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Podstawowym

aktem prawnym okrelaj¹cym status jednostki w Polsce jest
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Z tego powodu
katalog wolnoci i praw w niej zawarty ma fundamentalne znaczenie dla spo³eczeñstwa bêd¹cego zbiorem jednostek jak i grup spo³ecznych. Rozdzia³ II Konstytucji RP z 1997 r. zatytu³owany Wolnoci, prawa i obowi¹zki cz³owieka
i obywatela zawiera w sobie niezbyt rozbudowan¹, ale jak¿e istotn¹ szczególnie
dla funkcjonowania spo³eczeñstwa obywatelskiego, czêæ, reguluj¹c¹ wolnoci
i prawa polityczne.
Wolnoæ zrzeszania siê stanowi istotny element poród konstytucyjnych
praw i wolnoci politycznych. Jest wyrazem d¹¿eñ ludzkich do wspólnego, kolektywnego realizowania okrelonych celów, dzia³ania na rzecz okrelonej sprawy, idei. W doktrynie prawa twierdzi siê, ¿e wolnoæ jest pierwotn¹, immanentn¹ cech¹, któr¹ cz³owiek jest obdarzony ju¿ w momencie narodzin. Jej
posiadanie oznacza, ¿e istota ludzka sama mo¿e decydowaæ o swoim losie, dokonywaæ takich wyborów postêpowania, które uwa¿a za w³aciwe i podejmowaæ
takie akty w³adcze, które wydaj¹ siê jej byæ najkorzystniejsze. Wolnoæ nale¿y
rozumieæ jako mo¿noæ postêpowania wed³ug w³asnej woli zainteresowanej osoby, a wiêc i mo¿noæ wyboru ró¿nego postêpowania. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
dla funkcjonowania spo³eczeñstwa i pañstwa konieczne s¹ ograniczenia wolnoci, tak aby mog³y z nich korzystaæ wszystkie jednostki. Wolnoæ cz³owieka na
mocy art. 31 Konstytucji RP zawarta jest pomiêdzy precyzyjnymi oraz niezbêdnymi nakazami lub zakazami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego zawartego
w aktach rangi ustawy, a swobod¹ innych ludzi.
Przynale¿noæ do ró¿nych dobrowolnych organizacji i dzia³alnoæ w nich
stanowi przejaw indywidualnoci cz³owieka, s³u¿y jego samorealizacji, podkrela jego wolnoæ i niezale¿noæ od pañstwa. Funkcjonowanie ró¿nego typu zrzeszeñ, opieraj¹cych siê na dobrowolnej pracy ich cz³onków, nie s³u¿¹cych jedynie
zaspokojeniu prywatnych celów, ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia statusu prawnego jednostki. Ujmowane byæ mo¿e równie¿ jako element tzw. spo³eczeñstwa obywatelskiego, a wiêc sfery ¿ycia spo³ecznego o pewnej autonomii
wobec w³adz publicznych. Analiza konstytucyjnej regulacji funkcjonowania
zrzeszeñ pozwala wyodrêbniæ pewne charakterystyczne dla nich cechy. Pierwsza
z nich wynika z samej istoty pojêcia wolnoci i oznacza, ¿e zrzeszenia musz¹
byæ strukturami o dobrowolnej przynale¿noci. Druga cecha wskazuje na samodzielnoæ i samorz¹dnoæ zrzeszeñ co oznacza, ¿e musz¹ byæ one stworzone
w celu realizacji wspólnie ustalonych zamierzeñ, które osi¹gane bêd¹ za pomoc¹
wybranych przez ich cz³onków rodków. Wreszcie trzecia cecha akcentuje to,
9

¿e cz³onkowie danego zrzeszenia winni przyj¹æ okrelony sposób, odpowiadaj¹cy pewnym minimalnym standardom demokracji, podejmowania decyzji uznawanych za wspólne.
Jedn¹ z form zrzeszania siê s¹ zwi¹zki zawodowe, których istot¹ jest organizowanie siê pracowników w celu obrony swoich interesów. Odgrywaj¹ one wa¿n¹ rolê w formowaniu sytuacji prawnej pracowników, a tak¿e wp³ywaj¹ na
kszta³towanie siê spo³ecznych i prawnych stosunków w spo³eczeñstwie obywatelskim. S¹ one bowiem organizacj¹ o szczególnym statusie prawnym, powo³an¹
do ¿ycia w celu reprezentowania i ochrony zawodowych, ekonomicznych i socjalnych interesów i praw pracowników, objêtych sfer¹ ich dzia³ania. Liczne
kontrowersje wokó³ problematyki wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe
sta³y siê miêdzy innymi przyczyn¹ wyboru tematu niniejszej pracy nosz¹cej tytu³
Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe w polskim porz¹dku prawnym.
Poza tym autor w toku badañ doszed³ do wniosku, ¿e w doktrynie polskiego
prawa konstytucyjnego niewiele miejsca powiêca siê wolnoci zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe. Ogólnie zagadnieniem zwi¹zków zawodowych zajmuje
siê zbiorowe prawo pracy. Skutkuje to brakiem monografii, które z konstytucyjnego punktu widzenie w sposób wyczerpuj¹cy nawietla³yby tematykê zwi¹zkowej wolnoci koalicji. Na tym tle najczêciej omawian¹ w literaturze konstytucyjnej form¹ zrzeszania siê s¹ partie polityczne.
Celem niniejszej monografii jest przede wszystkim przedstawienie konstytucyjnej wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe w wietle aktualnego stanu
prawnego dotycz¹cego tej materii, poprzedzonego jednak analiz¹ historyczn¹.
W tym celu pod uwagê wziêto aspekty prawa krajowego, prawa miêdzynarodowego uniwersalnego oraz europejskiego, orzecznictwo g³ównie Trybuna³u Konstytucyjnego oraz S¹du Najwy¿szego, a tak¿e orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka.
Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP w art. 12 zapewnia wolnoæ
tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych i innych dobrowolnych zrzeszeñ.
Tê ogóln¹ dyrektywê precyzuje art. 59 ustawy zasadniczej, który w ust. 1 zapewnia wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych, organizacjach spo³ecznozawodowych rolników oraz organizacjach pracodawców. Wczeniej obowi¹zuj¹ce ustawy zasadnicze powiêca³y tej kwestii niewiele miejsca. I tak w art. 108
Konstytucji marcowej z 1921 r. przyjêto, ¿e obywatele maj¹ prawo koalicji,
zgromadzenia siê i zawi¹zywania stowarzyszeñ i zwi¹zków. W ramach tej regulacji uwagê zwraca brak wyranego wyodrêbnienia wolnoci zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe (wolnoci koalicji) z ogólnie pojmowanej wolnoci zgromadzeñ oraz brak literalnego potwierdzenia tej wolnoci wobec pracodawców.
Uchwalona 23 kwietnia 1935 r. Konstytucja w ogóle nie pos³ugiwa³a siê pojêciem prawa koalicji, zadowalaj¹c siê wy³¹cznie klauzul¹ ogólnej natury sformu³owan¹ w art. 5 ust. 2, i¿ zapewnia siê obywatelom mo¿liwoæ rozwoju ich
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wolnoci osobistych, oraz wolnoci zgromadzeñ, s³owa i zrzeszeñ. Jednoczenie
w ust. 3 tego¿ przepisu wprowadzono zastrze¿enie, ¿e prawa, w tym tak¿e wolnoæ zrzeszania siê, nie przys³uguj¹ bezwarunkowo, gdy¿ ich granic¹ jest dobro
powszechne. Nieco inne, lecz w swej istocie tak¿e restrykcyjne rozwi¹zania
normatywne w kwestii wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe obowi¹zywa³y w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W art. 84 Konstytucji z 22 lipca 1952 r.
w rozdziale VIII dotycz¹cym podstawowych praw i obowi¹zków obywateli przyjêto, ¿e w celu rozwoju aktywnoci politycznej, spo³ecznej, gospodarczej i kulturalnej Rzeczpospolita zapewnia obywatelom prawo zrzeszania siê, a zwi¹zki zawodowe i inne organizacje skupiaj¹ obywateli dla czynnego udzia³u w ¿yciu
spo³ecznym, gospodarczym i kulturalnym (art. 84 ust. 2).
Na tle funkcjonuj¹cych w przesz³oci w systemie prawodawstwa polskiego
regulacji prawnych odnosz¹cych siê do wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe oraz zakresu jej ograniczenia, autor stawia pierwszy problem badawczy
dotycz¹cy kwestii uwzglêdnienia w obecnie obowi¹zuj¹cej ustawie zasadniczej
jak i krajowym ustawodawstwie, miêdzynarodowych standardów w tej materii.
Kolejne zagadnienie badawcze dotyczy sk³onnoci zwi¹zków zawodowych do anga¿owania siê w dzia³alnoæ polityczn¹ i ich relacje z inn¹ form¹ zrzeszania siê
stanowi¹c¹ element spo³eczeñstwa obywatelskiego jak¹ s¹ partie polityczne. Wa¿nym problemem badawczym w wietle narastaj¹cego wiatowego kryzysu gospodarczego s¹ krajowe gwarancje wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe
w p³aszczynie podmiotowej w odniesieniu do zobowi¹zañ miêdzynarodowych.
Do tak sformu³owanych problemów autor postawi³ nastêpuj¹ce hipotezy badawcze:
1. Na tle funkcjonuj¹cych w przesz³oci w systemie prawodawstwa polskiego regulacji prawnych odnosz¹cych siê do wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki
zawodowe oraz zakresu jej ograniczenia, rozwi¹zania przyjête w Konstytucji
z 2 kwietnia 1997 r. jawi¹ siê jako szeroko uwzglêdniaj¹ce miêdzynarodowe
standardy z tego zakresu.
2. W realiach obecnej rzeczywistoci spo³eczno - politycznej Rzeczypospolitej Polskiej, zwi¹zki zawodowe pe³ni¹ rolê quasi-partii politycznych. Niezale¿nie od ró¿nych celów przywiecaj¹cych ich dzia³aniom, nie ulega w¹tpliwoci,
¿e prowadz¹ one równie¿ dzia³ania polityczne, nie zawsze bezporednio zwi¹zane z ochron¹ interesów pracowniczych.
3. Postanowienia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. uznaj¹ wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe wszystkim ludziom pracy. Nie mo¿e ona podlegaæ ¿adnym ograniczeniom w stosunku do pracowników. Natomiast inne grupy
osób wykonuj¹ce stale, zarobkowo i samodzielnie pracê w ramach niepracowniczych stosunków prawnych mog¹ w ustawie mieæ przyznane prawo zrzeszania
siê w zwi¹zki zawodowe tylko w niektórych jego formach, co nie zawsze odpowiada przepisom zawartym w aktach prawa miêdzynarodowego.
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Zagadnienie wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych autor traktuje w sposób interdyscyplinarny. Skupia siê przede wszystkim na prawniczym
spojrzeniu dotycz¹cym wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe w Konstytucji RP, jednak poza nim, kieruje równie¿ uwagê na politologiczny opis pozycji
zwi¹zków zawodowych, szczególnie jako elementu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Niniejsza monografia w³¹cza siê tak¿e, na gruncie prawa krajowego, do
o¿ywionej w dobie narastaj¹cego kryzysu gospodarczego debaty nad przysz³oci¹ podmiotowego zakresu swobody zrzeszania siê w organizacje zwi¹zkowe.
W niniejszej pracy z uwagi na wielop³aszczyznowoæ problematyki autor
korzysta z ró¿nych metod badawczych. Metoda prawno-dogmatyczna pozwoli³a
na krytyczn¹ analizê tekstów prawnych przy pomocy instrumentów interpretacji
przepisów prawa. Analiza przepisów prawnych, czy te¿ ich egzegeza, stanowi
podstawowy instrument badawczy. Pos³u¿enie siê metod¹ historyczno-opisow¹,
pozwoli³o na zobrazowanie zagadnieñ ukazuj¹cych ewolucjê norm kszta³tuj¹cych obecn¹ wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych. W koñcu
w pracy zastosowanie znalaz³a metoda prawno-porównawcza, zw³aszcza w czêciach dotycz¹cych przedstawienia rozwi¹zañ stosowanych w konstytucjach
pañstw europejskich. Badania odnosz¹ce siê do wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe obejmuj¹, zarówno regulacje konstytucyjne, jak i krajowe ustawodawstwo zwyk³e, akty prawa miêdzynarodowego oraz orzecznictwo w zakresie
niezbêdnym do wyczerpuj¹cego okrelenia istoty tej wolnoci. Pomija siê natomiast kwestie dotycz¹ce uprawnieñ zwi¹zków zawodowych ze wzglêdu na zbytni¹ obszernoæ tej tematyki, która mo¿e byæ przedmiotem odrêbnej monografii.
Niniejsza monografia sk³ada siê z czterech rozdzia³ów. Otwiera j¹ rozdzia³
pierwszy, zatytu³owany Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe  ujêcie
historycznoprawne, w którym bazuj¹c na opracowaniach naukowych oraz materia³ach ród³owych przeledzono genezê i etapy rozwoju ruchu zwi¹zkowego jak
równie¿ przebieg instytucjonalizacji prawnej wolnoci zrzeszenia siê w zwi¹zki
zawodowe zarówno na ziemiach polskich jak i w Europie. W przypadku opisu
polskiego procesu legalizacji wolnoci koalicji, podzielono go na trzy okresy:
dwudziestolecia miêdzywojennego, Polski Ludowej do 1980 r. oraz zmian legislacyjnych po wydarzeniach na Wybrze¿u w sierpniu 1980 r. Rozdzia³ koñcz¹
rozwa¿ania dotycz¹ce funkcjonowania zwi¹zków zawodowych jako elementu
spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz relacje z partiami politycznymi.
Treci¹ rozdzia³u drugiego jest wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. W ramach
tego rozdzia³u autor analizuje konstytucyjne podstawy wolnoci zrzeszania siê
oraz wolnoci zgromadzeñ jako fundamentów spo³eczeñstwa obywatelskiego;
konstytucyjne podstawy wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych oraz
jej ograniczenia, wykorzystuj¹c liczne orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego
oraz S¹du Najwy¿szego.
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Rozdzia³ trzeci koncentruje siê na gwarancjach wolnoci zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe w ustawie z 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych
oraz innych ustawach dotycz¹cych tej materii. Przedmiotem analizy s¹ tu kwestie dotycz¹ce zakresu podmiotowego wolnoci koalicji w kontekcie regulacji
prawa miêdzynarodowego, odnosz¹ce siê miêdzy innymi do pracowników sektora publicznego, funkcjonariuszy s³u¿b zmilitaryzowanych, bezrobotnych, emerytów i rencistów, oraz niepracowniczych grup zawodowych. Kolejnymi zagadnieniami opisywanymi w tym rozdziale jest procedura zak³adania i rejestracji
zwi¹zków zawodowych oraz ustawowy zakres ograniczenia wolnoci zrzeszania
siê w zwi¹zkach zawodowych.
Monografiê koñczy rozdzia³ czwarty w którym przedstawione zosta³y zobowi¹zania miêdzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych zarówno na gruncie prawa miêdzynarodowego uniwersalnego, europejskiego, jak i Unii Europejskiej, wzbogacone
o analizê orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka.
Autor pragnie z³o¿yæ serdeczne podziêkowania Panu prof. zw. dr. hab. Andrzejowi Sylwestrzakowi, którego wskazówki i pomoc wydatnie przyczyni³y siê do
powstania niniejszej monografii.
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WOLNOÆ ZRZESZANIA SIÊ W ZWI¥ZKI ZAWODOWE
 UJÊCIE HISTORYCZNOPRAWNE

