoc-

nienia oraz uzupe³nienia przez inne zasady ustrojowe, tworz¹c razem z nimi

komplementarny system zasad w odniesieniu do stosunków przemys³owych.

Chodzi przede wszystkim o wynikaj¹c¹ z art. 2 Konstytucji zasadê demokra-

tycznego pañstwa prawnego, urzeczywistniaj¹cego zasady sprawiedliwoœci

spo³ecznej oraz o wyra¿on¹ w art. 24 Konstytucji zasadê, zgodnie z któr¹ praca

znajduje siê pod ochron¹ Rzeczypospolitej Polskiej�.

Na gruncie przepisów Konstytucji zasada dialogu spo³ecznego doznaje wzmoc-

nienia oraz uzupe³nienia przez inne zasady ustrojowe, tworz¹c razem z nimi

komplementarny system zasad w odniesieniu do stosunków przemys³owych.

Chodzi przede wszystkim o wynikaj¹c¹ z art. 2 Konstytucji zasadê demokra-

tycznego pañstwa prawnego, urzeczywistniaj¹cego zasady sprawiedliwoœci

spo³ecznej oraz o wyra¿on¹ w art. 24 Konstytucji zasadê, zgodnie z któr¹ praca

znajduje siê pod ochron¹ Rzeczypospolitej Polskiej�.

Konstytucyjne odniesienie zasady dialogu partnerów spo³ecznych do ustroju

gospodarczego pañstwa nie mo¿e byæ rozumiane jako adresowanie jej wy³¹cz-

nie do stosunków gospodarczych. Jest to zasada ustrojowa, która powinna byæ

standardem w wielu dziedzinach ¿ycia spo³ecznego w pañstwie demokratycz-

nym�. Postuluje siê nawet, i¿ zasada dialogu spo³ecznego szczególnie wyraŸnie

przejawia siê w sferze zbiorowego prawa pracy. Przedmiotem jego regulacji s¹

bowiem sprawy o du¿ej donios³oœci spo³ecznej, a zarazem gospodarczej�. Twier-

dzi siê równie¿, ¿e zasada dialogu spo³ecznego stanowi o specyfice zbiorowego

prawa pracy i uwypukla jego swoiste cechy.� Jest zasad¹ fundamentaln¹, na któ-

rej opieraj¹ siê wspó³czesne stosunki zbiorowego prawa pracy. W zwi¹zku z za-

stosowaniem zasady dialogu spo³ecznego w stosunkach pracy, w doktrynie

modyfikuje siê niekiedy równie¿ jego okreœlenie, mówi siê mianowicie o „dialo-

gu pracy”� oraz „zasadzie spo³ecznego dialogu pracy”�.

W literaturze postuluje siê, ¿e zasada dialogu spo³ecznego jest równie¿ pod-

stawow¹ zasad¹ prawa pracy�. Nie zosta³a ona wprawdzie wyra¿ona wprost

w katalogu podstawowych zasad prawa pracy w rozdziale II kodeksu pracy (da-

lej: „k.p.”), ani w ¿adnym innym akcie prawnym. Zasadê dialogu spo³ecznego

mo¿na jednak wywieœæ z szeregu norm zbiorowego prawa pracy, jako ich lo-

giczn¹ konsekwencjê. Za obowi¹zuj¹ce normy uwa¿a siê bowiem nie tylko te,

które zosta³y ustanowione w formie przepisów prawnych, ale i te normy, które

zosta³y z tych pierwszych wywnioskowane wed³ug przyjêtych regu³ inferencyj-

nych�	. Odnosi siê to tak¿e do norm – zasad.
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Jako zasada prawa pracy, zasada dialogu spo³ecznego jest wytyczn¹ dla

dzia³alnoœci legislacyjnej�� oraz wskazówk¹ interpretacyjn¹. W literaturze wska-

zuje siê w zwi¹zku z tym równie¿ inne funkcje tej zasady, takie jak oddzia³ywa-

nie na ¿ycie spo³eczne�� czy wp³yw na kszta³towanie siê regu³ spo³ecznych��.

Na ustanowienie polskich regulacji dotycz¹cych dialogu spo³ecznego wy-

war³y wp³yw normy szeroko pojêtego prawa europejskiego��. Prawo pracowni-

ków do informacji i konsultacji w przedsiêbiorstwie zosta³o zapisane ju¿ w art. 2

Protoko³u dodatkowego z 1988 r. do Europejskiej Karty Spo³ecznej z 1961 r.

przez pañstwa cz³onkowskie Rady Europy. Stosownie zaœ art. 17 Wspólnotowej

Karcie Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników z 1989 r., nale¿y rozsze-

rzyæ formy informacji, konsultowania oraz partycypacji pracowniczej wed³ug

odpowiednich zasad, uwzglêdniaj¹cych praktykê poszczególnych pañstw

cz³onkowskich. Wspieranie dialogu spo³ecznego pomiêdzy przedstawicielami

pracodawcy i pracowników jest szczególnym celem Wspólnoty Europejskiej.

Zgodnie z treœci¹ art. 136 Traktatu Ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹,

Wspólnota i Pañstwa Cz³onkowskie maj¹ na celu m. in. promowanie zatrudnie-

nia, dialog miêdzy partnerami spo³ecznymi oraz rozwój zasobów ludzkich po-

zwalaj¹cy podnosiæ i utrzymaæ poziom zatrudnienia oraz przeciwdzia³anie

wy³¹czeniu.

Do zasady dialogu spo³ecznego odnosi siê równie¿ Dyrektywa 2002/14/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r., ustanawiaj¹ca ogólne

ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami

we Wspólnocie Europejskiej. W pkt. 7 Preambu³y stwierdzono, i¿ istnieje

potrzeba wzmocnienia dialogu i wspierania wzajemnego zaufania w przedsiê-

biorstwach w celu poprawy przewidywalnoœci wyst¹pienia ryzyka, uelastycz-

nienia organizacji pracy i u³atwienia pracownikom dostêpu do szkoleñ

w przedsiêbiorstwie, przy utrzymaniu bezpieczeñstwa, uœwiadamiania pracow-

nikom potrzeby dostosowania siê do nowych wymagañ, podniesienia zdolnoœci

pracowników do podejmowania œrodków i dzia³añ celu zwiêkszenia ich zdol-

noœci zatrudniania, wspierania zaanga¿owania pracowników w dzia³alnoœæ

i przysz³oœæ przedsiêbiorstwa oraz podniesienia jego konkurencyjnoœci.

Prowadzenie przez pracodawcê dialogu z pracownikami niesie ze sob¹ pew-

ne korzyœci. Dialog s³u¿y uœwiadamianiu pracownikom sytuacji ekonomicznej,

w jakiej obecnie znajduje siê przedsiêbiorstwo oraz zasad jego funkcjonowania.
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Znajomoœæ sytuacji przedsiêbiorstwa wprawdzie nie gwarantuje unikniêcia

sprzecznoœci interesów i wynikaj¹cych st¹d konfliktów, jednak pozwala pracow-

nikom lepiej przygotowaæ siê do czêsto nieuchronnych zmian, których przepro-

wadzenie jest konieczne. Dlatego te¿ zaanga¿owanie pracowników w funkcjo-

nowanie przedsiêbiorstwa bywa postrzegane jako jeden z wa¿nych czynników

pozwalaj¹cych na efektywn¹ restrukturyzacjê��.

W literaturze wskazuje siê równie¿, ¿e dialog pracowników z pracodawcami

wp³ywa konstruktywnie na poprawê jakoœci i wydajnoœci œwiadczonej pracy��.

W³¹czenie pracowników, poprzez ró¿ne formy uczestnictwa, w szeroko rozu-

miany proces podejmowania decyzji w przedsiêbiorstwie sprzyja ich wiêkszemu

upodmiotowieniu w stosunku pracy. W za³o¿eniu ma to owocowaæ redukcj¹

dystansów miêdzy ró¿nymi szczeblami hierarchii administracyjnej w przedsiê-

biorstwie i wzrostem partnerskich stosunków miêdzy pracownikami a kierow-

nictwem��. Ponadto twierdzi siê, ¿e, maj¹c œwiadomoœæ, i¿ pracodawca liczy siê

z ich zdaniem, pracownicy czuj¹ siê wspó³gospodarzami przedsiêbiorstwa, co

powoduje wzrost efektywnoœci pracy.

Prowadzenie dialogu spo³ecznego ma ponadto zapobiegaæ powstawaniu sy-

tuacji konfliktowych oraz zmniejsza ryzyko strajków i innych form protestu,

a tym samym przyczynia siê do zwiêkszenia pokoju spo³ecznego. Wskazuje siê

bowiem, ¿e dialog spo³eczny mo¿e byæ te¿ pewn¹ form¹ nacisku pracodawcy na

podmioty reprezentuj¹ce pracowników. Przynajmniej w pewnym zakresie pra-

codawca mo¿e go prowadziæ w taki sposób, by przekonaæ stronê pracownicz¹

do planowanych dzia³añ i zapewniæ skutecznoœæ planowanemu przedsiêwziêciu.

Równie¿ œwiadomoœæ intencji drugiej strony pozwala unikn¹æ gwa³townych

i nieprzemyœlanych dzia³añ oraz pozwala pracownikom oceniæ perspektywy

przysz³ego zatrudnienia. Pracownicy, bêd¹c œwiadomi sytuacji ekonomicznej

i finansowej zak³adu pracy, mog¹ dostatecznie wczeœnie podj¹æ œrodki zarad-

cze��. Mo¿na wiêc ogólnie stwierdziæ, i¿ normy przewiduj¹ce procedury prowa-

dzenia dialogu spo³ecznego nastawione s¹ na zachowanie pokoju spo³ecznego

w stosunkach pracy. Powy¿szemu stwierdzeniu nie stoj¹ na przeszkodzie nor-

my reguluj¹ce prowadzenie sporów zbiorowych, które, poddaj¹c spór zbiorowy

okreœlonej procedurze, maj¹ równie¿ na celu rozwi¹zanie go w sposób pokojowy.
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Nie sposób jednak nie zauwa¿yæ, ¿e idea dialogu spo³ecznego mo¿e wywo³aæ

tak¿e pewne negatywne rezultaty. Przeciw tej idei przemawia chocia¿by

wyd³u¿enie siê procesu podejmowania decyzji, wzrost biurokracji, istnienie ry-

zyka ujawnienia informacji dotycz¹cych przedsiêbiorstwa o charakterze pouf-

nym, jak równie¿ przedk³adania przez przedstawicieli pracowników interesu

za³ogi nad interes zak³adu pracy��.

Zasadê dialogu spo³ecznego cechuje znaczny stopieñ ogólnoœci.�	 Nie wska-

zuje ona wprost okreœlonych praw i obowi¹zków partnerów spo³ecznych, ale na

gruncie prawa pracy jej konkretyzacja odbywa siê dopiero w zestawieniu ze

szczególnymi przepisami zbiorowego prawa pracy.

Przepisy te reguluj¹ formy tzw. dialogu instytucjonalnego. Regulacja usta-

wowa nie przekreœla jednak¿e mo¿liwoœci toczenia siê dialogu niesformalizowa-

nego – pozainstytucjonalnego. S¹ to wszelkie dzia³ania podejmowane przez

partnerów spo³ecznych ad hoc, których celem jest prowadzenie dialogu

spo³ecznego we wszystkich bie¿¹cych sprawach zawi¹zanych z zatrudnieniem,

mimo, i¿ przepisy ustawowe nie nak³adaj¹ takiego obowi¹zku. Ten rodzaj dialo-

gu jest podejmowany incydentalnie, spontanicznie, w zale¿noœci od woli stron.

Mo¿e równie¿ byæ sta³¹ praktyk¹ wypracowan¹ przez strony��.

Przepisy zbiorowego prawa pracy wprowadzaj¹ obowi¹zek prowadzenia

rozmaitych form dialogu spo³ecznego oraz konstruuj¹ zasady i regu³y ich pro-

wadzenia. Pojêcie dialogu spo³ecznego nie jest wiêc jednolite��. Mianem dialogu

spo³ecznego okreœla siê wzajemne relacje partnerów spo³ecznych, przybieraj¹ce

ró¿norodne formy kontaktu. Dialog spo³eczny mo¿e mianowicie przybraæ for-

mê rokowañ (negocjacji), zawierania uk³adów i porozumieñ, jak równie¿ roz-

wi¹zywania sporów zbiorowych metodami pokojowymi (mediacja, koncyliacja)

b¹dŸ przez stosowanie legalnych œrodków wzajemnej presji, jak strajk. Pojêciem

dialogu spo³ecznego w szerokim rozumieniu obejmuje siê ponadto ró¿ne formy

partycypacji pracowniczej.

W ustawodawstwie brak jest definicji partycypacji pracowniczej. Zdefinio-

wania pojêcia partycypacji pracowniczej podjê³a siê doktryna prawa pracy��.

Bior¹c pod uwagê kryterium przedmiotowego zakresu spraw, w jakich

uczestniczyæ mog¹ pracownicy, na podstawie definicji sformu³owanych w piœ-

miennictwie wyró¿niæ mo¿na w¹skie oraz szerokie ujêcie partycypacji. W myœl
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stanowiska ujmuj¹cego partycypacje szeroko, nie mo¿e byæ ona ograniczona je-

dynie do w¹sko rozumianej partycypacji, tj. do zarz¹dzania zak³adem pracy

wy³¹cznie w zakresie spraw gospodarczych��. Partycypacja rozumiana szeroko

definiowana jest jako udzia³ pracowników zarówno w sprawach gospodar-

czych, jak i socjalnych oraz pracowniczych przedsiêbiorstwa��. W piœmiennic-

twie zaproponowano te¿, aby uczestnictwo pracowników w zarz¹dzaniu

rozumieæ jako uczestniczenie w decyzjach dotycz¹cych dysponowania zasoba-

mi zarówno rzeczowymi, jak i zarz¹dzania ludŸmi��.

Na gruncie przepisów szczególnych istniej¹ rozmaite formy partycypacji.

Dokonuj¹c ich podzia³u, w literaturze u¿ywa siê te¿ s³owa „stopnie”��, które

wskazuje na pewn¹ hierarchiê tych form. Mo¿na je bowiem uszeregowaæ od

form aktywnych (mocnych) po pasywne (s³abe)��. Pierwsze realizowane s¹ na

drodze wspó³dzia³ania z pracodawc¹, drugie zaœ poprzez wspó³decydowanie.

Im silniejsza forma partycypacji, tym wiêksz¹ stwarza mo¿liwoœæ wywierania

wp³ywu na decyzje podejmowane w zak³adzie pracy.

Za najs³absz¹ formê partycypacji uwa¿a siê prawo do uzyskiwania informa-

cji. Nawet jednak i ta s³aba forma partycypacji pozwala zachowaæ pracownikom

pewien wp³yw na podejmowane w zak³adzie pracy decyzje. Pracodawca, prze-

kazuj¹c przedstawicielom pracowników informacjê o zamierzonej decyzji, pod-

daje siê tym samym kontroli spo³ecznej. Informowanie pracowników nie jest

wiêc przekazem w jednym kierunku��, lecz daje mo¿liwoœæ wymiany pogl¹dów

miêdzy pracodawc¹ a pracownikami, jest wiêc pewn¹ form¹ dialogu�	. W litera-

turze wyra¿a siê przekonanie, ¿e pracodawca, mimo braku wyraŸnego obo-

wi¹zku na³o¿onego przez ustawê, powinien braæ pod uwagê stanowisko

pracowników w danej sprawie. Podnosi siê, ¿e ca³kowite zignorowanie reakcji

pracowników na przekazane informacje mog³oby w d³u¿szej perspektywie pro-

wadziæ do sta³ych konfliktów z pracownikami��.
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Kolejnym, wy¿szym stopniem partycypacji s¹ uprawnienia doradczo-kon-

sultacyjne. W tej kategorii mieszcz¹ siê: prawo do przedstawiania propozycji,

konsultacja, opiniowanie projektów rozwi¹zañ, zg³aszanie skarg, prawo kontro-

li. Wymienione uprawnienia nosz¹ w literaturze miano wspó³dzia³ania��. Sprzy-

jaj¹ one dialogowi w zak³adzie pracy, jednak ich treœæ nie jest dla pracodawcy

wi¹¿¹ca. Przys³uguj¹ one nie tylko przedstawicielstwom pracowniczym, lecz

tak¿e samym pracownikom. Nie istniej¹ bowiem ¿adne przeszkody prawne

zakazuj¹ce pracownikom takich poczynañ. Dzia³ania podejmowane w ramach

dozwolonej przez ustawê wolnoœci nie musz¹ byæ przecie¿ potwierdzone przez

normê prawn¹��. Istniej¹ oczywiœcie normy prawne wyraŸnie wskazuj¹ce na

takie uprawnienia, nak³adaj¹ce na pracodawcê obowi¹zek zasiêgniêcia opinii

pracowników w okreœlonych sprawach.

Najsilniejsz¹ form¹ partycypacji jest wspó³decydowanie. Ma ono miejsce

wówczas, gdy przedstawicielstwu pracowników przys³uguje g³os stanowczy

przy podejmowaniu decyzji. Formami wspó³decydowania s¹: prawo zg³aszania

sprzeciwu��, prawo wyra¿enia zgody�� oraz prawo do wspólnego rozstrzyga-

nia��. W literaturze zalicza siê do form wspó³decydowania równie¿ prawo do

wy³¹cznego decydowania�� ��. Nale¿y jednak uznaæ, ¿e jest to w zasadzie rów-

noznaczne z wykonywaniem samodzielnego zarz¹dzania przez pracowników

i jako takie nie mieœci siê w pojêciu wspó³decydowania. Niektórzy przedstawi-

ciele doktryny jako partycypacjê rozumiej¹ wy³¹cznie uprawnienia przedstawi-

cielstw pracowniczych o charakterze wspó³decyduj¹cym��. S¹ to jednak pogl¹dy

odosobnione. Na ogó³ przyjmuje siê, i¿ pojêcie partycypacji obejmuje wszystkie

wymienione wy¿ej formy�	.
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Pojêcie dialogu spo³ecznego ujête szeroko, obejmuje równie¿ szeroko rozu-

mian¹ partycypacjê pracownicz¹. Wszelkie jej formy zak³adaj¹ bowiem podej-

mowanie dialogu. Przedmiotem niniejszego opracowania bêd¹ jednak formy

dialogu spo³ecznego w wê¿szym rozumieniu, które obejmuje swym zakresem

informacjê, konsultacjê, wspó³zarz¹dzanie oraz spór zbiorowy.

II. Formy dialogu spo³ecznego

Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, analiza obowi¹zuj¹cych przepisów wskazuje, i¿

dialog spo³eczny mo¿e realizowaæ siê w nastêpuj¹cych formach: informowania,

konsultowania, uzgadniania, udzia³u pracowników w zarz¹dzaniu zak³adem

pracy oraz moderowania sporu.

Na potrzeby niniejszej pracy przyjmujemy nastêpuj¹ce definicje powy¿-

szych pojêæ. Pojêcie informowania zosta³o zdefiniowane w art. 2 ustawy z dnia

7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi kon-

sultacji�� (dalej: „u.i.p.p.k.”). Zgodnie z tym przepisem informowanie to przeka-

zywanie radzie pracowników danych w sprawach dotycz¹cych pracodawcy

umo¿liwiaj¹cych zapoznanie siê ze spraw¹. Powy¿sza definicja zosta³a stworzo-

na na potrzeby u.i.p.p.k. W potocznym rozumieniu informowanie oznacza na-

tomiast podawanie do wiadomoœci, udzielanie informacji, wskazówek,

zawiadamianie o czymœ, ale tak¿e objaœnianie��. Informowanie polega wiêc na

przekazywaniu informacji w taki sposób, aby by³a ona zrozumia³a dla drugiej

strony. Objaœniaæ znaczy bowiem uczyniæ zrozumia³ym, wyt³umaczyæ coœ��. Ce-

lem informowania jest zatem objaœnienie jakichœ kwestii w sposób niepozosta-

wiaj¹cy w¹tpliwoœci. Objaœnienie czegoœ opiera siê z kolei na dialogu, zak³ada

bowiem koniecznoœæ upewnienia siê, czy adresat dobrze zrozumia³ przekazan¹

mu informacjê. Co za tym idzie, pojêcie informowania zawiera w sobie element

dialogu miêdzy nadawc¹ a adresatem informacji.

Definicja konsultowania równie¿ zosta³a zamieszczona w art. 2 u.i.p.p.k.

W myœl tego przepisu za przeprowadzanie konsultacji uwa¿a siê wymianê

pogl¹dów oraz podjêcie dialogu miêdzy pracodawc¹ a rad¹ pracowników.

Znów jest to definicja obejmuj¹ca tylko jeden akt prawny. Potocznie konsulto-

wanie oznacza naradzanie siê z kimœ w jakiejœ sprawie, naradzanie siê wzajemnie,

radzenie siê, podpowiadanie oraz zasiêganie rady w jakiejœ sprawie u specja-

listy, fachowca��. Z kolei radziæ znaczy omawiaæ coœ wspólnie, zastanawiaæ siê
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nad za³atwieniem czegoœ, znajdywaæ na coœ sposób��. Konsultowanie zak³ada

wiêc interakcjê, dialog miêdzy co najmniej dwoma stronami. Celem konsultacji,

jej wynikiem ma byæ uzyskanie „rad”, „wskazówek”, a wiêc jak siê wydaje ja-

kichœ wa¿nych, przydatnych informacji, które s¹ warte rozwa¿enia, wziêcia pod

uwagê. S³owa „rada” i „wskazówka” maj¹ wydŸwiêk pozytywny, co powoduje,

i¿ pojêcie konsultowania zawiera w sobie element dobrej wiary zarówno po

stronie podmiotu, który zasiêga konsultacji, jak i po stronie podmiotu, który

konsultacji udziela.

Przez uzgadnianie rozumie siê przystosowywanie do czegoœ, czynienie

zgodnym z czymœ, koordynowanie, ujednolicanie, zestrajanie, dobieranie,

dopasowywanie��. Powy¿sze okreœlenia wskazuj¹ na to, ¿e uzgadnianie stanowi

próbê wypracowania wspólnego stanowiska. Trudno jednak¿e przes¹dziæ, czy

w pojêciu tym zawiera siê koniecznoœæ osi¹gniêcia pe³nego, ca³kowitego poro-

zumienia.

Udzia³, uczestniczenie w zarz¹dzaniu (wspó³zarz¹dzanie) w potocznym ro-

zumieniu oznacza wykonywanie czynnoœci administracyjnych wraz z kimœ in-

nym, uczestniczenie zaœ – uczestniczenie w czymœ razem, wspólnie z kim

innym, bycie jednym z kilku uczestników��. S³owo zarz¹dzanie oznacza nato-

miast kierowanie, administrowanie czymœ, rz¹dzenie czymœ��. Przez udzia³

w zarz¹dzaniu nale¿y wiêc rozumieæ uczestniczenie w kierowaniu, administro-

waniu czymœ, a tak¿e w sprawowaniu nad czymœ w³adzy, rz¹dów i panowaniu

nad czymœ. Udzia³ w zarz¹dzaniu zak³ada zatem posiadanie kompetencji w³ad-

czych, stanowczych wspólnie z kimœ innym.

Wreszcie spór okreœla siê jako spieranie siê z kimœ, ró¿nicê zdañ, rozwa¿a-

nie, wymianê argumentów, postulatów, sprzecznych ze sob¹; polemikê, dyskus-

jê, nieporozumienie na tle sprzecznoœci interesów, konflikt��. Pojêcie sporu

zawiera w sobie element dialogu, prezentowania swoich racji. Przy tym racje te

s¹ przeciwstawne, sprzeczne ze sob¹. Ponadto w pojêciu sporu zawiera siê rów-

nie¿ próba jego rozwi¹zania, polegaj¹c¹ na rozwa¿aniu, dyskutowaniu argu-

mentów swoich i drugiej strony. Moderowanie oznacza zaœ ³agodzenie,

powœci¹ganie napiêcia, czuwanie nad w³aœciwym przebiegiem dyskusji.�	 Sfor-

mu³owania te sugeruj¹, i¿ moderowanie sporów polega na panowaniu nad

przebiegiem sporu, czuwaniu nad zachowaniem pewnych regu³ jego prowa-

dzenia. Stanowi zarazem próbê ³agodzenia, rozwi¹zania sporu, jednak bez gwa-

rancji osi¹gniêcia porozumienia.
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1. Moderowanie sporów zbiorowych

Spory w œrodowisku pracy s¹ nieod³¹czn¹ cech¹ gospodarki rynkowej. Pañ-

stwo nie jest w stanie zapobiegaæ im w taki sposób, by zapewniæ permanentny

spokój spo³eczny, ma jednak obowi¹zek popierania dialogu spo³ecznego i stwo-

rzenia mechanizmów wspieraj¹cych pokój w stosunkach pracy��. Na gruncie

obowi¹zuj¹cych przepisów wyró¿niæ mo¿na dwie procedury rozwi¹zywania

sporów, s³u¿¹ce wspomaganiu dialogu spo³ecznego. S¹ to procedura rozwi¹zy-

wania sporów zbiorowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.

o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych�� (dalej „u.r.s.z.”) oraz postêpowanie

przed wojewódzk¹ komisj¹ dialogu spo³ecznego w oparciu o przepisy ustawy

z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych

i wojewódzkich komisjach dialogu spo³ecznego�� (dalej: „u.t.k.”), maj¹ce na celu

rozpoznanie sporu, który nie mieœci siê w pojêciu sporu zbiorowego w rozumie-

niu przepisów u.r.s.z. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e dla zapewnienia realnego

wp³ywu regulacji prawnych na rozwi¹zywanie sporów zbiorowych w praktyce,

oprócz w³aœciwie skonstruowanych norm prawnych, konieczny jest równie¿ na-

wyk przestrzegania norm prawnych oraz kultura dialogu.

1.1. Moderowanie sporów w trybie ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych

Na gruncie przepisów u.r.s.z., reguluj¹cych rozwi¹zywanie sporów zbioro-

wych, na realizacjê zasady dialogu spo³ecznego bêd¹ mia³y wp³yw rozwi¹zania

prawne dotycz¹ce zarówno okreœlenia pojêcia sporu zbiorowego pracy, jak

i form jego rozwi¹zania.

1.1.1. Pojêcie sporu zbiorowego

Pojêcie sporu zbiorowego jest zagadnieniem kluczowym, gdy¿ zakreœla ono

zakres zastosowania ustawy. Podstawowe elementy definicji sporu zbiorowego

zawarte s¹ w art. 1 u.r.s.z., który stanowi, ¿e spór zbiorowy pracowników z pra-

codawc¹ mo¿e dotyczyæ warunków pracy, p³ac lub œwiadczeñ socjalnych oraz

praw i wolnoœci zwi¹zkowych pracowników lub innych grup, którym

przys³uguje prawo zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych. Wspomnieæ nale-

¿y, i¿ prezentowane s¹ równie¿ pogl¹dy, wed³ug których przepis art. 1 u.r.s.z.

nie konstruuje definicji sporu zbiorowego, lecz ogranicza siê jedynie do wskaza-

nia dozwolonych przez prawo przyczyn sporów zbiorowych oraz niektórych
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jego uczestników��. Z pogl¹dem tym nie mo¿na siê jednak zgodziæ, gdy¿ mamy

w tym przypadku do czynienia z definicj¹, która podaje tylko niektóre warunki

konieczne przynale¿noœci do zakresu definiowanego pojêcia, jak zbiorowy cha-

rakter sporu, jego strony oraz przedmiot. Definicje takie nazywane s¹ cz¹stko-

wymi��. Przepis ten nie zawiera wiêc wyczerpuj¹cej i jednoznacznej definicji

sporu zbiorowego, ale zawiera jedynie elementy o charakterze podstawowym��.

W praktyce stwarza to problemy w jednoznacznym zakwalifikowaniu danego

konfliktu jako sporu zbiorowego w rozumieniu przepisów u.r.s.z.

Nie oznacza to jednak, i¿ okreœlenie przedmiotu sporu zbiorowego nie pod-

lega ¿adnym ograniczeniom. Po pierwsze, w myœl art. 4 ust. 1 u.r.s.z., nie jest

dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych

¿¹dañ pracowniczych, je¿eli ich rozstrzygniêcie jest mo¿liwe w postêpowaniu

przed organem rozstrzygaj¹cym spory o roszczenia pracowników. Oznacza to,

i¿ spory zbiorowe nie mog¹ dotyczyæ indywidualnych ¿¹dañ, zarówno

maj¹cych charakter roszczeniowy, jak i nieroszczeniowy��.

Zgodnie z treœci¹ art. 4 ust. 2 u.r.s.z., je¿eli spór dotyczy treœci uk³adu zbioro-

wego pracy lub innego porozumienia, którego stron¹ jest organizacja zwi¹zko-

wa, wszczêcie i prowadzenie sporu o zmianê uk³adu lub porozumienia mo¿e

nast¹piæ nie wczeœniej ni¿ z dniem ich wypowiedzenia. Twierdzi siê, ¿e powy-

¿szy przepis odnosi siê zarówno do porozumieñ zawartych na podstawie usta-

wy, jak te¿ zawartych bez ustawowego upowa¿nienia��. Odnosi siê równie¿

zastosowanie tego przepisu zarówno do porozumieñ i uk³adów zak³adowych,

jak i ponadzak³adowych��. Powy¿sze pogl¹dy uzasadnia siê tym, ¿e przepis

art. 4 ust. 2 u.r.s.z. nie ustanawia ¿adnych ograniczeñ co do rodzaju porozumieñ

i uk³adów zbiorowych, których mo¿e dotyczyæ spór�	. Brzmienie powy¿szego

przepisu wyklucza ponadto mo¿liwoœæ wszczêcia sporu zbiorowego o zmianê

uk³adu lub porozumienia, które nie podlegaj¹ wypowiedzeniu��. W literaturze

prezentowany jest pogl¹d, zgodnie z którym w czasie okresu wypowiedzenia

wszczêcie sporu zbiorowego wydaje siê dopuszczalne��.
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Ze wzglêdu na charakter prawny spory s¹ w doktrynie dzielone na spory

o prawa i spory o interesy. Spór o prawa mo¿e dotyczyæ uprawnieñ pracowni-

czych wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. Spory takie powstaj¹

w przypadku b³êdnej wyk³adni przepisów lub niew³aœciwego ich stosowania.

Spory o interesy polegaj¹ natomiast na d¹¿eniu jednej ze stron do zmiany lub

utrzymania dotychczasowych warunków zatrudnienia��. Ustawodawca, okreœ-

laj¹c przedmiot sporu zbiorowego, nie pos³u¿y³ siê jednak pojêciem sporu o prawa

ani sporu o interesy. W konsekwencji, w¹tpliwoœci budzi kwestia, czy spór zbio-

rowy mo¿e toczyæ siê wy³¹cznie o interesy, czy tak¿e o prawa. W literaturze pre-

zentowane by³y dot¹d w tej kwestii ró¿ne stanowiska.

Po pierwsze, mo¿na spotkaæ pogl¹d g³osz¹cy, ¿e treœci¹ ¿¹dañ pracowni-

czych mog¹ byæ wy³¹cznie interesy zbiorowe��. Prezentowane jest równie¿ sta-

nowisko, zgodnie z którym przedmiotem sporu zbiorowego mog¹ byæ zarówno

interesy, jak i prawa��. Podstawowe w¹tpliwoœci dotycz¹ce przedmiotu sporu

zbiorowego wynikaj¹ st¹d, ¿e ustawodawca pos³uguje siê terminami „prawo”

i „interes” nie zawsze konsekwentnie��. Mimo, ¿e przepis art. 1 u.r.s.z. wymienia

jako kategorie spraw, których spór mo¿e dotyczyæ, “prawa i wolnoœci zwi¹zko-

we”, trudno uznaæ go za miarodajn¹ podstawê udzielenia jednoznacznej odpo-

wiedzi. Jak stanowi art. 37 u.z.z., spory miêdzy zwi¹zkami zawodowymi

a pracodawcami i ich organizacjami dotycz¹ce interesów pracowniczych roz-

wi¹zywane s¹ na zasadach okreœlonych w odrêbnej ustawie (tzn. u.r.s.z.).

Ponadto, przepisy art. 3 ust. 1, art. 7, art. 17 ust. 1 u.r.s.z. mówi¹ wy³¹cznie o in-

teresach stanowi¹cych przedmiot sporu. Przepis art. 2 ust. 1 u.r.s.z. stanowi na-

tomiast, ¿e prawa i interesy zbiorowe, wskazane w art. 1 s¹ reprezentowane

przez zwi¹zki zawodowe. Wystêpuje w tym miejscu niespójnoœæ art. 2 u.r.s.z.

z powo³anymi wy¿ej przepisami. W literaturze wyra¿ono zapatrywanie, i¿

mamy w tym wypadku do czynienia jedynie z niezamierzon¹ niekonsekwencj¹

ustawodawcy��. Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y uznaæ, i¿ brak jest podstaw

prawnych do jednoznacznego uznania, ¿e spory zbiorowe wykraczaj¹ poza ka-

tegorie interesów i obejmuj¹ równie¿ okreœlone uprawnienia.
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Z uwagi na liczne w¹tpliwoœci, które budzi, ustawowa definicja sporu zbio-

rowego winna zostaæ oceniona krytycznie. Brak jest bowiem obiektywnych kry-

teriów, które pozwala³yby w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci zakwalifikowaæ

dany spór jako spór zbiorowy pracy��. Tymczasem jasnoœæ regu³ rozwi¹zywania

sytuacji konfliktowych miêdzy pracownikami a pracodawcami jest jednym

z podstawowych czynników budowania opartych na dialogu stosunków miê-

dzy tymi partnerami spo³ecznymi.

Ponadto brak nawet jednego z elementów definicji powoduje, ¿e spór nie

jest sporem zbiorowym w rozumieniu ustawy. Je¿eli zatem dany konflikt nie

mieœci siê w ustawowej definicji, nie mamy do czynienia ze sporem zbiorowym.

W literaturze wyra¿ono zapatrywanie, zgodnie z którym spór, który nie ma

cech ustawowych, nie istnieje��. W myœl innego pogl¹du, taki spór jest sporem

zbiorowym nielegalnym�	. Wydaje siê jednak, i¿ w sytuacji, gdy dany spór nie

spe³nia przes³anek definicji sporu zbiorowego w rozumieniu u.r.s.z., mamy do

czynienia ze sporem legalnym, z tym zastrze¿eniem, ¿e przepisy u.r.s.z. nie

maj¹ do niego zastosowania.

Konsekwencje tego stanu rzeczy s¹ donios³e. Ustawa wy³¹cza bowiem sfor-

malizowan¹ procedurê rozstrzygania sporów zbiorowych wynik³ych z innych,

niewymienionych w art. 1 u.r.s.z. przyczyn, pozostawiaj¹c tryb, w jakim mog¹

one byæ rozwi¹zywane, uznaniu samych zainteresowanych. W konsekwencji,

w odniesieniu do niektórych sporów, niebêd¹cych sporami zbiorowymi w rozu-

mieniu ustawy, mo¿liwa jest sytuacja ca³kowitego ignorowania problemu przez

pracodawcê, który nie ma obowi¹zku podjêcia dialogu z pracownikami. Dodat-

kowo pracownicy pozbawieni s¹ w takiej sytuacji mo¿liwoœci skorzystania ze

œrodku nacisku, jakim jest strajk. Sytuacja taka nie sprzyja rozwi¹zywaniu kon-

fliktów w zak³adzie pracy. Wobec powy¿szego postuluje siê przyjêcie takiej de-

finicji sporu zbiorowego, która swoim zakresem obejmowa³aby ka¿dy spór

dotycz¹cy zbiorowych praw i interesów pracowniczych, którego stron¹ jest gru-

pa pracowników��. W literaturze wskazuje siê jednak równie¿, ¿e materia spo-

rów zbiorowych jest dynamiczna i trudna do ujêcia w regulacje ustawow¹��.

Regulacja jej dotycz¹ca musi byæ wiêc elastyczna. W konsekwencji w¹tpliwoœci

budzi mo¿liwoœæ zdefiniowania sporu zbiorowego tak, ¿eby ten termin obejmo-

wa³ wszystkie wystêpuj¹ce w praktyce sytuacje��.
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Na marginesie warto równie¿ wspomnieæ, i¿ w doktrynie prawa pracy wy-

ró¿nione zosta³y spory, które nazywane s¹ konfliktami organizacyjnymi��. Sta-

nowi¹ one odrêbn¹ od sporów zbiorowych kategoriê konfliktów o charakterze

wewnêtrznym. S¹ to konflikty miêdzy podmiotami strony pracowniczej i jako

takie nie bêd¹ przedmiotem niniejszego opracowania.

Warto równie¿ rozwa¿yæ kwestiê obowi¹zkowej reprezentacji pracowników

przez organizacjê zwi¹zkow¹ w aspekcie realizacji zasady dialogu spo³ecznego.

Zgodnie z treœci¹ art. 2 ust. 1 u.r.s.z., prawa i interesy zbiorowe pracowników s¹

reprezentowane przez zwi¹zki zawodowe. Na tle tego przepisu mamy do czy-

nienia z swoistym obligatoryjnym przedstawicielstwem o charakterze ustawo-

wym��. Z tego te¿ wzglêdu wszelkiego rodzaju spory, inspirowane przez

pozazwi¹zkowe podmioty, s¹ nielegalne. Przyjecie zasady, ¿e wy³¹cznym repre-

zentantem strony pracowniczej s¹ zwi¹zki zawodowe, wydaje siê dyskusyjne.

Przyjmuje siê, i¿ rozwi¹zanie to ma na celu zapobie¿enie procesowi anarchi-

zacji stosunków przemys³owych poprzez spontaniczne, a wiec trudno kontrolo-

wane wyst¹pienia. Odgrywaj¹ one destrukcyjna rolê, potêguj¹c zaistnia³e

konflikty��.

W praktyce jednak w wielu zak³adach pracy nie dzia³aj¹ ¿adne organizacje

zwi¹zkowe. Dotyczy to zw³aszcza zak³adów bêd¹cych w³asnoœci¹ prywatn¹, za-

trudniaj¹cych niewielu pracowników. Wówczas, zgodnie z treœci¹ art. 3 ust. 4

u.r.s.z., w imieniu pracowników zak³adu pracy, w którym nie dzia³a zwi¹zek za-

wodowy, spór zbiorowy mo¿e prowadziæ organizacja zwi¹zkowa, do której pra-

cownicy zwrócili siê o reprezentowanie ich interesów zbiorowych. Rozwi¹zanie

to budzi jednak¿e szereg w¹tpliwoœci. Przede wszystkim nale¿y stwierdziæ, i¿

nie sprawdzi³o siê ono w praktyce. Pracodawcy s¹ bowiem czêsto negatywnie

nastawieni do obecnoœci reprezentantów zwi¹zku spoza zak³adowej organizacji

zwi¹zkowej��. Fakt ten z pewnoœci¹ nie sprzyja dialogowi i pokojowemu roz-

wi¹zywaniu sporów. Ponadto, zwi¹zek zawodowy, do którego pracownicy

zwrócili siê o reprezentowanie ich praw i interesów w sporze zbiorowym, nie

musi wyraziæ na to zgody. Powy¿sze powoduje, ¿e pracownicy zak³adów pracy,

w których nie dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe, mog¹ byæ faktycznie pozbawieni mo-

¿liwoœci wdania siê w spór zbiorowy.

Trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e praktyka wykazuje, i¿ obecna regulacja nie zapo-

biega sporom zbiorowym prowadzonym przez doraŸnie organizowane podmioty
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pozazwi¹zkowe. Maj¹c œwiadomoœæ bezprawnoœci swoich dzia³añ, podmioty te

dzia³aj¹ bez jakiegokolwiek skrepowania obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.

Prowadzi to z regu³y do niepotrzebnego zaognienia sporu.

W zwi¹zku z tym, wysuwa siê propozycjê reprezentacji pracowników przez

demokratycznie wybranych przedstawicieli, dzia³aj¹cych w ramach okreœlonych

ustaw¹. Ustawowe okreœlenie warunków, które powinny spe³niaæ reprezentacje

pozazwi¹zkowe pracowników, mia³oby prowadziæ do wiêkszej rozwagi i odpo-

wiedzialnoœci za podejmowane dzia³ania��. Przyznanie prawa do reprezentowania

pracowników w sporze zbiorowym mo¿e jednak budziæ pewne zastrze¿enia.

Reprezentacja taka mo¿e byæ w ocenie pracodawcy mniej wiarygodna ze wzglê-

du na p³ynnoœæ sk³adu osobowego, nieokreœlonoœæ kompetencji czy wiêkszy

wp³yw czynników emocjonalnych na zmianê stanowiska i wysuwanych ¿¹dañ.

Twierdzi siê ponadto, i¿ przedstawicielstwo pracownicze wy³onione ad hoc nie

gwarantuje ci¹g³oœci i stabilnoœci sk³adu osobowego��. Wydaje siê wiêc, i¿ zasad-

ne by³oby wprowadzenie mo¿liwoœci reprezentacji pracowników przez pod-

miot pozazwi¹zkowy jedynie w zak³adach pracy, w których nie dzia³a

organizacja zwi¹zkowa�	.

1.1.2. Metody rozwi¹zywania sporów zbiorowych

W oparciu o przepisy ustawy, spory zbiorowe mog¹ byæ prowadzone za po-

moc¹ procedur maj¹cych na celu pokojowe zakoñczenie sporu oraz za pomoc¹

strajku. W pierwszej kolejnoœci omówione zostan¹ procedury, których celem

jest zachowanie pokoju spo³ecznego. Ustawa wyró¿nia trzy obowi¹zuj¹ce meto-

dy pokojowego rozwi¹zywania sporów zbiorowych: rokowania, mediacjê i arbi-

tra¿. W literaturze s¹ one zaliczane do prawnych form dialogu spo³ecznego

pracy��.

a. Rokowania

W myœl art. 8 u.r.s.z., pracodawca, w razie zaistnienia sporu zbiorowego, ma

obowi¹zek niezw³ocznie podj¹æ rokowania w celu jego rozwi¹zania. W œwietle

tego przepisu, rokowania maj¹ charakter obligatoryjny. Decyduj¹cym argumen-

tem przemawiaj¹cym za tak¹ wyk³adni¹ jest sformu³owanie „pracodawca pode-

jmuje”, a nie „mo¿e podj¹æ” rokowania��. Tego rodzaju kategoryczne okreœ-

lenie powoduje, i¿ pracodawca nie ma mo¿liwoœci uchylenia siê od prowadze-

nia rozmów, nawet, gdy ¿¹dania strony pracowniczej s¹ w oczywisty sposób
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niemo¿liwe do spe³nienia��. Twierdzi siê wprawdzie, i¿ zasada dialogu spo³ecz-

nego zak³ada swobodê podejmowania i prowadzenia dialogu. Takie za³o¿enie

wyklucza wiêc przymus prowadzenia dialogu. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿

ustanowienie obowi¹zku prowadzenia rozmów na ¿¹danie uprawnionej strony

mo¿e byæ uzasadnione w niektórych przypadkach. Tak¹ sytuacj¹ jest z pew-

noœci¹ zaistnienie sporu zbiorowego w zak³adzie pracy��.

Rokowania powinny rozpocz¹æ siê jak najszybciej jest to mo¿liwe w danych

okolicznoœciach. Ma to na celu zapobie¿enie dalszej eskalacji konfliktu na skutek

jego przed³u¿ania siê w czasie. Istota rokowañ polega na próbie rozwi¹zania

sporu w drodze porozumienia zawartego przez strony po przeprowadzeniu

bezpoœrednich rozmów, odbywaj¹cych siê bez udzia³u osób trzecich. Prowadze-

nie rokowañ nie wyklucza oczywiœcie udzia³u doradców czy ekspertów. Ich po-

zycja nie jest jednak nigdy samodzielna, lecz zawsze wystêpuj¹ oni po stronie

jednego z podmiotów sporu��. Dlatego te¿ wskazuje siê, i¿ rokowania maj¹ cha-

rakter koncyliacyjny��. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e istniej¹ w literaturze ró¿nice

zdañ odnoœnie charakteru koncyliacji. Niekiedy bowiem koncyliacja uto¿samia-

na jest z pojednawstwem, a wiêc zak³ada udzia³ w rozmowach osoby trzeciej,

maj¹cej sk³oniæ strony do kompromisowego rozwi¹zania sporu��. Przepisy nie

precyzuj¹ czasu trwania rokowañ. Z celowoœciowego punktu widzenia winny

byæ one prowadzone do momentu, w którym istnieje jeszcze szansa na zawarcie

porozumienia��. Mo¿e byæ ono zawarte na ka¿dym etapie sporu.

Przepisy ustawy nie reguluj¹ szczegó³owo metod i zasad prowadzenia roko-

wañ. W szczególnoœci nie nak³adaj¹ na strony obowi¹zku prowadzenia roko-

wañ w dobrej wierze. W moim przekonaniu nie mo¿na jednak z tego faktu

wywodziæ twierdzenia, i¿ zasada prowadzenia rokowañ w dobrej wierze nie

wi¹¿e stron sporu zbiorowego. Wrêcz przeciwnie, nale¿y stwierdziæ, i¿ jest to

elementarna zasada, któr¹ powinny kierowaæ siê strony w procesie rokowañ.

Za³o¿enia takiego wymaga bowiem kultura prowadzenia dialogu spo³ecznego.

Ponadto wskazuje siê, ¿e niektóre dzia³ania utrudniaj¹ce zawarcie porozumie-

nia mog¹ byæ jednak penalizowane w oparciu o przepis art. 26 ust. 1 u.r.s.z.,

zgodnie z którym, kto w zwi¹zku z zajmowanym stanowiskiem lub pe³nion¹

funkcj¹ przeszkadza w prowadzeniu sporu zbiorowego w sposób zgodny z pra-

wem, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolnoœci. Maj¹c na uwadze po-

wy¿szy przepis postuluje siê prowadzenie sporu zbiorowego w dobrej wierze
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oraz z poszanowaniem interesów drugiej strony��. Z zasady prowadzenia ro-

kowañ w dobrej wierze wywodzi siê równie¿ zasadê stosowania wy³¹cznie ar-

gumentów merytorycznych, zasadê elastycznoœci, zak³adaj¹c¹ otwartoœæ wobec

partnera, zasadê pe³nej wymiany informacji, przewiduj¹c¹ w szczególnoœci

wczesn¹ wymianê stanowisk stron i udostêpnienie dokumentów oraz zasadê

przestrzegania zawartych porozumieñ�	.

Jak stanowi art. 9 u.r.s.z., rokowania mog¹ siê zakoñczyæ albo podpisaniem

porozumienia, albo sporz¹dzeniem protoko³u rozbie¿noœci. Porozumienie za-

warte w toku rokowañ, ma w œwietle art. 9 k.p. charakter „innego opartego na

ustawie porozumienia zbiorowego”, je¿eli reguluje prawa i obowi¹zki stron sto-

sunku pracy. Oznacza to, ¿e w tej czêœci ma ono charakter roszczeniowy i pra-

cownicy mog¹ dochodziæ od pracodawcy ustalonych w nim uprawnieñ na

drodze s¹dowej��. Charakter prawny porozumienia uzale¿niony jest wiêc od

jego treœci. To ona bowiem decyduje, czy postanowienia konkretnego porozu-

mienia bêd¹ mia³y przymiot przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p.��

Tego rodzaju uregulowanie z punktu widzenia realizacji zasady dialogu

spo³ecznego nale¿y oceniæ pozytywnie. Uzgodnienie przez strony treœci porozu-

mienia oznacza bowiem z regu³y wypracowanie kompromisu oraz dobrowolne

przyjêcie na siebie zobowi¹zañ.

Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ rokowania stanowi¹ najbardziej naturalny

sposób pokojowego rozwi¹zania sporu zbiorowego. Dlatego te¿ twierdzi siê, i¿

nie jest konieczne ujmowanie w przepisach ustawy rokowañ jako odrêbnej

procedury prowadzenia rokowañ zbiorowych��. Jest bowiem rzecz¹ naturaln¹

i oczywist¹, i¿ strony mog¹ prowadziæ bezpoœrednie rozmowy na ka¿dym eta-

pie sporu, nawet bez szczególnego upowa¿nienia ustawowego. Wydaje siê rów-

nie¿, ¿e wystarczaj¹c¹ mobilizacjê dla pracodawcy do podjêcia rozmów

z pracownikami, stanowi treœæ przepisu art. 7 ust. 3 u.r.s.z., który uprawnia stronê

pracownicz¹ do og³oszenia strajku po up³ywie 14 dni od dnia zg³oszenia sporu.

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e wprowadzenie obowi¹zku prowadzenia rokowañ

wi¹¿e siê z nadaniem porozumieniu bêd¹cego ich rezultatem okreœlonego walo-

ru prawnego, z którego obie strony sporu mog¹ wywodziæ skutki prawne��.
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W konsekwencji, w powi¹zaniu z wi¹¿¹cym charakterem powy¿szego porozu-

mienia, ustawowe wprowadzenie procedury rokowañ wydaje siê celowe.

W konsekwencji, w powi¹zaniu z wi¹¿¹cym charakterem powy¿szego porozu-

mienia, ustawowe wprowadzenie procedury rokowañ wydaje siê celowe.

W konsekwencji, w powi¹zaniu z wi¹¿¹cym charakterem powy¿szego porozu-

mienia, ustawowe wprowadzenie procedury rokowañ wydaje siê celowe.

b. Mediacja

W przypadku, gdy strony w toku rokowañ nie zawr¹ porozumienia, przepis

art. 10 u.r.s.z. przewiduje obowi¹zkow¹ procedurê mediacji z udzia³em osoby

trzeciej daj¹cej gwarancjê bezstronnoœci. Przepisy ustawy nie precyzuj¹ zasad

prowadzenia mediacji czy te¿ technik mediacyjnych, ale okreœlaj¹ przebieg me-

diacji w sposób jedynie ramowy��. Tego rodzaju ogólna regulacja zas³uguje na

aprobatê, gdy¿ pozwala na stosunkowo du¿¹ swobodê w doborze œrodków

dzia³ania. Trudno bowiem ustaliæ szczegó³owe regu³y prowadzenia mediacji

w sporach zbiorowych, bêd¹ce zarazem regu³ami uniwersalnymi.

Zakres przyznanych mediatorowi uprawnieñ œwiadczy o tym, i¿ ustawodaw-

ca przyj¹³ koncepcjê mediacji jako misji „dobrych us³ug” dla stron. Taki model

mediacji nie wykracza w zasadzie poza zakres czynnoœci doradczych, konsul-

tacyjnych, przy niewielkich uprawnieniach decyzyjnych lub quasi-decyzyj-

nych��. Fakt ten nale¿y oceniæ pozytywnie, gdy¿ jak najwiêksze zaanga¿owanie

stron w wypracowanie rozwi¹zania z pewnoœci¹ wp³ywa na poczucie s³usznoœci

wypracowanego kompromisu, a w konsekwencji na póŸniejsze wywi¹zywanie

siê z przyjêtych zobowi¹zañ��. Jednoczeœnie regulacja ustawowa zak³ada aktyw-

noœæ mediatora��. Nie jest on wiêc tylko biernym obserwatorem negocjacji

prowadzonych przez strony, ale jego rol¹ jest proponowanie rozwi¹zañ, moty-

wowanie stron do zawarcia porozumienia, tworzenie klimatu sprzyjaj¹cego

kompromisowi.

Skutecznoœæ procedury mediacyjnej zale¿y w du¿ej mierze od osoby media-

tora. W szczególnoœci, niezbêdne jest posiadanie przez niego autorytetu oraz

obiektywnego stosunku do racji prezentowanych przez strony. Tylko wówczas

strony bêd¹ sk³onne podporz¹dkowaæ swoje zachowania jego opiniom. Rola

mediatora wymaga równie¿ du¿ej elastycznoœci w prowadzonych dzia³aniach

oraz stosowania œrodków adekwatnych do charakteru konfliktu i stopnia jego

natê¿enia��. Dlatego te¿ wybór mediatora ustawodawca pozostawi³ samym stro-

nom. Zgodnie z treœci¹ art. 11 ust. 2 u.r.s.z., tylko wówczas, gdy strony nie poro-

zumiej¹ siê w sprawie wyboru mediatora w ci¹gu 5 dni, mediacja jest

prowadzona z udzia³em mediatora wskazanego na wniosek jednej ze stron

przez ministra w³aœciwego do spraw pracy, z listy, któr¹ prowadzi minister. Wy-

daje siê, ¿e prowadzenie przez ministra w³aœciwego do spraw pracy listy media-

26 ��
���%	� &�'(�)
� ���� *�	�(�)+	
�

�� ���� !��� @����� �	��� �	���	����	.� 	� ���
�� ���� �� /�	���(�� ������ ������
��.� 	� ��4���
�� @� �)-(>.�:��)9�
� ������ ������	�����.� 	� ��1�
�� ���� !��� @����� �	��� �	���	����	.� 	� ���
�� ���� !��� @����� �	��� �	���	����	.� 	� ��4�$�



torów, uzgadnianej z organizacjami zwi¹zkowymi oraz organizacjami praco-

dawców reprezentatywnymi w rozumieniu przepisów u.t.k., ma s³u¿yæ wyselek-

cjonowaniu grupy specjalistów, pe³ni¹cych rolê w sporach zbiorowych�		.

Postêpowanie mediacyjne koñczy siê zawarciem porozumienia, a w razie

nieosi¹gniêcia porozumienia – podpisaniem protoko³u rozbie¿noœci ze wskaza-

niem stanowisk stron. Uwagi dotycz¹ce porozumienia bêd¹cego efektem roko-

wañ mo¿na równie¿ odnieœæ do porozumienia koñcz¹cego postêpowanie

mediacyjne.

c. Arbitra¿

Ostatni¹ instytucj¹ prawn¹ maj¹ca na celu pokojowe rozwi¹zanie sporu, jest

arbitra¿. W myœl art. 16 ust. 1 u.r.s.z., podmiot prowadz¹cy spór w interesie pra-

cowników mo¿e podj¹æ próbê rozwi¹zania sporu przez poddanie go rozstrzyg-

niêciu kolegium arbitra¿u spo³ecznego. Uprawnienie to przys³uguje wy³¹cznie

podmiotowi reprezentuj¹cemu stronê pracownicz¹. W œwietle powy¿szego

przepisu pracodawca nie ma zatem prawa zainicjowania postêpowania przed

kolegium�	�.

W myœl art. 16 ust. 2 u.r.s.z., spór zak³adowy rozpoznaje kolegium arbitra¿u

spo³ecznego przy s¹dzie wojewódzkim (teraz okrêgowym), w którym utworzo-

ny jest s¹d pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych. Spór wielozak³adowy jest nato-

miast rozpoznawany przez Kolegium Arbitra¿u Spo³ecznego przy S¹dzie

Najwy¿szym. Analizuj¹c status prawny kolegiów, nale¿y stwierdziæ, i¿ s¹ to

podmioty wprawdzie funkcjonuj¹ce na terenie s¹du okrêgowego b¹dŸ Najwy¿-

szego, ale stanowi¹ce odrêbne i samodzielne jednostki. Relacji tej nie przekreœ-

laj¹ zale¿noœci istniej¹ce w p³aszczyŸnie organizacyjno – personalnej. Z samego

usytuowania kolegiów arbitra¿u spo³ecznego nie mo¿na bowiem wywodziæ

wniosku odnoœnie ich charakteru prawnego. Kolegia nie mog¹ byæ zatem uzna-

ne za s¹dy szczególne�	�, ani te¿ organy pañstwowe. Nie posiadaj¹ bowiem cech

charakteryzuj¹cych organy s¹dowe, ani te¿ nie s¹ uprawnione do orzekania

w imieniu pañstwa�	�.

Orzeczenia wydawane przez kolegia nie s¹ dla stron bezwzglêdnie wi¹¿¹ce.

Zgodnie bowiem z postanowieniem art. 16 ust. 6 u.r.s.z., wi¹¿¹ one uczest-

nicz¹ce w sporze strony tylko wówczas, je¿eli ¿adna z nich przed poddaniem

sporu pod rozstrzygniecie kolegium nie zastrzeg³a inaczej. Maj¹ one wiêc charak-

ter semiimperatywny�	�. Ponadto, je¿eli tego rodzaju oœwiadczenie z³o¿y tylko
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jedna strona, to orzeczenie kolegium nie wi¹¿e równie¿ drugiej strony spo-

ru, chocia¿by ta takiego oœwiadczenia nie z³o¿y³a�	�. Powy¿sze w³aœciwoœci roz-

strzygniêæ wydawanych przez kolegium sprawiaj¹, i¿ ich skutecznoœæ zale¿y od

zgodnej woli stron. Mo¿na j¹ osi¹gn¹æ tylko przez dialog.

Realizacja zasady dialogu przejawia siê równie¿ w treœci uregulowania praw-

nego dotycz¹cego sk³adu kolegium. Jak stanowi art. 16 ust. 3 u.r.s.z., w sk³ad

kolegium wchodzi przewodnicz¹cy wyznaczony spoœród sêdziów s¹du przez

prezesa s¹du oraz szeœciu cz³onków wyznaczonych po trzech cz³onków przez

ka¿d¹ ze stron. Obecnoœæ trzech osób wskazanych przez ka¿d¹ ze stron po raz

kolejny wymusza konfrontacjê stanowisk stron sporu. Zawodowy sêdzia pe³ni

w sk³adzie kolegium g³ównie funkcjê superarbitra i stra¿nika interesu publicz-

nego, gwarantuj¹cego poszanowanie porz¹dku prawnego. Z ca³ego sk³adu tyl-

ko on nie jest bowiem bezpoœrednio zainteresowany wynikiem orzeczenia.

Wprawdzie pozostali cz³onkowie kolegium powinni zostaæ wskazani spoœród

osób nie zainteresowanych rozstrzygniêciem, jednak¿e spe³nienie tego wymogu

jest ma³o realne. Skoro uprawnienie do ich wskazania zosta³o przyznane stro-

nom sporu, trudno wymagaæ od nich bezstronnoœci�	�.

Do skutecznoœci regulacji ustawowej dotycz¹cej arbitra¿u niezbêdne jest

jednak jej stosowanie. W literaturze odnosz¹cej siê do stanu faktycznego z lat

90. ubieg³ego stulecia podnoszono, i¿ kolegia sta³y siê instytucjami spo³ecznie

nieu¿ytecznymi, a ich dzia³alnoœæ zamiera�	�. Obecnie kwestia ta wymaga prze-

prowadzenia badañ.

d. Strajk

W obowi¹zuj¹cym ustawodawstwie strajk, ma charakter subsydiarny�	�.

Oznacza to, i¿ og³oszenie strajku dopuszczalne jest wy³¹cznie po wyczerpaniu

polubownych metod rozwi¹zania sporu zbiorowego. Zgodnie z treœci¹ art. 17

ust. 2 u.r.s.z., konieczne jest jednak tylko wyczerpanie metod o charakterze obli-

gatoryjnym, tj. rokowañ i mediacji. Powy¿sze oznacza, ¿e strajk jest œrodkiem

ostatecznym. Ustawodawca wyraŸnie preferuje wiêc zakoñczenie sporu zbioro-

wego bez stosowania jakiegokolwiek przymusu, który jest cech¹ ka¿dego strajku.

Od tej zasady ustawodawca w treœci art. 17 ust. 2 u.r.s.z. wprowadza wyj¹tek,

który dopuszcza zorganizowanie strajku bez uprzedniego skorzystania z pokojo-

wych metod rozwi¹zywania sporów, w przypadku, gdy pracodawca bezpraw-

nie uniemo¿liwia prowadzenie rokowañ lub mediacji, a tak¿e, gdy pracodawca

rozwi¹za³ stosunek pracy z prowadz¹cym spór dzia³aczem zwi¹zkowym.

Og³aszaj¹c strajk, strona pracownicza powinna kierowaæ siê zasad¹ celo-

woœci. Strajk mo¿e byæ podjêty, gdy istnieje realne prawdopodobieñstwo zakoñ-
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czenia w ten sposób sporu zbiorowego. Ponadto, zgodnie z treœci¹ art. 17 ust. 3

u.r.s.z., podmiot reprezentuj¹cy pracowników powinien wzi¹æ pod uwagê

wspó³miernoœæ ¿¹dañ do strat zwi¹zanych ze strajkiem. Mamy tu wiêc do czy-

nienia z zasad¹ proporcjonalnoœci. Wymóg racjonalnego korzystania ze strajku

wynika z tego, ¿e mo¿e on poci¹gn¹æ za sob¹ wiele negatywnych skutków nie

tylko dla pracodawcy, ale równie¿ dla pracowników�	�.

Decyzja o og³oszeniu strajku musi zyskaæ aprobatê zbiorowoœci pracowni-

czej. Zgodnie z treœci¹ art. 20 ust. 1 u.r.s.z., strajk zak³adowy og³asza organizacja

zwi¹zkowa po uzyskaniu zgody wiêkszoœci g³osuj¹cych pracowników, je¿eli

w glosowaniu wziê³o udzia³ co najmniej 50% pracowników zak³adu pracy.

Wymagana procedura stanowi tak¿e pewien hamulec uniemo¿liwiaj¹cy organi-

zacjom zwi¹zkowym oderwanie siê od d¹¿eñ pozosta³ych pracowników i po-

chopne, nieznajduj¹ce znacz¹cego poparcia pracowników og³oszenie strajku.

Rozwi¹zanie takie wymusza uprzedni¹ dyskusjê przed podjêciem decyzji o roz-

poczêciu akcji strajkowej�	�. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ w sytuacji, gdy wiêk-

szoœæ pracowników zak³adu pracy opowiada siê za strajkiem, istnieje ryzyko, i¿

przeprowadzenie g³osowania wywrze poœredni nacisk na niezdecydowan¹

mniejszoœæ��	.

Zgodnie z treœci¹ art. 20 ust. 3 u.r.s.z., og³oszenie strajku powinno nast¹piæ

co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczêciem. Przepis ten ma na celu pozosta-

wienie czasu na refleksjê i przemyœlenie przez obie strony sporu podejmowa-

nych dzia³añ. Jest to z pewnoœci¹ rozwi¹zanie s³uszne, daj¹ce szansê na

ewentualn¹ wymianê argumentów i zmianê stanowisk.

1.2. Moderowanie sporów przez wojewódzkie komisje dialogu spo³ecznego

Obowi¹zuj¹ce przepisy stwarzaj¹ równie¿ mo¿liwoœæ pokojowego roz-

wi¹zania sporu, który nie mieœci siê w definicji sporu zbiorowego w rozumieniu

przepisów u.r.s.z. Nale¿y w tym miejscu wspomnieæ o kompetencjach w zakresie

rozwi¹zywania sporów wojewódzkich komisji dialogu spo³ecznego, dzia³aj¹-

cych w oparciu o przepisy u.t.k. Mianowicie, w myœl art. 17a ust. 1 u.t.k., woje-

wódzka komisja dialogu spo³ecznego mo¿e rozpatrywaæ sprawy spo³eczne lub

gospodarcze powoduj¹ce konflikty miêdzy pracodawcami i pracownikami, je¿eli

uzna te sprawy za istotne dla zachowania spokoju spo³ecznego. Powy¿sze sfor-

mu³owanie wskazuje na to, ¿e pojêcie konfliktu, który mo¿e zostaæ rozpatrzony

przez komisjê, rozumiane jest szerzej, ni¿ w przypadku sporu zbiorowego w ro-
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zumieniu u.r.s.z. Rozwi¹zanie takie sprzyja rozwi¹zaniu sporu, który nie stano-

wi sporu zbiorowego, w sposób pokojowy, a zarazem ukierunkowane jest na

rozwijanie dialogu spo³ecznego.

W sk³ad wojewódzkiej komisji dialogu spo³ecznego wchodz¹ przedstawiciele:

wojewody, reprezentatywnych organizacji zwi¹zkowych, reprezentatywnych orga-

nizacji pracodawców oraz marsza³ka województwa (art. 18 ust. 1 u.t.k.). Wymie-

nione w treœci przepisu sprawy mog¹ byæ na piœmie przedstawiane

wojewódzkiej komisji dialogu spo³ecznego przez ka¿d¹ z jej stron, zwi¹zki

zawodowe i organizacje pracodawców niewchodz¹ce w sk³ad wojewódzkiej ko-

misji dialogu spo³ecznego, organy administracji publicznej oraz strony, których

konflikt dotyczy. W sprawach tych wojewódzka komisja dialogu spo³ecznego

wyra¿a opiniê lub podejmuje uchwa³ê o koniecznoœci wyznaczenia osoby

z misj¹ dobrej woli. Osob¹ z misj¹ dobrej woli mo¿e byæ osoba z listy mediatorów,

o której mowa w art. 11 u.r.s.z. Osoba taka pomaga stronom konfliktu w jego

rozwi¹zaniu. Oznacza to, i¿ nie ma ona w³adczych uprawnieñ do rozstrzygniê-

cia sporu, lecz jej zadaniem jest sk³oniæ strony do zawarcia porozumienia. Je¿eli

rozwi¹zanie sporu w ten sposób nie jest mo¿liwe, osoba z misj¹ dobrej woli lub

strony wystêpuj¹ do wojewódzkiej komisji o wyra¿enie przez ni¹ opinii w spra-

wie konfliktu. Opinia taka nie ma jednak charakteru wi¹¿¹cego i stanowi jedy-

nie stanowisko komisji dotycz¹ce danego konfliktu.

2. Elementy wspó³zarz¹dzania zak³adem pracy przez pracowników
lub ich przedstawicieli

Przedmiotem niniejszych rozwa¿añ bêdzie omówienie elementów udzia³u

w zarz¹dzaniu zak³adem pracy pracowników lub ich przedstawicieli rozu-

mianego jako wspó³decydowanie w sprawach zwi¹zanych z prowadzeniem

przedsiêbiorstwa. Niew¹tpliwie przepisy przyznaj¹ce pracownikom uprawnie-

nia w zakresie wspó³zarz¹dzania zak³adem pracy stanowi¹ pewn¹ gwarancjê

prowadzenia dialogu. O wspó³decydowaniu pracowników lub ich przedstawi-

cieli bêdzie mowa w trzech p³aszczyznach: na p³aszczyŸnie zak³adu pracy,

zarz¹du i rady nadzorczej przedsiêbiorstwa oraz na p³aszczyŸnie kapita³owej,

poprzez tzw. akcjonariat pracowniczy. Ponadto, do udzia³u w zarz¹dzaniu

zak³adem pracy nale¿y równie¿ zaliczyæ uprawnienie zak³adowej organizacji

zwi¹zkowej do ustalania zasad wykorzystania œrodków zak³adowego funduszu

œwiadczeñ socjalnych.
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2.1. Uprawnienia pracowników oraz ich przedstawicieli na poziomie
zak³adu pracy

Wspó³udzia³ pracowników w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem na poziomie

zak³adu pracy reguluje ustawa z 25 wrzeœnia 1981 r. o samorz¹dzie za³ogi

przedsiêbiorstwa pañstwowego��� (dalej „u.s.z.p.p.”). Dotyczy ona wy³¹cznie

sektora przedsiêbiorstw pañstwowych. Przepisy tej ustawy, tworz¹c samorz¹d

za³ogi, okreœlaj¹ zasady udzia³u za³ogi oraz jej przedstawicielstw, rad pracowni-

czych, w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. Organami samorz¹du za³ogi przed-

siêbiorstwa s¹, jak stanowi art. 2 ust. 1 u.s.z.p.p., ogólne zebranie pracowników

przedsiêbiorstwa, ogólne zebranie pracowników poszczególnych zak³adów oraz

innych jednostek organizacyjnych wchodz¹cych w sk³ad przedsiêbiorstwa,

a tak¿e rada pracownicza przedsiêbiorstwa i rada pracownicza zak³adu w przed-

siêbiorstwie wielozak³adowym. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z treœci¹ art. 30

ustawy z dnia 25 wrzeœnia 1981 r. o przedsiêbiorstwach pañstwowych��� (dalej

„u.p.p.”), ogólne zebranie pracowników i rada pracownicza s¹ jednoczeœnie

organami przedsiêbiorstwa.

W myœl art. 7 ust. 1 u.s.z.p.p., ogólne zebranie pracowników przedsiêbior-

stwa jednozak³adowego oraz ogólne zebranie pracowników zak³adu w przed-

siêbiorstwie wielozak³adowym, stanowi formê bezpoœredniego uczestniczenia

za³ogi w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. Rada pracownicza jest natomiast or-

ganem przedstawicielskim, z³o¿onym z pracowników przedsiêbiorstwa oraz

przez nich wybieranym. Bierne prawo wyborcze do rady przys³uguje jednak

wy³¹cznie pracownikom, którzy pracuj¹ w przedsiêbiorstwie co najmniej 2 lata.

Cz³onkami rady nie mog¹ zostaæ osoby zarz¹dzaj¹ce przedsiêbiorstwem, wy-

mienione w treœci art. 15 ust. 2 u.s.z.p.p., np. dyrektor przedsiêbiorstwa.

Ogólne zebranie pracowników przedsiêbiorstwa oraz rada pracownicza

przedsiêbiorstwa zosta³y wyposa¿one w kompetencje o charakterze zarówno

stanowczym jak i niestanowczym. Przedmiotem tej czêœci opracowania bêd¹

wy³¹cznie kompetencje stanowcze. W literaturze wyró¿nia siê wœród nich kom-

petencje stanowi¹ce, uzgadniaj¹ce i nadzorcze���.

Kompetencje stanowi¹ce podzieliæ mo¿na na kompetencje prawotwórcze

i decyzyjne���. Do kompetencji ogólnego zebrania pracowników przedsiêbior-

stwa o charakterze prawotwórczym zaliczyæ nale¿y uchwalanie – na wniosek

dyrektora – statutu przedsiêbiorstwa oraz – na wniosek rady pracowniczej

przedsiêbiorstwa – statutu samorz¹du za³ogi przedsiêbiorstwa. Do kompetencji
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decyzyjnych zaœ nale¿y mo¿liwoœæ decydowania o podziale zysku przeznaczo-

nego dla za³ogi.

Ogólny sposób sformu³owania niektórych przepisów umo¿liwia wyprowa-

dzenie z nich zarówno kompetencji prawotwórczych, jak i stanowi¹cych rady

pracowniczej przedsiêbiorstwa. W œwietle art. 24 ust. 9 u.s.z.p.p., podejmuje ona

uchwa³y w sprawie podzia³u na fundusze wygospodarowanego dochodu pozo-

staj¹cego w dyspozycji przedsiêbiorstwa oraz zasad wykorzystania tych fundu-

szów. Podejmowanie uchwa³ w sprawie podzia³u na fundusze wygospodaro-

wanego dochodu stanowi kompetencjê decyzyjn¹ rady, natomiast ustalanie

regu³ ich wykorzystywania jest ju¿ kompetencj¹ prawotwórcz¹���. Wa¿n¹ kom-

petencj¹ decyzyjn¹ rady jest podejmowanie uchwa³ w sprawach powo³ania (art.

33 u.p.p.) dyrektora przedsiêbiorstwa. Do kompetencji decyzyjnych rady nale¿y

ponadto zaliczyæ m.in. przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdza-

nie bilansu, podejmowanie uchwa³ w sprawie inwestycji, ³¹czenia i podzia³u

przedsiêbiorstw, w sprawie zak³adowego budownictwa mieszkaniowego i so-

cjalnego oraz zmiany kierunku dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa.

W literaturze wyró¿nia siê ponadto kompetencje, które nie maj¹ charakteru

prawotwórczego, ani decyzyjnego. Nale¿y do nich uchwalanie przez ogólne ze-

branie pracowników przedsiêbiorstwa oraz radê pracownicz¹ przedsiêbiorstwa

norm planowych���.

Wiêkszoœæ kompetencji stanowi¹cych ma charakter samodzielny, co ozna-

cza, i¿ organy samorz¹du mog¹ same decydowaæ o fakcie podjêcia uchwa³y i jej

treœci, nie bêd¹c zwi¹zane ani inicjatyw¹, ani projektem przed³o¿onym przez

inny podmiot���. Podjêcie niektórych czynnoœci organów samorz¹du wymaga

jednak wniosku. Wymieniæ tu nale¿y przepis art. 10 pkt. 1 u.s.z.p.p., który uza-

le¿nia uchwalenie statutu przedsiêbiorstwa od wniosku dyrektora. Wniosek ten

nie ogranicza siê jedynie do wskazania potrzeby podjêcia stosownej uchwa³y,

lecz powinien tak¿e zawieraæ jej projekt. Zwrot „uchwalenie” nale¿y rozumieæ

jako samodzielne merytoryczne rozpatrzenie projektu statutu, które zak³ada

równie¿ mo¿liwoœæ wprowadzenia do niego odpowiednich zmian i uzupe³nieñ

przez organ uchwalaj¹cy. Nale¿y jednak zgodziæ siê z pogl¹dem, i¿ wprowa-

dzone do projektu zmiany nie powinny naruszaæ jego istoty. W przypadku za-

istnienia potrzeby dokonania zmian dalej id¹cych, projekt powinien zostaæ

zwrócony dyrektorowi w celu jego uzupe³nienia���. Podsumowuj¹c, wspó³dzia-

³anie ogólnego zebrania pracowników przedsiêbiorstwa z dyrektorem zosta³o
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wprowadzone w przypadku ustanowienia aktu o podstawowym znaczeniu dla

funkcjonowania przedsiêbiorstwa.

Drugim rodzajem stanowczych kompetencji organów samorz¹du za³ogi s¹

kompetencje uzgadniaj¹ce. Zaliczyæ do nich trzeba wyra¿anie zgody przez radê

pracownicz¹ przedsiêbiorstwa na utworzenie lub przyst¹pienie do spó³ki hand-

lowej lub innej struktury organizacyjnej przewidzianej przepisami prawa b¹dŸ

nabycie jej udzia³ów (akcji), na oddawanie œrodków trwa³ych przedsiêbiorstwa

osobom prawnym lub fizycznym do korzystania z nich w formie przewidzianej

w prawie cywilnym oraz na zbywanie œrodków trwa³ych stanowi¹cych przed-

miot sta³ego u¿ytku przedsiêbiorstwa oraz na dokonanie darowizny. W myœl

art. 44 u.p.p., dyrektor zobowi¹zany jest uzyskaæ zgodê rady na powo³anie i od-

wo³anie swojego zastêpcy oraz g³ównego ksiêgowego. Ponadto, na mocy art.

45a u.p.p., organ za³o¿ycielski mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem

osobie fizycznej lub prawnej wy³¹cznie za zgoda rady i ogólnego zebrania pra-

cowników przedsiêbiorstwa lub na wniosek rady za zgod¹ zebrania. Zgoda na

dokonanie powy¿szych czynnoœci kierowana jest przede wszystkim do dyrekto-

ra przedsiêbiorstwa, a wyj¹tkowo do organu za³o¿ycielskiego. Wyra¿enie zgody

na dokonanie okreœlonej czynnoœci nie rodzi jednak po stronie adresata obo-

wi¹zku jej dokonania. Brak wymaganej zgody powoduje natomiast wadliwoœæ

dokonanej czynnoœci prawnej���.

Kompetencje nadzorcze obejmuj¹ z kolei œrodki w³adczego wkraczania

w sprawy organu nadzorowanego, w celu zapewnienia zgodnoœci jego dzia³añ

z prawem lub okreœlonym interesem��	. Nadzór polega tu na stosowaniu

wy³¹cznie w³adczych œrodków weryfikacyjnych���. Zgodnie z powy¿szymi usta-

leniami, za kompetencjê nadzorcz¹ nale¿y uznaæ prawo rady pracowniczej

przedsiêbiorstwa do wstrzymania wykonania decyzji dyrektora przedsiêbior-

stwa. Jest to mo¿liwe, w przypadku, gdy decyzja ta jest sprzeczna z uchwa³¹

rady pracowniczej lub uchwa³¹ ogólnego zebrania pracowników, podjêta bez

zasiêgniêcia opinii rady pracowniczej, gdy przepisy ustawy przewiduj¹ obo-

wi¹zek jej zasiêgniêcia lub podjêta bez uchwa³y rady pracowniczej w sprawach

okreœlonych w art. 24 ust. 1 u.s.z.p.p. czy te¿ niezgodna z przepisami prawa.

Wstrzymanie wykonania decyzji, o którym mowa powy¿ej, nie ma wprawdzie

charakteru ostatecznego, gdy¿ dyrektor ma prawo wszcz¹æ postêpowanie spor-

ne przed komisj¹ rozjemcz¹ w trybie art. 45 u.s.z.p.p.. W sk³ad komisji wchodz¹:

przedstawiciel rady pracowniczej przedsiêbiorstwa i przedstawiciel dyrektora

przedsiêbiorstwa oraz zaproszony przez nich arbiter posiadaj¹cy wykszta³cenie

prawnicze - jako przewodnicz¹cy. Spór uwa¿a siê za rozstrzygniêty, je¿eli obie
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strony sporu zgodzi³y siê na treœæ orzeczenia komisji. W przypadku nierozstrzyg-

niêcia sporu, rada pracownicza przedsiêbiorstwa lub dyrektor przedsiêbiorstwa

mog¹ wnieœæ sprawê do s¹du. Do czasu ostatecznego rozstrzygniêcia sprawy

dyrektor ma jednak obowi¹zek stosowaæ siê do uchwa³ rady powziêtych

w sprawach dotycz¹cych przedsiêbiorstwa. Obowi¹zek ten wynika wprost z

przepisu art. 27 ust. 2 u.s.z.p.p.���

Rada jest równie¿ kompetentna do odwo³ania dyrektora z zajmowanego

stanowiska (art. 37 ust. 1 u.p.p.). Odwo³anie dyrektora mo¿e jednak nast¹piæ tylko

za zgod¹ organu za³o¿ycielskiego. Rada mo¿e równie¿, zgodnie z treœci¹ art. 45

u.p.p., wyst¹piæ do organu za³o¿ycielskiego z wnioskiem o odwo³anie dyrektora

przedsiêbiorstwa, je¿eli swoj¹ dzia³alnoœci¹ powa¿nie narusza on przepisy pra-

wa lub swoj¹ nieprawid³ow¹ prac¹ powoduje, ¿e przedsiêbiorstwo nie osi¹ga

zadowalaj¹cych wyników gospodarczych. Rada pracownicza mo¿e wyst¹piæ do

dyrektora przedsiêbiorstwa z umotywowanym wnioskiem o odwo³anie za-

stêpcy dyrektora. Wa¿nym uprawnieniem rady jest tak¿e prawo zawieszenia

w czynnoœciach dyrektora na okres nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy, je¿eli dalsze

pe³nienie przez niego funkcji zagra¿a podstawowym interesom przedsiêbior-

stwa (art. 41 ust. 1 u.p.p.). Na okres zawieszenia rada pracownicza wyznacza

tymczasowego kierownika przedsiêbiorstwa.

Ponadto, na mocy art. 44 ust. 1 u.s.z.p.p. radzie przys³uguje prawo zaskar¿e-

nia do s¹du decyzji dyrektora, która istotnie narusza interes ogólnospo³eczny.

Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿y stwierdziæ, i¿ dyrektor równie¿ dysponuje

œrodkami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ rady, jednak¿e zakres nadzoru rady nad

dzia³alnoœci¹ dyrektora jest szerszy. Dyrektorowi, na mocy art. 41 ust. 1

u.s.z.p.p. przys³uguje prawo wstrzymania wykonania decyzji rady tylko wów-

czas, gdy jest ona sprzeczna z przepisami prawa. Zgodnie z treœci¹ art. 42

u.s.z.p.p., rada ma równie¿ prawo wniesienia do dyrektora przedsiêbiorstwa

w ci¹gu siedmiu dni sprzeciwu od decyzji o wstrzymaniu wykonania uchwa³y

rady pracowniczej. Je¿eli, mimo wniesienia sprzeciwu, dyrektor przedsiêbior-

stwa decyzjê podtrzyma albo w ci¹gu trzech dni nie powiadomi rady pracowni-

czej przedsiêbiorstwa o cofniêciu decyzji, radzie pracowniczej przedsiêbiorstwa

przys³uguje prawo wyst¹pienia o rozstrzygniêcie sprawy w trybie spornym,

okreœlonym w art. 45 u.s.z.p.p. Rada ma równie¿ prawo, na mocy art. 20 u.p.p.,

zg³oszenia sprzeciwu od decyzji organu za³o¿ycielskiego o likwidacji przedsiê-

biorstwa. Sprzeciw wnosi siê do organu, który wyda³ decyzjê, a jego wniesienie

wstrzymuje wykonanie decyzji. W razie podtrzymania swojej decyzji przez

organ, radzie s³u¿y poddanie sprawy pod rozstrzygniecie s¹du.
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Jak stanowi art. 33 u.s.z.p.p., statut samorz¹du za³ogi mo¿e przewidzieæ

powo³ywanie rady pracowniczej zak³adu w zak³adach i innych jednostkach

organizacyjnych przedsiêbiorstwa. Akt ten okreœla równie¿, jakie sprawy do-

tycz¹ce zak³adu rada pracownicza przedsiêbiorstwa mo¿e przekazaæ radzie pra-

cowniczej zak³adu. Zatem zakres uczestnictwa w zarz¹dzaniu zak³adem przez

radê pracownicz¹ zak³adu zale¿eæ bêdzie od tego, jak szerokie uprawnienia

w tej kwestii zostan¹ jej na mocy statutu przyznane.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ zakres uczestnictwa za³ogi w zarz¹-

dzaniu przedsiêbiorstwem pañstwowym jest doœæ szeroki. Niew¹tpliwie pod-

stawowe znaczenie maj¹ przyznane jej kompetencje stanowcze, które decyduj¹

o mo¿liwoœci wywierania rzeczywistego wp³ywu na funkcjonowanie przedsiê-

biorstwa. Kompetencje za³ogi odnosz¹ siê z regu³y do spraw o zasadniczym,

d³ugofalowym znaczeniu dla rozwoju przedsiêbiorstwa. Mo¿na powiedzieæ, i¿

organy za³ogi maj¹ uprawnienia w zakresie zarz¹dzania strategicznego.��� Obec-

nie ta forma udzia³u pracowników w zarz¹dzaniu zak³adem pracy, w zwi¹zku

z postêpuj¹c¹ prywatyzacj¹ w³asnoœci pañstwowej, ma charakter zanikaj¹cy���.

2.2. Udzia³ przedstawicieli pracowników w organach przedsiêbiorstwa

Udzia³ przedstawicieli pracowników w organach spó³ek przewiduj¹ posta-

nowienia ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji���

(dalej u.k.p.). W kontekœcie komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañ-

stwowych, uto¿samiaj¹c pojêcie partycypacji ze wspó³decydowaniem, wyró¿nia

siê w literaturze pracownicz¹ partycypacjê przedstawicielsk¹���. W ramach par-

tycypacji przedstawicielskiej pracownicy maj¹ wp³yw na podejmowanie decyzji

w zak³adzie pracy poprzez wybranych przez siebie przedstawicieli, bêd¹cych

cz³onkami organów spó³ki. Jest to partycypacja ogólnoza³ogowa, któr¹ nale¿y

odró¿niaæ od dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Na gruncie przepisów u.k.p., mo¿liwoœæ

wspó³decydowania pracowników o sprawach zak³adu pracy polega na prawie

pracowników do delegowania w³asnych przedstawicieli do rady nadzorczej

oraz zarz¹du, co ma zastosowanie do spó³ek powsta³ych w wyniku komercjali-

zacji.

W spó³kach powsta³ych w drodze komercjalizacji, a tak¿e po zbyciu przez

Skarb Pañstwa ponad po³owy akcji spó³ki, pracownicy maj¹ prawo wyboru jed-

nego cz³onka zarz¹du, je¿eli œrednioroczne zatrudnienie w spó³ce wynosi
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powy¿ej 500 pracowników (art. 16 ust. 1 u.k.p.). Jeœli spó³ka zatrudnia znacznie

wiêcej pracowników, równie¿ wybierany jest tylko jeden ich przedstawiciel

w zarz¹dzie. Przy czym przyjmuje siê, i¿ statut spó³ki nie mo¿e zawieraæ w tej

kwestii odmiennych postanowieñ. Przepis stanowi bowiem, i¿ statut okreœla za-

sady i tryb wyboru przedstawicieli. Nie jest wiêc materi¹ statutu ustanawianie

odmiennej liczby przedstawicieli, ni¿ to przewiduje ustawa���. Nale¿y jednak

zaznaczyæ, ¿e pracownicy posiadaj¹ jedynie prawo, a nie obowi¹zek wybrania

cz³onka zarz¹du. W konsekwencji, art. 16 ust. 3 u.k.p. stanowi, i¿ niedokonanie

wyboru cz³onka zarz¹du przez pracowników spó³ki nie stanowi przeszkody do

wpisania spó³ki do rejestru przedsiêbiorców ani do podejmowania wa¿nych

uchwa³ przez zarz¹d.

Prawo wyboru cz³onka zarz¹du nie przys³uguje pracownikom w przypadku,

gdy sprawowanie zarz¹du w spó³ce zostanie zlecone osobie fizycznej na mocy

art. 17 u.k.p. Wówczas w spó³ce ustanawia siê zarz¹d jednoosobowy, w sk³ad

którego wchodzi osoba, której zlecono sprawowanie zarz¹du.