1.1. Geneza ruchu zwi¹zkowego w Europie i Stanach Zjednoczonych
Ameryki Pó³nocnej

Pocz¹tki ruchu zwi¹zkowego siêgaj¹ czasów rewolucji przemys³owej1. Prekur-

sorem tego ruchu by³a Wielka Brytania2, gdzie pod koniec XVIII wieku i na
pocz¹tku XIX tworzono pierwsze porozumienia i zrzeszenia skupiaj¹ce robotników3. Pierwsze zrzeszenia zwi¹zkowe pod nazw¹ Trade Union powstawa³y
w obronie ekonomicznych interesów robotników najemnych4. Pocz¹tkowo tworzone by³y na szczeblach lokalnych na podstawie zasad cechowych, zrzeszaj¹c
g³ównie pracowników wykwalifikowanych. Taka struktura powodowa³a, i¿ robotnicy jednej fabryki nale¿eli do kilku zwi¹zków zawodowych. Dopiero dowiadczenia w walce o interesy pracownicze doprowadzi³y w póniejszym okresie do powstania zwi¹zków skupiaj¹cych robotników jednej fabryki.
Od samego pocz¹tku funkcjonowania zwi¹zki zawodowe by³y traktowane
przez w³adze publiczne jako nielegalne5, a dzia³alnoæ w nich kwalifikowano
jako zmowê przestêpcz¹ i na podstawie uchwalonej w 1799 r. ustawy o zgromadzeniach (ang. Combination Act) oraz z tego samego 1799 r. ustawie przeciwko bezprawnym stowarzyszeniom (The Unlawful Societies Act) cigano. Akt ten
skutecznie uniemo¿liwi³ robotnikom zrzeszanie siê6. U podstaw surowego mechanizmu represji karnej leg³o ultraliberalne przewiadczenie najdobitniej wyartyku³owane przez A. Smitha7, i¿: rzadko siê zdarza, by spotkanie ludzi tego
H. Slomp, Tworzenie siê stron stosunku pracy, [w:] H. Moerel (red.), Zbiorowe stosunki
pracy w procesie przemian, Warszawa 1995, s. 150.
2
H.W. Fraser, A History of British Trade Unionism 17001998, New York 1999, s. 810.
3
Geneza ruchu zwi¹zkowego w Europie zwi¹zana jest z organizacjami czeladników, którzy ju¿
w XVIII wieku podejmowali próby zrzeszania siê w organizacje quasi-zwi¹zkowe o solidarystyczno-samopomocowym charakterze. Por. W. M. Góralski, Instytucjonalizacja zwi¹zków zawodowych
w pañstwie kapitalistycznym, Warszawa 1984, s. 56.
4
B. Webb, S. Webb, The History of Trade Unionism, Londyn 1920, s. 13.
5
Zgodnie z kszta³tuj¹c¹ siê doktryn¹ liberaln¹ uwa¿ano, i¿ zwi¹zki godz¹ w wolnoæ jednostki.
6
G. Mcaulay Trevelyan, Historia Anglii, Warszawa 1965, s. 20.
7
Adam Smith (17231790) wyk³adowca literatury i retoryki na uniwersytecie w Edynburgu,
a od 1751 r. profesor logiki i nastêpnie filozofii moralnej na uniwersytecie w Glasgow, który mia³ mo¿liwoæ osobistego poznania zarówno encyklopedystów, jak i fizjokratów francuskich. Podstawowe
1
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samego zawodu (...) koñczy³o siê inaczej, jak zmow¹ przeciwko ogó³owi lub
jakim uk³adem co do podniesienia cen8.
Wolnoæ zrzeszania siê zosta³a uznana przez pañstwa doæ póno. Wspó³czesnego badacza uderza pominiêcie wolnoci organizowania siê w pierwszych
dokumentach konstytucyjnych, powo³uj¹cych w koñcu XVIII wieku do ¿ycia
formy ustrojowe nowo¿ytnego pañstwa demokratycznego. Przyk³adem mo¿e byæ
tu amerykañska Deklaracja Niepodleg³oci oraz francuska Deklaracja Praw
Cz³owieka i Obywatela. Oba przywo³ane tu dokumenty nie gwarantowa³y w sposób wyrany tej wolnoci, choæ wspominaj¹ o wolnoci s³owa i prasy, wykluczeniu cenzury, wolnoci pokojowych zgromadzeñ czy prawie petycji. To pomijanie
prawa zrzeszania siê, zdaniem P. Sarneckiego, wi¹za³o siê ze swoistym wyobra¿eniem narodu jako dzier¿ycielu suwerennoci pañstwowej, która to zasada równie¿ znajdowa³a swój wyraz w wymienionych aktach9. Naród w tym charakterze
rozumiany by³ jako pewna jednolita ca³oæ, posiadaj¹ca sw¹ idealn¹ wolê powszechn¹. Na realnie egzystuj¹ce i zró¿nicowane spo³ecznie interesy grupowe np.
zwi¹zków zawodowych w konstrukcji tej nie by³o miejsca. W tym kontekcie
organizowanie siê w celu walki o partykularne interesy jawi³o siê jako uzurpacja,
jako d¹¿enie do zaw³aszczenia w³adzy, przynale¿nej do ca³ego narodu10.
Przeciwko dopuszczalnoci tworzenia zrzeszeñ maj¹cych na celu ochronê
interesów grupowych przemawia³a równie¿ inna ówczesna zasada konstytucyjna
artyku³owana wyranie lub umiejscowiona w ogólnej zasadzie wolnoci. Chodzi
tutaj mianowicie o zasadê swobody umów czy zasadê swobody prowadzenia
dowolnej dzia³alnoci gospodarczej11. Zawarte w tym by³o odrzucenie feudalnych skrêpowañ dzia³alnoci gospodarczej, polegaj¹cych na dopuszczalnoci
prowadzenia okrelonej dzia³alnoci jedynie przez pewne stany, obowi¹zkowej
przynale¿noci do korporacji, zw³aszcza cechowych, poddanych szczegó³owej
reglamentacji. W swych skutkach zasada swobody umów zwraca³a siê jednak
przeciwko wszelkim zrzeszeniom maj¹cym na celu choæby d¹¿enie do odpowiedniej zap³aty za wiadczon¹ pracê b¹d w³aciwego wymiaru czasu pracy12.
dzie³o Smitha Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów ukaza³o siê ju¿ w 1776 r.,
jednak¿e jego tezy doczeka³y siê powszechniejszego przyjêcia dopiero na pocz¹tku XIX wieku.
Szerzej na temat doktryny polityczno-prawnej A. Smitha patrz: H. Izdebski, Historia myli polityczne i prawnej, Warszawa 1995, s. 154156.
8
A. Smith, Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1997, s. 6566.
9
P. Sarnecki, Wolnoæ zrzeszania siê, Warszawa 1998, s. 7. Zob. tak¿e P. Czarny, B. Naleziñski, Wolnoæ zrzeszania siê, [w]: B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolnoci obywatelskie
w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 20.
10
Francuska Deklaracja Praw Cz³owieka i Obywatela deklaruj¹c zasadê suwerennoci narodu
dodawa³a, ¿e ¿adne cia³o, ¿adna jednostka nie mo¿e wykonywaæ w³adzy, która nie pochodzi³aby
wyranie od Narodu.
11
Amerykañska Deklaracja Niepodleg³oci wyra¿a³a j¹ jako element prawa do szczêcia.
12
Wyrazem takiego nastawienia by³y wspomniane wczeniej angielskie ustawy przeciwko zmowom z 1799 r. P. Sarnecki, Wolnoæ , s. 8.
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W sytuacji zwalczania zrzeszeñ pracowników najemnych, metodami przymusu
pañstwowego, zaczê³y one dzia³aæ nielegalnie, b¹d pó³legalnie walcz¹c o interesy pracownicze, jak równie¿ o w³asn¹ egzystencjê.
Podstawê prawn¹ dla legalnej dzia³alnoci zwi¹zki zawodowe uzyska³y
w Wielkiej Brytanii na mocy ustawy Peela (ang. Peels Act) z 1824 r., która
znios³a ustawê o zgromadzeniach i przyczyni³a siê do zalegalizowania zwi¹zków
zawodowych. Konsekwencj¹ tych dzia³añ by³o wydanie w 1825 r. Combination
Laws Repeal Act, który okaza³ siê pierwszym krokiem do uznania zwi¹zków
zawodowych przez pañstwo. Kolejnymi wa¿nymi ustawami przeforsowanymi
przez liberalny rz¹d, który doszed³ do w³adzy w 1871 roku, by³y: ustawa zwi¹zkowa (ang. Trade Union Act), w której po raz pierwszy znalaz³a siê nazwa
angielskich zwi¹zków zawodowych  trade union; ustawa o ochronie zwi¹zkowego maj¹tku (ang. Trade Union Funds Protection Act); ustawa o zmianie prawa
karnego (ang. Criminal Laws Amenment Act)13. Akty te odegra³y pioniersk¹ rolê
w rozwoju europejskiego ruchu zwi¹zkowego, gdy¿ po raz pierwszy przyzna³y
robotnikom ograniczon¹ wolnoæ zrzeszania. Ostateczne uchylenie sankcji karnych za organizowanie zrzeszeñ zawodowych nast¹pi³o w sierpniu 1875 r. na
mocy ustawy o spiskach i ochronie w³asnoci (ang. Conspiracy and Protection
of Propevity Act)14.
Angielskie zwi¹zki zawodowe w pocz¹tkach swojej dzia³alnoci podejmowa³y ró¿norodne funkcje socjalne, tworzy³y fundusze strajkowe, zapomogowe
itd.15. By³y to organizacje scentralizowane, z wysokimi sk³adkami i op³acanymi
funkcjonariuszami16. Zwi¹zki te zak³ada³y lune organizacje koordynuj¹ce dzia³alnoæ tzw. Rady Zwi¹zkowe. Ju¿ od po³owy XIX wieku lokalne organizacje
zawodowe w wiêkszych miastach i okrêgach zaczê³y tworzyæ wspólne miejskie
lub okrêgowe rady zwi¹zkowe zrzeszaj¹ce ró¿ne zawody (tzw. struktury poziome), za zwi¹zki okrelonych zawodów zaczê³y ³¹czyæ siê w ogólnokrajowe
centrale bran¿owe (tzw. struktury pionowe). Brytyjski ruch zwi¹zkowy, mimo ¿e
nie by³ apolityczny, jednak skupia³ swoj¹ aktywnoæ przede wszystkim na sprawach zawodowych i socjalnych. Pierwsze w wiecie zjednoczenie ró¿nych
zwi¹zków z jednego terenu  Londyñska Rada Zwi¹zkowa  powsta³o w 1860 r.
Mniej wiêcej w tym samym czasie nastêpuje pierwsza próba tworzenia zwi¹zkowych central krajowych, obejmuj¹cych wszystkie zwi¹zki zawodowe w pañstwie. Idea tworzenia zwi¹zkowych central krajowych powsta³a stosunkowo
wczenie, bo ju¿ w 1833 r. mo¿na odnotowaæ pierwsz¹ udan¹ próbê jej urzeczyW. M. Góralski, Instytucjonalizacja zwi¹zków zawodowych , s. 7.
S. Webb, B. Webb, Dzieje organizacji zawodowej w Anglii, Kraków 1901.
15
J. Gardawski, Zwi¹zki zawodowe na rozdro¿u, Warszawa 2001, s. 21.
16
Zob. Z. Jagielski, A. Mirowiec, Organizacje spo³eczne i ich funkcjonowanie w systemie
politycznym, [w:] Z. Blok (red.), Nauka o polityce, Poznañ 1987, s. 184185.
13
14
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wistnienia. By³o ni¹ utworzenie przez Roberta Owena w Anglii organizacji pod
nazw¹ Ogólnonarodowy Zwi¹zek Trade Union, zrzeszaj¹cy oko³o 500 tysiêcy
cz³onków.
Wielka Brytania by³a przez dziesiêciolecia ostoj¹ elitarnych zwi¹zków profesjonalnych. Pierwotnie organizacje pracownicze by³y zak³adane przez wykwalifikowanych pracowników fizycznych. U¿ywano terminu trade union, który wywodzi³ siê bezporednio z cechów i gildii. Wykwalifikowani rzemielnicy d¹¿yli
do uzyskania maksymalnego zysku, kontroluj¹c cile dostêp do zawodu. Przynale¿noæ do zwi¹zku by³a warunkiem koniecznym do zatrudnienia w bran¿y
(tzw. closed shop)17. Zmiana sytuacji nast¹pi³a dopiero od wielkiego strajku
dokerów londyñskich w 1889 r. Powsta³ wówczas najliczniejszy brytyjski zwi¹zek zawodowy robotników  zwi¹zek dokerów. Fryderyk Engels18 tak pisa³
o ró¿nicy miêdzy starymi zwi¹zkami zawodowymi a nowymi: stare zwi¹zki, zrzeszaj¹ce robotników wykwalifikowanych s¹ ekskluzywne, wcale nie przyjmuj¹ robotników bez cechowego wykszta³cenia [...] zwi¹zki te s¹ bogate, im
jednak s¹ bogatsze tym bardziej siê degeneruj¹, staj¹c siê zwyk³ymi kasami
chorych i kasami pogrzebowymi [...]. Natomiast nowe zwi¹zki zawodowe robotników niewykwalifikowanych przyjmuj¹ ka¿dego towarzysza danego zawodu, s¹
one przede wszystkim [...] zrzeszeniami organizuj¹cymi strajki i kasami strajkowymi19. Nowe labour union by³y zak³adane przez pracowników niewykwalifikowanych, jednak nie osi¹gnê³y wiêkszego sukcesu. Dopiero w drugiej po³owie
XIX wieku, wraz z postêpuj¹c¹ industrializacj¹ i coraz wiêksz¹ liczb¹ masowych
zwi¹zków zawodowych, rozró¿nienie miêdzy trade i labour straci³o sens. Wed³ug teorii P. Mantouxa, rewolucja przemys³owa i tworzenie zwi¹zków zawodowych przebiega³y niezale¿nie od siebie20. W literaturze przedmiotu mo¿na znaleæ oba te sformu³owania, stosowane zamiennie21.
S. Petro, The Labor Policy of Free Socjety, New York 1957, s. 25.
Fryderyk Engels (18201895) ideolog, filozof, dzia³acz rewolucyjnego ruchu robotniczego.
Potomek zamo¿nej rodziny kupieckiej pochodzenia ¿ydowskiego prowadz¹cej interesy w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Przebywaj¹c we Francji zetkn¹³ siê z Marksem. Wraz z nim powróci³ do
Niemiec i wzi¹³ udzia³ w Wionie Ludów. Nastêpnie emigrowa³ do Wielkiej Brytanii, gdzie pracowa³ w firmie ojca. Obowi¹zki zawodowe nie zmieni³y pogl¹dów Engelsa wiernego ideom rewolucji
i jego zainteresowaniom filozofi¹, przyrodoznawstwem i wojskowoci¹. Znajomoæ z Marksem
przerodzi³a siê w przyjañ i wspó³pracê. Idee socjalizmu naukowego by³y ich wspólnym dzie³em,
choæ Engels zawsze podkrela³ prymat dokonañ Marksa. Po jego mierci Engels zaj¹³ siê dziedzictwem ideowym autora Kapita³u, szerz¹c idee socjalizmu naukowego i broni¹c ich rewolucyjnych
treci. Szerzej na temat doktryny polityczno-prawnej F. Engelsa patrz: H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznañ 1994, s. 257267.
19
F. Engels, Dzieñ 4 maja w Londynie, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzie³a, t. 22, Warszawa,
s. 69.
20
P. Mantoux, The Industrial Revolution in the Eighteenth Century, London 1960, s. 78.
21
P. Zientara, Zwi¹zki zawodowe w najwiêkszych gospodarkach UE w kontekcie zmian strukturalnych i prób wprowadzania reform wolnorynkowych, Wspólnoty Europejskie 2006, nr 2,
s. 38.
17
18
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W Wielkiej Brytanii powsta³y tak¿e specyficzne relacje zwi¹zków zawodowych ze wiatem polityki. W wyborach w 1892 r. robotnicy brytyjscy wprowadzili do parlamentu trzech swoich przedstawicieli a nastêpnie, w 1893 r., jeden
z robotniczych pos³ów powo³a³ Niezale¿n¹ Partiê Pracy, o programie nastawionym na reformê ustroju kapitalistycznego. W 1900 r. brytyjskie zwi¹zki zawodowe zorganizowa³y Komitet Przedstawicielstwa Robotniczego, którego celem
by³o doprowadzenie do wybrania do parlamentu wiêkszej grupy robotników.
W 1905 r. Komitet ten przekszta³ci³ siê w Partiê Pracy a w roku 1906 partia ta
odnios³a sukces wprowadzaj¹c do parlamentu 29 pos³ów. Partia Pracy przyjmowa³a funkcje s³u¿ebne wobec zwi¹zków i nie stawia³a sobie za cel wiêkszego
scentralizowania ruchu: pozosta³ on luno zorganizowanym zbiorem wysoko
autonomicznych cechów, ogólnorobotniczych zwi¹zków i podobnych organizacji
[...], a nie szerokim ruchem spo³ecznym zaanga¿owanym w walkê w przekszta³canie spo³eczeñstwa22.
Pierwsze brytyjskie zwi¹zki zawodowe rzemielnicze, cechowe (craft) sta³y
siê wzorem dla pracowników innych krajów. Podobny w swej istocie proces
przechodzi³ francuski ruch zwi¹zkowy23, gdzie na mocy ustawy24 z dnia
14 czerwca 1791 r., opracowanej przez jakobiñskiego adwokata Izaaka Le Chapeliera, tworzenie zrzeszeñ robotniczych i jakiejkolwiek skoncentrowanej ich
interwencji w imiê poszanowania wolnoci jednostki by³o zakazane. Powstaj¹ce
w drugiej po³owie XVIII wieku zwi¹zki zrzeszaj¹ce francuskich robotników,
d¹¿y³y do zmniejszenia oddzia³ywania na pracowników si³y rynkowej, narzucaj¹cej warunki zatrudnienia, ustalane do tej pory przez rz¹d lub zwyczaje25.
We Francji mia³o miejsce szczególnie dramatyczne wydarzenie, w którym
g³ównym aktorem by³a klasa robotnicza  Komuna Paryska. Jej klêska w 1871 r.
poci¹gnê³a za sob¹ os³abienie ruchu robotniczego, który zacz¹³ odradzaæ siê
dopiero w pónych latach siedemdziesi¹tych XIX wieku. Powstaj¹ce wówczas
organizacje zawodowe proletariatu (syndykaty) zosta³y zalegalizowane na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 1884 r., która zapewnia³a zwi¹zkom zawodowym
legaln¹ egzystencjê w systemie prawnym26. By³y one jednak bardzo zró¿nicowane, a zarazem spotyka³y siê ze szczególnie siln¹ niechêci¹ ze strony pracodawców. To powodowa³o, ¿e w latach osiemdziesi¹tych XIX wieku, gdy w Wielkiej
Brytanii poziom strajków obni¿a³ siê, we Francji ich fala narasta³a.
22
H. Slomp, Tworzenie siê stron stosunku pracy, [w:] H. Moerel (red.), Zbiorowe stosunki
pracy..., s. 156.
23
Na ten temat por. zw³aszcza W. Koz³owski, Dzieje walk o prawo koalicji we Francji, Warszawa 1939, s. 58, 1013.
24
Tekst tej ustawy podaje T. Janasz, Ustawa Le Chapelier, Czasopismo Prawno-Historyczne
1963, t. 15, z. 2, s. 199200.
25
L. Troy, The New Unionism in the New Society, Fairfax 1994, s. 20.
26
Jednak¿e osobowoæ prawn¹ uzyska³y one dopiero w drugiej dekadzie XX w. Zob. K. W. Baran,
Zbiorowe prawo pracy, Kraków 2002, s. 146.
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Zawi³e drogi prowadzi³y do powstania pierwszej centrali zwi¹zkowej we
Francji. Najpierw w 1886 r. utworzono Krajow¹ Federacjê Zwi¹zków Zawodowych zrzeszaj¹c¹ pracowników wed³ug zawodów. W 1892 r. powsta³a Krajowa
Federacja Gie³d Pracy zrzeszaj¹ca pracowników wed³ug miejsca pracy. Trzy lata
póniej, czyli w 1895 r., utworzono jedn¹ centralê pod nazw¹ Powszechna Konfederacja Pracy (CGT). Podzia³y wewn¹trz francuskiego ruchu zwi¹zkowego by³y jednak na tyle g³êbokie, ¿e trudno by³o podejmowaæ skuteczne wspólne
akcje. Program anarchosyndykalistyczny, przyjêty przez CGT w 1906 r., ³¹czy³
tezy Marksa27  walkê klas, wyw³aszczenie kapitalistów, Proudhona28  negacjê
pañstwa, polityki, partii, Sorela29  ideê gwa³townej akcji rewolucyjnej. W rezultacie ukszta³towa³ siê tam ruch zwi¹zkowy, który sta³ siê sam z siebie, bez
mediacji partii, rewolucyjn¹ si³¹ polityczn¹30.
W krajach Rzeszy Niemieckiej w pierwszej po³owie XIX wieku równie¿
funkcjonowa³o antyzwi¹zkowe ustawodawstwo31. Zakaz zrzeszania obejmowa³
tam nie tylko robotników, ale i fabrykantów. Od 1878 r. obowi¹zywa³a w Niemczech ustawa antysocjalistyczna zabraniaj¹ca organizowania zwi¹zków, zwo³ywania zebrañ oraz publikowania pism uznanych za socjalistyczne. Organizacje zawodowe, które powstawa³y w tym okresie, musia³y zachowaæ pozory niezale¿noci
27
Karol Marks (18181883) ekonomista, ideolog, dzia³acz rewolucyjnego ruchu robotniczego.
Urodzony by³ w zamo¿nej rodzinie w Nadrenii, nale¿¹cej do Prus. Studia uniwersyteckie zakoñczy³
doktoratem z filozofii antycznej (1841). W latach 18431848 Marks przebywa³ w Pary¿u (gdzie
nawi¹za³ wspó³pracê z Engelsem), a nastêpnie, po wydaleniu go stamt¹d z przyczyn politycznych,
w Brukseli. Podczas Wiosny Ludów powróci³ do Niemiec i podj¹³ dzia³alnoæ jako dziennikarz.
Wydalony w 1849 r. z Prus, a nastêpnie z Pary¿a osiad³ w Londynie, gdzie mieszka³ a¿ do mierci.
W Londynie napisa³ pierwszy tom Kapita³u (opublikowany w 1867 r.) oraz nastêpne, które za
jego ¿ycia pozosta³y w rêkopisie. Ró¿norodna w swych przejawach aktywnoæ Marksa w walce
o zwyciêstwo idei socjalizmu naukowego uczyni³a go znanym w krêgach ówczesnej lewicy rewolucyjnej. Szerzej na temat doktryny polityczno-prawnej K. Marksa patrz: A. Sylwestrzak, Historia
doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2002, s. 319323.
28
Pierre Joseph Proudhom (18091865) ideolog. Urodzi³ siê w rodzinie francuskiego rolnika.
Gdy zabrak³o mu rodków, musia³ przerwaæ naukê. Drog¹ intensywnego samokszta³cenia osi¹gn¹³
du¿y zasób wiedzy. W 1839 r. przyby³ do Pary¿a i zajmowa³ siê g³ównie studiowaniem problemów
ekonomii. Uwa¿a³ wówczas siebie za socjalistê. Póniej jako ideolog anarchizmu interesowa³ siê
problemem w³adzy. Szerzej na temat doktryny polityczno-prawnej, P. J. Proudhona patrz: Tam¿e,
s. 270273.
29
Georges Sorel (18471922) in¿ynier i czo³owy ideolog syndykalizmu. In¿ynier dróg i mostów, gdy zbli¿a³ siê do piêædziesi¹tki, porzuci³ swój zawód i zaj¹³ siê ówczesn¹ myl¹ lewicow¹,
myl¹ polityczn¹. Na prze³omie stuleci kolejno zg³êbia³, aby nastêpnie odrzucaæ, marksizm, rewizjonizm i socjalizm reformistyczny. Na podstawie w³asnych dociekañ i obserwacji francuskiego
ruchu zwi¹zkowego stworzy³ w³asn¹ interpretacjê ideologii syndykalistycznej nadaj¹cej jej rewolucyjny wymiar (Rozwa¿ania o przemocy 1909), aby ju¿ w 1911 r. odejæ definitywnie nie tylko od
syndykalizmu, ale i ca³ej myli lewicy. Równoczenie interesowa³ siê skrajnie nacjonalistyczn¹ prawic¹ francusk¹ oraz wita³ z entuzjazmem rewolucjê bolszewick¹. Szerzej na temat doktryny polityczno-prawnej G. Sorela patrz: Tam¿e, s. 362365.
30
J. Gardawski, Zwi¹zki zawodowe , s. 26.
31
Por. bli¿ej K. Legieñ, Niemieckie zwi¹zki zawodowe, Warszawa 1906, s. 3 i n.
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od partii socjalistycznej. Ówczesna polityka Niemiec, obok zwalczania organizacji robotniczych, stara³a siê zjednaæ klasê pracownicz¹ (w 1883 r. wprowadzono
ustawê o ubezpieczeniach).
Proces liberalizacji prawa w materii zwi¹zkowej rozpoczêto w Saksonii
w 1861 r. W ca³ym kraju wolnoæ zrzeszania zagwarantowa³a ustawa przemys³owa z dnia 21 czerwca 1869 r.32 W trzy lata póniej uchylono przepisy kodeksu
karnego przewiduj¹ce odpowiedzialnoæ robotników za tworzenie porozumieñ
w celu wywo³ania strajku. Bezporednio po zniesieniu ustawy antysocjalistycznej
powsta³a SPD, której spo³eczn¹ podstaw¹ sta³y siê socjalistyczne zwi¹zki zawodowe. Zorganizowano potê¿n¹, scentralizowan¹, zdyscyplinowan¹ federacjê zwi¹zków zawodowych o du¿ych mo¿liwociach mobilizacji robotników (Generalna
Komisja Niemieckich Zwi¹zków Zawodowych), która by³a czêci¹ SPD. Przed
pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹ do tych zwi¹zków nale¿a³o oko³o 2,5 mln. cz³onków33.
Trudnoci z zalegalizowaniem statusu prawnego nie ominê³y równie¿ zwi¹zków zawodowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej. Ich dzia³alnoæ by³a bowiem na prze³omie XIX wieku kwalifikowana jako sprzeczna
z ustaw¹ antytrustow¹34. Zgodnie z pogl¹dem wyra¿onym przez S¹d Najwy¿szy
w 1908 r. w sprawie Loewe v. Lawlor zorganizowany ruch zwi¹zkowy blokowa³
nieskrêpowany rozwój miêdzystanowej wymiany handlowej35. Status prawny
amerykañskich zwi¹zków zawodowych uleg³ istotnej zmianie po uchwaleniu
w 1914 r. przez Kongres Lovors Magna Carta. Jednak dopiero ustawa Wagnera
z 1935 r.36 zagwarantowa³a wszystkim pracownikom wolnoæ zrzeszania siê
w organizacjach zwi¹zkowych37.
Ca³y okres od powstania pierwszych organizacji zwi¹zkowych do wspó³czesnych ponadnarodowych struktur ruchu zwi¹zkowego, podzieliæ mo¿na w nastêpuj¹cy sposób38:
1) od po³owy XVIII wieku do lat siedemdziesi¹tych XIX wieku  okres
powstawania organizacji zwi¹zkowych i ³¹czenia siê ich wed³ug zawodów
i terenów dzia³ania oraz powstawania central krajowych, bran¿owych i zwi¹zkowych,