Przepisy u.k.p. gwarantuj¹ pracownikom ponadto prawo wyboru okreœlo-

nej liczby cz³onków rady nadzorczej w skomercjalizowanym przedsiêbiorstwie.

Zgodnie z treœci¹ art. 11 ust. 1 u.k.p., w spó³ce powsta³ej w wyniku komercjali-

zacji, pierwsza rada nadzorcza liczy piêæ osób, w tym dwóch przedstawicieli

pracowników. W spó³kach powsta³ych z przekszta³cenia przedsiêbiorstw prze-

mys³u rolno-spo¿ywczego rolnicy lub rybacy oraz pracownicy maj¹ po jednym

przedstawicielu w radzie nadzorczej. Ze sformu³owania przepisu wynika, ¿e

w spó³kach powsta³ych z przekszta³cenia przedsiêbiorstw przemys³u rolno-

-spo¿ywczego równie¿ chodzi o dwie osoby: jeden przedstawiciel rolników lub

rybaków oraz jeden przedstawiciel pracowników przedsiêbiorstwa. Powy¿sze

regu³y dotycz¹ jednak tylko pierwszej rady nadzorczej. Sk³ad dalszych rad nad-

zorczych okreœla art. 12 u.k.p. Brak przedstawicieli pracowników (rolników,

rybaków) w pierwszej radzie nadzorczej nie przeszkadza w zg³oszeniu spó³ki

do rejestru przedsiêbiorców (art. 12 ust. 6 u.k.p.). Brak tych przedstawicieli nie

stoi tak¿e na przeszkodzie podejmowaniu wa¿nych uchwa³ przez radê, nawet

gdyby stan ten mia³ trwaæ przez ca³¹ kadencjê���. Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e

powy¿sze dotyczy tylko pierwszej rady nadzorczej. Zebrania i uchwa³y podej-

mowane przez rady nadzorcze kolejnych kadencji bêd¹ wa¿ne tylko wówczas,

gdy sk³ad organu bêdzie pe³ny���.

Je¿eli chodzi o sk³ad rad nadzorczych kolejnych kadencji, w czasie, w którym

Skarb Pañstwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spó³ki powsta³ej w wyniku
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komercjalizacji, dwie pi¹te sk³adu rady nadzorczej stanowi¹ osoby wybrane

przez pracowników albo osoby wybrane w jednej pi¹tej przez pracowników

i w jednej pi¹tej przez rolników lub rybaków (art. 12 ust. 1 u.k.p.). Osoby wybra-

ne przez pracowników nie musz¹ byæ pracownikami lub rolnikami (rybakami).

Mog¹ to byæ inne osoby, byle by³y wybrane jako przedstawiciele tego grona.

Osoby te powinny zdaæ egzamin na kandydatów do rad nadzorczych, tak¿e

gdy s¹ pracownikami (rolnikami, rybakami). Nale¿y jednak przyj¹æ, ¿e wybór

do rady nadzorczej osoby, która nie zda³a egzaminu, nie powoduje wygaœniêcia

mandatu z mocy prawa, lecz stanowi tylko przes³ankê do odwo³ania cz³onka

rady nadzorczej, nie nastêpuje wygaœniêcie mandatu z mocy prawa. Dopóki

dana osoba nie zostanie odwo³ana ze sk³adu rady nadzorczej, dopóty pozostaje

jej cz³onkiem, mimo ¿e nie ma wymaganych kwalifikacji��	.

Od chwili, w której Skarb Pañstwa przesta³ byæ jedynym akcjonariuszem

spó³ki powsta³ej w wyniku komercjalizacji, pracownicy albo pracownicy i rolni-

cy lub rybacy zachowuj¹ prawo wyboru od dwóch do czterech cz³onków rady

nadzorczej, w zale¿noœci od tego, ilu cz³onków liczy rada nadzorcza (art. 14 ust.

1 u.k.p.). Przepis art. 14 ust. 1 ustanawia pewne minimum przedstawicieli pra-

cowników w radzie nadzorczej. Brzmienie przepisu wyklucza jednak uregulo-

wanie liczby przedstawicieli pracowników (rolników, rybaków) w sposób

odmienny w statucie spó³ki���.

Liczba przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spó³ki mo¿e jed-

nak ulec dalszemu zwiêkszeniu. Stanie siê tak w przypadku, gdy pracownicy,

bêd¹cy jednoczeœnie akcjonariuszami spó³ki, reprezentowaæ bêd¹ na walnym

zgromadzeniu tê czêœæ akcji, która przypada z podzia³u ogólnej liczby reprezen-

towanych akcji przez liczbê cz³onków rady i utworz¹ oddzieln¹ grupê celem

wyboru jednego cz³onka rady nadzorczej (art. 385 § 5 k.s.h.). Pracownicy ci

mog¹ korzystaæ podwójnie z prawa wyboru do rady nadzorczej, zarówno na

walnym zgromadzeniu, jak i w wyborach desygnuj¹cych przedstawicieli pracow-

ników do rady nadzorczej, których wynik jest dla walnego zgromadzenia

wi¹¿¹cy���.

Nale¿y dodaæ, ¿e poza spó³kami skomercjalizowanymi, mo¿liwe s¹ sytuacje,

w których pracownicy posiadaj¹ wp³yw na sk³ad zarz¹du i rady nadzorczej na

podstawie statutów spó³ek. W tym ostatnim przypadku jest to raczej przejaw

pewnej filozofii dzia³ania, ni¿ obowi¹zku prawnego. Niezale¿nie jednak od

przyczyn, dla których pracownicy posiadaj¹ wp³yw na czêœciow¹ obsadê orga-

nów korporacyjnych, mo¿e powstaæ kontrowersja, czy jest to trafny przyk³ad

reprezentacji zbiorowych interesów pracowników. OdpowiedŸ na powy¿sze
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pytanie jest w naszym przekonaniu jednoznaczna i pozytywna. Nie ma bowiem

znaczenia to, jakie s¹ formalnie obowi¹zki cz³onków takich organów wobec

spó³ki. Kluczowym jest fakt, ¿e rozwi¹zania prawne maj¹ na celu co najmniej

przeniesienie na poziom zarz¹dczy wra¿liwoœci i punktu widzenia pracowni-

ków. Ju¿ taka rola jest w naszym przekonaniu wystarczaj¹c¹, aby uznaæ powy-

¿sze instytucje jako postaci zbiorowej reprezentacji interesów pracowników���.

2.3. Udzia³ pracowników w zarz¹dzaniu poprzez tzw. akcjonariat
pracowniczy

Wprawdzie nie ma w¹tpliwoœci, i¿ celem wprowadzenia akcjonariatu pra-

cowniczego by³o sk³onienie pracowników do poparcia prywatyzacji, jednak

nale¿y zauwa¿yæ, i¿ regulacja ta stwarza pracownikom pewn¹ mo¿liwoœæ po-

dejmowania dialogu poprzez poœrednie wywieranie wp³ywu na decyzje zapa-

daj¹ce w zak³adzie pracy. W przypadku prywatyzacji, pracownicy zyskuj¹

bowiem prawo do nieodp³atnego nabycia akcji, z czym wi¹¿e siê przede wszystkim

mo¿liwoœæ realizacji praw korporacyjnych spó³ki, g³ównie prawa uczestnictwa

i g³osowania na walnych zgromadzeniach, a tym samym wspó³decydowania

o sprawach spó³ki���. W literaturze ten rodzaj wspó³zarz¹dzania nazywa siê nie-

kiedy tzw. partycypacj¹ kapita³ow¹���.

W przypadku prywatyzacji poœredniej przedsiêbiorstwa pañstwowego,

zgodnie z treœci¹ art. 36 u.k.p., uprawnionym pracownikom przys³uguje prawo

do nieodp³atnego nabycia do 15% akcji objêtych przez Skarb Pañstwa w dniu

wpisania spó³ki do rejestru. Przepis ten okreœla równie¿ maksymaln¹ wysokoœæ

œrodków, które mog¹ byæ przeznaczone na akcje pracowników. £¹czna wartoœæ

nominalna akcji przeznaczonych do nieodp³atnego nabycia przez pracowników

nie mo¿e mianowicie przekroczyæ iloczynu liczby uprawnionych pracowników

oraz kwoty osiemnastu œrednich wynagrodzeñ miesiêcznych w sektorze przed-

siêbiorstw bez wyp³at z zysku, obliczonych z okresu szeœciu miesiêcy poprze-

dzaj¹cych miesi¹c, w którym Skarb Pañstwa zby³ pierwsze akcje na zasadach

ogólnych. W przypadku spó³ki powsta³ej w wyniku komercjalizacji przedsiêbior-

stwa pañstwowego, które mia³o na dzieñ wykreœlenia z rejestru przedsiêbiorców

uregulowane zobowi¹zania wobec bud¿etu pañstwa oraz z tytu³u ubezpieczeñ

spo³ecznych, ³¹czna wartoœæ nominalna akcji przeznaczonych do nieodp³atnego
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nabycia przez pracowników nie mo¿e mianowicie przekroczyæ iloczynu liczby

uprawnionych pracowników oraz kwoty dwudziestu czterech œrednich wyna-

grodzeñ miesiêcznych, o których mowa powy¿ej. Realizacja uprawnienia do

nieodp³atnego nabycia akcji jest ograniczona terminem szeœciu miesiêcy od dnia

wpisania spó³ki do rejestru. Niez³o¿enie oœwiadczenia o zamiarze nabycia akcji

w powy¿szym terminie powoduje utratê tego uprawnienia (art. 38 u.k.p.).

Jak stanowi art. 49 u.k.p., w przypadku prywatyzacji bezpoœredniej dokona-

nej przez wniesienie przedsiêbiorstwa pañstwowego do spó³ki, uprawnionym

pracownikom oraz rolnikom lub rybakom przys³uguje prawo do nieodp³atnego

nabycia do 15% akcji nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa w tej spó³ce, wed³ug stanu

z dnia objêcia przez Skarb Pañstwa akcji w spó³ce. W tej sytuacji równie¿ stosuje

siê przepis art. 38 u.k.p. przewiduj¹cy maksymaln¹ wartoœæ nominaln¹ akcji

przeznaczonych do nieodp³atnego zbycia. Pracownicy chc¹cy skorzystaæ z tego

uprawnienia zwi¹zani s¹ tak¿e przewidzianym przez przepis art. 38 u.k.p.

6-miesiêcznym terminem.

Ogólnie rzecz bior¹c, uregulowania dotycz¹ce udzia³u pracowników w zarz¹-

dzaniu zak³adem pracy w po przekszta³ceniach w³asnoœciowych w przedsiêbior-

stwach pañstwowych nasuwaj¹ w¹tpliwoœci. Procesy te oznaczaj¹ likwidacjê

samorz¹du za³ogi, funkcjonuj¹cego dotychczas w przedsiêbiorstwach pañstwo-

wych. Jednoczeœnie pracownikom tych przedsiêbiorstw, po ich komercjalizacji

i prywatyzacji, przyznaje siê, niejako zastêpczo, pewne uprawnienia pozwa-

laj¹ce wywieraæ wp³yw na zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem. Podnosi siê jednak-

¿e, i¿ uprawnienia te s¹ ca³kowicie nieekwiwalentne w stosunku do uprawnieñ

samorz¹du za³ogi przedsiêbiorstwa pañstwowego���. Trudno bowiem uznaæ

reprezentacjê pracownicz¹ w zarz¹dzie czy radzie nadzorczej spó³ki za odpo-

wiednik rady pracowniczej. Pracownicy stanowi¹ w tych organach grupê mniej-

szoœciow¹ i mog¹ zostaæ w ka¿dej sytuacji przeg³osowani.

Twierdzi siê ponadto, ¿e przepisy przewiduj¹ce nieodp³atne nabycie przez

pracowników akcji w przypadku prywatyzacji nie spe³niaj¹ swojego celu, jakim

jest œciœlejsze zwi¹zanie pracowników z zak³adem pracy i uzyskanie przez nich

pewnego wp³ywu na decyzje w nim podejmowane. Przepis art. 38 ust. 3 u.k.p.

ustanawia bowiem zakaz zbywania nabytych nieodp³atnie przez pracowników

akcji, ale tylko w okresie dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Pañstwa pier-

wszych akcji na zasadach ogólnych, a w stosunku do pracowników pe³ni¹cych

funkcjê cz³onków zarz¹du spó³ki – w okresie trzech lat od tego terminu. Po

up³ywie powy¿szych terminów akcje te mog¹ byæ przedmiotem obrotu. Sprzy-

jaj¹ temu dodatkowo towarzysz¹ce prywatyzacji porozumienia socjalne, zawie-

rane przez inwestora strategicznego z dzia³aj¹cymi w prywatyzowanej spó³ce
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organizacjami zwi¹zkowymi. W porozumieniach tych czêsto przewiduje siê

mo¿liwoœæ zbycia przez pracowników akcji na rzecz inwestora na korzystnych

warunkach, np. poprzez ustalenie gwarantowanej ceny. W zwi¹zku tym podno-

si siê, ¿e akcjonariat pracowniczy traktowany jest przez przepisy ustawy instru-

mentalnie i nie ma w rzeczywistoœci na celu trwa³ego zwi¹zania pracowników

z zak³adem pracy���.

Na koniec, na uwagê jako przejaw wspó³zarz¹dzania zas³uguje uprawnie-

nie zak³adowej organizacji zwi¹zkowej do ustalania wraz z pracodawc¹ zasad

wykorzystania zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych, w tym podzia³u

œrodków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje dzia³alnoœci (art. 27

ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych���,

dalej: „u.z.f.œ.s.”) Powy¿sze ustalenia powinny zostaæ zawarte w regulaminie

uzgodnionym z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹. Uzgodnienia z zak³adow¹

organizacj¹ zwi¹zkow¹ wymaga równie¿ przyznawanie pracownikom œwiad-

czeñ z funduszu.

3. Uzgadnianie

Uprawnienia uzgadniaj¹ce z pewnoœci¹ s³u¿¹ propagowaniu idei dialogu

w zak³adzie pracy. Mog¹ one byæ realizowane przez zak³adowe organizacje

zwi¹zkowe, a w razie ich braku, w niektórych przypadkach przez przedstawi-

cieli pracowników.

3.1. Uprawnienia uzgadniaj¹ce organizacji zwi¹zkowych

Do uprawnieñ uzgadniaj¹cych organizacji zwi¹zkowych nale¿¹ uprawnie-

nia w zakresie:

– uzgadniania regulaminu wynagradzania (art. 77� § 4 k.p. i art. 30 ust. 5 u.z.z.);

– uzgadniania regulaminu pracy (art. 104� k.p. i art. 30 ust. 5 u.z.z.);

– uzgodnienia zawieszenia stosowania w ca³oœci lub w czêœci przepisów prawa

pracy (art. 9� k.p.);

– uzgodnienia stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracow-

ników ni¿ wynikaj¹ce z umów o pracê zawartych z tymi pracownikami (art.

23�
 k.p.);

– uzgadniania postanowieñ regulaminu wynagradzania w sprawie wysokoœci

odpisu na fundusz lub nietworzenia funduszu (art. 4 ust. 3 u.z.f.œ.s.);

– zawarcia porozumienia w sprawie warunków stosowania telepracy (art. 67�

k.p.);
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– zawarcia z pracodawc¹ porozumienia, okreœlaj¹cego zasady postêpowania

w sprawach dotycz¹cych pracowników objêtych zamiarem grupowego zwol-

nienia (art. 3 u.z.g.);

– zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebez-

piecznych lub zwi¹zanych z du¿ym wysi³kiem fizycznym b¹dŸ umys³owym

(art. 151� § 4 k.p. )

– przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o ³agodzeniu skut-

ków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców��� (dalej

„u.³.s.k.e.p.p.”).

Zgodnie z treœci¹ art. 77� § 4 k.p., regulamin wynagradzania ustala pracodaw-

ca. Je¿eli jednak w zak³adzie pracy dzia³a zak³adowa organizacja zwi¹zkowa,

pracodawca uzgadnia z ni¹ regulamin wynagradzania. Oznacza to, i¿ postano-

wienia regulaminu wynagradzania, na które zak³adowa organizacja zwi¹zkowa

nie wyrazi³a zgody, nie bêd¹ mia³y mocy obowi¹zuj¹cej. W literaturze przewa¿a

bowiem pogl¹d, i¿ w razie braku zgody na treœæ ca³ego regulaminu wynagra-

dzania, akt ten nie mo¿e byæ wydany przez pracodawcê samodzielnie��	.

Je¿eli u danego pracodawcy dzia³a kilka zwi¹zków zawodowych, to zgodnie

z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych��� (dalej

u.z.z.) wszystkie powinny uzgodniæ wspólne stanowisko w sprawie treœci regu-

laminu i przedstawiæ je pracodawcy w terminie 30 dni. Stanowiskiem tym pra-

codawca jest zwi¹zany. Zatem, gdy jest ono negatywne wobec propozycji

pracodawcy, nie mo¿e on samodzielnie ustaliæ treœci regulaminu wynagradza-

nia. Je¿eli wspólne stanowisko zostanie przedstawione tylko przez organizacje

reprezentatywne w rozumieniu art. 241��
 k.p., równie¿ wi¹¿e ono pracodawcê

i je¿eli jest negatywne, zamyka drogê do samodzielnego ustalenia przez praco-

dawcê regulaminu wynagradzania���.

Je¿eli zwi¹zki nie uzgodni¹ stanowiska i nie przedstawi¹ go pracodawcy

w terminie 30 dni (art. 30 ust. 5 u.z.z.), pracodawca jest uprawniony do ustalenia

regulaminu wynagradzania samodzielnie. Wydaje siê, ¿e bêdzie to jedyna sytu-

acja, w której pracodawca, u którego dzia³a kilka organizacji zwi¹zkowych,

bêdzie móg³ po up³ywie owych 30 dni sam ustaliæ treœæ regulaminu���. Wówczas

pracodawca ma obowi¹zek rozpatrzyæ wszystkie stanowiska zak³adowych orga-

nizacji zwi¹zkowych. Oznacza to, ¿e pracodawca ma obowi¹zek zapoznaæ siê

z nimi i je przeanalizowaæ. Odrêbne stanowiska poszczególnych organizacji

zwi¹zkowych nie wi¹¿¹ zatem pracodawcy.
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Powy¿sze powoduje, i¿ procedura uzgadniania treœci regulaminu wynagra-

dzania z zak³adow¹ organizacja zwi¹zkow¹ nabiera charakteru obligatoryjnego,

a jej pominiecie uniemo¿liwia skuteczne ustalenie treœci regulaminu. Gdyby bo-

wiem regulamin wynagradzania zosta³ prze pracodawcê wydany bez wymaga-

nego uzgodnienia, nie ma on mocy wi¹¿¹cej���. Je¿eli natomiast w zak³adzie

pracy nie dzia³a zak³adowa organizacja zwi¹zkowa, pracodawca ustala regula-

min wynagradzania samodzielnie.

Ustalenie przez pracodawcê regulaminu pracy równie¿ wymaga uzgodnie-

nia jego treœci z zak³adow¹ organizacja zwi¹zkow¹ (art. 104� k.p.). W razie, gdy

w zak³adzie pracy dzia³a tylko jedna zak³adowa organizacja zwi¹zkowa, praco-

dawca powinien z ni¹ ustaliæ termin, w czasie którego uzgodniona ma zostaæ

treœæ regulaminu pracy. W razie nieuzgodnienia treœci regulaminu w powy-

¿szym terminie, pracodawca jest uprawniony do samodzielnego ustalenia regu-

laminu, pod warunkiem jednak, i¿ podj¹³ próbê jego uzgodnienia z organizacj¹

zwi¹zkow¹. Je¿eli organizacja zwi¹zkowa nie bêdzie zainteresowana ustaleniem

czasu trwania negocjacji, nale¿y przyj¹æ, i¿ nie mog¹ siê one przed³u¿aæ w nie-

skoñczonoœæ. Jeœli pracodawca zaproponuje organizacji jakiœ termin i ta nie ze-

chce go przyj¹æ, a równoczeœnie nie z³o¿y w³asnej propozycji, która by³aby dla

pracodawcy do zaakceptowania, wówczas mo¿na uznaæ, ¿e pracodawca mo¿e

samodzielnie wydaæ regulamin po up³ywie ustalonego przez siebie terminu.

Pracodawca nie mo¿e byæ bowiem pozbawiony prawa do wydania regulaminu

pracy wobec przed³u¿ania siê negocjacji���.

W sytuacji, gdy w zak³adzie pracy dzia³a wiêcej ni¿ jedna zak³adowa organi-

zacja zwi¹zkowa, wszystkie organizacje zwi¹zkowe lub przynajmniej organiza-

cje zwi¹zkowe reprezentatywne, powinny przedstawiæ pracodawcy wspólne

stanowisko w ci¹gu 30 dni (art. 30 ust. 5 u.z.z.). W razie braku przedstawienia ta-

kiego stanowiska, pracodawca, zgodnie z tym przepisem wydaje samodzielnie

regulamin pracy, po rozpatrzeniu odrêbnych stanowisk wszystkich organizacji.

Je¿eli stanowisko to zosta³o przedstawione, lecz nie aprobuje projektu regulami-

nu pracy proponowanego przez pracodawcê, wówczas pracodawca i organiza-

cje zwi¹zkowe powinny ustaliæ termin, w którym ma byæ uzgodniona treœæ

regulaminu. W razie nieuzgodnienia treœci regulaminu w tym terminie, praco-

dawca mo¿e sam ustaliæ treœæ regulaminu pracy���. Przyjêcie odmiennego

pogl¹du oznacza³oby, ¿e niewykonanie obowi¹zku polegaj¹cego na wprowa-

dzeniu regulaminu pozbawione by³oby sankcji prawnej oraz by³oby niezgodne

z wyk³adni¹ funkcjonaln¹ oraz systemow¹ przepisów dotycz¹cych regulami-
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nów pracy���. W sytuacji, w której w zak³adzie pracy nie dzia³a ¿adna zak³ado-

wa organizacja zwi¹zkowa, regulamin pracy wydaje pracodawca samodzielnie.

Uzgodnienia z przedstawicielami pracowników wymaga równie¿ zawiesze-

nie stosowania w ca³oœci lub w czêœci przepisów prawa pracy w trybie art. 9� k.p.

Mo¿liwoœæ ta nie dotyczy wszystkich przepisów prawa pracy, ale tylko przepi-

sów wewn¹trzzak³adowych (takich jak regulaminy pracy, wynagradzania, pre-

miowania, pakiety socjalne, porozumienia zbiorowe), które w swej treœci

reguluj¹ prawa i obowi¹zki stron stosunków pracy. Przy czym przepisy uk³adu

zbiorowego pracy mog¹ ulec zawieszeniu na podstawie art. 241�� § 3 k.p.

Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów pra-

wa pracy zawierane jest pomiêdzy pracodawc¹ i reprezentuj¹c¹ pracowników

organizacj¹ zwi¹zkow¹. Z uwagi na fakt, i¿ powinna byæ ona stron¹ porozumie-

nia, brak jej zgody uniemo¿liwia jego zawarcie. W razie reprezentowania pracow-

ników przez kilka organizacji zwi¹zkowych, powinny one przedstawiæ

wspólnie uzgodnione stanowisko w trybie art. 30 ust. 5 u.z.z. W razie nieprzed-

stawienia takiego stanowiska w wymaganym terminie, przez przynajmniej

organizacje zwi¹zkowe reprezentatywne, porozumienie nie mo¿e zostaæ zawar-

te���. Jeœli u danego pracodawcy nie dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe, partnerem do

zawarcia takiego porozumienia jest przedstawicielstwo pracowników wy³onio-

ne w trybie przyjêtym u danego pracodawcy. Przepisy prawa pracy nie reguluj¹

trybu wy³aniania przedstawicielstwa pracowników. Je¿eli tryb wyboru przed-

stawicielstwa pracowników nie zosta³ ukszta³towany w zak³adzie pracy w spo-

sób zwyczajowy, to powinien on zostaæ ustalony przez za³ogê. Bez wyboru

przedstawicielstwa pracowników zawieszenie przepisów wewn¹trzzak³ado-

wych nie jest mo¿liwe���. O tym czy dana sytuacja finansowa pracodawcy uza-

sadnia zawieszenie stosowania przepisów decyduj¹ wiêc strony zawieraj¹ce

porozumienia, czyli pracodawca i reprezentuj¹ca pracowników organizacja

zwi¹zkowa, a jeœli ta nie dzia³a w zak³adzie – przedstawicielstwo pracowników.

Sytuacja finansowa pracodawcy stanowi¹ca podstawê zawieszenia stosowania

przepisów prawa pracy nie podlega bowiem kontroli s¹du pracy��	.

Ponadto, uzgodnieniu z zak³adow¹ organizacja zwi¹zkow¹ podlega stoso-

wanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników ni¿ wynikaj¹ce

z umów o pracê zawartych z tymi pracownikami na podstawie art. 23�
 k.p. Wa-

runki te nie mog¹ byæ jednak mniej korzystne ni¿ wynikaj¹ce z przepisów k.p.,

innych ustaw i aktów wykonawczych. W przypadku, gdy organizacja zwi¹zko-

wa nie wyrazi zgody na powy¿sz¹ zmianê, nie mo¿e ona zostaæ przez praco-

dawcê wprowadzona samodzielnie���.
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Zgodnie z treœci¹ art. 4 ust. 3 u.z.f.œ.s., postanowienia regulaminu wynagra-

dzania w sprawie wysokoœci odpisu na fundusz lub nietworzenia funduszu,

wymaga uzgodnienia z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹. Przez „uzgodnie-

nie” nale¿y rozumieæ uzyskanie zgody zak³adowej organizacji zwi¹zkowej na

przedstawione przez pracodawcê propozycje w sprawie kszta³tu zak³adowej

dzia³alnoœci socjalnej. Bez osi¹gniêcia porozumienia z organizacj¹ zwi¹zkow¹

pracodawca nie bêdzie móg³ jednostronnie wprowadziæ zmian do regulaminu

wynagradzania���. Ponadto, pracodawca okreœla w regulaminie uzgodnionym z

zak³adow¹ organizacja zwi¹zkow¹ zasady i warunki korzystania z us³ug i œwia-

dczeñ finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania œrodków fundu-

szu na poszczególne cele i rodzaje dzia³alnoœci socjalnej (art. 8 ust. 2 u.z.f.œ.s.).

Je¿eli w zak³adzie pracy dzia³a wiêcej ni¿ jedna organizacja zwi¹zkowa, to

z mocy art. 30 ust. 5 u.z.z. wszystkie organizacje zwi¹zkowe lub przynajmniej

organizacje reprezentatywne, powinny przedstawiæ wspólnie uzgodnione sta-

nowisko w sprawie regulaminu wynagradzania. W przypadku, gdy organizacje

te nie przedstawi¹ wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, to de-

cyzjê podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrêbnych stanowisk organizacji

zwi¹zkowych. Jeœli organizacje zwi¹zkowe przedstawi¹ wspólne, ale negatywne

stanowisko, to zaproponowany przez pracodawcê regulamin wynagradzania

nie mo¿e byæ przyjêty do stosowania���. Je¿eli natomiast organizacje zwi¹zkowe

nie mog¹ uzgodniæ wspólnego stanowiska, pracodawca mo¿e wydaæ regulamin

wynagradzania rozpatruj¹c uprzednio odrêbne stanowiska organizacji zwi¹zko-

wych, które jednak nie s¹ dla niego wi¹¿¹ce. W takim przypadku pracodawca

bêdzie móg³ samodzielnie okreœliæ w treœci regulaminu wysokoœæ odpisów do-

konywanych na zak³adowy fundusz socjalny albo podj¹æ decyzjê o nieutworze-

niu funduszu.

Zak³adowa organizacja zwi¹zkowa posiada równie¿ kompetencjê do zawar-

cia porozumienia w sprawie warunków stosowania telepracy (art. 67� k.p.).

W przypadku, gdy w zak³adzie pracy dzia³a kilka zak³adowych organizacji

zwi¹zkowych, pracodawca powinien uzgodniæ treœæ porozumienia z organiza-

cjami zwi¹zkowymi reprezentatywnymi. Je¿eli w okresie 30 dni od dnia przed-

stawienia projektu porozumienia przez pracodawcê, nie dojdzie do zawarcia

porozumienia, pracodawca okreœla warunki stosowania telepracy w regulami-

nie, który wydaje samodzielnie. Dotyczy to zarówno przypadku, gdy w zak³ad-

zie pracy dzia³a jedna zak³adowa organizacja zwi¹zkowa, jak i sytuacji, gdy

dzia³a ich kilka. W takim przypadku pracodawca powinien uwzglêdniæ ustale-
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nia podjête z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi w toku uzgadniania

porozumienia.

Zgodnie z treœci¹ art. 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasa-

dach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹-

cych pracowników��� (dalej: u.z.g.), zak³adowym organizacjom zwi¹zkowym

zosta³o przyznane uprawnienie do zawarcia z pracodawc¹ porozumienia, okreœ-

laj¹cego zasady postêpowania w sprawach dotycz¹cych pracowników objêtych

zamiarem grupowego zwolnienia, a tak¿e obowi¹zki pracodawcy w zakresie

niezbêdnym do rozstrzygniêcia innych spraw pracowniczych zwi¹zanych z za-

mierzonym grupowym zwolnieniem. Treœæ porozumienia powinna zostaæ

uzgodniona ze wszystkimi zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi, albo

przynajmniej z organizacjami reprezentatywnymi. Je¿eli nie jest to mo¿liwe,

zasady postêpowania w sprawach dotycz¹cych pracowników objêtych zamia-

rem grupowego zwolnienia ustala pracodawca w regulaminie, uwzglêdniaj¹c,

w miarê mo¿liwoœci, propozycje przedstawione w ramach konsultacji przez

zak³adowe organizacje zwi¹zkowe.

Zawarcie porozumienia z zak³adow¹ organizacja zwi¹zkow¹ w sprawie

ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych lub zwi¹zanych z du¿ym

wysi³kiem fizycznym b¹dŸ umys³owym, przewiduje przepis art. 151� § 4 k.p.

Wreszcie, z uzgadnianiem mamy do czynienia w przypadku zawierania po-

rozumienia w sprawie na mocy przepisów u.³.s.k.e.p.p. Wspomnieæ tu nale¿y

o porozumieniu w sprawie przed³u¿enia okresu rozliczeniowego czasu pracy

(art. 9 ust. 5 u.³.s.k.e.p.p.), porozumieniu w sprawie ustalenia indywidualnego

rozk³adu czasu pracy pracownika przez pracodawcê (art. 10 ust. 3 u.³.s.k.e.p.p.)

oraz porozumieniu o obni¿eniu wymiaru czasu pracy na okres nie d³u¿szy ni¿

6 miesiêcy i nie wiêcej ni¿ do polowy pe³nego wymiaru (art. 12 ust. 3

u.³.s.k.e.p.p.). Powy¿sze porozumienia powinny zostaæ zawarte ze wszystkimi

zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi, albo przynajmniej z organizacjami

reprezentatywnymi.

3.2. Uprawnienia uzgadniaj¹ce przedstawicieli pracowników

Obowi¹zuj¹ce przepisy przyznaj¹ szereg uprawnieñ w zakresie uzgadnia-

nia przedstawicielom pracowników. S¹ to nastêpuj¹ce uprawnienia:

– uzgodnienie zawieszenia stosowania w ca³oœci lub w czêœci przepisów prawa

pracy (art. 9� k.p.);

– uzgodnienie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracow-

ników ni¿ wynikaj¹ce z umów o pracê zawartych z tymi pracownikami (art.

23�
 k.p.);
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– ustalanie wysokoœci odpisu na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych

oraz ustalania, i¿ fundusz nie bêdzie tworzony (art. 4 ust. 3 u.z.f.œ.s.).

Bardzo wa¿ne uprawnienia, gwarantuj¹ce realny wp³yw na sytuacjê pracow-

ników, przyznaj¹ im przepisy art. 9� k.p. oraz 23�
 k.p. W myœl art. 9� k.p., poro-

zumienie o zawieszeniu stosowania w ca³oœci lub czêœci przepisów prawa pracy

zawiera z pracodawc¹ przedstawicielstwo pracowników, je¿eli pracodawca nie

jest objêty dzia³aniem organizacji zwi¹zkowej. W przepisie tym mowa jest

o przedstawicielstwie pracowników wy³onionym w trybie przyjêtym u tego

pracodawcy.

Na gruncie art. 23�
 k.p., przedstawicielstwo pracowników uprawnione jest

natomiast, w razie, gdy pracownicy nie s¹ objêci dzia³aniem organizacji

zwi¹zkowej, do zawarcia porozumienia z pracodawca o stosowaniu mniej

korzystnych warunków zatrudnienia pracowników ni¿ wynikaj¹ce z umów

o pracê tych pracowników. Równie¿ w tym przypadku wybór przedstawiciel-

stwa nastêpuje w trybie przyjêtym u danego pracodawcy.

Zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników w sprawie usta-

lenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych lub zwi¹zanych z du¿ym

wysi³kiem fizycznym b¹dŸ umys³owym, w przypadku, gdy w zak³adzie pracy

nie dzia³a zak³adowa organizacja zwi¹zkowa, przewiduje przepis art. 151� § 4

k.p. Przedstawiciele ci winni zostaæ wybrani w trybie przyjêtym u danego pra-

codawcy.

Pomiêdzy pojêciem „przedstawiciele” a „przedstawicielstwo” mo¿na

dostrzec ró¿nicê. Polega ona na tym, ¿e przedstawicielstwo mo¿e byæ jednooso-

bowe. U¿ycie pojêcia „przedstawiciele” narzuca wyk³adniê, zgodnie z któr¹ ta

forma reprezentacji musi byæ wieloosobowa. Nie dostrzegamy przy tym racjo-

nalnoœci takiego rozró¿nienia���.

Ustawodawca nie wprowadza ¿adnych bli¿szych regu³ i sposobów postêpo-

wania, jakim powinien odpowiadaæ „tryb przyjêty u pracodawcy”. W szczegól-

noœci nie wprowadza wymogu tajnoœci, parytetów reprezentacji grup

zawodowych, formy wyboru itp. Nie ustala tak¿e, kto ma ustaliæ tryb postêpo-

wania. W braku wewnêtrznych regulacji w tym zakresie niew¹tpliwie przes¹dza

zwyczaj, o ile mia³ miejsce. Je¿eli takowego nie ma (np. s¹ to pierwsze wybory

przedstawicieli), to nie mo¿na odmówiæ pracodawcy prawa do jednostronnego

ustalenia regu³ wyborów, o ile nie prowadz¹ one de facto do wskazania repre-

zentantów przez niego samego. Nie mo¿na jednak tak¿e odmówiæ pracowni-

kom inicjatywy lub wp³ywu na wypracowanie tego trybu. W tym kontekœcie

brak ustawowych, nawet ogólnych kryteriów nale¿y uznaæ za mankament. Wy-

daje siê jednak, ¿e powy¿sze kryteria mo¿na jednak czêœciowo wywieœæ z same-

go faktu, ¿e wybierani s¹ (wy³aniani) przedstawiciele pracowników. Powy¿sze
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oznacza, ¿e definitywnie wykluczone jest desygnowanie przedstawicieli przez

pracodawcê lub osobê, która z natury ich stanowisk pracy reprezentuj¹ interesy

pracodawcy ni¿ pracowników. Ale zakaz desygnowania nie oznacza zakazu

uczestniczenia takich osób w procesie wyborczym, jak równie¿ nie pozbawia

uprawnienia do bycia wybranym. Nie mo¿na przyj¹æ, ¿e pe³nienie stanowiska

kierowniczego z zasady oznacza wy³¹czenie z wyboru. Tyle, ¿e im wy¿sze sta-

nowisko zajmuje przedstawiciel pracowników w strukturze pracodawcy, tym

bardziej demokratyczna winna byæ procedura wyborów, aby unikn¹æ zarzutu

wyboru narzuconego przez pracodawcê���.

Pomin¹wszy oczywiœcie niedopuszczalny proceder narzucenia przedstawi-

ciela przez pracodawcê, to z faktu, ¿e osoba ta ma reprezentowaæ pracowników

wywieœæ nale¿y inne zasady, jakie winny mieæ zastosowanie w procesie

wy³aniania przedstawiciela. Przede wszystkim bêdzie to stworzenie warunków

do mo¿liwoœci czynnego lub biernego udzia³u w wyborze dla wszystkich, albo

przynajmniej dla reprezentatywnej grupy pracowników.��� To, czy pracownicy

w sposób rzeczywisty z powy¿szych mo¿liwoœci skorzystaj¹ jest przy tym nie-

istotne.

Stworzenie powy¿szych warunków zak³ada tak¿e stworzenie barier dla nie-

zgodnej z prawem presji ze strony pracodawcy, co nie oznacza jednak, ¿e musi

on byæ zupe³nie bierny. Sam fakt komunikowania siê z pracownikami oraz wy-

ra¿ania pogl¹dów nie stanowi jeszcze o tym, ¿e wymuszono wybór niezgodny

z wol¹ pracowników. Zreszt¹ przyj¹æ nale¿y, ¿e aktywnoœæ pracodawcy mo¿e

byæ doœæ naturalnym elementem procesu wyboru przedstawicieli pracowników.

Pracodawca mo¿e wszak inicjowaæ dokonanie wyboru czy to poprzez rozpro-

pagowanie idei wyboru, czy te¿ wrêcz poprzez zorganizowanie wyborów. Nale¿y

odnotowaæ podobne wypowiedzi w literaturze. Nawet jeœli ró¿ni¹ siê szcze-

gó³ami, to s¹ one – poza kilkoma stwierdzenia – niesprzeczne z powy¿szymi

wywodami���.

Wskazuje siê wiêc, ¿e z regu³y wybór powierzony bêdzie zebraniu za³ogi

i mo¿e mieæ miejsce ad hoc
���

. Wskazuje siê, ¿e procedury wyboru s¹ w istocie

procedur¹ wy³aniania, co wyklucza wybór osoby nie bêd¹cej pracownikiem��	.

Analizuj¹c zagadnienie tak¿e na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych,

£. Pisarczyk i E. Latos-Mi³kowska podkreœlaj¹, ¿e procedura wy³aniania przed-
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stawicieli pracowników nie mo¿e prowadziæ do uzale¿nienia przedstawiciel-

stwa od pracodawcy. Wybór przedstawicieli pracowników nie mo¿e byæ

traktowany jedynie jako wype³nienie wymogu formalnego, ale tak¿e jako zwiêk-

szenie ochrony pracowników. Autorzy uznaj¹ za konieczn¹ inicjatywê pracodaw-

cy w wyborze, zastrzegaj¹c od razu, ¿e termin wyznaczony przez pracodawcê

na wybór przedstawicieli musi byæ wystarczaj¹cy do przeprowadzenia wybo-

rów. Sam pracodawca nie mo¿e ingerowaæ w proces wyborczy���. Dominuj¹ca

czêœæ Autorów stoi na stanowisku, ¿e przedstawicielami pracowników mog¹ byæ

tylko osoby u niego zatrudnione, choæ z ró¿n¹ argumentacj¹. K.W. Baran,

akcentuje – tak¿e na gruncie wyborów przedstawicielstwa przy konsultowaniu

regulaminu zwolnieñ grupowych – ¿e winno byæ ono wy³aniane w równych

i tajnych wyborach a tryb wy³aniania przedstawicieli pracowników jednostron-

nie okreœla pracodawca. Ze wzglêdów funkcjonalnych przedstawicielami pracow-

ników mog¹ byæ tylko osoby zatrudnione u podmiotu planuj¹cego zwolnienia

grupowe w ramach stosunku pracy���. Dostrzegaj¹c atuty wskazanych przez

K.W. Barana standardów, nie podzielam jednak tego pogl¹du. Jest to bowiem

raczej po¿¹dany postulat a nie wymóg prawny. Zw³aszcza, ¿e w konkretnych

przypadkach mo¿na zapewniæ rzetelny wybór bez zachowania tajnoœci. Nie

mo¿na te¿ wykluczyæ, ¿e dojdzie do samoorganizacji pracowników, którzy do-

konaj¹ wyborów bez inicjatywy lub pomocy pracodawcy. Na tle innych regulacji

dotycz¹cych wy³onienia przedstawicieli lub przedstawicielstwa pracowników

wypowiedzi s¹ jeszcze bardziej lakoniczne. I tak, na gruncie art. art. 9� k.p. wy-

powiedziano pogl¹d, ¿e powinno ono byæ wy³onione w drodze demokratycz-

nych wyborów, co rozumiemy jako wybory bez przymusu pracodawcy, nie

podejmuj¹c siê definiowania pojêcia demokracji w tym konkretnym aspekcie���.

Wreszcie, wspomnieæ nale¿y o uprawnieniu dotycz¹cym ustalania wysoko-

œci odpisu na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych oraz ustalania, i¿ fun-

dusz nie bêdzie tworzony. Je¿eli w zak³adzie pracy nie dzia³a zak³adowa

organizacja zwi¹zkowa, pracodawca czyni powy¿sze ustalenia z pracownikiem

wybranym przez za³ogê do reprezentowania jej interesów (art. 4 ust. 3 u.z.f.œ.s.).

Ponadto, w razie, gdy u pracodawcy nie dzia³a zak³adowa organizacja zwi¹zko-

wa, uzgadnia on regulamin okreœlaj¹cy zasady i warunki korzystania z us³ug

i œwiadczeñ finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania œrodków fun-

duszu na poszczególne cele i rodzaje dzia³alnoœci socjalnej, z pracownikiem wy-

branym przez za³ogê do reprezentowania jej interesów. (art. 8 ust. 2 u.z.f.œ.s.).
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W literaturze zwraca siê uwagê na fakt, i¿ cele pracowników oraz organiza-

cji zwi¹zkowych uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu zak³adem pracy nie pokrywaj¹

siê. Zwi¹zki zawodowe, z racji pe³nionej funkcji, polegaj¹cej na obronie praw

i interesów pracowniczych, zabiegaj¹ przede wszystkim o jak najwiêksze przy-

wileje i korzyœci dla pracowników. Tymczasem dzia³alnoœæ za³ogi oparta jest

o starania o dobro zak³adu pracy. Interes pracowników jest wiêc w tym wypad-

ku pojmowany szerzej i bardziej d³ugofalowo���.

4. Uprawnienia konsultacyjne pracowników lub ich przedstawicieli

Uprawnienia konsultacyjne stanowi¹ wyraz wspomagania przez ustawodaw-

cê dialogu spo³ecznego. Mog¹ byæ realizowane przez organizacje zwi¹zkowe

lub przez innego rodzaju przedstawicieli pracowników.

4.1. Uprawnienia konsultacyjne organizacji zwi¹zkowych

Uprawnienia organizacji zwi¹zkowych obejmuj¹ przede wszystkim konsul-

tacjê w przed przeprowadzeniem planowanego zwolnienia grupowego.

Na mocy art. 2 u.z.g., pracodawca, przed przeprowadzeniem zwolnienia

grupowego, ma obowi¹zek skonsultowaæ zamiar jego przeprowadzenia z zak³ado-

wymi organizacjami zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi u tego pracodawcy. Konsulta-

cja dotyczyæ ma w szczególnoœci mo¿liwoœci unikniêcia lub zmniejszenia

rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych zwi¹zanych z tym

zwolnieniem, w tym zw³aszcza mo¿liwoœci przekwalifikowania lub przeszkole-

nia zawodowego, a tak¿e uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych

pracowników. Je¿eli chodzi o formê konsultacji, przepisy nie formu³uj¹ tu ¿ad-

nych wymogów. W czasie konsultacji pracodawca jest obowi¹zany przekazaæ

zak³adowym organizacjom zwi¹zkowym tak¿e inne ni¿ przekazane dotychczas

na mocy art. 2 ust. 3 u.z.g. informacje, je¿eli mog¹ one mieæ wp³yw na przebieg

konsultacji oraz treœæ póŸniejszego porozumienia. Przyjmuje siê, ¿e te informa-

cje dodatkowe mog¹ byæ przekazane w formie dowolnej���. Procedura konsul-

tacyjna ma charakter obligatoryjny i nie mo¿e zostaæ pominiêta. W razie

zaniechania konsultacji z³o¿one oœwiadczenia woli bêd¹ wadliwe, a pracowni-

kowi przys³ugiwaæ bêd¹ uprawnienia przewidziane w treœci art. 45 k.p.���
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4.2. Uprawnienia konsultacyjne innych przedstawicieli pracowników

Do podstawowych uprawnieñ konsultacyjnych zaliczamy prawo do konsul-

tacji:

– przyznane radzie pracowników w sprawach objêtych zakresem u.i.p.p.k.

– zamiaru grupowego zwolnienia (art. 2 ust. 7 u.z.g.),

– warunków stosowania telepracy (art. 67� § 4 k.p.),

– dzia³añ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy (art. 237��
 § 1 k.p.),

– na gruncie przedsiêbiorstw pañstwowych w wypadkach przewidzianych w

u.p.p. oraz u.s.z.p.p.,

– realizowane przez europejskie rady zak³adowe w zakresie okreœlonym prze-

pisami ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zak³ado-

wych��� (dalej: „u.e.r.z.”),

– realizowane przez przedstawicieli pracowników w spó³ce europejskiej

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowa-

niu interesów gospodarczych i spó³ce europejskiej��� (dalej: „u.s.e.”),

– realizowane przez przedstawicieli pracowników w spó³dzielni europejskiej

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2006 o spó³dzielni europejskiej���

(dalej: „u.sp.e.”).

4.2.1. Uprawnienia konsultacyjne rady pracowników

Przechodz¹c do bardziej szczegó³owych rozwa¿añ, nale¿y stwierdziæ, ¿e

konsultacji z rada pracowników podlegaj¹ te same kwestie, o których praco-

dawca zobowi¹zany jest informowaæ radê, z pominiêciem jednak dzia³alnoœci

i sytuacji ekonomicznej pracodawcy i przewidywanych w tym zakresie zmian

(art. 14 ust. 1 u.i.p.p.k.). Konsultacje prowadzone s¹ w oparciu o przekazane ra-

dzie pracowników informacje oraz opiniê przedstawion¹ przez radê pracowni-

ków i ewentualne zdanie odrêbne cz³onka rady. Konsultacje powinny byæ

prowadzone w terminie umo¿liwiaj¹cym pracodawcy podjêcie dzia³añ w spra-

wach objêtych konsultacjami. Oznacza to, i¿ proces konsultacji powinien byæ

uprzedni w stosunku do podejmowanej przez pracodawcê decyzji, a nie nastêp-

czy��	. Je¿eli zaœ chodzi o wyprzedzenie, z jakim powinno siê to odbywaæ, to

pracodawca powinien wzi¹æ pod uwagê równie¿ czas potrzebny na wypraco-

wanie przez radê stanowiska i przeprowadzenie przynajmniej jednego spotkania
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z rad¹, dotycz¹cego przedmiotu konsultacji. Oczywiœcie strony mog¹ umówiæ

siê na wiêksza liczbê spotkañ, ale nie ma takiego obowi¹zku���.

Obowi¹zek prowadzenia konsultacji jest obowi¹zkiem starannego dzia³ania,

a nie osi¹gniêcia rezultatu. Oznacza to, i¿ na pracodawcy spoczywa obowi¹zek

prowadzenia dzia³añ zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia porozumienia, poprzez wy-

mianê pogl¹dów i podjêcie dialogu z rad¹. Pracodawca nie ma wiêc obowi¹zku

uzgodnienia z rad¹ wspólnego stanowiska i zawarcia porozumienia���. W kon-

sekwencji nale¿y przyj¹æ, i¿ obowi¹zek przeprowadzenia konsultacji jest

spe³niony, gdy pracodawca i rada pracowników, po przeprowadzeniu wszystkich

dzia³añ, o których mowa w art. 14, nie osi¹gnêli porozumienia.

Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ nienale¿yte przeprowadzenie konsultacji, b¹dŸ

jej ca³kowite pominiêcie, nie bêdzie dostatecznym powodem do zablokowania

decyzji i dzia³añ pracodawcy. Mo¿e jednak skutkowaæ odpowiedzialnoœci¹ pra-

codawcy za wykroczenie okreœlone w art. 19 u.i.p.p.k.���

Nadmieniæ trzeba, ¿e konsultacje powinny odbyæ siê przy udziale osób po-

siadaj¹cych odpowiednie kompetencje. Dotyczy to zarówno strony pracodaw-

cy, jak i rady pracowników. W odniesieniu do pracodawcy wymóg ten oznacza,

i¿ je¿eli dzia³ania planowane s¹ na szczeblu wy¿szym ni¿ poziom pracodawcy,

np. przez zarz¹d przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego strukturê wielozak³adow¹,

konieczny bêdzie udzia³ przedstawiciela tego¿ zarz¹du.

Na koniec dodaæ nale¿y, ¿e procedura konsultacji z rad¹ pracowników funk-

cjonuje niezale¿nie od procedur konsultacyjnych z organizacjami zwi¹zkowymi

oraz innymi przedstawicielami pracowników. Podobny pogl¹d wyra¿any jest

tak¿e przez innych autorów. I tak B. Wagner uwa¿a, ¿e konsultacje z rad¹ pra-

cowników nie wyczerpuj¹ trybu konsultacji z przedstawicielami pracowników

(np. w sytuacji zwolnieñ grupowych, gdy u pracodawcy nie dzia³a ¿adna orga-

nizacja zwi¹zkowa), a rada pracowników nie mo¿e wystêpowaæ w charakterze

innych przedstawicielstw���. Pogl¹d ten zdecydowanie popieram. W podobnym

tonie wypowiadaj¹ siê tak¿e inni autorzy���. Odmienny pogl¹d wyra¿a, jak siê

wydaje, L. Florek, wskazuj¹c, ¿e odmienna wyk³adnia prowadzi³aby do dublo-

wania kompetencji, choæ pogl¹d Autora mo¿na odczytywaæ i w ten sposób, ¿e

nie wyklucza on mo¿liwoœci, aby rada spe³nia³a funkcje przedstawicielskie���.

Z kolei G. GoŸdziewicz stwierdza, ¿e mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e kompetencje

����	� ��	��
��� ���	 ��������� ���	�	���	 ����� ���
� 51

��� ���� �� ��'�	��
� /� ��8��"�
�� *�(	�	�����.� 	� ���I �� &�'(�)
� !���.� 	� 0$�
��� ���� �� &��,��� �� �� &��,���� /� 2��,����(
�� :����� 	 ��(	�	�����.� 	� #0I �� ��'�	��
� / ��8�:

�"��
�� *�(	�	�����.� 	� 0?�
��� ���� �� &�'(�)
� !���.� 	� 0��
��� ���� @� ��6���� �	�	������� ��������� �� ����
�� ������ 	 ��(	�	����� ���
	����%� � ������	��,

������ � ��� �	������
��� ��� �� &�'(�)
 ����� � *�(	�	����� � �	�����	�����.� 	� ���4����
��� ���� /� �.���(> /�� :����� 	 ��(	�	����� ���
	����%� � ������	�������� � ��� �	������
��# �	,

������� ���%+ ���#� 	� 1#41? ���� �� ��'�	��
� /� ��8��"��
�� *�(	�	�����.� 	� ���
��� ���� C� J,���
� ����	 ���
	����%� �	 ��(	��
�� � �	������
��� 5/������ ����� ���()7 ����� �� 1� 	� ����



rady pracowników mog¹ zostaæ zwiêkszone o zagadnienia realizowane obecnie

przez inne przedstawicielstwa pracownicze, wskazuj¹c na istnienie wielu

przedstawicielstw, o czêsto konkuruj¹cych ze sob¹ kompetencjach���.

4.2.2. Uprawnienia konsultacyjne przedstawicieli pracowników ad hoc

Uprawnienia konsultacyjne przedstawicieli pracowników ad hoc nie maj¹

charakteru sta³ego i przys³uguj¹ wy³¹cznie do okreœlonej sprawy. Wyró¿niæ

wœród nich mo¿na prawo do skonsultowania zamiaru grupowego zwolnienia

(art. 2 ust. 7 u.z.g.), warunków stosowania telepracy (art. 67� § 4 k.p.) oraz

dzia³añ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy (art. 237��
 § 1 k.p.).

Uprawnienie konsultacyjne przys³uguje przedstawicielom pracowników po

pierwsze na gruncie art. 2 ust. 7 u.z.g. W przypadku, gdy u danego pracodawcy

nie dzia³aj¹ zak³adowe organizacje zwi¹zkowe, uprawnienie do skonsultowania

zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia przys³uguje przedstawicie-

lom pracowników wy³onionym w trybie przyjêtym u danego pracodawcy.

Ponadto, zgodnie z treœci¹ art. 3 ust. 5 u.z.g., je¿eli u danego pracodawcy nie

dzia³aj¹ zak³adowe organizacje zwi¹zkowe, zasady postêpowania w sprawach

dotycz¹cych pracowników objêtych zamiarem grupowego zwolnienia ustala

pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników

wy³onionymi w trybie przyjêtym u danego pracodawcy.

Przedstawiciele pracowników maj¹ ponadto prawo do skonsultowania

z pracodawc¹ regulaminu, w którym pracodawca ustala warunki stosowania

telepracy (art. 67� § 4 k.p.). Prawo to przys³uguje przedstawicielom pracowni-

ków wy³onionym w trybie przyjêtym u danego pracodawcy.

Na mocy art. 237��
 § 1 k.p., pracodawca konsultuje równie¿ z pracownikami

lub ich przedstawicielami wszystkie dzia³ania zwi¹zane z bezpieczeñstwem i hi-

gien¹ pracy, w szczególnoœci dotycz¹ce:

– zmian w organizacji pracy i wyposa¿eniu stanowisk pracy, wprowadzania no-

wych procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych,

je¿eli mog¹ one stwarzaæ zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia pracowników,

– oceny ryzyka zawodowego wystêpuj¹cego przy wykonywaniu okreœlonych

prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,

– tworzenia s³u¿by bhp lub powierzania wykonywania zadañ tej s³u¿by innym

osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy,
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– przydzielania pracownikom œrodków ochrony indywidualnej oraz odzie¿y

i obuwia roboczego,

– szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Przedstawiciele ci s¹ wybierani przez zak³adowe organizacje zwi¹zkowe,

a je¿eli u pracodawcy takie organizacje nie dzia³aj¹ – przez pracowników, w try-

bie przyjêtym w zak³adzie pracy.

4.2.3. Uprawnienia konsultacyjne w przedsiêbiorstwach pañstwowych

Przechodz¹c na grunt przedsiêbiorstw pañstwowych, nale¿y wymieniæ na-

stêpuj¹ce uprawnienia konsultacyjne organów samorz¹du przedsiêbiorstwa.

W myœl art. 18 ust. 2 u.p.p., organy przedsiêbiorstwa maj¹ prawo wyra¿enia opi-

nii w sprawie podzia³u przedsiêbiorstwa pañstwowego. Zgodnie z treœci¹ art. 27

ust. 2 u.p.p., rada pracownicza uprawniona jest do przedstawienia opinii w spra-

wie regulaminu organizacyjnego przedsiêbiorstwa. Na mocy art. 11 u.s.z.p.p.,

ogólne zebranie pracowników (tj. ogólne zebranie pracowników przedsiêbior-

stwa jednozak³adowego oraz ogólne zebranie pracowników zak³adu w przed-

siêbiorstwie wielozak³adowym,) ma prawo wyra¿ania opinii we wszystkich

sprawach dotycz¹cych przedsiêbiorstwa. Art. 25 u.s.z.p.p. przyznaje radzie pra-

cowniczej przedsiêbiorstwa prawo wyra¿ania opinii we wszystkich sprawach

dotycz¹cych przedsiêbiorstwa oraz jego kierownictwa. Obowi¹zek (a wiêc nie

tylko uprawnienie) wydania opinii przez radê pracownicz¹ przedsiêbiorstwa

istnieje w sprawach: zmiany aktu o utworzeniu i likwidacji przedsiêbiorstwa,

komercjalizacji i prywatyzacji bezpoœredniej przedsiêbiorstwa – z wyj¹tkiem

przypadku, gdy z wnioskiem wyst¹pi³ dyrektor przedsiêbiorstwa pañstwowego

i rada pracownicza, zawierania przez przedsiêbiorstwo porozumieñ i umów

d³ugoterminowych z innymi organizacjami gospodarczymi oraz organami ad-

ministracji pañstwowej, wniosków o nadanie orderów i odznaczeñ pañstwo-

wych, decyzji dyrektora o przydziale mieszkañ. W powy¿szych sprawach

wyra¿enie opinii powinno nast¹piæ przed up³ywem dwóch tygodni od dnia

otrzymania zapytania, chyba ¿e termin na wyra¿enie opinii zosta³ przed³u¿ony.

W sprawach pilnych w³aœciwy organ mo¿e zwróciæ siê o wyra¿enie opinii w ter-

minie krótszym, jednak¿e nie krótszym ni¿ piêæ dni. Niewyra¿enie zaœ opinii

w okreœlonym lub uzgodnionym terminie uwa¿a siê za brak zg³oszenia zastrze-

¿eñ. Ponadto, zgodnie z treœci¹ art. 22 u.p.p., zamiar wraz z za³o¿eniami doko-

nania po³¹czenia, podzia³u oraz likwidacji przedsiêbiorstwa pañstwowego

przedstawia siê w formie pisemnej ogólnemu zebraniu pracowników lub radzie

pracowniczej przedsiêbiorstwa oraz zwi¹zkom zawodowym dzia³aj¹cym

w przedsiêbiorstwie w celu uzyskania opinii.
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4.2.4. Uprawnienia konsultacyjne realizowane na poziomie ponadnarodowym

Wœród uprawnieñ konsultacyjnych realizowanych na poziomie ponadnaro-

dowym wyró¿niæ mo¿na uprawnienia konsultacyjne europejskich rad zak³ado-

wych, przedstawicieli pracowników spó³ki europejskiej oraz spó³dzielni europej-

skiej.

Po pierwsze, wskazaæ nale¿y na uprawnienia konsultacyjne europejskich

rad zak³adowych. Zgodnie z treœci¹ art. 28 u.e.r.z., europejska rada zak³adowa

jest uprawniona do prowadzenia konsultacji w zakresie objêtym informacjami,

jakie winny byæ jej wczeœniej przekazane w oparciu o ten przepis i o których

by³a mowa powy¿ej.

Jak stanowi art. 29 ust. 1 u.e.r.z., zarz¹d centralny organizuje co najmniej raz

w roku spotkanie z europejsk¹ rad¹ zak³adow¹ w celu przeprowadzenia konsul-

tacji w sprawie przedstawionych informacji. Zatem w myœl art. 29 ust. 3 u.e.r.z.,

owe konsultacje obejmuj¹ w szczególnoœci zagadnienia dotycz¹ce: struktury

przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, sytuacji

gospodarczej i finansowej oraz mo¿liwego rozwoju dzia³alnoœci, w tym produk-

cji, sprzeda¿y i inwestycji, sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i mo¿liwego roz-

woju w tym zakresie, wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych, wpro-

wadzenia nowych metod pracy lub nowych procesów produkcyjnych, zmiany

lokalizacji przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy albo istotnej czêœci przedsiêbior-

stwa lub zak³adu pracy oraz przeniesienia produkcji do innego zak³adu pracy

lub przedsiêbiorstwa, ³¹czenia i podzia³u przedsiêbiorstw lub zak³adów pracy,

ograniczenia rozmiarów b¹dŸ zaprzestania dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa lub

zak³adu pracy albo istotnej czêœci przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy, a tak¿e

zwolnieñ grupowych.

Analogicznie jak w przypadku prawa do informacji, przepisy u.e.r.z. prze-

widuj¹, poza europejsk¹ rad¹ zak³adow¹, jeszcze dwa inne rozwi¹zania przewi-

duj¹ce wykonywanie konsultacji przez pracowników���. Po pierwsze, na mocy

art. 18 u.e.r.z., zarz¹d centralny i specjalny zespó³ negocjacyjny mog¹, w drodze

pisemnego porozumienia, ustaliæ jeden lub kilka sposobów, w jakich bêd¹ na-

stêpowa³y konsultacje z pracownikami zamiast ustanowienia europejskiej rady

zak³adowej. Porozumienie okreœla zasady odbywania spotkañ przedstawicieli

reprezentuj¹cych pracowników w celu wymiany pogl¹dów na temat przekaza-

nych im informacji. Porozumienie to dotyczy wszystkich pracowników zatrud-

nionych w przedsiêbiorstwie lub w grupie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólno-

towym. Drugie rozwi¹zanie przewiduje mo¿liwoœæ uregulowania przeprowa-

dzania konsultacji na mocy porozumieñ zawartych przed dniem 22 wrzeœnia
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1996, a wiêc przed dat¹ wyznaczona na implementacjê dyrektywy Rady UE

z dnia 22 wrzeœnia 1994 r. nr 94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej

Rady Zak³adowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników

w przedsiêbiorstwach lub grupach przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym���.

Na poziomie ponadnarodowym nale¿y równie¿ wspomnieæ o uprawnie-

niach konsultacyjnych przys³uguj¹cych przedstawicielom pracowników w spó³ce

europejskiej. Na potrzeby u.s.e. konsultacja zosta³a zdefiniowana jako wymiana

pogl¹dów i podjêcie dialogu miêdzy organem przedstawicielskim lub ustano-

wionymi w inny sposób przedstawicielami pracowników a w³aœciwym organem

spó³ki europejskiej w zakresie, formie i terminie, umo¿liwiaj¹cym wziêcie pod

uwagê opinii wydanej po ich zakoñczeniu przy podejmowaniu decyzji w spó³ce

(art. 58 pkt 10 u.s.e.).

Podobnie jak w przypadku przekazywania informacji, konsultacja z przed-

stawicielami pracowników mo¿e odbywaæ siê na zasadach przyjêtych w poro-

zumieniu zawartym miêdzy specjalnym zespo³em negocjacyjnym oraz

w³aœciwymi organami spó³ek uczestnicz¹cych albo wed³ug regu³ okreœlonych

w ustawie (tzw. zasad standardowych). Konsultacja z przedstawicielami pracow-

ników odbywa siê na zasadach okreœlonych w u.s.e, je¿eli spó³ki uczestnicz¹ce

i specjalny zespó³ negocjacyjny tak postanowi¹ albo porozumienie nie zostanie

zawarte i w³aœciwe organy spó³ek uczestnicz¹cych zdecyduj¹ o stosowaniu tych

zasad, a tym samym o kontynuowaniu postêpowania rejestracyjnego i specjalny

zespó³ negocjacyjny nie podejmie uchwa³y o niepodejmowaniu negocjacji lub

ich zakoñczeniu bez zawarcia porozumienia (art. 84 u.s.e.). Wynika z tego, i¿

warunkiem dalszego prowadzenia postêpowania rejestracyjnego jest podjecie

decyzji w kwestii stosowania zasad standardowych. Bez okreœlenia, czy zasady

standardowe bêd¹ stosowane, nie mo¿e wiêc dojœæ do powstania spó³ki europej-

skiej. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, i¿ wymóg stosowania jakiejkolwiek formy

konsultacji nie ma charakteru obligatoryjnego��	.

Zgodnie z treœci¹ art. 96 u.s.e., organ przedstawicielski jest uprawniony do

prowadzenia konsultacji dotycz¹cych spó³ki europejskiej lub którejkolwiek z jej

spó³ek zale¿nych albo zak³adów, w tym maj¹cych siedzibê w innym pañstwie

cz³onkowskim ni¿ siedziba statutowa spó³ki europejskiej, jak równie¿ w spra-

wach wykraczaj¹cych poza uprawnienia organów spó³ek podejmuj¹cych decy-

zje w danych pañstwach cz³onkowskich.

Konsultacje dotycz¹ spraw bêd¹cych przedmiotem wczeœniejszej informacji,

w szczególnoœci: struktury spó³ki europejskiej oraz jej spó³ek zale¿nych i zak³adów;

sytuacji gospodarczej i finansowej oraz przewidywanego rozwoju dzia³alnoœci,
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w tym produkcji, sprzeda¿y i inwestycji; sytuacji i przewidywanych zmian

w zatrudnieniu; wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych; wprowadze-

nia nowych metod pracy i procesów produkcji; zmiany lokalizacji, ³¹czenia, po-

dzia³u oraz likwidacji przedsiêbiorstw lub zak³adów, albo ich istotnych czêœci

oraz grupowych zwolnieñ (art. 97 ust. 2 u.s.e.).

Ponadto, na wniosek organu przedstawicielskiego lub w wypadkach niecier-

pi¹cych zw³oki - na wniosek jego prezydium, w³aœciwy organ spó³ki europej-

skiej albo przedstawiciele innej w³aœciwej struktury zarz¹dzania w spó³ce,

uprawnieni do samodzielnego podejmowania decyzji, s¹ obowi¹zani spotkaæ

siê z organem przedstawicielskim lub jego prezydium w przeprowadzenia kon-

sultacji dotycz¹cych spraw maj¹cych istotne znaczenie dla interesów pracowni-

czych. W spotkaniu organizowanym z udzia³em prezydium, mog¹ uczestniczyæ

cz³onkowie organu przedstawicielskiego reprezentuj¹cy pracowników bezpoœ-

rednio zainteresowanych sprawami bêd¹cymi przedmiotem przeprowadzanych

konsultacji (art. 99 u.s.e.). Spotkanie to powinno byæ zorganizowane niezw³ocz-

nie. Organ przedstawicielski lub jego prezydium mog¹ przedstawiæ na piœmie

swoj¹ opiniê w sprawach bêd¹cych przedmiotem konsultacji w czasie trwania

spotkania lub w terminie 14 dni po jego zakoñczeniu. Przed podjêciem decyzji,

której opinia dotyczy, w³aœciwy organ spó³ki europejskiej zobowi¹zany jest j¹

rozpatrzyæ oraz zawiadomiæ wnioskodawcê o jej uwzglêdnieniu albo nieuw-

zglêdnieniu. W przypadku nieuwzglêdnienia opinii, organ przedstawicielski

lub jego prezydium maj¹ prawo do kolejnego spotkania z w³aœciwym organem

spó³ki, w celu osi¹gniêcia porozumienia w sprawie bêd¹cej przedmiotem konsu-

ltacji. (art. 100 u.s.e.). Opinie przedstawiane przez przedstawicieli pracowników

powinny zostaæ rozpatrzone, lecz nie maj¹ charakteru wi¹¿¹cego. W myœl art.

103 u.s.e., obowi¹zek organizowania spotkañ oraz wys³uchania przedstawicieli

pracowników nie ogranicza bowiem uprawnieñ decyzyjnych w³aœciwego orga-

nu spó³ki europejskiej.

O wynikach konsultacji, z zastrze¿eniem zachowania informacji stanowi¹cych

tajemnicê przedsiêbiorstwa, cz³onkowie organu przedstawicielskiego informuj¹

przedstawicieli pracowników w spó³ce europejskiej oraz w jej spó³kach zale¿-

nych i zak³adach, a w ich braku – pracowników (art. 104 u.s.e.).

Wreszcie, wymieniæ nale¿y uprawnienia konsultacyjne przedstawicieli pra-

cowników w spó³dzielni europejskiej. S¹ one uregulowane w sposób analogicz-

ny, jak w przypadku spó³ki europejskiej. Nale¿y wiêc przyj¹æ, i¿ dopuszczalne

jest nieustanawianie jakichkolwiek form konsultacji z przedstawicielami pracow-

ników w spó³dzielni europejskiej.

Art. 34 pkt 10 u.sp.e. definiuje konsultacjê jako wymianê pogl¹dów i podjê-

cie dialogu miêdzy organem przedstawicielskim lub ustanowionymi w inny

sposób przedstawicielami pracowników a w³aœciwym organem spó³dzielni eu-
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ropejskiej w zakresie, formie i terminie, umo¿liwiaj¹cym wziêcie pod uwagê

opinii wydanej po ich zakoñczeniu przy podejmowaniu decyzji w spó³dzielni.

Zasady odbywania konsultacji ustaliæ mo¿na w porozumieniu zawartym

przez specjalny zespó³ negocjacyjny oraz podmioty uczestnicz¹ce (art. 35 ust. 1

u.sp.e.). Okreœla ono m. in. funkcje organu przedstawicielskiego oraz sposób

informowania tego organu, sk³ad, liczbê i podzia³ miejsc w organie przedstawi-

cielskim, a w przypadku ustanowienia jednego lub wiêcej sposobów informacji

i konsultacji zamiast powo³ywania organu przedstawicielskiego – tryb wy³ania-

nia przedstawicieli pracowników w celu ich stosowania oraz œrodki ich wdro¿e-

nia. Konsultacja odbywa siê zaœ na zasadach okreœlonych w u.sp.e. (wed³ug tzw.

zasad standardowych), wówczas, gdy podmioty uczestnicz¹ce i specjalny ze-

spó³ negocjacyjny tak postanowi¹ albo porozumienie nie zostanie zawarte

i w³aœciwe organy podmiotów uczestnicz¹cych zdecyduj¹ o stosowaniu tych za-

sad, a tym samym o kontynuowaniu postêpowania rejestracyjnego i specjalny

zespó³ negocjacyjny nie podejmie uchwa³y o niepodejmowaniu negocjacji lub

ich zakoñczeniu bez zawarcia porozumienia (art. 60 u.sp.e.). Podobnie jak

w przypadku informowania, nale¿y przyj¹æ, i¿ podjêcie decyzji w kwestii stoso-

wania zasad standardowych odnoœnie prowadzenia konsultacji jest warunkiem

zarejestrowania, a zarazem powstania, spó³dzielni.

Konsultacje dotycz¹ spraw bêd¹cych przedmiotem wczeœniejszej informacji,

w szczególnoœci: struktury spó³dzielni europejskiej oraz jej spó³ek zale¿nych

i zak³adów; sytuacji gospodarczej i finansowej oraz przewidywanego rozwoju

dzia³alnoœci, w tym produkcji, sprzeda¿y i inwestycji; sytuacji i przewidywa-

nych zmian w zatrudnieniu; wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych;

wprowadzenia nowych metod pracy i procesów produkcji; zmiany lokalizacji,

³¹czenia, podzia³u oraz likwidacji przedsiêbiorstw lub zak³adów, albo ich istot-

nych czêœci oraz grupowych zwolnieñ (art. 74 u.sp.e.).

Organ przedstawicielski ma prawo do odbycia konsultacji równie¿ na swój

wniosek, a w wypadkach niecierpi¹cych zw³oki - na wniosek swojego prezy-

dium. W razie z³o¿enia takiego wniosku, w³aœciwy organ spó³dzielni albo przed-

stawiciele innej w³aœciwej struktury zarz¹dzania w spó³dzielni, uprawnieni do

samodzielnego podejmowania decyzji, s¹ obowi¹zani spotkaæ siê z organem

przedstawicielskim lub jego prezydium w celu przeprowadzenia dotycz¹cych

spraw maj¹cych istotne znaczenie dla interesów pracowniczych. W spotkaniu

organizowanym z udzia³em prezydium, mog¹ uczestniczyæ cz³onkowie organu

przedstawicielskiego reprezentuj¹cy pracowników bezpoœrednio zainteresowa-

nych sprawami bêd¹cymi przedmiotem udzielonych informacji (art. 75 u.sp.e.).

Spotkanie to powinno byæ zorganizowane niezw³ocznie. Organ przedstawi-

cielski lub jego prezydium mog¹ przedstawiæ na piœmie swoj¹ opiniê w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem konsultacji w czasie trwania spotkania lub w terminie
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14 dni po jego zakoñczeniu. Przed podjêciem decyzji, której opinia dotyczy,

w³aœciwy organ spó³dzielni europejskiej zobowi¹zany jest j¹ rozpatrzyæ oraz za-

wiadomiæ wnioskodawcê o jej uwzglêdnieniu albo nieuwzglêdnieniu. W przy-

padku nieuwzglêdnienia opinii, organ przedstawicielski lub jego prezydium

maj¹ prawo do kolejnego spotkania z w³aœciwym organem spó³ki, w celu

osi¹gniêcia porozumienia w sprawie bêd¹cej przedmiotem konsultacji. (art. 76

u.sp.e.). Opinie przedstawiane przez przedstawicieli pracowników powinny zo-

staæ rozpatrzone, lecz nie maj¹ charakteru wi¹¿¹cego. W myœl art. 79 u.sp.e.,

obowi¹zek organizowania spotkañ oraz wys³uchania przedstawicieli pracowni-

ków nie ogranicza bowiem uprawnieñ decyzyjnych w³aœciwego organu

spó³dzielni europejskiej.

Jak stanowi art. 80 u.sp.e., o treœci przeprowadzonych konsultacji, z zastrze-

¿eniem zachowania informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa, cz³on-

kowie organu przedstawicielskiego informuj¹ przedstawicieli pracowników

w spó³dzielni europejskiej oraz w jej spó³kach zale¿nych i zak³adach, a w braku

przedstawicieli – pracowników.

5. Uprawnienia pracowników lub ich przedstawicielstw
do otrzymywania informacji

Przejawem dialogu spo³ecznego jest równie¿ prawo pracowników do uzys-

kiwania od pracodawcy informacji. Na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów pra-

wo pracowników lub ich przedstawicieli do uzyskania informacji mo¿e wystê-

powaæ jako samodzielne uprawnienie lub te¿ mo¿e byæ prawem przyznanym

dla wykonania póŸniejszej konsultacji w danej sprawie. Nale¿y uznaæ, i¿ infor-

mowanie mo¿e byæ samodzieln¹ form¹ dialogu spo³ecznego, gdy¿ skutkiem

przekazania informacji mo¿e byæ nawet nieformalna wymiana pogl¹dów miê-

dzy pracownikami a pracodawc¹���. Niew¹tpliwie posiadanie okreœlonych infor-

macji przez pracowników stanowi podstawê autentycznego dialogu miêdzy

nimi���. Przedmiotem poni¿szych rozwa¿añ bêdzie prawo do informacji praco-

wników jako pewnej zbiorowoœci. Indywidualne prawo pracowników do uzys-

kania informacji istotnych z punktu widzenia realizacji uprawnieñ lub obo-

wi¹zków wynikaj¹cych z indywidualnego stosunku pracy pozostanie wiêc poza

zakresem tej publikacji���. Obowi¹zuj¹ce przepisy w zakresie zbiorowego prawa

pracy przyznaj¹ pracownikom prawo do zasiêgania informacji przez swoich
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przedstawicieli lub bezpoœrednio. Przy czym przedstawicielstwa pracownicze

mo¿na podzieliæ na przedstawicielstwa zwi¹zkowe i niezwi¹zkowe.

5.1. Uprawnienia informacyjne organizacji zwi¹zkowych

Do podstawowych uprawnieñ informacyjnych organizacji zwi¹zkowych za-

liczamy prawo do uzyskania informacji:

– dotycz¹cych sytuacji ekonomicznej pracodawcy w zakresie objêtym rokowa-

niami i niezbêdnym do ich prowadzenia (art. 241� k.p.);

– o planowanym przejœciu zak³adu pracy na nowego pracodawcê w trybie

art. 23� k.p. (art. 26� u.z.z.);

– niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci zwi¹zkowej, w szczególnoœci infor-

macji dotycz¹cych warunków pracy i zasad wynagradzania (art. 28 u.z.z.);

– dotycz¹cych planowanych zwolnieñ grupowych (art. 2 ust. 3 u.z.g.).

Przechodz¹c do wyliczania konkretnych uprawnieñ informacyjnych organi-

zacji zwi¹zkowych, nale¿y wskazaæ na wynikaj¹cy z treœci art. 241� k.p. obo-

wi¹zek pracodawcy udzielenia przedstawicielom zwi¹zków prowadz¹cym

rokowania informacji o swojej sytuacji ekonomicznej w zakresie objêtym roko-

waniami i niezbêdnym do ich prowadzenia. Obowi¹zek ten dotyczy w szcze-

gólnoœci informacji objêtych sprawozdawczoœci¹ G³ównego Urzêdu Statys-

tycznego. W treœci § 2 powy¿szego przepisu ustawodawca zastrzeg³ jednoczeœ-

nie, i¿ przedstawiciele zwi¹zków zawodowych s¹ obowi¹zani do nieujawniania

uzyskanych od pracodawcy informacji, stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbior-

stwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie

z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon-

kurencji��� (dalej: „u.z.n.k.”), czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie,

ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowi¹cych tajemnicê

przedsiêbiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, je¿eli zagra¿a lub

narusza interes przedsiêbiorcy. W kontekœcie tego przepisu nale¿y uznaæ, i¿ pra-

codawca, przekazuj¹c okreœlone dane, jedynie wtedy mo¿e powo³ywaæ siê na

przepisy przewiduj¹ce ich ochronê, gdy wyraŸnie zastrzeg³ stronie zwi¹zkowej,

i¿ dane te stanowi¹ tajemnicê przedsiêbiorstwa. W innym wypadku brak œwia-

domoœci co do poufnoœci danych wy³¹cza mo¿liwoœæ dokonania czynu nieuczci-

wej konkurencji���. Ponadto, zarówno pracodawcy, jak i organizacje zwi¹zkowe

obowi¹zani przestrzegaæ tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, wskazanych w usta-

wie z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych��� (dalej: „u.o.i.n.).

Zak³adowe organizacje zwi¹zkowe maj¹ te¿ prawo do uzyskania informacji

o planowanych przekszta³ceniach zak³adu pracy, których skutkiem jest przejœcie
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zak³adu pracy na nowego pracodawcê w trybie art. 23� k.p. Mianowicie w myœl

art. 26� u.z.z., w razie planowania przejœcia zak³adu pracy lub jego czêœci na no-

wego pracodawcê, dotychczasowy i nowy pracodawca s¹ obowi¹zani do poin-

formowania na piœmie dzia³aj¹cych u ka¿dego z nich zak³adowych organizacji

zwi¹zkowych o przewidywanym terminie przejœcia, jego przyczynach, praw-

nych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a tak¿e

zamierzonych dzia³aniach dotycz¹cych warunków zatrudnienia tych pracowni-

ków, w szczególnoœci warunków pracy, p³acy i przekwalifikowania. Powy¿sze

informacje powinny zostaæ przekazane co najmniej na 30 dni przed przewidy-

wanym terminem przejêcia. Ustawa nie wskazuje skutków naruszenia tego ter-

minu. Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, i¿ w okreœlonych sytuacjach zbyt

póŸne przekazanie informacji organizacjom zwi¹zkowym mo¿e byæ zakwalifi-

kowane jako utrudnianie wykonywania dzia³alnoœci zwi¹zkowej - zagro¿one

kar¹ grzywny lub ograniczenia wolnoœci (art. 35 ust. 1 pkt 2 u.z.z.)���.

Kolejne czynnoœci zale¿¹ od tego, czy w zwi¹zku z zamierzonym przejêciem

pracodawca przejmuj¹cy lub pracodawca przekazuj¹cy zamierza podj¹æ

dzia³ania dotycz¹ce warunków zatrudnienia zarówno w odniesieniu do pracow-

ników przejmowanych, jak i wszystkich pozosta³ych (np. w postaci wypowie-

dzeñ zmieniaj¹cych). Je¿eli pracodawca (przejmuj¹cy lub przekazuj¹cy) nie za-

mierza w zwi¹zku z przejœciem zak³adu pracy lub jego czêœci wprowadzaæ

¿adnych zmian w warunkach zatrudnienia, poza obowi¹zkiem informacyjnym,

nie ma innych ustawowych powinnoœci w odniesieniu do zak³adowych organi-

zacji zwi¹zkowych. Je¿eli jednak przynajmniej jeden z pracodawców zamierza

dokonaæ zmian w warunkach zatrudnienia, obowi¹zany jest podj¹æ negocjacje z

dzia³aj¹cymi u niego zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi celem zawarcia

porozumienia w tym zakresie. Ustawa nie uzale¿nia przy tym skutecznoœci

transferu od uprzedniego zwarcia porozumienia. Zobowi¹zuje jedynie do pod-

jêcia próby porozumienia, która ostatecznie mo¿e zakoñczyæ siê niepowodze-

niem.

Przepis art. 28 u.z.z. przyznaje zak³adowej organizacji zwi¹zkowej prawo

¿¹dania od pracodawcy informacji niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci

zwi¹zkowej, w szczególnoœci informacji dotycz¹cych warunków pracy i zasad

wynagradzania. Na gruncie powy¿szego przepisu nie sposób enumeratywnie

wyliczyæ, jakie konkretnie informacje o funkcjonowaniu zak³adu pracy posia-

daj¹ przymiot „niezbêdnoœci”���. Nale¿y jednak przyj¹æ, i¿ zak³adowa organiza-

cja zwi¹zkowa powinna w ka¿dym przypadku ¿¹dania informacji uzasadniæ, i¿

jest ona niezbêdna do prowadzenia dzia³alnoœci zwi¹zkowej���. Pogl¹d odmien-
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ny stoi w sprzecznoœci z literaln¹ wyk³adni¹ przepisu. Zakres informacji, któ-

rych organizacja zwi¹zkowa mo¿e ¿¹daæ na podstawie powy¿szej regulacji, ma

wiêc charakter ograniczony. Nie obejmuje on równie¿ informacji pañstwowej,

s³u¿bowej i zawodowej. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e organizacje zwi¹zkowe

maj¹ prawo do ¿¹dania informacji objêtych tajemnic¹ przedsiêbiorstwa, o któ-

rych mowa w art. 11 ust. 4 u.z.n.k., gdy¿ art. 28 u.z.z. ma w stosunku do art. 11

ust. 4 u.z.n.k. charakter lex specialis. Organizacje zwi¹zkowe mog¹ wiêc ¿¹daæ

powy¿szych informacji, lecz tylko w zakresie niezbêdnym do prowadzenia

dzia³alnoœci zwi¹zkowej��	.

Wreszcie nale¿y wspomnieæ o uprawnieniach zak³adowych organizacji

zwi¹zkowych do uzyskania informacji o planowanych zwolnieniach grupowych.

W myœl art. 2 ust. 3 u.z.g., pracodawca jest obowi¹zany zawiadomiæ na piœmie

zak³adowe organizacje zwi¹zkowe o przyczynach zamierzonego grupowego

zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do

których oni nale¿¹, grupach zawodowych pracowników objêtych zamiarem

grupowego zwolnienia, okresie, w ci¹gu którego nast¹pi takie zwolnienie, pro-

ponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolej-

noœci dokonywania zwolnieñ pracowników, propozycjach rozstrzygniêcia

spraw pracowniczych zwi¹zanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem,

a je¿eli obejmuj¹ one œwiadczenia pieniê¿ne, pracodawca jest obowi¹zany do-

datkowo przedstawiæ sposób ustalania ich wysokoœci. Obowi¹zek informacyjny

powinien byæ wykonany wobec wszystkich zak³adowych organizacji zwi¹zko-

wych dzia³aj¹cych na terenie zak³adu pracy. Obowi¹zek ten istnieje tak¿e

w przypadku, gdy zwolnieniami bêd¹ objête osoby nienale¿¹ce do zwi¹zku za-

wodowego, gdy¿ ma ona na wzglêdzie interesy zbiorowe, a nie indywidualne.

Je¿eli w zak³adzie pracy dzia³aj¹ dwie lub wiêcej organizacji zwi¹zkowych, ka¿-

da z nich powinna zostaæ zawiadomiona o wszystkich zamierzonych zwolnie-

niach, niezale¿nie od tego, ilu zrzesza cz³onków i czy zamiar zwolnienia ich

dotyczy. Przepis art. 2 u.z.g. nale¿y bowiem uznaæ za lex specialis w stosunku

do art. 30 ust. 1 u.z.z., który stanowi, ¿e w zak³adzie pracy, w którym dzia³a wiê-

cej ni¿ jedna zak³adowa organizacja zwi¹zkowa, ka¿da z nich broni praw i re-

prezentuje interesy swoich cz³onków���.

5.2. Uprawnienia informacyjne przedstawicielstw niezwi¹zkowych

Przechodz¹c nastêpnie do uprawnieñ informacyjnych pracowniczych

przedstawicielstw niezwi¹zkowych, nale¿y wœród nich wymieniæ uprawnienia:

– rad pracowników w zakresie przewidzianym przepisami u.i.p.p.k.;
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– rady pracowniczej przedsiêbiorstwa pañstwowego w zakresie okreœlonym

przepisami u.s.z.p.p. oraz u.p.p.;

– europejskich rad zak³adowych w zakresie okreœlonym przepisami u.e.r.z.;

– przedstawicieli pracowników w spó³ce europejskiej na gruncie przepisów

u.s.e.;

– przedstawicieli pracowników w spó³dzielni europejskiej na gruncie u.sp.e.;

– przedstawicieli pracowników w zakresie przewidzianym przepisami u.z.g.

Radzie pracowników przys³uguj¹ uprawnienia informacyjne na podstawie

art. 13 ust. 1 u.i.p.p.k. Zgodnie z tym przepisem, informowanie oznacza przeka-

zywanie radzie pracowników informacji w sprawach dotycz¹cych pracodawcy,

umo¿liwiaj¹cych zapoznanie siê ze spraw¹. Informowanie dotyczyæ ma sytuacji

i dzia³alnoœci ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie

zmian, stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz dzia³añ

maj¹cych na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, jak równie¿ dzia³añ, które

mog¹ powodowaæ istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrud-

nienia.