32
Równie¿ w s¹siedniej Austrii na mocy ustawy z 15 listopada 1867 r. zalegalizowano organizacje zwi¹zkowe; K. W. Baran, Instytucjonalizacja zwi¹zków zawodowych s. 146.
33
Zwi¹zki chrzecijañskie, drugie w rankingu, mia³y w tym czasie oko³o 340 tysiêcy cz³onków; J. Gardawski, Zwi¹zki zawodowe , s. 23.
34
Sherman Antitrust Act z 1890 r.
35
Por. bli¿ej Ch. Gregory, Labor and the Law, New York 1961, s. 35.
36
National Labor Relation Act
37
Bli¿ej ten temat: A. wi¹tkowski, Zwi¹zki zawodowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Pó³nocnej, [w:] Z problematyki zwi¹zków zawodowych i wspó³uczestnictwa pracowników w zarz¹dzaniu, Studia i Materia³y JP i SS 1982, z. 21, s. 39.
38
Z. Jagielski, A. Mirowiec, Organizacje spo³eczne..., s. 184.
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2) od koñca XIX wieku do 1913 roku  okres jednoczenia siê organizacji
zwi¹zkowych w skali miêdzynarodowej i utworzenia Miêdzynarodowego Zrzeszenia Zwi¹zków Zawodowych,
3) lata I wojny wiatowej (19141918)  okres rozbicia miêdzynarodowych
wiêzi zwi¹zków zawodowych wed³ug bloków pañstw wojuj¹cych i prób przywrócenia tych wiêzi,
4) lata 19191945  okres wysi³ków odbudowy miêdzynarodowego centrum
zwi¹zkowego, zwo³ania I Kongresu Miêdzynarodowej Federacja Zwi¹zków Zawodowych oraz tworzenia siê innych struktur ponadnarodowych odzwierciedlaj¹cych wp³ywy si³ politycznych w ruchu zwi¹zkowym,
5) lata 19451949  okres jednoci w miêdzynarodowym ruchu zwi¹zkowym,
6) od 1949 roku  okres zblokowanej, dominuj¹cej dzia³alnoci dwóch centrów zwi¹zkowych w ruchu miêdzynarodowym.
Zniesienie barier prawnych w zakresie wolnoci zrzeszania siê pracowników
w swych nastêpstwach przynios³o w krajach demokratycznych o gospodarce
wolnorynkowej rozwój pluralizmu kwalitatywnego. Wystêpuje w tym modelu
rozmaity poziom sfederowania organizacji zak³adowych. Jako przyk³ad ilustruj¹cy struktury scentralizowane mo¿e s³u¿yæ USA, gdzie w szerokim zakresie wystêpuje organizacyjne powi¹zanie zwi¹zków zawodowych w krajowe federacje
i ogólnoamerykañsk¹ konfederacjê pracy  American Federation of Labor
 Congress of Indrustrial Organisations39. Podobne mechanizmy funkcjonuj¹
te¿ we Francji, gdzie w stosunkach przemys³owych dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹
potê¿ne centrale zwi¹zkowe, jak Confederation Generale du Travail, Force
 Ouvriere. Ni¿szy poziom scentralizowania cechuje natomiast niemiecki ruch
zwi¹zkowy, co ma swoje historyczne uzasadnienie.
Pierwsze miêdzynarodowe struktury ruchu zwi¹zkowego organizowa³y siê
w formie miêdzynarodowych zrzeszeñ bran¿owych. W 1889 r. utworzona zosta³a
miêdzynarodowa federacja robotników przemys³u tytoniowego. Do koñca
XIX wieku powsta³o dalszych 17 miêdzynarodowych sekretariatów bran¿owych.
Pocz¹tki wspó³pracy polega³y na gromadzeniu i wymianie informacji oraz niekiedy organizowaniu akcji solidarnociowych. Kongres II Miêdzynarodówki40
w 1893 r. obraduj¹cy w Zurychu wezwa³ zwi¹zki zawodowe do zjednoczenia siê
39
S. Koz³owski, Zwi¹zki zawodowe w Stanach Zjednoczonych, Praca i Zabezpieczenia Spo³eczne 2001, nr 8, s. 1819.
40
II Miêdzynarodówka by³a miêdzynarodow¹ struktur¹ partii i organizacji socjalistycznych.
Organizacja powsta³a w Pary¿u 14 lipca 1889 r. w setn¹ rocznicê zburzenia Bastylii. Zosta³a za³o¿ona przez partie socjaldemokratyczne z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Belgii. Kontynuowa³a pracê rozwi¹zanej I Miêdzynarodówki, z której wykluczono zwolenników silnego ruchu anarchosyndykalistycznego. Stawia³a sobie za cel walkê o prawa robotnicze i d¹¿enie do przekszta³cenia
stosunków spo³ecznych zgodnie z za³o¿eniami socjalizmu.
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w skali miêdzynarodowej. Efektem szeregu spotkañ, kongresów miêdzynarodowych, konferencji sekretarzy central krajowych by³a Miêdzynarodowa Konferencja w Kopenhadze w 1901 r., która uwa¿ana jest za pocz¹tek procesu tworzenia miêdzynarodowych struktur zwi¹zkowych. Do I wojny wiatowej odby³o siê
7 miêdzynarodowych konferencji. Podczas trzeciej z nich odbywaj¹cej siê
w Dublinie w 1903 r. powo³ano Miêdzynarodowego Sekretarza Central Krajowych. Oznacza³o to utworzenie Miêdzynarodowego Sekretariatu, do którego mogli nale¿eæ tylko przedstawiciele krajów, a nie poszczególnych zwi¹zków.
W 1906 r. skupia³ on oko³o 2,3 milionów cz³onków na ogóln¹ liczbê 2,4 milionów zrzeszonych.
Na pocz¹tku XX wieku rozpoczê³a siê ¿ywa dyskusja nad stosunkiem
zwi¹zków zawodowych do partii politycznych. Na tym tle pojawi³y siê cztery
stanowiska41:
1. Organiczna jednoæ zwi¹zków zawodowych z parti¹ robotnicz¹.
2. Ca³kowite oddzielenie tych organizacji.
3. Równorzêdnoæ zwi¹zków zawodowych i partii politycznych.
4. Organizacyjna odrêbnoæ przy politycznym powi¹zaniu i kierowaniu
zwi¹zkami przez partie polityczne.
Ogólnie dominowa³o trzecie stanowisko, one te¿ wp³ynê³o na pracê Miêdzynarodowego Zrzeszenia Zwi¹zków Zawodowych (MZZZ), które powsta³o
w 1913 r. na Konferencji w Zurychu z przemianowania Miêdzynarodowego Sekretariatu. Pomimo organizacyjnej odrêbnoci od partii politycznych, MZZZ podzieli³o w okresie I wojny wiatowej losy II Miêdzynarodówki. Pañstwa centralne dzia³a³y nadal na bazie MZZZ z siedzib¹ w Berlinie, a pañstwa Ententy
utworzy³y centralê zwi¹zkow¹ pod nazw¹ Biura Korespondencyjnego z siedzib¹
w Pary¿u. Utworzono te¿ filiê Biura dla pañstw neutralnych z siedzib¹ w Amsterdamie.
Wraz z klêsk¹ pañstw centralnych oraz zakoñczeniem dzia³añ wojennych
szybko odbudowa³y siê struktury miêdzynarodowe ruchu zwi¹zkowego. W 1919 r.
powo³ana zostaje do ¿ycia w Amsterdamie Miêdzynarodowa Federacja Zwi¹zków Zawodowych (MFZZ), która zdominowa³a swym reformistycznym obliczem pozosta³e powstaj¹ce struktury miêdzynarodowe. Jej polityka, metody
dzia³ania i praktyka oparta by³a na ideologicznych za³o¿eniach socjaldemokracji
zachodnioeuropejskiej. W ca³ym okresie miêdzywojennym MFZZ dominowa³a
w wiatowym ruchu zwi¹zkowym. Dzia³alnoæ jej dotyczy³a miêdzy innymi polityki miêdzynarodowej oraz ustawodawstwa spo³ecznego.
Nurt rewolucyjny, na bazie pierwszego pañstwa socjalistycznego, tworzy
w 1921 r. tzw. Czerwon¹ Miêdzynarodówkê Zwi¹zków Zawodowych, która jednak od 1936 r. zaczê³a czêciowo zawieszaæ swoj¹ dzia³alnoæ, by w 1937 r. ostatecz41
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nie siê rozwi¹zaæ. Solidaryzm klasowy g³oszony przez zwi¹zki wyznaniowe doprowadzi³ czêæ dzia³aczy zwi¹zkowych do utworzenia, w 1920 r. w Hadze,
Miêdzynarodowej Konferencji Chrzecijañskich Zwi¹zków Zawodowych. Ostatecznie po wielu próbach nawi¹zania wspó³pracy z innymi ruchami zwi¹zkowymi, w 1968 r. zmieni³a ona nazwê na wiatow¹ Konferencjê Pracy. Oblicze
anarchosyndykalistyczne przybra³a miêdzynarodówka zwi¹zkowa powsta³a
w 1920 r. pod nazw¹ Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Robotników.
Po II wojnie wiatowej centrale zwi¹zkowe prowadzi³y rozmowy w celu
utworzenia jednej miêdzynarodowej organizacji zwi¹zkowej obejmuj¹cej swym
dzia³aniem wszystkich ludzi pracy i wszystkie zwi¹zki zawodowe. Zwo³ano I Kongres wiatowy, na którym delegaci reprezentowali 67 milionów
zrzeszonych. W dniu 3 padziernika 1945 r. powo³ano do ¿ycia wiatow¹ Federacjê Zwi¹zków Zawodowych (FZZ). W sk³ad FZZ wesz³y wszystkie licz¹ce
siê centrale ruchu zwi¹zków zawodowych (prócz AFL). Do powa¿nego roz³amu dosz³o jednak w 1949 r., kiedy to centrale zwi¹zkowe pañstw Europy Zachodniej z inicjatywy centrali Stanów Zjednoczonych APAFL, doprowadzi³y
do utworzenia Miêdzynarodowej Konfederacji Wolnych Zwi¹zków Zawodowych.
Prócz wy¿ej wymienionych central zwi¹zkowych dzia³a szereg zrzeszeñ
o charakterze regionalnym oraz organizacji miêdzynarodowych zarejestrowanych w ONZ. Nie maj¹ one jednak powa¿niejszego wp³ywu na miêdzynarodowy
ruch zwi¹zków zawodowych.

1.2. Pocz¹tki ruchu zwi¹zkowego na ziemiach polskich oraz proces
legalizacji wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych

Na ziemiach polskich zwi¹zki zawodowe powstawa³y ju¿ w okresie zaborów42.

Istotny wp³yw na rozwój zwi¹zków zawodowych mia³ podzia³ ziem polskich
pomiêdzy zaborców, niejednolitoæ narodowa spo³eczeñstwa oraz stosunki prawno-ustrojowe i stopieñ rozwoju ekonomicznego w poszczególnych zaborach.
Pierwsze organizacje zwi¹zkowe powstawa³y od po³owy lat siedemdziesi¹tych
XIX w. na Górnym l¹sku w Gliwicach, Bytomiu, Katowicach i Tarnowskich
Górach, z inicjatywy dzia³aczy socjalistycznych i katolickich. Pocz¹tkowo
o przynale¿noci do organizacji zwi¹zkowych nie decydowa³a przynale¿noæ
zawodowa. Najwiêcej zwolenników przyci¹ga³ chrzecijañski ruch zwi¹zkowy
wyznaj¹cy idee kompromisu spo³ecznego, nastawiony przede wszystkim na cele

42
W. Sokó³, Zwi¹zek zawodowy, [w:] M. Chmaj, W. Sokó³ (red.), Ma³a Encyklopedia wiedzy
politycznej, Toruñ 2002, s. 438.
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samopomocowe43. By³ on reprezentowany przez Zwi¹zek Wzajemnej Pomocy
Chrzecijañskich Robotników Górnol¹skich44. Póniej powsta³y jeszcze dwie
organizacje zwi¹zkowe: Zwi¹zek Robotników Polskich utworzony w Poznañskiem i Zjednoczenie Zawodowe Polskie45. Ta ostatnia organizacja powsta³a
w 1902 r., z siedzib¹ w Bochum, skupia³a robotników polskich z Nadrenii
i Westfalii. Zjednoczenie Zawodowe Polskie nie by³o zwi¹zane z ¿adn¹ parti¹
polityczn¹, mia³o charakter narodowy i chrzecijañski. Zwi¹zki zawodowe tworzone z inspiracji socjalistów mia³y przez d³ugi czas charakter wielonarodowociowy, jednak w wyniku nieporozumieñ miêdzy Socjalistyczn¹ Parti¹ Niemiec
i Polsk¹ Parti¹ Socjalistyczn¹ (PPS) zaboru pruskiego dosz³o do powstania
w 1913 r. Centralnego Zwi¹zku Zawodowego Polskiego, dzia³aj¹cego wy³¹cznie
na Górnym l¹sku46.
Na obszarze Galicji ze wzglêdu na s³aby rozwój przemys³u ruch zwi¹zkowy
nie odgrywa³ wiêkszej roli. Dzia³a³y tu ma³e organizacje zwi¹zkowe o charakterze chrzecijañsko-spo³ecznym. W 1906 r. powsta³a centrala tych organizacji
o nazwie Polskie Zjednoczenie Zawodowe Robotników Chrzecijañskich, która
zrzesza³a wy³¹cznie Polaków katolików. Inne lokalne i bran¿owe zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce na terenie Galicji mia³y sw¹ centralê dzielnicow¹ z siedzib¹
w Krakowie, pod nazw¹ Krajowa Komisja Zwi¹zków Zawodowych, która podlega³a centrali w Wiedniu.
W Królestwie Polskim ruch zwi¹zkowo-zawodowy by³ od samego pocz¹tku
cile zespolony z ruchem politycznym. Mia³ on charakter nielegalny, gdy¿
w Rosji nie istnia³a wolnoæ zrzeszeñ robotniczych. Dopiero wydana w 1906 r.
przez w³adze rosyjskie zmiana przepisów o stowarzyszeniach da³a zwi¹zkom
zawodowym mo¿liwoæ jawnego dzia³ania. Pocz¹tek zrzeszeniom robotniczym
na ziemiach zaboru rosyjskiego da³y Kasy oporu, tworzone pocz¹wszy od
1879 r. z inicjatywy Ludwika Waryñskiego47. Od 1906 r. du¿y wp³yw na ruch
zwi¹zkowy uzyska³ Narodowy Zwi¹zek Robotniczy. Natomiast czêæ organizacji
zwi¹zkowych wspó³pracowa³a z Socjaldemokracj¹ Królestwa Polskiego i Litwy
oraz PPS, a od 1907 r. z PPS  Lewic¹.

43
W. Rusiñski, Zarys historii gospodarczej Polski na tle dziejów gospodarczych powszechnych, Warszawa 1986, s. 181.
44
Zwi¹zek Wzajemnej Pomocy Chrzecijañskich Robotników Górnol¹skich powsta³ najwczeniej, bo ju¿ w 1889 r.
45
Zob. B. Szerer, Ziemie polskie pod panowaniem pruskim, [w:] S. Kolabiñski (red.): Ruch
zawodowy w Polsce. Zarys dziejów, t. 1, Warszawa 1974, s. 404410.
46
Por. P. J. Gieorgica, Ruchy i organizacje spo³eczne, ich formy uczestnictwa w ¿yciu politycznym, [w:] A. Bodnar (red.), Nauka o polityce, Warszawa 1988, s. 151153. Por. L. Kieszczyñski,
Klasowy ruch zawodowy w Polsce miêdzywojennej (19181939), [w]: W.M. Góralski (red.), Spór
o zwi¹zki zawodowe, t. 2, Warszawa 1982, s. 56.
47
W. Rusiñski, Zarys historii gospodarczej..., s. 182.
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Cech¹ charakterystyczn¹ polskiego ruchu zwi¹zkowego w dwudziestoleciu
miêdzywojennym by³o rozbicie organizacyjne. Dzia³a³o wówczas 71 central
zwi¹zkowych oraz 1944 zwi¹zki zawodowe48. Wiele z nich by³o efemerydami
z liczb¹ cz³onków nie przekraczaj¹c¹ stu osób, czêsto stanowi³y one swoist¹
spuciznê po czasach zaborów. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodleg³oci statystyki Ministerstwa Pracy i Opieki Spo³ecznej notowa³y 60 zwi¹zków,
których obszar dzia³ania obejmowa³ teren tylko jednego z by³ych zaborów, oraz
73 zwi¹zki okrêgowe nie przekraczaj¹ce granic jednego województwa. Wiêkszoæ z nich znik³a jednak wraz z postêpuj¹cym procesem integracji pañstwa
polskiego. Czynnikiem wp³ywaj¹cym na organizacyjne rozproszenie by³ tak¿e
wielonarodowociowy charakter Rzeczypospolitej. Powstawa³y zwi¹zki skupiaj¹ce pracowników okrelonej narodowoci, przede wszystkim ¿ydowskie, niemieckie i ukraiñskie. Jednak¿e w odrodzonym w 1918 r. pañstwie polskim ujawni³ siê niezwykle silny nap³yw cz³onków do zwi¹zków zawodowych  silniejszy
jeszcze ni¿ w krajach Europy zachodniej, wobec otworzenia siê przed ruchem
zwi¹zkowym zupe³nie nowych perspektyw49. W 1935 r. funkcjonowa³o w Polsce
298 zwi¹zków zawodowych. Reprezentowa³y one zró¿nicowane postawy ideowe, odzwierciedlaj¹ce wielokierunkowoæ ruchu zawodowego przed
1918 rokiem50.
W uk³adzie si³ miêdzy g³ównymi kierunkami ruchu zwi¹zkowego wystêpowa³y du¿e wahania. U progu nowej Rzeczypospolitej, w 1921 r., zdecydowanie
dominowa³y 3 centrale. Najwiêksz¹ by³o powsta³e w 1902 r. Zjednoczenie Zawodowe Polskie (ZZP) o programie solidarystyczno-narodowym, skupiaj¹ce
ok. 45% zrzeszonych. Drug¹ pod wzglêdem liczebnoci by³a utworzona w 1919 r.
klasowa centrala Zwi¹zek Stowarzyszeñ Zawodowych (ZSZ), zrzeszaj¹cy ok. 43%
ogólnej liczby zwi¹zkowców, trzeci¹ za powsta³a w 1921 r. centrala Chrzecijañskie Zjednoczenie Zawodowe (ChZZ) skupiaj¹ce ok. 10% zrzeszonych.
W 1929 r. pojawi³y siê nowe nurty sanacyjny i nacjonalistyczny, zwi¹zany g³ównie z Narodow¹ Demokracj¹51.
Rozbicie organizacyjne i konflikty ideowe ogranicza³y skutecznoæ ruchu
zwi¹zkowego. Dotyczy³o to zw³aszcza mo¿liwoci wp³ywania na rozstrzygniêcia
ustawowe. Brak forum, na którym wszystkie centrale uzgadnia³yby swoje stanowisko, a póniej solidarnie wystêpowa³y w jego obronie, umo¿liwia³ w³adzom
ignorowanie wielu postulatów pracowniczych. Zdecydowany opór wywo³ywa³y
Liczby te uwzglêdniaj¹ wszystkie zarejestrowane organizacje, niezale¿nie od ich liczebnoci
i czasu dzia³ania. J. Chumiñski, Ruch zawodowy w Polsce w warunkach kszta³tuj¹cego siê systemu
totalitarnego 19441956, Wroc³aw 1999, s. 17.
49
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jednak wszelkie próby administracyjnego unifikowania zwi¹zków. Ze zgodnym
sprzeciwem wszystkich central zwi¹zkowych spotka³a siê zapowied premiera
L. Koz³owskiego w sierpniu 1934 r. w sprawie ograniczenia wolnoci zrzeszania
i znalezienia dla ruchu zawodowego w³aciwych form organizacyjnych52.
1.2.1. Legalizacja wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych
w dwudziestoleciu miêdzywojennym