Na gruncie art. 13 ust. 1 pkt 1 u.i.p.p.k., wskazaæ mo¿na w szczególnoœci na-

stêpuj¹ce dzia³ania pracodawcy, których planowanie lub podjêcie powoduje

powstanie obowi¹zku informacyjnego wobec rady pracowników: powstanie

istotnych zobowi¹zañ, maj¹cych wp³yw na sytuacjê ekonomiczn¹ pracodawcy

(w tym inwestycji, kontraktów), przy czym nale¿y przyj¹æ, ¿e chodzi o zobo-

wi¹zania, które przy uwzglêdnieniu wielkoœci pracodawcy maj¹ charakter istot-

ny; stan i struktura maj¹tku (aktywa i pasywa), informacje o zagro¿eniach

rynkowych, fuzje i podzia³y (w tym w sferze prawa pracy w trybie art. 23� k.p.),

zmiana przedmiotu dzia³ania, zmiana rynku, na którym dzia³a pracodawca���.

Nastêpna sfera podlegaj¹ca obowi¹zkowemu informowaniu to stan, struk-

tura, przewidywane zmiany zatrudnienia oraz dzia³ania maj¹ce na celu utrzy-

manie poziomu zatrudnienia. Stan zatrudnienia to liczba zatrudnionych pracow-

ników. Przepis art. 13 ust. 1 pkt 2 u.i.p.p.k. nie zastrzega, ze chodzi wy³¹cznie

o zatrudnienie pracownicze. Jednak¿e bior¹c pod uwagê to, ¿e celem póŸniej-

szej konsultacji jest d¹¿enie do utrzymania zatrudnienia, nale¿y przyj¹æ, ze cho-

dzi o zatrudnienie pracowników. Nie zmienia to faktu, ¿e konsultacji w zakresie

utrzymania poziomu zatrudnienia i tak wymagaæ bêdzie poinformowania

o zatrudnieniu na podstawie umów cywiloprawnych oraz zatrudnianiu pracow

ników tymczasowych. Struktura zatrudnienia zaœ to grupy zawodowe, do któ-

rych pracownicy nale¿¹, kategorie wiekowe i wed³ug p³ci lub wed³ug wielu

innych kategorii. Przyj¹æ nale¿y, i¿ przedmiotem informowania jest zmiana

w zatrudnieniu trwa³a i istotna z punktu widzenia wielkoœci pracodawcy.

Chodzi tu przy tym zarówno o zwalnianie pracowników, jak i ich zatrudnianie.
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Z pewnoœci¹ jednak nie istnieje obowi¹zek informacji w przypadku, gdy docho-

dzi do zwolnieñ z przyczyn dotycz¹cych pracowników, poniewa¿ ich celem nie

jest trwa³a zmiana wielkoœci zatrudnienia���.

Obowi¹zek informacyjny obejmuje równie¿ istotne zmiany w organizacji

pracy lub podstawach zatrudnienia. Poprzez zmiany w organizacji pracy nale¿y

rozumieæ zmiany w wewnêtrznej strukturze organizacyjnej pracodawcy w za-

kresie, w jakim wp³ywa to na prace pracowników (np. podleg³oœæ s³u¿bowa),

zmiany systemu czasu pracy dotycz¹ce ca³ych grup pracowników, wprowadze-

nie dodatkowych przerw w pracy itp. Wyk³adnia pojêcia „podstawy zatrudnie-

nia” jest natomiast k³opotliwa. Gdyby bowiem chodzi³ o podstawy umowne

i pozaumowne, to z uwagi na fakt, ¿e te ostatnie w podmiotach gospodarczych

nie wystêpuj¹, przepis by³by martwy. Z tego powodu w literaturze wypowie-

dziano pogl¹d, i¿ chodzi o rodzaj umowy ³¹cz¹cej podmiot gospodarczy z osob¹

œwiadcz¹c¹ pracê. St¹d obowi¹zek informacyjny mia³by obejmowaæ np. zamiar

zast¹pienia jakiejœ grupy umów o prace umowami cywilnoprawnymi. Taka

wyk³adnia zmusza³aby jednak do pojmowania zatrudnienia jako obejmuj¹cego

tak¿e stosunki niepracownicze, co raczej nie by³o intencj¹ ustawodawcy���.

Precyzyjne okreœlenie przedmiotu informowania nie jest mo¿liwe, gdy¿

nale¿y uwzglêdniæ jego oczywiste zrelatywizowanie do sytuacji konkretnego

pracodawcy������. Wskazanie konkretnego katalogu spraw, podlegaj¹cych proce-

durze informacji, mo¿e nast¹piæ w porozumieniu zawartym miêdzy rad¹ a pra-

codawc¹ w trybie art. 5 u.i.p.p.k.

Zakres podanych informacji powinien przede wszystkim umo¿liwiaæ radzie

zapoznanie siê z ca³okszta³tem sprawy. Oznacza to, ¿e informacja winna byæ

pe³na. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ustawodawca nie wprowadzi³ obowi¹zku przekazy-

wania radzie jakichkolwiek dokumentów Ÿród³owych, z których wynikaj¹ prze-

kazywane informacje, np. bilansu, rachunku zysków i strat, umowy o przejœciu

zak³adu pracy lub jego czêœci w trybie art. 23� k.p. Nie wy³¹cza to jednak upraw-

nienia do na³o¿enia powy¿szego obowi¹zku w porozumieniu zawieranym na

podstawie art. 5 u.i.p.p.k. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, i¿ pewnych informacji nie

da siê przekazaæ bez okazania dokumentu. Rada pracowników ma ponadto pra-

wo zwrócenia siê do pracodawcy o uzupe³nienie informacji, gdy uzna, i¿ s¹ one

niepe³ne���.
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Na gruncie art. 13 ust. 2 u.i.p.p.k. istniej¹ dwa tryby przekazywania przez

pracodawcê informacji radzie pracowników: przez pracodawcê w razie przewi-

dywanych zmian lub zamierzonych dzia³añ oraz na wniosek. W literaturze do-

strze¿ono sprzecznoœæ miêdzy treœci¹ art. 13 ust. 1 pkt 1 a 13 ust. 2���. Zgodnie

bowiem z treœci¹ art. 13 ust. 1 pkt 1, radê nale¿y informowaæ o dzia³alnoœci i sy-

tuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmia-

nach. Z ust. 2 wynika natomiast, ¿e informacje o sytuacji i dzia³alnoœci

ekonomicznej przekazuje siê tylko w razie przewidywanych zmian, zamierzo-

nych dzia³añ i na pisemny wniosek rady. Mo¿na by wiêc wnioskowaæ, i¿ infor-

macja o aktualnym stanie dzia³alnoœci czy sytuacji ekonomicznej nie jest

obowi¹zkowa. Nie dostrzegamy wynikaj¹cego z ustawy obowi¹zku przekazy-

wania radzie z urzêdu informacji okreœlonych w treœci art. 13 ust. 1 pkt 1, poza

wypadkiem przewidywanych zmian. Zatem, pracodawca ma obowi¹zek prze-

kazywania radzie informacji z urzêdu w razie, gdy spodziewa siê zmian lub te¿

zamierza podj¹æ dzia³ania. W pozosta³ym zakresie udziela informacji radzie

wy³¹cznie na wniosek. Przy czym rada posiada uprawnienie do z³o¿enia wniosku

o udostêpnienie informacji w zakresie ustalonym w art. 13 u.i.p.p.k. nawet wów-

czas, gdy pracodawca nie przewiduje ¿adnych zmian lub podjêcia dzia³añ���.

W myœl art. 13 ust. 1 u.i.p.p.k., warunkiem prawid³owego spe³nienia przez

pracodawcê obowi¹zku, jest przekazanie informacji w terminie, formie i zakre-

sie umo¿liwiaj¹cym radzie zapoznanie siê ze spraw¹. W konsekwencji, informo-

wanie w rozumieniu u.i.p.p.k. nie polega tylko na przekazaniu danych, lecz ma

to byæ dzia³anie, które umo¿liwia zapoznanie siê ze spraw¹, a wiêc przeanalizo-

wanie tych informacji, a w okreœlonych sprawach przygotowanie siê do konsul-

tacji. Przepisy ustawy nie precyzuj¹ terminu do przekazania informacji.

Niew¹tpliwie proces informowania powinien byæ uprzedni w stosunku do za-

mierzonych dzia³añ pracodawcy, podlegaj¹cych obowi¹zkowi informacyjnemu.

W literaturze podnosi siê, i¿ nie jest informowaniem w rozumieniu u.i.p.p.k.

przekazanie danych na tyle póŸno, ¿e rada pracowników nie jest w stanie ich

przeanalizowaæ�		.

W przypadku ustanowienia rady pracowników, ich uprawnienia w zakresie

uzyskiwania informacji realizowane s¹ przez radê. Fakt, i¿ rada pracowników

dzia³a w imieniu pracowników, nie oznacza jednak, i¿ nie mo¿e ona przekazy-

waæ pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy informacji. Wrêcz prze-

ciwnie, rada ma prawo przekazywaæ informacje za³odze, poza wyj¹tkiem, gdy

stanowi¹ one tajemnicê w rozumieniu art. 16 u.i.p.p.k.�	� Wniosek taki mo¿na
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wyprowadziæ z faktu, i¿ jest ona organem poœrednicz¹cym w przep³ywie infor-

macji miêdzy pracownikami a pracodawc¹.

Na koniec nale¿y dodaæ, ¿e w literaturze dostrze¿ono w¹tpliwoœci interpre-

tacyjne dotycz¹ce relacji pomiêdzy rad¹ pracownicz¹ a funkcjonuj¹cymi

w zak³adzie pracy organizacjami zwi¹zkowymi, spowodowane jednoczesnym

obowi¹zywaniem przepisów przyznaj¹cych uprawnienia informacyjne organi-

zacjom zwi¹zkowym w tych samych sprawach, co radzie pracowników�	�. Nale-

¿y stwierdziæ, i¿ procedura przekazywania informacji radzie pracowników jest

niezale¿na od procedur informowania organizacji zwi¹zkowych.

Zgodnie z treœci¹ art. 1 ust. 2 u.i.p.p.k., obowi¹zek ustanowienia rad pracowni-

ków obejmuje pracodawców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, zatrud-

niaj¹cych co najmniej 50 pracowników. Obowi¹zek utworzenia rady pracowników

nie dotyczy przedsiêbiorstw pañstwowych, w których tworzony jest samorz¹d

za³ogi przedsiêbiorstwa, przedsiêbiorstw mieszanych, zatrudniaj¹cych co naj-

mniej 50 osób oraz pañstwowych instytucji filmowych (art. 1 ust. 3 u.i.p.p.k.).

Pozosta³e przepisy u.i.p.p.k. bvêda jednak mieæ zastosowanie równie¿ do powy-

¿szych podmiotów, tyle, ¿e prawo pracowników do informacji i konsultacji

powinno byæ jednak realizowane poprzez rady pracownicze (art. 1 ust. 4

u.i.p.p.k.). W podmiotach, w których dzia³aj¹ rady pracownicze jako organy sa-

morz¹du za³ogi, rozwi¹zanie to pozwala unikn¹æ wystêpowania w zak³adzie

pracy dwóch systemów przedstawicielstwa pracowników – organów samo-

rz¹du za³ogi i rad pracowników�	�. W przedsiêbiorstwie pañstwowym, w któ-

rym jednak brak jest rady pracowniczej, przepisy u.i.p.p.k. bêd¹ mia³y zastoso-

wanie w pe³nym zakresie�	�.

W nastêpnej kolejnoœci wspomnieæ nale¿y o uprawnieniach informacyjnych

rady pracowniczej przedsiêbiorstwa pañstwowego�	�. Po pierwsze, na mocy art.

25 ust. 1a u.s.z.p.p., rada pracownicza ma prawo do uzyskiwania informacji

i przeprowadzania konsultacji zgodnie z przepisami u.i.p.p.k. Ponadto, w myœl

art. 22 u.p.p., radzie pracowniczej przedstawia siê w formie pisemnej zamiar

wraz z za³o¿eniami dokonania po³¹czenia, podzia³u oraz likwidacji przedsiêbio-

rstwa pañstwowego. Art. 4 ust 2 i 3 u.k.p. przewiduje obowi¹zek zawiadomienia

o zamiarze komercjalizacji radê pracownicz¹. Obowi¹zek ten posiada, w przy-

padku komercjalizacji z w³asnej inicjatywy, minister w³aœciwy do spraw Skarbu

Pañstwa oraz, w razie komercjalizacji na wniosek organu za³o¿ycielskiego,

organ za³o¿ycielski. Wreszcie, na mocy art. 39 ust. 1 u.s.z.p.p., dyrektor przedsiê-

biorstwa jest obowi¹zany zapewniæ radzie pracowniczej przedsiêbiorstwa
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mo¿liwoœæ zaznajomienia siê z materia³ami dotycz¹cymi dzia³alnoœci przedsiê-

biorstwa, przedk³adaæ materia³y na posiedzenia rady pracowniczej z odpowied-

nim wyprzedzeniem oraz informowaæ radê o skutkach ekonomicznych, spo³ecz-

nych i prawnych zamierzonych uchwa³ rady.

Przedstawicielom pracowników przys³uguj¹ równie¿ uprawnienia informa-

cyjne w razie planowania przez pracodawcê zwolnieñ grupowych, w sytuacji,

gdy u pracodawcy nie dzia³aj¹ zak³adowe organizacje zwi¹zkowe (art. 2 ust. 7

u.z.g.). Chodzi tu o przedstawicieli wy³onionych w trybie przyjêtym u danego

pracodawcy. Przedstawiciele ci uprawnieni s¹ do uzyskania informacji o przy-

czynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowni-

ków i grupach zawodowych, do których ci pracownicy nale¿¹, grupach

zawodowych pracowników objêtych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie,

w ci¹gu którego nast¹pi takie zwolnienie, proponowanych kryteriach doboru

pracowników do grupowego zwolnienia, kolejnoœci dokonywania zwolnieñ

pracowników, propozycjach rozstrzygniêcia spraw pracowniczych zwi¹zanych

z zamierzonym grupowym zwolnieniem, a je¿eli obejmuj¹ one œwiadczenia pie-

niê¿ne, dodatkowo o sposobie ustalania ich wysokoœci.

Wreszcie wskazaæ nale¿y na uprawnienia informacyjne europejskich rad

zak³adowych. Zgodnie z treœci¹ art. 28 u.e.r.z., europejska rada zak³adowa jest

uprawniona do uzyskiwania informacji dotycz¹cych ca³oœci przedsiêbiorstwa

lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym albo co najmniej dwóch

zak³adów pracy lub dwóch przedsiêbiorstw po³o¿onych w ró¿nych pañstwach

cz³onkowskich. W przypadku przedsiêbiorstwa i grupy przedsiêbiorstw o zasiê-

gu wspólnotowym, których zarz¹d centralny nie ma siedziby w pañstwie cz³on-

kowskim, europejska rada zak³adowa uprawniona jest do uzyskiwania

informacji dotycz¹cych wszystkich zak³adów pracy lub przedsiêbiorstw po³o¿o-

nych w pañstwach cz³onkowskich albo co najmniej dwóch zak³adów pracy lub

dwóch przedsiêbiorstw po³o¿onych w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich.

Jak stanowi art. 29 ust. 1 u.e.r.z., zarz¹d centralny organizuje co najmniej raz

w roku spotkanie z europejsk¹ rad¹ zak³adow¹ w celu przedstawienia informa-

cji o sytuacji gospodarczej i perspektywach rozwoju przedsiêbiorstwa lub grupy

przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym. Zarz¹d centralny przygotowuje na

spotkanie sprawozdanie dotycz¹ce sytuacji gospodarczej i perspektyw rozwoju

przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym. Przepis

ten nie okreœla terminu przekazania cz³onkom europejskiej rady zak³adowej

tego sprawozdania. Postuluje siê, by by³ to termin pozwalaj¹cy na analizê infor-

macji, gdy¿ tylko wówczas mo¿liwe jest przeprowadzenie rzeczowego dialogu

miêdzy zarz¹dem centralnym a rad¹�	�.
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W myœl art. 29 ust. 3 u.e.r.z., przekazywane radzie informacje obejmuj¹

w szczególnoœci zagadnienia dotycz¹ce: struktury przedsiêbiorstwa lub grupy

przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, sytuacji gospodarczej i finansowej

oraz mo¿liwego rozwoju dzia³alnoœci, w tym produkcji, sprzeda¿y i inwestycji,

sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i mo¿liwego rozwoju w tym zakresie, wpro-

wadzenia istotnych zmian organizacyjnych, wprowadzenia nowych metod pra-

cy lub nowych procesów produkcyjnych, zmiany lokalizacji przedsiêbiorstwa

lub zak³adu pracy albo istotnej czêœci przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy oraz

przeniesienia produkcji do innego zak³adu pracy lub przedsiêbiorstwa, ³¹czenia

i podzia³u przedsiêbiorstw lub zak³adów pracy, ograniczenia rozmiarów b¹dŸ

zaprzestania dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy albo istotnej czêœci

przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy, a tak¿e zwolnieñ grupowych. Powy¿szy

katalog nie ma charakteru zamkniêtego.

Na gruncie u.e.r.z. istniej¹, poza europejsk¹ rad¹ zak³adow¹, jeszcze dwa

inne rozwi¹zania przewiduj¹ce wykonywanie prawa do informacji pracowni-

ków�	�. Po pierwsze, na mocy art. 18 u.e.r.z., zarz¹d centralny i specjalny zespó³

negocjacyjny mog¹, w drodze pisemnego porozumienia, ustaliæ jeden lub kilka

sposobów, w jakich bêdzie nastêpowa³o informowanie pracowników zamiast

ustanowienia europejskiej rady zak³adowej. Porozumienie okreœla zasady odby-

wania spotkañ przedstawicieli reprezentuj¹cych pracowników w celu wymiany

pogl¹dów na temat przekazanych im informacji. Porozumienie to dotyczy

wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiêbiorstwie lub w grupie

przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym. Drugie rozwi¹zanie przewiduje mo-

¿liwoœæ uregulowania sposobu przekazywania pracownikom informacji na

mocy porozumieñ zawartych przed dniem 22 wrzeœnia 1996, a wiêc przed dat¹

wyznaczona na implementacjê dyrektywy Rady UE z dnia 22 wrzeœnia 1994 r.

nr 94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zak³adowej lub trybu

informowania i konsultowania pracowników w przedsiêbiorstwach lub grupach

przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym�	�.

Na poziomie ponadnarodowym, uprawnienia informacyjne przedstawicieli

pracowników przewiduj¹ równie¿ przepisy u.s.e. Na potrzeby tej ustawy, stwo-

rzona zosta³a definicja informowania, zgodnie z któr¹ przez informowanie nale¿y

rozumieæ informowanie organu przedstawicielskiego lub, w razie niepowo³ania

takiego organu, ustanowionych w inny sposób przedstawicieli pracowników,

w sprawach dotycz¹cych spó³ki europejskiej oraz jej spó³ek zale¿nych i zak³adów

maj¹cych siedzibê w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich, jak równie¿ w sprawach

wykraczaj¹cych poza uprawnienia organów spó³ek zale¿nych lub zak³adów po-
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dejmuj¹cych decyzje w danych pañstwach cz³onkowskich, w zakresie, formie

i terminie umo¿liwiaj¹cym organowi przedstawicielskiemu lub ustanowionym

w inny sposób przedstawicielom pracowników przeanalizowanie dostarczo-

nych informacji i przygotowanie siê do konsultacji z w³aœciwym organem spó³ki

europejskiej (art. 58 pkt 9 u.s.e.). Celem udzielenia informacji przedstawicielom

pracowników jest wiêc póŸniejsza konsultacja w danej sprawie. Uprawnienia

konsultacyjne przewidziane przez u.s.e. zostan¹ omówione w rozdziale do-

tycz¹cym konsultacji.

Na gruncie przepisów u.s.e., informowanie przedstawicieli pracowników

mo¿e odbywaæ siê na zasadach przyjêtych w porozumieniu, lub wed³ug regu³

okreœlonych w ustawie (tzw. zasady standardowe). Mo¿liwa jest równie¿ rezyg-

nacja z jakichkolwiek form informowania przedstawicieli pracowników�	�.

Porozumienie zawierane jest przez specjalny zespó³ negocjacyjny oraz

w³aœciwe organy spó³ek uczestnicz¹cych (art. 59 ust. 1 u.s.e.). Okreœla ono

w szczególnoœci funkcje organu przedstawicielskiego oraz sposób informowania

tego organu, sk³ad, liczbê i podzia³ miejsc w organie przedstawicielskim,

a w przypadku ustanowienia jednego lub wiêcej sposobów informacji i konsul-

tacji zamiast powo³ywania organu przedstawicielskiego – tryb wy³aniania

przedstawicieli pracowników w celu ich stosowania oraz œrodki ich wdro¿enia

(art. 82 ust. 1).

Informowanie przedstawicieli pracowników odbywa siê natomiast na zasa-

dach okreœlonych w u.s.e., wówczas, gdy spó³ki uczestnicz¹ce i specjalny zespó³

negocjacyjny tak postanowi¹ albo porozumienie nie zostanie zawarte i w³aœciwe

organy spó³ek uczestnicz¹cych zdecyduj¹ o stosowaniu tych zasad a tym

samym o kontynuowaniu postêpowania rejestracyjnego i specjalny zespó³ nego-

cjacyjny nie podejmie uchwa³y o niepodejmowaniu negocjacji lub ich zakoñcze-

niu bez zawarcia porozumienia (art. 84 u.s.e.). Powy¿sze oznacza, i¿ warunkiem

kontynuowania postêpowania rejestracyjnego, a tym samym powstania spó³ki

europejskiej, jest okreœlenie, czy zasady standardowe bêd¹ stosowane��	.

W myœl art. 87 u.s.e., organ przedstawicielski sk³ada siê z pracowników

spó³ki europejskiej oraz jej spó³ek zale¿nych i zak³adów, wyznaczonych lub wy-

branych spoœród pracowników przez przedstawicieli pracowników, a w razie

ich braku - przez zebrania za³óg. Jest on uprawniony do uzyskiwania informacji

dotycz¹cych spó³ki europejskiej lub którejkolwiek z jej spó³ek zale¿nych albo

zak³adów, w tym maj¹cych siedzibê w innym pañstwie cz³onkowskim ni¿ sie-

dziba statutowa spó³ki europejskiej, jak równie¿ w sprawach wykraczaj¹cych

poza uprawnienia organów spó³ek podejmuj¹cych decyzje w danych pañ-

stwach cz³onkowskich (art. 96).
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Informacje przedstawiane s¹ organowi przedstawicielskiemu w ten sposób,

i¿ w³aœciwy organ spó³ki zwo³uje co najmniej raz w roku spotkanie z organem

przedstawicielskim w celu poinformowania o sytuacji gospodarczej i perspekty-

wach spó³ki na podstawie sporz¹dzanych okresowo sprawozdañ. Informacje te

dotycz¹ w szczególnoœci: struktury spó³ki europejskiej oraz jej spó³ek zale¿nych

i zak³adów; sytuacji gospodarczej i finansowej oraz przewidywanego rozwoju

dzia³alnoœci, w tym produkcji, sprzeda¿y i inwestycji; sytuacji i przewidywa-

nych zmian w zatrudnieniu; wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych;

wprowadzenia nowych metod pracy i procesów produkcji; zmiany lokalizacji,

³¹czenia, podzia³u oraz likwidacji przedsiêbiorstw lub zak³adów, albo ich istot-

nych czêœci oraz grupowych zwolnieñ (art. 97 u.s.e.). Ponadto, w³aœciwy organ

spó³ki jest obowi¹zany zawiadomiæ organ przedstawicielski w ka¿dym przypa-

dku wyst¹pienia nadzwyczajnych okolicznoœci maj¹cych istotny wp³yw na

sytuacjê pracowników, w szczególnoœci w przypadku zmiany lokalizacji przed-

siêbiorstwa lub zak³adu, przejœcia przedsiêbiorstwa lub zak³adu na innego pra-

codawcê albo likwidacji przedsiêbiorstwa lub zak³adu oraz grupowych

zwolnieñ (art. 98 u.s.e.).

Organ przedstawicielski ma prawo do uzyskania informacji równie¿ na

swój wniosek, a w wypadkach niecierpi¹cych zw³oki – na wniosek swojego pre-

zydium. W razie z³o¿enia takiego wniosku, w³aœciwy organ spó³ki europejskiej

albo przedstawiciele innej w³aœciwej struktury zarz¹dzania w spó³ce, uprawnie-

ni do samodzielnego podejmowania decyzji, s¹ obowi¹zani spotkaæ siê z orga-

nem przedstawicielskim lub jego prezydium w celu udzielenia informacji

dotycz¹cych spraw maj¹cych istotne znaczenie dla interesów pracowniczych. W

spotkaniu organizowanym z udzia³em prezydium, mog¹ uczestniczyæ cz³onko-

wie organu przedstawicielskiego reprezentuj¹cy pracowników bezpoœrednio

zainteresowanych sprawami bêd¹cymi przedmiotem udzielonych informacji

(art. 99 u.s.e.).

Jak stanowi art. 104 u.s.e., o treœci uzyskanych informacji, z zastrze¿eniem

zachowania informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa, cz³onkowie

organu przedstawicielskiego informuj¹ przedstawicieli pracowników w spó³ce

europejskiej oraz w jej spó³kach zale¿nych i zak³adach, a w braku przedstawi-

cieli – pracowników.

Pozostaj¹c na poziomie ponadnarodowym, nale¿y wspomnieæ o uprawnie-

niach do uzyskania informacji przedstawicieli pracowników w spó³dzielni euro-

pejskiej. Na gruncie przepisów u.sp.e., informowanie oznacza informowanie

organu przedstawicielskiego lub, w razie niepowo³ania takiego organu, ustano-

wionych w inny sposób przedstawicieli pracowników, w sprawach dotycz¹cych

spó³dzielni europejskiej oraz jej spó³ek zale¿nych i zak³adów maj¹cych siedzibê

w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich, jak równie¿ w sprawach wykraczaj¹cych
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poza uprawnienia organów spó³ek zale¿nych lub zak³adów podejmuj¹cych de-

cyzje w danych pañstwach cz³onkowskich, w zakresie, formie i terminie umo¿li-

wiaj¹cych organowi przedstawicielskiemu lub ustanowionym w inny sposób

przedstawicielom pracowników przeanalizowanie dostarczonych informacji

i przygotowanie siê do konsultacji z w³aœciwym organem spó³dzielni (art. 34 pkt

9 u.sp.e.).

Prawo do uzyskiwania informacji przez przedstawicieli pracowników zo-

sta³o skonstruowane w ten sam sposób, co w spó³ce europejskiej. Nale¿y zatem

przyj¹æ, i¿ dopuszczalne jest nieustanawianie jakichkolwiek form informowania

przedstawicieli pracowników w spó³dzielni europejskiej.

Zasady przekazywania informacji ustaliæ mo¿na w porozumieniu zawartym

przez specjalny zespó³ negocjacyjny oraz podmioty uczestnicz¹ce (art. 35 ust. 1

u.sp.e.). Okreœla ono m. in. funkcje organu przedstawicielskiego oraz sposób

informowania tego organu, sk³ad, liczbê i podzia³ miejsc w organie przedstawi-

cielskim, a w przypadku ustanowienia jednego lub wiêcej sposobów informacji

i konsultacji zamiast powo³ywania organu przedstawicielskiego - tryb wy³ania-

nia przedstawicieli pracowników w celu ich stosowania oraz œrodki ich wdro¿e-

nia. Informowanie przedstawicieli pracowników odbywa siê natomiast na

zasadach okreœlonych w u.sp.e., wówczas, gdy podmioty uczestnicz¹ce i specja-

lny zespó³ negocjacyjny tak postanowi¹ albo porozumienie nie zostanie zawarte

i w³aœciwe organy podmiotów uczestnicz¹cych zdecyduj¹ o stosowaniu tych za-

sad, a tym samym o kontynuowaniu postêpowania rejestracyjnego i specjalny

zespó³ negocjacyjny nie podejmie uchwa³y o niepodejmowaniu negocjacji lub

ich zakoñczeniu bez zawarcia porozumienia (art. 60 u.sp.e.). Podobnie jak w przy-

padku spó³ki europejskiej, podjêcie decyzji w kwestii stosowania zasad standar-

dowych jest warunkiem zarejestrowania, z zarazem powstania, spó³dzielni.

W myœl art. 63 u.sp.e., organ przedstawicielski sk³ada siê z pracowników

spó³dzielni europejskiej oraz jej spó³ek zale¿nych i zak³adów, wyznaczonych

lub wybranych spoœród pracowników przez przedstawicieli pracowników,

a w razie ich braku – przez zebrania za³óg. Jest on uprawniony do uzyskiwania

informacji dotycz¹cych spó³dzielni europejskiej lub którejkolwiek z jej spó³ek

zale¿nych albo zak³adów, w tym maj¹cych siedzibê w innym pañstwie cz³onkow-

skim ni¿ siedziba statutowa spó³dzielni, jak równie¿ w sprawach wykra-

czaj¹cych poza uprawnienia organów spó³ek podejmuj¹cych decyzje w danych

pañstwach cz³onkowskich (rat. 72 u.sp.e.)

Jak stanowi art. 73 u.sp.e., w³aœciwy organ spó³dzielni zwo³uje co najmniej

raz w roku spotkanie z organem przedstawicielskim w celu poinformowania

o sytuacji gospodarczej i perspektywach spó³dzielni na podstawie sporz¹dza-

nych okresowo sprawozdañ. Informacje te dotycz¹ w szczególnoœci: struktury

spó³dzielni oraz jej spó³ek zale¿nych i zak³adów; sytuacji gospodarczej i finan-
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sowej oraz przewidywanego rozwoju dzia³alnoœci, w tym produkcji, sprzeda¿y

i inwestycji; sytuacji i przewidywanych zmian w zatrudnieniu; wprowadzenia

istotnych zmian organizacyjnych; wprowadzenia nowych metod pracy i proce-

sów produkcji; zmiany lokalizacji, ³¹czenia, podzia³u oraz likwidacji przedsiê-

biorstw lub zak³adów, albo ich istotnych czêœci oraz grupowych zwolnieñ.

Ponadto, w³aœciwy organ spó³dzielni jest obowi¹zany zawiadomiæ organ przed-

stawicielski w ka¿dym przypadku wyst¹pienia nadzwyczajnych okolicznoœci

maj¹cych istotny wp³yw na sytuacjê pracowników, w szczególnoœci w przypad-

ku zmiany lokalizacji przedsiêbiorstwa lub zak³adu, przejœcia przedsiêbiorstwa

lub zak³adu na innego pracodawcê albo likwidacji przedsiêbiorstwa lub zak³adu

oraz grupowych zwolnieñ (art. 74 u.sp.e.).

Organ przedstawicielski ma prawo do uzyskania informacji równie¿ na

swój wniosek, a w wypadkach niecierpi¹cych zw³oki - na wniosek swojego pre-

zydium. W razie z³o¿enia takiego wniosku, w³aœciwy organ spó³dzielni albo

przedstawiciele innej w³aœciwej struktury zarz¹dzania w spó³dzielni, uprawnie-

ni do samodzielnego podejmowania decyzji, s¹ obowi¹zani spotkaæ siê z orga-

nem przedstawicielskim lub jego prezydium w celu udzielenia informacji

dotycz¹cych spraw maj¹cych istotne znaczenie dla interesów pracowniczych.

W spotkaniu organizowanym z udzia³em prezydium, mog¹ uczestniczyæ cz³on-

kowie organu przedstawicielskiego reprezentuj¹cy pracowników bezpoœrednio

zainteresowanych sprawami bêd¹cymi przedmiotem udzielonych informacji

(art. 75 u.sp.e.).

Jak stanowi art. 80 u.sp.e., o treœci uzyskanych informacji, z zastrze¿eniem

zachowania informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa, cz³onkowie

organu przedstawicielskiego informuj¹ przedstawicieli pracowników w spó³dzielni

europejskiej oraz w jej spó³kach zale¿nych i zak³adach, a w braku przedstawi-

cieli – pracowników.

5.3. Uprawnienia informacyjne przys³uguj¹ce pracownikom bezpoœrednio

Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, i¿ uprawnienia informacyjne realizowane

bezpoœrednio przez samych pracowników mo¿na podzieliæ na dwie grupy. Mia-

nowicie, prawo do uzyskania okreœlonych informacji mo¿e przys³ugiwaæ ka¿de-

mu pracownikowi indywidualnie lub te¿ wszystkim pracownikom jako pewnej

zbiorowoœci, tyle, ¿e pozbawionej instytucjonalnej reprezentacji.

5.3.1. Uprawnienia informacyjne przys³uguj¹ce pracownikom indywidualnie

Do uprawnieñ informacyjnych przyznanych pracownikom indywidualnie

nale¿y zaliczyæ prawo do informacji dotycz¹cych planowanego transferu

zak³adu pracy w trybie art. 23� k.p.
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Pracownikom przys³uguje prawo do uzyskania informacji w sytuacji plano-

wanego transferu zak³adu pracy na mocy art. 23� § 3 k.p. Zgodnie treœci¹ tego

przepisu, je¿eli u pracodawcy przejmuj¹cego lub przekazuj¹cego nie dzia³aj¹

zak³adowe organizacje zwi¹zkowe, pracodawca, u którego te organizacje nie

dzia³aj¹, zobowi¹zany jest do poinformowania na piœmie swoich pracowników

o przewidywanym terminie przejœcia zak³adu pracy lub jego czêœci, jego przy-

czynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowni-

ków, a tak¿e zamierzonych dzia³aniach dotycz¹cych warunków zatrudnienia

pracowników, w szczególnoœci warunków pracy, p³acy i przekwalifikowania.

Przekazanie powy¿szych informacji powinno nast¹piæ co najmniej na 30 dni

przed przewidywanym terminem transferu.

5.3.2. Uprawnienia informacyjne przys³uguj¹ce pracownikom jako zbiorowoœci

Do uprawnieñ tych zaliczyæ nale¿y:

– prawo do uzyskania informacji w sprawie nietworzenia zak³adowego fundu-

szu œwiadczeñ socjalnych i niewyp³acania œwiadczenia urlopowego (art. 3

ust. 3a u.z.f.œ.s.);

– uprawnienie za³ogi do otrzymania informacji o sprawozdaniu z dzia³alnoœci

przedsiêbiorstwa wraz z informacj¹ o stanie przedsiêbiorstwa (art. 38 u.s.z.p.p.).

Wystêpuj¹c jako zbiorowoœæ, pracownicy maj¹ prawo do uzyskania infor-

macji w sprawie nietworzenia zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych

i niewyp³acania œwiadczenia urlopowego w sytuacji, gdy pracodawca zatrud-

niaj¹cy wed³ug stanu na dzieñ 1 stycznia danego roku mniej ni¿ 20 pracowni-

ków w przeliczeniu na pe³ne etaty, nie jest objêty uk³adem zbiorowym pracy

oraz nie jest zobowi¹zany do wydania regulaminu wynagradzania (art. 3 ust. 3a

u.z.f.œ.s.). Powy¿sze informacje pracodawca zobowi¹zany jest przekazaæ pra-

cownikom w pierwszym miesi¹cu danego roku kalendarzowego, w sposób

przyjêty u danego pracodawcy. Nieprzekazanie pracownikom odpowiedniej in-

formacji i zaniechanie wyp³aty œwiadczenia urlopowego mog¹ zostaæ uznane za

wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 12a u.z.f.œ.s.)

Na koniec warto wspomnieæ o uprawnieniach informacyjnych za³ogi przed-

siêbiorstwa pañstwowego. W kwestii zakresu podmiotowego pojêcia „za³ogi”

prezentowane s¹ w literaturze ró¿ne pogl¹dy. Pierwszy z nich g³osi, i¿ za³oga

obejmuje wszystkich pracowników przedsiêbiorstwa���. Prezentowane jest rów-

nie¿ inne stanowisko, zgodnie z którym pojêcie „za³ogi”, mimo, ¿e obejmuje

pewn¹ zbiorowoœæ pracowników, nie jest równoznaczne z pojêciem ogó³u pra-

cowników zatrudnionych w przedsiêbiorstwie, gdy¿ nie nale¿y do niej kadra
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kierownicza���. Na gruncie przepisów u.s.z.p.p., nale¿y wymieniæ uprawnie-

nie za³ogi do otrzymania informacji o sprawozdaniu z dzia³alnoœci przedsiêbior-

stwa wraz z informacj¹ o stanie przedsiêbiorstwa. Obowi¹zek przekazania

powy¿szych informacji spoczywa na dyrektorze przedsiêbiorstwa (art. 38

u.s.z.p.p.).

III. Podsumowanie

Dialog na szczeblu przedsiêbiorstwa jest podstawow¹ p³aszczyzn¹ dialogu

spo³ecznego. Ustanowienie zasady prowadzenia dialogu spo³ecznego zasad¹

konstytucyjn¹ i jedn¹ z naczelnych zasad ustrojowych oraz podstawow¹ zasad¹

prawa pracy, powoduje, i¿ stanowi ona wskazówkê interpretacyjn¹ norm pra-

wa pracy oraz wyznacza kierunek dalszej legislacji. W sposób szczególny zasada

dialogu spo³ecznego przejawia siê w zbiorowym prawie pracy, ustanawiaj¹c pe-

wne regu³y postêpowania w stosunkach miêdzy pracodawc¹ za zbiorowoœci¹

pracowników. W zbiorowym prawie pracy zosta³y stworzone liczne gwarancje,

wspieraj¹ce prowadzenie dialogu miêdzy partnerami spo³ecznymi. Szerokie

wykorzystywanie przez ustawodawcê zasady dialogu spo³ecznego w odniesie-

niu do norm zbiorowego prawa pracy pozwala na stwierdzenie, i¿ dialog

spo³eczny sta³ siê w tej czêœci prawa pracy standardem. W zbiorowym prawie

pracy dialog spo³eczny realizuje siê w formie moderowania sporów, wspó³za-

rz¹dzania przez pracowników przedsiêbiorstwem, uzgadniania, konsultowania

oraz informowania.

Na gruncie przepisów reguluj¹cych rozwi¹zywanie sporów zbiorowych,

prowadzeniu przez strony dialogu s³u¿y wprowadzenie procedury, maj¹cej

prowadziæ do rozwi¹zania sporu. Procedura ta opiera siê na prowadzeniu dialo-

gu i z³o¿ona jest z trzech etapów, ró¿ni¹cych siê miedzy sob¹ sposobem jego

prowadzenia. Zró¿nicowanie tej procedury oraz ukszta³towanie prawa do strajku

jako ostatecznoœci, stwarza mo¿liwoœæ pokojowego rozwi¹zania sporu. Prawne

gwarancje rozwi¹zania sporu w oparciu o zasadê dialogu zosta³y te¿ stworzone

dla sporów niemieszcz¹cych siê w pojêciu sporu zbiorowego. Polegaj¹ one na

mo¿liwoœci poddania sporu pod rozpatrzenie wojewódzkiej komisji dialogu

spo³ecznego.

Przejawem realizacji zasady dialogu jest równie¿ przyznanie pracownikom

lub ich przedstawicielom uprawnieñ w zakresie wspó³zarz¹dzania przedsiêbior-

stwem. Realizowane s¹ one w trzech p³aszczyznach: na p³aszczyŸnie zak³adu

pracy, zarz¹du i rady nadzorczej przedsiêbiorstwa oraz na p³aszczyŸnie kapi-

ta³owej, poprzez tzw. akcjonariat pracowniczy. Uprawnienia te obejmuj¹ szeroko

zakrojone kompetencje stanowcze organów samorz¹du za³ogi w przedsiêbior-
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stwie pañstwowym, pozwalaj¹cym przedstawicielom pracowników na wywie-

ranie realnego wp³ywu na zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem. Ponadto

obowi¹zuj¹ce przepisy stwarzaj¹ mo¿liwoœæ wywierania przez pracowników

wp³ywu na podejmowanie decyzji w skomercjalizowanym przedsiêbiorstwie

poprzez wybranych przez siebie przedstawicieli, bêd¹cych cz³onkami zarz¹du

lub rady nadzorczej spó³ki. Pewn¹ mo¿liwoœæ poœredniego wywierania wp³ywu

na decyzje zapadaj¹ce w zak³adzie pracy maj¹ równie¿ pracownicy w ramach

tzw. akcjonariatu pracowniczego.

Równie¿ przyznanie przedstawicielom pracowników uprawnieñ uzgad-

niaj¹cych stanowi gwarancje prowadzenia dialogu spo³ecznego. Szczególnie

wa¿ne s¹ uprawnienia organizacji zwi¹zkowych oraz innych przedstawicieli

pracowników przedstawicieli pracowników w zakresie uzgadniania treœci

zak³adowych Ÿróde³ prawa pracy, takich jak regulamin wynagradzania, regula-

min pracy, porozumienie o zawieszeniu stosowania w ca³oœci lub w czêœci prze-

pisów prawa pracy, porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków

zatrudnienia pracowników ni¿ wynikaj¹ce z umów o pracê zawartych z tymi

pracownikami, porozumienia okreœlaj¹cego zasady postêpowania w sprawach

dotycz¹cych pracowników objêtych zamiarem grupowego zwolnienia czy okreœ-

laj¹cego zasady stosowania telepracy. Wprawdzie nie we wszystkich przypad-

kach brak zgody przedstawicieli pracowników na okreœlone brzmienie aktu do-

prowadzi do jego niewprowadzenia, jednak¿e obowi¹zek prowadzenia

uzgodnieñ stwarza mo¿liwoœæ osi¹gniêcia w tej kwestii kompromisu.

Rozwijaniu dialogu w przedsiêbiorstwie s³u¿¹ te¿ przepisy wprowadzaj¹ce

mo¿liwoœæ, a niekiedy nawet obowi¹zek, skonsultowania okreœlonej sprawy

z przedstawicielami pracowników. Przy czym obowi¹zek prowadzenia konsul-

tacji zosta³ ukszta³towany w ten sposób, i¿ jest on obowi¹zkiem starannego

dzia³ania, a nie osi¹gniêcia rezultatu. Oznacza to, i¿ na pracodawcy spoczywa

obowi¹zek prowadzenia dzia³añ zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia porozumienia,

poprzez wymianê pogl¹dów i podjêcie dialogu z przedstawicielami pracowni-

ków. Prowadz¹c konsultacje, pracodawca nie ma wiêc obowi¹zku uzgodnienia

wspólnego stanowiska i zawarcia porozumienia.

Przejawem dialogu spo³ecznego jest równie¿ prawo pracowników do

uzyskiwania od pracodawcy informacji. Na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów

prawo pracowników lub ich przedstawicieli do uzyskania informacji mo¿e

wystêpowaæ jako samodzielne uprawnienie lub te¿ mo¿e byæ prawem

przyznanym w celu wykonania póŸniejszej konsultacji w danej sprawie.

Informowanie ukszta³towane jako samodzielne, nie poprzedzaj¹ce konsultacji

uprawnienie równie¿ stanowi samodzieln¹ formê dialogu spo³ecznego.

Skutkiem przekazania informacji mo¿e byæ bowiem zawsze nawet nieformalna

wymiana pogl¹dów miêdzy pracownikami a pracodawc¹. Posiadanie

74 ��
���%	� &�'(�)
� ���� *�	�(�)+	
�



okreœlonych informacji przez pracowników niew¹tpliwie stanowi podstawê

i warunek prowadzenia z pracodawc¹ autentycznego dialogu.
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okreœlonych informacji przez pracowników niew¹tpliwie stanowi podstawê

i warunek prowadzenia z pracodawc¹ autentycznego dialogu.
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REGULACJE INDYWIDUALNEGO PRAWA PRACY
JAKO PRZEDMIOT DIALOGU SPO£ECZNEGO

NA POZIOMIE ZAK£ADU PRACY

I. Pojêcie indywidualnego prawa pracy

1. Uwagi wstêpne. Na wstêpie niniejszego opracowania wyjaœniæ nale¿y
u¿yte w jego tytule pojêcie „indywidualnego prawa pracy”. Jest ono pojêciem
z zakresu jêzyka prawniczego a nie prawnego, a wiêc nie wystêpuje w tekstach
aktów prawnych, lecz jest u¿ywane w nauce prawa i judykaturze. Czêsto w roz-
wa¿aniach doktrynalnych spotkaæ mo¿na inne okreœlenia, które w nazwie
odwo³uj¹ siê równie¿ do „prawa pracy”. Chodzi tu przyk³adowo o „zbiorowe
prawo pracy”, „procesowe prawo pracy” etc. Ró¿norodnoœæ stosowanych pojêæ
nie oznacza jednak, i¿ mamy do czynienia z wieloma ró¿nymi ga³êziami prawa
nazywanymi „prawem pracy”, nie oznacza to tak¿e, ¿e wymienione pojêcia s¹
synonimami. Aby wyjaœniæ pojawiaj¹ce siê w¹tpliwoœci nale¿y odwo³aæ siê do
charakterystyki przedmiotu i systematyki prawa pracy.

2. Przedmiot prawa pracy. Prawo pracy jest ga³êzi¹ prawa o z³o¿onej
wewnêtrznie strukturze. Owa z³o¿onoœæ wynika nie tylko z rozleg³oœci obszaru
normowania prawa pracy, ale tak¿e z tego, ¿e poszczególne dzia³y prawa pracy
s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem charakteru prawnego. W œwiadomoœci
spo³ecznej pojêcie prawa pracy jest ³¹czone g³ównie z regulacjami prawnymi
dotycz¹cymi praw i obowi¹zków pracowników i pracodawców, przy czym
rzadko wiedza potoczna na temat tej ga³êzi prawa obejmuje zagadnienia
wykraczaj¹ce poza obszar spraw objêtych zakresem Kodeksu pracy. Po czêœci
stan taki mo¿na usprawiedliwiæ ju¿ samym faktem obowi¹zywania aktu
prawnego nazywanego „kodeksem”. Co prawda „kodeks” to nic innego jak
ustawa zwyk³a, niemniej z regu³y mianem tym okreœla siê akty o szczególnym



znaczeniu dla okreœlonej ga³êzi prawa. W systemie prawnym tylko kilka
najbardziej wa¿nych aktów prawnych zyska³o rangê kodeksu (np. Kodeks
cywilny, Kodeks karny, Kodeks postêpowania cywilnego, Kodeks postêpowania
karnego etc.). Warto te¿ wskazaæ, ¿e szczególne znaczenie przypisuje siê te¿
samemu procesowi kodyfikacji. Oprócz waloru porz¹dkuj¹cego kodyfikacja
winna utrwalaæ i stabilizowaæ na d³u¿szy czas przyjête rozwi¹zania prawne.

W art. 1 Kodeksu pracy jego zakres przedmiotowy zosta³ ujêty w postaci
formu³y odwo³uj¹cej siê do „okreœlenia praw i obowi¹zków pracowników i pra-
codawców”. Najwa¿niejsz¹ konstrukcj¹ prawn¹ obejmuj¹c¹ sw¹ treœci¹ prawa
i obowi¹zki pracowników i pracodawców jest stosunek pracy. Pod tym pojê-
ciem rozumiemy wiêŸ prawn¹, w ramach której pracownik zobowi¹zany jest do
œwiadczenia pracy okreœlonego rodzaju na rzecz i pod kierownictwem pracoda-
wcy oraz w miejscu i czasie przezeñ wskazanym, natomiast pracodawca jest
zobowi¹zany do zatrudniania pracownika i œwiadczenia na jego rzecz wynagro-
dzenia. Jest to najbardziej syntetyczna definicja stosunku pracy, która ma jed-
nak jedynie charakter cz¹stkowy. Nie obejmuje ona bowiem ca³oœci zagadnieñ
dotycz¹cych stosunku pracy, niemniej w sposób syntetyczny ujmuje najwa¿nie-
jsze elementy konstrukcyjne omawianej wiêzi prawnej. Tak wiêc w pewnym
uproszczeniu mo¿na stwierdziæ, i¿ g³ównym przedmiotem unormowania
Kodeksu pracy jest w³aœnie stosunek pracy, a wiêc kwestie dotycz¹ce jego pod-
miotów, nawi¹zania, ustania oraz prawa i obowi¹zków pracowników i pracoda-
wców.

Nale¿y mieæ jednak œwiadomoœæ, ¿e przedmiot prawa pracy wykracza poza
wskazany wy¿ej zakres przedmiotowy Kodeksu pracy. Stosunek pracy pozostaje
co prawda centraln¹ kategori¹ pojêciow¹ prawa pracy, niemniej ta ga³¹Ÿ prawa
obejmuje te¿ szereg innych zagadnieñ pozostaj¹cych w merytorycznym
zwi¹zku ze stosunkiem pracy. W doktrynie przyjmuje siê, ¿e prawo pracy regu-
luje stosunki pracy oraz stosunki ¿yciowo (œciœle, nierozerwalnie) z nimi
zwi¹zane�. Ów zwi¹zek mo¿e mieæ charakter funkcjonalny b¹dŸ aksjologiczny.
Niektóre bowiem ze stosunków prawnych powi¹zanych ze stosunkami pracy
mog¹ mieæ charakter wzglêdem nich akcesoryjny b¹dŸ te¿ byæ uzale¿nione
w swym bycie od istnienia stosunku pracy. Reasumuj¹c prawo pracy obejmuje
swym przedmiotem�:
a) umowne i pozaumowne stosunki pracy,
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b) zbiorowe stosunki pracy (relacje miêdzy podmiotami reprezentuj¹cymi gru-
powe interesy pracowników i pracodawców),

c) procesowe stosunki pracy (zwi¹zane z rozwi¹zywaniem i rozstrzyganiem
indywidualnych sporów pracowników z pracodawcami),

d) stosunki prawne zwi¹zane z nadzorem nad warunkami pracy (funkcjono-
waniem inspekcji pracy) oraz

e) stosunki prawne zwi¹zane z promocj¹ zatrudnienia i przeciwdzia³aniem
bezrobociu (dotycz¹ce poœrednictwa pracy, pomocy poszukuj¹cym pracy
etc.).
3. Pojêcie indywidualnego prawa pracy. Jak widaæ zakres zagadnieñ, które

s¹ regulowane prawem pracy, jest znaczny. Dla niniejszych rozwa¿añ wiêksze
znaczenie ma jednak to, i¿ wymienione wy¿ej grupy stosunków prawnych maj¹
zró¿nicowany charakter prawny� i wi¹¿¹ ró¿nego rodzaju podmioty. Spoœród
wymienionych stosunków prawnych jedynie umowne i pozaumowne stosunki
pracy maj¹ charakter zobowi¹zaniowy, ³¹cz¹ pracowników i pracodawców, na
których ci¹¿¹ wzajemne obowi¹zki dotycz¹ce wykonywania pracy, zatrudnia-
nia i spe³niania œwiadczeñ pieniê¿nych. Pozosta³e stosunki prawne pozostaj¹
niejako w „otoczeniu” stosunków prawnych, czêsto maj¹ charakter publiczno-
prawny (np. stosunki zwi¹zane z nadzorem nad warunkami pracy, stosunki
procesowe czy niektóre stosunki zwi¹zane z promocj¹ zatrudnienia).

Dlatego nie jest mo¿liwe postrzeganie prawa pracy w kategoriach jednorod-
nego pod wzglêdem charakteru prawnego zespo³u norm prawnych. St¹d we
wszystkich opracowaniach ogólnych z zakresu prawa pracy wskazuje siê na we-
wnêtrzn¹ systematykê tej ga³êzi prawa, które jest w istocie odzwierciedleniem
zró¿nicowania jej przedmiotu. Wyró¿niamy zatem nastêpuj¹ce dzia³y ogólne
prawa pracy: indywidualne prawo pracy, zbiorowe prawo pracy, procesowe
prawo pracy, prawo nadzoru na warunkami pracy, prawo dotycz¹ce zatrudnie-
nia i bezrobocia. W œwietle powy¿szego podzia³u indywidualnym prawem pracy
jest ta jego czêœæ, której przedmiotem s¹ umowne i pozaumowne stosunki pracy.
Chodzi tu zatem o te zespo³y norm, które reguluj¹ strony stosunków pracy,
nawi¹zanie i ustanie tych stosunków oraz prawa i obowi¹zki pracowników
i pracodawców wynikaj¹ce ze stosunku pracy (np. wynagrodzenie i inne œwiad-
czenia zwi¹zane z prac¹, czas pracy, urlopy, kwestie dotycz¹ce bezpieczeñstwa
i higieny pracy). St¹d indywidualne prawo pracy nazywane jest te¿ niekiedy
„prawem stosunku pracy”.

4. Rozszerzenie zakresu indywidualnego prawa pracy. Na zakoñczenie
uwag odnosz¹cych siê do kwestii przedmiotu prawa pracy warto zwróciæ uwa-
gê na jedn¹ wa¿n¹ dla przysz³oœci tej ga³êzi prawa okolicznoœæ. Otó¿ jak wiadomo
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stosunek pracy nie jest jedyn¹ konstrukcj¹ w systemie prawa wykorzystywan¹
jako podstawa prawna œwiadczenia pracy. Najogólniej wszystkie stosunki
prawne s³u¿¹ce do wymiany œwiadczeñ, z których co najmniej jedno polega na
wykonywaniu pracy, nazwaæ mo¿na zbiorczym okreœleniem stosunków zatrud-
nienia. Stosunki te mog¹ byæ regulowane przez ró¿ne ga³êzie prawa. Najpow-
szechniej stosowanym podzia³em stosunków zatrudnienia jest podzia³ zapro-
ponowany przez W . Sanetrê�. Autor ten stosunki zatrudnienia dzieli na piêæ ka-
tegorii: pracownicze stosunki zatrudnienia, cywilnoprawne stosunki
zatrudnienia�, administracyjne stosunki zatrudnienia�, penalne stosunki zatrud-
nienia� oraz ustrojowe stosunki zatrudnienia�. W doktrynie spotkaæ mo¿na po-
stulaty objêcie zakresem prawa pracy ogó³u stosunków prawnych, których
przedmiotem jest dobrowolne wykonywanie pracy. Jednak w chwili obecnej
perspektywa jakichœ powa¿niejszych kroków legislacyjnych mog¹cych urzeczy-
wistniæ ten cel wydaje siê doœæ odleg³a. W razie jednak przyjêcia takiego roz-
wi¹zania niew¹tpliwie rozszerzeniu ulec musia³oby pojêcie i zakres
indywidualnego prawa pracy.

II. Charakter prawny i zakres przedmiotowy
tzw. swoistych Ÿróde³ prawa pracy

1. Systematyka Ÿróde³ prawa pracy. Charakter prawny
tzw. swoistych Ÿróde³ prawa pracy

1.1. Uwagi wstêpne. Jak ju¿ wczeœniej wspomniano stosunek pracy jest wiê-
zi¹ prawn¹ ³¹cz¹c¹ pracownika i pracodawcê, w ramach której strony zobo-
wi¹zane s¹ do okreœlonych œwiadczeñ. Pracownik zobowi¹zuje siê wykonywaæ
pracê okreœlonego rodzaju na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, praco-
dawca zobowi¹zuje siê natomiast do zatrudniania pracownika i wyp³aty wyna-
grodzenia. Wymienione zobowi¹zania stron maj¹ charakter podstawowy dla
stosunku pracy, niemniej nie wyczerpuj¹ ca³oœci wzajemnych praw i obo-
wi¹zków pracowników i pracodawców. Konkretny stosunek pracy ma oczywiœcie
o wiele bogatsz¹ treœæ. Zadaæ mo¿na sobie wiêc pytanie z czego ona wynika,
a wiêc jakie czynniki maj¹ wp³yw na kszta³towanie rzeczywistego uk³adu praw
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i obowi¹zków stron stosunku pracy. Otó¿ treœæ ka¿dego zobowi¹zaniowego sto-
sunku prawnego jest kszta³towana przez czynnoœæ prawn¹ kreuj¹c¹ ten stosu-
nek, ustawê (przepisy prawa), zasady wspó³¿ycia spo³ecznego i ustalone
zwyczaje (art. 56 k.c.). Dla potrzeb niniejszych rozwa¿añ skoncentrowaæ siê na-
le¿y na dwóch pierwszych czynnikach, a wiêc czynnoœci prawnej i ustawie.

Czynnoœciami prawnymi kreuj¹cymi stosunek pracy s¹: umowa o pracê,
powo³anie, mianowanie, wybór i spó³dzielcza umowa o pracê. Czynnoœci te
powinny w pierwszym rzêdzie okreœlaæ rodzaj pracy, do œwiadczenia której
zobowi¹zuje siê pracownik. Ponadto zgodnie z art. 29 k.p. umowa o pracê powinna
okreœlaæ� strony umowy, rodzaj umowy, datê jej zawarcia oraz warunki pracy
i p³acy, w szczególnoœci (poza rodzajem pracy) miejsce wykonywania
pracy, wynagrodzenie za pracê odpowiadaj¹ce rodzajowi pracy, ze wskazaniem
sk³adników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczêcia.
Wymienione sk³adniki s¹ tzw. obligatoryjnymi elementami treœci umowy o pra-
cê, z tym, ¿e tylko jeden z nich, a mianowicie rodzaj pracy, jest tzw. sk³adnikiem
koniecznym i definiuj¹cym stosunek pracy (essentialia negotii). Jednak jak widaæ
tak¿e obligatoryjne sk³adniki umowy o pracê nie wyczerpuj¹ treœci stosunku
pracy. Dlatego umowa o pracê mo¿e okreœlaæ inne jeszcze, poza wymienionymi
w art. 29 k.p., prawa i obowi¹zki stron stosunku pracy, które sk³adaj¹ siê na tzw.
fakultatywn¹ treœæ tej czynnoœci prawnej. Jeœli strony nie skorzystaj¹ z tej
mo¿liwoœci wówczas zastosowanie mieæ bêd¹ przepisy prawa. Nale¿y w tym
miejscu zaznaczyæ, i¿ zasad¹ jest jedynie wycinkowe kszta³towanie treœci
stosunków pracy przez jego strony. Z regu³y standardowa umowa o prace nie
wykracza w swej treœci poza elementy wymienione w art. 29 k.p., o czym
przekonuj¹ np. wzory umów o prace stosowane powszechnie w obrocie
prawnym. Dlatego w prawie pracy niezwykle wa¿ne znaczenie maj¹ Ÿród³a
prawa pracy, w których zawarte s¹ przepisy (normy) prawa okreœlaj¹ce
wzajemne prawa i obowi¹zki pracowników i pracodawców.

1.2. Pojêcie i systematyka Ÿróde³ indywidualnego prawa pracy. W znacze-
niu konstytucyjnym Ÿród³em prawa s¹ akty prawne, które pochodz¹ od upraw-
nionych podmiotów wyposa¿onych w tzw. kompetencje prawotwórcze,
zawieraj¹ce w swej treœci przepisy prawne. Prawo pracy jako ga³¹Ÿ prawa ko-
rzysta w pe³ni z wszystkich rodzajów Ÿróde³ prawa powszechnie obo-
wi¹zuj¹cego (umów miêdzynarodowych, prawa unijnego, ustaw,
rozporz¹dzeñ). Sprawa siê jednak komplikuje w odniesieniu do indywidualne-
go prawa pracy, na terenie którego wystêpuj¹ dodatkowo rodzaje Ÿróde³ nie
znane innym ga³êzi¹ prawa.
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Podstawowe znaczenie dla okreœlenia katalogu Ÿróde³ indywidualnego pra-
wa pracy ma art. 9 k.p., który stanowi, ¿e ilekroæ w Kodeksie pracy jest mowa
o prawie pracy, rozumie siê przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy in-
nych ustaw i aktów wykonawczych, okreœlaj¹ce prawa i obowi¹zki pracowni-
ków i pracodawców, a tak¿e postanowienia uk³adów zbiorowych pracy i innych
opartych na ustawie porozumieñ zbiorowych, regulaminów i statutów okreœ-
laj¹cych prawa i obowi¹zki stron stosunku pracy. Cytowany przepis ma dwoja-
kie znaczenie dla systemu Ÿróde³ prawa pracy. Po pierwsze wymienia on rodza-
je aktów prawnych, które mog¹ byæ Ÿród³ami prawa pracy, a wiêc ustawê,
rozporz¹dzenie, uk³ad zbiorowy pracy, porozumienie zbiorowe, regulaminy
i statuty. Po drugie okreœla warunki, jakie musz¹ byæ spe³nione dla uznania da-
nego aktu za Ÿród³o prawa pracy. Chodzi tu o okreœlanie w swej treœci praw
i obowi¹zków pracowników i pracodawców. Ponadto jeœli chodzi o porozumie-
nia zbiorowe to art. 9 k.p. formu³uje wobec nich warunek oparcia na ustawie.

Jak widaæ w grupie Ÿróde³ indywidualnego prawa pracy znajduj¹ siê akty
prawne o zró¿nicowanym charakterze prawnym. W doktrynie dokonuje siê ich
systematyzacji przyjmuj¹c najczêœciej podzia³ na dwie grupy. W pierwszej
z nich znajduj¹ siê akty powszechnie obowi¹zuj¹ce, a wiêc wymienione w art.
87 Konstytucji (ustawy i rozporz¹dzenia oraz nie wymienione w art. 9 k.p. umo-
wy miêdzynarodowe i Ÿród³a prawa unijnego). S¹ to rodzaje aktów prawnych
o charakterze ogólnym, wystêpuj¹ce lub mog¹ce wyst¹piæ jak Ÿród³o norm praw-
nych w ka¿dej ga³êzi prawa. �ród³ami prawa pracy s¹ te spoœród nich, które
w swej treœci zawieraj¹ przepisy okreœlaj¹ce prawa i obowi¹zki pracowników
i pracodawców. Oczywiœcie mo¿liwe jest, by dany akt prawny by³ w ca³oœci lub
tylko w czêœci Ÿród³em prawa pracy. Ta druga sytuacja ma miejsce wówczas,
gdy jedynie czêœæ regulacji prawnych (w skrajnych przypadkach tylko jeden
przepis) poœwiêcona by³a wskazanym materiom.

W drugiej grupie znajduj¹ siê tzw. akty swoiste (specyficzne) dla prawa
pracy, a wiêc uk³ady zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe oraz regulaminy
(pracy, wynagrodzenia, funduszu socjalnego, zwolnieñ grupowych etc.) i statu-
ty�	. S¹ to zatem akty wstêpuj¹ce w³aœciwie wy³¹cznie w prawie pracy (np.
uk³ady zbiorowe czy regulaminy pracy lub wynagradzania). Pos³ugiwanie siê
w szerokim zakresie swoistymi Ÿród³ami prawa pracy jest cech¹ szczególn¹ tej
ga³êzi prawa. Z jednej strony uwarunkowania faktyczne zwi¹zane z funkcjono-
waniem konkretnych zak³adów pracy wymagaj¹ szczegó³owej regulacji praw- nej
uwzglêdniaj¹cej potrzeby i mo¿liwoœci ka¿dego pracodawcy z osobna. Celowi
temu s³u¿y w³aœnie stosowanie uk³adów zbiorowych pracy i innych porozumieñ,
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regulaminów i statutów. W wiêkszoœci przypadków wymienione akty s¹ b¹dŸ
negocjowane, b¹dŸ opiniowane przez zwi¹zki zawodowe lub inne przedstawi-
cielstwa pracownicze. Wi¹¿e siê to wiêc z tzw. autonomicznoœci¹ regulacji pra-
wa pracy, polegaj¹cej na zapewnieniu wp³ywu na jego tworzenie samym
zainteresowanym, a wiêc pracodawcom i pracownikom reprezentowanym
przez swoich przedstawicieli. Wreszcie tworzenie specyficznych Ÿróde³ prawa
pracy mo¿na postrzegaæ jako decentralizacjê procesów stanowienia prawa.

1.3. Charakter prawny tzw. swoistych Ÿróde³ prawa pracy. Jak ju¿ wczeœniej
wskazano art. 9 k.p. formu³uje warunki uznania wymienionych w nim aktów
prawnych za Ÿród³a prawa pracy. W przypadku Ÿróde³ powszechnie obo-
wi¹zuj¹cych warunki te maj¹ znaczenie g³ównie porz¹dkuj¹ce, decyduj¹ bo-
wiem o ga³êziowej przynale¿noœci danego aktu do prawa pracy. Ponadto
zaliczenie danego aktu lub przepisu do prawa pracy powoduje objêcie go typo-
wymi dla tej ga³êzi prawa mechanizmami funkcjonowania norm prawnych (np.
zasad¹ uprzywilejowania pracownika). Jednak dalej id¹ce konsekwencje regula-
cji z art. 9 k.p. uwidaczniaj¹ siê w odniesieniu do swoistych Ÿróde³ prawa pracy.
W tym przypadku bowiem mamy do czynienie w ogóle z zakwalifikowaniem
danego aktu do grupy Ÿróde³ prawa, a wiêc z uznaniem jego normatywnego
charakteru. Aby jednak kwalifikacja taka by³a mo¿liwa wymagane jest, by poro-
zumienia zbiorowe, regulaminy statuty oparte by³y na ustawie. Wymóg oparcia
na ustawie oznacza, i¿ ustawowo winny byæ uregulowane zasady tworzenia
i zakres przedmiotowy danego aktu swoistego. Warto w tym miejscu odnotowaæ,
¿e na gruncie orzecznictwa S¹du Najwy¿szego wymóg oparcia na ustawie jest
rozumiany doœæ szeroko, zw³aszcza w odniesieniu do pakietów socjalnych za-
wieranych zwykle przy okazji prywatyzacji lub przekszta³ceñ organizacyjnych
i restrukturyzacji zak³adów pracy. S¹d Najwy¿szy wyrazi³ pogl¹d, i¿ za Ÿród³o
prawa pracy uznawaæ nale¿y ka¿de porozumienie okreœlaj¹ce warunki zatrud-
nienia, zawierane s¹ przez zwi¹zki zawodowe z pracodawc¹ lub podmiotem re-
prezentuj¹cym pracodawcê, nawet bez wyraŸnego umocowania ustawowego.
Wystarczaj¹ce jest tu bowiem ogólne umocowanie w ustawie zasadniczej��.

kontrowersje co do konstytucyjnoœci art. 9 k.p. zg³osi³ L. Kaczyñski��. Jego
zdaniem wa¿ne znaczenie mia³a okolicznoœæ, ¿e art. 87 Konstytucji pomija³
uk³ady zbiorowe pracy i inne swoiste Ÿród³a prawa pracy. Przepis ten stanowi
bowiem, ¿e Ÿród³ami powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej s¹: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy miêdzynarodowe oraz
rozporz¹dzenia. Ponadto Ÿród³ami powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa Rze-
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czypospolitej Polskiej s¹ na obszarze dzia³ania organów, które je ustanowi³y,
akty prawa miejscowego. W stanie prawnym ukszta³towanym pod rz¹dem po-
przednich przepisów konstytucyjnych, a wiêc Konstytucji z 1952 r., jak równie¿
tzw. Ma³ej Konstytucji z 1992 r., nie istnia³ wyraŸnie sformu³owany zamkniêty
konstytucyjny katalog Ÿróde³ prawa. Przepisy obu wskazanych ustaw konsty-
tucyjnych wymienia³y co prawda szereg aktów (ustawy, rozporz¹dzenia
i zarz¹dzania okreœlonych podmiotów) zaliczanych do Ÿróde³ prawa powszech-
nie obowi¹zuj¹cego, ale jednoczeœnie do Ÿróde³ tych zaliczano tak¿e akty wyda-
wane w oparciu o ustawodawstwo zwyk³e (chodzi³o tu np. o akty prawa
miejscowego, czy uk³ady zbiorowe pracy). St¹d uprawniony by³ pogl¹d, ¿e na-
dawanie mocy normatywnej ró¿nego rodzaju aktom specyficznym mog³o odby-
waæ siê w drodze ustawodawstwa zwyk³ego��. Na gruncie prawa pracy
normatywny charakter tzw. swoistych jego Ÿróde³ wynika³ w³aœnie z art. 9 k.p.
Sytuacja uleg³a jednak zmianie w nowym porz¹dku konstytucyjnym ukszta³to-
wanym od 1997 r. Zdaniem L. Kaczyñskiego „przepis art. 87 nowej Konstytucji
tworzy bez w¹tpienia zamkniêty katalog Ÿróde³ prawa o charakterze powszech-
nie obowi¹zuj¹cym (...). Podstawowy wniosek, jaki z tego wynika, polega na
tym, i¿ uk³adom zbiorowym, porozumieniom zbiorowym, regulaminom i statu-
tom przewidzianym przez ustawê nie bêdzie mo¿na przypisaæ charakteru Ÿró-
de³ norm powszechnie obowi¹zuj¹cych ze wszystkimi tego konsekwencjami,
a wiêc nie bêd¹ one mog³y pro iure kszta³towaæ treœci stosunku pracy, a jedynie
bêd¹ traktowane jako substrat dla oœwiadczeñ woli stron”��. Powy¿sza teza, jak-
kolwiek poprawna z punktu widzenia egzegezy przepisów prawa, spotka³a siê
z gwa³town¹ polemik¹ w doktrynie. Przyjmowano, ¿e odrzucenie normatywnego
charakteru tzw. specyficznych aktów wymienionych w art. 9 k.p. wymaga³oby
zmiany formu³y wspó³czesnego prawa pracy, opartego przede wszystkim na fi-
lozofii decentralizacji kompetencji prawotwórczych i godzi³oby w ten sposób
w aksjologiczne podstawy tej ga³êzi prawa��. Pod wp³ywem krytyki L. Kaczyñski
czêœciowo z³agodzi³ swe stanowisko przyjmuj¹c, i¿ uprawniona jest rozsze-
rzaj¹ca interpretacja art. 87 Konstytucji�� i ¿e przepisy uk³adów zbiorowych pra-
cy maj¹ w istocie charakter poœredni pomiêdzy przepisami powszechnie
i wewnêtrznie obowi¹zuj¹cymi��. Decyduj¹cym argumentem by³o tu podkreœle-
nie w samej Konstytucji roli i znaczeniu uk³adów zbiorowych pracy i innych po-
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rozumieñ. Art. 59 ust. 2 stanowi, i¿ zwi¹zki zawodowe oraz pracodawcy i ich
organizacje maj¹ prawo do rokowañ, w szczególnoœci w celu rozwi¹zywania
sporów zbiorowych, oraz do zawierania uk³adów zbiorowych pracy i innych
porozumieñ. Natomiast w art. 20 ustawy zasadniczej wyeksponowano dialog
spo³eczny i wspó³pracê partnerów spo³ecznych jako filary spo³ecznej gospodar-
ki rynkowej. Wobec tego przyjêcie normatywnego charakteru uk³adów zbioro-
wych pracy jest prost¹ konsekwencj¹ wspomnianych regulacji ustrojowych��.

Postanowienia uk³adów zbiorowych pracy i porozumieñ zbiorowych oraz
regulaminów i statutów nie mog¹ byæ mniej korzystne dla pracowników ni¿
przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Postano-
wienia zak³adowych uk³adów zbiorowych nie mog¹ byæ mniej korzystne dla
pracowników od postanowieñ uk³adów ponadzak³adowych. Natomiast posta-
nowienia regulaminów i statutów nie mog¹ byæ mniej korzystne dla pracow-
ników ni¿ postanowienia uk³adów zbiorowych pracy i porozumieñ zbiorowych.

A wiêc Ÿród³a prawa pracy tworz¹ strukturê hierarchiczn¹ przypominaj¹c¹
piramidê, w której podstaw¹ s¹ przepisy zawarte w aktach prawa powszechnego
wyznaczaj¹ce minimalny dla pracownika poziom prawa i maksymalny poziom
obowi¹zków. Drugie piêtro piramidy tworz¹ ponadzak³adowe, a nastêpnie
zak³adowe uk³ady zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe. I wreszcie czubek
piramidy tworz¹ postanowienia pozosta³ych aktów specyficznych, a wiêc regu-
laminów i statutów. Jeœli w danym zak³adzie pracy obowi¹zuj¹ równolegle akty
o identycznym umiejscowieniu hierarchicznym wówczas jako regu³ê kolizyjn¹
stosuje siê tak¿e zasadê korzystnoœci.

2. Zakres przedmiotowy uk³adów zbiorowych pracy

2.1. Uwagi wstêpne. Uk³ad zbiorowy pracy jest porozumieniem o charakte-
rze normatywnym zawieranym pomiêdzy zwi¹zkami zawodowymi a praco-
dawc¹ lub podmiotem reprezentuj¹cym pracodawców, którego celem jest
uregulowanie warunków zatrudnienia oraz wzajemnych zobowi¹zañ jego
stron, w zamian za zachowanie tzw. pokoju spo³ecznego (powstrzymywania siê
przez przedstawicieli pracowników od wszczynania sporów zbiorowych). W
polskim prawie pracy wyró¿niamy dwa rodzaje uk³adów – zak³adowe, obej-
muj¹ce swym zakresem jednego pracodawcê, oraz ponadzak³adowe, obej-
muj¹ce wiêcej ni¿ jednego pracodawcê. Spoœród uk³adów ponadzak³adowych
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wyró¿niamy uk³ady bran¿owe, zawodowe oraz terytorialne. Niekiedy wyró¿nia
siê te¿ tzw. uk³ady miêdzyzak³adowe. S¹ to uk³ady zak³adowe zawierane dla kil-
ku pracodawców wchodz¹cych w sk³ad tej samej osoby prawnej lub jednostki
nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej. Formalnie maj¹ one jednak charakter
uk³adów zak³adowych.

2.2. Zakres przedmiotowy (treœæ) uk³adu zbiorowego pracy. Kodeks pracy
przewiduje, i¿ uk³ad sk³adaæ siê mo¿e z trzech czêœci: normatywnej, obligacyj-
nej i socjalnej, przy czym Kodeks pracy ogólnie postanawia, ¿e uk³ad nie mo¿e
naruszaæ praw osób trzecich.

Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ ka¿dego uk³adu zbiorowego pracy jest tzw. czêœæ nor-
matywna. Ma ona charakter obowi¹zkowy. Strony okreœlaj¹ w niej warunki, ja-
kim powinna odpowiadaæ treœæ stosunków pracy. A zatem to w³aœnie w tej
czêœci uk³ad ma charakter Ÿród³a prawa, gdy¿ zawiera w niej normy prawne
(st¹d nazwa tej czêœci). Na treœæ stosunku pracy sk³adaj¹ siê trzy podstawowe
zobowi¹zania stron, t.j. zobowi¹zanie pracownika do wykonywania pracy okreœ-
lonego rodzaju na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy oraz zobowi¹zanie
pracodawcy do zatrudnienia pracownika i wyp³acania na jego rzecz wynagro-
dzenia. Oprócz wskazanych zobowi¹zañ na treœæ stosunku pracy sk³adaj¹ siê
tak¿e inne wzajemne prawa i obowi¹zki pracowników i pracodawców pozo-
staj¹ce jednak w œcis³ym zwi¹zku z trzema zobowi¹zaniami podstawowymi.
Przyk³adowo wymieniæ tu mo¿na takie kwestie jak: regulacja nawi¹zania i usta-
nia stosunku pracy, nabywania i przyznawania wynagrodzenia i innych œwiad-
czeñ zwi¹zanych z prac¹, czasu pracy, urlopów pracowniczych, ochrony pracy
zarówno powszechnej, jak i wzmo¿onej, niektórych aspektów odpowiedzialno-
œci za naruszenie obowi¹zków pracowniczych etc. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zawar-
cie uk³adu dla pracowników zatrudnionych w sferze bud¿etowej mo¿e nast¹piæ
wy³¹cznie w ramach œrodków finansowych bêd¹cych w ich dyspozycji, w tym
wynagrodzeñ okreœlonych na podstawie odrêbnych przepisów.

Pozosta³e dwie czêœci maj¹ charakter fakultatywny��. Pierwsza z nich nazy-
wana jest obligacyjn¹, gdy¿ dotyczy wzajemnych zobowi¹zañ stron uk³adu.
W przeciwieñstwie do czêœci normatywnej nie zawiera ona norm prawnych
i nie odnosi siê bezpoœrednio do stron stosunku pracy. W³aœciwie czêœæ obliga-
cyjna najbardziej zbli¿ona jest do umowy cywilnoprawnej. W doktrynie nie ma
zgodnoœci co do zakresu spraw, które mog¹ byæ zawarte w czêœci obligacyjnej
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uk³adu. Prezentowane s¹ dwa stanowiska. W myœl pierwszego w czêœci obliga-
cyjnej mog¹ uregulowaæ wy³¹cznie kwestie zwi¹zane z zabezpieczeniem pra-
wid³owego stosowania uk³adu�	. Wedle drugiego stanowiska Kodeks pracy,
w tym bardzo ogólnie sformu³owany art. 240 § 1 pkt 2, zakreœla stronom uk³adu
bardzo szeroki kr¹g spraw do uzgodnienia, a art. 241� k.p. stanowi tylko
przyk³adowe ich wyliczenie��. Wydaje siê, ¿e drugie ze wskazanych stanowisk
jest s³uszne.

I wreszcie trzecia czêœæ, zwana socjaln¹, w której mog¹ byæ unormowane
pozosta³e zagadnienia nie uregulowane w przepisach prawa pracy w sposób
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy. Chodzi zatem o kwestie, które nie s¹ objête treœci¹
stosunku pracy i nie s¹ wzajemnymi zobowi¹zaniami stron. Najczêœciej w tej
czêœci znajduj¹ siê zagadnienia o charakterze socjalnym (np. dotycz¹ce
zaspokajania potrzeb bytowych, kulturalnych i socjalnych pracowników).

3. Wy³¹czenia stosowania uk³adów zbiorowych pracy. Wy³¹czenia te mog¹
mieæ charakter umowny b¹dŸ ustawowy. Zasad¹ jest, ¿e czêœæ normatywna
uk³adu (oraz tzw. czêœæ trzecia) obejmuje wszystkich pracowników zatrudnio-
nych przez pracodawców objêtych jego postanowieniami, ale strony w uk³adzie
mog¹ postanowiæ inaczej, a wiêc wy³¹czyæ niektóre kategorie pracowników
spod zakresu podmiotowego omawianych porozumieñ. Nale¿y zastrzec, ¿e
dzia³anie o takim charakterze musi byæ oparte na obiektywnych i niedyskrymi-
nacyjnych kryteriach. Ponadto niedopuszczalne jest stosowanie tzw. klauzuli
ró¿nicuj¹cej, która polega na zawê¿eniu zakresu uk³adu wy³¹cznie do cz³onków
zwi¹zków – jego stron. Z mocy ustawy nie zawiera siê uk³adów zbiorowych
pracy dla cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej, pracowników urzêdów pañstwo-
wych zatrudnionych na podstawie mianowania i powo³ania, pracowników sa-
morz¹dowych zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania i powo³ania
oraz sêdziów i prokuratorów. Warto wspomnieæ, ¿e w uk³adzie zak³adowym
nie mo¿na okreœlaæ warunków wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej.

Prawo dopuszcza tak¿e mo¿liwoœæ zawieszenia stosowania uk³adu na okres
nie d³u¿szy ni¿ trzy lata. Porozumienie takie mo¿e byæ zawarte przez podmioty
posiadaj¹ce zdolnoœæ uk³adow¹ na szczeblu zak³adu pracy, ze wzglêdu na sytu-
acjê finansow¹ pracodawcy. W zakresie i przez czas okreœlony w porozumieniu
zawieszaj¹cym nie stosuje siê z mocy prawa wynikaj¹cych z uk³adu ponad-
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zak³adowego oraz z uk³adu zak³adowego warunków umów o pracê i innych
aktów stanowi¹cych podstawê nawi¹zania stosunku pracy.

3. Zakres przedmiotowy innych porozumieñ zbiorowych

3.1. Uwagi wstêpne. W art. 9 k.p. wyodrêbniono kategoriê normatywn¹ „in-
nych opartych na ustawie porozumieñ zbiorowych”. Najogólniej rzecz ujmuj¹c
porozumieniem zbiorowym jest ka¿de dotycz¹ce grupy pracowników porozu-
mienie zawierane przez przedstawicielstwo pracownicze z pracodawc¹ lub pod-
miotem reprezentuj¹cym pracodawcê. Jednak w art. 9 k.p. odró¿niono wyraŸnie
porozumienia zbiorowe od uk³adów zbiorowych pracy. St¹d wydaje siê, ¿e na
tle tego przepisu ustawodawca pos³uguje siê pojêciem „porozumienia zbioro-
wego” w dwóch znaczeniach. W szerokim znaczeniu obejmuje ono uk³ady zbio-
rowe i wszelkie inne porozumienia zawierane przez przedstawicielstwa
pracownicze i pracodawców (podmioty reprezentuj¹ce ich interesy), okreœlaj¹ce
prawa i obowi¹zki stron stosunku pracy. W wê¿szym znaczeniu wy³¹czamy
uk³ady zbiorowe pracy, traktuj¹c je jako osobn¹ kategoriê normatywn¹.

Jak ju¿ wy¿ej stwierdzono w doktrynie i w orzecznictwie zarysowa³y siê
rozbie¿noœci co do zaliczania do Ÿróde³ prawa pracy nienazwanych porozumieñ
zbiorowych. Art. 9 k.p. przewiduje bowiem, aby porozumienie zbiorowe by³o
oparte na ustawie, st¹d pocz¹tkowo przyjmowano, i¿ Ÿród³em prawa pracy
mog¹ byæ wy³¹cznie nazwane porozumienia zbiorowe, a wiêc takie, których za-
wieranie jest co najmniej przewidziane w ustawie, a wed³ug dalej id¹cych
pogl¹dów, ¿e ustawa winna regulowaæ tak¿e jego podmioty, treœci i sposób za-
wierania. Ostatecznie jednak w orzecznictwie s¹dowym ukszta³towa³ siê
pogl¹d, ¿e Ÿród³ami prawa pracy mog¹ byæ tak¿e nienazwane porozumienia
zbiorowe a warunek „oparcia na ustawie” nale¿y uznaæ za spe³niony ze wzglê-
du na treœæ art. 59 ust. 2 Konstytucji zapewniaj¹cego zwi¹zkom zawodowym
prawo do zawierania uk³adów zbiorowych pracy i innych porozumieñ��. St¹d
do porozumieñ zbiorowych, o których mowa w art. 9 k.p. zaliczamy m. in. poro-
zumienie w sprawie zwolnieñ grupowych, porozumienia czasowo zawieszaj¹ce
warunki zatrudnienia, porozumienie w sprawie telepracy, porozumienia postra-
jkowe oraz inne zawierane w toku rozwi¹zywania sporu zbiorowego, porozu-
mienia antykryzysowe, pakiety socjalne etc.

3.2. Zakres przedmiotowy (treœæ) innych porozumieñ zbiorowych. Ró¿no-
rodnoœæ rodzajów i charakteru porozumieñ zbiorowych nie pozwala na syntety-
czne i szczegó³owe przedstawienia materii, które mog¹ byæ nimi regulowane.
W odniesieniu do porozumieñ nazwanych istnieje z regu³y mniej lub bardziej
precyzyjna regulacja okreœlaj¹ca zakres spraw, które powinny siê w nich zna-
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leŸæ. Wiêksz¹ swobod¹ dysponuj¹ natomiast partnerzy spo³eczni w przypadku
porozumieñ nienazwanych. Mo¿liwe s¹ te¿ porozumienia o kombinowanej tre-
œci (porozumienia nazwane o rozszerzonej treœci, wykraczaj¹cej poza zakres
przewidziany w okreœlonej ustawie). Przy szerokiej wyk³adni pojêcia „porozu-
mienia zbiorowe” status wszystkich postanowieñ – oczywiœcie tylko tych, które
odnosz¹ siê do praw i obowi¹zków stron stosunków pracy – zawartych w takim
porozumieniu kombinowanym jest w³aœciwie identyczny.

4. Zakres przedmiotowy regulaminów pracy

4.1. Uwagi wstêpne. Regulaminy pracy nale¿¹ do grupy najwa¿niejszych
swoistych Ÿróde³ prawa pracy. S¹ one obligatoryjne dla wszystkich pracodaw-
ców zatrudniaj¹cych co najmniej 20 pracowników. Jednak aktu tego nie wpro-
wadza siê, je¿eli u pracodawcy obowi¹zuj¹ postanowienia uk³adu zbiorowego
pracy okreœlaj¹cego materie objête treœci¹ regulaminu pracy. Dla swej wa¿noœci
regulamin pracy wymaga uzgodnienia z organizacjami zwi¹zkowymi, o ile takie
dzia³aj¹ u danego pracodawcy. Trzeba jednak podkreœliæ, i¿ wymóg uzgodnie-
nia nie ma tu charakteru bezwzglêdnego, gdy¿ konstrukcja normatywna tego
aktu zak³ada jego wprowadzenie tak¿e w razie braku zgody ze strony
zwi¹zków zawodowych. W razie bowiem nieuzgodnienia treœci regulaminu
pracy w okreœlonym terminie pracodawca ustala go samodzielnie��.