W chwili odrodzenia siê Pañstwa Polskiego, obowi¹zywa³y na ziemiach pol-

skich ustawy pozaborcze53, jednak¿e niemal od pocz¹tku istnienia Rzeczypospolitej Polskiej zostaj¹ odrzucone wiêzy krêpuj¹ce wolnoæ zrzeszania siê. 3 stycznia 1919 r. zosta³ wydany dekret o stowarzyszeniach54, który przystosowa³
wspomniane wy¿ej tymczasowe przepisy o stowarzyszeniach z 1906 r. do nowej
sytuacji, uchylaj¹c szereg ich artyku³ów ograniczaj¹cych prawo zrzeszania siê,
jak te¿ upowa¿ni³ Ministra Spraw Wewnêtrznych do dokonywania rejestracji
stowarzyszeñ i ich zwi¹zków. Nastêpnie zakres tych przepisów uleg³ rozszerzeniu na podstawie rozporz¹dzenia Generalnego Komisarza Ziem Wschodnich
z dnia 25 wrzenia 1919 r. o stowarzyszeniach55. Przepisy te obowi¹zywa³y do
koñca 1932 r. W tym¿e roku zosta³o wydane nowe prawo o stowarzyszeniach56,
które wielokrotnie nowelizowane w Polsce Ludowej przetrwa³o do kwietnia
1989 r.
Jednak¿e prawu o stowarzyszeniach nie podlega³o szereg organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na podstawie przepisów szczególnych. Dotyczy³o to
przede wszystkim zwi¹zków zawodowych. Ju¿ w trzecim miesi¹cu po odzyskaniu przez Pañstwo Polskie niepodleg³oci, to jest w dniu 8 lutym 1919 r., zosta³
wydany przez Tymczasowego Naczelnika Pañstwa dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów o pracowniczych zwi¹zkach zawodowych57. Zosta³ on wydany
na dwa dni przed rozpoczêciem dzia³alnoci przez Sejm Ustawodawczy, który
10 lutego 1919 r. zatwierdzi³ ten dekret bez ¿adnej dyskusji. By³ to w tym
okresie jeden z najbardziej postêpowych aktów normatywnych dotycz¹cych
zwi¹zków zawodowych. Charakteryzowa³ siê on miêdzy innymi du¿¹ ³atwoci¹
w zakresie zak³adania zwi¹zków zawodowych oraz uniwersalnym ujêciem celów
i zadañ zwi¹zków zawodowych. Uchyli³ on wszystkie pozaborcze przepisy
J. Chumiñski, Ruch zawodowy w Polsce , s. 20.
Szerzej na temat patrz: E. Smoktunowicz, Prawo zrzeszania siê w Polsce, Warszawa 1992,
s. 2126.
54
Dz. Praw nr 3, poz. 88.
55
Dz.Urz. Z.C.Z.W. nr 25, poz. 255.
56
Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 padziernika 1932 r. (Dz.Urz.
nr 94, poz. 808).
57
Dz.U. 1919, nr 15, poz. 209.
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o zwi¹zkach zawodowych oraz zobowi¹za³ istniej¹ce w dniu jego wejcia
w ¿ycie zwi¹zki zawodowe do poddania siê rygorom jego przepisów58.
Dekret z dnia 8 lutego 1919 r. za zwi¹zki zawodowe uznawa³ zwi¹zki pracownicze, których zadaniem by³a obrona i popieranie interesów ekonomicznych
i kulturalnych pracowników danej ga³êzi pracy lub ga³êzi pokrewnych albo podobnych. Legalizacja zwi¹zku odbywa³a siê w drodze jego rejestracji w obwodowym inspektoracie pracy. Jednak¿e gdy statut zwi¹zku przewidywa³ prawo zak³adania oddzia³ów na obszarze ca³ego kraju, podlega³ on rejestracji w G³ównym
Inspektoracie Pracy. Przez zarejestrowanie zwi¹zek zawodowy uzyskiwa³ osobowoæ prawn¹ oraz przywilej nabywania nieruchomoci, otrzymywania zapisów
i darowizn bez ¿adnych ograniczeñ. Wniosek o zarejestrowanie organizacji
zwi¹zkowej musia³ byæ podpisany przez co najmniej trzech cz³onków za³o¿ycieli. Dekret wymaga³ aby do wniosku do³¹czyæ projekt statutu w dwóch egzemplarzach, który powinien regulowaæ istotne z punktu widzenia funkcjonowania
zwi¹zku zawodowego kwestie okrelone w przepisach o pracowniczych zwi¹zkach zawodowych59.
Odmowa rejestracji mog³a nast¹piæ tylko w dwóch przypadkach, to jest gdy
statut zwi¹zku nie czyni³ zadoæ wymaganiom przewidzianym w dekrecie lub by³
niezgodny z powszechnie obowi¹zuj¹cym prawem. Na decyzjê odmown¹ przys³ugiwa³a skarga do s¹du powszechnego. Dekret stanowi³, ¿e w przypadku dwudziestodniowej zw³oki decyzyjnej w³aciwego miejscowo inspektora pracy liczonej od dnia z³o¿enia podania, zwi¹zek zawodowy uwa¿any by³ za zarejestrowany. Na tych samych zasadach mog³y powstawaæ zrzeszenia zwi¹zków
zawodowych.
Na mocy nowych przepisów o pracowniczych zwi¹zkach zawodowych organ rejestracyjny nie uzyska³ ¿adnych uprawnieñ nadzorczych nad zwi¹zkami
zawodowymi, a jedynie bardzo ograniczone uprawnienia kontrolne, które sprowadza³y siê jedynie do otrzymywania od zwi¹zków sprawozdañ sk³adanych
przez nie na ogólnych zebraniach. Nadzór nad zwi¹zkami, ograniczony jednak
tylko do przeciwdzia³ania pope³nianiu przez nie przestêpstw lub wykroczeñ, dekret powierzy³ s¹dom okrêgowym. Tak wiêc w przypadku dzia³alnoci zwi¹zku
wype³niaj¹cej znamiona pope³nienia czynu zabronionego, s¹d okrêgowy móg³
na³o¿yæ grzywnê na winnych b¹d zawiesiæ na okrelony czas dzia³alnoæ zwi¹zku albo zwi¹zek rozwi¹zaæ.
Artyku³ 16 dekretu w przedmiocie tymczasowych przepisów o pracowniczych zwi¹zkach zawodowych z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz.U. 1919, nr 15, poz. 209).
59
Artyku³ 5 dekretu stanowi³, ¿e statut powinien zawieraæ nastêpuj¹ce dane: nazwê, teren dzia³alnoci, siedzibê zwi¹zku; zadania i formy dzia³alnoci zwi¹zku; warunki przyjmowania cz³onków,
sposób ich przyjmowania i wykluczania; sposób pobierania sk³adek cz³onkowskich; prawa i obowi¹zki w³adz zwi¹zku; tworzenie, termin i formy urzêdowania tych w³adz; rozporz¹dzanie maj¹tkiem zwi¹zkowym; warunki likwidacji zwi¹zku.
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Spod przepisów dekretu zosta³y wy³¹czone zrzeszenia pracowników instytucji pañstwowych. W tym przypadku dekret ograniczy³ siê do postanowienia, ¿e
statuty takich organizacji podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Radê Ministrów60. Na
mocy ustawy z dnia 3 grudnia 1924 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowieñ o pracowniczych zwi¹zkach zawodowych, wzglêdnie o stowarzyszeniach
i zwi¹zkach, a mianowicie postanowieñ, dotycz¹cych zrzeszania siê pracowników pañstwowych61 zrzeszenia pracowników pañstwowych nie podlega³y postanowieniom dekretu z dnia 8 lutego 1919 r., lecz przepisom wspomnianego ju¿
dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach, wzglêdnie rozporz¹dzenia
Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 25 wrzenia 1919 r. o stowarzyszeniach i zwi¹zkach62. Zrzeszenia te nastêpnie zosta³y poddane przepisom
prawa o stowarzyszeniach, co wi¹za³o siê z zastosowaniem wobec nich
o wiele surowszych rygorów, zarówno gdy chodzi³o o zak³adanie takich organizacji, jak i sprawowania nadzoru nad ich dzia³alnoci¹.
Po zakoñczeniu I wojny wiatowej nast¹pi³ ogromny rozwój ruchu zwi¹zkowego, dziêki warunkom stworzonym przez pierwsze rz¹dy odrodzonej Polski.
Dekret z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów o pracowniczych zwi¹zkach zawodowych znacznie upraszcza³ procedurê rejestracji.
Inne dekrety dawa³y zwi¹zkom zawodowym uprawnienia wynikaj¹ce z wprowadzenia porednictwa pracy i arbitra¿owego systemu regulowania konfliktów wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
Póniejsze unormowania umieszczane w aktach prawnych rangi ustaw zasadniczych powiêca³y kwestii wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych (zwanej inaczej wolnoci¹ koalicji) niewiele miejsca. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca z 1921 r.63 by³a wynikiem kompromisu
ówczesnych stronnictw sejmowych w wielu kwestiach i rozwi¹zaniach instytucjonalno-prawnych. G³ówny cel pañstwa, twórcy konstytucji widzieli w stworzeniu korzystnych warunków ¿ycia, rozwoju i dzia³alnoci jednostki. Rozbudowany katalog praw i wolnoci, stanowi¹cy oko³o ¼ wszystkich artyku³ów ustawy
zasadniczej, wyznacza³ granice dopuszczalnej dzia³alnoci organów pañstwowych, ale nak³ada³ na nie tak¿e okrelone obowi¹zki. Uk³ad tego katalogu cechowa³ brak jasnych kryteriów przedmiotowych, wynikaj¹cych z rozbie¿noci
w pojmowaniu i klasyfikacji praw i wolnoci64. Regulacje dotycz¹ce wolnoci
60
Artyku³ 19 dekretu w przedmiocie tymczasowych przepisów o pracowniczych zwi¹zkach zawodowych z 8 lutego 1919 r. (Dz.U. 1919, nr 15, poz. 209).
61
Dz.U. 1924, nr 114, poz. 1012.
62
Dz.Urz. Zarz. Cyw. Ziem. Wschodnich 1919, nr 25, poz. 255.
63
Dz.U. 1921 nr 44, poz. 267.
64
M. Pietrzak, Konstytucja z 17 marca 1921 r. z perspektywy 80 lat, Przegl¹d Sejmowy
2001, nr 2, s. 10; Por. Z. Cybichowski, Polskie prawo pañstwowe, na tle uwag z dziedziny nauki
o pañstwie i porównawczego prawa pañstwowego, Warszawa 1925, s. 139.
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charakteryzowa³ znaczny stopieñ szczegó³owoci, przejawiaj¹cy siê w ustanawianiu konkretnych nakazów i zakazów dla organów pañstwowych oraz okrelaniu granic wolnoci jednostki. Ich dok³adna reglamentacja mog³a nastêpowaæ
wy³¹cznie w drodze ustawodawczej. Ka¿da ingerencja w³adz pañstwowych w tê
sferê musia³a wynikaæ z wyranego upowa¿nienia ustawowego i podlega³a kontroli w ramach instytucjonalnych pañstwa prawnego. Pomimo rozbudowanego
katalogu praw i wolnoci polska konstytucja z 1921 r. w kwestii zwi¹zków
zawodowych stanowi³a jedynie w artykule 108, ¿e obywatele maj¹ prawo koalicji, zgromadzenia siê i zawi¹zywania stowarzyszeñ i zwi¹zków. W ramach tej
regulacji uwagê zwraca brak wyranego wyodrêbnienia wolnoci zrzeszania siê
w zwi¹zkach zawodowych (wolnoci koalicji).
Uchwalona w dniu 23 kwietnia 1935 r. Konstytucja65 w ogóle nie pos³ugiwa³a siê pojêciem prawa koalicji, zadowalaj¹c siê wy³¹cznie klauzul¹ ogólnej
natury sformu³owan¹ w art. 5 ust. 2, i¿ zapewnia siê obywatelom mo¿liwoæ
rozwoju ich wolnoci osobistych, oraz wolnoci zgromadzeñ, s³owa i zrzeszeñ.
Jednoczenie w ust. 3 tego¿ przepisu wprowadzono zastrze¿enie, ¿e prawa,
w tym tak¿e wolnoæ zrzeszania siê, nie przys³uguj¹ bezwarunkowo, gdy¿ ich
granic¹ jest dobro powszechne66.
1.2.2. Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe w Polsce Ludowej

Po zakoñczeniu II wojny wiatowej, w nowej rzeczywistoci ustrojowej, ruch

zwi¹zkowy wszed³ w epokê monizmu charakteryzuj¹cego siê tym, ¿e w stosunkach pracy funkcjonowa³a tylko jedna struktura organizacyjna reprezentuj¹ca
interesy pracowników dzia³aj¹ca pod bezporedni¹ kontrol¹ pañstwa. Pierwotnie
jednak w 1945 r. zosta³y utworzone we wszystkich zak³adach pracy zatrudniaj¹cych powy¿ej dwudziestu pracowników rady zak³adowe jako organy przedstawicielskie pracowników, chroni¹ce ich interesy zawodowe wobec pracodawcy,
a tak¿e czuwaj¹ce nad wzmo¿eniem i ulepszeniem produkcji zak³adu pracy
zgodnie z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej pañstwa. Cz³onków rady
zak³adowej wybiera³a ca³a za³oga. Rada zak³adowa by³a zobowi¹zana sk³adaæ co
najmniej raz na trzy miesi¹ce sprawozdanie ze swych czynnoci na ogólnym
zebraniu pracowników zak³adu pracy. W przypadku sporu miêdzy pracodawc¹
a rad¹ zak³adow¹ strony mog³y siê odnieæ do komisji pojednawczo-rozjemczej
przy w³aciwym obwodowym inspektorze pracy. Rady zosta³y wkrótce wch³oniête przez zwi¹zki zawodowe i potraktowane jako ich najni¿sze ogniwa67.

Dz.U. 1935 nr 30, poz. 227.
Zob. K. W. Baran, Konstytucyjne aspekty wolnoci zwi¹zkowych, Przegl¹d Sejmowy
2001, nr 6, s. 10.
67
Podstaw¹ prawn¹ powstawania tych pracowniczych cia³ przedstawicielskich by³ dekret
z dnia 6 II 1945 r. o Radach Zak³adowych (Dz.U. nr 8, poz. 36 z pón. zm.).
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Ruch zwi¹zkowy w Polsce po II wojnie wiatowej zorganizowany zosta³ na
podstawie koncepcji doktrynalnej W. I. Lenina68, która ukszta³towa³a siê w wyniku ostrych dyskusji, jakie odby³y siê w Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) w latach 1918192269. Toczy³a siê ona wokó³ krytyki dwóch stanowisk okrelaj¹cych pozycjê zwi¹zków zawodowych w pañstwie socjalistycznym:
1. Stanowisko anarchosyndykalistyczne  tzw. opozycji robotniczej, którego przedstawiciele formu³owali tezê o koniecznoci przekazania ca³ego zarz¹dzania gospodark¹ narodow¹ w gestiê reprezentacji zawodów zrzeszonych
w zwi¹zkach zawodowych.
2. Stanowisko reprezentowane g³ównie przez L. Trockiego70 i N. BuW³odzimierz Ilicz Lenin (w³aciwie Uljanow) (18701924) ideolog, dzia³acz rewolucyjnego
ruchu robotniczego, m¹¿ stanu. Syn inspektora szkolnego, po wyrzuceniu ze studiów prawniczych
ukoñczy³ je w 1891 r. jako ekstern sto³ecznego Uniwersytetu. Zamieszkawszy w Petersburgu, nadal
aktywnie uczestniczy³ w nielegalnej dzia³alnoci politycznej. Za zjednoczenie nielegalnych inicjatyw politycznych w jedn¹ organizacjê w 1895 r. zosta³ aresztowany i zes³any w rok póniej na
Syberiê. Na zes³aniu, które trwa³o cztery lata, zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski. W latach 19001905
przebywa³ za granic¹, wtedy to zacz¹³ u¿ywaæ nazwiska Lenin. Dzia³aj¹c wród rosyjskich socjaldemokratów, zmierza³ do nadania ich aktywnoci maksymalnie rewolucyjnej i zorganizowanej postaci (Co robiæ 1902). Podczas rewolucji w 1905 r. by³ w Rosji, aby w 1907 r. wyjechaæ na
Zachód. Wybuch I wojny wiatowej zasta³ Lenina na terenie Austro-Wêgier, by³ wówczas przywódc¹ partii bolszewików definitywnie wyodrêbnionej w 1912 r. z rewolucyjnego skrzyd³a rosyjskiej
socjaldemokracji. Po krótkim internowaniu znalaz³ siê w Szwajcarii, sk¹d w 1917 r. przez Niemcy
i Szwecjê powróci³ do Rosji. Stan¹wszy na czele partii postawi³ przed ni¹ zadanie rewolucyjnego zdobycia w³adzy. Próba dokonana jesieni¹ 1917 r. powiod³a siê, choæ dopiero po krwawej
i paroletniej wojnie domowej. Lenin dzia³a³ jako szef partii i rz¹du radzieckiego, znajduj¹c czas
na refleksjê teoretyczn¹ (Dzieciêca choroba lewicowoci w komunizmie 1920). W lecie 1918 r.
zosta³ ranny w wyniku zamachu terrorystycznego. Od koñca 1922 r. w coraz bardziej ograniczonym
stopniu uczestniczy³ w ¿yciu politycznym. Zbli¿aj¹c siê do schy³ku ¿ycia, opracowa³ obszerny zestaw materia³ów dla w³adz partii (tzw. testament Lenina). Wród licznych uwag i spostrze¿eñ znalaz³a siê te¿ negatywna ocena charakteru nowego sekretarza generalnego partii Stalina i sugestia
ewentualnej zmiany obsady tego stanowiska. Szerzej na temat doktryny polityczno-prawnej
W. I. Lenina patrz: A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2002,
s. 324328.
69
P. J. Gieorgica, Ruchy i organizacje spo³eczne , s. 150.
70
Lew Trocki (w³aciwie Lew Bronstein) (18791940) rewolucjonista, ideolog, dzia³acz polityczny. Urodzony w rodzinie ¿ydowskiej na Ukrainie wczenie w³¹czy³ siê do dzia³alnoci rewolucyjnej. Aresztowany po raz pierwszy w 1898 r., wyjecha³ z Rosji w 1902 r. pos³u¿ywszy siê fa³szywym paszportem na nazwisko Trocki. Na emigracji zamanifestowa³ swe samodzielne stanowisko,
gdy w 1903 r. sprzeciwi³ siê leninowskiej koncepcji partii jako scentralizowanej i zdyscyplinowanej si³y rewolucyjnej. W 1905 r. po powrocie do Rosji Trocki wzi¹³ czynny udzia³ w rewolucji. Po
aresztowaniu uda³o mu siê uciec do Europy Zachodniej. Jako emigrant by³ nadal aktywny, tworz¹c
wówczas w³asn¹ koncepcjê rewolucji socjalistycznej. W 1917 r. powróci³ do Rosji i do³¹czy³ do
partii bolszewików, wchodz¹c w sk³ad jej cis³ego kierownictwa. W latach wojny domowej na
licznych stanowiskach (tak¿e ministerialnych) ujawni³ swe talenty oraz fakt, ¿e jego wizja socjalizmu i rewolucji jest inna ni¿ leninowska. Po mierci Lenina w latach 19241926 Trocki stworzy³
z w³asnych zwolenników powa¿n¹ si³ê w ³onie partii. Otwarty konflikt skoñczy³ siê w 1927 r.
przegran¹ Trackiego. Zosta³ on usuniêty z w³adz partii, a rok póniej internowany w Kazachstanie
i w 1929 r. wydalony ze Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Do 1940 r. przebywa³
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charina71, którzy uzasadniali koniecznoæ upañstwowienia zwi¹zków zawodowych, tzn. po³¹czenie ich z aparatem pañstwowym.
Stanowisko Lenina, które wykrystalizowa³o siê w wyniku przewartociowania obu tych koncepcji, stworzy³o podstawy dla okrelenia ówczesnej pozycji
zwi¹zków zawodowych w pañstwie socjalistycznym jakim sta³a siê Polska Ludowa72. Sprowadza³o siê ono do nastêpuj¹cych twierdzeñ:
1. Podstawowe funkcje zwi¹zków zawodowych w socjalizmie powinny dotyczyæ wspó³uczestnictwa robotników w dzia³alnoci organizacyjnej pañstwa,
a wiêc w organizowaniu procesu pracy, ewidencji i kontroli nad aparatem administracyjnym pañstwa. W warunkach pañstwa socjalistycznego, gdzie nie zanikaj¹ biurokratyczne wypaczenia aparatu i konflikty interesów, zwi¹zki zawodowe
mia³y tak¿e zachowaæ swoje tradycyjne funkcje reprezentowania i obrony interesów pracowniczych. Oprócz tego zwi¹zki musia³y, jako organizacje spo³eczne,
spe³niaæ funkcje wychowawcze  szko³y komunizmu, przez organizowanie udzia³u pracuj¹cych w zarz¹dzaniu, kszta³towanie postaw, rozwijanie inicjatyw produkcyjnych wytwórców  w celu nauczenia klasy robotniczej wykonywania
funkcji klasy rz¹dz¹cej73.
2. Miejsce zwi¹zków zawodowych w pañstwie socjalistycznym okrelane
by³o przez ich stosunki z parti¹ i pañstwem. Zdaniem Lenina zwi¹zki zawodowe
powinny dzia³aæ pod ogólnym kierownictwem partii zarówno w sferze ekonomicznej, jak i politycznej. Kierownictwo to mog³o byæ spe³niane tylko wówczas,
gdy istnieje wiê partii z masami poprzez zwi¹zki zawodowe. Koncepcja zwi¹zku zawodowego jako transmisji do mas zak³ada³a jednak dwukierunkowe oddzia³ywanie, a wiêc tak¿e oddzia³ywanie mas przez zwi¹zki na partiê, jej decyzje, program i politykê. Takie zdefiniowanie wzajemnych stosunków wy³¹cza³o,
zdaniem Lenina, mo¿liwoæ zajêcia przez zwi¹zki zawodowe stanowiska opozyw Turcji, Francji, Norwegii i w Meksyku. Tam te¿ zostal zamordowany przez agenta radzieckiego, który przenikn¹³ do jego otoczenia. Szerzej na temat myli polityczno-prawnej L. Trockiego
patrz: H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznañ 1994,
s. 326327.
71
Miko³aj Bucharin (18881938) dzia³acz polityczny, ekonomista. Wychowa³ siê w nauczycielskiej rodzinie i ju¿ jako uczeñ w 1905 r. zetkn¹³ siê z dzia³alnoci¹ rewolucyjn¹, aby w rok
póniej wst¹piæ do partii bolszewików. Jako student trzykrotnie aresztowany. Po skazaniu w 1911 r.
uciek³ z zes³ania na Zachód. Tam jako emigrant kontynuowa³ studia. Po powrocie 1917 r. znalaz³
siê we w³adzach partii i by³ jej czo³owym publicyst¹. W 1929 r. zosta³ zaatakowany i usuniêty
ze wszystkich wa¿niejszych stanowisk. Zob. W. T. Kulesza, Ideologie naszych czasów, Warszawa
1996, s. 89.
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Praktyczna realizacja leninowskiej koncepcji zwi¹zków zawodowych w Polsce Ludowej natrafia³a, zdaniem P. J. Gieorgica, na du¿e trudnoci. Najbli¿sze tej idei by³y jedynie krótkie okresy:
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Porównaj W. Widera, Stare zwi¹zki zawodowe, [w:] W. Morawski (red.), Zmierzch socjalizmu pañstwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej, Warszawa 1994, s. 136.
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cyjnego wobec partii. Zwi¹zki zawodowe powinny pozostawaæ niezale¿ne od
aparatu pañstwowego, a stosunki wzajemne winny nosiæ charakter obustronnej
wspó³pracy. Przejawiaæ siê ona mia³a w uczestniczeniu zwi¹zków w delegowaniu ich przedstawicieli do prac w organach administracji, sprawowaniu kontroli
spo³ecznej, podejmowaniu dzia³añ wzbogacaj¹cych dzia³alnoæ pañstwa w sferze gospodarczej, kulturalnej oraz socjalnej74.
3. Istota leninowskiej koncepcji zwi¹zków zawodowych polega³a tak¿e na
wskazaniu w³aciwych dla nich zadañ i metod dzia³ania. Podstawowe cele dzia³ania upatrywa³ Lenin w walce z biurokratyzmem niezupe³nie robotniczego
pañstwa, które mog³o przyjmowaæ formê nawet zbiorowego protestu klasy robotniczej w postaci strajków. Dzia³anie takie w warunkach socjalistycznych powinno jednak s³u¿yæ jedynie umacnianiu pañstwa i robotniczej w³adzy. Zwi¹zki
dzia³aæ mia³y w pañstwie socjalistycznym jako instytucja nieklasowej walki ekonomicznej. Zadaniem organizacji zwi¹zkowych by³o skuteczne zapobieganie
konfliktom w przedsiêbiorstwach pañstwowych poprzez usuwanie w porê ich
przyczyn, skuteczne im przeciwdzia³anie czy ³agodzenie75.
Normatywnym fundamentem dominuj¹cej w okresie Polski Ludowej zasady
centralizacji sta³a siê w p³aszczynie ruchu zwi¹zkowego, funkcjonuj¹ca przez
ponad trzydzieci lat, ustawa o zwi¹zkach zawodowych z 1 lipca 1949 r.76
Podstawowym za³o¿eniem tego aktu prawnego sta³a siê zasada jednoci organizacyjnej ruchu zwi¹zkowego77. W efekcie wszystkie tzw. bran¿owe zwi¹zki zawodowe by³y przymusowo sfederowane w jednej centrali, która przyjê³a nazwê
Zrzeszenia Zwi¹zków Zawodowych. Instytucja ta, dzia³aj¹c pod kuratel¹ rz¹dz¹-