4.2. Zakres przedmiotowy (treœæ) regulaminu pracy. Regulamin pracy
wprowadza siê przede wszystkim w celu ustalenia organizacji i porz¹dku w
procesie pracy oraz zwi¹zanych z tym praw i obowi¹zków pracodawcy i praco-
wników. W ujêciu bardziej szczegó³owym Kodeks pracy wymaga, aby w treœci
regulaminu pracy zawrzeæ zagadnienia dotycz¹ce co najmniej piêciu kwestii: a)
organizacji pracy, b) czasu pracy, c) wyp³aty wynagrodzenia za pracê, d) ochro-
ny ¿ycia i zdrowia pracowników oraz e) odpowiedzialnoœæ porz¹dkowa.

Ad a) W pierwszej grupie znajduj¹ siê g³ównie regu³y o charakterze
porz¹dkowo-organizacyjnym, obejmuj¹ce takie kwestie, jak warunki przebywa-
nia na terenie zak³adu pracy w czasie pracy i po jej zakoñczeniu, przyjêty u dane-
go pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecnoœci
w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecnoœci w pracy a tak¿e zasady wyposa¿enia
pracowników w narzêdzia i materia³y, a tak¿e w odzie¿ i obuwie robocze.

Ad b) Wa¿ne znaczenie maj¹ postanowienia o czasie pracy, które konkrety-
zuj¹ ramy czasowe obowi¹zku pracownika pozostawania w gotowoœci do wyko-
nywania pracy. Obejmuj¹ one ustalenie systemów i rozk³adów czasu pracy oraz
przyjêtych okresów rozliczeniowych czasu pracy, a tak¿e okreœlenie pory nocnej.
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Ad c) W regulaminie pracy nie okreœla siê zasad wynagradzania pracowników,
niemniej wymagane jest ustalenie najwa¿niejszych parametrów organizacyjnych
obowi¹zku pracodawcy wyp³acania wynagradzania. Chodzi wiêc o ustalenie terminu,
miejsca, czasu i czêstotliwoœci wyp³aty wynagrodzenia. Zgodnie z art. 85 i 86 k.p.
wyp³aty wynagrodzenia za pracê dokonuje siê co najmniej raz w miesi¹cu,
w sta³ym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracê p³atne raz w mie-
si¹cu wyp³aca siê z do³u, niezw³ocznie po ustaleniu jego pe³nej wysokoœci, nie póŸ-
niej jednak ni¿ w ci¹gu pierwszych 10 dni nastêpnego miesi¹ca kalendarzowego.
Je¿eli ustalony dzieñ wyp³aty wynagrodzenia za pracê jest dniem wolnym od pra-
cy, wynagrodzenie wyp³aca siê w dniu poprzedzaj¹cym. Sk³adniki wynagrodzenia
przys³uguj¹ce pracownikowi za okresy d³u¿sze ni¿ jeden miesi¹c, wyp³aca siê
z do³u w terminach okreœlonych w przepisach prawa pracy.

Ad d) Wœród postanowieñ z zakresu ochrony pracy wymieniæ nale¿y zarów-
no te, które dotycz¹c¹ ogólnie bezpieczeñstwa i higieny pracy, jak i te, których
przedmiotem jest tzw. wzmo¿ona ochrona pracy. A zatem regulamin pracy po-
winien okreœlaæ wykaz prac wzbronionych pracownikom m³odocianym oraz
kobietom, rodzaje prac i wykazów stanowisk pracy dozwolonych pracownikom
m³odocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego, wykazów lek-
kich prac dozwolonych pracownikom m³odocianym zatrudnionym w innym
celu ni¿ przygotowanie zawodowe, obowi¹zki z zakresu bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy oraz ochrony przeciwpo¿arowej, w tym tak¿e sposób informowania
pracowników o ryzyku zawodowym, które wi¹¿e siê z wykonywan¹ prac¹ oraz
zasady wyposa¿enia pracowników w œrodki ochrony indywidualnej i higieny
osobistej. Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e niekiedy pracodawca winien jest
zamieœciæ w regulaminie wyci¹gi z z ustanowionych przez pañstwo przepisów
bezpieczeñstwa i higieny pracy, które maj¹ zastosowanie przy pracach, wyko-
nywanych w danym zak³adzie pracy��.

Ad e) I wreszcie w regulaminie umieœciæ nale¿y informacjê o karach
porz¹dkowanych z tytu³u odpowiedzialnoœci porz¹dkowej pracowników.

Na zakoñczenie uwag dotycz¹cych zakresu przedmiotowego regulaminu pra-
cy warto zwróciæ uwagê na dwa dodatkowe elementy. Po pierwsze charakter
prawny poszczególnych postanowieñ regulaminowych jest zró¿nicowany.
Wiêkszoœæ z nich ma charakter normatywny, co oznacza, ¿e wyprowadza siê
z nich wi¹¿¹ce strony stosunku pracy dyrektywy postêpowania. Natomiast
niektóre postanowienia regulaminu pracy maj¹ charakter informacyjny. Dotyczy
to w szczególnoœci informacji o karach porz¹dkowych z tytu³u odpowiedzial-
noœci porz¹dkowej, jak równie¿ wykazów prac wzbronionych kobietom i m³o-
docianym. Po drugie wymienione wy¿ej zagadnienia mieszcz¹ce siê w ramach
treœci regulaminu pracy maj¹ charakter przyk³adowy i w zasadzie obligatoryjny.
Oznacza to, ¿e pracodawca mo¿e zamieœciæ w regulaminie pracy inne jeszcze
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obowi¹zki pracowników zwi¹zane z organizacj¹ i porz¹dkiem pracy w zak³ad-
zie, a ponadto mo¿e zrezygnowaæ z zamieszczania niektórych materii, jeœli nie
ma takiej potrzeby. Przyk³adowo pracodawca, który nie zatrudnia m³odocianych
nie musi zawieraæ wykazu prac im wzbronionych. Warto jednak podkreœliæ, ¿e
czêœæ postanowieñ musi byæ ujêta w regulaminie, mimo pozornego braku zwi¹zku
z sytuacj¹ w danym zak³adzie pracy (np. pracodawca winien okreœliæ porê nocn¹ na-
wet wtedy, kiedy nie planuje zatrudniaæ pracowników w nocy, nie mo¿na jednak
wykluczyæ, ¿e incydentalnie – w zwi¹zku z prac¹ w godzinach nadlicz- bowych,
usuwaniem awarii itp. – przypadek pracy w porze nocnej bêdzie mia³ miejsce).

5. Zakres przedmiotowy regulaminów wynagradzania

5.1. Uwagi wstêpne. Regulaminy wynagradzania s¹ swoistym surogatem
uk³adów zbiorowych pracy. Ich znaczenie jest w systemie polskiego prawa pra-
cy bardzo istotne. Z jednej strony s³aba kondycja uk³adów zbiorowych pracy
sprawia, ze tylko w niewielkim zakresie mamy do czynienia z negocjacyjnym
trybem stanowienia wi¹¿¹cych pracodawców i pracowników norm prawych.
Ponadto przepisy powszechnego prawa pracy nie reguluj¹ (poza sferê bud¿e-
tow¹) szczegó³owych systemów wynagradzania. Przepisy Kodeksu pracy ogra-
niczaj¹ siê w³aœciwie do okreœlenia jedynie ogólnych ram prawnych i zasad
dotycz¹cych ustalania wynagrodzenia. Nie przewiduj¹ natomiast – co oczywiste
– konkretnych stawek, jakie maj¹ obowi¹zywaæ u danego pracodawcy (poza
ustalaniem minimalnego wynagrodzenia z pracê). St¹d ca³y ciê¿ar regulacyjny
w omawianym obszarze spoczywa w³aœciwie na regulaminach wynagradzania.

Akty te maj¹ charakter obligatoryjny dla pracodawców zatrudniaj¹cych co
najmniej 20 pracowników. Nie wprowadza siê ich jednak, je¿eli u pracodawcy
obowi¹zuj¹ postanowienia zak³adowego lub ponadzak³adowego uk³adu zbioro-
wego pracy okreœlaj¹cego materie objête treœci¹ regulaminu wynagradzania.
Pracodawca ma obowi¹zek uzgodnienia regulaminu wynagradzania z zak³adow¹
organizacj¹ zwi¹zkow¹, o ile taka organizacja u niego dzia³a. Inaczej ni¿ przy
regulaminach pracy ustawodawca nie zakreœla ram czasowych uzgadniania
omawianego aktu, co oznacza, i¿ winien on byæ uzgadniany a¿ do skutku, a pra-
codawca nie ma mo¿liwoœci jednostronnego wprowadzenia regulaminu wyna-
gradzania wbrew stanowisku organizacji zwi¹zkowych��. Niekiedy materie
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dotycz¹ce wynagrodzenia za pracê s¹ umiejscowione w kilku aktach
wewn¹trzzak³adowych, które ³¹cznie sk³adaj¹ siê na regulamin wynagradzania.
Praktyka taka jest zgodna z prawem. Jak wyjaœni³ S¹d Najwy¿szy w wyroku
z dnia 22 lutego 2008 r. dokument, w którym zapisano zasady obliczania na-
gród, ma niew¹tpliwie charakter regulaminu. Z art. 77� KP nie wynika zakaz
tworzenia regulaminu wynagradzania ujêtego w kilku dokumentach��.

5.2. Zakres przedmioty (treœæ) regulaminu wynagradzania. W regulaminie
wynagradzania ustala siê warunki wynagradzania za pracê, a wiêc co najmniej
nale¿y okreœliæ wynagrodzenie zasadnicze na podstawie czasu wykonywania
pracy lub wyniku pracy (wynagrodzenie akordowe, prowizyjne) dla poszczegó-
lnych stanowisk pracy��. Brak okreœlenia wynagrodzenia zasadniczego prowa-
dzi do wniosku, i¿ ustalony akt nie jest regulaminem wynagradzania. Obok
okreœlenia wynagrodzenia zasadniczego w regulaminach zamieszcza siê zwykle
tak¿e postanowienia dotycz¹ce tak¿e innych (dodatkowych) sk³adników wyna-
grodzenia (np. premii, dodatków etc.). Poza warunkami wynagradzania praco-
dawca mo¿e ustaliæ tak¿e inne œwiadczenia zwi¹zane z prac¹ i zasady ich
przyznawania (np. nagrody pieniê¿ne). Warto nadmieniæ, ¿e regulamin wyna-
gradzania musi mieæ konkretn¹ treœæ. Ustalenie przez pracodawcê treœci regula-
minu w sposób zbyt ogólny, a w szczególnoœci w sposób uniemo¿liwiaj¹cy
okreœlenie na jego podstawie indywidualnych warunków umów o pracê, jest
dzia³aniem niedopuszczalnym. W doktrynie takim aktom odmawia siê nie tylko
cechy Ÿród³a prawa ale w ogóle kwestionuje siê ich status jako regulaminów
wynagradzania��.

O tym jaka bêdzie dok³adna treœæ regulaminu wynagradzania, a wiêc ustale-
nie konkretnych zasad, struktury i stawek wynagradzania pracowników, pozo-
stawione jest decyzji pracodawcy i ewentualnie organizacji zwi¹zkowych.
Podmiotom tym przys³uguje doœæ du¿a swoboda w tym zakresie, gdy¿ po-
wszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa pracy okreœlaj¹ jedynie ogólne ramy,
w jakich mo¿liwe jest kszta³towanie treœci omawianego regulaminu. Do najwa¿-
niejszych ograniczeñ nale¿a³oby zaliczyæ w³aœciwie tylko stawkê minimalnego
wynagrodzenia za pracê, która jest ustalana centralnie w drodze dialogu trój-
stronnego. Oczywiœcie tworz¹c regulamin wynagradzania pracodawca i zwi¹zki
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zawodowe bior¹ pod uwagê liczne ograniczenia formalne wynikaj¹ce np.
z przepisów o równym traktowaniu pracowników i zakazie dyskryminacji��.

III. Charakter norm prawa pracy

1. Rodzaje norm prawa pracy – charakterystyka ogólna

1.1. Uwagi wstêpne. Ostatni¹ kwesti¹ wymagaj¹c¹ omówienia w ramach ni-
niejszych rozwa¿añ poœwiêconych regulacjom indywidualnego prawa pracy
w kontekœcie dialogu spo³ecznego w zak³adach pracy jest problematyka norm
prawa pracy. Wiêkszoœæ wymienionych wy¿ej instrumentów dialogu spo³eczne-
go ma charakter Ÿróde³ prawa pracy, zawiera wiêc w swej treœci normy prawne.
A zatem analiza rodzajów i charakteru norm jest konieczna z punktu widzenia
ustalenia mechanizmów oddzia³ywania swoistych Ÿróde³ prawa (i mieszcz¹cych
siê w nich regulacji indywidualnego prawa pracy) na sytuacje prawn¹ stron sto-
sunków pracy.

Norm¹ prawn¹ jest zrekonstruowana z przepisów prawnych wi¹¿¹ca dyrek-
tywa postêpowania, maj¹ca charakter generalny i abstrakcyjny. Najczêœciej
przyjmuje siê, ¿e ka¿da norma prawna sk³ada siê z trzech podstawowych ele-
mentów – hipotezy, dyspozycji i sankcji. Hipoteza normy wskazuje w sposób
ogólny sytuacjê, w jakiej norma winna znaleŸæ zastosowanie, dyspozycja nato-
miast okreœla nakazy sposób zachowania siê adresata normy, jeœli znajdzie siê
on w sytuacji opisanej jej hipotez¹. Wreszcie sankcja wskazuje konsekwencje
prawne niezastosowania siê adresata normy do dyrektyw okreœlonych w jej
dyspozycji. Do najczêœciej spotykanych sankcji zalicza siê karê, przymusow¹ eg-
zekucjê b¹dŸ niewa¿noœæ okreœlonej czynnoœci prawnej. Cech¹ charakterys-
tyczn¹ normy prawnej jest jej wi¹¿¹cy charakter, jednak podkreœliæ nale¿y, ¿e
nie ma jednego mechanizmu prawnego zwi¹zania adresata normy jej treœci¹.
Mechanizmy te zale¿¹ od charakteru prawnego danej normy.

1.2. Charakter norm prawa pracy. Z punktu widzenia mechanizmu zwi¹za-
nia norm¹ adresata jej wyró¿niamy dwa podstawowe rodzaje norm: wzglêdnie
obowi¹zuj¹ce (ius duspositivum, dyspozytywne) i bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce
(ius cogens, imperatywne). Norma wzglêdnie obowi¹zuj¹ca charakteryzuje siê
tym, ¿e pozostawia swym adresatom mo¿liwoœæ zachowania siê w sposób od-
mienny od przewidzianego w jej dyspozycji. Najczêœciej norma tego typu znaj-
duje zastosowanie w przypadku braku odmiennych ustaleñ przez strony
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danego stosunku prawnego. Z kolei normy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce od-
dzia³ywaj¹ stanowczo na swych adresatów, nie pozostawiaj¹ im bowiem mo¿li-
woœci odmiennych zachowañ, lecz nakazuj¹, by w sytuacji okreœlonej jej
hipotez¹ zachowali siê w sposób okreœlony w dyspozycji. W razie zachowania
niezgodnego z dyspozycj¹ normy jej adresata dotyka sankcja.

Tradycyjny podzia³ norm na bezwzglêdnie i wzglêdnie obowi¹zuj¹ce jest na
terenie prawa pracy niewystarczaj¹cy. Specyfika unormowañ tej ga³êzi prawa
polega bowiem na udzielaniu niezbêdnej ochrony prawnej s³abszej stronie sto-
sunku pracy, a wiêc pracownikowi. Dlatego celem prawa pracy jest m.in.
ustalanie minimalnych regu³ chroni¹cych interesy osób zatrudnionych, st¹d
pos³uguje siê ono w szerokim zakresie tzw. normami poœrednimi. Podstaw¹ no-
rmatywn¹ ich wyró¿niania jest tzw. zasada uprzywilejowania pracownika, wy-
ra¿ona w art. 18 § 1 i 2 k.p. Przepis ten stanowi, ¿e postanowienia umów o pracê
oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mog¹
byæ mniej korzystne dla pracownika ni¿ przepisy prawa pracy. Postanowienia
umów i aktów, o których mowa wy¿ej, mniej korzystne dla pracownika ni¿
przepisy prawa pracy s¹ niewa¿ne a zamiast nich stosuje siê odpowiednie prze-
pisy prawa pracy.

Jakie jest znaczenie tego przepisu dla norm prawa pracy. Otó¿ okreœla on
zakres dopuszczalnych odstêpstw od treœci regulacji indywidualnego prawa
pracy oraz sankcje za ich przekroczenie. Co do zasady pracownik i pracodawca
mog¹ kszta³towaæ warunki umów o pracê i treœci ³¹cz¹cego ich stosunku pracy
tylko w jednym kierunku – a wiêc jedynie na korzyœæ pracownika w porówna-
niu do przepisów prawa. W przypadku zamieszczenia w umowie postanowie-
nia, które bêdzie mniej dla pracownika korzysta ni¿ przepisy prawa pracy,
wówczas uruchomiona zostaje sankcja polegaj¹ca na uniewa¿nieniu tego posta-
nowienia i zast¹pienia go odpowiednimi regulacjami prawa pracy. Mamy tu za-
tem do czynienia ze sprzê¿eniem dwóch mechanizmów prawnych – uniewa¿-
nienia konkretnego postanowienia umownego i zast¹pienia go przez element
wynikaj¹cy z dyspozycji normy. W pozosta³ym zakresie umowa o pracê pozo-
staje wa¿na. Skoro tak to normy prawa pracy nie maj¹ ani charakteru bez-
wzglêdnie obowi¹zuj¹cego, ani wzglêdnie obowi¹zuj¹cego. S¹ wiêc normami
poœrednimi.

Normy poœrednie w prawie pracy nie maj¹ jednak jednolitego charakteru.
Mo¿na wœród w nich wyró¿niæ dwa podrodzaje. Stosuj¹c konwencjê terminolo-
giczn¹ zaproponowan¹ przez L. Kaczyñskiego mo¿na wyró¿niæ cztery rodzaj
norm prawa pracy�	: normy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce (imperatywne),
semiimperatywne, semidyspozytywne i wzglêdnie obowi¹zuj¹ce (dyspozytyw-
ne). Normy wzglêdnie i bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych zosta³y ju¿ wy¿ej scha-
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rakteryzowane. Normy semidyspozytywne to takie, które umo¿liwiaj¹ stronom
dokonywanie odstêpstw tylko na korzyœæ pracowników, natomiast normy
semiimperatywne – pozostawiaj¹ stronom wybór z góry okreœlonych w dyspo-
zycji mo¿liwoœci zachowañ.

1.3. Ustalenie charakteru prawnego konkretnej normy prawa pracy. Po-
wstaje problem ustalenia charakteru prawnego konkretnej, stosowanej w da-
nym przypadku, normy prawa pracy. Jak ju¿ wy¿ej stwierdzono podstaw¹
normatywn¹ kwalifikacji norm prawa pracy jest art. 18 k.p. Mo¿na stwierdziæ, ¿e
z tego przepisu da siê wyprowadziæ domniemanie semidyspozytywnoœci norm
prawa pracy. Przepis ten okreœlaj¹c w sposób ogólny sankcje dla naruszenie
przepisów (norm) prawa pracy polegaj¹c¹ na uniewa¿nieniu i zast¹pieniu jedy-
nie postanowieñ umownych mniej dla pracownika korzystnych od przepisów
(norm) prawa pracy nakazuje zakwalifikowanie ich jako norm poœrednich, a
zgodnie z wy¿ej wskazan¹ konwencj¹ terminologiczn¹ jako norm semidyspo-
zytywnych. Nie wszystkie normy prawa pracy maj¹ taki charakter. Najczêœciej
inny ni¿ semidyspozytywny charakter normy wynika b¹dŸ z jej brzmienia, b¹dŸ
z istoty regulowanej przez normê materii (a w szczególnoœci aksjologii danej no-
rmy). Dlatego jako przyk³ady normy (przepisu) bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cego
wskazaæ mo¿na treœæ art. 291 § 4 k.p., który okreœla terminy przedawnienia i za-
kazuje stronom stosunku pracy odmiennych w tej materii ustaleñ. Przyk³adem
normy (przepisu) imperatywnej, której charakter wynika z przes³anek aksjologi-
cznych jest np. art. 100 k.p. nak³adaj¹cy na pracownika obowi¹zek wykonywa-
nia pracy i stosowanie siê do poleceñ prze³o¿onych (trudno bowiem by³oby
dopuœciæ mo¿liwoœæ korzystniejszego uregulowania tej kwestii w umowie o pra-
cê, np. zwolnienie pracownika z obowi¹zku œwiadczenia pracy pozostawa³oby
w sprzecznoœci z istot¹ stosunku pracy). Norm¹ o charakterze semiimperatyw-
nym jest dyrektywa wyprowadzona np. z art. 25 § 2 k.p., który daje mo¿liwoœæ
zawarcia umowy na okres próbny, z której to mo¿liwoœci strony nie musz¹ sko-
rzystaæ. W indywidualnym prawie pracy rzadkoœci¹ s¹ natomiast normy o cha-
rakterze wzglêdnie obowi¹zuj¹cym. Za przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ tu art. 151 § 4 i
5 k.p., czy art. 67�� § 1 k.p. Pierwszy z tych przepisów przewiduje mo¿liwoœæ
ustalenie w uk³adzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy albo w umowie o
pracê innej liczby nadgodzin, ani¿eli wynikaj¹ca z ogólnego limitu. Ponadto w
odniesieniu do pracowników niepe³noetatowych w umowie o pracê ustala siê
dopuszczaln¹ liczbê godzin pracy ponad okreœlony w umowie wymiar czasu
pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wyna-
grodzenia, do dodatku do wynagrodzenia z tytu³u nadgodzin. Z kolei art. 67�� §
1 k.p. przewiduje, ¿e pracodawca jest obowi¹zany dostarczyæ telepracownikowi
sprzêt niezbêdny do wykonywania pracy w formie telepracy, spe³niaj¹cy wy-
magania okreœlone w rozdziale IV dzia³u dziesi¹tego, ubezpieczyæ sprzêt, po-
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kryæ koszty zwi¹zane z instalacj¹, serwisem, eksploatacj¹ i konserwacj¹ sprzêtu
oraz zapewniæ telepracownikowi pomoc techniczn¹ i niezbêdne szkolenia w za-
kresie obs³ugi sprzêtu – chyba ¿e pracodawca i telepracownik postanowi¹ ina-
czej w odrêbnej umowie.

2. Charakter norm zawartych w tzw. swoistych Ÿród³ach prawa pracy

2.1. Uwagi ogólne. Swoiste Ÿród³a prawa pracy zawieraj¹ w swej treœæ g³ów-
nie normy okreœlaj¹ce prawa i obowi¹zki stron stosunku pracy. Jest to zreszt¹
w œwietle art. 9 k.p. warunek niezbêdny dla uznania ich normatywnoœci. Kwali-
fikacja uk³adów zbiorowych pracy, innych porozumieñ zbiorowych, regulami-
nów i statutów jako Ÿróde³ prawa nie ma oczywiœcie znaczenia tylko
formalnego, lecz niesie ze sob¹ okreœlone konsekwencje. Pierwsza z nich doty-
czy zakresu podmiotowego aktów o charakterze umownym, a wiêc uk³adów
zbiorowych pracy i porozumieñ zbiorowych. Otó¿ normatywny charakter tych
aktów oznacza, i¿ wi¹¿¹ one wszystkich pracowników zatrudnionych przez
pracodawcê, a nie tylko cz³onków zwi¹zków zawodowych, które podpisa³y
dane porozumienie. Druga konsekwencja odnosi siê do charakteru norm wyni-
kaj¹cych z postanowieñ zawartych w swoistych Ÿród³ach prawa pracy. Kwestii
tej poœwiêcone bêd¹ dalsze uwagi.

2.2. Zasada uprzywilejowania pracownika a swoiste Ÿród³a prawa pracy.
Art. 18 k.p. odnosi siê do ogó³u norm indywidualnego prawa pracy. Nie ma ¿ad-
nego powodu, by zawê¿aæ jego stosowanie jedynie do przepisów zawartych w
tzw. powszechnych Ÿród³ach prawa pracy, a wiêc w ustawach i rozporz¹dze-
niach. W doktrynie ju¿ dawno przekonywuj¹co wyjaœniono, ¿e pojêcie „przepi-
sy prawa pracy” odnosi siê tak¿e do postanowieñ uk³adów zbiorowych pracy i
innych swoistych Ÿróde³ prawa pracy��.

Powstaje jednak pytanie, czy poczynione wy¿ej ustalenia co do charakteru
prawnego norm prawa pracy, a w szczególnoœci wyró¿nianie norm imperatyw-
nych, semiimperatywnych, semidyspozytywnych i dyspozytywnych, s¹ w pe³ni
aktualne w odniesieniu do omawianych tu Ÿróde³ specyficznych. Oczywiœcie
nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e mog¹, a nawet powinny one zawieraæ w swej
treœci normy okreœlaj¹ce minimalny poziom uprawnieñ i maksymalny poziom
obowi¹zków pracowniczych, a wiêc normy semidyspozytywne. Nie jest ju¿ na-
tomiast takie pewne zamieszczanie w nich norm o innym charakterze
prawnym, a w szczególnoœci norm imperatywnych i dyspozytywnych. Zastrze-
¿enia wynikaj¹ z ogólnej normy determinuj¹cej zakres swobody kszta³towania
treœci swoistych Ÿróde³ prawa pracy. Zgodnie z art. 9 k.p. nie mog¹ one zawieraæ
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postanowieñ mniej korzystnych dla pracowników od przepisów powszechnego
prawa pracy. W¹tpliwe by³oby zatem wprowadzania do treœci omawianych
aktów regulacji dopuszczaj¹cych b¹dŸ to umowne pogarszania sytuacji pracow-
ników, b¹dŸ te¿ wykluczaj¹cych mo¿liwoœæ stypulacji korzystniejszych.
Dzia³anie takie by³oby niew¹tpliwie naruszeniem zarówno art. 9, jak 18 k.p.
W zwi¹zku z tym bez wyraŸnego umocowania w ustawie nie wydaje siê mo¿li-
we stanowienie w specyficznych Ÿród³ach prawa pracy norm imperatywnych i
dyspozytywnych.

2.3. Zmiany swoistych Ÿróde³ prawa pracy a treœæ stosunków pracy. Istnieje
jeszcze jedna cecha szczególna norm prawnych zawartych w niektórych swois-
tych Ÿród³ach prawa pracy. Chodzi mianowicie o uk³ady zbiorowe pracy i regu-
laminy wynagradzania. Postanowienia tych aktów przenikaj¹ treœæ stosunków
pracy w tatki sposób, ¿e pracodawca, którego dany uk³ad lub regulamin wyna-
gradzania przestaje wi¹zaæ w ca³oœci lub w czêœci (np. wskutek utraty przezeñ
mocy obowi¹zuj¹cej, zmiany treœci lub wskutek przejœcia zak³adu pracy na inne-
go pracodawcê) mo¿e uwolniæ siê od zobowi¹zañ z nich wynikaj¹cych jedynie
poprzez dokonanie stosownej zmiany treœci stosunku pracy (najczêœciej w dro-
dze tzw. wypowiedzenia zmieniaj¹cego).
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PRZEGL¥D ORZECZNICTWA S¥DOWEGO
W ZAKRESIE DIALOGU SPO£ECZNEGO

Ramy tematyczne niniejszego przegl¹du determinuje przedmiot publikacji
oraz beneficjenci, do których w g³ównej mierze jest ona kierowana. Treœæ
przegl¹du skoncentrowana bêdzie wokó³ czterech zagadnieñ: sporów zbioro-
wych, zwi¹zków zawodowych, pozazwi¹zkowego przedstawicielstwa pracow-
niczego oraz autonomicznych Ÿróde³ prawa pracy. Problematyka dialogu
spo³ecznego i wynikaj¹ce na tym tle konflikty nie s¹ zbyt czêsto przedmiotem
postêpowania s¹dowego, wobec w niezbêdnym zakresie odwo³ywaæ siê bêd¹
tak¿e do pogl¹dów doktryny, w tym do glosy� do orzeczeñ s¹dowych.

I. Spory zbiorowe

Wed³ug systematyki metod likwidowania sporów zbiorowych pracy propo-
nujê podzieliæ orzeczenia s¹dowe na odnosz¹ce siê do a) irenicznych i b) nieire-
nicznych metod likwidowania sporów zbiorowych pracy�.
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1. W pierwszej grupie umieœciæ nale¿y orzeczenie Kolegium Arbitra¿u
Spo³ecznego przy S¹dzie Najwy¿szym z dnia 18 kwietnia 1994 (KAS 1/94)�. Uz-
nano w nim, ¿e spór o okreœlenie podstawy obliczania szczególnego sk³adnika
wynagrodzenia, jakim jest nagroda roczna (tzw. 14-ta pensja) jest sporem zbio-
rowym pracy. Argumentem przemawiaj¹cym za takim stanowiskiem by³o ure-
gulowanie kwestii 14-tej pensji w Uk³adzie Zbiorowym Pracy dla pracowników
Zak³adów Górniczych jako œwiadczenia zarobkowego i jako takie nale¿y je
traktowaæ jako przedmiot roszczeñ pracowniczych. W innym bowiem przypadku
sk³adnik wynagrodzenia w postaci nagrody nale¿y traktowaæ jako œwiadczenie
bezroszczeniowe. W takich sytuacjach w³aœciwoœæ Kolegium jest niepodwa¿al-
na, tym bardziej, jeœli strony w zgodnych oœwiadczeniach zadeklaruj¹ skutecz-
noœæ rozstrzygniêcia sporu przez Kolegium. Podkreœliæ nale¿y fakt, ¿e bior¹c
pod uwagê dyrektywê ustanowion¹ w art. 1 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów
zbiorowych�, w myœl której za przedmiot sporu zbiorowego uwa¿a siê warunki
pracy, p³ace, œwiadczenia socjalne, prawa i wolnoœci zwi¹zkowe, to kwestie p³ac
i œwiadczeñ socjalnych s¹ g³ównym przedmiotem tocz¹cych siê sporów.

Istotn¹ kwestiê z punktu widzenia praktycznego prowadzenia sporu zbioro-
wego rozstrzygnê³o Kolegium Arbitra¿u Spo³ecznego przy SN w czêœci postano-
wienia z dnia 26 stycznia 2006 r. III (KAS 1/05)�. Stwierdzono w nim, ¿e spory
zbiorowe prowadzone w fazie rokowañ i mediacji jako spory zak³adowe mog¹
zostaæ przekszta³cone w fazie postêpowania przed kolegium arbitra¿u spo³ecz-
nego w jeden spór wielozak³adowy, je¿eli takie przekszta³cenie wynika z woli
stron tych sporów, przedmiot sporu dotyczy pracowników zatrudnionych
przez wiêcej ni¿ jednego pracodawcê, a prawa i interesy wszystkich pracowni-
ków i pracodawców objêtych sporem s¹ reprezentowane przez podmioty upo-
wa¿nione do dzia³ania w imieniu uczestników wystêpuj¹cych po stronie
pracowników i pracodawców. W takim przypadku w³aœciwe do rozstrzygniêcia
sporu jest Kolegium Arbitra¿u Spo³ecznego przy S¹dzie Najwy¿szym (art. 16
ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwi¹zywaniu sporów
zbiorowych). W tym samym wyroku SN wypowiedzia³ siê równie¿ w kwestii
niedopuszczalnoœci wszczêcia i prowadzenia sporu zbiorowego dotycz¹cego
treœci porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeñ zawartego na podstawie
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta³to-
wania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców oraz o zmianie
niektórych ustaw�, którego stron¹ jest organizacja zwi¹zkowa, przed dniem wy-
powiedzenia takiego porozumienia (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych,). W tym miejscu nale¿y podnieœæ, ¿e
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przywo³ana wy¿ej ustawa z dniem 1 stycznia 2010 r. zosta³a uchylona, a tym sa-
mym utraci³o moc wydane na podstawie art. 5 ust. 3 rozporz¹dzenie Rady Mini-
strów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wskaŸnika przyrostu przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia w 2010 r. Uchylenie tych aktów prawnych skut-
kuje wobec nieistnienia i niemo¿noœci ustalenia maksymalnego rocznego
wskaŸnika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia, brakiem obo-
wi¹zku wypowiedzenia przez organizacje zwi¹zkowe porozumienia zawartego
na podstawie przywo³anej ustawy, do której odnosi siê SN w wyroku jako wa-
runku sine qua non wszczêcia i toczenia sporu zbiorowego.

Warunkiem koniecznym do dopuszczenia stron sporu do postêpowania
przed kolegium arbitra¿u spo³ecznego jest uprzednia realizacja dwóch etapów
sporu zbiorowego – rokowañ i mediacji�. Od orzeczeñ kolegium arbitra¿u
spo³ecznego nie przys³uguj¹ œrodki zaskar¿enia przewidziane przepisami kode-
ksu postêpowania cywilnego, w szczególnoœci w art. 518 i 417�.

Szerokiej analizy ukszta³towania roli zwi¹zków zawodowych jako reprezen-
tantów pracowników tzw. sfery bud¿etowej dokona³ Trybuna³ Konstytucyjny
w orzeczeniu z dnia 24 lutego 1997 (K 19/96). Zgodzi³ siê co prawda z pogl¹dem
Prokuratora Generalnego, ¿e rozwi¹zanie przyjête w ustawie o rozwi¹zywaniu
sporów zbiorowych doprowadzi³y do pewnego ograniczenia pracowników sfe-
ry bud¿etowej (reprezentuj¹cych ich zwi¹zków zawodowych) w mo¿liwoœciach
negocjowania ¿¹dañ i postulatów stanowi¹cych przedmiot sporu zbiorowego.
Powodem tego ograniczenia jest mo¿liwoœæ bycia stron¹ sporu zbiorowego
przez „bezpoœredniego pracodawcê”, który jest czêstokroæ pozbawiony kompe-
tencji do podejmowania decyzji finansowych wymaganych dla zaspokojenia
¿¹dañ pracowniczych. Jednak¿e nie pozostawi³ w¹tpliwoœci, ¿e w stanie praw-
nym, w którym orzeka³� – art. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwi¹zywaniu
sporów zbiorowych w zakresie, w jakim przyjête w nim pojêcie pracodawcy nie
przewiduje udzia³u ministra resortowego lub przewodnicz¹cego zarz¹du gminy
(przewodnicz¹cego zarz¹du zwi¹zku komunalnego) jako odrêbnej od „bezpo-
œredniego pracodawcy”, strony sporu zbiorowego dotycz¹cego pracowników
zatrudnionych w pañstwowych lub samorz¹dowych jednostkach sfery bud¿eto-
wej, jest zgodny z art. 1 i art. 85 przepisów konstytucyjnych pozostawionych
w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 paŸdziernika 1992 r.
o wzajemnych stosunkach miêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹ i wykonawcz¹ Rze-
czypospolitej Polskiej oraz o samorz¹dzie terytorialnym�	. W tym miejscu nale¿y
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równie¿ zwróciæ uwagê na kwestiê podniesion¹ przez Trybuna³, i¿ te mechaniz-
my ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych trzeba jednak dzisiaj postrze-
gaæ na tle unormowañ zawartych w kodeksie pracy, a dotycz¹cych uk³adów
zbiorowych pracy. Sprawy warunków pracy, p³ac lub œwiadczeñ socjalnych,
które mog¹ byæ przedmiotem sporu zbiorowego (art. 1 ustawy z 23 maja 1991 r.)
mog¹ te¿ przecie¿ znaleŸæ okreœlenie w ponadzak³adowym uk³adzie zbioro-
wym. W myœl art. 241�� § 1 kp, ponadzak³adowy uk³ad zbiorowy pracy jest za-
wierany po stronie pracodawców przez w³aœciwego ministra, gdy chodzi
o pracodawców zatrudniaj¹cych pracowników pañstwowych jednostek sfery
bud¿etowej, a przez przewodnicz¹cego zarz¹du gminy (zarz¹du zwi¹zku ko-
munalnego), gdy chodzi o pracodawców zatrudniaj¹cych pracowników sa-
morz¹dowych jednostek sfery bud¿etowej. W tej wiêc procedurze zwi¹zki
zawodowe, dzia³aj¹c jako reprezentacja pracowników (art. 241�� i art. 241�� kp)
maj¹ mo¿liwoœæ prowadzenia rokowañ z osobami bezpoœrednio kompetentny-
mi do podejmowania wszelkich niezbêdnych decyzji zwi¹zanych z zaspokoje-
niem ¿¹dañ pracowniczych. Mo¿liwoœæ ta jest wprawdzie zale¿na od zdolnoœci
wszystkich organizacji zwi¹zkowych (a – w ka¿dym razie – wszystkich repre-
zentatywnych organizacji zwi¹zkowych) do wspólnego dzia³ania, ale te¿ nie ma
konstytucyjnych przeszkód, by ustawodawca kszta³towa³ rolê zwi¹zków zawo-
dowych stosownie do ich si³y, zdolnoœci porozumienia siê i jednolitoœci wystê-
powania wobec pracodawców.

Prowadz¹c rokowania nad uk³adem zbiorowym, strony mog¹ te¿ okreœliæ
tryb rozstrzygania kwestii spornych zwi¹zanych z przedmiotem rokowañ lub
innych spornych zagadnieñ, które mog¹ siê wy³oniæ w trakcie tych rokowañ
(art. 241� § 2 kp). Mo¿e to oznaczaæ modyfikacjê ogólnej procedury rozwi¹zywa-
nia sporów zbiorowych i np. w³¹czaæ ministra do bezpoœredniego udzia³u w ta-
kich sporach.

Nie mo¿na oczywiœcie zapominaæ, ¿e postêpowanie uk³adowe wymaga
zgodnych ustaleñ obu stron i tym m.in. ró¿ni siê od postêpowania przy roz-
wi¹zywaniu sporu zbiorowego. Zauwa¿yæ te¿ trzeba, ¿e nie ma przeszkód praw-
nych, by procedury te toczy³y siê równolegle i wówczas rokowaniom prowa-
dzonym z ministrem w ramach postêpowania uk³adowego mog¹ towarzyszyæ
spory zbiorowe toczone w poszczególnych zak³adach pracy. T¹ drog¹ mo¿liwe
jest te¿ wykorzystanie strajku, który – choæ formalnie skierowany przeciwko
„bezpoœrednim pracodawcom” – nie bêdzie bez wp³ywu na rokowania
zwi¹zków zawodowych z ministrem prowadzone w trybie kodeksu pracy.

Rozpoczynaj¹c przegl¹d orzecznictwa dotycz¹cego pierwszego zagadnienia,
jakim s¹ spory zbiorowe zaproponowa³em ich podzia³ na czêœæ ireniczn¹ i nie-
ireniczn¹, oraz wskaza³em na mediacjê jako metodê ireniczn¹ unormowan¹
w polskim systemie prawa pracy. Metoda ta polega na poœredniczeniu trzeciego
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podmiotu maj¹cego na celu doprowadzenie do zakoñczenia sporu w drodze
porozumienia stron. Jest zrozumia³e, ¿e zadaniem ustawodawcy proponuj¹cego
polubowne metody rozwi¹zywania konfliktów jest konstrukcja normy prawnej
w sposób ogólny daj¹c tym samym jak najwiêksze pole do prowadzenia dialo-
gu. Jednak¿e zbyt ogólne regulowanie tych kwestii doprowadza w praktyce do
prób interpretowania tych norm w sposób daleko odbiegaj¹cy od istoty i cha-
rakteru procedowania w celu doprowadzenia do porozumienia partnerów
spo³ecznych. Rolê doprecyzowania kompetencji mediatora spe³nia wyrok SN
z dnia 6 maja 2003��. stwierdzaj¹c, ¿e podpisanie przez mediatora porozumienia
koñcz¹cego spór zbiorowy nie jest sprzeczne z art. 14 ustawy o rozwi¹zywaniu
sporów zbiorowych Tak zawarte porozumienie jest wi¹¿¹ce dla stron, ma przy-
miot Ÿród³a prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p., jeœli reguluje prawa i obo-
wi¹zki stron stosunku pracy��. Nie ma te¿ znaczenia wed³ug przepisów
przywo³anej ustawy, w jakiej proporcji do ogó³u zatrudnionych pozostaje gru-
pa pracowników objêtych sporem zbiorowym��.

2. Czêœæ przegl¹du orzecznictwa s¹dowego dotycz¹cego nieirenicznej meto-
dy rozwi¹zywania sporów, jak¹ jest strajk, otwiera trafny pogl¹d sformu³owany
przez SN w wyroku z dnia 7 wrzeœnia 2005 r.�� SN stwierdzi³, ¿e nie jest straj-
kiem okupowanie pomieszczenia zak³adowego przez pracowników ¿¹daj¹cych
dopuszczenia do pracy, poniewa¿ œwiadczy to o gotowoœci do jej wykonania
(art. 81 §1 k.p.)��. W œwietle tak sformu³owanego pogl¹du definicjê strajku
zawart¹ w art. 17 ust. 1 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych nale¿y ro-
zumieæ wy³¹cznie jako zbiorowe powstrzymanie siê pracowników od wykony-
wania pracy, bez gotowoœci jej œwiadczenia. Przek³adaj¹c to na jêzyk praktyki,
nale¿y stwierdziæ, ¿e inne sposoby nacisku, takie jak np. tzw. strajk w³oski��, po-
legaj¹cy na zwolnieniu tempa pracy, nie s¹ strajkami, lecz innymi formami pro-
testu.

Dwa kolejne orzeczenia odnosz¹ siê do najbardziej drastycznej formy pro-
wadzenia strajku – strajku g³odowego. W pierwszym wyroku�� SN stan¹³ na sta-
nowisku, ¿e forma strajku g³odowego jest przez potencjalne zagro¿enie dla
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¿ycia lub zdrowia pracownika�� „niewspó³mierna” do jego ewentualnych ko-
rzyœci maj¹tkowych wynikaj¹cych z takiego strajku, a tym samym sprzeczna
z art. 17 ust. 3 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych. G³odówka nie
mo¿e te¿ byæ inn¹ ni¿ strajk form¹ akcji protestacyjnej w rozumieniu art. 25 ust
1 tej ustawy. Bior¹c pod uwagê mo¿liwoœæ naruszenia przez pracowników przy-
wo³anych norm prawnych z art. 17 ust. 1 i 3 nale¿y zwróciæ uwagê na drugie
orzeczenie SN w tej kwestii. Mianowicie SN wyrazi³ pogl¹d, ¿e sama zapowiedŸ
przewodnicz¹cego organizacji zwi¹zkowej zorganizowania „strajku g³odowe-
go”, bez podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do jego realizacji, nie jest ciê¿kim naru-
szeniem podstawowych obowi¹zków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 KP)��.
Zaakcentowaæ w tym miejscu nale¿y, ¿e przy podejmowania decyzji o og³osze-
niu strajku przez podmiot reprezentuj¹cy interesy pracowników powinien on
wzi¹æ pod uwagê wspó³miernoœæ ¿¹dañ do strat zwi¹zanych ze strajkiem, nie
oznacza to jednak obowi¹zku wyrz¹dzenia pracodawcy jak najmniejszej szko-
dy, lecz jedynie wywa¿enia proporcji miêdzy stratami wyrz¹dzonymi w nastêp-
stwie strajku a korzyœciami oczekiwanymi przez podmiot prowadz¹cy spór. Do
takiej interpretacji upowa¿nia m.in. pogl¹d wyra¿ony przez SN w wyroku
z dnia 7 lutego 2007 r. (I PK 209/06), który stwierdza, ¿e prawo do strajku nale¿y
do podstawowych praw cz³owieka oraz wolnoœci zwi¹zkowych. Wobec tego
w¹tpliwoœci zwi¹zane z wyk³adni¹ reguluj¹cych strajk powinny byæ – zgodnie
z zasad¹ in dubio pro libertata – rozstrzygane na rzecz, a nie przeciwko wolnoœci
strajku.

Spraw¹ zasadnicz¹ dla ka¿dego pracownika uczestnicz¹cego w strajku jest
legalnoœæ lub nielegalnoœæ akcji strajkowej. Rzutuje to bowiem w sposób decy-
duj¹cy na jego status. Co do zasady strajk nielegalny to strajk zorganizowany
przez organizacje zwi¹zkowe wbrew przepisom ustawy. Status nielegalnoœci
akcji strajkowej mo¿e zostaæ przypisany organizatorom strajku w przypadku
naruszenia przepisów ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych w czterech
zasadniczych p³aszczyznach: przedmiotowej (art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1), pod-
miotowej (art. 19 ust. 2 i 3), temporalnej (art. 4 ust. 2, art. 12 i 22), funkcjonalnej
(art. 17 ust. 2 i 3, art. 18, 20, 21)�	. Jest oczywiste, ¿e nie ka¿de naruszenie obo-
wi¹zków spoczywaj¹cych na organizatorze strajku bêdzie mia³o jednakowe
znaczenie dla oceny jego legalnoœci w ujêciu ca³ej przeprowadzonej akcji. Ina-
czej postrzegaæ nale¿y tê kwestiê oceniaj¹c i dokonuj¹c uzasadnienia odpowie-
dzialnoœci sprawcy uchybienia. Odpowiedzialnoœæ tak¹ nale¿y rozpatrywaæ
w p³aszczyŸnie zarówno dyscyplinarnej, jak równie¿ postêpowania przed orga-
nami wymiaru sprawiedliwoœci.
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Strajk mo¿e byæ nielegalny w ró¿nym stopniu, w zale¿noœci od zakresu
i wagi naruszenia przepisów ustawy, a stopieñ nielegalnoœci strajku (naruszenia
przepisów ustawy) ma istotny wp³yw na odpowiedzialnoœæ za jego zorganizo-
wanie, kierowanie akcj¹ strajkow¹ lub udzia³ w strajku. Zorganizowanie i prze-
prowadzenie referendum strajkowego w sposób uniemo¿liwiaj¹cy swobodne
wyra¿enie woli przez g³osuj¹cych pracowników jako istotny warunek legalnoœci
strajku podlega kontroli s¹dowej (art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych w zwi¹zku z art. 52 § 1 pkt 1 k.p.)��.

Najsurowsz¹ sankcj¹ za zorganizowanie, kierowanie b¹dŸ udzia³ w nielegal-
nym strajku jest rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia z winy pracow-
nika. Zgodnie z pogl¹dem sformu³owanym w wyroku z dnia 25 stycznia 2005 r.��,
zwolnienie dyscyplinarne jest zasadne wtedy, gdy oprócz przes³anek z art. 52 § 1
pkt 1 k.p. zachowanie pracownika stanowi zagro¿enie dla interesów pracodaw-
cy. Odnosz¹c siê do zagadnienia roszczeñ pracowników domagaj¹cych siê przy-
wrócenia do pracy w zwi¹zku z rozwi¹zaniem umowy o pracê bez wypowie-
dzenia ze wzglêdu na udzia³ w strajku nale¿y stwierdziæ, ¿e podlega ono samo-
dzielnej ocenie s¹du pracy. Tak sformu³owany pogl¹d jest utrwalony w judyka-
turze S¹du Najwy¿szego, w której przyjêto, ¿e stwierdzenie legalnoœci strajku
w postanowieniu s¹du rejonowego, utrzymuj¹cym w mocy postanowienie pro-
kuratora o umorzeniu postêpowania o czyn z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych, nie wi¹¿e s¹du pracy w spra-
wie o przywrócenie do pracy w zwi¹zku z rozwi¹zaniem umowy o pracê bez
wypowiedzenia za udzia³ w nielegalnym strajku.

Istotne wypowiedzi SN znajdziemy w dwóch wyrokach odnosz¹cych siê do
norm zawartych w art. 23 ust. 2 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych
reguluj¹cego uprawnienia pracowników bior¹cych udzia³ w strajku w zakresie
œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego i wynagrodzenia. S¹d Najwy¿szy
przyj¹³, w wyroku z 25 lipca 1990 r.��, ¿e strajkuj¹cy pracownik ma prawo rów-
nie¿ do œwiadczeñ z tytu³u wypadku przy pracy. Uzna³ bowiem, ¿e nie mo¿na
z góry zak³adaæ, i¿ uczestniczenie pracownika w strajku na terenie zak³adu pra-
cy nie oznacza automatycznie zerwania zwi¹zku z prac¹ w rozumieniu art. 6
ust. 1 obowi¹zuj¹cej w czasie orzekania ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o œwia-
dczeniach z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych��. W obecnym
stanie prawnym pogl¹d ten jak najbardziej nale¿y uznaæ za aktualny. Z przy-
wo³anego przepisu nale¿y równie¿ wyprowadziæ pogl¹d, ¿e przerwa w œwiad-
czeniu pracy spowodowana udzia³em w legalnym strajku jest wliczana do sta¿u
pracy, od którego zale¿y wymiar œwiadczeñ pracowniczych. Co do zasady pra-
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cownikowi za okres udzia³u w strajku wynagrodzenie nie przys³uguje, a je¿eli
otrzyma³ wynagrodzenia „z góry” zobowi¹zany jest je zwróciæ��.

II. Zwi¹zki zawodowe

Bior¹c pod uwagê kryterium charakterystyki stron uczestnicz¹cych w proce-
sie dialogu, zwi¹zki zawodowe s¹ spo³eczn¹ stron¹ tego procesu, reprezentuj¹c¹
pracowników i osoby zatrudnione na innej podstawie prawnej.

Ustawodawca przyzna³ im szereg uprawnieñ i kompetencji dotycz¹cych
reprezentacji i obrony pracowników. S¹ to na poziomie zak³adów pracy m.in.
prawo do prowadzenia rokowañ zbiorowych, wszczêcia i prowadzenia sporów
zbiorowych, w tym organizacji strajku, wy³aniania cia³ przedstawicielskich
za³ogi (np. europejskich rad zak³adowych) oraz reprezentowania i obrony indy-
widualnych praw pracowników. Na poziomie w³adzy i administracji pañstwowej
oraz samorz¹du terytorialnego opiniowanie za³o¿eñ albo aktów normatywnych
w zakresie objêtym zadaniami zwi¹zków zawodowych oraz udzia³u w Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komi-
sjach dialogu spo³ecznego. Zasadniczym aktem prawnym reguluj¹cym kwestiê
zwi¹zków zawodowych jest ustawa z 23 maja 1991 o zwi¹zkach zawodowych��.

Konflikty powsta³e na tle tej ustawy wielokrotnie by³y przedmiotem roz-
strzyganym w wyrokach S¹du Najwy¿szego. Przegl¹d orzecznictwa rozpocznê
od wyroku S¹du Najwy¿szego z 14 grudnia 1999 r.��, w którym podkreœlono
niezale¿noœæ zwi¹zku zawodowego w swojej dzia³alnoœci statutowej od praco-
dawców, administracji pañstwowej, samorz¹du terytorialnego oraz innych or-
ganizacji, a ocena zgodnoœci dzia³alnoœci ze statutem nie nale¿y do zakresu
kognicji s¹du pracy. W tym zakresie orzeczenie nale¿y uznaæ w obecnym stanie
prawnym za w pe³ni aktualne, natomiast inaczej nale¿y traktowaæ wypowie-
dziany pogl¹d dotycz¹cy uprawnieñ zak³adowej organizacji zwi¹zkowej, której
stan osobowy spad³ poni¿ej 10 cz³onków. Nowelizacj¹ z dnia 26 lipca 2002�� do-
dano przepis do ustawy o zwi¹zkach zawodowych, który wprowadzi³ do prawa
pracy zasadê, zgodnie z któr¹ uprawnienia zak³adowej organizacji zwi¹zkowej
przys³uguj¹ organizacji zak³adowej zrzeszaj¹cej co najmniej 10 cz³onków
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maj¹cych status pracownika, wykonawcy b¹dŸ funkcjonariusza. Wobec czego
organizacja niespe³niaj¹ca powy¿szego wymogu w sferze pracodawcy przestaje
funkcjonowaæ natomiast nie koñczy siê jej byt w sferze organizacyjnej zwi¹zku
zawodowego chyba, ¿e postanowienia statutu stanowi¹ inaczej��. Podkreœliæ na-
le¿y, ¿e w stosunku do komentowanego przepisu w literaturze przedmiotu mo-
¿na siê spotkaæ z powa¿nymi w¹tpliwoœciami co do jego zgodnoœci z art. 59 ust.
1 Konstytucji RP�	, który nie ró¿nicuje statusu osób zrzeszonych w zwi¹zkach
zawodowych.

Zasada samorz¹dnoœci zwi¹zków zawodowych przejawia siê stanowieniem
w regulacjach wewn¹trzzwi¹zkowych o trybie powstania zak³adowej organiza-
cji zwi¹zkowej. Jednak¿e to ustawa o zwi¹zkach zawodowych przes¹dza, i¿
u jednego pracodawcy mo¿e dzia³aæ tylko jedna organizacja zwi¹zkowa jakie-
gokolwiek zwi¹zku zawodowego. Pogl¹d ten w judykaturze ugruntowa³a
uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 24 kwietnia 1996 r.�� stwierdzaj¹ca, i¿ zak³adow¹
organizacj¹ zwi¹zkow¹ w rozumieniu przepisów ustawy o zwi¹zkach zawodo-
wych jest tylko taka podstawowa jednostka organizacyjna NSZZ „Solidarnoœæ”,
która jako jedyna organizacja tego zwi¹zku zakresem swojego dzia³ania obej-
muje ca³y zak³ad pracy. W przywo³anej uchwale S¹d Najwy¿szy odniós³ siê do
obowi¹zku zmiany struktury zwi¹zku zawodowego w przypadku przekszta³ceñ
zak³adu pracodawcy, stwierdzaj¹c, ¿e taki obowi¹zek nie zosta³ na niego
na³o¿ony��, jednak¿e zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ w rozumieniu prawa
jest tylko taka jednostka organizacyjna zwi¹zku zawodowego, która spe³nia wa-
runek obejmowania swoim zakresem dzia³ania ca³y zak³ad pracy. Sytuacja,
w której w jednym zak³adzie pracy istnieje kilka podstawowych jednostek orga-
nizacyjnych tego samego zwi¹zku zawodowego upowa¿nia pracodawcê do ta-
kiego zachowania, jak gdyby w tym zak³adzie nie istnia³a ¿adna zak³adowa
organizacja tego zwi¹zku zawodowego��.

Jednym z wa¿nych problemów budz¹cych niejednokrotnie emocje w rela-
cjach miêdzy organizacj¹ zwi¹zkow¹ pracodawc¹ jest uzyskanie przez t¹
pierwsz¹ osobowoœci prawnej. Problem ten dotyka generalnie ogniw
zwi¹zkowych nowopowsta³ych, w sytuacji gdy rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ jako
struktura zwi¹zku zawodowego ju¿ zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze
S¹dowym. Nabywaj¹ one osobowoœæ prawn¹ z mocy statutu. Pracodawca do-
maga siê od w³adz takiego ogniwa przedstawienia wypisu z Krajowego Rejestru
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S¹dowego, uzale¿niaj¹c od tego dokumentu uznanie legalnoœci jego dzia³ania.
Równie¿ pracownicy banków stawiaj¹ taki wymóg przedstawicielom ogniwa
zwi¹zkowego, chc¹cym otworzyæ rachunek bankowy. Pod³o¿e takich nieporo-
zumieñ stanowi redakcja art. 15 ust 1 ustawy o zwi¹zkach zawodowych
(„zwi¹zek zawodowy oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie
nabywaj¹ osobowoœæ prawn¹ z dniem zarejestrowania”). Jeœli interpretujemy
ten przepis samodzielnie w oderwaniu od ustawy o zwi¹zkach zawodowych
oraz ca³ego systemu prawnego, to jego treœæ mo¿e budziæ o pewne w¹tpliwoœci.
Wówczas literalna wyk³adnia art. 15 ust. 1 mo¿e prowadziæ do wniosku, ¿e reje-
stracji w KRS podlega nie tylko zwi¹zek zawodowy, ale tak¿e jego jednostki
organizacyjne. Taki wniosek jest jednak nie do przyjêcia w œwietle ca³okszta³tu
uregulowañ ustawy o zwi¹zkach zawodowych��. Dlatego nale¿y przyj¹æ, ¿e
przepis ten rozstrzyga jedynie o tym, od jakiego momentu nabywaj¹ osobowoœæ
prawn¹ jednostki organizacyjne wskazane w statucie, a nie o tym, ¿e podlegaj¹
one rejestracji przez s¹d. Mo¿e to byæ zarówno moment rejestracji jednostki lub
akceptacji i rejestracji danej, nowo utworzonej jednostki organizacyjnej przez
zwierzchnie w³adze zwi¹zku zawodowego��. W tej materii wypowiedzia³ siê
S¹d Najwy¿szy w wyroku z 16 lutego 2007 r.�� orzekaj¹c, i¿ je¿eli zwi¹zek zawo-
dowy decyduje siê na przyznanie osobowoœci prawnej swoim jednostkom orga-
nizacyjnym ju¿ po uchwaleniu statutu i zarejestrowaniu zwi¹zku w s¹dzie, to
o chwili nabycia osobowoœci prawnej rozstrzyga decyzja zwi¹zku znajduj¹ca
wyraz w treœci statutu i jego zmianach. Tak wiêc postanowienia statutu maj¹
decyduj¹ce znaczenie dla osobowoœci prawnej jednostek organizacyjnych
zwi¹zku zawodowego.

Dokonuj¹c przegl¹du orzecznictwa S¹du Najwy¿szego z dotycz¹cego
zwi¹zku zawodowego trudno pomin¹æ problematykê ochrony trwa³oœci stosun-
ku pracy dzia³aczy zwi¹zkowych. Mechanizmy tej ochrony zosta³y zawarte
w prawodawstwie miêdzynarodowym i przeniesione na grunt polskiego prawa
pracy, wyra¿one w art. 32 ustawy o zwi¹zkach zawodowych. Funkcjê celowo-
œciow¹ tej ochrony okreœli³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z 26 listopada 2003 r.��

stwierdzaj¹c, ¿e celem ochrony dzia³acza zwi¹zkowego jest wy³¹cznie zagwa-
rantowanie mu niezale¿noœci w wype³nianiu jego funkcji, a przepisy wyzna-
czaj¹ce zakres tej ochrony maj¹ charakter regulacji szczególnej i musz¹ byæ
wyk³adane œciœle. Dzia³alnoœæ zwi¹zkowa nie mo¿e byæ pretekstem do nieuzasad-
nionego uprzywilejowania pracownika w sferach niedotycz¹cych sprawowania
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przez niego funkcji. W odniesieniu do interesu osobistego dzia³acza chronione-
go to pozostaje on na drugim planie i jest pochodn¹ interesu zbiorowego��.

Bior¹c pod uwagê kwestie organizacyjno-proceduralne dotycz¹ce zwi¹zków
zawodowych nasuwaj¹ siê dwa pytania natury praktycznej: 1) czy gwarancja
trwa³oœci stosunku pracy dzia³aczy zwi¹zkowych ma zastosowanie gdy organi-
zacja zak³adowa liczy mniej ni¿ 10 osób oraz 2) czy tak¹ gwarancj¹ objêty jest
dzia³acz zwi¹zkowy w sytuacji gdy rejestracji organizacji zwi¹zkowej dokona³
organ zwi¹zkowy do tego nie uprawniony. Odpowiadaj¹c na pierwsze pytanie
nale¿y dokonaæ wyk³adni art. 25� ust 1 ustawy o zwi¹zkach zawodowych. Jeœli
pos³u¿ymy siê literaln¹ konstrukcj¹ tego przepisu to nale¿y stwierdziæ, i¿ ponie-
wa¿ przepis odnosi siê do uprawnieñ organizacji, a nie cz³onków, to gwarancja
trwa³oœci stosunku pracy przys³uguje dzia³aczom zwi¹zkowym. Do odmienne-
go wniosku doprowadzi nas analiza funkcjonalna i systemowa tego samego
przepisu, i takie stanowisko wyrazi³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z 25 stycznia
2005 r��.

Kolejn¹ w¹tpliwoœæ z zakresu objêcia gwarancj¹ trwa³oœci stosunku pracy
budzi stosowanie tej regu³y do pracowników tymczasowych. Postanowienia art.
5 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych�	

odsy³aj¹ do przepisów prawa pracy, wobec czego objêcie tej kategorii pracowni-
ków tak¹ gwarancj¹ jest uzasadnione, oczywiœcie je¿eli spe³niaj¹ oni inne usta-
wowe przes³anki. Podobne stanowisko zaj¹³ S¹d Najwy¿szy w uchwale z 4
lutego 1993 r.��, stwierdzaj¹c, ¿e art. 32 ustawy o zwi¹zkach zawodowych ma za-
stosowanie do policjanta bêd¹cego cz³onkiem zarz¹du Niezale¿nego Samo-
rz¹dnego Zwi¹zku Policjantów.

Kwestii obejmowania gwarancj¹ stosunku pracy cz³onków zarz¹du zak³ado-
wej organizacji zwi¹zkowej by³y poœwiêcone: uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 12
wrzeœnia 1990 r.�� oraz wyrok z 3 marca 2005 r.��. W przywo³anej uchwale S¹d
Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e cz³onkom zarz¹du zak³adowej organizacji zwi¹zkowej
przys³uguje ochrona niezale¿nie od tego, jak¹ funkcjê pe³ni¹�� w zarz¹dzie, na-
wet wówczas, gdy wybór do zarz¹du nast¹pi³ z pogwa³ceniem statutu. W uza-
sadnieniu wyroku natomiast S¹d Najwy¿szy uzna³ uprawnienie s¹dów pracy
w zakresie badania zgodnoœci sposobu formowania sk³adu organów zwi¹zku
zawodowego ze statutem. W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e wybór pracow-
nika do zarz¹du zak³adowej organizacji zwi¹zkowej w okresie wypowiedzenia
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umowy o pracê oraz jego ¿¹danie przywrócenia do pracy w przypadku naru-
szenia przez pracodawcê art. 32 ustawy o zwi¹zkach zawodowych nie
przes¹dza o sprzecznoœci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego lub spo³eczno-
-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Dokonanie takiego wyboru, nawet po
podjêciu przez pracodawcê dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwi¹zania stosunku
pracy samoistnie nie prowadzi do nadu¿ycia prawa wynikaj¹cego z przepisów
o szczególnej ochronie trwa³oœci stosunku pracy��. Natomiast korzystanie
z ochrony przed rozwi¹zaniem stosunku pracy w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji
w organizacji zwi¹zkowej, nastêpnie z powodu d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do
pracy, wreszcie z tytu³u wyboru na spo³ecznego inspektora pracy, dokonane po
podjêciu dzia³añ zmierzaj¹cych do wypowiedzenia pracownikowi stosunku
pracy, mog³o byæ uznane za sprzeczne z art. 8 k.p. Nie zmienia to faktu, ¿e
zwi¹zek zawodowy ma prawo chroniæ pracownika przed zwolnieniem. Nie
wolno mu jednak, stosuj¹c tê ochronê, nadu¿ywaæ wolnoœci zwi¹zkowej ��.

W ramach ochrony szczególnej dzia³aczy zwi¹zkowych przedmiotem licz-
nych orzeczeñ S¹du Najwy¿szego by³a kwestia orzekania o przywróceniu do
pracy zwolnionych dzia³aczy zwi¹zkowych objêtych tak¹ ochron¹. Temat ten
by³ ju¿ przedmiotem zainteresowania doktryny, dlatego te¿ jego analizê oprê na
dorobku naukowym w tym zakresie��. Bywaj¹ bowiem sytuacje, kiedy determi-
nacja pracodawcy zwi¹zana z pozbyciem siê pracownika jest silniejsza od ewen-
tualnych zagro¿eñ wynikaj¹cych z naruszenia okreœlonego w art. 32 ustawy
o zwi¹zkach zawodowych trybu postêpowania. W znacznej czêœci takich przy-
padków na ochronê prawn¹ zas³uguje pracownik. Zdarzaj¹ siê jednak takie sy-
tuacje, w których na tak¹ ochronê pomimo braku zgody zarz¹du zak³adowej
organizacji zwi¹zkowej zas³uguje pracodawca.

W orzecznictwie s¹dowym wykszta³cone zosta³y pewne zasady w tej mate-
rii. Ich analiza prowadzi do wniosku, ¿e w przypadku rozwi¹zania stosunku
pracy z chronionym dzia³aczem zwi¹zkowym bez wymaganej prawem zgody
zarz¹du organizacji zwi¹zkowej (w zale¿noœci od sytuacji – zak³adowej, miê-
dzyzak³adowej lub/i ponadzak³adowej), a nastêpnie z³o¿enie przezeñ
odwo³ania do s¹du pracy wraz z ¿¹daniem przywrócenia do pracy mo¿liwe s¹
cztery rozwi¹zania. Po pierwsze, s¹d pracy mo¿e uwzglêdniæ powództwo pra-
cownika i orzec stosownie do jego ¿¹dania. W przypadku przywrócenia pra-
cownika do pracy s¹d zas¹dza tak¿e wynagrodzenie za ca³y czas pozostawania
bez pracy (pod warunkiem jednak ponownego podjêcia zatrudnienia). Po drugie,
s¹d pracy mo¿e uwzglêdniæ powództwo pracownika, ale zamiast przywrócenia
do pracy orzec o odszkodowaniu. Trzecie rozwi¹zanie zak³ada uwzglêdnienie
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przez s¹d powództwa pracownika, przywrócenie go do pracy, ale zas¹dzenie
tylko czêœci wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy (pod warunkiem
jednak ponownego podjêcia zatrudnienia). I wreszcie ostatnie rozwi¹zanie,
w którym s¹d pracy mimo braku zgody na zwolnienie pracownika z pracy od-
dala w ca³oœci jego powództwo (nie przywraca do pracy i nie orzeka o odszko-
dowaniu).

W trzech ostatnich przypadkach podstaw¹ dla zastosowania wskazanych
rozstrzygniêæ by³o pos³u¿enie siê formu³¹ nadu¿ycia prawa (art. 8 k.p.). Pierwsze
rozwi¹zanie, odpowiada œciœle literze prawa, chroniony dzia³acz zwi¹zkowy
zwolniony bez wymaganej zgody uzyskuje pe³n¹ satysfakcjê. S¹d uwzglêdnia
jego powództwo orzekaj¹c o przywróceniu do pracy na poprzednich warun-
kach oraz zas¹dza wynagrodzenie za ca³y okres pozostawania bez pracy. Wska-
zane rozstrzygniêcie – jak wielokrotnie stwierdzi³ S¹d Najwy¿szy – powinno
byæ zasad¹ w przypadku, kiedy pracodawca zwalnia podlegaj¹cego ochronie
dzia³acza zwi¹zkowego bez wymaganej zgody, o której mowa w art. 32 ustawy
o zwi¹zkach zawodowych i to bez wzglêdu na rodzaj zwolnienia pracownika
(wypowiedzenie lub rozwi¹zanie bez wypowiedzenia). W szczególnoœci w wy-
roku z dnia 16.06.1999 r.�� S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e „ochrona przewidziana
w art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (Dz. U. Nr 55,
poz. 234 ze zm.) obejmuje tak¿e zawinione zachowania pracownika okreœlone
w art. 52 § 1 k.p.” Zaœ w wyroku z 7 marca 2001 r.�� S¹d Najwy¿szy wyrazi³
pogl¹d, ¿e „Szczególna ochrona dzia³acza zwi¹zkowego przed rozwi¹zaniem
stosunku pracy (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawo-
dowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) dotyczy zarówno
jego rozwi¹zania za wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia, z jakichkol-
wiek przyczyn – tak¿e zawinionych przez pracownika”.

Ponadto zdaniem S¹du Najwy¿szego „z art. 8 k.p. nie mo¿na wyprowadziæ
regu³y, ¿e ka¿de powa¿ne naruszenie obowi¹zków przez pracownika bêd¹cego
cz³onkiem komitetu za³o¿ycielskiego zwi¹zku zawodowego i z tego tytu³u pod-
legaj¹cego szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwi¹zaniem sto-
sunku pracy, uzasadnia oddalenie roszczenia o przywrócenie do pracy albo
o odszkodowanie”�	. Wa¿n¹ okolicznoœci¹ w sprawie, w której zapad³ cytowany
wyrok by³o tak¿e i to, ¿e pracodawca nie rozwi¹za³ z pracownikiem umowy
o pracê w trybie art. 52 § 1 k.p., a wiêc nie traktowa³ jego zachowania jako ciê¿-
kiego naruszenia podstawowych obowi¹zków pracowniczych. Poza tym
w œwietle uregulowania zawartego w art. 32 ustawy zwi¹zkowej w zwi¹zku
z art. 45 k.p. nie mo¿e staæ siê regu³¹ to, ¿e ka¿de powa¿ne naruszenie przez
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pracownika obowi¹zków bêdzie prowadziæ do oddalenia jego roszczeñ na pod-
stawie art. 8 k.p.

Tak wiêc skoro nie ka¿de ciê¿kie naruszenie podstawowych obowi¹zków
pracowniczych (uzasadniaj¹ce w myœl art. 52 k.p. tzw. dyscyplinarne zwolnie-
nie z pracy) uzasadnia mo¿liwoœæ wykluczenia pracownika szczególnie chronio-
nego ze spo³ecznoœci zak³adu pracy, to tym bardziej nie uzasadniaj¹ tego
„zwyk³e” powody uzasadniaj¹ce wypowiedzenie stosunku pracy. Potwierdze-
nie takiego wniosku odnajdujemy tak¿e w wyroku S¹du Najwy¿szego z 26
czerwca 1998 r.��, w którym stwierdzono, ¿e „je¿eli pracodawca rozwi¹za³ umo-
wê o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika szczególnie chronionego ze
wzglêdu na pe³nione funkcje zwi¹zkowe z naruszeniem przepisów o rozwi¹zy-
waniu umów o pracê, to rodzaj czynu pracownika decyduje o tym, czy mo¿na
uznaæ jego roszczenie o przywrócenie do pracy za sprzeczne ze spo³eczno-
-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Je¿eli wiêc zachowanie pracownika nie
zosta³o uznane za ciê¿kie naruszenie podstawowych obowi¹zków pracowni-
czych, to nieuzasadniony jest zarzut kasacji, ¿e ¿¹danie przywrócenia do pracy
stanowi nadu¿ycie prawa”.

W drugim rozwi¹zaniu pracownik uzyskuje jedynie czêœciow¹ satysfakcjê,
gdy¿ wprawdzie co do zasady „wygrywa” proces, ale nie uzyskuje tego, na
czym mu najbardziej zale¿y (powrotu do zak³adu i wynagrodzenia za czas po-
zostawania bez pracy). Pracownik musi zadowoliæ siê jedynie odszkodowaniem
w wysokoœci okreœlonej w art. 47� lub 58 k.p.

Koncepcjê, w myœl której s¹d mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania pracownika i wy-
braæ inne, alternatywne roszczenie, S¹d Najwy¿szy zaprezentowa³ w rozwiniê-
tej postaci w uchwale z dnia 30 marca 1994 r.�� – „Na podstawie art. 477� § 2
k.p.c. s¹d mo¿e uwzglêdniæ roszczenie o odszkodowanie zamiast roszczenia
o przywrócenie do pracy (art. 56 k.p.) zg³oszonego przez pracownika objêtego
ochron¹ przed rozwi¹zaniem stosunku pracy z art. 32 ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (Dz. U. Nr 55 poz. 234 ze zm.), wówczas, gdy
roszczenie to oka¿e siê nieuzasadnione ze wzglêdu na jego sprzecznoœæ ze
spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa”.

Podstaw¹ dla przyjêcia powy¿szego pogl¹du by³a odpowiedŸ na pytanie,
czy s¹d mo¿e uwzglêdniæ inne roszczenie ni¿ wybrane przez pracownika spo-
œród dwóch przys³uguj¹cych mu alternatywnie (a wiêc – zgodnie z art. 45 lub 56
k.p. – przywrócenia do pracy lub odszkodowania). Odpowiedzi na to pytanie
poszukiwaæ nale¿y w przepisie art. 477� § 2 k.p.c. Wskazano w nim, ¿e s¹d mo¿e
z urzêdu uwzglêdniæ inne ni¿ wybrane przez pracownika roszczenie alternaty-
wne, je¿eli zg³oszone roszczenie „oka¿e siê nieuzasadnione”. W œwietle tego
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przepisu o nieuzasadnionym roszczeniu mo¿na mówiæ w sytuacji, kiedy powódz-
two pracownika generalnie rzecz bior¹c jest uzasadnione, ale pracownik wybra³
nieuzasadnione - w ocenie s¹du - roszczenie. Zdaniem S¹du Najwy¿szego oce-
na, kiedy roszczenie wybrane przez pracownika oka¿e siê nieuzasadnione, po-
winna byæ dokonana przy zastosowaniu klauzul generalnych, a w szczególnoœci
klauzul z art. 8 k.p. (zasady wspó³¿ycia spo³ecznego i spo³eczno-gospodarcze
przeznaczenie prawa). Kiedy wiêc wybór roszczenia przez pracownika bêdzie
nieuzasadniony (bêdzie nadu¿yciem prawa)? W licznych orzeczeniach S¹d Naj-
wy¿szy wskazuje przyk³adowo na sytuacje, które uzasadniaj¹ odst¹pienie od
¿¹dania pracownika. Chodzi tu g³ównie o takie przypadki, gdy przywrócenie
do pracy: obni¿a³oby morale pracowników (cyt. uchwa³a), wywo³ywa³o u nich
zgorszenie (cyt. uchwa³a, wyrok z 15 paŸdziernika 1999 r.��), stanowi³oby zarze-
wie dalszych konfliktów (wyrok z 17 listopada 1999 r.��), budzi dezaprobatê
z powodów etycznych i oceniane jest przez za³ogê jako korzystanie z nieuzasa-
dnionego w danych okolicznoœciach przywileju (wyrok z 25 maja 2000 r.��).
Podobnie nale¿y oceniaæ sytuacje, gdy zachowanie pracownika by³o ra¿¹co na-
ganne (wyrok z 15 paŸdziernika 1999 r.��), szczególnie naganne, szczególnie
ra¿¹ce (wyrok z 14. lutego 2001 r.��), wyj¹tkowo naganne (wyrok z 26 marca
1998 r.��).

Analiza orzecznictwa S¹d Najwy¿szego wskazuje, ¿e najczêœciej omawiane
rozwi¹zanie by³o stosowane w razie wykonywania pracy lub przebywania na
terenie zak³adu pracy w stanie nietrzeŸwoœci. Z regu³y wobec pracowników nie-
trzeŸwych S¹d Najwy¿szy nie waha³ siê u¿ywaæ sformu³owañ przytoczonych
powy¿ej i wyrokowa³ wbrew ich ¿¹daniom (np. wyrok z 12 wrzeœnia 2000 r.��,
wyrok z 27 lutego 1997 r.�	, wyrok z 13 maja 1998 r.��). Z innych przypadków
wskazaæ tu mo¿na fa³szowanie danych i wy³udzanie œwiadczeñ od pracodawcy
(cyt. uchwa³a z 30 marca 1994 r.), „nasy³anie” kontroli, bezpodstawne doniesie-
nia do prokuratury i NIK (wyrok z 17 listopada 1999 r.��), lekcewa¿enie obo-
wi¹zków i poleceñ pracodawcy, niewywi¹zywanie siê z zadañ na stanowisku
kierowniczym (wyrok z 25 maja 2000 r.��, wyrok z 26 marca 2002 r.��).
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W wyroku z 5 lipca 2002 r.�� S¹d Najwy¿szy odniós³ siê tak¿e do sytuacji
mianowanego pracownika samorz¹dowego, stwierdzaj¹c, ¿e „mo¿e byæ uznane
za nadu¿ycie prawa (art. 8 k.p.) ¿¹danie przywrócenia do pracy cz³onka komisji
rewizyjnej zak³adowej organizacji zwi¹zkowej, którego wypowiedzenie, doko-
nane bez zgody zarz¹du tej organizacji, jest nastêpstwem dwukrotnej negatywnej
oceny kwalifikacyjnej na stanowisku mianowanego pracownika samorz¹dowe-
go, motywowanej niew³aœciwym stosunkiem do interesantów, postaw¹ nieobo-
wi¹zkowoœci i niezdyscyplinowania, brakiem dba³oœci o doskonalenie w³asnych
kwalifikacji zawodowych i z³ym kierowaniem podw³adnymi w ramach powie-
rzonej mu funkcji, a który jako funkcyjny dzia³acz zwi¹zkowy odmawia ponad-
to jakiejkolwiek konstruktywnej wspó³pracy z pracodawc¹ i uczestniczy w sta³ej
konfrontacji z zarz¹dem gminy w sprawach niemaj¹cych zwi¹zku z realizacj¹
statutowych kompetencji zwi¹zkowych”.

Nale¿y te¿ zaznaczyæ, i¿ zastosowanie w danej sprawie art. 477� § 2 k.p.c.
wymaga precyzyjnego i przekonywuj¹cego uzasadnienia nadu¿ycia prawa do
ochrony zwi¹zkowej (wyrok z 16 czerwca 1999 r.��, wyrok z 7 marca 2001 r.��).
Nie wystarczy wiêc poprzestanie na ogólnikach. W wyroku z dnia 16 czerwca
1999 r.�� S¹d Najwy¿szy stwierdzi³ m. in., ¿e „zarzut naruszenia art. 8 k.p.
(sprzecznoœci ¿¹dania przywrócenia do pracy ze spo³eczno-gospodarczym prze-
znaczeniem prawa) nie mo¿e ograniczaæ siê do twierdzenia, ¿e dzia³acz
zwi¹zkowy dopuœci³ siê czynu wskazanego w art. 52 § 1 pkt 1 k.p.”

W rozwi¹zaniu trzecim s¹d pracy uwzglêdnia powództwo pracownika,
przywraca go do pracy, ale zas¹dza tylko czêœæ wynagrodzenia za czas pozosta-
wania bez pracy (pod warunkiem jednak ponownego podjêcia zatrudnienia).
Takie rozwi¹zanie przyj¹³ S¹d Najwy¿szy w jednym tylko orzeczeniu, a miano-
wicie w wyroku z dnia 14 lutego 2001 r.�� stwierdzaj¹c, ¿e „sprzeczne z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 8 k.p.) jest zas¹dzenie wynagrodzenia za ca³y czas
pozostawania bez pracy na rzecz pracownika przywróconego do pracy z powo-
du nieuzyskania przez pracodawcê zgody zarz¹du zak³adowej organizacji
zwi¹zkowej (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodo-
wych, Dz. U. Nr 55, poz. 234 ze zm.; obecnie jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr
79, poz. 854) wówczas, gdy pracownik ten naruszy³ w sposób ciê¿ki swe obo-
wi¹zki pracownicze (przebywa³ na terenie zak³adu pracy pod wp³ywem alkoho-
lu), a pracodawca dokonuje zwolnieñ grupowych z powodu trudnoœci
ekonomicznych”.
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Z uzasadnienia wyroku wynika, i¿ S¹d Najwy¿szy zdecydowa³ siê na to
doœæ oryginalne rozstrzygniêcie, gdy¿ z jednej strony pracownik w sposób ciê¿-
ki naruszy³ swoje obowi¹zki pracownicze (stan nietrzeŸwoœci w pracy), ale
z drugiej pracodawca nie wyklucza³ mo¿liwoœci dalszego zatrudniania pracow-
nika, czemu da³ wyraz w piœmie skierowanym do pracownika. Ostatecznie te¿
pracodawca zdecydowa³ siê na wypowiedzenie, a nie rozwi¹zanie dyscyplinar-
ne stosunku pracy. S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e nie mo¿na uznaæ, ¿e powrót
pracownika do pracy „by³by sprzeczny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego lub
spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, skoro sam pracodawca
niew¹tpliwie dopuszcza³ tak¹ mo¿liwoœæ. Dlatego te¿ s³usznie S¹d Okrêgowy
przywróci³ powoda do pracy. Nie naruszy³ przy tym art. 45 § 1 k.p., ani art. 32
ustawy o zwi¹zkach zawodowych. Naruszy³ natomiast art. 8 k.p., zas¹dzaj¹c
wynagrodzenie za ca³y czas pozostawania powoda bez pracy na podstawie
wyj¹tku okreœlonego w koñcowym fragmencie art. 47 k.p., a nie zasady wyni-
kaj¹cej z jego pierwszego zdania. W opinii S¹du Najwy¿szego rozstrzygniêcie to
sprzeciwia siê poczuciu sprawiedliwoœci. Powód przywrócony do pracy powi-
nien tylko w takim zakresie, jak ka¿dy pracownik korzystaæ z prawa do wyna-
grodzenia za okres, w którym przecie¿ nie œwiadczy³ pracy. Wynagrodzenie
otrzymywane jest w tej sytuacji bez œwiadczenia wzajemnego, do którego pra-
cownik jest zazwyczaj zobowi¹zany. Je¿eli zwa¿yæ nadto, ¿e pozwany praco-
dawca dokonuje zwolnieñ grupowych, niesprawiedliwe by³oby obci¹¿enie go
zap³at¹ na rzecz powoda wynagrodzenia wy¿szego ni¿ to, które otrzyma³by
przywrócony do pracy pracownik nieobjêty szczególn¹ ochron¹ przed zwolnie-
niem z pracy. Stanowi³oby to nadmierne uprzywilejowanie powoda. Konsek-
wencje szczególnej ochrony powinny byæ w ca³ym splocie okolicznoœci sprawy
z³agodzone przez zastosowanie klauzul generalnych z art. 8 k.p.”.

I ostatnie rozwi¹zanie, w którym to pracodawca uzyskuje pe³n¹ satysfakcjê,
gdy¿ ¿¹danie pracownika zostaje tu w ca³oœci oddalone, mimo ewidentnego na-
ruszenia trybu rozwi¹zania stosunku pracy (braku wymaganej zgody, o której
mowa w art. 32 ustawy zwi¹zkowej). uzasadnieniem tego rozstrzygniêcia jest
stwierdzenie nadu¿ycia prawa (art. 8 k.p.). W takim przypadku s¹d oddala po-
wództwo.

Wydaje siê, i¿ wyró¿niæ nale¿y tu dwie sytuacje. Pierwsza z nich dotyczy
przypadków rozwi¹zania stosunku pracy przez pracodawcê w nastêpstwie ciê¿-
kiego naruszenia obowi¹zków przez chronionych dzia³aczy zwi¹zkowych.
Pocz¹tkowo w orzecznictwie s¹dowym w ogóle nie dopuszczano myœli, by w ta-
kiej sytuacji mo¿na by³o oddaliæ w ca³oœci powództwo pracownika. W cyt.
wy¿ej uchwale z dnia 30 marca 1994 r. S¹d Najwy¿szy wyraŸnie stwierdzi³, ¿e
„podziela wyra¿one poprzednio w judykaturze pogl¹dy co do tego, ¿e nie jest
dopuszczalne oddalenie w ca³oœci, na podstawie art. 62 k.p. lub art. 8 k.p., po-
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wództwa o przywrócenie do pracy pracownika szczególnie chronionego przed
rozwi¹zaniem stosunku pracy, je¿eli zak³ad pracy nie uzyska³ zgody na to roz-
wi¹zanie”�	. Stoj¹c na takim stanowisku konsekwentnie orzekano na podstawie
art. 477� § 2 k.p.c. odszkodowania w miejsce przywróceñ do pracy, nawet w doœæ
drastycznych przypadkach (g³ównie pijañstwa).

Jednak ¿ycie szybko zweryfikowa³o ten pogl¹d. W sprawie rozstrzygniêtej
wyrokiem z dnia 7 marca 1997 r.�� S¹d Najwy¿szy doszed³ do przekonania, ¿e
w zupe³nie drastycznych i wyj¹tkowych sytuacjach zastosowanie wy¿ej omó-
wionej konstrukcji prawnej opartej na art. 477� § 2 k.p.c. by³oby niesprawiedli-
we. W szczególnoœci ca³kowite oddalenie powództwa o przywrócenie do pracy
jest uzasadnione w przypadku szczególnie ra¿¹cych naruszeñ podstawowych
obowi¹zków pracowniczych (wykonywania pracy w stanie nietrzeŸwoœci przez
pracowników zatrudnionych na odpowiedzialnych stanowiskach, na których
zaniedbania mog¹ spowodowaæ szkody w mieniu zak³adu pracy i zdrowiu in-
nych pracowników). S¹d Najwy¿szy przypomnia³, ¿e celem ochrony dzia³aczy
zwi¹zkowych przed rozwi¹zaniem z nimi stosunku pracy jest umo¿liwienie im
swobodnego i niezale¿nego dzia³ania w interesie pracowników oraz realizowa-
nia zadañ zwi¹zkowych. Pracownik pe³ni¹cy funkcjê w zwi¹zkach zawodo-
wych, który w czasie pracy spo¿ywa alkohol oraz wprowadza siê w stan
nietrzeŸwoœci i przez to ciê¿ko narusza podstawowe obowi¹zki pracownicze nie
powinien korzystaæ z takiej ochrony. Jest to bowiem zdarzenie nie tylko szcze-
gólnie naganne, szkodz¹ce tak¿e wizerunkowi zwi¹zku zawodowego, ale
i zupe³nie oderwane od dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Wykorzystywanie prawa
o ochronie funkcjonariuszy zwi¹zkowych przed zwolnieniem z pracy w sytuacji
tak ra¿¹cego naruszenia obowi¹zków pracowniczych nale¿y traktowaæ jako na-
du¿ycie prawa w rozumieniu art. 8 k.p., pozostaj¹ce w sprzecznoœci z jego
spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem.

Stanowisko takie zosta³o podzielone w innych orzeczeniach��. W wyroku
z dnia 18 kwietnia 2000 r.�� S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e mo¿liwoœæ oddalenia po-
wództwa chronionego dzia³acza zwi¹zkowego mo¿e mieæ miejsce jedynie
„w drastycznych sytuacjach”.

Jest jeszcze druga sytuacja, kiedy to z powo³aniem siê na art. 8 k.p. mo¿e
dojœæ do oddalenia powództwa pracownika zwolnionego z pracy bez zgody
zarz¹du organizacji zwi¹zkowej. Chodzi mianowicie o sytuacje objêcia ochron¹
z art. 32 ustawy zwi¹zkowej osoby, wobec której pracodawca ju¿ podj¹³
dzia³ania zmierzaj¹ce do zwolnienia jej z pracy (przypadki takie mo¿na okreœliæ
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mianem prób „wy³udzenia ochrony”). Objêcie ochron¹ mo¿e byæ wynikiem
utworzenia nowej organizacji zwi¹zkowej tylko w celu uzyskania ochrony, a nie
podjêcia rzeczywistej dzia³alnoœci zwi¹zkowej�� lub te¿ wynikaæ z zaliczenia
pracownika do grupy osób chronionych w organizacji ju¿ istniej¹cej.

Ta ostatnia kwestia jest jednak przedmiotem rozbie¿nych orzeczeñ S¹du
Najwy¿szego. W wyroku z dnia 22 grudnia 1998 r.�� wypowiedziano pogl¹d, ¿e
„pozostaje w sprzecznoœci ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa
wybór pracownika do zarz¹du lub komisji rewizyjnej zak³adowej organizacji
zwi¹zkowej wy³¹cznie w celu obrony przed dokonanym ju¿ wypowiedzeniem
umowy o pracê (art. 8 k.p.)”. Zdaniem S¹du Najwy¿szego zachowanie takie
oznacza „instrumentalne stworzenie sytuacji dzia³acza zak³adowej organizacji
zwi¹zkowej w oderwaniu od rzeczywistej dzia³alnoœci zwi¹zkowej, a jedynie
w celu obezw³adnienia dokonanego ju¿ wypowiedzenia umowy o pracê w sto-
sunku do pracownika niebêd¹cego dzia³aczem zwi¹zkowym” i jako takie uznaæ
je nale¿y za sprzeczne ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem zakazu roz-
wi¹zania stosunku pracy wynikaj¹cego z art. 32 ustawy zwi¹zkowej. Nastêpnie
stanowisko takie potwierdzi³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 13 kwietnia 2000 r.��

Natomiast w wyroku z dnia 2 paŸdziernika 2002 r.�� S¹d Najwy¿szy stwierdzi³,
¿e „wybór pracownika do w³adz zwi¹zkowych, nawet po podjêciu przez praco-
dawcê dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwi¹zania stosunku pracy, sam przez siê nie
prowadzi do nadu¿ycia prawa wynikaj¹cego z przepisów o szczególnej ochro-
nie trwa³oœci stosunku pracy (...). Tylko podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
utworzenia nowego zwi¹zku zawodowego wy³¹cznie w celu uzyskania szcze-
gólnej ochrony trwa³oœci stosunku pracy przez pracowników zagro¿onych zwo-
lnieniami z pracy mo¿e byæ potraktowane jako nadu¿ycie wolnoœci zwi¹zkowej,
które prowadzi do oceny, ¿e roszczenie o przywrócenie do pracy pracownika
wybranego do w³adz takiej struktury zwi¹zkowej nie podlega ochronie jako
sprzeczne ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa wzmo¿onej
ochrony trwa³oœci stosunku pracy”.

III. Pozazwi¹zkowe przedstawicielstwo pracownicze

Dla przysz³oœci zbiorowych stosunków pracy w naszym kraju bardzo istotne
znaczenie ma wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 1 lipca 2008��. Poni¿ej skon-
centrujê siê na analizie tego wyroku odwo³uj¹c siê tez do pogl¹dów doktryny,
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wyra¿onych zw³aszcza w czêœciowo krytycznej glosy��. Szczegó³owe rozwa¿a-
nia poprzedzê jednak kilkoma uwagami natury ogólnej.

Implikowany prawem Wspólnoty Europejskiej proces zachêcania krajów
cz³onkowskich do partycypacji pracowników znalaz³ w oczywisty sposób
odzwierciedlenie w polskim zbiorowym prawie pracy�	. W okresie poprze-
dzaj¹cym przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej w polskim systemie prawa
znalaz³y siê rozwi¹zania o charakterze partycypacyjnym��.

Idea partycypacji opiera siê na uniwersalnej zasadzie uczestnictwa w proce-
sach decyzyjnych, tzn. na prawie ró¿nych grup do wyra¿ania opinii na temat
decyzji i strategii maj¹cych wp³yw na interesy tych grup��.

Zasadnicze prawne umocowanie partycypacji pracowniczej w polskim sy-
stemie prawa okreœla Konstytucja RP w art. 59 gwarantuj¹c zwi¹zkom zawodo-
wym i pracodawcom prawo do zawierania uk³adów zbiorowych pracy i innych
porozumieñ zbiorowych, oraz ustanawiaj¹c w art. 20, ¿e ustrojem gospodarczym
w Polsce jest spo³eczna gospodarka rynkowa oparta na dialogu i wspó³pracy
partnerów spo³ecznych, a tak¿e dyspozycja art. 18� k.p. okreœlaj¹ca ogóln¹ dyrekty-
wê uprawniaj¹c¹ pracowników do uczestnictwa w zarz¹dzaniu zak³adem pracy
nie precyzuj¹c form tego udzia³u. Ze wzglêdu na decyduj¹cy wp³yw na demo-
kratyzacjê zarówno stosunków przemys³owych, jak i politycznych w Polsce
podmiotem posiadaj¹cym najwiêcej praw w zakresie partycypacji pocz¹wszy
od prawa do informacji, poprzez konsultacje, a¿ po wspó³decydowanie wespó³
z pracodawc¹, posiadaj¹ zwi¹zki zawodowe. Pozazwi¹zkowy reprezentant lub
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reprezentanci pracowników wy³onieni w trybie przyjêtym u danego pracodaw-
cy wystêpuj¹ wy³¹cznie w wyraŸnie wskazanych przypadkach. Dyspozycje
o takim charakterze zawieraj¹: ustawa o zak³adowym funduszu œwiadczeñ so-
cjalnych�� (art. 4 ust. 3, w zw. z art. 8 ust. 2) z przypisan¹ kompetencj¹ zawarcia
porozumienia o nietworzeniu zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych lub
niewyp³acania œwiadczenia urlopowego, art. 9� § 2 k.p., pozwalaj¹cy
w zak³adach nieobjêtych dzia³aniem organizacji zwi¹zkowej, jeœli jest to uzasad-
nione sytuacj¹ finansow¹ zawrzeæ z pracodawc¹ porozumienie o zawieszeniu
w ca³oœci lub czêœci przepisów prawa pracy, art. 23�
 § 2 w zw. z art. 9 § 2 k.p.,
daj¹cy mo¿liwoœæ, na warunkach jak uprzednio, u pracodawcy nieobjêtego
uk³adem zbiorowym pracy lub zatrudniaj¹cym mniej ni¿ 20 pracowników za-
warcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia
pracowników ni¿ wynika to z umów o pracê zawartych z tymi pracownikami –
w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu, art. 2 ust. 7 ustawy o szczegól-
nych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn nie-
dotycz¹cych pracowników��, gdzie u pracodawcy nieobjêtego dzia³aniem
zwi¹zków zawodowych przys³uguj¹ uprawnienia informacji i konsultacji w za-
kresie zwolnieñ grupowych, art. 10 ust. 2 ustawy o informowaniu pracowników
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji��, daj¹cym uprawnienie ustalenia z praco-
dawc¹ regulaminu okreœlaj¹cego sk³ad i zasady powo³ywania rady pracowni-
ków oraz dzia³ania komisji wyborczej.

To ostatnie rozwi¹zanie jest konsekwencj¹ wyroku Trybuna³u Konstytucyjne-
go z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie trybu wyboru rad pracowników, w którym
Trybuna³ przychyli³ siê do wniosku Konfederacji Pracodawców Polskich i uzna³
za niezgodne z Konstytucj¹ nastêpuj¹ce przepisy ustawy z 7 kwietnia 2006 r.
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji: art. 4 ust.
1 i 3 dotycz¹ce trybu wyboru rad pracowników przez organizacje zwi¹zkowe��

oraz art. 4 ust. 5 mówi¹cy o zastêpowaniu rady wybranej przez pracowników
w toku jej kadencji rad¹ wybieran¹ przez organizacjê zwi¹zkow¹. W przyjêtym
przez ustawodawcê rozwi¹zaniu po raz pierwszy w zbiorowym prawie pracy
przyznano uprawnienia przedstawicielowi za³ogi pomimo funkcjonowania
u pracodawcy organizacji zwi¹zkowej. Artyku³ 10 ust. 2 stanowi o wyborze
przedstawiciela za³ogi w trybie przyjêtym u pracodawcy, mimo ¿e u pracodaw-
cy objêtego dzia³alnoœci¹ zwi¹zku zawodowego taki tryb nie jest przyjêty, gdy¿
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zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o zwi¹zkach zawodowych w sprawach zbioro-
wych pracowników reprezentuj¹ zwi¹zki zawodowe.

Uzasadnienie prawne do przywo³anego wy¿ej wyroku Trybuna³u Konsty-
tucyjnego rozpoczête zosta³o od ustalenia legitymacji Konfederacji Pracodaw-
ców Polskich do z³o¿enia wniosku w tej sprawie. Argumenty prawne wysuniête
przez Trybuna³ w tej kwestii s¹ nie do koñca przekonywuj¹ce, gdy¿ wynika
z nich m.in.( co ma œwiadczyæ interesie prawnym KPP), ¿e w zakresie dzia³ania
tej organizacji pracodawców jest d¹¿enie do jak najszerszego reprezentowania
za³ogi przez jej przedstawicielstwo. A contrario tego pogl¹du nale¿a³oby wysnuæ
wniosek, ¿e powinnoœci¹ zwi¹zków zawodowych jest d¹¿enie do najszerszego
reprezentowania pracodawców. Naturalnym jest, ¿e organizacje pracodawców
d¹¿¹ do osi¹gniêcia jak najbardziej reprezentatywnego przedstawicielstwa pra-
codawców, a zwi¹zki zawodowe d¹¿¹ do jak najszerszej reprezentacji pracow-
niczej. D¹¿enia jednych i drugich organizacji powinny byæ wpierane przez
pañstwo. Kuriozalna jest sytuacja, w której to organizacja pracodawców „dba”
o interes pracowników i to w sytuacji, gdy wszystkie badania praktyki do-
wodz¹, ¿e rady pracowników tylko w minimalnym zakresie s¹ powo³ywane
u pracodawców, u których nie dzia³aj¹ reprezentatywne zak³adowe organizacje
zwi¹zkowe��. Regulacje prawne z zakresu informacji i konsultacji z przed nowe-
lizacji nie sta³y na przeszkodzie pracodawcom w zachêcaniu pracowników do
wyborów swoich przedstawicieli w radach.

Wobec powy¿szego trudno nie zadaæ sobie pytania o rzeczywiste intencje
KPP le¿¹ce u podstaw wniosku do Trybuna³u Konstytucyjnego. Skrajnie mo¿na
by domniemywaæ, ¿e wy³¹czenie zwi¹zków zawodowych z procesu tworzenia
rad pracowników spowoduje powstanie sytuacji, w której w zak³adach pracy
albo w ogóle nie bêd¹ istnia³y rady pracowników, albo istniej¹ce rady w sk³ad-
zie osobowym spolegliwym wobec pracodawcy nie bêd¹ w sposób rzetelny
przedstawiaæ opinii pracowników lub wystêpowaæ z inicjatyw¹ ¿¹dania w celu
uzyskania informacji. Tym bardziej, ¿e zmiany dokonane przez ustawodawcê
w ustawie w wyniku wyroku Trybuna³u polega³y wy³¹cznie na wyeliminowa-
niu zwi¹zków zawodowych z procesu wyboru rady, choæ Trybuna³ takich roz-
wi¹zañ nie wymaga³. Nie usuniêto licznych wad i niespójnoœci w ustawie,
chocia¿ wskazówki doktryny i praktyki mo¿na odnaleŸæ w szeœciu wydanych
do niej komentarzach��.

Wskutek uznania za niezgodny z Konstytucj¹ art. 4 ust. 1, 3 i 5 ustawy rada
wybierana jest przez pracowników spoœród kandydatów zg³oszonych przez
grupy pracowników��. Trybuna³ Konstytucyjny bowiem uzna³, ¿e ustawa skie-
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rowana jest do pracowników i pracodawców, a nie do zwi¹zków zawodowych.
Gdyby przyj¹æ ten argument Trybuna³u, to ustawa ta nie powinna przewidy-
waæ wyboru organu przedstawicielskiego, takiego jak rada pracowników,
a pracodawca powinien byæ zobowi¹zany do przekazywania informacji bezpoœ-
rednio pracownikom, natomiast system konsultacji powinien przebiegaæ np. na
zasadach zak³adowego referendum.

Wy³¹czenie organizacji zwi¹zkowych z mo¿liwoœci kreowania sk³adu rady
pracowników przynios³o ju¿ efekt w postaci zg³oszenia w jednej z ogólnokrajo-
wych firm 48 kandydatów do siedmioosobowej rady pracowników. Nie by³oby
w tym nic z³ego, gdyby nie to, ¿e w okresie zak³adowej kampanii wyborczej
kandydaci, niebêd¹cy dzia³aczami zwi¹zku zawodowego, prezentuj¹c swój pro-
gram obiecuj¹ pracownikom podjêcie dzia³añ, które trudno zakwalifikowaæ jako
kompetencje rady pracowników np. dotycz¹ce: - „bezp³atnego dostêpu do auto-
matów z napojami”, „bezp³atnego korzystania z parkingów przy lokalizacjach
firmy”, „poprawê warunków pracy, które w wielu przypadkach s¹ stanowczo
niezadowalaj¹ce – wynagrodzenie adekwatne do sta¿u pracy oraz posiadanej
wiedzy, tak byœmy nie musieli znów byæ œwiadkami grupowych przejœæ do in-
nych instytucji finansowych”, „wiêkszej dostêpnoœci i bardziej preferencyjnych
warunków wyjazdów z Funduszu Socjalnego (wczasy/kolonie)”, „jasnego okre-
œlenia œcie¿ki kariery pracownika”, „zmiany sposobu premiowania - wprowa-
dzenie premii kwotowej niezale¿nej od wynagrodzenia”, „zapewnienie
wczeœniejszej i realniejszej mo¿liwoœci wp³ywu na przedstawiane przez praco-
dawcê propozycje (tzw. “propozycje nie do odrzucenia”)”, „niedopuszczanie do
praktyk takich jak nepotyzm oraz promowania znajomoœci a nie umiejêtnoœci”.
Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, ¿e w tym konkretnym przypadku regulamin wybo-
rów zosta³ ustalony z przedstawicielami pracowników, którzy s¹ objêci szcze-
góln¹ ochron¹ stosunku pracy z tytu³u pe³nienia mandatu cz³onka rady
pierwszej kadencji. Ochrona ta da³a im mo¿liwoœæ swobodnego zajmowania
stanowiska w stosunku do zaproponowanych przez pracodawcê rozwi¹zañ
w regulaminie wyborów rady. Nietrudno przewidzieæ, jaki ta „swoboda” bêdzie
mia³a wymiar w zak³adach pracy, gdzie przedstawiciel lub przedstawiciele
za³ogi nie bêd¹ objêci szczególn¹ ochron¹. Oddanie pracodawcy niemal¿e
ca³kowitej swobody w ustalaniu zasad wyboru przedstawicielstwa pracowni-
ków, czy to do ustalenia regulaminu wyborów rady, czy te¿ wyboru rady, na
nowo definiuje demokracjê przemys³ow¹ w zakresie informacji i konsultacji, za-
mieniaj¹c silne umocowanie zwi¹zków zawodowych na quasi monopol praco-
dawcy. Zamiany w ustawie w tym zakresie s¹ tym bardziej niebezpieczne, jeœli
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weŸmiemy pod uwagê fakt, ¿e ustawa nie wprowadza wymogu pisemnoœci, co
w sposób oczywisty utrudni lub wrêcz uniemo¿liwi kontrolê spo³eczn¹ nad pro-
cesem wyborczym oraz s¹dow¹ nad uznawaniem za poufne przekazywanych
informacji lub odmow¹ przekazania informacji�	. Wprowadzanie tego typu roz-
wi¹zañ przez ustawodawcê musi budziæ niepokój, tym bardziej ¿e w doktrynie
prawa pracy zaczyna przewa¿aæ pogl¹d o koniecznoœci przekazania kompeten-
cji zwi¹zków zawodowych w zakresie zbiorowych stosunków pracy w³aœnie ra-
dom pracowników��. Powy¿sze rozwa¿ania mo¿na podsumowaæ w nastêpuj¹cy
sposób: obowi¹zek informacji i konsultacji na³o¿ony dyrektyw¹ 2002/14/WE
w polskich realiach bêdzie charakteryzowa³ siê ustalaniem sk³adu przedstawi-
cieli pracowników przy du¿ym proceduralnym wp³ywie na niego pracodawcy.
Fakt ten upowa¿nia do postawienia tezy, ¿e w wiêkszoœci rad pracowników ich
cz³onkami bêd¹ pracownicy pozostaj¹cy w œcis³ych relacjach z zarz¹dzaj¹cymi,
co wykluczy moim zdaniem ich niezale¿noœæ.

Trybuna³ Konstytucyjny kwestionuj¹c przytoczone wczeœniej przepisy usta-
wy o informacji i konsultacji stwierdzi³, ¿e naruszaj¹ one: primo zasadê negatyw-
nej wolnoœci zwi¹zkowej (art. 59 ust. 1 Konstytucji) – „zaskar¿one przepisy usta-
wy pozostaj¹ w sprzecznoœci z zasad¹ negatywnej wolnoœci zwi¹zkowej.
Pracownicy nienale¿¹cy do organizacji zwi¹zkowej nie dysponuj¹ prawem wy-
bierania cz³onków rady pracowników i ich odwo³ywania, a tym samym nie
maj¹ ¿adnego wp³ywu na dzia³ania rady” (z uzasadnienia wyroku), secundo za-
sadê równego traktowania (art. 32 Konstytucji) – „na gruncie ustawy z 7 kwiet-
nia 2006 r. funkcjonuj¹ dwie odrêbne kategorie pracowników, których
uprawnienia s¹ zró¿nicowane. Pierwsza grupa to pracownicy zrzeszeni w re-
prezentatywnej organizacji zwi¹zkowej, którzy za poœrednictwem swojej orga-
nizacji zwi¹zkowej maj¹ wp³yw na wybór, odwo³anie i funkcjonowanie rady
pracowników. Druga grupa to pracownicy niezrzeszeni w takiej organizacji,
którzy zostali pozbawieni przez zaskar¿one przepisy jakiegokolwiek, nawet po-
œredniego, wp³ywu na sk³ad i funkcjonowanie rady. Oznacza to wyraŸnie nie-
równe traktowanie pracowników nale¿¹cych do reprezentatywnych zwi¹zków
zawodowych i nienale¿¹cych do nich” (z uzasadnienia wyroku). Za trafn¹ nale-
¿y uznaæ uwagê autora glosy który zauwa¿a, ¿e oba zarzuty niekonstytucyjno-
œci dotycz¹ tych samych przepisów ustawy. „Skoro naruszona jest zasada
negatywnej wolnoœci zwi¹zkowej wobec pewnej kategorii pracowników, to jest
to jednoczeœnie przejawem ich nierównego traktowania”��. Równie¿ uwagi na-
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tury pragmatycznej zas³uguj¹ na aprobatê, szczególnie jeœli chodzi o zalety
zakwestionowanych przepisów w wyroku, a uzasadnienie tych zalet co nale¿y
podkreœliæ nie le¿y tylko w zakresie aspiracji zwi¹zków zawodowych. Na czo³o
autor glosy wysun¹³ argument natury finansowej, tj. kosztów ponoszonych
przez reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe w trybie desygnowania przez
nie cz³onków rady. Taki tryb charakteryzuje siê du¿¹ prostot¹ i pozwala
unikn¹æ ponoszenia kosztów przez pracodawców podczas wieloetapowych
dzia³añ maj¹cych „na celu uœwiadomienie pracownikom potrzeby powo³ania
rady, nastêpnie przygotowania wyborów i ich przeprowadzenia. £¹czy siê to
z ponoszeniem przez pracodawcê kosztów bezpoœrednich w postaci np. obo-
wi¹zku zap³aty wynagrodzenia pracownikom bior¹cym udzia³ w zebraniu wy-
borczym je¿eli mia³oby siê ono odbyæ w godzinach pracy oraz trudniej
wymiernych kosztów zwi¹zanych z zak³óceniami procesu pracy, jakie poci¹ga
za sob¹ organizacja wyborów i kampania wyborcza (powo³anie komisji wybor-
czej, opracowanie regulaminu, zbieranie podpisów n kandydatów itp.). Kolejny
argument odnosi³ do braku przeszkód prawnych do wskazania lub wyboru
przez zwi¹zki zawodowe do rad osób spoza grona dzia³aczy zwi¹zkowych,
w tym spoza w³asnej organizacji, a nawet pracowników niezrzeszonych. I naj-
istotniejszy moim zdaniem argument wycofania zwi¹zków zawodowych z two-
rzenia rad, a tym samym odciêcia ich od zaplecza zwi¹zkowego zarówno
organizacyjnego jak i merytorycznego. Jak ju¿ wczeœniej sygnalizowa³em bada-
nia praktyki funkcjonowania rad pracowników dowodz¹, ¿e tylko w minimalny
sposób s¹ one powo³ywane u pracodawców, u których nie dzia³aj¹ reprezen-
tatywne zak³adowe organizacje zwi¹zkowe��.

Bior¹c powagê wymogi formalno prawne postawione Trybuna³owi Konsty-
tucyjnemu odniesienia siê do przedstawionych wy¿ej argumentów byæ nie
musi, ale ju¿ dla ustawodawcy powinny byæ wa¿nym wskazówkami przy
uchwalaniu nowych przepisów. Niestety nie wzi¹³ ich pod uwagê.

Niew¹tpliwie trafn¹ uwagê dotycz¹c¹ materii prawnej autor glosy kieruje
do sentencji orzeczenia, w której Trybuna³ Konstytucyjny dokonuje interpreta-
cji ustawy odnosz¹cej siê do wyboru i odwo³ania cz³onków rady „ustawa okreœla
tryb wyboru oraz odwo³ania pracowników w zale¿noœci od przynale¿noœci pra-
cowników do reprezentatywnej organizacji zwi¹zkowej”. Tymczasem art. 4 ust.
1 pkt 1 stanowi³, ¿e procedura wybierania i odwo³ywania sprowadza siê do de-
cyzji organu wykonawczego��. Tym samym pozycja pracowników niezrzeszo-
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nych i szeregowych cz³onków reprezentatywnego zwi¹zku zawodowego
niebêd¹cych cz³onkami organu wykonawczego zwi¹zku by³¹ taka sama w pro-
cedurze wyborczej.

Wobec powy¿szego w pe³ni uzasadniony jest pogl¹d wyra¿ony w glosie,
„¿e ustawodawca naruszy³ wobec czêœci pracowników wywiedzion¹ z Konsty-
tucji zasadê negatywnej wolnoœci zwi¹zkowej, powoduj¹c tym samym stan nie-
równoœci prawnej, jest co najmniej przesadnie wyostrzona, je¿eli nie w ogóle
bezpodstawna. O naruszeniu tej zasady mo¿na by z ca³¹ pewnoœci¹ mówiæ,
gdyby wy³¹cznie pracownikom zrzeszonym przyznano bierne i czynne prawo
wyborcze, a pozbawiono tych praw pracowników niezrzeszonych. Taka zaœ sy-
tuacja nie ma miejsca. Nierespektowanie zasady negatywnej wolnoœci zwi¹zko-
wej, co zreszt¹ podkreœlali sêdziowie powo³uj¹c siê na literaturê przedmiotu,
wystêpuje wówczas, gdy brak przynale¿noœci zwi¹zkowej rzutuje negatywnie
na status pracownika w zak³adzie pracy. Z ustawy nie wynika jednak, aby za-
stosowano rozwi¹zania opresyjne wzglêdem pracowników niezrzeszonych
(zrzeszonych w organizacjach niereprezentatywnych). Je¿eli przez opresyjnoœæ
(ponoszenie ujemnych nastêpstw) rozumieæ w tym przypadku nieuczestnicze-
nie w procedurach wyborczych, to dotyczy ona w zasadzie w jednakowym stop-
niu obu kategorii pracowników. W konsekwencji dyskusyjny jest tak¿e argument
o nierównym traktowaniu przez ustawodawcê pracowników nale¿¹cych do
reprezentatywnych zwi¹zków zawodowych i nienale¿¹cych do nich”��.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e nie obarczam Trybuna³u odpowiedzialnoœci¹ za
zmiany i niedoskona³oœci wprowadzonych zmian do ustawy o informowaniu
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji poczynione po wyroku Try-
buna³u, za które bezpoœrednio odpowiedzialny jest bez w¹tpienia ustawodaw-
ca, natomiast uznajê za bardzo w¹tpliwe uznanie legitymacji KPP do z³o¿enia
wniosku do Trybuna³u Konstytucyjnego i jego rozpatrzenia, a w konsekwencj¹
wydania wyroku. Jednoczeœnie w pe³ni podzielam argumenty krytyczne pod-
niesione w glosie dotycz¹ce uzasadnienia prawnego orzeczenia Trybuna³u.

Trudno jest te¿ przewidzieæ, jakie konsekwencje bêdzie mia³o orzeczenie
dla szeregu ustaw implementuj¹cych dyrektywy daj¹ce pracownikom upraw-
nienia o charakterze partycypacyjnym: ustawy z 5 kwietnia 2002 r. o europejskich
radach zak³adowych, ustawy z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu inte-
resów gospodarczych i spó³ce europejskich oraz ustawy z 25 kwietnia 2008 r.
o uczestnictwie pracowników w spó³ce powsta³ej w wyniku transgranicznego
po³¹czenia siê spó³ek. Gdyby kierowaæ siê prokonstytucyjn¹ wyk³adni¹ to za-
kwestionowane odnoœne przepisy ustawy o informacji i konsultacji, z jednako-
wo brzmi¹cymi przepisami w ustawach wymienionych powy¿ej, to te ostatnie
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powinny byæ zmienione w kierunku przyznania ogó³owi pracowników prawa
wyboru przedstawicieli za³ogi.

IV. Autonomiczne Ÿród³a prawa pracy

W szeregu orzeczeñ Sadu Najwy¿szego kilkanaœcie spoœród nich odnosi siê
do Ÿróde³ prawa pracy jako autonomicznych instytucji prawnych. Objêto nimi
wiele zagadnieñ. W szczególnoœci warto wskazaæ na kilka grup zagadnieñ,
którym poœwiêcono w judykaturze szczególnie wiele miejsca. Chodzi tu
w szczególnoœci o: budz¹ce w dalszym ci¹gu w¹tpliwoœci ustalenia charakteru
prawnego pakietów socjalnych, mechanizmów oddzia³ywania norm prawa pra-
cy na treœæ stosunków pracy oraz statusu regulacji wewn¹trzzak³adowych.

Odnosz¹c siê pierwszej kwestii nale¿y stwierdziæ, ¿e kilka orzeczeñ S¹du
Najwy¿szego odnosi siê do charakteru prawnego pakietów socjalnych. General-
nie w ostatnich kilku latach ukszta³towa³ siê ostatecznie pogl¹d, i¿ pakiety so-
cjalne maj¹ charakter normatywny, nawet wtedy, gdy nie posiadaj¹ one
szczegó³owej podstawy prawnej w przepisach ustawodawstwa zwyk³ego. Jed-
nak pogl¹d powy¿szy zachowuje w œwietle orzecznictwa s¹dowego w pe³ni
aktualnoœæ jedynie wzglêdem tych pakietów socjalnych, których stron¹ jest pra-
codawca. Zasadniczo sytuacja komplikuje siê w przypadku zawierania porozu-
mieñ w sprawie gwarancji pracowniczych przez podmiot, który dopiero ma siê
staæ pracodawc¹ (a wiêc przez inwestora, nabywcê akcji etc.). Co prawda w wy-
roku z dnia 28 kwietnia 2005 r. S¹d Najwy¿szy orzek³, i¿ umowa (pakiet gwa-
rancji pracowniczych) zawarta miêdzy zwi¹zkami zawodowymi a przysz³ym
pracodawc¹ przejmuj¹cym zak³ad pracy na podstawie art. 23� k.p. jest porozu-
mieniem zbiorowym opartym na ustawie (art. 9 § 1 k.p.)��, a wiêc ma charakter
normatywny, jednak obok podobnego wyroku z dnia 12 sierpnia 2004�� pogl¹dy
te mo¿na traktowaæ jako odosobnione. Przewa¿a bowiem stanowisko przeciw-
ne. W uchwale z dnia 29 listopada 2005 r.��, w dwóch wyrokach z dnia 25 maja
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2005 r.��, w wyroku z dnia 29 czerwca 2005 r.�		 oraz z dnia 19 lipca 2005 r.�	� a ta-
k¿e w wyrokach z dnia 23 lutego 1999 r.�	� i z 30 maja 2001 r.�	� S¹d Najwy¿szy
odmówi³ uznania za Ÿród³o prawa pracy porozumieñ zbiorowych zawieranych
przez zwi¹zki zawodowe z inwestorem strategicznym (nabywc¹ wiêkszoœci
akcji spó³ki).

Wskazany pogl¹d oparty jest o fundamentalne wymogi postawione porozu-
mieniom zbiorowym mog¹cym uzyskaæ przymiot Ÿród³a prawa pracy. �ród³em
prawa pracy mo¿e byæ tylko takie porozumienie zbiorowe, które okreœla prawa
i obowi¹zki stron stosunku pracy, co oznacza, ¿e musi byæ ono zawarte przez
pracodawcê. Dlatego porozumienie zawarte przez inwestora (przysz³ego nabywcê
przedsiêbiorstwa lub akcji), który nie staje siê nastêpnie pracodawc¹ pracowników
przejêtych przez spó³kê, w któr¹ zainwestowa³ lub któr¹ nastêpnie zawi¹za³, nie
mo¿e byæ uznane za porozumienie zbiorowe w rozumieniu art. 9 § 1 k.p.

Bez w¹tpienia normy takiego porozumienia mog¹ stanowiæ Ÿród³o roszczeñ
pracowniczych, ale wyprowadzanych wy³¹cznie na podstawie mechanizmów
zobowi¹zaniowych. Mo¿liwe jest tu zastosowanie konstrukcji prawnej z art. 393
k.c. (umowa o œwiadczenie na rzecz osoby trzeciej) lub – za czym wyraŸnie opo-
wiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 25 maja 2005 r. (I PK 228/04) – i¿
w³aœciwsze jest odwo³anie siê w omawianym przypadku do konstrukcji wyra-
¿onej w art. 391 k.c. (umowê o œwiadczenie przez osobê trzeci¹). Uznanie adek-
watnoœci konstrukcji z art. 393 k.c. w opisywanej sytuacji musia³oby siê opieraæ
na za³o¿eniu, ¿e zobowi¹zuj¹cy siê (inwestor) jest podmiotowo to¿samy z pra-
codawc¹ (osob¹ trzeci¹), co w kategoriach prawnych jest trudne do obrony. Dla-
tego uznanie pakietu socjalnego zawartego przez inwestora za umowê
o œwiadczenie przez osobê trzeci¹ (art. 391 k.c.) wydaje siê poprawniejsze z jury-
dycznego punktu widzenia, mimo, i¿ jest to rozwi¹zanie mniej dla pracowni-
ków korzystne w porównaniu z konstrukcj¹ „umowy o œwiadczenie na rzecz
osoby trzeciej” (art. 393 k.c.)�	�.

Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania mo¿na przyj¹æ, i¿ nie budzi ju¿ w ju-
dykaturze w¹tpliwoœci pogl¹d o normatywnym charakterze porozumieñ zbioro-
wych (pakietów socjalnych) nie znajduj¹cych szczegó³owego oparcia w ustawie,
jednak warunkiem uznania ich za Ÿród³o prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p.
jest to, by stronami porozumienia by³o przedstawicielstwo pracownicze (naj-
czêœciej zwi¹zkowe) i pracodawca lub podmiot reprezentuj¹cy pracodawcê.
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Kwestia mechanizmu przekszta³cania treœci stosunków pracy w przypadku
zmian przepisów prawa pracy, w tym postanowieñ tzw. autonomicznych Ÿró-
de³ prawa pracy zajê³a znacz¹co du¿o miejsca w orzecznictwie S¹du Najwy¿sze-
go. Zasadniczo mo¿na wskazaæ, i¿ mo¿liwe s¹ dwa takie mechanizmy – z mocy
prawa oraz w drodze czynnoœci prawnych (g³ównie wypowiedzeñ zmie-
niaj¹cych). Najogólniej mo¿na stwierdziæ, i¿ pierwszy ze wskazanych mechani-
zmów wystêpuje w odniesieniu do powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa pracy (ustaw i rozporz¹dzeñ) oraz do regulaminów pracy. Mechanizm
drugi z mocy wyraŸnej dyspozycji ustawowej jest stosowany wobec uk³adów
zbiorowych pracy (art. 241�� k.p.) oraz regulaminów wynagradzania (art. 77� § 5
k.p.). Z mocy prawa ulegaj¹ te¿ zawieszeniu elementy treœci stosunku pracy wy-
nikaj¹ce z zawieszonego uk³adu zbiorowego pracy (art. 241�� § 3 k.p.) lub poro-
zumienia, o którym mowa w art. 9� k.p.

Na tle wskazanych regulacji rodz¹ siê jednak liczne problemy. A zatem war-
ty uwagi jest pogl¹d, w myœl którego pracodawca, który na skutek utraty okre-
œlonych cech normatywnych przestaje podlegaæ zakresowi podmiotowemu
danej ustawy, mo¿e uwolniæ siê wobec pracowników z obowi¹zków p³yn¹cych
z tej ustawy dokonuj¹c stosownego wypowiedzenia zmieniaj¹cego. Pogl¹d taki
prezentowany by³ ju¿ w orzecznictwie s¹dowym wczeœniej w odniesieniu do
pozbawienia pracowników publicznych zak³adów opieki zdrowotnej nagród
rocznych (tzw. „trzynastek”) na skutek zmiany charakteru prawnego tych
zak³adów polegaj¹cej na wyprowadzenia ich ze sfery bud¿etowej�	�. Obecnie
S¹d Najwy¿szy wywiód³ analogiczny pogl¹d wobec pracowników zak³adów
opieki zdrowotnej, w których nast¹pi³o zmniejszenie liczby zatrudnionych. Spa-
dek liczby zatrudnionych poni¿ej 51 osób spowodowa³ automatyczne wy³¹cze-
nie stosowania w takich przypadkach przepisów art. 4a ustawy z dnia 16
grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych
wynagrodzeñ u przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych ustaw�	� przewi-
duj¹cego prawo do wzrostu wynagrodzenia. Zdaniem S¹du Najwy¿szego opi-
sana sytuacja stwarza mo¿liwoœæ uzasadnionego wypowiedzenia przez
pracodawcê warunków p³acy tym pracownikom, którzy objêci byli t¹ regulacj¹
w okresie, gdy pracodawca zatrudnia³ powy¿ej 50 pracowników�	�.

Du¿e znaczenie praktyczne ma pogl¹d wyra¿ony w wyroku z dnia 23 sierp-
nia 2005 r.�	� odnosz¹cy siê do sytuacji zaistnia³ej w wyniku rozwi¹zania uk³adu
zbiorowego pracy. Zgodnie z art. 241�� k.p. korzystniejsze postanowienia
uk³adu, z dniem jego wejœcia w ¿ycie, zastêpuj¹ z mocy prawa wynikaj¹ce
z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracê lub innego
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aktu stanowi¹cego podstawê nawi¹zania stosunku pracy (§ 1). Jeœli idzie nato-
miast o zmiany mniej korzystne to § 2 tego przepisu stanowi, ¿e postanowienia
uk³adu mniej korzystne dla pracowników wprowadza siê w drodze wypowie-
dzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracê lub innego
aktu stanowi¹cego podstawê nawi¹zania stosunku pracy. Przy wypowiedzeniu
dotychczasowych warunków umowy o pracê lub innego aktu stanowi¹cego
podstawê nawi¹zania stosunku pracy nie maj¹ zastosowania przepisy ograni-
czaj¹ce dopuszczalnoœæ wypowiadania warunków takiej umowy lub aktu.

Na tle wskazanego stanu prawnego zrodzi³o siê pytanie, czy pracodawca
mo¿e wypowiedzieæ pracownikom warunki pracy lub p³acy wynikaj¹ce z roz-
wi¹zanego uk³adu, jeœli uk³ad ten nie jest zast¹piony nowa regulacj¹
wewn¹trzzak³adow¹ (a wiêc nie nast¹pi zawarcie nowego uk³adu lub wprowa-
dzenie regulaminu wynagrodzenia). Co prawda cytowany wy¿ej art. 241�� § 2
k.p. wyraŸnie stanowi, i¿ w drodze wypowiedzenia zmieniaj¹cego wprowadza
siê „postanowienia uk³adu mniej korzystne dla pracowników”, jednak S¹d Naj-
wy¿szy przyj¹³, i¿ mo¿liwoœæ dokonania przez pracodawcê wypowiedzenia
zmieniaj¹cego ze wzglêdu na up³yw okresu wypowiedzenia zak³adowego
uk³adu zbiorowego pracy nie jest uzale¿niona od zawarcia nowego uk³adu zbio-
rowego lub wprowadzenia w ¿ycie regulaminu wynagradzania. Innymi s³owy
pracodawca mo¿e uwolniæ siê ze stosowania postanowieñ rozwi¹zanego uk³adu
tak¿e wtedy, kiedy w jego miejsce nie wprowadzono ¿adnych innych regulacji.
S¹d Najwy¿szy wyszed³ z za³o¿enia, i¿ wejœcie w ¿ycie nowego uk³adu lub re-
gulaminu wynagradzania, których postanowienia mia³yby zast¹piæ postanowie-
nia dotychczasowego uk³adu zbiorowego pracy, nie jest warunkiem zasadnoœci
lub zgodnoœci z prawem wypowiedzenia zmieniaj¹cego indywidualne umowy
o pracê. Oznacza to, i¿ stosowaæ w tym przypadku nale¿y ogólne przepisy pra-
wa pracy. Pracodawca mo¿e zatem ukszta³towaæ warunki zatrudnienia dowol-
nie, jednak z uwzglêdnieniem bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
pracy wyznaczaj¹cych minimalne standardy ochrony uprawnieñ pracowni-
czych (art. 18 § 1 k.p.).

Z treœci uzasadnienia omawianego wyroku wynika, i¿ S¹d Najwy¿szy dopu-
szcza mo¿liwoœæ zastosowania art. 241�� § 2 k.p. per analogiam, przyjmuj¹c, i¿ nie
mamy tu do czynienia z luk¹ w prawie pracy. Przepis ten wyraŸnie odnosi siê
bowiem do sytuacji zast¹pienia jednej regulacji wewn¹trzzak³adowej inn¹ regu-
lacja o takim charakterze. Jednak¿e nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ niezastosowanie
cytowanego przepisu w opisywanej sytuacji powinno raczej prowadziæ nas do
konkluzji, ¿e wraz z up³ywem obowi¹zywania uk³adu wynikaj¹ce z niego wa-
runki zatrudnienia przestaj¹ wi¹zaæ pracodawcê z mocy prawa. Wniosek taki
zdaje siê bowiem wynikaæ z ogólnych zasad dotycz¹cych mechanizmu wprowa-
dzania do treœci stosunków pracy tzw. zmian normatywnych, maj¹cych zastoso-
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wanie w braku odmiennej regulacji (jak to ma miejsce np. w odniesieniu do
regulacji powszechnie obowi¹zuj¹cych lub regulaminów pracy). Dlatego uwa-
¿am, i¿ to w³aœnie analogiczne zastosowanie normy z art. 241�� § 2 zdanie
pierwsze k.p. uprawnia nas do przyjêcia, i¿ po rozwi¹zaniu uk³adu, a w braku
nowej regulacji wewn¹trzzak³adowej, dotychczasowe warunki zatrudnienia po-
zostaj¹ w mocy do czasu ich wypowiedzenia.

W omawianym wyroku S¹d Najwy¿szy stwierdzi³ ponadto, i¿ przepis art.
241�� § 2 zdanie drugie k.p. (a wiêc uchylaj¹cy tzw. szczególn¹ ochronê stosunku
pracy) nie ma zastosowania do wypowiedzenia zmieniaj¹cego ze wzglêdu na
up³yw okresu wypowiedzenia zak³adowego uk³adu zbiorowego pracy, je¿eli
uk³ad ten nie zosta³ zast¹piony nowym uk³adem zbiorowym pracy. Jest to
pogl¹d s³uszny co do zasady, aczkolwiek mo¿liwy do przyjêcia jedynie wtedy,
kiedy stosowan¹ per analogiam normê z cytowanego przepisu Kodeksu pracy
odpowiednio – ze wzglêdów spo³ecznych – zmodyfikujemy.

Pozostaj¹c w tym nurcie rozwa¿añ nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê, i¿ kwestia
stosowania art. 241�� § 2 k.p. by³a rozwa¿ana tak¿e w odniesieniu do innych ni¿
uk³ad zbiorowy porozumieñ. S¹d Najwy¿szy opowiedzia³ siê za stosowaniem
tego przepisu w przypadku wprowadzania niekorzystnej dla pracowników
zmiany porozumienia zbiorowego bêd¹cego Ÿród³em prawa pracy�	�, odmówi³
zaœ tego wzglêdem pakietów socjalnych, które charakteru normatywnego nie
maj¹��	 .

Wreszcie na uwagê zas³uguje s³uszny pogl¹d S¹du Najwy¿szego wyra¿ony
w wyroku z dnia 11 paŸdziernika 2005 r.���, i¿ dopuszczalne jest wy³¹czenie
z zakresu podmiotowego uk³adu zbiorowego pracy osób pe³ni¹cych funkcje kie-
rownicze (menad¿erskie), tak¿e wtedy, gdy s¹ one zatrudnione w ramach stosun-
ku pracy. Nie mamy tu bowiem do czynienia z dyskryminacj¹ pracowników,
a w konsekwencji nie znajduje zastosowania sankcja z art. 9 § 4 k.p. w postaci
uchylenia obowi¹zywania postanowieñ uk³adowych.

Statusu regulacji wewn¹trzzak³adowych dotycz¹ trzy wyroki S¹du Najwy¿-
szego opublikowane w 2006 r. W pierwszym z nich��� stwierdzono, ¿e akt
wewn¹trzzak³adowy nazwany „zasadami wynagradzania” nie jest regulami-
nem wynagradzania (art. 77� k.p.), a tym samym nie jest przepisem prawa pracy
w rozumieniu art. 9 k.p., je¿eli okreœla wynagrodzenie tylko jednego pracowni-
ka. Chodzi oczywiœcie o sytuacjê, kiedy konkretny akt p³acowy obejmuje swym
zakresem regulacji tylko jedn¹ osob¹. Jest to wiêc w rzeczywistoœci akt o cha-
rakterze indywidualno-konkretnym, st¹d trudno go zakwalifikowaæ jako akt
normatywny. Dlatego zdaniem S¹du Najwy¿szego omawiane zasady wynagra-
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dzania stanowi³y czêœæ umowy o pracê, a œciœlej porozumienia stron stosunku
pracy, kszta³tuj¹cego jego treœæ, zaproponowan¹ przez pracodawcê i przyjêt¹
przez pracownika.

Innego rodzaju problem rozstrzygn¹³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 7
grudnia 2005 r.���, w którym wyra¿ono doœæ oczywist¹ zasadê, ¿e regulaminy
wynagradzania i pracy, ustalone i wprowadzone w ¿ycie zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami zanim u pracodawcy powsta³y zak³adowe organizacje
zwi¹zkowe, nie wymaga³y póŸniejszego uzgodnienia z nowo utworzonymi
organizacjami zwi¹zkowymi i jako wewn¹trzzak³adowe akty normatywne nie
utraci³y mocy obowi¹zuj¹cej tylko dlatego, ¿e u pracodawcy zaczê³y dzia³aæ
zwi¹zki zawodowe. Regu³a ta mo¿e byæ uzupe³niona o stwierdzenie, ¿e póŸniej-
sze losy takich regulaminów, a w szczególnoœci ich zmiany, wymagaj¹ jednak
wspó³dzia³ania ze zwi¹zkami zawodowymi na zasadach okreœlonych w art. 104�

i 77� § 4 k.p. oraz w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach za-
wodowych���.

Du¿e znaczenie praktyczne ma wyrok z dnia 6 grudnia 2005 r., w którym
wyjaœniono kilka wa¿nych kwestii zwi¹zanych z obowi¹zywaniem zak³adowe-
go uk³adu zbiorowego pracy oraz regulaminu wynagrodzenia���. Wiêkszoœæ
z nich ma charakter doœæ oczywisty, jak np. to, ¿e dopuszczalne jest uzupe³nie-
nie regulacji zak³adowego uk³adu zbiorowego pracy postanowieniami regula-
minu wynagradzania, czy ¿e rejestracja jednolitego tekstu zak³adowego uk³adu
zbiorowego mia³a charakter porz¹dkowy, a nie konstytutywny. Nowatorski
charakter ma natomiast pogl¹d odnosz¹cy siê do kwestii przes³anek zawarcia
regulacji zawieszaj¹cych przepisy prawa pracy lub postanowienia umowne.
Chodzi tu o porozumienia, o którym mowa w art. 9�, 23�
 241�� k.p. S¹d Najwy¿szy
stwierdzi³, i¿ przes³anka „sytuacji finansowej pracodawcy” nie podlega kontroli
s¹du. Skoro bowiem nie podlega tej kontroli zasadnoœæ zmiany uk³adu zbioro-
wego pracy polegaj¹cej na obni¿eniu wynagrodzenia pracowników, a ma ona
charakter trwa³y, to tym bardziej s¹d nie powinien oceniaæ przejœciowego za-
wieszenia stosowania przepisów prawa pracy lub postanowieñ umowy o pracê.
Generalnie pogl¹d ten nale¿y podzieliæ, jednak nale¿y mieæ œwiadomoœæ niedo-
statków zaprezentowanej argumentacji. S³usznie S¹d Najwy¿szy odwo³uje siê
do zasady autonomii woli kolektywnej – partnerzy spo³eczni maja swobodê
(w granicach prawa) ustalania treœci wewn¹trzzak³adowych regulacji prawnych.
Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e porozumienia zawieszaj¹ce przepisy prawa pracy
(art. 9� k.p.) lub postanowienia umów o pracê (art. 23�
 k.p.) mog¹ byæ zawierane
nie tylko ze zwi¹zkami zawodowymi, ale tak¿e – w ich braku – z przedstawiciel-
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stwem pracowników wy³onionym w trybie przyjêtym u danego pracodawcy.
Status owego przedstawicielstwa nie jest jednak ustalony���, przy czym porów-
nywanie pozycji i potencja³u zwi¹zków zawodowych oraz przedstawicielstwa
pracowników wydaje siê nietrafne. St¹d powo³ywanie siê przez S¹d Najwy¿szy
na kontrolê spo³eczn¹ i uzasadnianie tym zacytowanego wy¿ej pogl¹du nie jest
do koñca przekonywuj¹ce, zw³aszcza w odniesieniu do porozumieñ zawiera-
nych z przedstawicielstwem pracowników.

Nie budzi natomiast ¿adnych w¹tpliwoœci stwierdzenie, i¿ mo¿liwa jest
s¹dowa ocena legalnoœci tych porozumieñ, w szczególnoœci w odniesieniu do
trybu ich zawarcia, a tak¿e równego traktowania i niedyskryminacji (art. 32 i art.
33 Konstytucji, art. 9 § 4 w zwi¹zku z art. 11�, art. 11� i art. 18�
-18�� k.p.).
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DIALOG SPO£ECZNY
W PRAKTYCE PRZEDSIÊBIORSTW

– STUDIUM PRZYPADKÓW

1. Wstêp

Dialog oznacza wymianê zdañ, myœli, pogl¹dów, informacji i argumentów

dokonuj¹c¹ siê pomiêdzy jego uczestnikami. Celem dialogu jest poznanie praw-

dy lub przekazanie jej drugiemu cz³owiekowi, stworzenie miêdzyosobowej wiêzi

lub przestrzeni dla wspólnego dzia³ania�. Pojêcie dialogu w szerszym znaczeniu

mo¿e obejmowaæ tak¿e jego wyniki, a wiêc ró¿nego rodzaju efekty, które w tym

procesie wypracowali jego uczestnicy. Dialog spo³eczny obejmuje proces wy-

miany informacji, konsultacji i negocjacji pomiêdzy partnerami spo³ecznymi po-

dejmowany w kwestiach istotnych dla ró¿nie definiowanych w zale¿noœci od

szczebla i przedmiotu dialogu ogó³u czy grup obywateli, a w ujêciu apragmaty-

cznym – wyniki tego procesu�. Dlatego te¿ autorzy niniejszego opracowania sta-

rali siê uj¹æ w opisie poszczególnych przypadków zarówno proces dialogu

spo³ecznego, jak i jego efekty. Ten szczególny rodzaj dialogu jest istotnym ele-

mentem demokratycznych systemów politycznych. Dlatego te¿ dialog pomiê-

dzy partnerami spo³ecznymi jest wa¿nym, gwarantowanym w acquis

communautaire elementem struktur demokratycznych pañstw Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 152 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej� wyposa¿ona

w osobowoœæ prawn¹ Unia Europejska uznaje i wspiera rolê partnerów spo³ecz-
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nych na swoim poziomie, jednoczeœnie uwzglêdniaj¹c ró¿norodnoœæ poszcze-

gólnych systemów krajowych. Warto podkreœliæ, ¿e poszczególne pañstwa

cz³onkowskie mog¹ powierzyæ wykonanie dyrektyw wydawanych przez orga-

ny legislacyjne Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spo³ecznej w³aœnie part-

nerom spo³ecznym�. Dialog spo³eczny jest tak¿e jednym z fundamentów

polskiego ustroju politycznego opartego na Konstytucji RP�. Zgodnie z treœci¹

preambu³y do Konstytucji RP ustawa zasadnicza zosta³a ustanowiona jako pra-

wa podstawowe dla pañstwa oparte miêdzy innymi w³aœnie na dialogu spo³ecz-

nym. W przepisach Konstytucji RP rola dialogu spo³ecznego jest szczególnie

akcentowana w aspekcie przyjêtego modelu gospodarki. Podstaw¹ ustroju go-

spodarczego Rzeczypospolitej Polskiej jest spo³eczna gospodarka rynkowa opa-

rta, obok takich wartoœci, jak wolnoœæ dzia³alnoœci gospodarczej, w³asnoœæ

prywatna czy solidarnoœæ, na dialogu i wspó³pracy partnerów spo³ecznych.

Zakres przedmiotowy niniejszego opracowania obejmuje tylko jedn¹

z p³aszczyzn zjawiska dialogu partnerów spo³ecznych – przypadki dialogu

spo³ecznego prowadzonego na poziomie poszczególnych przedsiêbiorstw. Au-

torzy niniejszego opracowania skoncentrowali siê wiêc na najni¿szym szczeblu

dialogu spo³ecznego. Owe istotne ograniczenie zakresu przedmiotowego opra-

cowania implikuje zakres podmiotów uczestnicz¹cych w dialogu. Dialog w tej

p³aszczyŸnie obejmuje stosunki pomiêdzy przedsiêbiorc¹ a funkcjonuj¹cymi

u przedsiêbiorcy organizacjami zwi¹zkowymi, ale tak¿e stosunki pomiêdzy

przedsiêbiorc¹ a rad¹ pracowników i innymi, niekiedy niesformalizowanymi re-

prezentantami praw i interesów za³ogi. Co szczególnie istotne, pojêcie dialogu

spo³ecznego zawiera w sobie równie¿ stosunki pomiêdzy poszczególnymi orga-

nizacjami reprezentacji pracowniczej, a tak¿e bezpoœrednie relacje pomiêdzy

pracodawc¹ a pracownikami (za³og¹), je¿eli tylko dotycz¹ interesów i praw

o charakterze zbiorowym. Nie tylko realne, pragmatycznie rozumiane interesy

stron, ale równie¿ stopieñ rozwoju dialogu i postawa partnerów w danym

przedsiêbiorstwie mo¿e mieæ istotny wp³yw na rezultaty dialogu. Warto zauwa-

¿yæ przy tym, i¿ opis efektów dialogu mo¿e byæ ³atwiejszym zadaniem ni¿ anali-

za dialogu rozumianego jako proces. W przypadku badañ efektów dialogu

wystarczy siêgn¹æ do formalnych dokumentów. Analiza dialogu poprze-

dzaj¹cego osi¹gniête porozumienia czy te¿ impas lub fiasko mo¿e okazaæ siê

znacznie trudniejszym zadaniem badawczym. Badanie dialogu opieraæ siê za-

tem bêdzie w znacznej mierze na uzyskiwaniu od stron dialogu nie tylko suche-

go opisu rozmów i innych form jego prowadzenia, ale równie¿ ich odczuæ co do

nastawienia drugiej strony, zachowañ niezwerbalizowanych i nieoficjalnych.
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Studium przypadku jest istotnym narzêdziem badañ w dziedzinie nauki

prawa pracy. Wydaje siê te¿, ¿e jest narzêdziem stosunkowo rzadko wykorzys-

tywanym. Zdecydowana wiêkszoœæ publikowanych opracowañ literaturowych

ma charakter bardziej ogólny i teoretyczny. Studia nad poszczególnymi przy-

padkami stanowiæ mog¹ istotne uzupe³nienie dominuj¹cych opracowañ o in-

nym charakterze. Celem niniejszego studium przypadków jest prezentacja

praktyki wzajemnych relacji partnerów spo³ecznych w czterech przedsiêbior-

stwach funkcjonuj¹cych w ró¿nych warunkach spo³eczno-ekonomicznych. Stu-

dium zosta³o opracowane w oparciu o za³o¿enia metodologiczne, o których

szczegó³owo w drugiej czêœci niniejszego opracowania. Autorzy opracowania

chcieliby podkreœliæ, ¿e ze wzglêdu na bogat¹ ró¿norodnoœæ prowadzonego

w ka¿dym z czterech przedsiêbiorstw dialogu, pomimo przyjêtego schematu,

uwaga badaczy przygotowuj¹cych studium w naturalny sposób koncentrowa³a

siê na tym, co w danym przypadku szczególne, wyró¿niaj¹ce, charakterystycz-

ne. Autorzy opisali podmioty, zakres, przebieg, atmosferê, skutki i perspektywy

dialogu spo³ecznego. Studium przypadków to tak¿e sprawdzian dla ustawodaw-

cy. Chocia¿ zasad¹ jest, ¿e ze studium nie wyci¹ga siê wniosków o charakterze

ogólnym, o czym równie¿ szerzej w dalszej czêœci opracowania – to szczegó-

³owo opisane przyk³ady praktyk stosowania prawa z pewnoœci¹ mog¹ stanowiæ

impuls do dyskusji nad w³aœciwym sformu³owaniem przepisów. Wydaje siê, i¿

przepisy prawa wp³ywaj¹ na sam fakt istnienia, standardy, a tak¿e rozwój dialo-

gu spo³ecznego.

2. Za³o¿enia metodologiczne

Ka¿de opracowanie, w którym podejmuje siê próbê charakterystyki okreœlo-

nego zjawiska musi posiadaæ wewnêtrzn¹ systematykê. Przez systematykê nale-

¿y przy tym rozumieæ wskazanie pewnych kryteriów, które pozwol¹ na podzia³

cech danego zjawiska na okreœlone kategorie. Warto zauwa¿yæ, ¿e absolutnie

niecelowe jest przedstawianie rezultatów badañ danego zjawiska bez zastoso-

wania jakichkolwiek kryteriów ich systematyzacji. Efektem by³by bowiem we-

wnêtrznie niespójny, ma³o czytelny i ma³o przydatny ci¹g informacji, z którego

trudno by³oby wyci¹gn¹æ wnioski podsumowuj¹ce, czy te¿ wskazaæ na pewne

cechy charakterystyczne. Oczywiste jest przy tym, ¿e pos³u¿enie siê ró¿nymi

kryteriami skutkuje uzyskaniem ró¿nych kategorii cech. Co wiêcej cechy zali-

czone wed³ug jednego kryterium do wspólnej kategorii mog¹, przy uwzglêd-

nieniu inaczej dobranego kryterium, okazaæ siê zjawiskami odleg³ymi od siebie.

Tym samym dobór kryteriów podzia³u cech wp³ywa na obraz opisywanego

zjawiska. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e wp³yw ten polega na wyeksponowaniu
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pewnych w³aœciwoœci, cech charakterystycznych, nie powinien (a wrêcz nie

mo¿e) wp³ywaæ na autonomiczny opis poszczególnych cech. Innymi s³owy opis

cech danego zjawiska zawsze jest taki sam, ró¿nie zaœ cechy te mog¹ byæ ze sob¹

zestawiane. Nie budzi zatem w¹tpliwoœci koniecznoœæ przyjêcia okreœlonych

kryteriów pozwalaj¹cych usystematyzowaæ zebrane w trakcie badania zjawiska

dane. Co wiêcej równie istotny jest taki dobór kryteriów, który pozwoli jak naj-

lepiej oddaæ owego zjawiska specyfikê.

Opisy poszczególnych przypadków odbywa³y siê bêd¹ wed³ug ogólnego

schematu zaprezentowanego poni¿ej, st¹d te¿ w czêœci opracowania poœwiêco-

nej przedstawieniu konkretnych sytuacji (przedsiêbiorstw) zamieszczone zo-

stan¹ ju¿ wy³¹cznie uzyskane dane i informacje, bez dodatkowego komentarza

metodologicznego.

Zajmuj¹c siê zjawiskiem dialogu spo³ecznego, nale¿y rozpocz¹æ od stwier-

dzenia, ¿e pierwszym podzia³em zebranego materia³u, którego nale¿y dokonaæ,

jest podzia³ ze wzglêdu na ujêcie podmiotowe oraz ujêcie przedmiotowe.

Ujêcie podmiotowe oznacza charakterystykê stron dialogu, tzw. partnerów

spo³ecznych na poziomie zak³adowym (aczkolwiek okreœlenie partnerzy spo³eczni

bywa ró¿nie rozumiane w zale¿noœci od poziomu, na którym toczy siê dialog).

Ze wzglêdu na fakt, ¿e w opracowaniu omówiony ma zostaæ dialog na poziomie

przedsiêbiorstwa (zak³adu pracy) nale¿y wskazaæ pewne wyp³ywaj¹ce z tego

implikacje dla opisu partnerów.

Otó¿ po pierwsze bêdziemy mieli do czynienia z dwoma stronami dialogu

(nie bêdzie zatem wystêpowa³a trzecia strona wystêpuj¹ca na poziomie krajo-

wym, czyli strona rz¹dowa). Pierwsz¹ stron¹ bêdzie szeroko pojêta strona pra-

codawcy (gdy¿ ze wzglêdu na przedmiot opracowania jest to okreœlenie

bardziej adekwatne od pojêcia strona przedsiêbiorstwa), a drug¹ strona pracow-

nicza. Oczywiœcie takie podejœcie do tematu by³oby wysoce upraszczaj¹ce i nie-

oddaj¹ce w pe³ni z³o¿onoœci materii. Nale¿y zatem dookreœliæ obie strony.

Strona pracodawcy oznacza przede wszystkim samego pracodawcê w rozu-

mieniu art. 3 Kodeksu pracy� (co mo¿e oznaczaæ, ¿e pracodawc¹ bêdzie np. od-

dzia³ spó³ki prawa handlowego). Opis pracodawcy bêdzie zawiera³ takie

informacje, jak bran¿a, w której dzia³a, wielkoœæ zatrudnienia, forma prawna,

krótka charakterystyka powstania.

O wiele bardziej rozbudowana jest strona pracownicza. Polskie oraz europe-

jskie prawo przewiduje kilka form reprezentacji pracowniczej, z których ka¿da

mo¿e staæ siê stron¹ dialogu na poziomie przedsiêbiorstwa. Przede wszystkim

wypada rozpocz¹æ od wskazania zwi¹zków zawodowych, których kompetencje

s¹ najdalej posuniête, a ich obecnoœæ b¹dŸ nie w zak³adzie pracy przes¹dza

o mo¿liwoœci zaistnienia okreœlonych form dialogu (np. zawarciu uk³adu zbioro-
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wego pracy czy te¿ wszczêciu sporu zbiorowego). Oczywiœcie istniej¹cy zwi¹zek

zawodowy mo¿e funkcjonowaæ b¹dŸ w postaci samodzielnego zwi¹zku (ewen-

tualnie przynale¿¹cego do okreœlonej federacji lub konfederacji zwi¹zków za-

wodowych), b¹dŸ jako jednostka organizacyjna wiêkszego zwi¹zku, st¹d te¿

pojêciem u¿ywanym w pracy bêdzie zak³adowa (miêdzyzak³adowa) organiza-

cja zwi¹zkowa, która mo¿e oznaczaæ obie formy istnienia ruchu zwi¹zkowego.

Obok organizacji zwi¹zkowych u pracodawców zatrudniaj¹cych powy¿ej 50

pracowników i wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ mog¹ byæ wybierane

rady pracowników, które równie¿ uczestnicz¹ w dialogu, wystêpuj¹c jako

przedstawicielstwo pracowników. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ze wzglêdu na dobrane

przedsiêbiorstwa mo¿na pomin¹æ w dalszych rozwa¿aniach takie reprezentacje

pracowników, jak samorz¹d przedsiêbiorstwa pracowniczego, a tak¿e formy

partycypacji pracowników w spó³dzielni europejskiej oraz spó³ce europejskiej.

Nieco mniejszy nacisk po³o¿ony zostanie równie¿ na europejskie rady zak³ado-

we, gdy¿ ich pole aktywnoœci nie skupia siê na poszczególnych przedsiêbior-

stwach stanowi¹cych samodzielnych pracodawców. Wreszcie nie mo¿na nie

wspomnieæ o tzw. niesformalizowanej reprezentacji pracowników, czyli repre-

zentacji wybieranej przez pracowników ad hoc w razie braku organizacji

zwi¹zkowej, w sytuacjach, gdy ustawodawca wymaga co najmniej uwzglêdnie-

nia przez pracodawcê opinii za³ogi przy podejmowaniu okreœlonych dzia³añ,

niekiedy wrêcz uzyskania zgody za³ogi.

Charakterystyka ujêcia podmiotowego pozwoli na osadzenie rozwa¿añ do-

tycz¹cych bezpoœrednio dialogu spo³ecznego i jego efektów w konkretnych rea-

liach. Nie budzi bowiem wiêkszych w¹tpliwoœci spostrze¿enie, ¿e jakoœæ dialogu

zale¿y w znaczniej mierze od jego stron.

Wiêcej uwagi wymaga zaprezentowanie przyjêtego przez autorów ujêcia

przedmiotowego, pod którym rozumiane s¹ przede wszystkim efekty dialogu,

wraz z charakterystyk¹ dialogu sensu stricto (w takim rozumieniu tych pojêæ, jak

zosta³o to przedstawione powy¿ej).

Ze wzglêdu na sam¹ istotê dialogu jako podstawowe kryterium podzia³u

zosta³a przyjêta szeroko pojêta wola stron w zakresie rozpoczêcia dialogu i jego

prowadzenia. Okazuje siê bowiem, ¿e bli¿sza analiza przepisów reguluj¹cych

ró¿ne przejawy dialogu spo³ecznego na poziomie przedsiêbiorstwa wskazuje,

¿e nie zawsze nawi¹zanie dialogu jest od woli stron zale¿ne.

Powy¿sze kryterium pozwala wyodrêbniæ trzy podstawowe rodzaje dialogu:

obowi¹zkowy, konieczny oraz dobrowolny. S¹ to oczywiœcie okreœlenia konwen-

cjonalne, jednak¿e oddaj¹ ró¿nice w zakresie udzia³u woli stron w prowadzeniu

dialogu.

Przez dialog obowi¹zkowy nale¿y zatem rozumieæ dialog, który strony

musz¹ prowadziæ niezale¿nie od woli którejkolwiek z nich. Innymi s³owy ma on
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miejsce, je¿eli z zaistnieniem okreœlonych okolicznoœci przepisy wi¹¿¹ obo-

wi¹zek co najmniej rozpoczêcia dialogu, a niekiedy wrêcz koniecznoœæ uwieñ-

czenia tego dialogu wspólnym stanowiskiem.

Jako przyk³ady dialogu obowi¹zkowego nale¿y wskazaæ wydanie i zmiany

regulaminu pracy, wynagradzania i zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjal-

nych. W ka¿dym z tych wypadków osi¹gniêcie okreœlonego stanu zatrudnienia

rodzi obowi¹zek wydania przez pracodawcê tych aktów, a procedura ich wyda-

wania nak³ada obowi¹zek dialogu pracodawcy z reprezentacj¹ pracownicz¹

(przy czym w przypadku regulaminu pracy i wynagradzania dodatkowym ele-

mentem jest istnienie organizacji zwi¹zkowej). Z zatrudnianiem okreœlonej licz-

by pracowników wi¹¿e siê nastêpna forma dialogu obowi¹zkowego, jaki jest

powo³anie komisji BHP przez pracodawcê zatrudniaj¹cego powy¿ej 250 pracow-

ników. Kolejnym przyk³adem dialogu obowi¹zkowego jest przejœcie zak³adu

pracy lub jego czêœci na nowego pracodawcê, przy dodatkowym wymogu funkcjo-

nowania organizacji zwi¹zkowej (art. 26� ustawy o zwi¹zkach zawodowych�).

Przez dialog konieczny rozumiane bêd¹ takie sytuacje, w których obo-

wi¹zek powadzenia dialogu powstaje wskutek okreœlonego dzia³ania którejœ ze

stron, przy czym podjêcie owego dzia³ania zale¿y wy³¹cznie od woli tej¿e stro-

ny. Warto jeszcze, dla jasnego rozró¿nienia dialogu koniecznego od obowi¹zko-

wego, wskazaæ, ¿e w przypadku dialogu koniecznego dzia³anie którejœ ze stron

wynika z dzia³ania w sferze pracowniczej. Jest to o tyle istotne, ¿e mo¿na by

wskazywaæ, i¿ dialog obowi¹zkowy równie¿ ma miejsce w wyniku okreœlonego

dzia³ania, jakim jest np. zwiêkszenie poziomu zatrudnienia, jednak¿e po pierwsze

wydaje siê, ¿e by³by to zbyt daleko id¹cy wniosek, a po drugie dzia³ania te maj¹

charakter gospodarczy, a fakt, i¿ wywo³uj¹ okreœlone skutki w sferze prawa

pracy ma znaczenie wtórne i drugorzêdne. Tym samym uzasadnione jest twier-

dzenie, i¿ trudno przyj¹æ, ¿e mo¿na je traktowaæ identycznie jak sytuacje,

w których mamy do czynienia z dialogiem koniecznym. Mo¿na przy tym wska-

zaæ, ¿e w ramach koniecznoœæ dialogu mo¿e wynikaæ z dzia³añ pracodawcy

b¹dŸ strony pracowniczej.

I tak do pierwszej kategorii mo¿na zaliczyæ takie sytuacje, jak zwolnienia

grupowe oraz wprowadzenie telepracy. Tym, co ³¹czy te zdarzenia jest fakt, ¿e

o ile podjêcie dialogu jest konieczne, o tyle ustawodawca przewiduje równie¿

mo¿liwoœæ osi¹gniêcia za³o¿onego przez pracodawcê celu nawet w razie braku

kompromisu ze stron¹ pracownicz¹. Kolejnymi sytuacjami, w których mo¿na

mówiæ o dialogu koniecznym, jest zawarcie tzw. porozumieñ antykryzysowych

(o których mowa w ustawie o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla

pracowników i przedsiêbiorców�) oraz porozumieñ zawieszaj¹cych, o których
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mowa w art. 9�, 23�� i 241�� Kodeksu pracy. W ich wypadku jednak nie jest mo¿li-

we osi¹gniêcie celu bez pozytywnego zakoñczenia dialogu. Podobnie mo¿na

oceniæ chêæ nietworzenia planu urlopów – w tym zakresie pracodawca mo¿e

zwolniæ siê z obowi¹zku jego wydawania wy³¹cznie w razie uzyskania na to

zgody zak³adowej organizacji zwi¹zkowej.

Z kolei wœród przejawów dialogu koniecznego z inicjatywy strony pracow-

niczej jako przyk³ad najbardziej skrajny (i przejawiaj¹cy silne cechy konfronta-

cji) mo¿na wskazaæ wszczêcie sporu zbiorowego przez organizacje zwi¹zkowe,

co zmusza pracodawcê do rozpoczêcia rokowañ. Podobnie mo¿na kwalifikowaæ

powo³anie przez organizacje zwi¹zkowe spo³ecznej inspekcji pracy – organiza-

cje samodzielnie podejmuj¹ ca³kowicie niezale¿nie od pracodawcy decyzjê, któ-

ra wywo³uje skutki w sferze dialogu spo³ecznego na poziomie zak³adu pracy.

Zbli¿ona sytuacja (tzn. inicjatywa powo³ania okreœlonego bytu) ma miejsce

w razie wyra¿enia przez pracowników woli powo³ania pracowniczych kas

zapomogowo-po¿yczkowych, jak i zak³adowej organizacji zwi¹zkowej (kiedy to

pracodawca zobowi¹zany jest zawrzeæ umowê stanowi¹c¹ podstawê udostêpnia-

nia tej¿e organizacji pomieszczeñ i urz¹dzeñ technicznych). Wreszcie swoisty dia-

log konieczny ma miejsce w razie skorzystania przez zak³adow¹ organizacjê

zwi¹zkow¹ z uprawnienia przewidzianego w art. 29 ustawy o zwi¹zkach zawo-

dowych.

Ostatnim rodzajem dialogu jest wreszcie dialog dobrowolny, stanowi¹cy

najbardziej po¿¹dany poziom dialogu, jako ¿e wynika z wolnej woli obu stron

w zakresie podjêcia okreœlonego dzia³ania. Nale¿y podkreœliæ, ¿e dialog dobro-

wolny prowadzony przez strony jest wyrazem najdalej posuniêtego d¹¿enia do

uwzglêdnienia racji drugiej strony i w za³o¿eniu zapewnia najwy¿sz¹ gwaran-

cjê utrzymania w zak³adzie pracy spokoju spo³ecznego.

Wyrazem dialogu dobrowolnego jest z ca³¹ pewnoœci¹ zawarcie uk³adu

zbiorowego pracy, a tak¿e wszelkie porozumienia, w szczególnoœci dotycz¹ce

okreœlenia zasad wzajemnej wspó³pracy, których zawarcie jest dobrowolne,

a nie wymuszone prawnie.

Przedstawiony powy¿ej schemat – czyli uwzglêdnienie ujêcia podmiotowe-

go i przedmiotowego dialogu spo³ecznego z wyró¿nieniem w ramach ujêcia

dialogu przedmiotowego dialogu obowi¹zkowego, koniecznego oraz dobrowol-

nego bêdzie stanowi³o wzór, wed³ug którego w nastêpnej czêœci pracy omówio-

ne zostan¹ przyk³ady konkretnych przedsiêbiorców.
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3. Studia poszczególnych przypadków

3.1. Przedsiêbiorstwo A

Przedsiêbiorstwo A dzia³a w bran¿y handlowej, zajmuje siê przede wszy-

stkim handlem detalicznym. Zasiêgiem dzia³ania przedsiêbiorstwa objêty jest

ca³y kraj, w chwili obecnej przedsiêbiorstwo ma 30 du¿ych hal handlowych oraz

dwie mniejsze placówki.

Przedsiêbiorstwo A funkcjonuje w formie prawnej spó³ki akcyjnej o struktu-

rze jednolitej. Brak jest zatem podzia³ów na oddzia³y b¹dŸ inne wyodrêbnione

prawnie wewnêtrzne jednostki organizacyjne. Co szczególnie istotne, ma to

wp³yw na kwestie z zakresu prawa pracy, gdy¿ w sferze stosunków prawno-

pracowniczych pracodawc¹ jest spó³ka jako ca³oœæ. Na poziomie poszczegól-

nych hal czynnoœci z zakresu prawa pracy, przede wszystkim indywidualnego,

wykonuj¹ dyrektorzy hal, na podstawie pe³nomocnictw udzielanych przez

zarz¹d spó³ki. Szerzej o podziale kompetencji w sprawach z zakresu prawa pra-

cy znajdzie siê w dalszej czêœci pracy.

Zatrudnienie wynosi na chwilê obecn¹ w przybli¿eniu 7300 pracowników.

Pocz¹tki spó³ki w Polsce siêgaj¹ 1993 r., kiedy otworzono pierwsz¹ halê hand-

low¹. Od pocz¹tku spó³ka nale¿a³a do miêdzynarodowego koncernu – w chwili

powstania do koncernu holenderskiego SHV, a od roku 2000 przejêta zosta³a

przez koncern niemiecki Metro AG.

W spó³ce funkcjonuje program Compliance, stanowi¹cy zbiór zasad funkcjo-

nowania przedsiêbiorstwa, który przyjêty zosta³ na poziomie koncernu, zaœ

w samej spó³ce uwzglêdnia realia prawne wystêpuj¹ce w Polsce. Z punktu wi-

dzenia prowadzonych w opracowaniu rozwa¿añ wa¿ne jest, i¿ wœród dzia³añ

ocenianych jako niew³aœciwe wskazane zosta³o, np. pytanie prze³o¿onego kan-

dydata do pracy o to, czy jest cz³onkiem zwi¹zku zawodowego, a jako postêpo-

wanie budz¹ce w¹tpliwoœæ pytanie z ciekawoœci dyrektora skierowane do

pracownika o jego przynale¿noœæ zwi¹zkow¹. Jednoczeœnie jednak, w czêœci

wspomnianego programu zatytu³owanej „Wielokulturowoœæ, równe szanse i to-

lerancja, czyli zakazy dyskryminacji” wœród okolicznoœci, ze wzglêdu na które

obowi¹zuje zakaz dyskryminacji, nie zosta³a wymieniona przynale¿noœæ

zwi¹zkowa. Pomimo otwartego charakteru owego katalogu strona zwi¹zkowa

zwraca uwagê na powy¿szy fakt, jako lekko niepokoj¹cy.

W przedsiêbiorstwie A funkcjonuj¹ dwa zwi¹zki zawodowe. Jednym z nich

jest organizacja cz³onkowska NSZZ „Solidarnoœæ”, a drugim zwi¹zek zawodowy

zrzeszony w OPZZ.

Drugi ze zwi¹zków zrzesza oko³o 20 cz³onków zatrudnionych w jednej z hal

i jego dzia³anie ograniczone jest w³aœciwie do indywidualnej reprezentacji swo-
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ich cz³onków. Jako przyczynê jego powstania jeden z dzia³aczy wskaza³

chêæ osi¹gniêcia okreœlonego celu (za³o¿ycielem by³ pracownik obawiaj¹cy siê

zwolnienia). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w praktyce wspó³praca zwi¹zków zawodo-

wych nie ma miejsca.

Wiêksz¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ jest ta nale¿¹ca do NSZZ „Solidarnoœæ” –

w chwili obecnej zrzesza oko³o 500 cz³onków, tym samym, nawet w razie nie

spe³nienia wymogów co do reprezentatywnoœci w rozumieniu art. 241��� § 1 Ko-

deksu pracy organizacja ta jest reprezentatywna na podstawie § 2 tego przepisu.

Organizacja dzia³a w formie organizacji zak³adowej (nie obejmuje swoim zasiê-

giem dzia³ania innych pracodawców) o jednolitej strukturze (brak podzia³ów,

np. na organizacje oddzia³owe).

Tymczasowa komisja zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” zosta³a za³o¿ona

w 2001 r., a organizacja zak³adowa zosta³a zarejestrowana w 2003 r. Przyczyn¹

zrzeszenia siê pracowników by³y niski w ich ocenie poziom p³ac oraz kwestia

presji wywieranej przez prze³o¿onych na pracowników.

Co istotne reakcja pracodawcy zdaniem dzia³aczy zwi¹zkowych nie by³a

agresywna, a raczej neutralna. Nie mia³y miejsca próby rozbijania zwi¹zku, co

najwy¿ej towarzyszy³o temu pewne zaskoczenie (które pracodawca t³umaczy³

tym, i¿ przed powstaniem organizacji sytuacja pracowników by³a dobra). Zda-

niem pracodawcy powstanie organizacji zwi¹zkowej wywo³a³o chêæ u³o¿enia

z ni¹ relacji w oparciu o dialog, przy poszanowaniu praw i obowi¹zków obu

stron.

Organizacja zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” w zakresie objêcia szczególn¹

ochron¹ korzysta z regulacji art. 32 ust. 3 ustawy o zwi¹zkach zawodowych –

pracodawca wskaza³, ¿e kadra kierownicza liczy 35 osób, jednak¿e organizacja

objê³a ochron¹ 28 osób (cz³onkowie zarz¹du oraz przedstawiciele organizacji

w poszczególnych halach). Z obowi¹zku œwiadczenia pracy zwolniona jest jed-

na osoba – przewodnicz¹cy zak³adowej organizacji zwi¹zkowej. Kwestie zwol-

nieñ na dokonanie doraŸnej czynnoœci zwi¹zanej z pe³nion¹ funkcj¹ okreœlone

zosta³y w Porozumieniu, o którym w dalszej czêœci opracowania.

W spó³ce rada pracowników nie zosta³a powo³ana. Nale¿y podkreœliæ, ¿e

powo³aniem tego cia³a nie byli zainteresowani ani sami pracownicy, ani zwi¹zki

zawodowe. Przedstawiciel zwi¹zków podkreœla³, i¿ rada pracowników mog³aby

stanowiæ pewn¹ konkurencjê wobec organizacji zwi¹zkowej, w szczególnoœci

w sytuacji niepewnoœci co do skutecznego wp³ywu na obsadê rady (w przypad-

ku wyborów rady przez pracowników). Pojawi³a siê inicjatywa zawarcia poro-

zumienia o nietworzeniu rady (art. 24 ustawy o informowaniu pracowników

i przeprowadzaniu z nimi konsultacji	), jednak¿e zosta³a ona odrzucona przez
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pracodawcê, a organizacje zwi¹zkowe jej nie kontynuowa³y. Przedsiêbiorstwo

A objête jest dzia³aniem europejskiej rady zak³adowej od 2003 r. Wiceprzewod-

nicz¹cym ERZ jest przewodnicz¹cy zak³adowej organizacji zak³adowej NSZZ

„Solidarnoœæ”.

W chwili obecnej w spó³ce A, ze wzglêdu na objêcie pracodawcy dzia³alno-

œci¹ organizacji zwi¹zkowych, nie jest powo³ywane ¿adne niesformalizowane

przedstawicielstwo pracowników. W okresie poprzedzaj¹cym powstanie tych

organizacji procedura wy³aniania polega³a na wskazaniu przez pracodawcê

potrzeby wy³onienia takiego przedstawicielstwa (np. komisja BHP, komisja so-

cjalna), a wyboru dokonywali samodzielnie pracownicy. Pracodawca zauwa¿y³

dosyæ niskie zainteresowanie zaanga¿owanie pracowników w tak¹ formê

wp³ywu na sytuacjê w zak³adzie pracy, co zreszt¹ ma równie¿ wp³yw na sto-

pieñ uzwi¹zkowienia.

Regulamin pracy i wynagradzania funkcjonuj¹ w zwi¹zku z brakiem

uk³adu zbiorowego pracy. Zarówno przedstawiciel pracodawcy, jak i zwi¹zku

zawodowego podkreœlaj¹ dope³nianie procedur wymaganych prawem w zakre-

sie dialogu nad wprowadzaniem zmian do tych aktów. Inicjatywy zmian wy-

chodz¹ zarówno od pracodawcy jak i ze strony organizacji zwi¹zkowej.

Ka¿dorazowo propozycje zwi¹zkowe s¹ rozpatrywane merytorycznie. Brak jest

przy tym d¹¿enia pracodawcy do forsowania swoich rozwi¹zañ ca³kowicie

wbrew stanowisku organizacji zwi¹zkowej.

Regulamin zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych uzgodniony zosta³

z organizacjami zwi¹zkowymi. Powo³ane zosta³y komisje socjalne, w sk³ad któ-

rych wchodz¹ przedstawiciele pracodawcy, a tak¿e, w tych halach, w których

maj¹ swoich cz³onków, przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych. Organizacja

NSZZ „Solidarnoœæ” zdecydowa³a siê nie ingerowaæ w prace komisji

dzia³aj¹cych w halach, w których nie ma swoich cz³onków, ze wzglêdu na brak

w swoim odczuciu legitymacji do takiego dzia³ania.

W historii spó³ki nie mia³y miejsca przejêcia zak³adu pracy lub jego czêœci,

w zwi¹zku z czym nie zawierane by³y porozumienia w oparciu o art. 26� ustawy

o zwi¹zkach zawodowych. W zakresie przepisów dotycz¹cych zasad bezpie-

czeñstwa i higieny pracy funkcjonuje komisja BHP, w sk³ad której wchodz¹

przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych.

W spó³ce A nie dokonano do tej pory zwolnieñ grupowych. Pracodawca na

bie¿¹co informuje organizacje zwi¹zkowe o ewentualnych zamierzeniach do-

tycz¹cych zmian organizacyjnych, ze wzglêdu na chêæ przekazania pracowni-

kom informacji o aktualnej sytuacji spó³ki.

Pracodawca nie zdecydowa³ siê na wydanie regulamin telepracy. Podobnie

nie zawierane by³y porozumienia, o których mowa w art. 9� i 23�� Kodeksu pracy

(tzw. porozumienia zawieszaj¹ce), ani nie zawarto porozumieñ przewidzianych
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w ustawie antykryzysowej (tzw. porozumienia antykryzysowe), co wynika

z braku ekonomicznych przes³anek do ich zawierania. Na marginesie mo¿na je-

dynie odnotowaæ, ¿e przedstawiciel organizacji zwi¹zkowej NSZZ „Solidar-

noœæ” negatywnie ocenia³ korzystanie przez spó³kê z mo¿liwoœci zawierania

wielu umów na czas okreœlony na podstawie art. 13 ustawy antykryzysowej, po-

mimo braku ekonomicznej koniecznoœci.

Pomimo i¿ problematyka konsultacji w sprawach indywidualnych (w opar-

ciu o art. 38, 52 i 53 Kodeksu pracy) nie mieœci siê w œciœle pojmowanym pojêciu

dialogu spo³ecznego, wydaje siê, ¿e ze wzglêdu na fakt koniecznoœci wys³ucha-

nia opinii strony zwi¹zkowej przez pracodawcê (a tak¿e du¿¹ praktyczn¹ do-

nios³oœæ owych rozwi¹zañ), warto poœwiêciæ kilka zdañ na przedstawienie tego

aspektu wspó³pracy partnerów spo³ecznych. Do niedawna, za zgod¹ organizacji

zwi¹zkowej NSZZ „Solidarnoœæ”, konsultacje, a w³aœciwie zapytania o reprezen-

towanie danego pracownika przez organizacjê zwi¹zkow¹ mia³y miejsce jedy-

nie w tych halach, w których organizacja mia³a swoich cz³onków, jednak¿e

obecnie pracodawca zwraca siê z zapytaniem w trybie art. 30 ust. 2� ustawy

zwi¹zkowej tak¿e w przypadku zamiaru zwolnieñ pracowników równie¿

w tych halach, w których organizacja nie funkcjonuje (co jest oczywiœcie pra-

ktyk¹ prawid³ow¹, ze wzglêdu na fakt, ¿e pracodawc¹ jest przedsiêbiorca A jako

ca³oœæ).

W spó³ce nie mia³y do tej pory miejsca spory zbiorowe. Zdaniem przedsta-

wiciela organizacji zwi¹zkowej jest to ostatecznoœæ, po któr¹ mo¿na siêgn¹æ do-

piero w razie braku skutecznoœci dialogu. Jednoczeœnie wskazuje, ¿e takie

zagro¿enie mo¿e ewentualnie w przysz³oœci wyst¹piæ w sferze wynagrodzeñ.

Organizacje zwi¹zkowe nie zdecydowa³y siê do tej pory powo³aæ spo³ecznej

inspekcji pracy, co t³umacz¹ swoj¹ ma³¹ liczebnoœci¹, a tym samym chêci¹ unik-

niêcia podejrzeñ o nadu¿ycia w sferze obejmowania szczególn¹ ochron¹

trwa³oœci stosunku pracy swoich cz³onków. Jednoczeœnie przedstawiciel organi-

zacji NSZZ „Solidarnoœæ” wskaza³ na brak odpowiednio przygotowanych osób

do pe³nienia funkcji inspektorów. Jest to o tyle interesuj¹ce, ¿e zawarte porozu-

mienie przewiduje istnienie spo³ecznej inspekcji pracy, dookreœlaj¹c nawet jej

strukturê. U przedsiêbiorcy nie zosta³a tak¿e utworzona kasa zapomogowo-

po¿yczkowa. W tym wypadku organizacja zwi¹zkowa ponownie wskazuje na

ewentualne problemy w zakresie szeroko pojêtych kwestii organizacyjnych.

W przedsiêbiorstwie A nie zosta³ zawarty uk³ad zbiorowy pracy. Wynika to

z jednej strony z braku inicjatywy po stronie pracodawcy, a z drugiej z faktu, i¿

organizacja zwi¹zkowa nie czuje siê legitymowana do zawarcia takiego uk³adu

(ponownie przes³ank¹ ku takiemu podejœciu dzia³aczy jest kwestia stosunkowo

niskiej liczebnoœci).
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Wyrazem dialogu dobrowolnego jest za to „Porozumienie reguluj¹ce zasady

wspó³pracy pomiêdzy: Spó³k¹ A a Organizacj¹ Zak³adow¹ Niezale¿nego Sa-

morz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego »Solidarnoœæ« nr 1105 przy Spó³ce A”. Jest

to akt, który w najpe³niejszy sposób realizuje postulat dialogu partnerów

spo³ecznych na poziomie zak³adu pracy. Porozumienie zawarte zosta³o w kwie-

tniu 2005 r. po negocjacjach trwaj¹cych oko³o 2 lat. Inicjatywa zawarcia porozu-

mienia by³a obustronna. Motywami, którymi kierowa³o siê kierownictwo spó³ki

by³a chêæ wyeliminowania b³êdów we wspó³pracy, a tak¿e d¹¿enie do wprowa-

dzenia jednakowych standardów wspó³pracy z organizacj¹ zwi¹zkow¹ we

wszystkich halach (uniezale¿nienie poziomu dialogu od osobistych przymiotów

partnerów na poziomach hal). Przedstawiciel pracodawcy podkreœla, i¿ dialog

spo³eczny funkcjonowa³ tak¿e przed zawarciem porozumienia, a sam akt

w swojej treœci zawiera wiele zasad wypracowanych uprzednio. Odnoœnie treœci

podkreœlone zosta³o, ¿e rodzi³a siê ona w trakcie negocjacji, oczywiœcie przy

pewnych za³o¿eniach wyjœciowych. Obie strony du¿¹ wagê przywi¹zuj¹ do sa-

mych negocjacji – pracodawca wskazywa³ na dobre wsparcie organizacji

zwi¹zkowej ze strony centrali zwi¹zku, a tak¿e do faktu, ¿e samo porozumienie

uda³o siê osi¹gn¹æ dziêki zdolnoœci do kompromisu.

Ze wzglêdu na przedmiot niniejszego opracowania, a tak¿e wagê i znacze-

nie wskazywanego porozumienia warto przedstawiæ je dosyæ dok³adnie.

Akt sk³ada siê z 10 dzia³ów oraz dwóch za³¹czników (wzór pisemnej zgody

pracownika na potr¹canie sk³adek zwi¹zkowych oraz oœwiadczenie o zachowa-

niu w tajemnicy informacji dotycz¹cych Spó³ki A). Poszczególne czêœci stanowi¹

zamkniête ca³oœci odnosz¹ce siê do poszczególnych zagadnieñ, stanowi¹cych

platformy dialogu. Ca³oœæ poprzedza preambu³a, w której strony m.in. „dekla-

ruj¹ wolê wspó³pracy w istotnych dla obu Stron sprawach z poszanowaniem za-

sad dialogu spo³ecznego”, a tak¿e to, ¿e „Pracodawca szanuje prawo

Pracowników do swobodnego zrzeszania, rozumie rolê Zwi¹zku Zawodowego

i respektuje jego prawa w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków

pracy. Organizacja Zak³adowa przyjmuje, ¿e zasadniczym celem prowadzonej

przez Pracodawcê dzia³alnoœci jest rozwój firmy i zwiêkszanie jej wartoœci ryn-

kowej, oraz ¿e wynikaj¹ce z tego decyzje w zakresie zarz¹dzania Spó³k¹ nale¿¹

do kompetencji Zarz¹du Spó³ki i kadry kierowniczej”.

Kolejnym elementem jest wprowadzony s³owniczek podstawowych pojêæ.

Doprecyzowane zosta³y w nim takie kwestie, jak wskazanie przedstawicieli

zwi¹zku zawodowego („Pracownicy spó³ki bêd¹cy cz³onkami Zwi¹zku Zawo-

dowego NSZZ »Solidarnoœæ« upowa¿nieni przez Komisjê Zak³adow¹ do wystê-

powania w jej imieniu lub inne osoby, upowa¿nione pisemnie przez Komisjê

Zak³adow¹ do reprezentowania Zwi¹zku i kontaktów z Pracodawc¹”), przed-

stawiciele pracodawcy („Dyrektor Personalny Spó³ki A i osoby reprezentuj¹ce
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go w ramach udzielonego upowa¿nienia oraz Dyrektorzy Hal i Kierownicy

Dzia³ów Personalnych w Halach”). Szczególnie istotne z praktycznego punktu

widzenia jest wyraŸne rozgraniczenie pomiêdzy stronami porozumienia na po-

ziomie hali [Przedstawiciele Organizacji Zwi¹zkowej w danej Hali (Strona

Zwi¹zkowa) oraz Dyrektor Hali i Kierownik Dzia³u Personalnego w danej Hali

(Strona Pracodawcy)] oraz na poziomie Dyrektora Personalnego [Przedstawicie-

le Komisji Zak³adowej nr 1105 NSZZ „Solidarnoœæ” przy Spó³ce A (Strona

Zwi¹zkowa) oraz Dyrektor Personalny i osoby reprezentuj¹ce go w ramach

udzielonego upowa¿nienia (Strona Pracodawcy)]. Wynika z nich, ¿e czêœæ kom-

petencji z zakresu prawa pracy przekazane zosta³o przez pracodawcê swoim

przedstawicielom na poziom poszczególnych hal (np. zatrudnianie i zwalnianie

pracowników), a czêœæ pozostawiono na szczeblu zarz¹du (np. kwestie do-

tycz¹ce regulaminów pracy i wynagradzania). Co wiêcej organizacja zwi¹zkowa

równie¿ zdecydowa³ siê na przekazanie czêœci swoich kompetencji przedstawi-

cielom dzia³aj¹cym na poziomie hal. Co najwa¿niejsze kompetencje przedstawi-

cieli organizacji zwi¹zkowej odpowiadaj¹ kompetencjom przedstawicieli

pracodawcy na ka¿dym szczeblu, co zapewnia p³ynn¹ wspó³pracê.

Wyrazem powy¿szego s¹ dzia³ I Porozumienia (Wspó³praca Stron na pozio-

mie Dyrektora Personalnego) oraz dzia³ V (Wspó³praca Stron na poziomie Hali).

Poza wskazaniem, jakie dok³adnie problemy poruszane s¹ na ka¿dym z pozio-

mów wspó³pracy, porozumienie bardzo szczegó³owo reguluje takie kwestie, jak

wymiana korespondencji, sposób organizowania, przebiegu i zakoñczenia spot-

kañ (np. Spotkania Przedstawicieli Organizacji Zwi¹zkowej z Kierownikiem

Dzia³u Personalnego organizowane s¹ po wczeœniejszym zg³oszeniu, z dwu-

tygodniowym wyprzedzeniem i podaniu przedmiotu spotkania, zaœ Spotkania

Przedstawicieli Organizacji Zwi¹zkowej z Dyrektorem Hali organizowane s¹

raz na kwarta³, na wniosek jednej ze Stron, do dwudziestego dnia miesi¹ca po

zakoñczonym kwartale; spotkania koñcz¹ siê spisaniem i podpisaniem proto-

ko³u przez Strony, w którym zawarte s¹ ustalenia Stron). Jako przyk³ad daleko

id¹cego sformalizowania wzajemnych praw i obowi¹zków mo¿na wskazaæ, ¿e

porozumienie w sposób bardzo precyzyjny okreœla, np. sposób przeprowadza-

nia ankiet wœród pracowników przez przedstawicieli organizacji zwi¹zkowych.

Nastêpn¹ kwesti¹ stanowi¹c¹ przedmiot Porozumienia s¹ zasady kszta³to-

wania przyrostu przeciêtnego wynagrodzenia (dzia³ II). Niezale¿nie od posta-

nowieñ uchylonej obecnie ustawy o negocjacyjnym systemie kszta³towania

przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców oraz o zmianie niektó-

rych ustaw strony przyjê³y, i¿ ka¿dego roku, w terminie do koñca marca zawie-

rane bêdzie porozumienie okreœlaj¹ce wskaŸnik przyrostu przeciêtnego

wynagrodzenia, który bêdzie dotyczy³ przyrostu wynagrodzeñ od 1 kwietnia

danego roku. Warto dodaæ, ¿e w celu zapoznania siê z sytuacj¹ ekonomiczn¹

�
���� ��������� � �������� ����	�
��
����� � ���	
�� ������	��� ���



spó³ki (stworzenia jej obrazu ekonomicznego) organizacja zwi¹zkowa, poza

informacjami uzyskiwanymi bezpoœrednio od pracodawcy (na wniosek organi-

zacji udzielane s¹ jej informacje na temat podwy¿ek), korzysta z danych zawar-

tych w formularzach wype³nianych na potrzeby informacji statystycznej

(formularza F-01), a tak¿e z informacji udostêpnianych w Monitorze Polski B.

Dziêki siêganiu po tak ró¿norodne Ÿród³a organizacja zwi¹zkowa uzyskuje bar-

dzo dok³adne dane o sytuacji gospodarczej spó³ki, co oczywiœcie stawia j¹ w ko-

rzystnej pozycji przed rozmowami.

Kolejnym istotnym problemem unormowanym w Porozumieniu jest kwe-

stia, która czêsto w praktyce mo¿e wywo³ywaæ problemy, czyli zwalnianie od

pracy dzia³aczy zwi¹zkowych (dzia³ III). Strony przewidzia³y cztery okolicznoœci,

w których dzia³acze zwi¹zkowi mog¹ byæ zwolnieni z obowi¹zku œwiadczenia

pracy. Pierwszym jest zwolnienie w zwi¹zku z zrzeszaniem okreœlonej liczby

cz³onków. Jak ju¿ by³o wskazane, w chwili obecnej ze zwolnienia z obowi¹zku

œwiadczenia pracy korzysta przewodnicz¹cy organizacji. W porozumieniu okreœ-

lono tak¿e procedurê postêpowania na wypadek czêœciowego zwolnienia z obo-

wi¹zku œwiadczenia pracy (gdy organizacja zrzesza mniej ni¿ 150 cz³onków).

Kolejn¹ przes³ank¹ zwolnienia z obowi¹zku œwiadczenia pracy jest koniecz-

noœæ dokonania doraŸnej czynnoœci zwi¹zkowej. W czêœci zawieraj¹cej s³owni-

czek strony dookreœli³y pojêcie czynnoœci doraŸnej (musi jednoczeœnie byæ

niezbêdna i uzasadniona, wynikaæ z pe³nionej przez dan¹ osobê funkcji

zwi¹zkowej oraz nie mo¿e byæ wykonana w czasie wolnym od pracy), zaœ

z dzia³u III wynika procedura korzystania z tych zwolnieñ. Oddzieln¹ kategoriê

stanowi udzia³ w szkoleniach zwi¹zkowych – wyraŸnie zosta³o zaznaczone, ¿e

nie s¹ one traktowane jako czynnoœæ doraŸna. Jednoczeœnie postanowione zo-

sta³o, i¿ za udzia³ w takim szkoleniu cz³onek organizacji zwi¹zkowej zachowuje

prawo do wynagrodzenia, jednak¿e ustanowiony równie¿ zosta³ limit roczny,

który wynosi 50 dni roboczych dla ca³ej organizacji (czyli 50 roboczodniówek).

Wreszcie wskazane zosta³o, ¿e prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem

prawa od wynagrodzenia przys³uguje za czas prowadzenia rozmów z praco-

dawc¹ (objête tymi zwolnieniami s¹ zarówno spotkania robocze, rozmowy oraz

negocjacje na poziomie Biura Zarz¹du, jak i spotkania robocze, rozmowy oraz

negocjacje na poziomie Kierownika Dzia³u Personalnego lub Dyrektora Hali),

a tak¿e za czas udzia³u w pracach komisji BHP oraz komisji socjalnych.

Istotnym elementem Porozumienia jest dzia³ IV reguluj¹cy udostêpnianie

pomieszczeñ i urz¹dzeñ technicznych organizacji zwi¹zkowej. Ze wzglêdu na

specyfikê pracodawcy (hale znajduj¹ce siê na terenie ca³ego kraju) Porozumie-

nie z jednej strony gwarantuje organizacji pomieszczenie zwi¹zkowe w jednej

z hal (w tej, w której siedzibê ma organizacja zwi¹zkowa), a z drugiej reguluje

kwestie zwi¹zane z zapleczem technicznym w pozosta³ych halach. I tak w po-
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mieszczeniu zwi¹zkowym pracodawca zobowi¹za³ siê do udostêpnienia sto³u

biurowego, krzes³a, szafki na dokumenty, komputera stacjonarnego wraz z dru-

kark¹ oraz sta³e ³¹cze umo¿liwiaj¹ce dostêp do zasobów internetowych. W przy-

padku pozosta³ych hal pracodawca udostêpnia zwi¹zkowi pomieszczenie na

spotkania z pracownikami, a na wniosek organizacji dodatkowo szafki na doku-

menty zwi¹zkowe. Ponadto pracodawca zapewnia okreœlon¹ liczbê stron do ko-

piowania na kserokopiarce w ka¿dej z hal, umo¿liwia wysy³anie w razie

doraŸnych sytuacji faksy, a tak¿e udostêpnia tablice zwi¹zkowe. Wreszcie orga-

nizacji udostêpniony zosta³ telefon komórkowy wraz z comiesiêcznym do³ado-

waniem w wysokoœci 150 z³otych (warto jednak odnotowaæ, ¿e dzia³acze

zwi¹zkowi zastanawiaj¹ siê nad rezygnacj¹ z tego telefonu, gdy¿ uwa¿aj¹, ¿e

w chwili obecnej organizacja mo¿e samodzielnie pokrywaæ koszty swoich roz-

mów telefonicznych). Pomieszczenia, urz¹dzenia i materia³y udostêpnianie s¹

bezp³atnie.

Interesuj¹cy jest dzia³ VII Porozumienia, w którym okreœlone zosta³y zasady

komunikacji z pracownikami w halach, w których zwi¹zek nie ma swoich

przedstawicieli, czyli de facto zasady, na jakich zwi¹zek mo¿e podejmowaæ

dzia³ania w celu pozyskania nowych cz³onków. Warto nadmieniæ, i¿ jest to

czêœæ Porozumienia, co do której organizacja ma pewne zastrze¿enia, ze wzglê-

du na wysoki stopieñ sformalizowania takich dzia³añ, co w po³¹czeniu ze sto-

sunkowo restrykcyjnymi rozwi¹zaniami ogranicza w pewien sposób swobodny

rozwój organizacji.

Naczeln¹ zasad¹ przewidzian¹ w dziale VII Porozumienia jest, ¿e organiza-

cja zwi¹zkowa mo¿e zorganizowaæ raz na miesi¹c jedno dwugodzinne spotka-

nie informacyjne w jednej z hal z zastrze¿eniem, ¿e spotkanie w tej samej hali

nie mo¿e siê odbywaæ czêœciej ni¿ raz na 6 miesiêcy. W organizowanym przez

organizacjê zwi¹zkow¹ spotkaniu informacyjnym z pracownikami mog¹ uczest-

niczyæ cz³onkowie organizacji zak³adowej bêd¹cy pracownikami pracodawcy

oraz jeden organizator zwi¹zkowy, przy czym w jednym spotkaniu nie mo¿e

uczestniczyæ wiêcej ni¿ trzech cz³onków zwi¹zku. Istotne jest, ¿e informacje

o zamiarze przeprowadzenia spotkania przewodnicz¹cy organizacji zwi¹zkowej

przekazuje przedstawicielowi dyrektora personalnego na co najmniej 21 dni

przed planowanym terminem spotkania. Ostatecznie spotkanie organizowane

jest w miejscu wskazanym przez dyrektora hali, a pracownicy hali informowani

s¹ o nim na piêæ dni przed wyznaczonym terminem. Warto dodaæ, ¿e czynnoœci

zwi¹zane z opisywanymi spotkaniami nie s¹ czynnoœciami doraŸnymi,

w zwi¹zku z czym cz³onkowie organizacji nie zachowuj¹ za nie prawa do wy-

nagrodzenia.

Niezwykle interesuj¹ce s¹ postanowienia dotycz¹ce zasad rozwi¹zywania

problemów i/lub kwestii spornych (dzia³ IX). Strony przyjê³y, i¿ pierwszeñstwo
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przed wchodzeniem w spór zbiorowy bêd¹ mia³y rozwi¹zania przyjête w tej

czêœci porozumienia. Cia³em, które ma rozstrzygaæ pojawiaj¹ce siê problemy,

które z ró¿nych przyczyn nie zosta³y rozwi¹zane w ramach wspó³pracy prowa-

dzonej na poziomie danej hali lub dyrektora personalnego jest Komisja Wspól-

na powo³ywana ad hoc na wniosek którejœ ze stron. Co istotne, przedmiotem

prac Komisji nie mog¹ byæ sprawy indywidualne, w czym mo¿na odnaleŸæ od-

bicie rozwi¹zañ przyjêtych w ustawie o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych.

Komisja sk³ada siê z czterech cz³onków powo³ywanych w równej liczbie przez

ka¿d¹ ze stron. Sk³ad Komisji zale¿y poœrednio od poziomu, na którym powsta³

zg³oszony problem. Po zwo³aniu Komisji (w ci¹gu siedmiu dni od z³o¿enia

wniosku) jej cz³onkowie badaj¹ dan¹ kwestiê/problem i przedstawiaj¹ swoje sta-

nowisko lub proponuj¹ alternatywne rozwi¹zanie. Uzgodnione stanowisko Ko-

misji Wspólnej jest przedstawiane w ci¹gu 14 dni i jest wi¹¿¹ce dla Stron.

W Porozumieniu dookreœlone zosta³y równie¿ kwestie maj¹ce tak¿e

niew¹tpliwie istotne znaczenie, ale którym mo¿na przypisaæ bardziej techniczny

charakter, takie jak potr¹cania sk³adek zwi¹zkowych z wynagrodzeñ pracowni-

ków (dzia³ VI), jak te¿ uregulowane zosta³y kontakty z mediami i zachowanie

w tajemnicy informacji dotycz¹cych pracodawcy (dzia³ VIII).

W ostatnim dziale X strony zamieœci³y postanowienia dotycz¹ce okresowych

ocen realizacji Porozumienia, a tak¿e sposobów jego rozwi¹zania (za porozu-

mieniem stron, przez wypowiedzenie lub rozwi¹zanie w przypadku z³amania

jego postanowieñ przez któr¹œ ze stron).

Dosyæ szczegó³owy opis porozumienia warto zakoñczyæ uwag¹, i¿ do tej

pory nie by³o problemów z jego przestrzeganiem. Zachowuje ono charakter

otwarty, w tym znaczeniu, ¿e w toku jego realizacji ca³y czas podlega zmianom

maj¹cym na celu lepsz¹ ochronê interesów obu stron, jak i podniesienie jakoœci

dialogu. Znamienne jest to, ¿e zarówno przedstawiciele organizacji zwi¹zkowej,

jak i pracodawcy podkreœlaj¹, ¿e ich zdaniem jest to akt wyj¹tkowy w skali kra-

ju i mo¿e s³u¿yæ za przyk³ad udanych i skutecznych rozmów i negocjacji.

3.2. Przedsiêbiorstwo B

Spó³ka B S.A. dzia³a w bran¿y produkcyjno-handlowej, prowadz¹c przed-

siêbiorstwo. Zak³ad powsta³ w latach 60. Od lat 80. funkcjonowa³ w formie

przedsiêbiorstwa pañstwowego. W latach 90. Przedsiêbiorstwo Pañstwowe B

przekszta³cono w spó³kê akcyjn¹ z ca³kowitym udzia³em Skarbu Pañstwa, a na-

stêpnie spó³kê sprywatyzowano. Spó³ka B jest pracodawc¹ w rozumieniu art. 3

Kodeksu pracy, sprawy spó³ki B prowadzi trzyosobowy zarz¹d, czynnoœci z za-

kresu prawa pracy dokonuje jeden z cz³onków zarz¹du oraz upowa¿nieni do

tego kierownicy poszczególnych dzia³ów przedsiêbiorstwa. Aktualnie wiêkszo-

œciowy pakiet akcji nale¿y do prywatnej spó³ki. Ta ostatnia jest w³asnoœci¹ pol-
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skiego ma³¿eñstwa. Spó³ka B jest wiêc przedsiêbiorc¹ sprywatyzowanym

nale¿¹cym w wiêkszoœci do polskiego kapita³u. Spó³ka B kontroluje dwie inne

spó³ki zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ zwi¹zan¹ z przedmiotem dzia³alnoœci przed-

siêbiorstwa B. Z uwagi na fakt, i¿ spó³ka B jest najwa¿niejsz¹, najwiêksz¹ i za-

trudnia najwiêcej pracowników, dalsza analiza dotyczy tylko spó³ki B. Misj¹ B

jest nie tylko oferowanie najlepszej na œwiecie jakoœci produktów, ale i stworze-

nie pracownikom bezpiecznych, godnych warunków pracy. Przed globalnym

kryzysem ekonomicznym, który rozpocz¹³ siê dla spó³ki latem 2008 roku B za-

trudnia³a oko³o 1500 pracowników. Kryzys ekonomiczny dotkn¹³ przedsiêbior-

stwo stosunkowo wczeœnie i wyj¹tkowo dotkliwie. Sytuacja finansowa spó³ki

radykalnie pogorszy³a siê ju¿ w sierpniu 2008 r. Stan zamówieñ i finansów

spó³ki wymusi³ redukcjê zatrudnienia ostatecznie do oko³o 1350 pracowników

(zatrudnienie zmniejszono o oko³o 150 pracowników, o czym szczegó³owo

w dalszej czêœci).

W przedsiêbiorstwie B dzia³aj¹ trzy zak³adowe organizacje zwi¹zkowe. Miê-

dzyzak³adowa Organizacja Zwi¹zkowa Pracowników B jest jednostk¹ zwi¹zku

zawodowego zrzeszonego w Ogólnopolskim Porozumieniu Zwi¹zków Zawo-

dowych (dalej: OPZZ B). Cz³onkami zwi¹zku jest 320 pracowników zatrudnio-

nych w spó³ce (oko³o 25% pracowników), a wraz z emerytami i rencistami

organizacja deklaruje ³¹cznie 400 cz³onków. Ze szczególnej ochrony przed wy-

powiedzeniem i rozwi¹zaniem stosunku pracy korzysta 14 dzia³aczy OPZZ B

(11 cz³onków zarz¹du oraz 3 cz³onków komisji rewizyjnej miêdzyzak³adowej

organizacji). Jednemu cz³onkowi zarz¹du OPZZ B przys³uguje prawo do zwol-

nienia z obowi¹zku œwiadczenia pracy. OPZZ B legitymuje siê najwiêksz¹ liczb¹

cz³onków spoœród wszystkich organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w przed-

siêbiorstwie B, pomimo tego przedstawiciele zwi¹zku oceniaj¹ liczbê swoich

cz³onków jako nisk¹ w porównaniu do liczby zatrudnionych w przedsiêbior-

stwie. Drug¹ co do liczebnoœci cz³onków jest Miêdzyzak³adowa Organizacja

NSZZ „Solidarnoœæ” przy B S.A., która zrzesza oko³o 200 cz³onków. Ze szczegól-

nej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwi¹zaniem stosunku pracy korzy-

sta 11 cz³onków zwi¹zku. W spó³ce funkcjonuje tak¿e Zwi¹zek Zawodowy

In¿ynierów i Techników B zrzeszaj¹cy oko³o 20 pracowników zatrudnionych

w B. Dwóch cz³onków zarz¹du organizacji zwi¹zkowej korzysta ze szczególnej

ochrony przed wypowiedzeniem i rozwi¹zaniem stosunku pracy, ¿adnemu

z dzia³aczy nie przys³uguje uprawnienie do zwolnienia z obowi¹zku œwiadcze-

nia pracy w pe³nym wymiarze czasu pracy. Dwa zwi¹zki – OPZZ B oraz „Soli-

darnoœæ” przy B s¹ zwi¹zkami reprezentatywnymi w rozumieniu art. 241��

Kodeksu pracy.

W przedsiêbiorstwie B nie powo³ano rady pracowników. W 2006 r. na kilka

dni przed wejœciem w ¿ycie ustawy o informowaniu strony dialogu spo³ecznego
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(pracodawca i wszystkie wy¿ej wymienione organizacje zwi¹zkowe) skorzy-

sta³y z mo¿liwoœci statuowanej w art. 24 tej¿e ustawy. Zgodnie z powo³anym

przepisem ustawy o informowaniu nie stosuje siê do pracodawców, u których

przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy zosta³o zawarte porozumienie dotycz¹ce

informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji zapewniaj¹ce

warunki informowania i przeprowadzania konsultacji co najmniej równe

okreœlonym w ustawie oraz uwzglêdniaj¹ce interes pracodawcy i pracowników.

Do pracodawców oraz przedstawicieli pracowników stron takiego porozumie-

nia stosuje siê odpowiednio tylko przepisy art. 15-17 ustawy o informowaniu

(por. art. 24 ust. 2 ustawy o informowaniu). Zawarte porozumienie jest

przyk³adem dobrowolnego dialogu spo³ecznego podjêtego przez partnerów

spo³ecznych przed wejœciem w ¿ycie ustawy. Z uwagi na fakt, i¿ porozumienie

konstytuuje pewien organ reprezentacji za³ogi, porozumienie omówiono w czêœci

dotycz¹cej podmiotów dialogu wystêpuj¹cych w przedsiêbiorstwie B. W poro-

zumieniu ustalono, i¿ zak³adowe organizacje zwi¹zkowe deleguj¹ spoœród swo-

ich statutowych organów ³¹cznie 7 przedstawicieli (po 3 wskazanych przez

organizacje reprezentatywne i 1 przez organizacjê niereprezentatywn¹), któ-

rych zadaniem jest realizacja kompetencji informacyjnych i konsultacyjnych

bêd¹cych treœci¹ porozumienia. W umowie partnerów spo³ecznych statuowano

obowi¹zek przekazywania przez pracodawcê przedstawicielom organizacji

zwi¹zkowych – sygnatariuszy porozumienia informacji „zgodnie z ustaw¹ o in-

formowaniu”. Jak siê wydaje odes³anie do ustawy dotyczy przede wszystkim

zakresu przedmiotowego informacji, którego nie okreœlono bezpoœrednio w po-

rozumieniu. Zgodnie z porozumieniem pracodawca ma obowi¹zek przekazy-

wania informacji w razie przewidywanych zmian lub zamierzonych dzia³añ,

a tak¿e na wniosek zwi¹zków zawodowych – sygnatariuszy porozumienia.

Przekazane informacje winny umo¿liwiaæ przedstawicielom zwi¹zków zawodo-

wych zapoznanie siê ze spraw¹, a tak¿e analizê informacji. Koszty wykonania

niezbêdnych ekspertyz pokrywaæ ma w ca³oœci pracodawca. W porozumieniu

okreœlono równie¿ zasady konsultacji z przedstawicielami zwi¹zków zawodo-

wych. W porozumieniu pracodawca zobowi¹za³ siê do prowadzenia konsultacji

z przedstawicielami organizacji zwi¹zkowych w sprawach okreœlonych w usta-

wie o informowaniu. Podstawowe zasady prowadzenia konsultacji w zasadzie

s¹ powtórzeniem norm z art. 14 ust. 2 i 3 ustawy o informowaniu. Strony poro-

zumienia doprecyzowa³y natomiast terminy: przekazania organizacjom

zwi¹zkowym dokumentacji – 7 dni przed dniem konsultacji, jak równie¿ powia-

domienia organizacji zwi¹zkowych o spotkaniu – najpóŸniej 2 dni przed dniem

konsultacji. Zgodnie z porozumieniem przy wykonywaniu zadañ przedstawi-

ciele zwi¹zków zawodowych mog¹ korzystaæ z pomocy osób posiadaj¹cych spe-

cjalistyczn¹ wiedzê (por. art. 15 i 24 ustawy o informowaniu). W porozumieniu
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zobowi¹zano przedstawicieli zwi¹zków zawodowych, jak równie¿ osoby posia-

daj¹ce specjalistyczn¹ wiedzê, którzy im pomagaj¹ do zachowania poufnoœci co

do tajemnic przedsiêbiorstwa (por. art. 16 i 24 ustawy o informowaniu). Porozu-

mienie o tej treœci zawarto na czas nieokreœlony. Strony porozumienia przewi-

dzia³y jedn¹ mo¿liwoœæ jego rozwi¹zania. W przypadku, w którym w terminie

30 dni od dnia zg³oszenia zastrze¿enia co do realizacji przez zawarte porozu-

mienie standardów ustawy o informowaniu, strony porozumienia nie uzgodni¹

wskazanych w nim zarzutów, porozumienie rozwi¹zuje siê z mocy prawa.

W porozumieniu powtórzono wiêc normê z art. 24 ust. 4 ustawy o informowa-

niu. Porozumienie odpowiada standardom wyznaczonym w ustawie o informo-

waniu. Porozumienie i jego realizacja oceniana jest pozytywnie przez obie

strony uczestnicz¹ce w tej formie dialogu spo³ecznego. Przedstawiciele

zwi¹zków zawodowych ceni¹ sobie dostêp do informacji o rzeczywistym stanie

finansowym przedsiêbiorstwa, które pozwalaj¹ sformu³owaæ realne postulaty

p³acowe i lepiej rozumieæ poszczególne decyzje pracodawcy. Organizacje

zwi¹zkowe maj¹ dostêp m.in. do formularzy statystycznych (np. formularz

F-01). Przep³yw informacji, jak równie¿ prowadzone do tej pory procedury kon-

sultacyjne poprawiaj¹ równie¿ tzw. stosunki miêdzyorganizacyjne zbiorowego

prawa pracy. Zwi¹zane z procedurami informowania i konsultowania relacje

w p³aszczyŸnie zwi¹zek zawodowy – zwi¹zek zawodowy s¹ kolejn¹ okazj¹ do

wspólnych starañ o poprawê sytuacji pracowników. Trybuna³ Konstytucyjny

w wyroku z dnia 1 lipca 2008 r. uzna³ przepisy ustawy o informowaniu okreœ-

laj¹ce tryb wyboru rady przez reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe za nie-

zgodny z konstytucyjn¹ zasad¹ wolnoœci koalicji�
. Warto zauwa¿yæ, ¿e w poro-

zumieniu wykorzystano mechanizm doboru przedstawicieli pracowników

podobny do tego, który zakwestionowa³ Trybuna³ w powo³anym wyroku.

Zgodnie z porozumieniem 7 przedstawicieli wybieraj¹ organizacje zwi¹zkowe.

Wydaje siê, ¿e wy¿ej wskazane orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego nie ma

jednak bezpoœredniego wp³ywu na wa¿noœæ zawartego porozumienia. W pier-

wszej kolejnoœci, sentencja wyroku nie obejmowa³a art. 24 ustawy o informowa-

niu stanowi¹cego wyraŸn¹ podstawê prawn¹ dla zawartego porozumienia.

Równie¿ pewne argumenty o charakterze aksjologicznym przemawiaj¹ za tym,

aby porozumienia tego typu zawarte nawet tylko przez reprezentatywne orga-

nizacje zwi¹zkowe utrzymaæ w mocy. Zawarcie tego typu porozumienia jest

przejawem dialogu spo³ecznego, podjêcia wspólnych rokowañ i dojœcia do po-

rozumienia przez pracodawcê i pracowników. Takie okolicznoœci s¹ niemal¿e

odwrotnoœci¹ sytuacji, w której opieraj¹c siê o przepisy ustawy, reprezentaty-

wne organizacje zwi¹zkowe arbitralnie wybiera³y przedstawicieli rady pracow-
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ników��. Przepis art. 24 ustawy o informowaniu nie ogranicza katalogu

podmiotowego uprawnionych do zawarcia porozumienia. Lege non distinguente

wydaje siê, ¿e porozumienie mog³o byæ zawarte tak¿e przez niereprezentatyw-

ne (wszystkie) organizacje zwi¹zkowe, jak równie¿ niesformalizowane przed-

stawicielstwa za³ogi, jak np. przedstawicieli za³ogi wybranych w trybie

przyjêtym u danego pracodawcy. W przypadku niniejszego porozumienia mi-

nimalne standardy informowania pracowników i przeprowadzania z nimi kon-

sultacji ustalono w standardzie wy¿szym ni¿ przewiduje ustawa. Porozumienie

zawarte w spó³ce B jest przyk³adem dobrze rozumianego dialogu spo³ecznego,

w wyniku którego uda³o siê wypracowaæ ponadstandardowe zasady wspó³pra-

cy (np. terminy przekazania informacji, informowanie o spotkaniach z wyprze-

dzeniem). W przedsiêbiorstwie B nie funkcjonuj¹ inne przedstawicielstwa

pracowniczej strony dialogu.

Spó³ka B ma obowi¹zek ustanowienia regulaminu pracy. Zgodnie z art. 104�

Kodeksu pracy regulamin pracy powinien byæ uzgodniony z organizacjami

zwi¹zkowymi – zgodnie z za³o¿eniami metodologicznymi istnieje wiêc obo-

wi¹zek podjêcia dialogu w tej sprawie. Dopiero w razie nieuzgodnienia regula-

min pracy ustanawia samodzielnie pracodawca. W przedsiêbiorstwie B

regulamin pracy uzgodniono ze wszystkimi reprezentatywnymi organizacjami

zwi¹zkowymi. Przedstawiciele pracodawcy, jak równie¿ organizacji zwi¹zko-

wych pozytywnie oceniaj¹ tak regulamin pracy (efekt dialogu), jak i proces jego

uzgodnienia (przebieg dialogu). W toku obowi¹zywania regulaminu pracy akt

ten kilkakrotnie zmieniano. Równie¿ i zmiany regulaminu pracy by³y uzgadnia-

ne z dzia³aj¹cymi w przedsiêbiorstwie B organizacjami zwi¹zkowymi. Przedsta-

wiciele strony pracowniczej i pracodawcy zgodnie podkreœlaj¹, ¿e treœæ

regulaminu pracy, jak równie¿ obowi¹zek jego uzgodnienia nie powoduje jaki-

chkolwiek konfliktów na linii pracodawca – zwi¹zki zawodowe. Procedury uz-

godnieñ przebiega³y jak dotychczas prawid³owo, w spokojnej atmosferze

dialogu. Zmiany do regulaminu implikowane by³y g³ównie zmianami prawa

powszechnie obowi¹zuj¹cego i koniecznoœci¹ dostosowania jego treœci do

aktów prawnych wy¿szego rzêdu, tak jak np. obowi¹zek informowania pracow-

ników o ryzyku zawodowym. Treœæ regulaminu pracy odpowiada normom pra-

wem przepisanym, co potwierdzi³y kontrole Pañstwowej Inspekcji Pracy.

Aktem prawa wewn¹trzzak³adowego, któremu zarówno pracodawca, jak i przed-

stawiciele pracowników poœwiêcaj¹ wiêcej zainteresowania, jest przyjêty

w spó³ce uk³ad zbiorowy pracy, o którym w dalszej czêœci opracowania. Z uwa-

gi na obowi¹zywanie uk³adu w spó³ce B nie wprowadzono regulaminu wyna-

gradzania.
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W przedsiêbiorstwie B funkcjonuje S³u¿ba BHP oraz Komisja BHP. Organi-

zacje zwi¹zkowe powo³a³y te¿ spo³ecznego inspektora pracy. Cz³onkowie Ko-

misji BHP pozytywnie oceniaj¹ wspó³pracê strony pracowniczej i pracodawcy

w tej dziedzinie. Przedstawiciele pracodawcy podkreœlili, ¿e dialog z przed-

stawicielami pracowników w zakresie BHP by³ prowadzony jeszcze przed insty-

tucjonalizacj¹ tej czêœci przedmiotowego zakresu dialogu zak³adowego. Dialog

w zakresie okreœlonym przez art. 237��� – 237��� Kodeksu pracy by³ prowadzony

w spó³ce B przed przyjêciem tych przepisów dobrowolnie. Jak wy¿ej wskazano,

spó³ka zatrudnia 1500 pracowników – rozwa¿anie zagadnieñ zwi¹zanych z bez-

pieczeñstwem i higien¹ pracy pracowników bez udzia³u ich przedstawicieli

by³oby w spó³ce B po prostu niemo¿liwe. Strona pracownicza dzia³a aktywnie w

tej dziedzinie – sugeruje poprawki i ulepszenia. Efekty dialogu w tej materii za-

wsze uzale¿nione s¹ jednak od realiów finansowych. Przedstawiciele pracodaw-

cy oœwiadczyli, ¿e w miarê mo¿liwoœci, stopniowo staraj¹ siê realizowaæ

wszystkie uzasadnione postulaty przedstawicieli pracowników. W zdecydowa-

nej wiêkszoœci przypadków postulaty za³ogi realizowane s¹ w zale¿noœci od

kosztów danej propozycji od kilku miesiêcy do kilku lat. Przyk³adem elementu

spornego dla stron dialogu by³a kwestia odzie¿y ochronnej. Pracodawca przez

d³ugi okres czasu zapewnia³ odzie¿ szyt¹ na miarê dla ka¿dego pracownika.

Koniecznoœæ obni¿enia kosztów dzia³alnoœci, a tak¿e fluktuacja kadr zmusi³y

pracodawcê do stopniowej wymiany odzie¿y szytej na miarê na wykonan¹

w okreœlonych standardach rozmiarowych, a wiêc si³¹ rzeczy mniej dopaso-

wan¹ do potrzeb pracowników. Projekt zmian wzbudzi³ sprzeciw za³ogi i jej

przedstawicieli, pomimo przedstawienia przez pracodawcê bilansów finanso-

wych obu alternatyw. Zmianê wprowadzono jednak w ¿ycie. Dokonuj¹c ogól-

nych ocen w tej materii, organizacje zwi¹zkowe wyrazi³y zadowolenie zarówno

z jakoœci dialogu prowadzonego z pracodawc¹ w tym zakresie, jak i ze standar-

du BHP w spó³ce B (rezultatu prowadzonego dialogu).

Interesuj¹cym przyk³adem pozytywnego i konstruktywnego dialogu po-

miêdzy trzema organizacjami zwi¹zkowymi by³o powo³anie spo³ecznego inspe-

ktora pracy. Przedstawiciele organizacji reprezentatywnych podkreœlili, i¿ na to

stanowisko potrzebna jest osoba najbardziej kompetentna w zakresie BHP. Naj-

wiêksze organizacje z przyczyn merytorycznych popar³y kandydata zrzeszone-

go w najmniejszej i niereprezentatywnej organizacji zwi¹zkowej in¿ynierów

i techników. Opisana sytuacja oddaje umiejêtnoœæ wspó³pracy w przedsiêbior-

stwie B niekiedy antagonistycznych na poziomie krajowym OPZZ i „Solidarno-

œci”. Takie dzia³anie jest równie¿ znamienne dla organizacji dzia³aj¹cych

w spó³ce B. Przedstawiciele obu najwiêkszych zwi¹zków przed ka¿dym spotka-

niem z przedstawicielami pracodawcy spotykaj¹ siê i wypracowuj¹ wspólne sta-

nowisko. Ankietowani osobno przedstawiciele OPZZ B oraz „Solidarnoœci” przy

�
���� ��������� � �������� ����	�
��
����� � ���	
�� ������	��� ���



B nie byli w stanie podaæ ani jednego przypadku, w którym nie uda³o siê uz-

godniæ wspólnego stanowiska. Obie strony podkreœla³y, ¿e pomimo ró¿nic

w przyt³aczaj¹cej wiêkszoœci przypadków na poziomie przedsiêbiorstwa nego-

cjuj¹ z pracodawc¹ „jednym g³osem”.

W uk³adzie zbiorowym pracy zawartym w przedsiêbiorstwie B, o którym

szczegó³owo w dalszej czêœci opracowania, nie zdecydowano siê na porozumie-

nie o nietworzeniu zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych pomimo teo-

retycznej mo¿liwoœci wynikaj¹cej z art. 4 ustawy o zak³adowym funduszu

œwiadczeñ socjalnych��. Organizacje, które podpisa³yby porozumienie o tej treœci,

pomijaj¹c mo¿liwe do wyobra¿enia szczególnie wyj¹tkowe sytuacje, ca³kowicie

i bezpowrotnie straci³yby poparcie za³ogi. Nawet w najgorszym dla spó³ki okre-

sie w ostatnich latach nie zrezygnowanego z tej formy finansowania sfery socja-

lnej pracowników. W spó³ce przyjêto Regulamin Zak³adowego Funduszu

Œwiadczeñ Socjalnych po uzgodnieniu ze wszystkimi partnerami reprezen-

tuj¹cymi pracowników. W przedsiêbiorstwie B powo³ano Komisjê Socjaln¹, któ-

ra faktycznie decyduje o podziale œrodków z funduszu. W sk³ad Komisji

Socjalnej w B wchodz¹ 3 przedstawicieli NSZZ Solidarnoœæ, 3 przedstawicieli

OPZZ B, 1 przedstawiciel emerytów i rencistów oraz 1 przedstawiciel zarz¹du.

Decyzje Komisji Socjalnej zatwierdza i realizuje pracodawca.

W sierpniu 2008 roku przedsiêbiorstwo B z ró¿nych przyczyn – niezale¿-

nych od pracowników, ale tak¿e w du¿ej mierze od pracodawcy – znalaz³a siê

w krytycznej sytuacji finansowej. Niezwykle trudny okres dla pracodawcy sta³

siê sprawdzianem dla wypracowywanego przez lata w przedsiêbiorstwie sposo-

bu prowadzenia i skutecznoœci metod dialogu spo³ecznego. Najtrudniejszym

problemem by³a koniecznoœæ redukcji zatrudnienia. Przekazana przedstawicie-

lom za³ogi pisemna informacja o tej treœci by³a nie tylko wyrazem poszanowania

prawa za³ogi do informacji i rozpoczêciem procesu konsultacji, ale po prostu ko-

niecznoœci¹ – docelowo mia³o byæ rozwi¹zanych oko³o 150 stosunków pracy.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ nawet w braku szczególnych rozwi¹zañ prawnych�� w tego

typu sytuacjach dosz³oby do nawi¹zania dialogu pomiêdzy partnerami w przed-

siêbiorstwie. Redukcjê i restrukturyzacjê zatrudnienia pracodawca konsultowa³

z przedstawicielami wszystkich dzia³aj¹cych w jego przedsiêbiorstwie

zwi¹zków zawodowych. Zarówno przedstawiciele pracodawcy, jak i zwi¹zków

zawodowych podkreœlali, i¿ uda³o siê wspólnie wypracowaæ zasady typowania

osób do zwolnienia. Zasady ogólne wypracowano na poziomie przedsiêbior-

stwa, typowanie konkretnych zatrudnionych do szeroko rozumianego „zwol-
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nienia” dokonywali kierownicy poszczególnych dzia³ów, kieruj¹c siê zasadami

ogólnymi. Zarz¹d i przedstawiciele zwi¹zków zawodowych wspólnie zdecydo-

wali, i¿ w pierwszej kolejnoœci rozwi¹zywane bêd¹ umowy cywilnoprawne, nie

bêd¹ zawierane nowe umowy o pracê na czas okreœlony, a wypowiedzenia

umów o pracê bêd¹ obejmowa³y pracowników legitymuj¹cych siê najni¿szym

sta¿em pracy, jak równie¿ grupê osób, które naby³y uprawnienia emerytalne

lub rentowe. Jako kryterium negatywne zwolnienia przyjêto wyj¹tkowo nieko-

rzystn¹ sytuacjê materialn¹ danego pracownika. W pierwszej kolejnoœci roz-

wi¹zywano stosunki prawne zawarte na podstawie umów cywilnoprawnych:

zlecenia i o dzie³o, a wiêc z osobami zatrudnionymi tylko do zrealizowania

okreœlonych czynnoœci czy zadañ niekoniecznych dla spó³ki w okresie znacznej

dekoniunktury. Zdecydowano siê chroniæ w ten sposób tzw. „trwa³e etaty”.

Warto w tym miejscu zg³osiæ dwie uwagi. Po pierwsze, osoby realizuj¹ce prace

na podstawie umów cywilnoprawnych nie legitymuj¹ siê nawet biernym pra-

wem do koalicji – nie mog¹ zrzeszaæ siê w zwi¹zkach zawodowych. W okresie

koniunktury zwi¹zki zawodowe najprawdopodobniej by³y zainteresowane

zwiêkszeniem zatrudnienia poprzez m.in. zawarcie z zatrudnionymi w re¿imie

cywilnoprawnym osobami ze wszech miar korzystniejszych umów o pracê.

Korzystniejszych równie¿ z punktu widzenia reprezentatywnoœci samych

zwi¹zków zawodowych. Wiêksza liczba pracowników równa siê wiêkszej licz-

bie potencjalnych cz³onków i mo¿e prze³o¿yæ siê realnie na wiêkszy stopieñ

reprezentatywnoœci danej organizacji. Jednak¿e w okresie dekoniunktury i re-

dukcji zatrudnienia brak przynale¿noœci do zwi¹zku zawodowego tej grupy za-

trudnionych mo¿e przyczyniaæ siê do biernoœci organizacji zwi¹zkowych

w zakresie ich ochrony, a nawet wiêkszej ³atwoœci w typowaniu tej grupy zatrud-

nionych do rozstania siê z zak³adem pracy. Znaczenie tej grupy zatrudnionych

mo¿e ulec i w praktyce ulega zmarginalizowaniu w toku dialogu spo³ecznego

z uwagi na brak przepisów zbiorowego prawa pracy przypisuj¹cych jakimkol-

wiek podmiotom reprezentuj¹cym pracowników w dialogu uprawnieñ zwi¹za-

nych z ochron¹ praw i interesów tej grupy zatrudnionych. Z drugiej strony

samo przyznanie prawa do koalicji zatrudnionym na podstawie umów cywilno-

prawnych, nie musia³oby prze³o¿yæ siê na wy¿szy standard ochrony ich praw

i interesów. Ewentualnemu przyznaniu prawa do koalicji musia³oby towarzy-

szyæ wyposa¿enie zwi¹zków zawodowych w realne, znacz¹ce kompetencje

w zakresie ochrony praw i interesów tej grupy zatrudnionych. Pomijaj¹c kwe-

stie zdarzaj¹cych siê w praktyce przedsiêbiorstw przyk³adów nadu¿ywania za-

trudnienia cywilnoprawnego, które z uwagi na treœæ art. 22 § 1 Kodeksu pracy

s¹ w istocie stosunkami pracy, co powinien stwierdziæ s¹d pracy w odpowied-

nim postêpowaniu, zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych po-

winno zostaæ przyznane czynne i bierne prawo do koalicji. Rozwiniêcie tej
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kontrowersyjnej i skomplikowanej kwestii wykracza jednak poza ramy niniej-

szego opracowania.

Drug¹ grup¹ przewidzian¹ w zasadach redukcji zatrudnienia byli zatrud-

nieni na podstawie umów na czas okreœlony. Zdecydowano, i¿ spó³ka nie bê-

dzie zawiera³a kolejnych umów o pracê na czas okreœlony. To kryterium

z pozoru, prima facie mo¿e wydawaæ siê dyskryminuj¹ce (por. art. 11� Kodeksu

pracy), ale strony dialogu zak³adowego trafnie uzna³y je za rzeczowo uzasad-

nione. Je¿eli przeanalizowaæ politykê zatrudnienia spó³ki – kariera w B rozpo-

czyna siê od umowy na okres próbny na okres 3 miesiêcy. Po pozytywnie

zakoñczonej próbie nastêpuje zatrudnienie na czas okreœlony – zale¿nie od

dzia³u przedsiêbiorstwa oraz charakteru pracy na okres od 3 miesiêcy do 1 roku.

W niektórych przypadkach zawierana jest kolejna umowa na czas okreœlony na

identycznych jak wy¿ej zasadach. Umowa o pracê na czas nieokreœlony jest za-

zwyczaj trzeci¹ lub czwart¹ umow¹ z pracownikiem zatrudnionym przez B od

co najmniej 6 miesiêcy, przeciêtnie 18, a niekiedy nawet przez okres 24 miesiêcy.

Brak woli zawarcia kolejnej umowy na czas okreœlony czy wypowiedzenie umo-

wy ju¿ zawartej podyktowane jest wiêc nie tyle typem umowy, a krótkim sta-

¿em pracy konkretnego zatrudnionego, a wiêc bior¹c pod uwagê opisan¹

politykê zatrudnienia kryterium prawnie relewantnym i niedyskryminuj¹cym.

Kolejna grup¹ osób przewidzianych do wypowiedzenia stosunków pracy

by³y osoby, które naby³y ju¿ uprawnienia emerytalne lub rentowe. Przyjêcie

tego kryterium nie by³o ³atw¹ decyzj¹ zarówno dla zarz¹du, zwi¹zków zawodo-

wych, jak i kierowników poszczególnych dzia³ów, którzy w dalszej kolejnoœci

mieli, kieruj¹c siê przyjêtymi zasadami ogólnymi, zasugerowaæ zarz¹dowi indy-

widualne decyzje personalne. Strony dialogu spo³ecznego podkreœla³y, ¿e pro-

blem polega³ na swoistej, trudnej do rozwi¹zania konkurencji wartoœci. Z jednej

strony pracownicy, którzy nabyli uprawnienia emerytalne i rentowe najczêœciej

legitymowali siê d³ugim sta¿em pracy, nierzadko zas³ugami dla przedsiêbior-

stwa, z drugiej strony ich ewentualny los po rozstaniu z zak³adem pracy by³ za-

bezpieczony œwiadczeniami z systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, odpraw¹

emerytalno-rentow¹.

Przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami

stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników�� stosuje siê w razie

koniecznoœci rozwi¹zania przez pracodawcê zatrudniaj¹cego co najmniej 300

pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników,

w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcê, a tak¿e na mocy po-

rozumienia stron, je¿eli w okresie nieprzekraczaj¹cym 30 dni zwolnienie obej-

muje co najmniej 30 pracowników. W spó³ce ³¹cznie rozwi¹zano oko³o 150
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stosunków pracy. Czêœæ z zakoñczonych stosunków by³a umowami terminowy-

mi, których zdecydowano nie przed³u¿aæ, czêœæ pracowników zwolniono

z przyczyn ich dotycz¹cych – np. d³ugotrwa³e absencje chorobowe utrudniaj¹ce

organizacjê procesu pracy. Zwolnienia przeprowadzano etapami. Z uwagi na

powy¿sze na ¿adnym etapie ³¹cznie oko³o 150 rozwi¹zañ stosunków pracy nie

zosta³y spe³nione przes³anki zwolnienia grupowego. Pomimo tego tak wysoka

redukcja zatrudnienia z istoty rzeczy wymaga³a prowadzenia konsultacji z orga-

nizacjami zwi¹zkowymi, wypracowania zasad ogólnych przeprowadzania

zwolnieñ, o których powy¿ej. Pracownikom wyp³acano odpowiednie odprawy,

wszystkie normy ustawy o zwolnieniach grupowych zosta³y zachowane.

Jak wskazano w czêœci opracowania poœwiêconej przedsiêbiorstwu A konsu-

ltacje wypowiedzeñ i rozwi¹zañ umów o pracê s¹ dialogiem w sprawach

indywidualnych i co do zasady wykraczaj¹ poza zakres niniejszego opracowania.

W przypadku przedsiêbiorstwa B mia³y one wp³yw na jakoœæ i atmosferê dialo-

gu spo³ecznego, dlatego te¿ poni¿ej opisano procedury konsultacji w szerszym

kontekœcie prowadzonego w przedsiêbiorstwie B dialogu. Ka¿de wypowiedze-

nie umowy o pracê na czas nieokreœlony jest konsultowane z dzia³aj¹cymi w B

organizacjami zwi¹zkowymi. Wypowiedzenia by³y konsultowane równie¿

i w okresie redukcji zatrudnienia. Przedstawiciele pracodawcy podkreœlali, ¿e

czêsto w spó³ce zdarza³y siê sytuacje, w których bezpoœrednio po poinformowa-

niu organizacji zwi¹zkowych pracownik, którego dotyczy³a procedura konsulta-

cji nie przychodzi³ do pracy, przedstawiaj¹c zaœwiadczenie lekarskie o czasowej

niezdolnoœci do pracy z powodu choroby (ZUS ZLA). W najtrudniejszym dla

spó³ki okresie redukcji zatrudnienia dzia³ kadr zaobserwowa³, i¿ ³¹cznie oko³o

10% za³ogi korzysta³o ze zwolnieñ lekarskich (oko³o 150 pracowników). Œrednio

ka¿dego dnia czasowo niezdolnych do pracy z powodu choroby jest w przed-

siêbiorstwie B oko³o 2-5% pracowników. Zdrowy rozs¹dek nakazywa³ przypu-

szczaæ, ¿e nie wszyscy pracownicy korzystaj¹cy z zaœwiadczeñ lekarskich ZUS

ZLA byli niezdolni do pracy. Co wiêcej, informacjê o planowanym wypowie-

dzeniu stosunku pracy pracownicy najprawdopodobniej otrzymali od chro-

ni¹cych ich praw i interesów organizacji zwi¹zkowych w toku realizacji

obowi¹zku konsultacji. Przypuszczenia kadry zarz¹dzaj¹cej potwierdzi³y siê.

Realizuj¹c uprawnienia do kontroli ubezpieczonych, zarz¹d B wyst¹pi³ o wyjaœ-

nienie spraw podejrzanych zwolnieñ do w³aœciwej jednostki organizacyjnej

Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (dalej: ZUS)��. W wyniku badañ kontrolnych

przeprowadzonych przez lekarzy orzeczników ZUS kilkadziesi¹t zaœwiadczeñ
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lekarskich utraci³o wa¿noœæ – lekarze orzecznicy ZUS wiêkszoœci pracowników

skontrolowanych zaœwiadczenia lekarskie potwierdzaj¹ce ich zdolnoœæ do pracy.

Przypadek przedsiêbiorstwa B potwierdza zg³aszane od wielu lat w¹tpliwoœci

zwi¹zane z praktyk¹ stosowania uprzedniej konsultacji wypowiedzeñ o pracê.

Ten negatywny przyk³ad koniecznego dialogu w sprawach indywidualnych

prowadzonego na podstawie art. 38 Kodeksu pracy kosztowa³ przedsiêbiorstwo

B oraz fundusz chorobowy kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych. Przedstawiciele

zarz¹du przedsiêbiorstwa B podkreœlali, i¿ procedura uprzedniej konsultacji

wypowiedzenia z organizacjami zwi¹zkowymi jest instytucj¹ stwarzaj¹c¹ pole

do nadu¿yæ. Celem konsultacji wypowiedzenia jest uzyskanie opinii organizacji

zwi¹zkowej, a nie przekazanie informacji o planowanym wypowiedzeniu pra-

cownikowi. Trudno nawet dziwiæ siê organizacjom zwi¹zkowym, ¿e w tej p³asz-

czyŸnie okazuj¹ siê nierzetelnym partnerem dla pracodawcy, instytucj¹

w pewnym sensie „nieszczeln¹”. Zwi¹zek zawodowy jest organizacj¹ powo³an¹

do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych pra-

cowników (por. art. 1 ustawy o zwi¹zkach zawodowych). Przypadek spó³ki B

wpisuj¹cy siê w pewien powszechnie dostrzegany nurt skutków przestrzegania

przez pracodawcê art. 38 Kodeksu pracy pobudza do refleksji nad poprawnoœci¹

ukszta³towania ustawowych uprawnieñ organizacji zwi¹zkowych w tym zakre-

sie. W szczególnoœci warta rozwa¿enia wydaje siê proponowana w doktrynie

konsultacja nastêpcza. Oceniaj¹c przez pryzmat jakoœci, poprawnoœci czy rozwo-

ju dialogu spo³ecznego, obowi¹zek konsultacji w prawem przepisanej formie

okaza³ siê w spó³ce B w pewnym sensie hamulcem dla dialogu spo³ecznego. Na-

du¿ycie przez organizacje zwi¹zkowe art. 38 Kodeksu pracy u³atwiaj¹ce nadu¿y-

cie przez pracowników przepisów o czasowej niezdolnoœci do pracy z powodu

choroby, w tym przepisów o szczególnej ochronie z tego tytu³u (por. art. 41 Kode-

ksu pracy) zosta³o odebrane przez zarz¹d B zdecydowanie negatywnie i pozosta-

je negatywnym aspektem ogólnie pozytywnego obrazu wspó³pracy w trudnym

okresie kryzysu implikuj¹cego restrukturyzacjê i redukcjê zatrudnienia.

W spó³ce B obowi¹zuje „Uk³ad Zbiorowy Pracy dla Pracowników B (dalej:

uk³ad lub UZP) zawarty przez pracodawcê, OPZZ B oraz Solidarnoœæ. Wiêkszoœæ

postanowieñ uk³adu stanowi tylko powtórzenie przepisów powszechnego pra-

wa pracy. Poni¿ej opisano postanowienia uk³adu ustanawiaj¹ce wy¿szy stan-

dard uprawnieñ pracowniczych w stosunku do przepisów prawa powszechnie

obowi¹zuj¹cego. Zgodnie z uk³adem obowi¹zuj¹cym w przedsiêbiorstwie B

o ka¿dorazowym zatrudnieniu pracownika pracodawca zawiadamia w³aœciwy

statutowo organ ka¿dej organizacji zwi¹zkowej poprzez instytucjê karty obiego-

wej. Takie postanowienie uk³adu pozwala organizacjom zwi¹zkowym w prosty

i szybki sposób dowiedzieæ siê o nowozatrudnionych pracownikach. Takiej in-

stytucji informowania zwi¹zków zawodowych o rozszerzeniu sk³adu za³ogi nie

przewiduje ustawa o zwi¹zkach zawodowych, jest ono niew¹tpliwie pozytyw-

��� 5���+� 6�7�� 8�� " !����



nym skutkiem prowadzonego w spó³ce dialogu. Przyjête rozwi¹zanie u³atwia

organizacjom zwi¹zkowym zwiêkszenie liczebnoœci cz³onków stosunkowo

ma³ym kosztem – jednego dzia³ania, które polega³o na przeforsowaniu opisy-

wanego postanowienia uk³adowego.

Interesuj¹cym rozwi¹zaniem jest zobowi¹zanie siê pracodawcy w uk³adzie

do poinformowania pracownika na co najmniej 16 godzin wczeœniej o koniecz-

noœci pracy w godzinach nadliczbowych. Postanowienie z przyczyn oczywis-

tych nie obejmuje sytuacji prowadzenia akcji ratunkowej na terenie zak³adu

pracy (por. art. 151 Kodeksu pracy). Takiego uprawnienia równie¿ nie przewi-

dziano w powszechnych Ÿród³ach prawa pracy. Postanowienie ma charakter

normatywny i jest wyraŸnie in favorem pracownika. Z drugiej strony, postano-

wienie stanowi lex imperfecta – w uk³adzie nie przewidziano bowiem ¿adnej san-

kcji za naruszenie tego postanowienia. Postanowienie budzi te¿ pewne

w¹tpliwoœci z punktu widzenia funkcji organizatorskiej prawa pracy. Pojawia

siê pytanie – czy jest ono wykonalne w sytuacjach, gdy szczególne potrzeby

pracodawcy bêd¹ce przes³ank¹ wydania polecenia pracy ponad normy czasu

pracy pojawi¹ siê nagle, w sposób nieprzewidziany przez pracodawcê? Rozwa-

¿aj¹c postanowienie w p³aszczyŸnie efektów dialogu spo³ecznego, tego typu zo-

bowi¹zanie podjête przez pracodawcê w zak³adowym Ÿródle prawa nale¿y

oceniæ pozytywnie. Niew¹tpliwie jest ono sukcesem organizacji zwi¹zkowych.

W zakresie urlopów wypoczynkowych w UZP przewidziano, i¿ pracodawca

nie ustala planu urlopów. Strony uk³adu wykorzysta³y wiêc mo¿liwoœæ, któr¹

przewidziano w art. 163 § 1� Kodeksu pracy��. Zarówno przedstawiciele praco-

dawcy, jak i pracowników podkreœlaj¹, i¿ plan urlopów by³ rozwi¹zaniem, które

nie sprawdza³o siê w praktyce przedsiêbiorstwa. Plany urlopów w przedsiêbior-

stwie ustalono zgodnie z dominuj¹c¹ w tamtym czasie interpretacj¹ art. 163

Kodeksu pracy na rok kalendarzowy. W spó³ce zatrudniaj¹cej oko³o 1500 praco-

wników realizacja ustalonego jeszcze przed danym rokiem kalendarzowym pla-

nu by³a niemo¿liwa. Ró¿ne zdarzenia o charakterze losowym, np. choroby

pracowników, jak równie¿ zmiany preferencji urlopowych, ale tak¿e i inne zda-

rzenia o rozmaitym charakterze znacznie utrudnia³y realizacjê planów urlopów.

Przygotowane plany musia³y byæ wielokrotnie zmieniane, co utrudnia³o

zarz¹dzanie personelem i implikowa³o nieuzasadnione straty czasu kadry

zarz¹dzaj¹cej pracownikami. Po nowelizacji art. 163 Kodeksu pracy�� zdecydo-

wano siê z tej instytucji zrezygnowaæ. Aktualnie termin urlopu ustala pracoda-

wca po porozumieniu z pracownikiem. W praktyce pracownicy zg³aszaj¹ wolê

skorzystania z urlopu wypoczynkowego kierownikom dzia³ów, po przedstawie-
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niu przez tych ostatnich mo¿liwoœci w okresie, który obejmuje wniosek.

W przypadku rozbie¿noœci pomiêdzy wnioskowanym terminem oraz mo¿liwo-

œciami dzia³u dochodzi do ewentualnych uzgodnieñ. Urlopu ostatecznie udziela

kierownik dzia³u. Funkcjonowanie w oparciu o sformalizowane plany urlopów

by³o uci¹¿liwe nie tylko dla pracodawcy, ale i dla pracowników. Uzyskanie po-

rozumienia w tym zakresie okaza³o siê wiêc stosunkowo proste. Obie strony

dialogu, w tym wszystkie organizacje zwi¹zkowe, opowiedzia³y siê za rezyg-

nacj¹ z planów urlopów. Porozumienie w tej materii wyra¿ono w uk³adzie zbio-

rowym pracy.

Nale¿y odnotowaæ, i¿ w uk³adzie zbiorowym pracy przewidziano wy¿szy

wymiar zwolnienia od pracy na wypadek szczególnych zdarzeñ w ¿yciu praco-

wnika (tzw. urlop okolicznoœciowy) ani¿eli wynikaj¹cy z § 15 rozporz¹dzenia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu

usprawiedliwiania nieobecnoœci w pracy oraz udzielania pracownikom zwol-

nieñ od pracy��. W szczególnym okresie po œmierci ma³¿onka pracownika pra-

cownikowi przys³uguje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do

wynagrodzenia przez 3 dni. Do 2 dni podniesiono wymiar urlopu okoliczno-

œciowego na wypadek zdarzeñ okreœlonych w § 15 pkt 2 wy¿ej wskazanego roz-

porz¹dzenia. Wy¿ej opisane uprawnienia w zakresie zwolnieñ od pracy

o charakterze okolicznoœciowym stanowi¹ dobry przyk³ad wspó³pracy i zrozu-

mienia partnerów spo³ecznych na szczeblu przedsiêbiorstwa w zakresie bezpie-

czeñstwa socjalnego pracowników.

W zakresie wynagrodzeñ w uk³adzie zbiorowym pracy okreœlono ogólne za-

sady kwalifikowania pracy na okreœlonych stanowiskach lub okreœlonego rodza-

ju, ogólne zasady sporz¹dzania tabel stawek miesiêcznego wynagrodzenia

zasadniczego w poszczególnych poziomach kwalifikacyjnych oraz podstawy

wymiaru i zasady przyznawania sk³adników wynagrodzenia za wykonanie

okreœlonej pracy. Okreœlono równie¿ poszczególne sk³adniki wynagrodzenia.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego w uk³adzie przewidziano dodatek za pra-

cê w systemie dwuzmianowym, jak równie¿ dodatki za pracê w systemie czte-

robrygadowym oraz w systemie podobnym do czterobrygadowego, którego

parametry okreœlono w przepisach o czasie pracy. Wynagrodzenie zasadnicze

dla pracownika ustala siê w zale¿noœci od warunków i zakresu pracy, stopnia

skomplikowania pracy, kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku, jak

równie¿ odpowiedzialnoœci i zakresu kompetencji zwi¹zanych z zajmowanym

stanowiskiem. Takie rozwi¹zanie stanowi doprecyzowanie ogólnych dyrektyw

w zakresie okreœlania wynagrodzenia z art. 78 Kodeksu pracy.

Na uwagê zas³uguje postanowienie uk³adu zbiorowego, zgodnie z którym

w przypadku zaistnienia zdarzenia powoduj¹cego podwy¿kê wynagrodzenia

��� 5���+� 6�7�� 8�� " !����

�� -�� )� /� 1�� ���� ����



za pracê, podwy¿ka obowi¹zuje wstecz od 1-go dnia miesi¹ca, w którym zda-

rzenie to nast¹pi³o lub ewentualnie w terminie obustronnie uzgodnionym.

Innym postanowieniem uk³adu in favorem pracowników jest instrument gwa-

rantuj¹cy wysokoœæ dotychczasowego wynagrodzenia doœwiadczonym pracow-

nikom przy przeniesieniu pracownika na inne stanowisko pracy w wyniku

zmian restrukturyzacyjnych. Zgodnie z postanowieniem uk³adowym pracow-

nik po ukoñczeniu 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mê¿czyzn, posiadaj¹cy co naj-

mniej 20-letni okres zatrudnienia w zak³adzie pracy w razie niezawinionego

przeniesienia na inne stanowisko pracy, dla którego przewidziane jest wynagro-

dzenie za pracê mniejsze od dotychczasowego otrzymuje wynagrodzenie doty-

chczasowe.

Pracodawca zobowi¹za³ siê do udzia³u w negocjacjach p³acowych co naj-

mniej 2 razy w roku kalendarzowym. Z uwagi na kryzys, który dotkn¹³ spó³kê

w 2008 roku i by³ odczuwalny jeszcze w roku 2010 r. za zgod¹ zak³adowych or-

ganizacji zwi¹zkowych negocjacji p³acowych we wskazanym okresie nie prze-

prowadzano. Aktualnie odczuwana jest przez pracowników lepsza koniunktura

spó³ki. W zwi¹zku z powy¿szym organizacje zwi¹zkowe oczekuj¹, aby zarz¹d

przyst¹pi³ do rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeñ. W przekonaniu orga-

nizacji zwi¹zkowych w czasie kryzysu strona pracownicza wyrazi³a zgodê na

wiele ustêpstw i wyrzeczeñ celem ratowania spó³ki. Teraz, gdy sytuacja spó³ki

siê poprawi³a i odczuwalny jest wzrost zamówieñ – pracownicy oczekuj¹ pod-

wy¿szenia wynagrodzeñ. Przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych podkreœlaj¹,

¿e ich najwa¿niejszym postulatem w tym zakresie jest wzrost wynagrodzeñ za-

sadniczych. Kilkuset pracowników przedsiêbiorstwa B, niekiedy pracowników

doœwiadczonych, otrzymuje wynagrodzenie na poziomie minimalnego wyna-

grodzenia za pracê. Co wiêcej, wraz z corocznym podwy¿szaniem wskaŸnika

minimalnego wynagrodzenia za pracê, wy¿ej wskazana liczba pracowników

zwiêksza siê�	. Organizacje zwi¹zkowe wystosowa³y do zarz¹du pisma – zapro-

szenia do negocjacji p³acowych. Na dzieñ oddania niniejszego opracowania do

wydawcy negocjacji p³acowych nie podjêto. Przedstawiciele organizacji

zwi¹zkowych podkreœlali, i¿ sprawa wynagrodzeñ zasadniczych powoduje

coraz wiêksze niezadowolenie wœród za³ogi i mo¿e byæ w przysz³oœci Ÿród³em

nawet sporu zbiorowego.

W uk³adzie zbiorowym pracy przyznano prawo do nagrody jubileuszowej,

które pracownicy nabywaj¹ co 5 lat. Prawo do pierwszej nagrody jubileuszowej

pracownicy nabywaj¹ po pierwszych 10 latach pracy, ostatnia nagroda przyzna-

wana jest z chwil¹ osi¹gniêcia 50 lat sta¿u pracy. Wysokoœæ nagrody jubileuszo-

wej obliczana jest jako procent miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego

pracownika pomniejszonego o sk³adki emerytalne, rentowe i chorobowe
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potr¹cane z wynagrodzenia pracownika. Nagroda jubileuszowa w najni¿szej

wysokoœci wynosi 100% wynagrodzenia po 10 latach pracy. Co ka¿de 5 lat pra-

cownik nabywa prawo do nagrody w wysokoœci podwy¿szonej o dodatkowe

100% miesiêcznego wynagrodzenia. Po 50 latach pracy pracownik nabywa pra-

wo do nagrody jubileuszowej w wysokoœci 900% wynagrodzenia. Nale¿y pod-

kreœliæ swego rodzaju uelastycznienie przes³anek nabycia prawa do nagrody

jubileuszowej. W razie rozwi¹zania z pracownikiem stosunku pracy w zwi¹zku

z przejœciem na emeryturê lub rentê pracownikowi, któremu do nabycia nagro-

dy jubileuszowej brakuje mniej ni¿ 12 miesiêcy, licz¹c od dnia rozwi¹zania sto-

sunku pracy, nagrodê wyp³aca siê w dniu rozwi¹zania stosunku pracy.

Pracownicy zatrudnieni w niepe³nym wymiarze nabywaj¹ prawo do nagrody

jubileuszowej w wysokoœci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy okreœlone-

go w umowie o pracê.

W uk³adzie statuowano równie¿ prawo do jednorazowej odprawy pieniê¿-

nej w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, rentê, œwiadczenie przedemerytalne,

zasi³ek przedemerytalny, a nawet œwiadczenie rehabilitacyjne. Nale¿y podkre-

œliæ, ¿e katalog œwiadczeñ, których nabycie w zwi¹zku z rozwi¹zaniem stosunku

pracy jest znacznie szerszy ni¿ okreœlony w art. 92� Kodeksu pracy. Równie¿

i wysokoœæ œwiadczenia gwarantowanego w uk³adzie jest wy¿sza ni¿ wyni-

kaj¹ca z ustawy. Prawo do jednorazowej odprawy pieniê¿nej uzale¿nione jest

od sta¿u pracy w chwili zakoñczenia stosunku pracy. Przy zakoñczeniu stosun-

ku pracy powi¹zanym z otrzymywaniem jednego z wy¿ej wymienionych œwia-

dczeñ przed up³ywem 15 roku pracy pracownikowi przys³uguje jednorazowa

odprawa w wysokoœci 100% miesiêcznego wynagrodzenia. Wraz ze wzrostem

sta¿u pracy w zak³adzie co ka¿de 5 lat wysokoœæ œwiadczenia zwiêksza siê o do-

datkowe 100%. Pracownik, którego stosunek pracy koñczy siê w zwi¹zku z przej-

œciem na jedno z wy¿ej wymienionych œwiadczeñ po 50 latach pracy nabywa

prawo do jednorazowej odprawy w wysokoœci 900% wynagrodzenia. Pracowni-

kom, których stosunek pracy zakoñczy³ siê w zwi¹zku z nabyciem prawa do

jednego z wy¿ej wskazanych œwiadczeñ, a nastêpnie wróci³ do zatrudnienia

w przedsiêbiorstwie B, a jego stosunek pracy jeszcze raz ulega zakoñczeniu

w zwi¹zku z nabyciem prawa do jednego z wy¿ej wymienionych œwiadczeñ –

nabywa prawo do kolejnej jednorazowej odprawy, ale tylko w wysokoœci ró¿ni-

cy pomiêdzy wczeœniej otrzyman¹ odpraw¹, a odpraw¹, która by mu przys³ugi-

wa³a, bior¹c pod uwagê aktualny sta¿ pracy.

Pozytywnym przyk³adem wyników dialogu spo³ecznego prowadzonego

w przedsiêbiorstwie B jest zawarcie umowy o prowadzenie pracowniczego pro-

gramu emerytalnego. Program prowadzony jest w formie umowy grupowego

ubezpieczenia na ¿ycie pracowników z ubezpieczeniowym funduszem kapi-

ta³owym. W chwili zawarcia umowy pracodawca zobowi¹za³ siê do odprowa-
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dzania sk³adki podstawowej w wysokoœci 3,30% wynagrodzenia ka¿dego

pracownika, który przyst¹pi³ do programu. Za wynagrodzenie przyjêto przy-

chód pracownika uzyskiwany od pracodawcy stanowi¹cy podstawê wymiaru

sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w rozumieniu odpowiednich

przepisów. Sk³adki podstawowe s¹ naliczane w terminach wyp³acania wyna-

grodzenia i odprowadzane na rachunek uczestnika prowadzony przez towarzy-

stwo ubezpieczeniowe. Prawo do uczestnictwa w programie uzyskali

pracownicy, którzy s¹ zatrudnieni w przedsiêbiorstwie B nie krócej ni¿ 12 mie-

siêcy. W chwili, gdy spó³kê dotkn¹³ kryzys ekonomiczny pozytywnym aspe-

ktem wspó³pracy partnerów spo³ecznych by³a wyra¿ona przez organizacje

zwi¹zkowe akceptacja obni¿enia kwoty wydatkowanej przez pracodawcê na

pracowniczy program emerytalny dla pracowników. Sk³adkê zmniejszono do

1% wy¿ej okreœlonej wartoœci. Sk³adka w takiej wysokoœci funkcjonuje do dziœ.

Organizacje zwi¹zkowe zapowiadaj¹, i¿ wraz z utrzymaniem siê korzystnych

trendów ekonomicznych, które dostrzegalne s¹ w spó³ce ju¿ aktualnie, bêd¹

próbowa³y wynegocjowaæ z pracodawc¹ powrót do wczeœniej funkcjonuj¹cej

sk³adki na III filar emerytalny pracowników spó³ki.

3.3. Przedsiêbiorstwo C

Przedsiêbiorca C dzia³a w bran¿y motoryzacyjnej – zajmuje siê produkcj¹

autobusów. Przedsiêbiorstwo funkcjonuje w postaci spó³ki akcyjnej o jednolitej

strukturze. Spó³ka wchodzi w sk³ad koncernu szwedzkiego o zasiêgu global-

nym, którego w³aœcicielem jest z kolei jeden z niemieckich koncernów moto-

ryzacyjnych. Obok opisywanego przedsiêbiorstwa w Polsce funkcjonuje jeszcze

inna spó³ka nale¿¹ca do tego samego koncernu, przy czym formalnie stanowi¹

one niezale¿ne od siebie podmioty prawa, co oznacza m.in., ¿e ka¿da ze spó³ek

jest samodzielnym pracodawc¹.

Pocz¹tki dzia³alnoœci w Polsce siêgaj¹ 1992 r., kiedy to szwedzki kapita³

za³o¿y³ spó³kê C, która wesz³a we wspó³pracê w formie joint venture z polskim

przedsiêbiorstwem zajmuj¹cym siê produkcj¹ autobusów. Dzia³anie to stano-

wi³o pierwszy krok do samodzielnej dzia³alnoœci. W pierwszym etapie istnienia

spó³ki mia³y miejsce szkolenia pracowników polskich, którzy wysy³ani byli do

Szwecji w celu nauki zasad i standardów pracy obowi¹zuj¹cych w koncernie.

Ostateczne wydzielenie siê przedsiêbiorstwa w samodzieln¹ spó³kê akcyjn¹

nast¹pi³o w 2005 r. w drodze wykupienia terenów fabrycznych. W chwili obecnej

spó³ka zatrudnia oko³o 730 pracowników.

Spó³ka kieruje siê w swoim dzia³aniu wypracowan¹ misj¹. Warto zauwa¿yæ,

i¿ poza oczywistymi celami ekonomicznymi silny nacisk k³adzie siê w niej na

sytuacjê pracowników. Podkreœlone zostaje wzorowanie siê na skandynawskim

modelu zarz¹dzania zasobami ludzkimi (m.in. wspieraj¹ce przywództwo),
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a tak¿e fakt, ze misj¹ spó³ki (a w³aœciwie koncernu) jest zostanie wiod¹c¹ spó³k¹

w bran¿y poprzez stworzenie trwa³ej wartoœci dla swoich klientów, pracowni-

ków, udzia³owców i innych zainteresowanych stron. Ponadto jako priorytet uz-

naje siê zagwarantowanie pracownikom opieki medycznej oraz mo¿liwoœci

³¹czenia kariery zawodowej z osobistymi upodobaniami. Wyrazem takiej posta-

wy spó³ki s¹ liczne nagrody, np. Solidny Pracodawca Pomorza 2006, Firma Nie-

przeciêtnie Przyjazna Matkom czy Dobra Firma.

W spó³ce funkcjonuj¹ dwie organizacje zwi¹zkowe. Jedn¹ z nich jest lokalny

zwi¹zek zawodowy (Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Spó³ki C), zrzeszaj¹cy

oko³o 100 cz³onków, który nie nale¿y do ¿adnej centrali zwi¹zkowej. Drug¹

organizacj¹ jest zak³adowa organizacja zwi¹zkowa NSZZ „Solidarnoœæ” zrze-

szaj¹ca ponad 340 cz³onków. Organizacja ta dzia³a obecnie jako samodzielna or-

ganizacja zak³adowa obejmuj¹ca swoim zasiêgiem wy³¹cznie omawiane

przedsiêbiorstwo. Warto podkreœliæ, i¿ formê tak¹ przyjê³a w roku 2005, czyli

z momentem usamodzielnienia siê spó³ki – uprzednio pracownicy zrzeszenia

byli w organizacji miêdzyzak³adowej obejmuj¹cej równie¿ spó³kê wchodz¹c¹

w sk³ad joint venture. Z chwil¹ wyodrêbnienia siê przedsiêbiorstwa C pracow-

nicy podjêli decyzjê o przekszta³ceniu struktury organizacji w celu lepszego re-

prezentowania swoich interesów wobec pracodawcy. Organizacja objê³a

szczególn¹ ochron¹ 14 osób, a 1 osoba (przewodnicz¹cy) korzysta ze zwolnienia

z obowi¹zku œwiadczenia pracy.

Przedstawiciel organizacji zwi¹zkowej oceni³, i¿ reakcja na powstanie

zwi¹zku (powo³anie tymczasowego komitetu za³o¿ycielskiego) by³a w pierwszej

chwili pozytywna, jednak¿e z czasem, na skutek postawy zwi¹zku, uleg³a zmia-

nie (co zbieg³o siê z chwil¹ rejestracji we w³aœciwym rejestrze NSZZ „Solidar-

noœæ” organizacji jako pe³noprawnej organizacji zak³adowej). Podjête zosta³y

równie¿ nieformalne dzia³ania zniechêcaj¹ce do wstêpowania do zwi¹zku,

w szczególnoœci wœród cz³onków kadry zarz¹dzaj¹cej œredniego szczebla, przy

czym nale¿y podkreœliæ, i¿ nie mia³y miejsca zwolnienia z tego powodu. Z kolei

w ocenie przedstawiciela pracodawcy powstanie zwi¹zku wywo³a³o niepokój

na szczeblu koncernu. Wi¹za³o siê to z innym modelem funkcjonowania

zwi¹zków zawodowych w Polsce i Szwecji. Nie bez znaczenia by³o tak¿e poja-

wienie siê okreœlonych pomys³ów zwi¹zku na zarz¹dzanie zak³adem pracy

(chêæ wspó³uczestnictwa w podejmowaniu decyzji), a tak¿e strach przed ewen-

tualnym wstrzymaniem produkcji w skutek strajku. Dyrektor przedsiêbiorstwa

podj¹³ siê próby „oswojenia” przedstawicieli koncernu z now¹ sytuacj¹. Zda-

niem przedstawiciela pracodawcy w pierwszym etapie istnienia zwi¹zku mia³a

miejsce swoista próba si³ – wszczêcie sporu zbiorowego (co zostanie opisane po-

ni¿ej), z czasem jednak nast¹pi³o otwarcie na dialog zarówno po stronie

zwi¹zkowej jak i samej spó³ki.
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Warto podkreœliæ, ¿e relacje pomiêdzy obiema organizacjami zwi¹zkowymi

(obie s¹ reprezentatywne na podstawie art. 241��� § 1 Kodeksu pracy) nie

uk³adaj¹ siê idealnie. Zdaniem przedstawiciela NSZZ „Solidarnoœæ” zwi¹zek

lokalny powsta³ po czêœci z inicjatywy pracodawcy (w celu os³abienia pozycji

organizacji NSZZ „Solidarnoœæ” jako jedynego zwi¹zku reprezentatywnego),

czego przyk³adem by³o zawarcie z nim umowy spo³ecznej w trakcie sporu zbio-

rowego prowadzonego przez organizacjê zak³adow¹ NSZZ „Solidarnoœæ”. Rela-

cje pomiêdzy zwi¹zkami oceni³ jako niezbyt dobre, jednak¿e zauwa¿y³ równie¿,

¿e w ostatnim czasie nast¹pi³a lekka poprawa w tym zakresie (co wi¹za³ z nieda-

wnymi wyborami drugim zwi¹zku i czêœciow¹ zmiana sk³adu zarz¹du drugiej

organizacji).

Rada pracowników w przedsiêbiorstwie C powo³ana zosta³a w lutym 2007 r.

na podstawie porozumienia organizacji zwi¹zkowych. W jej sk³ad wchodzi po 3

przedstawicieli ka¿dej z organizacji. Nie zosta³o jednak¿e podpisane porozu-

mienie o wspó³pracy doprecyzowuj¹ce kompetencje rady i zasady wspó³pracy

pracodawcy z tym cia³em – co t³umaczone by³o brakiem woli po stronie praco-

dawcy. Jednoczeœnie jednak równie¿ strona pracownicza nie naciska³a na zawa-

rcie takiego porozumienia. Wynika to z faktu, ¿e radzie nie przypisuj¹ oni

wielkiego praktycznego znaczenia. Sk³ad rady pokrywa siê ze sk³adem

zarz¹dów organizacji zwi¹zkowych, co oznacza, ¿e w praktyce rolê rady odgry-

waj¹ organizacje zwi¹zkowe.

W koncernie dzia³a europejska rada zak³adowa, a przedstawicielem w ERZ

z omawianego przedsiêbiorstwa jest cz³onek zwi¹zku lokalnego. Przedstawiciel

pracodawcy podkreœli³, ¿e spotkania ERZ maj¹ miejsce dwa razy do roku w sie-

dzibie koncernu. Ze strony koncernu bierze w nich udzia³ prezydent, co œwiad-

czy o przyk³adaniu du¿ej wagi do kwestii przekazywania informacji o sytuacji

ekonomicznej i gospodarczej organizacji jej pracownikom.

W zwi¹zku z funkcjonowaniem organizacji zwi¹zkowych nie ma potrzeby

odwo³ywania siê do niesformalizowanych przedstawicielstw pracowników.

U pracodawcy funkcjonuj¹ zarówno regulamin pracy jak i wynagradzania.

Sugestie co do wprowadzania zmian wychodz¹ zarówno od strony pracodaw-

cy, jak i od strony zwi¹zkowej. Czêœæ postulatów zwi¹zkowych zosta³a uwzglê-

dniona. W zwi¹zku z proponowanymi zmianami powo³ana zosta³a komisja,

której celem mia³o byæ docelowo opracowanie treœci uk³adu zbiorowego pracy.

Ostatecznie cel ten nie zosta³ osi¹gniêty. Pracodawca pozytywnie ocenia postawê

zwi¹zku w zakresie negocjacji nad zmianami w regulaminach. Podkreœla brak ra-

dykalnych postaw dzia³aczy zwi¹zkowych, co w po³¹czeniu z przekazywaniem

jasnego obrazu sytuacji ekonomicznej spó³ki pozwala osi¹gaæ kompromis. Ponad-

to mocno podkreœlana jest odpowiedzialnoœæ zwi¹zków zawodowych, co
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wyp³ywa zdaniem przedstawiciela pracodawcy ze zrozumienia, ¿e w interesie

pracowników le¿y rozwój spó³ki.

Co roku odbywaj¹ siê negocjacje p³acowe (wynagrodzenia stanowi¹ zreszt¹

jedne z tradycyjnych punktów spornych, zdaniem przedstawiciela pracodawcy

wynika to z porównywania poziomu p³ac w spó³ce funkcjonuj¹cej w Polsce

z p³acami szwedzkimi). Z inicjatyw¹ podwy¿ek wychodzi strona zwi¹zkowa.

Obie strony podkreœlaj¹ d¹¿enie do kompromisu w tej kwestii, aczkolwiek nie-

kiedy rozmowy maj¹ nerwowy przebieg. Ostatecznie zawsze do tej pory uda-

wa³o siê znaleŸæ rozwi¹zanie akceptowane zarówno przez stronê zwi¹zkow¹,

jak i stronê pracodawcy (dodatkowo ustalenia te wymagaj¹ zatwierdzenia na

poziomie koncernu). Warto podkreœliæ, i¿ dzia³acze zwi¹zkowi zdaj¹ sobie spra-

wê z faktu, ¿e rol¹ zarz¹du jest osi¹gniêcie jak najkorzystniejszych efektów eko-

nomicznych, a tak¿e z faktu, ¿e pozornie niewielka podwy¿ka w skali roku

i w skali ca³ej spó³ki oznacza znaczne koszty.

Na odrêbn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e oprócz zwiêkszania wynagrodzenia

zasadniczego strona zwi¹zkowa d¹¿y do wprowadzania dodatkowych sk³adni-

ków wynagrodzenia. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ zakoñczone sukcesem roz-

mowy o wprowadzeniu dodatku sta¿owego (przedstawiciel NSZZ „Solidarnoœæ”

wskazywa³ na dosyæ otwart¹ postawê pracodawcy w tym zakresie), a tak¿e na

fakt corocznej wyp³aty nagrody rocznej (co równie¿ stanowi przedmiot rozmów).

Regulamin zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych obowi¹zuje

w obecnej wersji od 2007 r. W jego treœci uwzglêdniane by³y postulaty strony

zwi¹zkowej. Na mocy regulaminu funkcjonuje komisja socjalna sk³adaj¹ca siê

z 7 cz³onków po trzech z ka¿dej organizacji zwi¹zkowej oraz jednego przedsta-

wiciela pracodawcy. Zdaniem przewodnicz¹cego organizacji zwi¹zkowej NSZZ

„Solidarnoœæ” fundusz funkcjonuje bardzo dobrze. Merytoryczne decyzje co do

przyznawania œwiadczeñ podejmowane s¹ przez przedstawicieli zwi¹zków za-

wodowych, a pracodawca je akceptuje. Wy³¹czn¹ okolicznoœci¹, w której mog³a

by mieæ miejsce odmowa akceptacji decyzji komisji, by³aby jej sprzecznoœæ

z prawem.

W historii spó³ki nie mia³y miejsca porozumienia zawierane w zwi¹zku

z przejêciem czêœci lub ca³oœci zak³adu pracy przez pracodawcê.

W zakresie ochrony pracy powo³ana zosta³a komisja BHP, a tak¿e funkcjo-

nuje spo³eczna inspekcja pracy (2 inspektorów, obaj z NSZZ „Solidarnoœæ”). Na-

le¿y podkreœliæ, ¿e obie strony zdecydowanie podkreœlaj¹ bardzo wysoki

poziom dba³oœci o bezpieczeñstwo w zak³adzie pracy (w du¿ym stopniu

wp³ywa na to polityka i standardy koncernu). Obie strony wskazywa³y sytuacje,

w których uwzglêdnione zosta³y uwagi organizacji zwi¹zkowej w zakresie

spraw BHP, np. w zakresie dostêpnoœci do wody (zarówno w du¿ych pojemni-

kach jak i mineralnej w butelkach), wykonania dodatkowych œwietlików
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(s³u¿¹cych zarówno zwiêkszeniu jasnoœci w okreœlonych miejscach hali produ-

kcyjnej, jak i zapewniaj¹cych lepsz¹ wentylacjê powietrza), czy te¿ rozmowy

dotycz¹ce zmniejszania negatywnego wp³ywu wykonywanej pracy na zdrowie

pracowników (np. okresów, po których pracownicy wykonuj¹cy pracê

uci¹¿liw¹ przesuwani s¹ na inne stanowiska odpowiadaj¹ce ich kwalifikacjom).

W spó³ce wprowadzony zosta³ regulamin telepracy w formie porozumienia

z organizacjami zwi¹zkowymi. Strona zwi¹zkowa zaaprobowa³a propozycje

pracodawcy w tym zakresie, bez ingerencji w treœæ regulaminu (dotyczy szcze-

gólnych stanowisk pracy, nie produkcyjnych).

W dalszej czêœci opisane zostan¹ kwestie dotycz¹ce porozumieñ antykryzy-

sowych. Tytu³em uzupe³nienia warto w tym miejscu odnotowaæ brak porozu-

mieñ zawieszaj¹cych zawieranych na podstawie art. 9� i 23�� Kodeksu pracy�
.

W 2009 r. mia³y miejsce zwolnienia grupowe w spó³ce co wynika³o ze œwia-

towego za³amania w bran¿y motoryzacyjnej. W wyniku zwolnieñ pracê straci³o

94 pracowników, przy czym pocz¹tkowe zamiary pracodawcy obejmowa³y

zwolnienie 108 osób. Pracodawca podj¹³ negocjacje z organizacjami zwi¹zkowy-

mi w celu zawarcia porozumienia reguluj¹cego zasady zwolnieñ grupowych.

Stronie pracowniczej na bie¿¹co przedstawiano informacje o sytuacji ekonomi-

cznej spó³ki, przede wszystkim sprowadzaj¹ce siê do informowania o poziomie

zamówieñ na produkowane autobusy. W wyniku negocjacji uda³o siê ustaliæ

nastêpuj¹ce rozwi¹zania os³onowe dla zwalnianych pracowników: oprócz od-

prawy otrzymywali oni dodatkowe œwiadczenie pieniê¿ne, w wypadku umów

o pracê na czas okreœlony d³ugoœæ okresu wypowiedzenia zosta³a ustalona na 1

miesi¹c, pracodawca zwolni³ wszystkich pracowników podlegaj¹cych zwolnie-

niu grupowemu z obowi¹zku œwiadczenia pracy i jednoczeœnie zobowi¹za³ siê

do niekorzystania z art. 167� Kodeksu pracy, tj. do zobowi¹zywania pracowni-

ków do wykorzystywania w okresie wypowiedzenia urlopów wypoczynkowych,

co wi¹za³o siê z przyjêciem obowi¹zku wyp³aty ekwiwalentu za niewykorzysta-

ny urlop.

Ostatecznie jednak nie uda³o siê zawrzeæ porozumienia w trybie ustawy

o zwolnieniach grupowych (organizacja zwi¹zkowa NSZZ „Solidarnoœæ” wska-

zywa³a na zbyt ma³e uwzglêdnianie jej postulatów, np. w zakresie zwiêkszenia

wysokoœci odpraw), a same zwolnienia odbywa³y siê w oparciu o wydany przez

pracodawcê regulamin. Skutkiem zwolnieñ grupowych by³ spór zbiorowy

(o czym poni¿ej).

U pracodawcy obowi¹zuje plan urlopów ustalany co roku. Za zgod¹ organi-

zacji zwi¹zkowych, wyra¿onej w porozumieniu, wprowadzona zosta³a przerwa
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urlopowa obejmuj¹ca oko³o 4 tygodnie w okresie wakacyjnym, kiedy wiêkszoœæ

pracowników korzysta z urlopów, co wynika z kwestii technologicznych.

Wspó³praca na tym polu uk³ada siê dobrze.

W sprawach indywidualnych podstawê dialogu stanowi lista imienna cz³on-

ków zwi¹zku przekazywana pracodawcy. Przedstawiciel spó³ki podkreœli³, ¿e

opinie wyra¿ane przez organizacjê zwi¹zkow¹ cechuj¹ siê du¿¹ racjonalnoœci¹.

Tytu³em przyk³adu wskazane by³y sytuacje, w których organizacja nie kwestio-

nowa³a zwolnieñ pracowników za picie alkoholu w pracy czy za kradzie¿e.

Z drugiej strony przedstawiciel strony zwi¹zkowej wskazywa³, ¿e w pewnych

sytuacjach interwencja zwi¹zku pozwala³a na zmianê sposobu ustania stosunku

pracy z rozwi¹zania na podstawie art. 52 Kodeksu pracy na porozumienie stron.

Organizacja zwi¹zkowa NSZZ „Solidarnoœæ” dwukrotnie wchodzi³a w spór

zbiorowy z pracodawc¹. Pierwszy zosta³ zg³oszony we wrzeœniu 2006 r. i trwa³

do pocz¹tku 2007 r. Przedmiotem by³o ¿¹danie podwy¿ek wynagrodzeñ, a tak-

¿e ingerencja pracodawcy w powstanie drugiego zwi¹zku (próba os³abienia po-

zycji NSZZ „Solidarnoœæ”). W rozwi¹zanie sporu zaanga¿owa³a siê strona

szwedzka i to zarówno koncern (który wp³ywa³ na zarz¹d spó³ki), jak i szwedz-

kie zwi¹zki zawodowe (które organizowa³y szkolenia dla polskich dzia³aczy).

Spór zakoñczy³ siê na etapie rokowañ. Organizacja zwi¹zkowa nie d¹¿y³a do

strajku, ze wzglêdu na œwiadomoœæ negatywnych konsekwencji takiego kroku

dla sytuacji ekonomicznej pracodawcy.

Drugi spór zbiorowy zosta³ zg³oszony w 2009 r. i dotyczy³ sposobu przepro-

wadzenia zwolnieñ grupowych (o czym wy¿ej). Równie¿ ten spór zakoñczy³ siê

na etapie rokowañ podpisaniem porozumienia. Pracodawca chcia³ unikn¹æ ze-

wnêtrznej ingerencji w wewnêtrzne sprawy spó³ki, zaœ organizacja zwi¹zkowa

traktowa³a spór przede wszystkim w kategorii wyra¿enia swojego niezadowole-

nia, równie¿ nie d¹¿¹c do strajku. Porozumienie to jest z kolei œciœle powi¹zane

z regulacjami ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracow-

ników i przedsiêbiorców, z tego te¿ wzglêdu kwestia dotycz¹ca porozumieñ

antykryzysowych omówiona zostanie w tym miejscu. Otó¿ pracodawca, ze

wzglêdu na brak zamówieñ na wytwarzane produkty, o czym informowa³

zwi¹zki zawodowe, wyszed³ z inicjatyw¹ zawarcia porozumienia w przedmio-

cie wyd³u¿enia okresu rozliczeniowego czasu pracy. Organizacje zwi¹zkowe

wyrazi³y na to zgodê (co mia³o miejsce ju¿ po zwolnieniach grupowych), jedna-

k¿e ostatecznie do zawarcie tego aktu nie dosz³o, z uwagi na uzyskanie zamó-

wieñ. Niemniej jednak strony, maj¹c na uwadze przeprowadzone ju¿ wczeœniej

zwolnienia grupowe i pragn¹c unikniêcia ich w przysz³oœci (pracodawca wska-

zuje m.in. na fakt, ¿e po okresie dekoniunktury pojawi siê potrzeba ponownego

zatrudnienia pracowników, a to wi¹¿e siê ze znacznymi kosztami, np. w zakre-

sie szkoleñ), przyjê³y porozumienie, w którym dopuœci³y w przysz³oœci skorzy-
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stanie z instrumentów antykryzysowych, co ma pozwoliæ na utrzymanie stanu

za³ogi nawet w wypadku problemów spó³ki. Zgodnie z tym porozumieniem

pracodawca bêdzie móg³ wyd³u¿yæ okres rozliczeniowy do 12 miesiêcy, a tak¿e

obni¿yæ wymiar czasu pracy pracowników do 80%, przy utrzymaniu wynagro-

dzenia na poziomie 90%. Nale¿y podkreœliæ, i¿ zawarte porozumienie nie stano-

wi jeszcze podstawy do korzystania przez pracodawcê z instrumentów

antykryzysowych, lecz raczej deklaracjê, i¿ w razie zaistnienia w przysz³oœci

trudnoœci ekonomicznych pierwszym rozwi¹zaniem branym pod uwagê przez

obie strony bêdzie korzystanie z instrumentów antykryzysowych, a nie siêganie

po zwolnienia grupowe. W chwili obecnej pracodawca sygnalizuje koniecznoœæ

zawarcia porozumienia antykryzysowego w zakresie przed³u¿enia okresu rozli-

czeniowego. Organizacja zwi¹zkowa jest generalnie otwarta na dialog w tej

sprawie, zdaj¹c sobie sprawê z faktu, ¿e ca³kowite odrzucenie propozycji praco-

dawcy mo¿e utrudniæ przysz³y dialog. Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e w porozu-

mieniu zawartym w 2009 r. pracodawca zobowi¹za³ siê do utrzymania stanu

zatrudnienia do koñca sierpnia 2010 r. Dzia³acz NSZZ „Solidarnoœæ” podkreœli³,

i¿ mimo tego, ¿e obiektywnie istnieje problem z zagwarantowaniem pracy dla

czêœci za³ogi (oko³o 150 osób) pracodawca przestrzega zaci¹gniêtego zobowi¹za-

nia, co równie¿ pozytywnie wp³ywa na stanowisko organizacji odnoœnie propo-

zycji pracodawcy.

Organizacje zwi¹zkowe nie korzysta³y tak¿e z procedury przewidzianej

w art. 29 ustawy o zwi¹zkach zawodowych. Pozosta³e kwestie (SIP, powo³anie

rady pracowników) zosta³y ju¿ wczeœniej opisane.

Przedsiêbiorca C nie jest objêty uk³adem zbiorowym pracy. Zosta³o nato-

miast zawarte porozumienie dotycz¹ce zasad udostêpniania organizacjom

zwi¹zkowym pomieszczeñ i zaplecza technicznego. Prawo do bezp³atnego ko-

rzystania z pomieszczenia zagwarantowa³a sobie organizacja zak³adowa NSZZ

„Solidarnoœæ”. Pomieszczenie to jest wyposa¿one w sprzêt biurowy (telefon,

kserokopiarka, komputer, drukarka), a koszty obci¹¿aj¹ pracodawcê.

W tym miejscu nale¿y nieco uwagi poœwiêciæ temu, ¿e obie strony podkreœlaj¹

znaczenie dialogu w oparciu o niesformalizowane procedury. O ile bowiem raz

w miesi¹cu ma miejsce spotkanie zarz¹du spó³ki z przedstawicielami organizacji

zwi¹zkowych, o tyle ka¿dego dnia przewodnicz¹cy organizacji zak³adowej

NSZZ „Solidarnoœæ” odwiedza przedstawiciela zarz¹du w³aœciwego ds.

wspó³pracy ze zwi¹zkami zawodowymi. Zarówno dzia³acz zwi¹zkowy, jak

i cz³onek zarz¹du spó³ki zwracaj¹ uwagê, ¿e jest to bardzo dobra platforma wy-

miany bie¿¹cych informacji o sytuacji w spó³ce. Podkreœlone zosta³o, ¿e dodat-

kowym atutem takiego zwyczaju jest u³atwienie utrzymania wzajemnych relacji

na dobrym poziomie.
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3.4. Przedsiêbiorstwo D

Przedsiêbiorstwo D Sp. z o.o. dzia³a w bran¿y energetycznej. G³ównym

przedmiotem dzia³alnoœci spó³ki D jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej.

Przedsiêbiorstwo D jest spó³k¹ komunaln¹ – wszystkie udzia³y w spó³ce s¹

w³asnoœci¹ gminy. Spó³ka powsta³a i funkcjonuje celem realizacji zadañ gospo-

darczych o szczególnym charakterze. Misj¹ przedsiêbiorstwa D jest realizacja

czêœci zadañ w³asnych gminy polegaj¹cych na zaspokajaniu potrzeb mieszkañ-

ców w zakresie zaopatrzenia w energiê ciepln¹ (por. art. 7 ust. 1 pkt 3 w zw.

z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym��).

Funkcje w³aœciciela spe³nia prezydent miasta, w spó³ce powo³ano radê nad-

zorcz¹. Organem prowadz¹cym sprawy spó³ki, w tym równie¿ czynnoœci z za-

kresu prawa pracy, jest 1-osobowy zarz¹d, którego cz³onek w strukturze

organizacyjnej przedsiêbiorstwa sprawuje funkcjê dyrektora. Poprzednikiem

prawnym spó³ki D by³o Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej, które

w wyniku procesu komercjalizacji w latach 90. przekszta³cono w kilka spó³ek,

w tym D Sp. z o.o. Przedsiêbiorstwo D zatrudnia aktualnie 39 pracowników,

w strukturze organizacyjnej przedsiêbiorstwa przewidziane s¹ 43 etaty. Aktualny

stan zatrudnienia ukszta³towany jest efektami prowadzonego w spó³ce w latach

2008 i 2009 procesu restrukturyzacji. W 2008 roku z uwagi na znaczne wahania

cen wêgla na œwiatowych rynkach, przerost zatrudnienia i nieefektywnie zorga-

nizowan¹ strukturê spó³ka ponios³a stratê finansow¹. Nad spó³k¹ zawis³o wid-

mo upad³oœci, co sta³o siê motorem do przeprowadzenia restrukturyzacji.

Realizacji koniecznego dla spó³ki przedsiêwziêcia podj¹³ siê nowo powo³any

zarz¹d. Przed rozpoczêciem restrukturyzacji w spó³ce by³o zatrudnionych 53

pracowników. W procesie restrukturyzacji, o którym szczegó³owo w nastêpnej

czêœci, zredukowano wielkoœæ zatrudnienia i uefektywniono strukturê organiza-

cyjn¹. Wielkoœæ zatrudnienia, szczególna misja, jak i publiczny profil w³aœciciela

spó³ki s¹ nie bez znaczenia dla standardu i stopnia rozwoju dialogu spo³eczne-

go w przedsiêbiorstwie.

W przedsiêbiorstwie D funkcjonuje zak³adowa organizacja zwi¹zkowa –

NSZZ „Solidarnoœæ” przy D. Z nazwy organizacji zwi¹zkowej ³atwo odczytaæ jej

przynale¿noœæ do struktur reprezentatywnego�� ogólnopolskiego zwi¹zku za-

wodowego NSZZ „Solidarnoœæ”. Zgodnie z informacj¹ podan¹ przez organiza-

cjê zwi¹zkow¹ zrzesza ona 20 pracowników przedsiêbiorstwa, a wiêc oko³o 50%

za³ogi. Solidarnoœæ jest wiêc w spó³ce D organizacj¹ zwi¹zkow¹ reprezenta-

tywn¹ w rozumieniu art. 241�� § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Jak wy¿ej wskazano
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sprawy spó³ki D prowadzi 1-osobowy zarz¹d - liczba osób szczególnie chronio-

nych z uwagi na dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ okreœlona jest wiêc zgodnie z metod¹

proporcjonaln¹, korzystniejsz¹ w takim uk³adzie warunków dla ZOZ (por. art.

32 ust. 3-5 ustawy o zwi¹zkach zawodowych). Co interesuj¹ce, tylko jedna

z osób typowanych uchwa³¹ zarz¹du ZOZ (tu: 3-osobowa Komisja Zak³adowa)

jako szczególnie chronione wchodzi w sk³ad zarz¹du organizacji zwi¹zkowej tej

kadencji. Druga z osób chronionych nie pe³ni ¿adnych funkcji w strukturach or-

ganizacji zwi¹zkowej - jest jej „szeregowym” (niepe³ni¹cym ¿adnych funkcji)

cz³onkiem. W kwietniu 2009 roku zarz¹d ZOZ dorêczy³ pracodawcy uchwa³ê,

na mocy której dokonano zmiany listy osób szczególnie chronionych. Zarz¹d

ZOZ utrzyma³ ochronê dla jednego z cz³onków zarz¹du ZOZ, zmieniono nato-

miast drug¹ osobê – szczególn¹ ochronê uzyska³ inny „szeregowy” (niepe³ni¹cy

¿adnych funkcji) cz³onek organizacji zwi¹zkowej. Z informacji posiadanych

przez zarz¹d nie wynika, i¿ obaj kolejno objêci szczególn¹ ochron¹ cz³onkowie

ZOZ niepe³ni¹cy w strukturze zwi¹zku jakichkolwiek funkcji byli upowa¿nieni

przez organizacjê zwi¹zkow¹ do jej reprezentowania wobec pracodawcy.

W stosunkach pomiêdzy pracodawc¹ a organizacj¹ zwi¹zkow¹ funkcjonuje tylko

uchwa³a, w której wskazano osoby szczególnie chronione. Równie¿ w praktyce

dialogu prowadzonego na poziomie przedsiêbiorstwa nie zdarzy³o siê, aby któ-

rykolwiek z osób szczególnie chronionych, a niebêd¹ca cz³onkiem zarz¹du ZOZ

reprezentowa³a jej interesy wobec pracodawcy. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy

o zwi¹zkach zawodowych pracodawca bez zgody zarz¹du zak³adowej organi-

zacji zwi¹zkowej nie mo¿e wypowiedzieæ, rozwi¹zaæ ani jednostronnie zmieniæ

warunków stosunku pracy z imiennie wskazanymi uchwa³¹ zarz¹du jego cz³on-

kami lub z innym pracownikami bêd¹cymi cz³onkami danej zak³adowej organi-

zacji zwi¹zkowej, upowa¿nionymi do reprezentowania tej organizacji wobec

pracodawcy albo organu lub osoby dokonuj¹cej za pracodawcê czynnoœci

w sprawach z zakresu prawa pracy. Praktyka ZOZ w tym zakresie jest niezgod-

na z art. 32 ustawy o zwi¹zkach zawodowych. Trafnie orzek³ S¹d Najwy¿szy

w sprawie PK 616/02��, i¿ celem wy¿ej wskazanego przepisu jest ochrona

dzia³aczy zwi¹zkowych poprzez zagwarantowanie im niezale¿noœci w wykony-

waniu ich funkcji. Przepisy wyznaczaj¹ce podmiotowy zakres tej ochrony maj¹

charakter regulacji szczególnej i nie powinny byæ wyk³adane rozszerzaj¹co. Wy-

daje siê, i¿ ZOZ w D powinna obj¹æ ochron¹ osoby upowa¿nione do reprezen-

tacji jej interesów wobec pracodawcy. Jednoczeœnie pracodawca nie podejmuje

¿adnych kroków w tym przedmiocie. Zgodnie z oœwiadczeniem zarz¹du,

dwóch pracowników chronionych przed zakoñczeniem stosunku pracy z tytu³u

dzia³alnoœci zwi¹zkowej nie stanowi istotnego utrudnienia w swobodzie

zarz¹dzania personelem i chocia¿ zarz¹d jest œwiadomy treœci art. 32 ust. 1 usta-
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wy o zwi¹zkach zawodowych, z uwagi na troskê o jakoœæ dialogu z partnerem

spo³ecznym nie podejmuje ¿adnych kroków w tym zakresie. W przedsiêbior-

stwie D prawo do zwolnienia z obowi¹zku œwiadczenia pracy, bior¹c pod uwa-

gê liczbê cz³onków zrzeszonych w organizacji zwi¹zkowej (20 cz³onków),

przys³uguje jednemu pracownikowi w wymiarze 20 godzin miesiêcznie.

W praktyce przedsiêbiorstwa dzia³acze organizacji zwi¹zkowej s¹ zwalniani

z obowi¹zku œwiadczenia pracy dla realizacji funkcji zwi¹zkowych. Obie strony

dialogu stwierdzaj¹, i¿ prawo do zwolnienia z obowi¹zku œwiadczenia pracy

jest w spó³ce realizowane.

Zrzeszaj¹ca 20 pracowników spó³ki D „Solidarnoœæ” zajmuje pomieszczenie

w pe³ni wyposa¿one w urz¹dzenia biurowe. Strony dialogu spo³ecznego nie

podpisa³y w tym zakresie umowy w formie pisemnej. Przepis art. 33 ustawy

o zwi¹zkach zawodowych jest w przedsiêbiorstwie stosowany w drodze ustnej

umowy o nieodp³atne udostêpnianie pomieszczenia wraz z wyposa¿eniem.

Zasada nieodp³atnoœci dotyczy równie¿ kosztów eksploatacji pomieszczenia –

mediów (w tym telefonu, aktualnie tak¿e dostêpu do internetu), kosztów

sprz¹tania pomieszczenia et cetera. Konsensus w tym zakresie ukszta³towa³ siê

dziesi¹tki lat temu, a partnerzy spo³eczni zgodnie oœwiadczaj¹, i¿ w historii

wspó³pracy nie zdarzy³y siê konflikty, których pod³o¿em by³aby realizacja art.

33 ustawy o zwi¹zkach zawodowych.

W spó³ce D funkcjonuje rada pracowników. Radê pracowników powo³ano

w okresie, w którym zatrudniano oko³o 55 pracowników. Zgodnie z art. 1 ust. 2

ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadza-

niu z nimi konsultacji przepisy ustawy stosuje siê do pracodawców wyko-

nuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zatrudniaj¹cych co najmniej 50 pracowni-

ków. Wielkoœæ zatrudnienia, która jest granic¹ obowi¹zywania ustawy nale¿y

obliczaæ zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o informowaniu – bior¹c pod uwagê prze-

ciêtn¹ liczbê zatrudnionych w ramach stosunku pracy w okresie ostatnich 6

miesiêcy przed dniem powiadomienia o wyborach cz³onków rady pracowni-

ków. Jak wy¿ej wskazano, w przedsiêbiorstwie D przeprowadzono proces re-

strukturyzacji. W wyniku przeprowadzonej w ramach restrukturyzacji redukcji

zatrudnienia spó³ka D aktualnie zatrudnia 41 pracowników, a wiêc poni¿ej usta-

wowej granicy. Zmniejszenie siê w procesie restrukturyzacji liczby zatrudnio-

nych pracowników poni¿ej wymaganej ustaw¹ liczby nie powoduje skrócenia

kadencji rady pracowników. Wynika to wprost ze zaktualizowanego brzmienia

art. 11 ust. 3 ustawy o informowaniu. Zmiana wy¿ej wskazanego przepisu

wesz³a w ¿ycie w dniu 14 czerwca 2008 r.�� Jej celem by³o zapewnienie funkcjo-

nowania wybranej rady pracowników w przypadkach, w których w okresie jej
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kadencji nast¹pi spadek zatrudnienia poni¿ej poziomu okreœlonego w art. 1 ust.

2 ustawy o informowaniu. Zmiana prawa mia³a na celu zapobiegnie przypad-

kom wielokrotnych, nastêpuj¹cych po sobie wyborów cz³onków rady pracowni-

ków u pracodawców o fluktuuj¹cym poziomie zatrudnienia. Wydaje siê jednak,

¿e nowelizacja nie usunê³a wszystkich w¹tpliwoœci w zakresie podmiotowych

aspektów stosowania ustawy, czego przyk³adem mo¿e byæ przypadek przedsiê-

biorstwa D. Po obni¿eniu stanu zatrudnienia w przedsiêbiorstwie do 41 pracow-

ników wszystkie strony dialogu spo³ecznego – w tym przypadku wybieraj¹ca

radê pracowników za³oga, reprezentuj¹ca jej interesy organizacja zwi¹zkowa

oraz pracodawca wyra¿a³y wolê funkcjonowania rady pracowników równie¿

w nastêpnych kadencjach. O ile takie d¹¿enie dla strony pracowniczej by³o

oczywiœcie uzasadnione, to wola przeprowadzenia wyborów do kolejnej rady

po stronie pracodawcy w tym przypadku uzasadniona by³a zakoñczeniem okresu

restrukturyzacji, który by³ okresem trudnym dla obu stron, chêci¹ podkreœlenia

dobrych intencji oraz unikniêcia ewentualnego zarzutu dalszego uszczuplania

uprawnieñ pracowników. Przy dobrej woli z obu stron pojawi³ siê problem

prawny, którego pod³o¿em by³ art. 1 ust. 2 ustawy o informowaniu. Zgodnie

z wy¿ej wskazanym przepisem ustawa o informowaniu w ogóle nie znajduje

zastosowania do przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych mniej ni¿ 50 pracowników.

Pomimo w¹tpliwoœci natury prawnej w przedsiêbiorstwie ostatecznie przepro-

wadzono wybory do nowej rady pracowników, zachowuj¹c wszystkie warunki

wynikaj¹ce z ustawy o informowaniu. Wydaje siê, ¿e pomimo dokonania aktu

wyboru tego organu na kolejn¹ kadencjê z uwagi na surowe brzmienie art. 1

ust. 2 ustawy o informowaniu nowo powo³ana rada pracowników nie bêdzie

mog³a egzekwowaæ szeregu uprawnieñ gwarantowanych w ustawie. W szcze-

gólnoœci trudno by³oby rozstrzygn¹æ sytuacjê, w której pracodawca odmówi³by

udzielenia radzie pracowników informacji, skonsultowania z ni¹ okreœlonej

sprawy b¹dŸ wypowiedzia³ stosunek pracy jej cz³onkowi (por. art. 13, 14, 17

ustawy o informowaniu). Rozwi¹zanie zasygnalizowanego problemu wykracza

poza zakres niniejszego opracowania. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e byæ mo¿e

nale¿a³oby zmieniæ sformu³owanie przepisu art. 1 ust. 2 ustawy o informowaniu

w taki sposób, aby do przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych powy¿ej 50 pracowni-

ków adresowaæ obowi¹zek podjêcia dialogu w przypadku inicjatywy powo³ania

rady pracowników, a jednoczeœnie nie zamykaæ czy nie utrudniaæ mo¿liwoœci

do podjêcia takiego dialogu przedsiêbiorcom zatrudniaj¹cym ni¿sz¹ liczbê pra-

cowników, ale wyra¿aj¹cym wolê jego podjêcia ��.
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W spó³ce D obowi¹zuje regulamin pracy. Treœæ regulaminu zosta³a uzgod-

niona z funkcjonuj¹c¹ w przedsiêbiorstwie ZOZ. Konsensus w tej sprawie zo-

sta³ osi¹gniêty bez wiêkszych trudnoœci. Rozmowy w sprawie regulaminu

przebiega³y w spokojnej atmosferze dialogu. Regulamin pracy zmieniany by³ od

2004 r. czterokrotnie, ka¿da zmiana by³a uzgadniana z funkcjonuj¹c¹ w przed-

siêbiorstwie organizacj¹ zwi¹zkow¹. Pierwsza zmiana dokonana w 2004 r. doty-

czy³a usuniêcia z regulaminu pracy postanowienia dyskryminuj¹cego, niezgod-

nego przy tym z art. 85 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z treœci¹ regulaminu

w dawnym brzmieniu wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na sta-

nowiskach nierobotniczych wyp³acane by³o najpóŸniej w ostatnim dniu mie-

si¹ca, za który by³o nale¿ne. Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych wyp³acane by³o w dniu 10 nastêpnego miesi¹ca.

Postanowienie zast¹piono jednym standardem dla wszystkich grup pracowni-

ków. Aktualnie wynagrodzenie za pracê powinno byæ wyp³acone najpóŸniej

w ostatnim dniu miesi¹ca – osi¹gniêto przy tym wymóg niezw³ocznoœci posta-

wiony przez ustawodawcê w art. 85 § 2 Kodeksu pracy. Pozosta³e zmiany prze-

prowadzone w ostatnich latach przeprowadzone zosta³y w 2009 r. w zwi¹zku

z procesem restrukturyzacji przedsiêbiorstwa spó³ki. Przede wszystkim zmie-

niono systemy i rozk³ady czasu pracy w przedsiêbiorstwie. Nale¿y odnotowaæ,

¿e zmiany nie tylko mia³y s³u¿yæ uefektywnieniu procesu pracy, ale i równie¿,

je¿eli nie przede wszystkim, podyktowane by³y socjalno-bytowymi potrzebami

pracodawców. Jednym z postulatów organizacji zwi¹zkowej by³a zmiana przy-

jêtego w przedsiêbiorstwie czterobrygadowego systemu czasu pracy opartego

na 8-godzinnej normie czasu pracy. Reprezentacja pracowników sygnalizowa³a,

¿e system zmianowy przy normie dobowej 8-godzinnej by³ dla pracowników

uci¹¿liwy, negatywnie przek³adaj¹c siê na efektywnoœæ pracowników tak w ¿y-

ciu prywatnym, jak i zawodowym. Na potrzeby restrukturyzacji w spó³ce prze-

prowadzono szereg badañ audytowych. Jednym z takich badañ by³ audyt

personalno-organizacyjny, który potwierdzi³ w¹tpliwoœci zg³aszane przez re-

prezentacjê pracowników. Po konsultacjach eksperckich nowy zarz¹d przygoto-

wa³ projekt zmian do regulaminu pracy wprowadzaj¹cy dla pracowników

pracuj¹cych przy produkcji system równowa¿nego czasu pracy z 12-godzinn¹

norm¹ dobow¹ realizowan¹ w dwóch zmianach (a nie w systemie 3-zmiano-

wym jak dotychczas). Wprowadzenie nowego systemu czasu pracy dla czêœci

zatrudnionych w przedsiêbiorstwie D pracowników mo¿e s³u¿yæ jako akademi-

cki przyk³ad owocnego dialogu pomiêdzy pracodawc¹ a stron¹ pracownicz¹. Po

zasygnalizowaniu przez pracodawcê reprezentacji pracowników zamiaru prze-

prowadzenia zmian restrukturyzacyjnych, ta zg³osi³a wy¿ej opisany postulat
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w zakresie czasu pracy. Po konsultacjach eksperckich pracodawca przygotowa³

projekt zmiany odpowiedniego aktu wewn¹trzzak³adowego, który po uzgod-

nieniu z organizacj¹ zwi¹zkow¹ wszed³ w ¿ycie i aktualnie obowi¹zuje w prze-

dsiêbiorstwie z po¿ytkiem dla obu stron dialogu i jego beneficjentów –

pracowników. Pozosta³e zmiany do regulaminu pracy podyktowane by³y konie-

cznoœci¹ jego dostosowania do zmieniaj¹cych siê aktów prawnych wy¿szego

rzêdu. Z uwagi na powy¿sze pracodawca i zak³adowa organizacja zwi¹zkowa

uzgadnia³a kolejne zmiany do regulaminu zgodnie – bez zastrze¿eñ, w¹tpliwoœci

czy rozbie¿nych stanowisk. Obie strony dialogu zgodnie oœwiadczy³y, i¿ potrze-

ba wprowadzenia kolejnych „technicznych” zmian do regulaminu pracy by³a

uzasadniona i s¹ usatysfakcjonowane przebiegiem uzgodnieñ. Ukszta³towana

w procesie dialogu treœæ regulaminu pracy jest zgodna z normami prawem

przepisanymi, co potwierdzi³y kontrole Pañstwowej Inspekcji Pracy.

W spó³ce nie wprowadzono regulaminu wynagradzania. Postanowienia do-

tycz¹ce wynagrodzeñ i innych œwiadczeñ zwi¹zanych z prac¹ s¹ wyczerpuj¹co

uregulowane w zawartym pomiêdzy organizacj¹ zwi¹zkow¹ a pracodawc¹

zak³adowym uk³adzie zbiorowym pracy, o którym w dalszej czêœci opracowa-

nia. W uk³adzie zbiorowym pracy zawartym w przedsiêbiorstwie D nie zawarto

porozumienia o nietworzeniu zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych po-

mimo teoretycznej mo¿liwoœci wynikaj¹cej z art. 4 ustawy o zak³adowym fun-

duszu œwiadczeñ socjalnych. Organizacja zwi¹zkowa nie wyrazi³aby zgody na

takie postanowienie. Zawarcie tego typu porozumienia nie jest te¿ celem praco-

dawcy. Dyrektor-cz³onek jednoosobowego zarz¹du spó³ki podkreœla, ¿e rozu-

mie socjalne potrzeby pracowników. Z drugiej strony, odpis na zak³adowy

fundusz w wysokoœci wynikaj¹cej z ustawy nie jest najpowa¿niejsz¹ pozycj¹ na

liœcie kosztów prowadzonej dzia³alnoœci. Nawet w najtrudniejszej sytuacji go-

spodarczej, w której spó³ka znalaz³a siê na prze³omie lat 2008 i 2009 nie istnia³a

w spó³ce ekonomiczna koniecznoœæ rezygnacji z funduszu. Nale¿y równie¿

zwróciæ uwagê, i¿ D jest spó³k¹ nale¿¹c¹ do gminy, a wiêc przedsiêbiorc¹ reali-

zuj¹cym cele publiczne, w którym maksymalizacja zysku schodzi na dalszy plan

w strukturze celów dzia³alnoœci. Równie¿ ta ostatnia z cech przedsiêbiorstwa D

ma niebagatelny wp³yw na podejœcie zarz¹du do kwestii zak³adowego funduszu

œwiadczeñ socjalnych. Przy okazji prowadzonej w latach 2008–2009 restruktury-

zacji zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych objêto badaniami audytowymi.

Badania wykaza³y, ¿e regulamin funduszu przyjêty jeszcze w 1994 roku i od

tamtego czasu jest nienowelizowany w du¿ej mierze nieaktualny, nie spe³nia

wymogów ustawy o zak³adowym funduszu, a w niektórych czêœciach zawiera

postanowienia dyskryminuj¹ce. Bior¹c pod uwagê wnioski wynikaj¹ce z analizy

prawnej, pracodawca w ostatniej fazie restrukturyzacji wyst¹pi³ z projektem

przyjêcia nowego regulaminu zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych.
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Organizacja zwi¹zkowa pozytywnie odnios³a siê do propozycji i przyst¹piono

do uzgadniania projektu przedstawionego przez pracodawcê. Przedstawiciele

pracowników zg³osili kilka propozycji zmian do projektu regulaminu obej-

muj¹cych m.in. definicjê uprawnionego do œwiadczeñ z funduszu dziecka pra-

cownika czy te¿ ujêcie w katalogu osób uprawnionych do paczek choinkowych

emerytów i rencistów. Pracodawca przyj¹³ propozycje zmian do projektu. Po

uzgodnieniu treœci projektu wprowadzono nowy regulamin œwiadczeñ socjal-

nych. Nowowprowadzony regulamin jest pozytywnym skutkiem podejmowa-

nego w przedsiêbiorstwie dialogu. Pracodawca podkreœla³, i¿ bez wzglêdu na

g³ówne Ÿród³o finansowania traktuje zak³adowy fundusz jako œrodki nale¿¹ce

do pracowników. Projekt nowego regulaminu mia³ na celu tylko usuniêcie wy-

krytych nieprawid³owoœci i u³atwienie pracownikom gospodarowania œrodkami.

Dziêki zaanga¿owaniu pewnego wysi³ku pracodawca zapewni³ pracownikom

sprawiedliwy, efektywny i zgodny z ustaw¹ system redystrybucji gromadzone-

go funduszu socjalnego. Komisja Socjalna sk³ada siê w ca³oœci z reprezentantów

pracowników, z g³osem doradczym w jej zebraniach mog¹ wzi¹æ udzia³ przed-

stawiciele: rady pracowników oraz pracodawcy. Przedstawiciele zwi¹zków za-

wodowych oceniaj¹ pozytywnie nie tylko przyjêcie nowego regulaminu

zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych, ale i postawê pracodawcy w tym

zakresie.

W spó³ce funkcjonuje plan urlopów. Jest on uzgadniany z pracownikami

przez kierowników poszczególnych dzia³ów i zatwierdzany przez zarz¹d. Za-

równo strona pracownicza, jak i pracodawca nie zg³osi³y ¿adnych uwag w tym

przedmiocie. Nie powo³ano spo³ecznego inspektora pracy. W ocenie organizacji

zwi¹zkowej stan bezpieczeñstwa i higieny pracy w przedsiêbiorstwie jest zado-

walaj¹cy. Obie strony pozytywnie oceniaj¹ dialog prowadzony w tym zakresie.

W przedsiêbiorstwie D zawarto „Zak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy dla Pra-

cowników D”. Uk³ad stanowi w du¿ej mierze powtórzenie norm prawa po-

wszechnie obowi¹zuj¹cego, co jest ró¿nie oceniane w doktrynie. Najwiêksz¹

wartoœci¹ uk³adów zbiorowych pracy jest w³aœnie ukszta³towanie w procesie

dialogu spo³ecznego postanowieñ korzystniejszych dla pracowników, standar-

dów wy¿szych ani¿eli minimalne gwarancje ustawowe. W dalszej czêœci stu-

dium opisane wiêc zostan¹ tylko te postanowienia uk³adu, które stanowi¹ now¹

jakoœæ normatywn¹ w stosunku do powszechnych Ÿróde³ prawa pracy. W pier-

wszej kolejnoœci nale¿y opisaæ uregulowan¹ w uk³adzie kwestiê wynagrodzeñ.

Zgodnie z uk³adem wynagrodzenie zasadnicze okreœla siê na podstawie katego-

rii zaszeregowania i stanowisk pracy. Interesuj¹ce, i¿ uk³ad zbiorowy pracy

w brzmieniu historycznym zawiera³ podzia³ na dwie tabele p³ac – jedn¹ poœwiê-

con¹ pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i drug¹ adre-

sowan¹ do pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych.
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Aktualnie funkcjonuje ujednolicona tabela, w której do poszczególnych katego-

rii zaszeregowania przyporz¹dkowane s¹ zarówno stanowiska o charakterze ro-

botniczym, jak i nierobotniczym. Zmiany w tym zakresie koresponduj¹ z wy¿ej

opisanymi zmianami w regulaminie pracy. Ich celem by³o dostosowanie norm

uk³adu do wspó³czesnych stosunków spo³ecznych oraz przepisów o charakte-

rze antydyskryminacyjnym. Poza wynagrodzeniem zasadniczym, którego mini-

malne i maksymalne granice dla poszczególnych kategorii zaszeregowania

ustalono w tabeli p³ac w uk³adzie uregulowano prawo do dodatku za pracê w

systemie zmianowym, jak równie¿ dodatkowe wynagrodzenie za ka¿d¹ godzi-

nê dy¿uru domowego realizowanego przez pracownika. W ujêciu historycznym

w uk³adzie w jego wczeœniejszym brzmieniu uregulowane by³y dodatki: za kie-

rowanie brygad¹ oraz za pilnowanie mienia. Pracodawca d¹¿y³ do rezygnacji z

postanowieñ o obu dodatkach. Straci³y one racjê bytu w wyniku procesu restru-

kturyzacji. Wy¿ej opisane zmiany w zakresie czasu pracy pracowników produ-

kcyjnych (likwidacja systemu czterobrygadowego) poci¹gnê³a za sob¹ brak

pracowników, którym nale¿a³oby wyp³acaæ dodatek z tytu³u kierowania bry-

gad¹. W zakresie dodatku za pracê przy pilnowaniu mienia – w zwi¹zku z insta-

lacj¹ w przedsiêbiorstwie spó³ki systemu monitoringu oraz z uwagi na zlecenie

pilnowania mienia wchodz¹cego w sk³ad przedsiêbiorstwa zewnêtrznemu pod-

miotowi prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie ochrony mienia

wœród pracowników przedsiêbiorstwa nie by³o osób, które nabywa³yby prawo

do drugiego z wy¿ej wymienionych dodatków. Organizacja zwi¹zkowa

dzia³aj¹ca w przedsiêbiorstwie D jest negatywnie nastawiona do jakichkolwiek

zmiany w uk³adzie na niekorzyœæ pracowników i w pierwszej fazie negocjacji

d¹¿y³a do utrzymania wy¿ej opisanych postanowieñ uk³adu. Pracodawcy uda³o

siê przekonaæ przedstawicieli zwi¹zków zawodowych. Istotne dla uzyskania

zgody organizacji zwi¹zkowej i osi¹gniêcia konsensusu w przedmiotowej kwe-

stii by³a kompleksowa prezentacja zamierzeñ restrukturyzacyjnych, których ele-

mentem w ostatniej fazie by³o podniesie wynagrodzeñ zasadniczych dla

pracowników spó³ki. W tym przypadku pozytywne efekty dialogu zosta³y

osi¹gniête dziêki w³aœciwemu przep³ywowi informacji. W zakresie innych ele-

mentów wynagrodzenia – specyfika bran¿y dzia³alnoœci spó³ki (koniecznoœæ

prowadzenia nadzoru serwisowego nad sieci¹ ciep³ownicz¹) wymaga³a wyko-

rzystania instrumentu dy¿urów domowych pracowników. Sukcesem organiza-

cji zwi¹zkowej jest wynegocjowanie dodatkowego wynagrodzenia za ka¿d¹

godzinê dy¿uru pe³nionego przez pracownika w domu. Postanowienie o takiej

treœci wprowadzono do uk³adu zbiorowego na pocz¹tku 2009 roku wraz z

wprowadzeniem w spó³ce dy¿urów domowych w fazie restrukturyzacji, w któ-

rej pierwotnie nie planowano wzrostu wynagrodzeñ pracowników – w trud-

nym dla spó³ki okresie.
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Zgodnie z oœwiadczeniem zarz¹du jednym z podstawowych za³o¿eñ

w pocz¹tkowej i zasadniczej fazie restrukturyzacji by³o tzw. „zamro¿enie p³ac”.

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników i wysokoœci dodatków nie zwiêksza³y

siê od IV kwarta³u 2008 r. do II kwarta³u 2010 r., co wiêcej wstrzymano wyp³atê

premii motywacyjnych, o czym szczegó³owo w dalszych czêœciach opracowania.

W roku 2010 r., gdy g³ówne zamierzenia restrukturyzacyjne zosta³y ju¿ zrealizo-

wane, a sytuacja finansowa spó³ki ustabilizowa³a siê, dyrektor-cz³onek jedno-

osobowego zarz¹du podj¹³ decyzjê o podwy¿szeniu wynagrodzeñ pracowni-

ków. Podwy¿szono wynagrodzenia zasadnicze, jak równie¿ wysokoœci wy¿ej

opisanych dodatków do wynagrodzenia. Podwy¿szenie wynagrodzeñ by³y

po³¹czone z realnym podwy¿szeniem wysokoœci odpraw jubileuszowych, o któ-

rym w nastêpnym akapicie. Podwy¿szenie wynagrodzeñ poprawi³o bilateralne

relacje na linii pracodawca-organizacja zwi¹zkowa, jak równie¿ skutkowa³y

wzrostem zaufania za³ogi do nowego zarz¹du, a wiêc poprawi³y relacje mocno

nadszarpniête trudnymi pocz¹tkami wspó³pracy. Pierwszym i podstawowym

zadaniem nowo powo³anego zarz¹du by³o przecie¿ zrestrukturyzowanie

zad³u¿onego przedsiêbiorstwa w tym restrukturyzacja zatrudnienia, co z natury

rzeczy powodowa³o opór za³ogi i jej reprezentantów.

W uk³adzie uregulowano prawo do nagrody jubileuszowej, prawo do jed-

norazowej odprawy pieniê¿nej dla pracowników odchodz¹cych na emeryturê

lub rentê oraz prawo rodziny pracownika do odprawy poœmiertnej. Pierwsza

nagroda jubileuszowa przys³uguje po przepracowaniu 15 lat, a nastêpne po

przepracowaniu ka¿dych kolejnych 5 lat. Ostatnia nagroda jubileuszowa

przys³uguje po przepracowaniu w przedsiêbiorstwie 45 lat. Najni¿sza wysokoœæ

nagrody jubileuszowej wynosi 100% podstawy jej wymiaru, najwy¿sza nagroda

jubileuszowa wynosi 700% jej wymiaru. Podstawa wymiaru nagrody jubileu-

szowej stanowi³a do roku 2010 kwota bazowa w wysokoœci 400 z³. Kwota ta w

przekonaniu nowego zarz¹du by³a ra¿¹co niska w porównaniu do kwot przyj-

mowanych za podstawê nagrody jubileuszowej u innych pracodawców, u któ-

rych tego typu œwiadczenia funkcjonuj¹. Najwy¿sza premia jubileuszowa po 45

latach pracy stanowi³a niewielk¹ kwotê 2800 z³. Zarz¹d wyst¹pi³ z inicjatyw¹

podniesienia podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej. Zmiany w tym zakre-

sie by³y elementem realizacji ostatniej fazy restrukturyzacji. Organizacja

zwi¹zkowa przyjê³a propozycje zarz¹du odniesienia podstawy nagrody do wy-

sokoœci wynagrodzenia zasadniczego pracownika po odliczeniu sk³adek na ube-

zpieczenia spo³eczne. Przeciêtna nagroda jubileuszowa w wysokoœci obliczanej

od tak sformu³owanej podstawy wymiaru bêdzie ponad 5 razy wy¿sza od na-

gród wyp³acanych na podstawie wczeœniej obowi¹zuj¹cego uk³adu zbiorowego

pracy. Podwy¿szenie nagród wp³ynê³o pozytywnie na relacje pomiêdzy praco-

dawc¹ a pracownikami i reprezentuj¹c¹ ich interesy organizacj¹ zwi¹zkow¹.
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Podwy¿szenie podstawy obliczania nagrody jubileuszowej po³¹czone z podwy-

¿szeniem wynagrodzeñ w spó³ce poprawi³o atmosferê wzajemnych relacji part-

nerów spo³ecznych. Kolejnym œwiadczeniem uregulowanym w uk³adzie jest

odprawa pieniê¿na przys³uguj¹ca pracownikom odchodz¹cym na emeryturê

lub rentê inwalidzk¹. Prawo do odprawy ukszta³towano w sposób korzystniej-

szy ni¿ w art. 92� Kodeksu pracy, w którym na poziomie ustawowym zagwaran-

towano odprawê pieniê¿n¹ w wysokoœci jednomiesiêcznego wynagrodzenia

pracownika. Wysokoœæ odprawy przys³uguj¹cej z mocy postanowieñ uk³adu

uzale¿niona jest od sta¿u pracy i wynosi od 100% (sta¿ do 20 lat pracy) do 300%

(przy sta¿u pracy powy¿ej 40 lat) wynagrodzenia pracownika. Uregulowane w

uk³adzie prawo do odprawy poœmiertnej jest w zasadzie powtórzeniem normy

z art. 93 Kodeksu pracy.

Zgodnie z postanowieniami uk³adu w ramach œrodków na wynagrodzenia

zaliczanych w ciê¿ar kosztów pracodawcy wydzieliæ mo¿na fundusz motywa-

cyjny. Zarówno tworzenie, jak i wielkoœæ funduszu motywacyjnego uzale¿nione

s¹ od osi¹gniêtych wyników produkcyjnych i mo¿liwoœci finansowych przed-

siêbiorstwa. Wyodrêbniono dwa rodzaje œwiadczeñ, które mog¹ byæ wyp³acane

z utworzonego funduszu motywacyjnego: miesiêczna premia motywacyjna

oraz premia motywacyjna na cele doraŸne i specjalne. Miesiêczna premia moty-

wacyjna mo¿e zostaæ uruchomiona w razie uzyskania korzystnych wskaŸników

produkcyjnych i rentownoœci. Przes³anek uruchomienia premii motywacyjnej

na cele doraŸne i specjalne, zgodnie z nazw¹ tego œwiadczenia nie sprecyzowa-

no w uk³adzie. Z uwagi na wskazane elementy konstrukcyjne oba œwiadczenia

maj¹ charakter prawny zbli¿ony do nieroszczeniowych nagród. Zgodnie

z dawn¹ praktyk¹ zarz¹dzania przedsiêbiorstwem premie motywacyjne wyp³aca-

no regularnie, czêsto pomimo niezaistnienia wskazanych w uk³adzie przes³anek

ich wyp³aty. Z uwagi na kryzys, który dotkn¹³ przedsiêbiorstwo po powo³aniu

nowego zarz¹du wyp³ata premii motywacyjnych zosta³a zawieszona. Nowy

zarz¹d podj¹³ tak¹ decyzjê z uwagi na wyj¹tkowo niekorzystne wskaŸniki pro-

dukcyjne i wyj¹tkowo niekorzystne wskaŸniki rentownoœci. Wstrzymanie

wyp³acania premii motywacyjnych ca³kowicie uzasadnione, bior¹c pod uwagê

postanowienia uk³adu zbiorowego, jak równie¿ fataln¹ sytuacjê finansow¹

przedsiêbiorstwa, wywo³a³o zdecydowany sprzeciw ze strony za³ogi i jej repre-

zentantów. Strona pracownicza z uwagi na wczeœniejsz¹ praktykê regularnego,

comiesiêcznego wyp³acania premii traktowa³a œwiadczenie jako sta³y element

wynagrodzenia. Pracownikom i ich reprezentantom trudno by³o pogodziæ siê

z wstrzymaniem wyp³at premii motywacyjnych. W odczuciu za³ogi obni¿eniu

uleg³o realne, otrzymywane co miesi¹c wynagrodzenie niemal wszystkich pra-

cowników. Ta informacja wraz z innymi dotycz¹cymi restrukturyzacji zawa¿y³a

na jakoœci dialogu spo³ecznego pomiêdzy stron¹ pracownicz¹ a nowo
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powo³anym zarz¹dem i znacznie utrudni³a wspó³pracê stron w pierwszym

okresie.

W uk³adzie funkcjonowa³o postanowienie, zgodnie z którym w razie roz-

wi¹zania uk³adu do czasu zawarcia nowego uk³adu obowi¹zuj¹ rozwi¹zania

dotychczasowe. Do dnia 26.11.2002 r. obowi¹zywa³ art. 241� § 4 Kodeksu pracy,

zgodnie z którym w razie rozwi¹zania uk³adu do czasu wejœcia w ¿ycie nowego

uk³adu stosuje siê postanowienia uk³adu dotychczasowego, chyba ¿e strony

w uk³adzie ustali³y lub w drodze porozumienia ustal¹ inny termin stosowania

postanowieñ rozwi¹zanego uk³adu. Postanowienie uk³adu stanowi³o wiêc po-

wtórzenie normy prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Na mocy wyroku Try-

buna³u Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r.�� art. 241� § 4 zosta³ uznany

za niezgodny z Konstytucj¹. Po opublikowaniu wyroku w dniu 26.11.2002 r.

przepis ju¿ nie obowi¹zuje. W ocenie pracodawcy utrzymywanie takiego posta-

nowienia w uk³adzie zbiorowym pracy by³o ryzykowne. Pracodawca obawia³

siê zinterpretowania dalszego utrzymywania tego typu klauzuli w uk³adzie

zbiorowym pracy pomimo wyeliminowania przepisu prawa, którego postano-

wienie jest powtórzeniem jako wyrazu woli pracodawcy nadania temu postano-

wieniu mocy normatywnej, a nie informacyjnej, jak¹ na ogó³ przypisuje siê

postanowieniom uk³adów stanowi¹cym powtórzenia przepisów ustawy. Orga-

nizacja zwi¹zkowa zgodzi³a siê na wyeliminowanie postanowienia, które wpro-

wadzono do uk³adu na podstawie nieobowi¹zuj¹cego ju¿ przepisu.

Najtrudniejszym okresem wspó³pracy pomiêdzy partnerami spo³ecznymi

w przedsiêbiorstwie by³ okres od koñca 2008 do koñca 2009 roku. W 2008 roku

spó³ka ponios³a ogromn¹ stratê. Jeszcze przed koñcem 2008 roku prezydent

miasta powo³a³ nowy zarz¹d. Pierwszym i najwa¿niejszym jak dot¹d zadaniem

nowego zarz¹du by³o przeprowadzenie w spó³ce restrukturyzacji. Zarz¹d prze-

prowadzi³ analizê spó³ki i przyst¹pi³ do restrukturyzacji. O planach restruktury-

zacyjnych z uwzglêdnieniem kalendarza zmian zarz¹d poinformowa³ radê

pracowników i organizacjê zwi¹zkow¹ podczas serii specjalnie w tym celu za-

aran¿owanych spotkañ. Ponad to, o zmianach restrukturyzacyjnych dodatko-

wo, bezpoœrednio zostali poinformowani pracownicy produkcyjni. Wszystkie

informacje i konsultacje skierowane do przedstawicieli pracowników po-

przedzi³o zorganizowane przez zarz¹d spotkanie z za³og¹, na którym nowy dy-

rektor przedstawi³ g³ówne za³o¿enia planu restrukturyzacji wszystkim pracow-

nikom. Po poinformowaniu pracowników nast¹pi³ etap konsultacji i rozmów z

pracownikami i ich przedstawicielami. Konsultacje przebiega³y w bardzo trud-

nej atmosferze. Przed przyst¹pieniem do nich zarz¹d ujawni³ nowy schemat

organizacyjny spó³ki, w którym by³o prawie o 1/3 mniej stanowisk pracy. Praco-

wnicy dysponowali informacjami na temat nowych zakresów czynnoœci na po-
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szczególne stanowiska pracy, otrzymali równie¿ informacje o zamiarze

wprowadzenia dy¿urów domowych. Plan zak³ada³ likwidacjê dwóch komórek

organizacyjnych przedsiêbiorstwa: ksiêgowoœci oraz laboratorium. Zamiarem

zarz¹du by³o wstrzymanie wyp³at premii motywacyjnych i wstrzymanie pod-

wy¿ek p³ac. Przedstawiciele pracowników wyra¿ali negatywny stosunek do

zmian. Ich postawa wyra¿a³a ogólne nastroje w przedsiêbiorstwie i nastawienie

za³ogi. W tym okresie organizacja zwi¹zkowa i rada pracowników wystosowa³y

do zarz¹du szereg pism. W pismach organy za³ogi domaga³y siê wyjaœnieñ po-

szczególnych zamierzeñ restrukturyzacyjnych, wyra¿a³y opinie swoje i za³ogi

na temat poszczególnych zagadnieñ, czêsto poddaj¹c krytyce poszczególne ele-

menty planu opracowanego przez nowego dyrektora. W pierwszych miesi¹cach

wspó³pracy niekiedy górowa³y emocje, pomiêdzy partnerami spo³ecznymi kilka

razy dosz³o do „ostrej wymiany zdañ”. Ostatecznie przedstawiciele za³ogi nie

zaakceptowali w pe³ni planu restrukturyzacji przedstawionego przez nowo

powo³any zarz¹d. Pomimo tych negatywnych aspektów wspó³pracy i trudnej

atmosfery, dialog by³ kontynuowany równie¿ na etapie realizacji zaplanowa-

nych zmian. Rozpoczêto proces likwidacji czêœci stanowisk pracy. Dobór zwal-

nianych pracowników móg³ byæ w tym przypadku w du¿ej mierze co najwy¿ej

przedmiotem informacji, a nie konsultacji – wynika³ bowiem wprost z planu re-

strukturyzacji: likwidacja konkretnych komórek organizacyjnych. Pozosta³e wy-

powiedzenia konsultowano. W okresie od koñca 2008 roku do koñca 2009 roku

rozwi¹zano stosunki pracy z 14 pracownikami. Warto podkreœliæ, ¿e zgodnie

z art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zywania

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników re-

dukcja zatrudnienia prawie o 1/3 stanowisk nie by³a zwolnieniami grupowymi.

Wypowiedzenia z³o¿one 14 pracownikom by³y bowiem rozci¹gniête w okresie

czasu znacznie przekraczaj¹cym 30 dni. Wszystkie wypowiedzenia zosta³y

skonsultowane z organizacj¹ zwi¹zkow¹, a zwalnianym pracownikom wyp³aco-

no odprawy. Organizacje zwi¹zkowe w we wszystkich przypadkach wypowie-

dzeñ zwi¹zanych z restrukturyzacj¹ wyrazi³y negatywn¹ opiniê. Stosunki

partnerów spo³ecznych w tym okresie przez obie strony by³y oceniane jako z³e.

Poprawa stosunków nast¹pi³a dopiero w ostatniej fazie restrukturyzacji, w któ-

rej spó³kê staæ by³o na podwy¿szenie wynagrodzeñ i dodatków, o którym wy-

¿ej. WskaŸniki produkcyjne i rentownoœci pozwoli³y tak¿e na wyp³atê premii

motywacyjnych w niektórych miesi¹cach 2009 i 2010 roku. Jak wy¿ej wskazano,

w spó³ce uporz¹dkowano te¿ kwestiê zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjal-

nych. Dla organizacji pracowników negatywne stanowisko w zakresie zapro-

ponowanych przez pracodawcê zmian restrukturyzacyjnych by³o stanowiskiem

naturalnym. Aktualnie wyraŸnie widoczne s¹ pozytywne skutki restrukturyza-

cji dla przedsiêbiorstwa i dla pracowników, którzy utrzymali zatrudnienie.

Organizacje zwi¹zkowe nabieraj¹ zaufania do nowego zarz¹du, znacznie po-
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prawi³a siê atmosfera dialogu. Wydaje siê, ¿e wspólnie zdobyte doœwiadczenia

zaowocuj¹ œciœlejsz¹ i bardziej zgodn¹ wspó³prac¹ w nastêpnych latach.

4. Wnioski

Próba podsumowania badanych przypadków dialogu spo³ecznego w kon-

kretnych przedsiêbiorstwach powinna zakoñczyæ siê okreœlonymi wnioskami.

Nale¿y jednak¿e podkreœliæ, ¿e wnioskom tym nie mo¿na przypisaæ charakteru

ogólnego. Innymi s³owy brak jest mo¿liwoœci przyjêcia, ¿e zauwa¿one i opisane

prawid³owoœci mo¿na odnosiæ do szerszej grupy podmiotów, np. poprzez przy-

jêcie, ¿e dialog spo³eczny w przedsiêbiorstwach wykazuj¹cych pewne cechy

wspólne z przedsiêbiorstwami opisywanymi przebiega w podobny sposób. Do

wyprowadzenia takich wniosków nale¿a³oby przyj¹æ inne metody badawcze,

w szczególnoœci wspieraj¹c siê w pewnym zakresie dorobkiem nauk statystycz-

nych, które wypracowa³y narzêdzia s³u¿¹ce zarówno odpowiedniemu dobiera-

niu próby, na której prowadzone s¹ badania, jak i prawid³owemu przenoszeniu

danych uzyskanych w toku takiego badania na ca³¹ populacjê. St¹d te¿ poni¿ej

przedstawione zostan¹ wnioski dotycz¹ce opisanych w poprzedniej czêœci opra-

cowania konkretnych przedsiêbiorstw.

Przedstawiciel NSZZ „Solidarnoœæ” w przedsiêbiorstwie A wskaza³, ¿e ocena

dialogu zale¿y w pewnej mierze od poziomu organizacyjnego pracodawcy.

Dialog na poziomie zarz¹du spó³ki oceni³ jako dobry, na co mo¿e mieæ wp³yw

bliskoœæ koncernu. Nieco ni¿ej oceniony zosta³ dialog na poziomie poszczegól-

nych hal, aczkolwiek równie¿ w tym wypadku ocena by³a poprawna. Zdaniem

dzia³acza w przypadku hal wiêkszy wp³yw na stosunek do dialogu mog¹ mieæ

osobiste przekonania czy te¿ uprzedzenia osób odpowiedzialnych za dialog.

Jednoczeœnie wskazane zosta³y przyk³adowe sytuacje wskazuj¹ce na otwarcie

pracodawcy na dialog (np. w przypadku konfliktu przedstawiciela zwi¹zku

w jednej z hal z prze³o¿onym odby³o siê w tej sprawie spotkanie z zarz¹dem

spó³ki, w efekcie czego prze³o¿ony przedstawiciela zwi¹zku odszed³ z pracy),

jak i takie, które mo¿na by³o oceniæ negatywnie (np. nieformalne naciski na

osoby pragn¹ce przyst¹piæ do zwi¹zku w jednej z hal, w której dotychczas orga-

nizacja nie mia³a swoich cz³onków, w skutek czego ostatecznie osoby te zrezyg-

nowa³y ze swoich zamiarów).

Przedstawiciel pracodawcy w spó³ce A oceni³ dialog jako bardzo dobry.

Zwi¹zek zawodowy traktowany jest w kategorii partnera. Silnie podkreœlona

zosta³a profesjonalna postawa zwi¹zku i jego zrozumienie dla faktu, ¿e rozwój

przedsiêbiorstwa le¿y tak¿e w interesie pracowników, przez co zachowania

i dzia³ania zwi¹zku s¹ wysoce racjonalne. Na tak¹ sytuacjê ma równie¿ wp³yw

odpowiednia wiedza po stronie dzia³aczy. Co istotne, zdaniem pracodawcy po-

wstanie zwi¹zku zawodowego, a tym samym pojawienie siê formalnego partne-
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ra do rozmów, nie wp³ynê³o w znacz¹cym stopniu na sposób i zdolnoœci do

efektywnego zarz¹dzaniem zak³adem pracy.

Zwraca uwagê fakt, ¿e w przedsiêbiorstwie A bardzo du¿y nacisk zosta³

przez obie strony po³o¿ony na sformalizowanie zasad wspó³pracy, czego wyra-

zem jest przede wszystkim scharakteryzowane porozumienie. Jego analiza pro-

wadzi do wniosku, i¿ strony niewiele miejsca pozostawi³y na dzia³ania

podejmowane poza ustalonym porz¹dkiem. Jednym z celów zawarcie tego aktu

by³o zreszt¹ wprowadzenie pewnych standardów toczonego dialogu, a tak¿e

gwarancja praw i obowi¹zków obu stron.

W przedsiêbiorstwie A obie strony traktuj¹ dialog i otwarcie na argumenty

drugiej strony jako wartoœæ sam¹ w sobie, nie oznacza to przy tym oczywiœcie, i¿

dialog nie jest postrzegany jako œrodek prowadz¹cy do osi¹gniêcia konkretnego

celu, jednak¿e w trakcie rozmów zarówno z przedstawicielem organizacji

zwi¹zkowej, jak i pracodawcy podkreœlane by³o uznanie dialogu za kluczowy

element pozwalaj¹cy na sprawne funkcjonowanie organizacji zwi¹zkowej z jed-

nej strony, a jednoczeœnie gwarancjê utrzymania poprawnych relacji z zorgani-

zowanym przedstawicielstwem pracowników.

Spó³ka B jest du¿ym przedsiêbiorc¹ kontrolowanym przez osoby prywatne.

W przedsiêbiorstwie B nadal funkcjonuj¹ 3 organizacje zwi¹zkowe, z których 2

s¹ reprezentatywne na poziomie zak³adowym. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹

pozytywne relacje miêdzyorganizacyjne zbiorowego prawa pracy. W przedsiê-

biorstwie B daje siê zauwa¿yæ zgodn¹, harmonijn¹ wspó³pracê najpotê¿niej-

szych w zak³adzie organizacji reprezentatywnych OPZZ B oraz „Solidarnoœci”

przy B. Trzeci z partnerów po stronie pracowniczej zrzeszaj¹cy zaledwie 20

cz³onków jest respektowany przez wiêksze organizacje, czego przyk³adem jest

poparcie tych¿e organizacji dla kandydata na SIP zg³oszonego przez œrodowi-

sko in¿ynierów i techników. W tej sprawie, podobnie jak i w innych wy¿ej opi-

sanych bior¹ górê czynniki o charakterze merytorycznym zwi¹zane z prawami

i interesami cz³onków organizacji i ogó³u pracowników. W spó³ce B pozytywny

egzamin zda³o porozumienie w sprawie informowania pracowników i przepro-

wadzani z nimi konsultacji. Powo³ane na mocy porozumienia gremium 7 przed-

stawicieli otrzymuje istotne i stosunkowo pe³ne informacje na temat sytuacji

ekonomicznej zak³adu pracy. W przedsiêbiorstwie B sprawdzaj¹ siê zamierzenia

ustawodawcy europejskiego przyœwiecaj¹ce przyjêciu dyrektywy w tej sprawie.

Dobrze poinformowani przedstawiciele za³ogi s¹ w stanie lepiej rozumieæ mo¿-

liwoœci pracodawcy, co pozytywnie skutkuje w wielu innych p³aszczyznach dia-

logu.

Równie¿ wspó³pracê partnerów spo³ecznych na linii pracodawca – organy

reprezentuj¹ce interesy pracowników nale¿y oceniæ pozytywnie. Przedstawicie-

le organizacji zwi¹zkowych ceni¹ sobie podejœcie pracodawcy do kwestii
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zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, jak równie¿ otwarcie na dialog

i regularnie prowadzone konsultacjê w najtrudniejszym dla spó³ki B okresie

kryzysu ekonomicznego. Negatywnym aspektem wspó³pracy by³y procedury

konsultacji wypowiedzeñ umów o pracê. W odczuciu pracodawcy organizacje

zwi¹zkowe pomaga³y pracownikom nadu¿ywaæ zwolnieñ lekarskich w celu

uzyskania szczególnej ochrony z art. 41 Kodeksu pracy. Przedstawiciele praco-

dawcy wyrazili postulat zmian legislacyjnych w tym zakresie. Konieczne konsu-

ltacje wp³ynê³y negatywnie na atmosferê prowadzenia dialogu.

W spó³ce B nie sprawdzaj¹ siê przejawy dokonanej wraz z implementacj¹

prawa europejskiego instytucjonalizacji niektórych form dialogu spo³ecznego.

W zakresie zwolnieñ grupowych, spó³ka B przeprowadzi³a zwolnienia oko³o

150 pracowników, które z uwagi na rozpiêtoœæ czasu realizacji zwolnieñ nie

mieszcz¹ siê w definicji zwolnieñ grupowych w rozumieniu ustawy. Przedsta-

wiciele pracowników oœwiadczyli, ¿e byli dobrze poinformowani o planach

redukcji zatrudnienia, co wiêcej zasady dokonywania zwolnieñ zosta³y z przed-

stawicielami pracowników uzgodnione – efekt uzgodnieñ zosta³ wy¿ej szcze-

gó³owo opisany. Nie mniej jednak, przepisy w tym zakresie okaza³y siê

nieskuteczne – w tym konkretnym przypadku nie zda³y egzaminu. Równie¿

powo³anie sformalizowanej Komisji BHP nie przyczyni³o siê do poprawy dialo-

gu w zakresie jej dzia³ania. W przedsiêbiorstwie zatrudniaj¹cym oko³o 1500 pra-

cowników sprawy BHP by³y konsultowane z pracownikami w formach

ukszta³towanych przez praktykê wewn¹trzzak³adow¹ na d³ugo przed imple-

mentacj¹ prawa UE. Nowe przepisy wymusi³y formalizacjê stosunków, z której

w ocenie obu stron dialogu nie p³yn¹ ¿adne realne, pozytywne skutki.

W zakresie dialogu dobrowolnego obie strony pozytywnie oceniaj¹ uk³ad

zbiorowy pracy. Strona pracownicza zg³asza zastrze¿enia w zasadzie tylko do

jednej, ale niezwykle istotnej kwestii – stawek wynagrodzenia zasadniczego.

W sytuacji krytycznej dla spó³ki organizacje zwi¹zkowe przy relatywnie wyso-

kim w takiej szczególnej sytuacji poparciu za³ogi zgodzi³y siê na daleko id¹ce

ustêpstwa. Aktualnie, gdy odczuwalny w przedsiêbiorstwie jest wzrost zamó-

wieñ i poprawiaj¹ siê wyniki finansowe spó³ki roœnie presja p³acowa ze strony

pracowników. W odczuciu strony zwi¹zkowej w okresie dobrej koniunktury

pracodawca nie zachowuje siê w sposób analogiczny do ich postawy w okresie

dekoniunktury, na tym etapie jeszcze nie reaguj¹c na zaproszenie do renegocja-

cji p³ac. Kwestia ta mo¿e zawa¿yæ na jakoœci wspó³pracy obu stron. Je¿eli sytua-

cja ekonomiczna zak³adu pracy bêdzie trwale siê poprawia³a i równoczeœnie

pracodawca nie zmieni postawy w zakresie tej kwestii w d³u¿szej perspektywie

czasu, organizacje zwi¹zkowe mog¹ zacz¹æ rozwa¿aæ nawet rozpoczêcie sporu

zbiorowego, co jak podkreœlaj¹ jest jednak ostatecznoœci¹, przed siêgniêciem po

któr¹ wykorzystaj¹ wszystkie inne mo¿liwoœci.
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Przedstawiciel organizacji zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” w przedsiêbior-

stwie C oceni³ poziom dialogu spo³ecznego w zak³adzie pracy pomiêdzy popraw-

nym a dobrym. Wskazywa³, ¿e s¹ pola, na których wspó³praca uk³ada siê napra-

wdê dobrze (np. fundusz œwiadczeñ socjalnych czy te¿ dba³oœæ o bezpieczeñ-

stwo pracy). Podkreœla³, ¿e w zwi¹zku z faktem, ¿e organizacji zwi¹zkowej

przyœwieca inny cel (jak najlepsza sytuacja pracowników) ni¿ zarz¹dowi spó³ki,

nieuniknione jest wystêpowanie konfliktów, w szczególnoœci w sferze p³acowej.

W konsekwencji dialog nie tyle jest celem samym w sobie, co traktowany jest

jako œrodek do osi¹gniêcia w³asnych ¿¹dañ. Zwróci³ równie¿ uwagê na fakt, ¿e

w chwili obecnej pracodawca ma œwiadomoœæ si³y zwi¹zku, co wp³ywa na pozy-

cjê organizacji w rozmowach. Jednoczeœnie dzia³acz zwi¹zkowy wskaza³, ¿e

zwi¹zek w pe³ni rozumie œcis³¹ zale¿noœæ perspektyw dalszego zatrudniania

pracowników od sytuacji ekonomicznej pracodawcy, st¹d w ostatecznym rozra-

chunku organizacja d¹¿y do osi¹gania kompromisu, nawet kosztem rezygnacji

z czêœci swoich ¿¹dañ. Wi¹¿e siê z tym niechêæ do wszczynania strajku, jako in-

strumentu, który w sposób poœredni mo¿e uderzyæ w samych pracowników.

Przedstawiciel pracodawcy zwróci³ uwagê, ¿e dialog spo³eczny w spó³ce jest

potrzebny, a znaczny wp³yw na to maj¹ rozwi¹zania szwedzkie. Du¿y wp³yw na

poziom dialogu maj¹ równie¿ poprzednie doœwiadczenia kadry zarz¹dzaj¹cej

w kontaktach ze zwi¹zkami zawodowymi (jeszcze z okresu funkcjonowania

joint venture), które by³y pozytywne, co umo¿liwi³o wiêksze otwarcie na po-

wstanie samodzielnych organizacji zak³adowych w spó³ce. Obecnie funkcjo-

nuj¹cy dialog zosta³ przy tym oceniony jako pozytywny i efektywny. Warto

podkreœliæ, ¿e dialog spo³eczny równie¿ przez pracodawcê traktowany jest in-

strumentalnie, gdy¿ osi¹gniêcie w danej kwestii porozumienia z organizacjami

zwi¹zkowymi (nawet kosztem pewnych ustêpstw) powoduje, ¿e do przyjêtych

rozwi¹zañ ³atwiej przekonaæ za³ogê przedsiêbiorstwa (organizacje zgadzaj¹c siê

na dane rozwi¹zanie, z jednej strony po czêœci je firmuj¹, a z drugiej gwaran-

tuj¹, ¿e s¹ one najbardziej korzystne dla za³ogi, jak to by³o w danych warunkach

mo¿liwe).

W przedsiêbiorstwie C du¿e znaczenie odgrywaj¹ niesformalizowane spo-

soby wspó³pracy. Nie oznacza to bynajmniej braku form dialogu wymaganych

prawem (np. o zasadach udostêpniania organizacji zwi¹zkowej pomieszczenia

wraz z wyposa¿eniem), jednak¿e du¿¹ donios³oœæ zarówno przedstawiciel pra-

codawcy, jak i organizacji zwi¹zkowej nadaj¹ codziennym kontaktom osobistym

(ka¿dego dnia przedstawiciel organizacji odbywa przynajmniej kilkuminutow¹

rozmowê z przedstawicielem pracodawcy w sprawach dotycz¹cych aktualnej

sytuacji pracowników oraz zak³adu pracy jako ca³oœci). Podkreœlone zosta³o

przy tym, ¿e taka wymiana informacji pozwala szybciej reagowaæ na poja-

wiaj¹ce siê problemy. Oczywiœcie odbywaj¹ siê przy tym spotkania oficjalne
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z zarz¹dem spó³ki, jednak¿e pierwszym kana³em wymiany informacji s¹ owe

kontakty nieformalne.

W tym miejscu warto pokusiæ siê o krótkie porównanie modeli dialogu

przyjêtych u przedsiêbiorcy A i C. Otó¿ oba modele siê sprawdzaj¹, maj¹c jed-

nak przy tym swoje s³aboœci. W przypadku przedsiêbiorstwa A jest ni¹ zagro¿e-

nie zbytniego skostnienia wspó³pracy, co mo¿e prowadziæ do mniejszej

zdolnoœci szybkiej reakcji na zmieniaj¹ce siê okolicznoœci. Z kolei rozwi¹zanie

przyjête w przedsiêbiorstwie C jest w znacznym stopniu uzale¿nione od osobis-

tych postaw uczestników dialogu.

W przypadku przedsiêbiorstwa C nastawianie do dialogu cechuje du¿y pra-

gmatyzm. W pierwszym rzêdzie traktowany jest jako narzêdzie do osi¹gniêcia

okresowych efektów przez ka¿d¹ ze stron. Wymowne jest przy tym przytacza-

na ju¿ opinia przedstawiciela pracodawcy, ¿e osi¹gniêcie w danej sprawie kom-

promisu z organizacj¹ zwi¹zkow¹, nawet kosztem okreœlonych ustêpstw,

pozwala ³atwej przekonaæ do danego rozwi¹zania ca³¹ za³ogê (organizacja

zwi¹zkowa przejmuje czêœciowo odpowiedzialnoœæ za podejmowane dzia³ania).

Jednoczeœnie przedstawiciel organizacji zwi¹zkowej podkreœla³, ¿e w razie nie-

skutecznoœci dialogu organizacja jest gotowa podj¹æ bardziej radykalne kroki.

Przedsiêbiorstwo D po restrukturyzacji jest ma³ym przedsiêbiorc¹ o publicz-

nym charakterze. Bior¹c pod uwagê œredni szacowany stopieñ uzwi¹zkowienia

w ma³ych przedsiêbiorstwach tego typu w Polsce samo utrzymywanie siê

w spó³ce D organizacji zwi¹zkowej, jak równie¿ rady pracowników nale¿y oce-

niæ jako pozytywny wyraz prowadzonego w spó³ce D dialogu spo³ecznego.

Na szczególn¹ uwagê w spó³ce D zas³uguje przeprowadzenie wyborów i po-

wo³anie rady pracowników pomimo braku obowi¹zku wynikaj¹cego z ustawy

o informowaniu i w¹tpliwoœci prawnych w tym zakresie. Najtrudniejszym eta-

pem wspó³pracy pomiêdzy partnerami spo³ecznymi w przedsiêbiorstwie D by³

okres restrukturyzacji wi¹¿¹cy siê z redukcj¹ zatrudnienia. Trudnoœci, które na-

potkali partnerzy spo³eczni w dialogu w tym zakresie potêgowany by³ zmiana-

mi personalnymi we w³adzach spó³ki. Proces restrukturyzacji zosta³ rozpoczêty

przez nowego dyrektora-cz³onka jednoosobowego zarz¹du, do którego tak pra-

cownicy, jak i organizacje reprezentuj¹ce w przedsiêbiorstwie ich interesy nie

mia³y i na tym etapie wspó³pracy nie mog³y mieæ zaufania. Ten szczególny

aspekt utrudni³ proces restrukturyzacji, na który sk³adaj¹ siê sprawy trudne na-

wet, gdy nie wystêpuj¹ takie jak w przedsiêbiorstwie D dodatkowe okolicznoœci.

W tym pierwszym okresie wspó³pracy dochodzi³o do ostrych i niekonstruktyw-

nych w zakresie treœci wymian pogl¹dów pomiêdzy partnerami, co nale¿y

wskazaæ jako negatywny przyk³ad dialogu, z którego obie strony powinny

wyci¹gn¹æ wnioski na przysz³oœæ. W trakcie restrukturyzacji dzia³aj¹ca w przed-

siêbiorstwie D organizacja zwi¹zkowa wynegocjowa³a dodatkowe wynagrodze-

nie za dy¿ur pe³niony przez pracowników w domu. Osi¹gniêty w tej sprawie

konsensus nale¿y postrzegaæ przez pryzmat niesprzyjaj¹cych dla dialogu atmo-
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sfery i okolicznoœci. Pracownicy sprzeciwiali siê wykorzystaniem w przedsiêbio-

rstwie instytucji dy¿urów domowych.

Pozytywnym aspektem wspó³pracy i dobrym przyk³adem dialogu spo³ecz-

nego by³y wspólnie prowadzone negocjacje w zakresie zmiany systemu czasu

pracy dla pracowników produkcyjnych. Konstruktywnie prowadzony dialog

partnerów spo³ecznych pozwoli³ na przyjêcie rozwi¹zañ, które s¹ ze wszech

miar korzystne dla obu stron. W trakcie realizacji zamierzeñ restrukturyzacyj-

nych okazj¹ do prowadzenia dialogu sta³ siê projekt nowego regulaminu

zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych. Obie strony w³o¿y³y istotny

wysi³ek, aby przyj¹æ nowy regulamin.

Atmosfera dla prowadzenia dialogu wyraŸnie poprawi³a siê po kulminacyj-

nym etapie restrukturyzacji. Pracownicy i ich przedstawiciele zaczêli nabieraæ

zaufania do nowego dyrektora wraz z sukcesywnie przez niego zg³aszanymi

inicjatywami podwy¿szania wynagrodzeñ oraz innych œwiadczeñ zwi¹zanych

z prac¹ statuowanych w uk³adzie zbiorowym pracy. Pracownicy i organizacja

zwi¹zkowa dostrzegaj¹ pozytywne skutki restrukturyzacji. Wydaje siê, ¿e nie-

zwykle trudne okolicznoœci, w których rozpoczêto dialog pomiêdzy stronami

nie zawa¿y³y na jego aktualnym obrazie. W przedsiêbiorstwie D organizacja

zwi¹zkowa, cz³onkowie rady pracowników i nowy dyrektor wspó³pracuj¹ coraz

lepiej. Jakoœæ dialogu poprawia siê z ka¿dym miesi¹cem wspó³pracy. Obie stro-

ny dostrzegaj¹ poprawê wzajemnych relacji, która mo¿e staæ siê przyczynkiem

do dalszego poprawiania warunków pracy i p³acy pracowników.

Reasumuj¹c, warto podkreœliæ, i¿ w ka¿dym z badanych przedsiêbiorstw

prowadzono dialog spo³eczny. Nale¿y jednak przy tym zauwa¿yæ, i¿ w ka¿dym

z przedstawionych przedsiêbiorstw funkcjonowa³y organizacje zwi¹zkowe, co

niew¹tpliwie wp³ywa³o na rozwój tego dialogu, a niekiedy wrêcz go wymu-

sza³o. Trudno jest w tym miejscu oceniaæ kondycjê dialogu u takich pracodawców,

u których organizacje zwi¹zkowe nie funkcjonuj¹. Wartoœciowym i intere-

suj¹cym spostrze¿eniem wyp³ywaj¹cym z analizy poszczególnych przypadków

jest fakt, ¿e w bardzo zbli¿onych ramach prawnych dotycz¹cych opisywanych

przedsiêbiorstw (jedynym wyró¿niaj¹cym siê w pewnym stopniu przyk³adem

jest przedsiêbiorstwo D, którego ze wzglêdu na pozom zatrudnienia nie dotycz¹

pewne regulacje zwi¹zane z dialogiem) wystêpuj¹ dosyæ du¿e ró¿nice zarówno

w formach, jak i efektach owego dialogu. Pozwala to przyj¹æ, i¿ de lege lata regu-

lacje prawne z punktu widzenia dialogu spo³ecznego pozostawiaj¹ miejsce na

znaczny margines swobody. Ostateczny kszta³t dialogu zale¿y zaœ w olbrzymiej

mierze od czynników pozaprawnych��.

�
���� ��������� � �������� ����	�
��
����� � ���	
�� ������	��� ���

�� !��� �+? 	�+ ��?+ �����> A���� �+ ���
�7 ��<+��	� �+� "����� ����� ���+�����+� ��������@
� �		��$ ���+���	 	� ��� � ��� ��<����� ����
�7��� ���� �$����?"� 8� ��������� N� ��
+����
'� O ������ !�
#��
 ����	��� ����	�
��
������� ������������ � ( 	����� ��� (��+����$� *"+����
������� �00.P 8� ��������� �� �������� K� 5������+���� �� ��	���� �����	 ����
���* !�
#��




Dialog spo³eczny na poziomie przedsiêbiorstw jest realizowany w konkret-

nych warunkach spo³eczno-gospodarczych i to w³aœnie one, a tak¿e realne inte-

resy stron dialogu w g³ównej mierze decyduj¹ o jego istnieniu, jakoœci

prowadzonych rozmów oraz ich efektach. Warto podkreœliæ, ¿e w analizowa-

nych przedsiêbiorstwach dialog spo³eczny nie funkcjonuje tylko jako puste

has³o, czy norma programowa zaczerpniêta z prawa europejskiego lub pream-

bu³y Konstytucji RP. Dialog spo³eczny jest narzêdziem realizacji pragmatycz-

nych interesów jego stron. Pe³ni wiêc rolê s³u¿ebn¹, nie stanowi jakoœci samej

w sobie, a jest œrodkiem do osi¹gania poszczególnych celów w zak³adzie pracy.

Wy¿ej opisane przypadki wskazuj¹, ¿e dialog jest ³atwiejszy i przynosi efekty

o wy¿szej jakoœci w przypadkach, gdy wyjœciowe stanowiska stron s¹ stosunko-

wo bliskie. Przy antagonistycznych d¹¿eniach strony pracowniczej i pracodaw-

cy w danych kwestiach niezwykle trudno o wypracowanie kompromisu.

Takiego obrazu sytuacji nie zmienia równie¿ zwi¹zanie stron obowi¹zkiem czy

koniecznoœci¹ prowadzenia dialogu w prawem przepisanych okolicznoœciach.

Obowi¹zek prawny dialogu ci¹¿¹cy na stronach dialogu nie zmienia³ w analizo-

wanych przypadkach ich postawy determinowanej przecie¿ okreœlonymi inte-

resami partnerów spo³ecznych w danej sytuacji.

Du¿e znaczenie dla jakoœci dialogu mia³y tak¿e indywidualne postawy i ce-

chy jednostek reprezentuj¹cych partnerów. Analizowane przypadki uwydat-

ni³y, i¿ du¿o ³atwiej pogodziæ sprzeczne niekiedy interesy pracowników

i pracodawcy przy odpowiednim – merytorycznym i konstruktywnym podej-

œciu, a tak¿e zrozumieniu potrzeb drugiej strony. W przypadkach, w których

bra³y górê emocje i nieustêpliwoœæ dialog nie przynosi³ ¿adnych efektów na

czym traci³y obie strony.

Za³o¿enia ustawodawcy europejskiego przyjête przy regulacji prawa za³ogi do

informacji i konsultacji w omawianych przypadkach przedsiêbiorstw sprawdzi³y

siê. Po powo³aniu rad pracowników lub innych organów powo³anych w celach

informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji poprawi³y siê

jakoœæ i strona merytoryczna dialogu. Dobrze poinformowani reprezentanci

strony pracowniczej potrafili lepiej zrozumieæ sytuacjê pracodawcy i skuteczniej

d¹¿yæ do poprawy warunków pracy i p³acy poprzez formu³owanie realnych

i dobrze uargumentowanych postulatów. Nie wszystkie przepisy prawa

reguluj¹ce najszerzej rozumiany dialog spo³eczny na poziomie przedsiêbior-

stwa sprawdzaj¹ siê tak dobrze jak prawo do informacji. Wy¿ej opisane 4

przypadki praktyk dialogu wskazuj¹, ¿e niektóre rozwi¹zania prawne wymagaj¹

g³êbokiej teoretycznej analizy i poszukiwania lepszych rozwi¹zañ. Zdaniem

autorów te ostatnie powinny byæ projektowane i przyjmowane w œciœlejszej
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wspó³pracy z partnerami spo³ecznymi wy¿szego szczebla, których propozycje

dziêki posiadaniu komórek na szczeblu przedsiêbiorstw mog¹ du¿o lepiej

przystawaæ do codziennej rzeczywistoœci prowadzenia dialogu.
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UGODOWE ROZWI¥ZYWANIE SPORÓW
ZE STOSUNKU PRACY

I. Zagadnienia ogólne.

Pozostawanie stron stosunku pracy – pracownika i pracodawcy – w zobo-

wi¹zaniowej relacji rodzi okreœlone sytuacje konfliktowe, st¹d te¿ wystêpowa-

nie sporów jest immanentn¹ cech¹ stosunków pracy. Spór w nauce prawa

pojmowany jest jako pewien stan obiektywny, trwaj¹cy w czasie i zdetermino-

wany istnieniem stosunku prawnego, któremu towarzyszy ¿¹danie przywróce-

nia naruszonego uprawnienia lub usuniêcia stanu niepewnoœci wynikaj¹cego

z niebezpieczeñstwa takiego naruszenia�. Mo¿emy z kolei mówiæ o sporze ze

stosunku pracy w sytuacji, gdy jedna ze stron tego stosunku zg³asza wobec dru-

giej zarzut naruszenia zobowi¹zania stanowi¹cego treœci stosunku pracy i ¿¹da

od niej zachowania odpowiadaj¹cego treœci tego zobowi¹zania, druga zaœ strona

zaprzecza twierdzeniom strony przeciwnej�. Ujmuj¹c rzecz nieco inaczej wska-

zaæ mo¿na, ¿e spór ze stosunku pracy jest wyrazem ró¿nicy stanowisk co do za-

stosowania normy prawnej indywidualno-konkretnej pomiêdzy pracodawc¹

a pracownikiem�, przy czym spór ten mo¿e byæ konsekwencj¹ odmiennych

pogl¹dów co do wyk³adni i zastosowania prawa do danego stanu faktycznego

(nazwaæ go mo¿na sporem co do prawa) b¹dŸ te¿ stanowiæ efekt nieporozumie-

nia co do istnienia, b¹dŸ niestanienia okreœlonego stanu faktycznego (spór co do

faktów). Powy¿sze rozró¿nienie sporu co do prawa i co do faktów uwidacznia

siê w szczególnoœci na etapie sporu s¹dowego, w którym strony mog¹ byæ zgod-
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ne co do stanu faktycznego, a ró¿niæ siê jedynie co do jego oceny prawnej, b¹dŸ

te¿ zajmowaæ odmienne stanowisko odnoœnie do okolicznoœci faktycznych. Ma

to swoje dalszej konotacje przy formu³owaniu zarzutów w œrodku zaskar¿enia.

Strona zajmuj¹ce odmienne stanowisko co do istnienia okreœlonych faktów

zwalcza ustalenia s¹du poprzez zarzuty b³êdów w ustaleniach faktycznych lub

te¿ naruszenia prawa procesowego prowadz¹cego do nieprawid³owego ustale-

nia stanu faktycznego. Z kolei odmiennoœæ stanowisk co do prawa powoduje

podniesienie zarzutu naruszenia prawa materialnego przez b³êdn¹ jego

wyk³adniê lub niew³aœciwe zastosowanie. Powy¿ej opisane rozró¿nienie nie

zmienia oczywiœcie tego, ¿e w konkretnie zaistnia³ym sporze strony mog¹ siê

ró¿niæ zarówno co do sfery faktycznej jak i prawnej (normatywnej).

Powy¿sze uwagi odnosz¹ siê do indywidualnych sporów z zakresu prawa

pracy, w których stronami s¹ pracodawca i pracownik. Rozwi¹zywanie takich

sporów poprzez prowadzenie dialogu spo³ecznego stanowiæ bêdzie przedmiot

dalszych rozwa¿añ. Jedynie dla porz¹dku i rozró¿nienia nale¿y równie¿ wspom-

nieæ o wystêpowaniu sporów zbiorowych, których rozwi¹zywanie reguluje

ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych�. Ustawa ta

okreœla przedmiot sporu zbiorowego w art. 1, zgodnie z którym spór zbiorowy

pracowników z pracodawc¹ lub pracodawcami mo¿e dotyczyæ warunków pra-

cy, p³ac lub œwiadczeñ socjalnych oraz praw i wolnoœci zwi¹zkowych pracowni-

ków lub innych grup, którym przys³uguje prawo zrzeszania siê w zwi¹zkach

zawodowych. Nauka prawa dzieli spory zbiorowe na spory o prawa o oraz spo-

ry o interesy�.

Dialog spo³eczny przejawiaj¹cy siê we wzajemnym uzgadnianiu stanowisk

stron pozostaj¹cych w sporze pozwala na wypracowanie konsensusu i ugodo-

we rozwi¹zanie sporu. Takie rozwi¹zanie sporu nale¿y oceniaæ jak najkorzyst-

niej. Z jednej bowiem strony partnerzy dialogu osi¹gaj¹ satysfakcjonuj¹ce ich

porozumienie. Z drugiej zaœ – polubowne rozwi¹zanie sporu nie pozwala na

eskalacjê konfliktu i niepotrzebne anga¿owanie aparatu wymiaru sprawiedli-

woœci. To zaœ ma wymiar równie¿ czysto ekonomiczny – im mniejsze zaanga¿o-

wanie wymiaru sprawiedliwoœci, tym mniejsze œrodki niezbêdne s¹ na jego

sfinansowanie. Wreszcie rozwi¹zanie sporu poprzez dialog spo³eczny stanowi

przejaw realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczoœci, stosownie do której

aparat pañstwowy powinien byæ anga¿owany jedynie wówczas, gdy jednostki

spo³eczeñstwa obywatelskiego nie s¹ w stanie samodzielnie poradziæ sobie

w zaistnia³ej sytuacji. Te wszystkie zalety sprawiaj¹, ¿e ustawodawca wprowa-

dza okreœlone rozwi¹zania zachêcaj¹ce strony sporu do jego polubownego roz-

wi¹zania.
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Podstawowy wyraz zapatrywañ prawodawcy stanowi art. 243 k.p., zgodnie

z którym pracodawca i pracownik powinni d¹¿yæ do polubownego za³atwienia

sporu ze stosunku pracy. Przepis ten jest oparciem dla sformu³owania zasady

polubownego za³atwiania sporów wynik³ych na tle wykonywania pracy w ra-

mach stosunku pracy, u której pod³o¿a le¿y traktowanie kompromisu jako pod-

stawowej wartoœci, która cechowaæ powinna wzajemne stosunki pomiêdzy

pracodawc¹ a pracownikiem�.

Kieruj¹c siê t¹ zasad¹ ustawodawca wprowadzi³ nastêpuj¹ce regulacje, któ-

re maj¹ u³atwiæ rozwi¹zywanie indywidualnych sporów pracy poprzez stwo-

rzenie dogodnych warunków zawarcia ugody:

1. Postêpowanie pojednawcze przed komisj¹ pojednawcz¹ – uregulowane

w Rozdziale II Dzia³u Dwunastego k.p.

2. Regulacje postêpowania cywilnego, a wœród nich:

a) Postêpowanie pojednawcze;

b) Mediacja;

c) Zasada ugodowego za³atwiania spraw.

3. Mo¿liwoœæ oddania sporu pod rozstrzygniêcie s¹du polubownego.

Niezale¿nie od powy¿szego, strony stosunku pracy mog¹ w ka¿dym czasie

zawrzeæ ugodê pozas¹dow¹, na zasadzie art. 917 k.c.� Jak s³usznie wskaza³ S¹d

Apelacyjny w Warszawie przepisy proceduralne zawarte w k.p., jak i w k.p.c,

nadaj¹ ugodom zawartym poza organami powo³anymi do rozstrzygania spo-

rów pracowniczych przymiot tytu³u egzekucyjnego. Z faktu tego nie mo¿na

jednak wywodziæ niedopuszczalnoœci ugód pozas¹dowych w prawie pracy

w ogóle. Jednakowo¿ dopuszczalnoœæ zawierania ugód pozas¹dowych pomiê-

dzy pracownikiem, a pracodawc¹ ograniczaj¹ w istotny sposób przepisy prawa

pracy. Takim przepisem jest art. 84 k.p. stwierdzaj¹cy, ¿e pracownik nie mo¿e

zrzec siê prawa do wynagrodzenia�.

Reasumuj¹c ten w¹tek rozwa¿añ nale¿y wskazaæ, ¿e partnerzy dialogu

spo³ecznego w razie zaistnienia sporu w pierwszej kolejnoœci maj¹ mo¿liwoœæ

zawarcia ugody w rozumieniu prawa cywilnego, w której czyni¹c sobie wzaje-

mne ustêpstwa w zakresie istniej¹cego miêdzy nimi stosunku prawnego zmie-

rzaæ bêd¹ do uchylenia niepewnoœæ co do roszczeñ wynikaj¹cych z tego

stosunku lub zapewnienia ich wykonania albo uchylenia sporu istniej¹cego lub

mog¹cego powstaæ. Przy takim rozwi¹zaniu strony mog¹ w ogóle nie ujawniaæ
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istniej¹cego sporu i rozwi¹zaæ go jedynie miêdzy sob¹, b¹dŸ te¿ skorzystaæ z po-

mocy niezale¿nego arbitra czy mediatora.

W dalszej kolejnoœci partnerzy dialogu mog¹ staraæ siê rozwi¹zaæ spór

wewn¹trz struktury zak³adu pracy, przed komisj¹ pojednawcz¹. Je¿eli na tym

forum nie uda siê wypracowaæ kompromisu, pozostaje mo¿liwoœæ skierowania

sprawy do postêpowania pojednawczego przed s¹dem lub mediacji, wzglêdnie

oddanie sporu pod rozstrzygniêcie s¹du polubownego. Ostatnim szczeblem jest

wdanie siê w spór s¹dowy przed s¹dem powszechnym, przy czym równie¿ na

tym etapie – do prawomocnego zakoñczenia postêpowania – istnieje mo¿liwoœæ

zawarcia ugody przed s¹dem. Jednoczeœnie strony mog¹ prowadziæ negocjacje

równolegle do tocz¹cego siê postêpowania s¹dowego, porozumieæ siê poza fo-

rum sali s¹dowej i spowodowaæ umorzenie postêpowania s¹dowego.

Rozdzia³ niniejszy porusza problematykê dialogu spo³ecznego w postêpo-

waniu s¹dowym. Zgodnie z art. 242 § 1 k.p. pracownik mo¿e dochodziæ swych

roszczeñ ze stosunku pracy na drodze s¹dowej. Nadto, skoro przed skierowa-

niem sprawy na drogê s¹dow¹ pracownik mo¿e ¿¹daæ wszczêcia postêpowania

pojednawczego przed komisj¹ pojednawcz¹ (art. 242 § 2 k.p.), a postêpowanie

pojednawcze zmierzaæ ma do zawarcia ugody, zasadne jest równie¿ poruszenie

jego problematyki.

II. Postêpowanie pojednawcze przed komisj¹ pojednawcz¹.

W celu polubownego za³atwiania sporów ze stosunku pracy w zak³adach

pracy mog¹ byæ powo³ywane komisje pojednawcze. Komisjê tak¹ powo³uj¹

wspólnie pracodawca i zak³adowa organizacja zwi¹zkowa. Je¿eli u danego pra-

codawcy dzia³a wiêcej ni¿ jedna organizacja zwi¹zkowa, to organizacje te po-

winny przed³o¿yæ wspólnie uzgodnione stanowisko, na zasadzie art. 30 ust. 4

ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych�. W przypadku, gdy

u danego pracodawcy nie dzia³a ¿adna organizacja zwi¹zkowa, przed

powo³aniem komisji pojednawczej pracodawca powinien uzyskaæ pozytywn¹

opiniê pracowników, która powinna byæ wyra¿ona w sposób przyjêty u danego

pracodawcy. Mo¿na tu wskazaæ dopuszczalne formy takie jak referendum,

wyst¹pienie skierowane przez dostateczn¹ iloœæ zatrudnionych, opinia wyra¿o-

na na zebraniu pracowników. Nie wydaje siê zasadne zawê¿anie formy pozytyw-

nej opinii pracowników jedynie do zgody wyra¿onej w zak³adowym referen-

dum�	. Jak bowiem zasadnie wskazuje M. T. Romer wydanie tej opinii nie jest
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w ¿aden sposób sformalizowane. Kodeks nie wymaga nawet, aby by³a ona na

piœmie. Wa¿ne jest, ¿e inicjatywa pracodawcy spotka siê z akceptacj¹ pracowni-

ków��.

W trybie w³aœciwym dla powo³ania komisji pojednawczej ustala siê równie¿

zasady i tryb powo³ywania komisji, czas trwania kadencji, liczbê cz³onków ko-

misji. S¹ to kwestie o podstawowym znaczeniu dla dzia³ania komisji pojednaw-

czej, st¹d te¿ powinny byæ ustalone przed powo³aniem jej pierwszego sk³adu.

Ustalenia te powinny mieæ charakter generalno-abstrakcyjny i jako takie stano-

wiæ podstawê dzia³ania przy powo³ywaniu ka¿dego kolejnego sk³adu komisji.

W celu zapewnienia bezstronnoœci dzia³ania komisji pojednawczej ustawo-

dawca przewidzia³, ¿e jej cz³onkiem nie mo¿e byæ osoba zarz¹dzaj¹ca, w imie-

niu pracodawcy, zak³adem pracy, g³ówny ksiêgowy, radca prawny, ani osoba

prowadz¹ca sprawy osobowe, zatrudniania i p³ac, przy czym zakaz ten odnosi

siê jedynie do osób pe³ni¹cych wskazane funkcje w danym zak³adzie pracy.

O ile formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby cz³onkiem komisji by³a osoba

spoza zak³adu pracy, o tyle pracownik danego zak³adu znaj¹cy pracowników

i zwyczaje panuj¹ce u danego pracodawcy zdaje siê byæ lepiej predestynowany

do pe³nienia takiej funkcji.

Komisja pojednawcza wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego komisji

oraz jego zastêpców i ustala regulamin postêpowania pojednawczego. Regula-

min ten powinien byæ odformalizowany, a to z uwagi na g³ówny cel postêpowa-

nia pojednawczego, jakim jest ³agodzenie i ugodowe rozwi¹zywanie sporów

pomiêdzy pracownikiem a pracodawc¹. Wszelki nadmierny formalizm i rygo-

ryzm, który mia³by utrudniaæ osi¹gniêcie tego celu, sta³by w sprzecznoœci

z istot¹ omawianych regulacji. Ustawa nie wprowadza ¿adnych szczególnych

wymogów co do treœci regulaminu. Jedynie w art. 249 k.p. wskazano, ¿e komisja

pojednawcza powinna przeprowadzaæ postêpowanie pojednawcze w zespo³ach

sk³adaj¹cych siê co najmniej z 3 cz³onków tej komisji.

Przejawem odformalizowania postêpowania pojednawczego jest sposób

jego wszczêcia – impulsem wystarczaj¹cym do wszczêcia postêpowania pojed-

nawczego jest ju¿ wniosek pracownika zg³oszony ustnie do protoko³u. Pracow-

nik mo¿e równie¿ z³o¿yæ wniosek na piœmie – w takim przypadku na piœmie

komisja potwierdza datê jego wp³ywu. Ustawodawca wprowadza jednak ter-

min, w jakim mo¿na z³o¿yæ wniosek do komisji pojednawczej w sprawach do-

tycz¹cych rozwi¹zania, wygaœniêcia lub nawi¹zania stosunku pracy, który

wynosi odpowiednio 7 dni od dnia dorêczenia pisma wypowiadaj¹cego umowê

o pracê i 14 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia o rozwi¹zaniu umowy o pra-

cê bez wypowiedzenia lub od wygaœniêcia umowy o pracê wzglêdnie dorêcze-

nia zawiadomienia o odmowie przyjêcia do pracy. Poniewa¿ komisja
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pojednawcza nie ma uprawnieñ do przywracania tych terminów, w sytuacji ich

przekroczenia bez swojej winy pracownik powinien skierowaæ sprawê od razu

do postêpowania s¹dowego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.

Zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e postêpowanie pojednawcze przed komisj¹ pojed-

nawcz¹ mo¿e byæ wszczête jedynie na wniosek pracownika. Pracodawca – po-

mimo, ¿e mo¿e byæ uczestnikiem takiego postêpowania – nie ma mo¿liwoœci

jego zainicjowania.

Co istotne – z³o¿enie przez pracownika wniosku o wszczêcie postêpowania

pojednawczego przerywa bieg terminów z art. 264 k.p. (do z³o¿enie odwo³ania

od wypowiedzenia umowy o pracê, ¿¹dania przywrócenia do pracy lub odszkodo-

wania w razie rozwi¹zania umowy o pracê bez wypowiedzenia lub wygaœniêcia

umowy o pracê, ¿¹dania nawi¹zania umowy o pracê) oraz przerywa bieg termi-

nów przedawnienia roszczeñ ze stosunku pracy. Rozwi¹zanie takie jest jak najbar-

dziej uzasadnione i umo¿liwia pracownikowi realizacjê jego roszczeñ przed s¹dem

w razie niepowodzenia w zawarciu ugody przed komisj¹ pojednawcz¹.

Podstawow¹ zasad¹ rz¹dz¹c¹ postêpowaniem pojednawczym – poza wspo-

mnian¹ zasad¹ ograniczenia formalizmu do minimum – jest zasada szybkoœci.

Jej realizacji s³u¿y wprowadzenie terminów, w których ma nast¹piæ za³atwienie

sprawy. Stosownie do art. 251 k.p. komisja pojednawcza powinna d¹¿yæ, aby

za³atwienie sprawy w drodze ugody nast¹pi³o w terminie 14 dni od dnia z³o¿e-

nia wniosku. Termin zakoñczenia postêpowania przed komisj¹ pojednawcz¹

stwierdza siê w protokole posiedzenia zespo³u. Bez wzglêdu na przebieg postê-

powania pojednawczego koñczy siê ono z mocy prawa zawsze z up³ywem 30

dni – zaœ w sprawach rozwi¹zania, wygaœniêcia lub nawi¹zania stosunku pracy

14 dni – od dnia z³o¿enia wniosku. Porozumienie zawarte przez strony po

up³ywie tych terminów nie bêdzie mia³o charakteru ugody zawartej przed ko-

misj¹ pojednawcz¹, jednakowo¿ bêdzie wa¿ne jako ugoda w rozumieniu art.

917 k.c.��

Wzajemne uzgodnienie stanowisk partnerów dialogu spo³ecznego w postê-

powaniu przed komisj¹ pojednawcz¹ przed up³ywem wskazanych terminów

umo¿liwia im zawarcie ugody. Ugodê zawart¹ przed komisj¹ pojednawcz¹ wpi-

suje siê do protoko³u posiedzenia zespo³u. Protokó³ podpisuj¹ strony i cz³onko-

wie zespo³u. Ugoda taka nie mo¿e byæ sprzeczna z prawem lub zasadami

wspó³¿ycia spo³ecznego��.
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Najwa¿niejsz¹ cech¹ tak zawartej ugody jest mo¿liwoœæ jej przymusowego

wykonania. Ugoda zawarta przed komisj¹ pojednawcz¹ jest tytu³em egzekucyj-

nym w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c., który po nadaniu przez s¹d klauzuli

wykonalnoœci stanowi tytu³ wykonawczy uprawniaj¹cy wierzyciela do wszczê-

cia postêpowania egzekucyjnego. S¹d odmówi jednak nadania klauzuli wyko-

nalnoœci, je¿eli ze z³o¿onych akt komisji wynika, ¿e ugoda jest sprzeczna

z prawem lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Nie wyklucza to mo¿liwoœci

dochodzenia ustalenia niezgodnoœci ugody z prawem lub zasadami wspó³¿ycia

spo³ecznego na zasadach ogólnych. Przez „ustalenie niezgodnoœci ugody z pra-

wem lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego na zasadach ogólnych” rozumieæ

nale¿y podnoszenie zarzutów materialnoprawnych (np. wad oœwiadczenia

woli), co mo¿e nast¹piæ b¹dŸ w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego na

podstawie art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. – w przypadku gdy druga strona zmierzaæ bê-

dzie do wykonania ugody w drodze postêpowania egzekucyjnego – b¹dŸ te¿

w drodze powództwa o ustalenie niewa¿noœci ugody na zasadzie art. 189 k.p.c.

Mo¿e to równie¿ nast¹piæ poprzez podniesienie zarzutu wadliwoœci ugody

w procesie o to samo w odpowiedzi na zarzut sprawy ugodzonej, wzglêdnie

w formie zarzutu w jakimkolwiek innym postêpowaniu, w którym na tê ugodê

powo³uje siê strona przeciwna.

Pracownik mo¿e nadto wyst¹piæ do s¹du pracy o uznanie za bezskuteczn¹

ugody, która narusza jego s³uszny interes. Termin na wytoczenie takiego po-

wództwa wynosi 30 dni – a w sprawach dotycz¹cych rozwi¹zania, wygaœniêcia

lub nawi¹zania stosunku pracy 14 dni – od dnia zawarcia ugody. Terminy te s¹

terminami prawa materialnego, do których nie maj¹ zastosowania przepisy

k.p.c. o uchybieniu i przywróceniu terminu. Powództwo wniesione po up³ywie

takiego terminu s¹d oddala bez wnikania w kwestie merytoryczne��. Terminy te

nie mog¹ byæ równie¿ przywrócone w oparciu o szczególn¹ regulacjê kodeksu

pracy, gdy¿ przepis art. 265 k.p.�� do nich siê nie odnosi.

S¹d uzna ugodê za bezskuteczn¹ o ile powództwo zostanie wytoczone

w terminie, a ugoda naruszaæ bêdzie s³uszny interes pracownika. Jak wskazano

w doktrynie pod pojêciem „s³usznego interesu pracownika” rozumieæ nale¿y

tylko taki interes, który z uwagi na zasady wspó³¿ycia spo³ecznego czy spo³eczne

poczucie sprawiedliwoœci, wymaga szczególnej ochrony w danym przypadku��.
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Uznanie ugody za bezskuteczn¹ wywieraæ bêdzie skutek od chwili jej za-

warcia (ex tunc)��. Oznacza to, ¿e pozbawione mocy zostaj¹ wszystkie skutki

prawne, jakie ugoda wywar³a a¿ do jej unicestwienia przez s¹d pracy, zaœ

œwiadczenia spe³nione na jej podstawie staj¹ siê œwiadczeniami nienale¿nymi

na zasadzie art. 410 § 2 k.c., jako ¿e podstawa œwiadczenia odpad³a.

W przypadku, gdy postêpowanie przed komisj¹ pojednawcz¹ nie doprowa-

dzi³o do zawarcia ugody, komisja na ¿¹danie pracownika, zg³oszone w terminie

14 dni od dnia zakoñczenia postêpowania pojednawczego, przekazuje

niezw³ocznie sprawê s¹dowi pracy. Wniosek pracownika o polubowne za³at-

wienie sprawy przez komisjê pojednawcz¹ zastêpuje pozew. Pracownik zamiast

zg³oszenia tego ¿¹dania mo¿e wnieœæ pozew do s¹du pracy na zasadach ogól-

nych.

Reasumuj¹c nale¿y wskazaæ, ¿e komisje pojednawcze w swoim za³o¿eniu

maj¹ zapewniæ pracownikowi szansê zlikwidowania sporu mo¿liwie szybko,

bez zbêdnych formalizmów i blisko miejsca pracy, tzn. bez koniecznoœci anga¿o-

wania dodatkowych zasobów czasu i œrodków finansowych oraz z udzia³em

osób znaj¹cych warunki pracy w danym zak³adzie i ciesz¹cych siê zaufaniem

jego za³ogi, a nade wszystko w sposób polubowny, czyli mniej konfliktowy od

trybu jurysdykcyjnego��. Ustawodawca nie kreuje jednak obowi¹zku tworzenia

komisji pojednawczej i pozostawia to autonomicznej decyzji partnerów spo³ecz-

nych, natomiast praktyka pokazuje, ¿e powo³ywane s¹ one nader rzadko.

III. Postêpowanie cywilne.

W postêpowaniu cywilnym ugoda mo¿e byæ zawarta przed wniesieniem

pozwu – w postêpowaniu pojednawczym – oraz po wytoczeniu powództwa

w toku sprawy na rozprawie. Nadto k.p.c. reguluje instytucjê mediacji, w której

ugoda mo¿e byæ zawarta zarówno przed wytoczeniem, jak i po wytoczeniu po-

wództwa.

1. Postêpowanie pojednawcze.

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mog¹ byæ uregulowane

drog¹ ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Istota i cel postêpowania po-

jednawczego wyra¿a siê w dopuszczalnoœci uregulowania w niektórych katego-
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riach spraw cywilnych sporu w drodze ugody s¹dowej „przed wniesieniem

pozwu”. Postêpowanie to ma charakter samodzielnego postêpowania pomocni-

czego. Praktycznie rzecz ujmuj¹c strony uzyskuj¹ mo¿liwoœæ zawarcia ugody,

maj¹cej moc ugody s¹dowej, bez koniecznoœci wszczynania sporu s¹dowego

i ponoszenia zwi¹zanych z tym op³at i kosztów. W pewnych sytuacjach mo¿e

byæ to rozwi¹zanie korzystne dla partnerów dialogu spo³ecznego, którzy

osi¹gnêli ju¿ pewien kompromis, a chc¹ mu nadaæ formê ugody s¹dowej z ró¿-

nych pobudek (np. w celu uzyskania tytu³u egzekucyjnego). Jest to rozwi¹zanie

o tyle atrakcyjne, ¿e op³ata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wy-

nosi 40 z³��, tymczasem w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, w których

wartoœæ przedmiotu sporu przekracza 50.000 z³, op³ata stosunkowa stanowiæ

mo¿e ju¿ pewne obci¹¿enie�	. Równie¿ sporz¹dzenie ugody w formie aktu nota-

rialnego, który przy spe³nieniu okreœlonych warunków stanowi tytu³ egzekucyj-

ny, jest rozwi¹zaniem mniej atrakcyjnym pod wzglêdem ekonomicznym.

W œwietle przepisów art. 184-186 k.p.c. postêpowanie pojednawcze mo¿e

zakoñczyæ na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na zawarciu ugody, któr¹

wci¹ga siê na posiedzeniu do protoko³u (art. 185 § 3 k.p.c.). Drugi to zakoñcze-

nie postêpowania z uwagi na niezawarcie ugody. W tym sposobie wyró¿niæ

z kolei mo¿na trzy sytuacje. Po pierwsze niemo¿noœæ zawarcia ugody mo¿e byæ

efektem braku osi¹gniêcia porozumienia pomiêdzy stronami. Po drugie, mo¿e

nie dojœæ do zawarcia ugody z powodu niestawiennictwa którejkolwiek ze stron

na posiedzeniu pojednawczym��. Po trzecie wreszcie, postêpowanie pojednaw-

cze mo¿e zakoñczyæ siê uznaniem przez s¹d ugody s¹dowej za niedopusz-

czaln¹, je¿eli jej treœæ jest niezgodna z prawem lub zasadami wspó³¿ycia

spo³ecznego albo zmierza do obejœcia prawa, b¹dŸ te¿ z tej racji, ¿e charakter

sprawy cywilnej nie zezwala na uregulowanie jej w drodze ugody s¹dowej.

Je¿eli s¹d w postêpowaniu pojednawczym uznaje ugodê za niedopuszczaln¹

z podanych przyczyn wydaje w tym zakresie postanowienie, które jako

koñcz¹ce postêpowanie w sprawie jest zaskar¿alne za¿aleniem��.

Z³o¿enie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg termi-

nu przedawnienia roszczeñ ze stosunku pracy. Nale¿y natomiast uznaæ, ¿e nie
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ma wp³ywu na bieg terminów z art. 264 k.p. i nie powoduje ani ich przerwania

ani zawieszenia. Rzeczone terminy s¹ terminami prawa materialnego, które ró¿-

ni¹ siê charakterem prawnym od terminów przedawnienia. Terminy z art. 264

k.p. przywracane mog¹ byæ jedynie wyj¹tkowo w oparciu o szczególn¹ regula-

cjê art. 265 k.p. Przerwanie biegu tych terminów powoduje wy³¹cznie z³o¿enie

wniosku o wszczêcie postêpowania pojednawczego przed komisj¹ pojed-

nawcz¹, co przewiduje art. 248 § 2 k.p. Przepis art. 248 § 2 k.p. jest przepisem

szczególnym, który jako taki powinien byæ interpretowany œciœle. Skoro poza

tym przepisem nie ma ¿adnej innej regulacji odnosz¹cej siê do przerwania bie-

gu terminów z art. 264 k.p., a terminy te nie s¹ nadto terminami przedawnienia

i nie mo¿na do nich stosowaæ regu³ odnosz¹cych siê do przerwania biegu prze-

dawnienia, to jedynym zasadnym wnioskiem jest teza podniesiona na wstêpie

niniejszego akapitu, i¿ z³o¿enie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie

wp³ywa w ¿aden sposób (ani przez przerwanie, ani zawieszenie) na bieg termi-

nów z art. 264 k.p. W tym zakresie nie sposób zgodziæ siê z przeciwnym

pogl¹dem K.W. Barana, jakoby wniosek o zawezwanie do próby ugodowej po-

wodowa³ zawszenie biegu terminów z art. 264 k.p.�� Prowadzona dla jego uza-

sadnienia wyk³adnia celowoœciowa wobec szczególnej regulacji z art. 248 § 2

k.p. i zasady exceptiones non sunt extendente jest zbyt daleko id¹ca i nie znaj-

duje ¿adnych podstaw normatywnych. Faktem jest, ¿e konsekwencj¹ przyjêcia

wyra¿onego w niniejszej pracy stanowiska – z uwagi na koniecznoœæ zachowa-

nia terminów z art. 264 k.p. – jest praktyczne wy³¹czenie postêpowania pojed-

nawczego uregulowanego w k.p.c. w sprawach dotycz¹cych rozwi¹zania,

wygaœniêcia lub nawi¹zania stosunku pracy. Niemniej jednak de lege lata po-

stulowaæ mo¿na jedynie zmianê ustawodawstwa w tym zakresie.

2. Mediacja

Mediacja jest instytucj¹ stosunkowo now¹. Wprowadzona zosta³a do k.p.c.

w dniu 10 grudnia 2005 r. na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie usta-

wy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw��.

Mediacja – podobnie jak postêpowanie pojednawcze przed s¹dem czy

przed komisj¹ pojednawcz¹ – jest dobrowolna. Prowadzi siê j¹ na podstawie

umowy o mediacjê albo postanowienia s¹du kieruj¹cego strony do mediacji.

W umowie o mediacjê strony powinny okreœliæ w szczególnoœci przedmiot me-

diacji, osobê mediatora albo sposób wyboru mediatora. Jak wskazano wczeœniej,

mediacjê prowadzi siê przed wszczêciem postêpowania, a za zgod¹ stron tak¿e

w toku sprawy.
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Mediatorem mo¿e byæ osoba fizyczna maj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci

prawnych, korzystaj¹ca w pe³ni z praw publicznych. Nie mo¿e nim byæ jednak

sêdzia w stanie czynnym. Organizacje spo³eczne i zawodowe mog¹ prowadziæ

listy sta³ych mediatorów oraz tworzyæ oœrodki mediacyjne. Wpis na listê wymaga

wyra¿onej na piœmie zgody mediatora. Informacjê o listach sta³ych mediatorów

oraz o oœrodkach mediacyjnych przekazuje siê prezesowi s¹du okrêgowego.

Sta³y mediator mo¿e odmówiæ prowadzenia mediacji tylko z wa¿nych powo-

dów, o których jest obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ strony, a je¿eli stro-

ny do mediacji skierowa³ s¹d - równie¿ s¹d. Mediator powinien zachowaæ

bezstronnoœæ przy prowadzeniu mediacji.

W literaturze dotycz¹cej mediacji znaczn¹ uwagê poœwiêca siê zagadnieniu

kwalifikacji mediatorów oraz zasadom etycznym odnosz¹cym siê do ich postê-

powania. Podkreœla siê, ¿e idealny mediator powinien byæ osob¹ bezstronn¹,

uczciw¹, maj¹c¹ odpowiedni¹ wiedzê w zakresie postêpowania mediacyjnego

i technik negocjacyjnych oraz umiejêtnoœæ oceny ludzkich charakterów i zdol-

noœæ odró¿niania tego, co strony chcia³yby w wyniku mediacji osi¹gn¹æ, od

tego, co jest rzeczywiœcie mo¿liwe do osi¹gniêcia. Zaleca siê równie¿, aby me-

diator mia³ wykszta³cenie prawnicze, lub inne wy¿sze wykszta³cenie, w szcze-

gólnoœci psychologiczne oraz okreœlony poziom doœwiadczenia w prowadzeniu

mediacji. W niektórych systemach prawnych wraz z rozwojem instytucji media-

cji pojawia³y siê tak¿e zasady i standardy etyczne dla mediatorów, w tym

w szczególnoœci dotycz¹ce ich bezstronnoœci, obowi¹zku zachowania tajemnicy,

kompetencji oraz konfliktu interesów. Uwa¿a siê, ¿e brak takich norm uniemo¿-

liwia stronie wniesienie skargi w przypadku niew³aœciwego zachowania media-

tora��.

W odró¿nieniu od postêpowania pojednawczego postêpowanie mediacyjne

nie jest jawne, a mediator jest obowi¹zany zachowaæ w tajemnicy fakty, o któ-

rych dowiedzia³ siê w zwi¹zku z prowadzeniem mediacji, chyba ¿e strony zwol-

ni¹ go z tego obowi¹zku. Powo³ywanie siê w toku postêpowania przed s¹dem

lub s¹dem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych

ustêpstw lub inne oœwiadczenia sk³adane w postêpowaniu mediacyjnym jest

bezskuteczne.

Wszczêcie mediacji przez stronê nastêpuje z chwil¹ dorêczenia mediatorowi

wniosku o przeprowadzenie mediacji, z do³¹czonym dowodem dorêczenia jego

odpisu drugiej stronie. Mediacja nie zostanie jednak wszczêta, je¿eli: 1) sta³y

mediator, w terminie tygodnia od dnia dorêczenia mu wniosku o przeprowa-

dzenie mediacji, odmówi³ przeprowadzenia mediacji; 2) strony zawar³y umowê

o mediacjê, w której wskazano jako mediatora osobê niebêd¹c¹ sta³ym mediato-
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rem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia dorêczenia jej wniosku o przepro-

wadzenie mediacji, odmówi³a przeprowadzenia mediacji; 3) strony zawar³y

umowê o mediacjê bez wskazania mediatora i osoba, do której strona zwróci³a

siê o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia dorêczenia jej

wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyrazi³a zgody na przeprowadzenie

mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyrazi³a zgody na osobê

mediatora; 4) strony nie zawar³y umowy o mediacjê, a druga strona nie wyra-

zi³a zgody na mediacjê.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawieraæ oznaczenie stron,

dok³adnie okreœlone ¿¹danie, przytoczenie okolicznoœci uzasadniaj¹cych ¿¹da-

nie, podpis strony oraz wymienienie za³¹czników. Je¿eli strony zawar³y umowê

o mediacjê na piœmie, do wniosku do³¹cza siê odpis tej umowy.

Skierowanie stron do mediacji przez s¹d mo¿e nast¹piæ do zamkniêcia pier-

wszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawê. Po zamkniêciu tego posiedze-

nia s¹d mo¿e skierowaæ strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron. S¹d

mo¿e skierowaæ strony do mediacji tylko raz w toku postêpowania. Postanowie-

nie o skierowaniu stron do mediacji mo¿e byæ wydane na posiedzeniu niejaw-

nym. Mediacji nie prowadzi siê, je¿eli strona w terminie tygodnia od dnia

og³oszenia lub dorêczenia jej postanowienia o skierowaniu do mediacji nie wy-

razi³a zgody na mediacjê. S¹d nie kieruje stron do mediacji w sprawach rozpoz-

nawanych w postêpowaniu nakazowym i upominawczym, co nie budzi zastrze-

¿eñ, skoro w pierwszej fazie postêpowania tocz¹ siê one bez udzia³u jednej ze

stron, a ich specyficzny charakter sprzeczny jest z istot¹ postêpowania media-

cyjnego��. Je¿eli przed wszczêciem postêpowania s¹dowego strony zawar³y

umowê o mediacjê, s¹d kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego

zg³oszony przed wdaniem siê w spór co do istoty sprawy.

Kieruj¹c strony do mediacji, s¹d wyznacza mediatora, strony mog¹ jednak

zmieniæ ten wybór i samodzielnie dokonaæ wyznaczenia innej osoby do roli me-

diatora. S¹d mo¿e upowa¿niæ mediatora do zapoznania siê z aktami sprawy je-

dynie na zgodny wniosek stron.

Kieruj¹c strony do mediacji, s¹d wyznacza czas jej trwania na okres do mie-

si¹ca, chyba ¿e strony zgodnie wnios³y o wyznaczenie d³u¿szego terminu na

przeprowadzenie mediacji. W trakcie mediacji termin na jej przeprowadzenie

mo¿e byæ przed³u¿ony na zgodny wniosek stron. Po up³ywie tego terminu –

a je¿eli choæ jedna ze stron nie wyrazi zgody na mediacjê – przed jego

up³ywem, przewodnicz¹cy wyznacza rozprawê.

Mediator niezw³ocznie ustala termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego.

Wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane, je¿eli strony

zgodz¹ siê na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego. Z prze-
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biegu mediacji sporz¹dza siê protokó³, w którym oznacza siê miejsce i czas prze-

prowadzenia mediacji, a tak¿e imiê, nazwisko (nazwê) i adresy stron, imiê

i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokó³ podpisuje

mediator.

Je¿eli strony zawar³y ugodê przed mediatorem, ugodê zamieszcza siê

w protokole albo za³¹cza siê do niego. Strony podpisuj¹ ugodê. Niemo¿noœæ

podpisania ugody mediator stwierdza w protokole. Nastêpnie mediator dorêcza

stronom odpis protoko³u. Po zawarciu ugody mediator niezw³ocznie sk³ada

protokó³ w s¹dzie, który by³by w³aœciwy do rozpoznania sprawy wed³ug w³aœci-

woœci ogólnej lub wy³¹cznej, a je¿eli mediacja prowadzona by³a na podstawie

skierowania przed s¹d – w s¹dzie rozpoznaj¹cym sprawê.

Je¿eli zawarto ugodê s¹d, na wniosek strony, niezw³ocznie przeprowadza

postêpowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Je¿eli

ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, s¹d zatwierdza j¹ przez nadanie

jej klauzuli wykonalnoœci. W przeciwnym wypadku s¹d zatwierdza ugodê po-

stanowieniem na posiedzeniu niejawnym. S¹d odmawia nadania klauzuli

wykonalnoœci albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w ca³oœci

lub czêœci, je¿eli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami wspó³¿ycia

spo³ecznego albo zmierza do obejœcia prawa, a tak¿e gdy jest niezrozumia³a lub

zawiera sprzecznoœci. Sprzecznoœæ ugody z prawem lub zasadami wspó³¿ycia

spo³ecznego, a tak¿e okolicznoœæ, i¿ ugoda zmierza do obejœcia prawa to

przes³anki, które warunkuj¹ dopuszczalnoœæ zawarcia ugody w postêpowaniu

cywilnym procesowym, st¹d te¿ w tym zakresie nale¿y odes³aæ do rozwa¿añ na

ten temat zawartych w dalszej czêœci rozdzia³u. Warto natomiast odnieœæ siê do

przes³anek odmowy zatwierdzenia ugody w przypadku gdy ugoda ta jest nie-

zrozumia³a b¹dŸ zawiera sprzecznoœci. Otó¿ przes³anki te dodano z uwagi na

fakt, ¿e mediator nie musi byæ prawnikiem, a zatem strony mog¹ mieæ problem

w jasnym i precyzyjnym sformu³owaniu postanowieñ ugody. Ugoda winna zo-

staæ uznana za niezrozumia³¹, je¿eli bior¹c pod uwagê miernik przeciêtnego od-

biorcy i czytelnika jej postanowienia bêd¹ niejasne i budz¹ce zastrze¿enia co do

mo¿liwoœci wykonania��. Ugoda bêdzie z kolei zawiera³a sprzecznoœci, je¿eli np.

próba zastosowania jej postanowieñ prowadziæ bêdzie do niemo¿liwoœci jej wy-

konania. Chodziæ tu bêdzie o sprzecznoœci, których nie mo¿na usun¹æ w drodze

interpretacji ugody��.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez s¹d moc

prawn¹ ugody zawartej przed s¹dem i jako taka stanowi tytu³ egzekucyjny.
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3. Ugoda s¹dowa w postêpowaniu cywilnym procesowym

3.1. Zagadnienia ogólne. Zasada ugodowego rozwi¹zywania sporów
przed s¹dem

Brak wzajemnego uzgodnienia stanowisk partnerów dialogu spo³ecznego,

czy to z wykorzystaniem, czy te¿ nie, fakultatywnych metod rozstrzygniêcia

sporu w postaci postêpowania pojednawczego przed komisj¹ pojednawcz¹ lub

przed s¹dem, czy mediacji, powoduje, ¿e ostatecznym forum prowadzenia sporu

staje siê postêpowanie cywilne procesowe. Oddanie sprawy pod os¹d w³adzy

s¹downiczej nie musi jednak zakoñczyæ siê wydaniem wi¹¿¹cego rozstrzygniê-

cia. Ustawodawca zachêca bowiem strony do pojednania równie¿ na tym eta-

pie, wszak ugoda daje mo¿liwoœæ rozwi¹zania sporu w sposób satysfakcjo-

nuj¹cy obie strony, ma dodatni wp³yw na kszta³towanie atmosfery w zak³adzie

pracy i harmonijnego przebiegu procesu pracy, co zazwyczaj nie nastêpuje

w przypadku wydania wi¹¿¹cego wyroku��. Ma to szczególne znaczenie w sytu-

acji, w której strony stosunku pracy maj¹ nadal wspó³pracowaæ i byæ zwi¹zane

wêz³em zobowi¹zaniowym.

Podstawowym przepisem bêd¹cym wyrazem preferowania przez prawo-

dawcê ugodowego rozwi¹zywania sporów jest art. 10 k.p.c., zgodnie z którym

w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, s¹d powinien w ka¿-

dym stanie postêpowania d¹¿yæ do ich ugodowego za³atwienia. W tych spra-

wach strony mog¹ tak¿e zawrzeæ ugodê przed mediatorem (o czym by³a mowa

ju¿ wczeœniej). Zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e przepis ten umiejscowiony jest w Ty-

tule wstêpnym k.p.c. zatytu³owanym „Przepisy ogólne”, co podkreœla jego pod-

stawowe i konstrukcyjne znacznie dla postêpowania cywilnego. W doktrynie

wywodzi siê z niego zasadê ugodowego za³atwiania spraw cywilnych�	.

Rozwiniêciem tej zasady jest regulacja art. 223 § 1 k.p.c., zgodnie z którym

przewodnicz¹cy powinien we w³aœciwej chwili sk³aniaæ strony do pojednania,

zw³aszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstêpnym wyjaœnieniu stanowiska

stron.

Szczególn¹ regulacjê zawieraj¹ przepisy o postêpowaniu odrêbnym w spra-

wach z zakresu prawa pracy. W sprawach tych przeprowadza siê czynnoœci wy-

jaœniaj¹ce, które maj¹ na celu m.in. wyjaœnienie stanowisk stron oraz sk³onienie

ich do pojednania i zawarcia ugody. Czynnoœci wyjaœniaj¹ce przeprowadza siê

bez udzia³u ³awników. W zwi¹zku z tym pojawi³a siê w¹tpliwoœæ, czy w sytuacji

kiedy w danej sprawie w³aœciwy jest sk³ad ³awniczy, a strony dojd¹ do porozu-
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mienia i zawr¹ ugodê na posiedzeniu wyznaczonym w celu przeprowadzenia

postêpowania wyjaœniaj¹cego, mo¿liwe jest wydanie postanowienia o umorze-

nia postêpowania przed samego przewodnicz¹cego. Kwestiê tê rozstrzygn¹³

pozytywnie S¹d Najwy¿szy wskazuj¹c, ¿e w razie zawarcia przez strony

w sprawie z zakresu prawa pracy ugody na posiedzeniu wyznaczonym dla

przeprowadzenia czynnoœci wyjaœniaj¹cych sêdzia przeprowadzaj¹cy te czyn-

noœci bez udzia³u ³awników w³adny jest - uznaj¹c zawarcie ugody ze wzglêdu

na jej treœæ za dopuszczalne - wydaæ na tym posiedzeniu postanowienie o umo-

rzeniu postêpowania��. Dla uzasadnienia tego s³usznego wniosku SN wskaza³,

¿e posiedzenie wyznaczone w celu przeprowadzenia czynnoœci wyjaœniaj¹cych,

jako niezmierzaj¹ce do rozpoznania sprawy, nie ma charakteru rozprawy, ze

wzglêdu jednak na udzia³ w nim stron jest posiedzeniem jawnym. Wydane na

takim posiedzeniu postanowienie o umorzeniu postêpowania z uwagi na zawa-

rcie ugody, jako zapadaj¹ce poza rozpraw¹, wydaje przewodnicz¹cy (art. 47 § 3

k.p.c.).

Przejawem konstruowania regulacji w sposób u³atwiaj¹cy stronom zawarcie

ugody jest równie¿ art. 470 k.p.c., zgodnie z którym w razie podjêcia czynnoœci

wyjaœniaj¹cych lub zarz¹dzenia osobistego stawiennictwa na rozprawê, strona

pozwana powinna byæ reprezentowana przez osobê obeznan¹ ze stanem fakty-

cznym sprawy i uprawnion¹ do zawarcia ugody. Przepis ten ma zastosowanie

wy³¹cznie do procesu, w którym stron¹ pozwan¹ jest pracodawca (art. 475�

k.p.c.). W doktrynie podnosi siê, ¿e naruszenie przez pracodawcê opisanej po-

winnoœci mo¿e stanowiæ podstawê do na³o¿enia na niego obowi¹zku zwrotu

kosztów procesu niezale¿nie od wyniku sprawy na zasadzie art. 103 k.p.c.��

3.2. Charakter prawny ugody s¹dowej

K.p.c. nie definiuje pojêcia ugody s¹dowej. Jest jednak niew¹tpliwe, ¿e cho-

dzi o umowê zawieran¹ ju¿ w toku postêpowania s¹dowego, a wiêc koñcz¹c¹

spór miêdzy stronami, zaliczan¹ do tzw. czynnoœci dyspozycyjnych, przez które

strony decyduj¹ o losie przedmiotu postêpowania, tj. roszczenia procesowego.

W nauce, mimo pewnych wahañ co do charakteru prawnego ugody s¹dowej,
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dominuje koncepcja dualistyczna, zgodnie z któr¹ ugoda s¹dowa “jest aktem

prawnym z³o¿onym z dwóch rodzajów czynnoœci: materialnoprawnej i proce-

sowej”��. Innymi s³owy zawarcie ugody w toku postêpowania przed s¹dem jest

aktem prawnym, na który sk³adaj¹ siê dwa elementy: materialno prawny i pro-

cesowy. Ugoda s¹dowa jest czynnoœci¹ procesow¹ dokonan¹ w formie przewi-

dzianej prawem procesowym, które wi¹¿e z t¹ czynnoœci¹ zamierzony przez

strony skutek w postaci wy³¹czenia dalszego postêpowania s¹dowego co do

istoty sporu i umorzenia postêpowania. Jednoczeœnie zawarte w treœci ugody

porozumienie co do istniej¹cego miêdzy stronami stosunku prawnego ma cha-

rakter zgodnego oœwiadczenia woli, a wiêc czynnoœci prawnej zmierzaj¹cej do

wywo³ania skutków w dziedzinie prawa materialnego, w tym zakresie zawarte

przed s¹dem porozumienie jest ugod¹ w rozumieniu art. 917 k.c.�� Oœwiadcze-

nia materialnoprawne i procesowe stron zawarte w ugodzie s¹dowej ocenia siê

wed³ug przepisów tej ga³êzi prawa, do której oœwiadczenie nale¿y. Prawo mate-

rialne normuje wa¿noœæ i skutecznoœæ oœwiadczeñ woli stron sk³adaj¹cych siê na

umowê cywilnoprawn¹ zawart¹ w ugodzie, a wa¿noœæ i skutecznoœæ wyra¿o-

nych w niej oœwiadczeñ procesowych zmierzaj¹cych do umorzenia postêpowa-

nia ocenia siê wed³ug prawa procesowego. Ugoda s¹dowa staje siê ostateczna

z chwil¹ uprawomocnienia siê orzeczenia umarzaj¹cego postêpowanie w zwi¹zku

z jej zawarciem. Zawarcie ugody jest jednym z tych zdarzeñ, które czyni¹ zbêd-

nym wydanie wyroku s¹dowego i - w konsekwencji - stanowi¹ podstawê posta-

nowienia o umorzeniu postêpowania na podstawie art. 355 § 1 k.p.c.��

4. Granice dopuszczalnoœci kszta³towania treœci ugody przez strony.
S¹dowa kontrola treœci ugody

Partnerzy dialogu spo³ecznego w ramach tocz¹cego siê postêpowania cywil-

nego nie maj¹ pe³nej swobody co do mo¿liwoœci ugodzenia siê i u³o¿enia wza-

jemnych relacji. Ugoda zawarta przed s¹dem podlega bowiem s¹dowej kontroli

pod k¹tem jej dopuszczalnoœci z uwagi na okreœlone kryteria.

Na zasadach przepisów ogólnych k.p.c. s¹d rozpoznaj¹cy sprawê uzna za-

warcie ugody za niedopuszczalne, gdy okolicznoœci sprawy wskazuj¹, ¿e jest to

czynnoœæ sprzeczna z prawem lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego albo zmie-

rza do obejœcia prawa (art. 223 § 2 w zw. z 203 § 4 k.p.c.). Nadto s¹d pracy uzna

zawarcie ugody za niedopuszczalne tak¿e wówczas, gdy czynnoœæ ta narusza

s³uszny interes pracownika (art. 469 k.p.c.). W razie uznania ugody za niedopu-

szczaln¹ s¹d wydaje postanowienie��, które nie podlega zaskar¿eniu, mo¿e jed-
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nak byæ rozpoznane przez s¹d drugiej instancji w postêpowaniu odwo³awczym,

w oparciu o art. 380 k.p.c.�� St¹d te¿ nale¿y przyj¹æ, ¿e w uzasadnieniu orzecze-

nia koñcz¹cego postêpowanie w sprawie s¹d powinien wskazaæ na motywy ja-

kimi kierowa³ siê uznaj¹c zawarcie ugody za niedopuszczalne.

Prawodawca wprowadzi³ cztery niezale¿ne kryteria, pod k¹tem których s¹d

ocenia dopuszczalnoœæ zawarcia ugody w procesie: 1) czy ugoda narusza prawo,

2) czy narusza zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, 3) czy zmierza do obejœcia pra-

wa, 4) czy narusza s³uszny interes pracownika. Pozytywna odpowiedŸ na przy-

najmniej jedno z powy¿szych pytañ obliguje s¹d do uznania ugody na

niedopuszczaln¹. Zwraca uwagê fakt, ¿e kompetencja s¹du pracy do uznania

ugody za niedopuszczaln¹ nie obejmuje dba³oœci o s³uszny interes pracodawcy.

System prawny uznaje za niewa¿ne (bezwzglêdnie) czynnoœci prawne w ra-

zie m.in. sprzecznoœci oœwiadczenia woli z bezwzglêdnie wi¹¿¹cymi normami

prawnymi lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 58 k.c. i odpowiednio art.

203 § 4 k.p.c. lub art. 469 k.p.c.). Czynnoœæ taka jest niewa¿na od samego

pocz¹tku i z mocy prawa, wobec czego s¹d uwzglêdnia ten stan rzeczy z urzêdu

bez koniecznoœci zg³aszania przez stronê zainteresowan¹ jakichkolwiek wnio-

sków lub zarzutów w tym wzglêdzie, w szczególnoœci bez koniecznoœci uchyla-

nia siê przez stronê od skutków prawnych swojego oœwiadczenia woli.

Niewa¿noœæ bezwzglêdna ma charakter definitywny - ka¿dy i zawsze mo¿e siê

na ni¹ powo³aæ.

Niedopuszczalna – jako niezgodna z prawem – bêdzie ugoda, w której pra-

cownik zrzeknie siê prawa do wynagrodzenia. Jak s³usznie wskazano w judyka-

turze z art. 84 k.p. wynika zakaz nie tylko ca³kowitego, lecz tak¿e czêœciowego

zrzeczenia siê prawa do wynagrodzenia. Zakaz ten ma charakter bezwzglêdny

i obejmuje zrzeczenie siê prawa do wynagrodzenia za pracê w drodze wszel-

kich oœwiadczeñ woli pracownika, w tym równie¿ w drodze ugody s¹dowej��.

Pracownik mo¿e natomiast skutecznie zrzec siê w ugodzie zawartej z praco-

dawc¹ odszkodowania z tytu³u zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy,

je¿eli jest to po³¹czone ze zwolnieniem pracownika z tego zakazu��. Z kolei

w wyroku z dnia 3 grudnia 1981 r. SN wskaza³, ¿e je¿eli przez zawarcie ugody

pracownik unikn¹³ ewentualnych powa¿nych konsekwencji natury moralnej

i maj¹tkowej, jakie ponosi pracownik, z którym rozwi¹zano niezw³ocznie umo-
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wê o pracê z jego winy, rezygnuj¹c z ekwiwalentu za urlop, to uzyskiwa³ jedno-

czeœnie konkretne i istotne korzyœci (tak¿e maj¹tkowe). Oznacza to swoist¹

zmianê prawa do ekwiwalentu za urlop na inne korzyœci maj¹tkowe, a w takich

warunkach nie jest uzasadniony pogl¹d, ¿e pracownik zrzek³ siê ekwiwalentu

za urlop i ¿e z tej przyczyny zawarta przez strony ugoda jest sprzeczna z pra-

wem�	.

Ustawodawca nie precyzuje pojêcia zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. W litera-

turze z zakresu prawa pracy daje siê obserwowaæ zró¿nicowanie pogl¹dów od-

noœnie zakresu treœciowego tego zwrotu. Raz uznaje siê je za normy moralne,

raz za normy moralne z normami zwyczajowymi powszechnie obowi¹zuj¹cymi

albo partykularnymi, dotycz¹cymi bardzo w¹skiej kategorii osób, b¹dŸ za nor-

my moralne wraz z normami obyczajowymi. Za trafny uznaæ nale¿y ten pogl¹d,

który zakresem treœciowym zwrotu zasady wspó³¿ycia spo³ecznego obejmuje

zarówno normy moralne, jak i zwyczajowe - obowi¹zuj¹ce powszechnie��. Nie-

dopuszczalna bêdzie zatem taka ugoda, której treœæ bêdzie narusza³a obo-

wi¹zuj¹ce powszechnie normy moralnie i zwyczajowe. Ocena ugody powinna

uwzglêdniaæ okolicznoœci konkretnego przypadku.

O czynnoœci prawnej (tak¿e zawarciu ugody przed s¹dem) maj¹cej na celu

obejœcie ustawy mo¿na mówiæ wówczas, gdy czynnoœæ taka pozwala na unik-

niêcie zakazów, nakazów lub obci¹¿eñ wynikaj¹cych z przepisu ustawy i tylko

z takim zamiarem zosta³a dokonana. Nie bêdzie mia³o na celu obejœcia prawa

dokonanie czynnoœci prawnej dla osi¹gniêcia skutków, jakie ustawa wi¹¿e z t¹

czynnoœci¹ prawn¹��. K. W. Baran wskazuje, ¿e „ugodê mo¿na uznaæ za czyn-

noœæ maj¹c¹ na celu obejœcie ustawy tylko wówczas, je¿eli strony zmierzaj¹

w niej do uzyskania zakazanego przez normê prawa pracy skutku prawnego,

nie na podstawie czynnoœci, z któr¹ zakaz ten jest bezpoœrednio zwi¹zany, ale

w³aœnie na podstawie ugody”��. Jako przyk³ad takiej czynnoœci autor wskazuje

na ugodê zawart¹ w sporze dotycz¹cym warunków pracy, na mocy której pra-

cownik zobowi¹zuje siê za wy¿szym wynagrodzeniem do œwiadczenia pracy

w warunkach sprzecznych z obowi¹zuj¹cymi przepisami b.h.p.

Ocena, czy ugoda narusza s³uszny interes pracownika uwzglêdniaæ musi

indywidualne okolicznoœæ konkretnego przypadku. Wprawdzie do zakoñczenia

sporu ugod¹ s¹dow¹ nie jest konieczne poprzedzanie jej postêpowaniem dowo-

dowym��, co jest zrozumia³e zwa¿ywszy na fakt, ¿e ugoda ma przyœpieszyæ
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i skróciæ postêpowanie, jednak¿e nie wy³¹cza to obowi¹zku s¹du wyjaœnienia

okolicznoœci sprawy i zwi¹zanych z nimi przes³anek ugody. Dla oceny zatem,

czy nie zachodzi naruszenie s³usznego interesu pracownika, s¹d powinien ze-

braæ informacje przynajmniej w drodze odebrania oœwiadczeñ stron��.

Przez interes pracownika nale¿y rozumieæ nie tylko interes prawny, ale

równie¿ materialny, œciœle pracowniczy (zwi¹zany ze statusem jako pracowni-

ka), moralnym, osobisty. S³uszny interes pracownika stanowi samodzielne kry-

terium oceny dopuszczalnoœci zawarcia ugody s¹dowej. Z pewnoœci¹ nie jest

tak, ¿e s³uszny interes pracownika musi byæ uto¿samiany z uzyskaniem nale¿-

nego œwiadczenia w pe³nej wysokoœci. Zaspokojenie s³usznego interesu pracow-

nika mo¿e bowiem, zw³aszcza w sprawie stwarzaj¹cej trudnoœci w ustaleniu

prawdziwego stanu rzeczy, wyra¿aæ siê w uzyskaniu niezw³ocznego zaspokoje-

nia ¿¹dania choæby kosztem rezygnacji z pewnej czêœci zg³oszonego roszcze-

nia��. Natomiast jak wskaza³ SN w postanowieniu z dnia 5 lipca 2002 r. z regu³y

nie jest zgodne z interesem pracownicy w ci¹¿y podlegaj¹cej szczególnej ochro-

nie, uzyskanie w wyniku ugody s¹dowej odszkodowania w wysokoœci jedno-

miesiêcznego wynagrodzenia zamiast przywrócenia do pracy��. Ocena co do

tego, czy zawarcie ugody nie narusza s³usznego interesu pracownika dokony-

wana jest przez s¹d w p³aszczyŸnie obiektywnej – s¹d nie ocenia przy tym, czy

pracownik mia³ œwiadomoœæ, ¿e zawieraj¹c ugodê dzia³a wbrew swoim intere-

som, czy te¿ tej œwiadomoœci nie mia³��.

Rozbie¿noœci w doktrynie i orzecznictwie wywo³ywa³a mo¿liwoœæ zawarcia

przez pracodawcê i pracownika ugody, moc¹ której strony zmieni¹ sposób usta-

nia stosunku pracy. Ostatecznie w uchwale z dnia 17 paŸdziernika 1986 r. SN

rozstrzygn¹³, ¿e dopuszczalne jest zawarcie ugody s¹dowej, na mocy której

strony przekszta³caj¹ rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia na

rozwi¹zanie umowy o pracê w drodze porozumienia tak¿e bez zmiany daty

rozwi¹zania umowy, je¿eli oœwiadczenie zak³adu pracy o wczeœniejszym roz-

wi¹zaniu tej umowy zosta³o skutecznie odwo³ane, a zawarcie ugody nie jest

sprzeczne z prawem, zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i s³usznym interesem

stron��.

Wskazaæ nale¿y, ¿e k.p.c. w dziale reguluj¹cym postêpowanie w sprawach

z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych rozszerza podmiotowo defi-

nicjê pracownika poza sformu³owan¹ w art. 2 k.p.�	. Zgodnie z art. 476 § 1 pkt 5
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k.p.c. przez u¿yte w tym dziale okreœlenie pracownik rozumie siê równie¿

cz³onka rolniczej spó³dzielni produkcyjnej, osobê œwiadcz¹c¹ pracê na podsta-

wie umowy o pracê nak³adcz¹ oraz cz³onków rodziny i spadkobierców pracow-

nika, cz³onka rolniczej spó³dzielni produkcyjnej i osoby œwiadcz¹cej pracê na

podstawie umowy o pracê nak³adcz¹, a tak¿e inne osoby, którym z mocy odrêb-

nych przepisów przys³uguj¹ roszczenia z zakresu prawa pracy, a nadto osobê

dochodz¹c¹ od zak³adu pracy odszkodowania lub ustalenia uprawnieñ do œwiad-

czeñ na podstawie przepisów o œwiadczeniach z tytu³u wypadków przy pracy

i chorób zawodowych. Maj¹c na uwadze powy¿szy zapis nale¿y stwierdziæ, ¿e

w sytuacji, gdy osoby te s¹ stronami postêpowania, przez „s³uszny interes pra-

cownika” w rozumieniu art. 469 k.p.c. rozumieæ nale¿y równie¿ s³uszny interes

tych osób.

Je¿eli strony dojd¹ do porozumienia, a s¹d uzna zawarcie ugody za dopusz-

czalne, spór wygasa. Osnowa ugody zawartej przed s¹dem powinna byæ

wci¹gniêta do protoko³u rozprawy i stwierdzona podpisami stron. Niemo¿noœæ

podpisania s¹d stwierdzi w protokole. S¹d, przyjmuj¹c ugodê do protoko³u, ma

obowi¹zek dopilnowania nale¿ytej jej redakcji. Ugoda powinna zawieraæ sfor-

mu³owania jasne, niebudz¹ce w¹tpliwoœci i umo¿liwiaj¹ce jej realizacje w dro-

dze egzekucji. Treœæ ugody powinna okreœlaæ dok³adnie rozmiar œwiadczeñ,

sposób i termin ich wykonania oraz wskazaæ, jakie roszczenia objête procesem

maja te œwiadczenia zaspokajaæ. Je¿eli strony nie postanowi¹ inaczej, koszty

procesu, w którym zawarto ugodê, znosz¹ siê wzajemnie (art. 104 k.p.c.).

Strony mog¹ w ugodzie s¹dowej uzale¿niæ obowi¹zek spe³nienia œwiadcze-

nia od spe³nienia siê warunku��. W takim przypadku badanie spe³nienia warun-

ku odbywa siê w postêpowaniu o nadaniu ugodzie klauzuli wykonalnoœci,

a s¹d nada klauzulê wykonalnoœci pod dostarczeniu przez wierzyciela dowodu

ziszczenia siê warunku w formie dokumentu urzêdowego lub prywatnego

z podpisem urzêdowo poœwiadczonym (art. 786 § 1 k.p.c.). S¹d nie powinien na-

tomiast przyjmowaæ do protoko³u ugody zawieraj¹cej warunek, od którego za-

le¿y wa¿noœæ tej ugody��.

5. Uchylenie siê od skutków ugody s¹dowej. Niewa¿noœæ ugody s¹dowej

Do chwili uprawomocnienia siê postanowienia o umorzeniu postêpowania

z powodu zawarcia ugody strona mo¿e uchyliæ siê od z³o¿onego oœwiadczenia

i odwo³aæ swoj¹ zgodê na zawarcie ugody i zakoñczenie postêpowania.

Nast¹piæ to mo¿e w za¿aleniu na postanowienie o umorzeniu postêpowania.

S¹d Najwy¿szy stwierdzi³ jednak, ¿e dyspozycyjn¹ czynnoœæ procesow¹ strona
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mo¿e odwo³aæ jedynie z przyczyn uznanych przez s¹d za uzasadnione. Do ta-

kich przyczyn nale¿¹ tak wady oœwiadczenia woli, jak i okolicznoœci powsta³e

nastêpczo, umo¿liwiaj¹ce cofniêcie czynnoœci dokonanych pod ka¿dym wzglê-

dem prawid³owo��. Samo z³o¿enie oœwiadczenia o uchyleniu siê od skutków

prawnych ugody nie wystarcza do uwzglêdnienia za¿alenia na postanowienie

umarzaj¹ce postêpowanie. Do obowi¹zków strony nale¿y bowiem wskazanie

przyczyny wadliwoœci oœwiadczenia, do s¹du zaœ ocena, czy przyczyny te s¹ do-

stateczne dla skutecznego uchylenia siê od skutków oœwiadczenia woli w myœl

przepisów prawa cywilnego��. Z kolei dopuszczalnoœæ odwo³ania przez stronê

oœwiadczenia jej pe³nomocnika procesowego w przedmiocie zawarcia ugody,

dokonanego w za¿aleniu na postanowienie s¹du umarzaj¹ce postêpowanie, nie

wy³¹cza kontroli s¹du co do zgodnoœci ugody z prawem, zasadami wspó³¿ycia

spo³ecznego i s³usznym interesem pracownika oraz przes³anek uchylenia siê od

skutków oœwiadczenia woli na podstawie przepisów prawa cywilnego��.

mo¿e odwo³aæ jedynie z przyczyn uznanych przez s¹d za uzasadnione. Do ta-

kich przyczyn nale¿¹ tak wady oœwiadczenia woli, jak i okolicznoœci powsta³e

nastêpczo, umo¿liwiaj¹ce cofniêcie czynnoœci dokonanych pod ka¿dym wzglê-

dem prawid³owo��. Samo z³o¿enie oœwiadczenia o uchyleniu siê od skutków

prawnych ugody nie wystarcza do uwzglêdnienia za¿alenia na postanowienie

umarzaj¹ce postêpowanie. Do obowi¹zków strony nale¿y bowiem wskazanie

przyczyny wadliwoœci oœwiadczenia, do s¹du zaœ ocena, czy przyczyny te s¹ do-

stateczne dla skutecznego uchylenia siê od skutków oœwiadczenia woli w myœl

przepisów prawa cywilnego��. Z kolei dopuszczalnoœæ odwo³ania przez stronê

oœwiadczenia jej pe³nomocnika procesowego w przedmiocie zawarcia ugody,

dokonanego w za¿aleniu na postanowienie s¹du umarzaj¹ce postêpowanie, nie

wy³¹cza kontroli s¹du co do zgodnoœci ugody z prawem, zasadami wspó³¿ycia

spo³ecznego i s³usznym interesem pracownika oraz przes³anek uchylenia siê od

skutków oœwiadczenia woli na podstawie przepisów prawa cywilnego��.

mo¿e odwo³aæ jedynie z przyczyn uznanych przez s¹d za uzasadnione. Do ta-

kich przyczyn nale¿¹ tak wady oœwiadczenia woli, jak i okolicznoœci powsta³e

nastêpczo, umo¿liwiaj¹ce cofniêcie czynnoœci dokonanych pod ka¿dym wzglê-

dem prawid³owo��. Samo z³o¿enie oœwiadczenia o uchyleniu siê od skutków

prawnych ugody nie wystarcza do uwzglêdnienia za¿alenia na postanowienie

umarzaj¹ce postêpowanie. Do obowi¹zków strony nale¿y bowiem wskazanie

przyczyny wadliwoœci oœwiadczenia, do s¹du zaœ ocena, czy przyczyny te s¹ do-

stateczne dla skutecznego uchylenia siê od skutków oœwiadczenia woli w myœl

przepisów prawa cywilnego��. Z kolei dopuszczalnoœæ odwo³ania przez stronê

oœwiadczenia jej pe³nomocnika procesowego w przedmiocie zawarcia ugody,

dokonanego w za¿aleniu na postanowienie s¹du umarzaj¹ce postêpowanie, nie

wy³¹cza kontroli s¹du co do zgodnoœci ugody z prawem, zasadami wspó³¿ycia

spo³ecznego i s³usznym interesem pracownika oraz przes³anek uchylenia siê od

skutków oœwiadczenia woli na podstawie przepisów prawa cywilnego��.

Po uprawomocnieniu siê postanowienia o umorzeniu postêpowania z po-

wodu zawarcia ugody strona równie¿ mo¿e uchyliæ siê od skutków material-

noprawnych ugody sadowej z powodu wad oœwiadczenia woli. W tym zakresie

stosuje siê ogólne przepisy k.c. o wadach oœwiadczeñ woli (art. 82 – 88 k.c.)

z uwzglêdnieniem regulacji szczególnej dotycz¹cej umowy ugody zawartej

w art. 918 k.c��. Jak s³usznie wskaza³ SN w sprawie o ustalenie istnienia stosun-

ku pracy, je¿eli ³¹cz¹cy strony stosunek prawny wbrew zawartej miêdzy nimi

umowie ma cechy stosunku pracy, uchylenie siê od skutków prawnych ugody

podlega ocenie z punktu widzenia art. 918 § 1 k.c.�� Uchylenie siê od skutków

materialnoprawnych ugody s¹dowej mo¿e nast¹piæ w odrêbnym procesie, b¹dŸ

te¿ w drodze zarzutu. Ustalenia faktyczne i ocena prawna, co do tego, ¿e strona

ugody s¹dowej nie mo¿e uchyliæ siê od skutków prawnych swego oœwiadczenia

woli jako z³o¿onego pod wp³ywem b³êdu, albowiem nie s¹ spe³nione przes³anki

przewidziane w art. 918 k.c. oraz art. 88 k.c., nie wykluczaj¹ ustalenia i oceny, ¿e

ugoda s¹dowa jest bezwzglêdnie niewa¿na jako czynnoœæ niezgodna z prawem

lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego albo zmierzaj¹ca do obejœcia prawa (art.

223 § 2 k.p.c. w zwi¹zku z art. 203 § 4 k.p.c.) lub jako czynnoœæ naruszaj¹ca s³usz-

ny interes pracownika (art. 469 k.p.c.��. W wypadku bezwzglêdnej niewa¿noœci
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ugody zawartej przed s¹dem z przyczyn wy¿ej opisanych dopuszczalne jest

równie¿ powództwo o ustalenie jej niewa¿noœci, dla którego podstawê stanowi

art. 189 k.p.c..

Ugoda s¹dowa jest tytu³em egzekucyjnym (art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c.), który po

zaopatrzeniu w klauzulê wykonalnoœci mo¿e stanowiæ podstawê egzekucji.

Wzruszenie skutków ugody s¹dowej mo¿e nast¹piæ tak¿e w drodze powództwa

przeciwegzekucyjnego z art. 840 § 1 k.p.c.

IV. S¹d polubowny

Od nowelizacji k.p.c. dokonanej w dniu 17 paŸdziernika 2005 r.�� strony sto-

sunku pracy mog¹ poddaæ istniej¹cy miêdzy nimi spór pod rozstrzygniêcie s¹du

polubownego. Poprzednio obowi¹zuj¹cy w tym zakresie art. 697 § 1 k.p.c.�	

wy³¹cza³ tak¹ mo¿liwoœæ. W aktualnym stanie prawnym, zgodnie z art. 1157

k.p.c. je¿eli przepis szczególny nie stanowi inaczej strony mog¹ poddaæ pod roz-

strzygniêcie s¹du polubownego spory o prawa maj¹tkowe lub spory o prawa

niemaj¹tkowe – mog¹ce byæ przedmiotem ugody s¹dowej, z wyj¹tkiem spraw

o alimenty.

W literaturze okreœla siê s¹d polubowny jako s¹d niepañstwowy powo³any

zgodn¹ wol¹ stron stosunku prawnego do rozstrzygniêcia sporu (wzglêdnie

rozstrzygania sporów) miêdzy nimi wyrokiem maj¹cym moc równ¹ mocy wyro-

ku s¹du pañstwowego��.

Zapis na s¹d polubowny obejmuj¹cy spory z zakresu prawa pracy mo¿e byæ

sporz¹dzony tylko po powstaniu sporu i wymaga zachowania formy pisemnej.

Jak wynika z treœci uzasadnienia do projektu ustawy zmieniaj¹cej, powy¿sza re-

gulacja jest podyktowana ochron¹ praw pracownika��. Wynika z niej, ¿e wyklu-

czone jest umieszczenia zapisów na s¹dy polubowne w umowach o pracê��.

Niedopuszczalne jest poddanie pod rozstrzygniecie s¹du polubownego sporów

mog¹cych wynikn¹æ z ³¹cz¹cego pracodawcê i pracownika stosunku pracy. Ure-

gulowanie ma zapobiegaæ sytuacji, w której pracodawca, jako strona silniejsza,

��� %���&��� '���"!	
�� '��"	���( �����	
�

�� ���� �"��
 7+ � �/�� � ����&�  666 ��� C �'+ �6-D��� M7+�  66�� /� � � ,��� ����
�� +� .��" �	���" � �/��  � ��,��  66� �� � �.��/�� �	���" P '���
	 ,�	�=,���/�� �"���/�&� 3)�� *�

+� ���� ,��� ���� �� �.�4
�	 ���� #�� N � 
�,��� 7���/" � &��/����� ����/�A�� �� 	�.������/�&� ��?���>�"��/�� 	�= .�&>

,����@ ,�� ���	���"&/�=��� 	>�� ,���?��/�&� 	,��" � ,���� .�<>�
���� � �"<>�
��. 	,��B�
� ���.�/�" � �� 	��	�/
� ,���"�

�� � $���/������� ��������
�� ����
�  �������� ��	����  66#� 	� -���
�� *��	��/��/�� ,��<�
�� �	���" � �.��/�� �	���" P '���
	 ,�	�=,���/�� �"���/�&�� ���
 	�<.�9

�" /� -�-� 7�<.� �����",�	,�����< CQ 
���/�<�
�� �� %����� �����2��� ���	��
��� ����������
�� �����  ����	
���3 �����
�����3� K7��O?� ������/�9

���L  66#� /� �� 	� ��



narzuca pracownikowi w³aœciwoœæ s¹du polubownego poprzez wprowadzenie

klauzuli arbitra¿owej do umowy o pracê. Ryzyko to odpada, gdy pomiêdzy

stronami powsta³ ju¿ spór. W treœci zapisu na s¹d polubowny nale¿y wskazaæ

przedmiot sporu i stosunek prawny, z którego spór ju¿ wynikn¹³.

Przepisy k.p.c. o s¹dzie polubownym stosuje siê co do zasady, je¿eli miejsce

postêpowania przed takim s¹dem znajduje siê w Polsce, a w wypadkach prze-

widzianych w tych przepisach tak¿e wtedy, gdy miejsce to znajduje siê poza

granicami Polski albo nie jest oznaczone. Przepisy szczegó³owo reguluj¹ sk³ad

s¹du polubownego, w tym sposób jego kszta³towania przez strony.

Postêpowanie przed s¹dem polubownym daje wyraz zasadzie równoœci

stron oraz dowolnoœci. Je¿eli przepis ustawy nie stanowi inaczej, strony mog¹

uzgodniæ zasady i sposób postêpowania przed s¹dem polubownym, mog¹ m.in.

oznaczyæ miejsce posiedzenia s¹du polubownego, jêzyk postêpowania, zadecy-

dowaæ o rozpatrzeniu sprawy bez przeprowadzenia rozprawy.

S¹d polubowny rozstrzyga spór wyrokiem wed³ug prawa w³aœciwego dla

danego stosunku, a gdy strony go do tego wyraŸnie upowa¿ni³y - wed³ug ogól-

nych zasad prawa lub zasad s³usznoœci. W ka¿dym jednak przypadku s¹d polu-

bowny bierze pod uwagê postanowienia umowy oraz ustalone zwyczaje maj¹ce

zastosowanie do danego stosunku prawnego.

Strony mog¹ równie¿ zawrzeæ ugodê przed s¹dem polubownym. W takim

przypadku s¹d polubowny umarza postêpowanie. Osnowa ugody powinna byæ

wci¹gniêta do protoko³u i stwierdzona podpisami stron. Na wniosek stron s¹d

polubowny mo¿e nadaæ ugodzie formê wyroku. Wyrok taki powinien odpowia-

daæ ogólnym wymaganiom przewidzianym dla wyroku s¹du polubownego

oraz zawieraæ stwierdzenie, ¿e jest wyrokiem s¹du polubownego. Ma on takie

same skutki jak ka¿dy inny wyrok s¹du polubownego.

Wyrok s¹du polubownego mo¿e zostaæ uchylony przez s¹d pañstwowy.

Nastêpuje to na skutek specjalnego œrodka w postaci skargi o uchylenie wyroku

s¹du polubownego. Skarga ta s³u¿y w stosunku do ostatecznych wyroków

s¹dów polubownych, w przypadku istnienia dwóch instancji polubownych

skarga s³u¿y od orzeczeñ s¹du drugiej instancji.

Przepisy reguluj¹ce skargê o uchylenie wyroku s¹du polubownego maj¹

charakter bezwzglêdnie wi¹¿¹cy i strony nie mog¹ ich wy³¹czyæ ani modyfiko-

waæ��.

Strona mo¿e w drodze skargi ¿¹daæ uchylenia wyroku s¹du polubownego,

je¿eli: 1) brak by³o zapisu na s¹d polubowny, zapis na s¹d polubowny jest nie-

wa¿ny, bezskuteczny albo utraci³ moc wed³ug prawa dla niego w³aœciwego, 2)
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strona nie by³a nale¿ycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postêpowaniu

przed s¹dem polubownym lub w inny sposób by³a pozbawiona mo¿noœci obro-

ny swoich praw przed s¹dem polubownym, 3) wyrok s¹du polubownego doty-

czy sporu nieobjêtego zapisem na s¹d polubowny lub wykracza poza zakres

takiego zapisu, je¿eli jednak rozstrzygniêcie w sprawach objêtych zapisem na

s¹d polubowny daje siê oddzieliæ od rozstrzygniêcia w sprawach nieobjêtych

tym zapisem lub wykraczaj¹cych poza jego zakres, wyrok mo¿e byæ uchylony

jedynie w zakresie spraw nieobjêtych zapisem lub wykraczaj¹cych poza jego za-

kres; przekroczenie zakresu zapisu na s¹d polubowny nie mo¿e stanowiæ pod-

stawy uchylenia wyroku, je¿eli strona, która bra³a udzia³ w postêpowaniu, nie

zg³asza³a zarzutów co do rozpoznania roszczeñ wykraczaj¹cych poza zakres za-

pisu, 4) nie zachowano wymagañ co do sk³adu s¹du polubownego lub podsta-

wowych zasad postêpowania przed tym s¹dem, wynikaj¹cych z ustawy lub

okreœlonych przez strony, 5) wyrok uzyskano za pomoc¹ przestêpstwa albo

podstaw¹ wydania wyroku by³ dokument podrobiony lub przerobiony, 6) w tej

samej sprawie miêdzy tymi samymi stronami zapad³ prawomocny wyrok s¹du.

Uchylenie wyroku s¹du polubownego nastêpuje tak¿e wtedy, gdy s¹d pañ-

stwowy stwierdzi³, ¿e: 1) wed³ug ustawy spór nie mo¿e byæ rozstrzygniêty

przez s¹d polubowny, 2) wyrok s¹du polubownego jest sprzeczny z podstawo-

wymi zasadami porz¹dku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula

porz¹dku publicznego).

Wyrok s¹du polubownego lub ugoda przed nim zawarta, niezale¿nie od

tego w jakim pañstwie zosta³y wydane, maj¹ moc prawn¹ na równi z wyrokiem

s¹du pañstwowego lub ugod¹ zawart¹ przed takim s¹dem po ich uznaniu przez

s¹d pañstwowy albo po stwierdzeniu przez ten s¹d ich wykonalnoœci. Uznanie

wyroku s¹du polubownego lub ugody zawartej przed s¹dem polubownym,

b¹dŸ te¿ stwierdzenie ich wykonalnoœci nastêpuje na wniosek strony. Wyrok

s¹du polubownego b¹dŸ ugoda zawarta przed takim s¹dem podlegaj¹ uznaniu,

je¿eli nie nadaj¹ siê do wykonania w drodze egzekucji. Je¿eli natomiast wyrok

s¹du polubownego lub ugoda przed nim zawarta nadaj¹ siê do wykonania

w drodze egzekucji, s¹d pañstwowy stwierdza ich wykonalnoœæ poprzez nada-

nie im klauzuli wykonalnoœci.

S¹d odmówi uznania albo stwierdzenia wykonalnoœci wyroku s¹du polu-

bownego lub ugody przed nim zawartej, je¿eli: 1) wed³ug przepisów ustawy

spór nie mo¿e byæ poddany pod rozstrzygniêcie s¹du polubownego, 2) uznanie

lub wykonanie wyroku s¹du polubownego lub ugody przed nim zawartej

by³oby sprzeczne z podstawowymi zasadami porz¹dku prawnego Rzeczypo-

spolitej Polskiej (klauzula porz¹dku publicznego). Ponadto, s¹d pañstwowy na

wniosek strony odmówi uznania albo stwierdzenia wykonalnoœci wyroku s¹du

polubownego wydanego za granic¹ lub ugody zawartej przed s¹dem polubow-
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nym za granic¹, je¿eli strona wyka¿e, ¿e: 1) nie by³o zapisu na s¹d polubowny,

zapis na s¹d polubowny jest niewa¿ny, bezskuteczny albo utraci³ moc wed³ug

prawa dla niego w³aœciwego, 2) nie by³a nale¿ycie zawiadomiona o wyznacze-

niu arbitra, o postêpowaniu przed s¹dem polubownym lub w inny sposób by³a

pozbawiona mo¿liwoœci obrony swoich praw przed s¹dem polubownym, 3) wy-

rok s¹du polubownego dotyczy sporu nieobjêtego zapisem na s¹d polubowny

lub wykracza poza zakres takiego zapisu, je¿eli jednak rozstrzygniêcie w spra-

wach objêtych zapisem na s¹d polubowny daje siê oddzieliæ od rozstrzygniêcia

w sprawach nieobjêtych tym zapisem lub wykraczaj¹cych poza jego zakres, od-

mowa uznania albo stwierdzenia wykonalnoœci wyroku s¹du polubownego

mo¿e dotyczyæ jedynie spraw nieobjêtych zapisem lub wykraczaj¹cych poza

jego zakres, 4) sk³ad s¹du polubownego lub postêpowanie przed tym s¹dem nie

by³y zgodne z umow¹ stron lub - w braku w tym przedmiocie umowy – nie by³y

zgodne z prawem pañstwa, w którym przeprowadzono postêpowanie przed

s¹dem polubownym, 5) wyrok s¹du polubownego nie sta³ siê jeszcze dla stron

wi¹¿¹cy lub zosta³ uchylony albo jego wykonanie zosta³o wstrzymane przez s¹d

pañstwa, w którym lub wed³ug prawa którego wyrok ten zosta³ wydany.
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