W. Szubert wskazuje, ¿e zwi¹zki zawodowe w systemie komunistycznym nie uleg³y wprawdzie likwidacji, zosta³y jednak wt³oczone w jednolity system organizacyjny i sprowadzone do roli
transmisyjnej, polegaj¹cej na przekazywaniu z jednej strony obowi¹zuj¹cych dyrektyw dzia³ania,
a z drugiej  dezyderatów bez realnych gwarancji ich respektowania. Aktywnoæ zwi¹zków zawodowych sprowadza³a siê w tych okolicznociach do rytua³u dzia³añ pozornych. W tym stanie rzeczy
zwi¹zki zawodowe stawa³y siê organiczn¹ czêci¹ establishmentu aparatu w³adzy. Zob. W. Szubert,
Refleksje nad modelami prawa pracy, Pañstwo i Prawo 1989, nr 10, s. 9.
75
P. J. Gieorgica, Ruchy i organizacje spo³eczne , s. 153. Zob. tak¿e: W. I. Lenin, O zadaniach zwi¹zków zawodowych i o b³êdach Trockiego, [w:] Dzie³a wszystkie, t. 32, Warszawa 1986;
W. I. Lenin, O zadaniach zwi¹zków zawodowych, [w:] Dzie³a, t. 28, Warszawa 1954; W. I. Lenin,
Projekt tez o roli i zadaniach zwi¹zków zawodowych w warunkach nowej polityki ekonomicznej,
[w:] Dzie³a wszystkie, t. 42, Warszawa 1970.
76
Dz.U. 1949, nr 41, poz. 293.
77
Ustawa z 1 lipca 1949 r. ustanowi³a na d³ugi okres model organizacyjny i strukturê bran¿ow¹ ruchu zwi¹zkowego. Model ten opiera³ siê na zasadzie jednolitoci tego ruchu jako jedynej,
dopuszczalnej legalnej reprezentacji interesów i praw pracowniczych, wykluczaj¹c mo¿liwoæ zak³adania innych zwi¹zków zawodowych, co by³o przyczyn¹ sta³ej krytyki ze strony organów kontrolnych Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Zob. W. Masewicz, Ustawa o zwi¹zkach zawodowych. Ustawa o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych, Warszawa 1998, s. 11.
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cego pañstwem aparatu partyjnego78, sta³a siê naczeln¹ reprezentacj¹ ruchu
zawodowego w Polsce79.
Zakres podmiotowy prawa zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych ograniczony by³ w zasadzie do osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Wed³ug
art. 2 ww. ustawy prawo to mieli robotnicy i pracownicy umys³owi zatrudnieni
w przedsiêbiorstwach, urzêdach i instytucjach, jak równie¿ inne osoby pracuj¹ce
na podstawie umowy o pracê, umowy o naukê zawodu lub nominacji w³adzy
publicznej. Z uprawnienia do zrzeszania siê w prawnej formie zwi¹zku zawodowego nie korzysta³y natomiast osoby wykonuj¹ce dzia³alnoæ zarobkow¹ na w³asny rachunek, jak np. rolnicy indywidualni i rzemielnicy, dla których przewidziano organizacje innego rodzaju. Takie ograniczenie prawa zrzeszania siê
wyt³umaczyæ mo¿na niechêtnym stosunkiem ustawodawcy socjalistycznego do
prywatnych w³acicieli rodków produkcji.
Uchwalona w 1949 roku ustawa o zwi¹zkach zawodowych formalnie przyznawa³a tym organizacjom pewn¹ limitowan¹ autonomiê. Zgodnie z przepisami
w/w aktu zwi¹zki zawodowe mia³y uchwalaæ swoje statuty, a w nich okrelaæ
swoje cele, zadania i zakres dzia³ania. Statuty za nie podlega³y zatwierdzeniu
przez jakikolwiek organ administracji pañstwowej. Statut Zrzeszenia Zwi¹zków
Zawodowych uchwala³ Kongres Zwi¹zków Zawodowych jako najwy¿szy organ
zrzeszenia80. Statuty poszczególnych zwi¹zków uchwala³y najwy¿sze ich organy.
By³y one nastêpnie rejestrowane w Centralnej Radzie Zwi¹zków Zawodowych
(CRZZ)81. Z chwil¹ zarejestrowania zwi¹zek uzyskiwa³ osobowoæ prawn¹82.
Ustawa ograniczy³a siê jedynie do okrelenia zrêbów struktury organizacyjnej
zwi¹zków zawodowych. Postanowi³a mianowicie, ¿e naczeln¹ reprezentacj¹ ruchu zawodowego w Polsce jest Zrzeszenie Zwi¹zków Zawodowych, a jego najwy¿szymi organami Kongres Zwi¹zków Zawodowych oraz Centralna Rada
Zwi¹zków Zawodowych83.
78
Formalnie Zrzeszenie Zwi¹zków Zawodowych by³o kierowane przez Centraln¹ Radê Zwi¹zków Zawodowych. Jednak przez ca³y okres swego funkcjonowania pozostawa³a ona pod silnym
ideologicznym wp³ywem Biura Politycznego PZPR. Zgodnie z postanowieniami § 2 statutu Zrzeszenia Zwi¹zków Zawodowych kierowa³o siê w swoim dzia³aniu programem politycznym i spo³eczno  gospodarczym PZPR uznaj¹c jej kierownicz¹ rolê jako awangardy klasy robotniczej. Zob.
K. Baran, Zbiorowe prawo pracy, Kraków 2002, s. 141.
79
Artyku³ 5 ustawy o zwi¹zkach zawodowych z dnia 1 lipca 1949 r. (Dz.U. 1949 nr 41,
poz. 293). Por. J. Joñczyk, Zbiorowe prawo pracy, Wroc³aw 1983, s. 73.
80
Artyku³ 3 ustawy o zwi¹zkach zawodowych z dnia 1 lipca 1949 r. (Dz.U. 1949 nr 41,
poz. 293).
81
Nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e tego rodzaju kompetencje w pañstwie prawnym nale¿¹
zazwyczaj do kognicji organów publicznych.
82
Artyku³ 9 ust.2 ustawy o zwi¹zkach zawodowych z dnia 1 lipca 1949 r. (Dz.U. 1949 nr 41,
poz. 293).
83
Artyku³ 6 ustawy o zwi¹zkach zawodowych z dnia 1 lipca 1949 r. (Dz.U. 1949 nr 41,
poz. 293)
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Rol¹ zwi¹zków zawodowych by³o pe³nienie dwóch funkcji: reprezentacja
i obrona interesów pracowników oraz mobilizacja szeroko rozumianej klasy
robotniczej do wykonywania planów produkcyjnych, zwiêkszania wydajnoci
pracy i rozwijania wspó³zawodnictwa. W pe³nieniu ich zwi¹zki zawodowe mia³y
obowi¹zek wspó³dzia³ania z organami administracji pañstwowej, które by³y
twórcami planów produkcyjnych i organizatorami zak³adów pracy. Sprowadza³o to ewidentnie zwi¹zki zawodowe do roli pomocników administracji pañstwowej.
Poddaj¹c analizie akt wy¿szej rangi, czyli ustawê zasadnicz¹ PRL, zwróciæ
nale¿y uwagê na to, ¿e teza o pañstwach demokracji ludowej jako formy dyktatury proletariatu, sta³a siê bezporedni¹ przyczyn¹ przejêcia w Konstytucji PRL
z 1952 r. wzorów Konstytucji ZSRR z 1936 r.  zarówno pod wzglêdem koncepcji, jak i normowania praw obywatelskich. Przez ponad trzydzieci lat w Konstytucji z 1952 r. dominowa³a koncepcja kolektywistyczno-uniwersalistyczna
w przedmiocie celu dzia³alnoci pañstwa, okrelanego jako interes ludu pracuj¹cego miast i wsi czy te¿ zabezpieczenie prawid³owoci budownictwa socjalistycznego84. Podstaw¹ do urzeczywistnienia tej koncepcji by³y zarówno postanowienia ustawy zasadniczej, jak i praktyka konstytucyjna. Podstawowymi
cechami w odniesieniu do praw jednostki by³y:
 klasowoæ,
 deklaratywny charakter odnonych postanowieñ ustawy zasadniczej,
 wskazanie na materialne gwarancje wszystkich praw z pominiêciem gwarancji
formalnych,
 rozwojowy charakter instytucji praw i wolnoci.
Prawa podstawowe zosta³y potraktowane jako funkcja ustroju gospodarczego i politycznego, dlatego rozdzia³ ósmy o nich traktuj¹cy znalaz³ siê w koñcowych postanowieniach Konstytucji. Poszczególne prawa i ich gwarancje materialne przedstawiane by³y w sposób lakoniczny. Charakterystycznym dla
ówczesnej ustawy zasadniczej by³o deklaratywne ujêcie konkretnego prawa,
a nastêpnie wskazanie na jego materialne gwarancje85. Zadaniem Konstytucji nie
by³o bezporednie okrelenie sytuacji prawnej obywateli, lecz tylko ustanowienie zasad systemu prawa w tej materii. Jej funkcja ideologiczna zosta³a wyniesiona ponad rolê ród³a prawa, st¹d te¿ mo¿liwoæ bezporedniego stosowania
wolnoci i praw w niej zawartych zosta³a rozstrzygniêta negatywnie. W konsekwencji realizacja praw z rozdzia³u VIII dotkniêta by³a kilkoma wadami. Jedna
z nich polega³a na tym, ¿e przez d³ugi okres nie uchylane by³y przepisy sprzeczne z Konstytucj¹, nastêpna, sprowadza³a siê do nie uchwalania przez wiele lat
W. Zakrzewski, Podstawowe wolnoci, prawa i obowi¹zki cz³owieka i obywatela, [w:] W. Skrzyd³o (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2004, s. 161.
85
Tam¿e, s. 161.
84
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ustawowych przepisów maj¹cych wykonywaæ Konstytucjê i wreszcie wydawane
by³y akty prawne bêd¹ce w kolizji z ustaw¹ zasadnicz¹ PRL zarówno co do
formy, jak i treci.
Uchwalona w 1952 roku Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
wzorowana by³a, jak ju¿ zosta³o to wspomniane, na stalinowskiej konstytucji
z 1936 roku. W pe³ni wiêc uzasadnione jest twierdzenie, ¿e by³a to konstytucja
wyra¿aj¹ca za³o¿enia tzw. realnego socjalizmu. W postanowieniach o wolnociach i prawach obywatelskich, zdaniem P. Tulei, przejawia³o siê to przede
wszystkim brakiem tak podstawowych praw jednostki, jak wolnoæ, nienaruszalnoæ godnoci istoty ludzkiej, prawa do ¿ycia, brakiem gwarancji formalnych
tych praw, które by³y w konstytucji zapisane86. Wszystko to sprawia³o wra¿enie
raczej ideologicznej deklaracji ni¿ aktu prawnego o najwy¿szej randze87. Nale¿y
dodaæ, ¿e doktrynalna refleksja nad prawami jednostki podlega³a w owych czasach politycznej cenzurze.
Za³o¿enia ustrojowe pañstwa realnego socjalizmu, w tym doktrynalne podstawy praw cz³owieka oraz praktyka polityczna to g³ówne przyczyny ograniczaj¹ce treæ praw jednostki, a w pewnych przypadkach uniemo¿liwiaj¹ce wprowadzenie do ustawy zasadniczej niektórych z nich. Autor, ze wzglêdu na zarysowany temat pracy, nie mo¿e dokonaæ szerszego omówienia ograniczeñ praw
cz³owieka w realiach tzw. pañstwa komunistycznego. Jednak¿e nale¿y zaznaczyæ, ¿e logiczn¹ konsekwencj¹ owych ograniczeñ by³ brak mechanizmów kontrolnych gwarantuj¹cych przestrzegania chocia¿by tych okrojonych sformu³owañ
konstytucyjnych, które obowi¹zywa³y od 1952 r. Brak rozwi¹zañ prawnych
umo¿liwiaj¹cych s¹dowe stosowanie konstytucji powodowa³, ¿e organy w³adzy
s¹downiczej nie stosowa³y bezporednio i samoistnie Konstytucji PRL, a kiedy
ju¿ orzeka³y na jej podstawie wraz z aktami ni¿szego rzêdu, robi³y to powierzchownie88. Wszystko to powodowa³o, i¿ praktyczne znaczenie rozdzia³u VIII
Konstytucji PRL by³o niewielkie.

86
P. Tuleja, Normatywna treæ praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP, Warszawa
1997, s. 31.
87
Wprowadzenie do Konstytucji PRL tzw. gwarancji materialnych wzmacnia³o jeszcze jej ideologiczny charakter, upodabniaj¹c konstytucjê do programu politycznego. Gwarancj¹ wolnoci s³owa wyra¿on¹ w artykule 83 Konstytucji PRL mia³ byæ dostêp obywateli do drukarni, natomiast
ówczesna ustawa zasadnicza nic nie mówi³a np. o zakazie tworzenia cenzury prewencyjnej. Tam¿e,
s. 32.
88
Adresatem praw jednostki okrelonych w konstytucji by³y w praktyce jedynie organy stanowi¹ce prawo i to w sytuacji braku prawnych mechanizmów kontrolnych, czy ich dzia³alnoæ prawotwórcza jest zgodna z wol¹ i intencj¹ ustrojodawca. Obywatele nie mogli w takich realiach
powo³ywaæ siê bezporednio na swoje konstytucyjne uprawnienia. Niepe³noæ i niespójnoæ norm
konstytucyjnych stworzy³y mo¿liwoæ rozwijania b¹d ograniczania praw obywatelskich w drodze
pozakonstytucyjnej i czêsto bez podstaw ustawowych. Tam¿e, s. 162.
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Nieco inne ni¿ w Konstytucji z kwietnia 1935 r., lecz w swej istocie tak¿e
restrykcyjne rozwi¹zania normatywne w kwestii wolnoci zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe znalaz³y siê w ustawie zasadniczej PRL, która operowa³a
pojêciem prawa zrzeszania siê. Kwesti¹ sporn¹ pozostawa³o to, gdzie nale¿y
umieciæ prawo zrzeszania siê: czy nale¿y je traktowaæ jako wolnoæ obywateli89, czy te¿ jako prawo polityczne. F. Siemieñski uzasadnia traktowanie go jako
prawa politycznego obywateli, argumentuj¹c, ¿e w Konstytucji PRL sformu³owane zosta³o ono jako prawo obywateli, dalej to, ¿e nadzór pañstwa nad korzystaniem z niego przez obywateli jest tu szczególnie daleko id¹cy, wreszcie ¿e
korzystanie z niego ³¹czy siê w du¿ej mierze z korzystaniem z innych praw
politycznych zwi¹zanych z systemem przedstawicielskim oraz ze spo³eczn¹ kontrol¹ nad dzia³alnoci¹ aparatu pañstwowego90. Prawo to w ówczesnej doktrynie
prawa konstytucyjnego, definiowane by³o jako mo¿noæ (swoboda), w granicach
wyznaczonych przez ustawodawcê, zawi¹zywania i rozwi¹zywania ró¿nych organizacji spo³ecznych, s³u¿¹cych do zaspokojenia potrzeb i zainteresowañ obywateli, a tak¿e jako mo¿noæ swobodnego przystêpowania do tych¿e organizacji,
jak i swobodnego wystêpowania z nich ich cz³onków91. Definiuj¹c w ten sposób
prawo zrzeszania siê podkrelano, ¿e korzystanie z niego mo¿e byæ i jest przez
pañstwo nadzorowane.
W art. 84 Konstytucji92 z dnia 22 lipca 1952 r. w rozdziale VIII dotycz¹cym
podstawowych praw i obowi¹zków obywateli przyjêto, ¿e: w celu rozwoju
aktywnoci politycznej, spo³ecznej, gospodarczej i kulturalnej ludu pracuj¹cego
miast i wsi Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom prawo zrzeszania siê (art. 84 ust. 1), a zwi¹zki zawodowe i inne organizacje skupiaj¹
obywateli dla czynnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym i kulturalnym (art. 84 ust. 2)93. W przytoczonych postanowieniach Konstytucji PRL
zawarta jest gwarancja tworzenia organizacji ludu pracuj¹cego, brak jest natomiast gwarancji tworzenia organizacji spo³ecznych przez obywateli nie bêd¹cych
ludmi pracy. Centralne znaczenie w kwestii ograniczeñ wolnoci zwi¹zkowych
mia³ jednak ust. 3 omawianego przepisu. Zakazywa³ on bowiem tworzenia
89
Jako wolnoæ obywateli traktuje prawo zrzeszania siê D. Wojtkowiak, Konstytucyjne wolnoci obywateli, Ruch prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1970, z. 3, s. 24. Podobnie
S. Rozmaryn, Polskie prawo pañstwowe, Warszawa 1951, s. 525.
90
F. Siemieñski, Podstawowe wolnoci, prawa i obowi¹zki obywateli PRL, Warszawa 1979, s. 185.
91
Por. J. Romul, Prawo zrzeszania siê, [w:] A. £opatka (red.), Podstawowe prawa i obowi¹zki
obywateli PRL, Warszawa 1971, s. 95; T. Langer, Podstawowe uprawnienia polityczne obywateli
PRL, [w:] M. Szczepaniak (red.), Prawa i obowi¹zki obywatelskie w Polsce i wiecie, Warszawa
1974, s. 283.
92
Tekst jednolity: Dz.U. 1976 nr 7, poz. 36 z pón. zm.
93
Wed³ug leninowskiej koncepcji zwi¹zki zawodowe mia³y byæ szko³¹ demokracji, kszta³tuj¹c¹ osobowoæ cz³owieka. Bli¿ej na ten temat zob. K. Krzekotowska, Problemy ruchu zawodowego
we wspó³czesnym wiecie, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1988, nr 2, s. 33.
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i uczestnictwa w zrzeszeniach, których cel lub dzia³alnoæ godzi³a w ustrój socjalistyczny i porz¹dek prawny PRL.
Podkreleniu roli zwi¹zków zawodowych w gospodarce socjalistycznej mia³o s³u¿yæ wprowadzenie nowel¹ konstytucyjn¹ z 1976 roku nowego art. 85 Konstytucji PRL94, który przewidywa³ aktywne uczestnictwo tych podmiotów
w kszta³towaniu i realizacji zadañ spo³eczno-gospodarczego rozwoju kraju.
Zwi¹zki zawodowe mia³y te¿ reprezentowaæ interesy oraz prawa ludzi pracy
i byæ szko³¹ obywatelskiej aktywnoci i zaanga¿owania w budowie spo³eczeñstwa socjalistycznego. Rozwi¹zanie to w p³aszczynie normatywnej realizowa³o
leninowsk¹ ideê zwi¹zków zawodowych spe³niaj¹cych funkcje pasa transmisyjnego partii do mas. W tym kontekcie nie budzi zdziwienia fakt, i¿ prawo zrzeszania zadekretowane w ustawie zasadniczej nie by³o poparte ¿adnymi gwarancjami niezale¿noci i samorz¹dnoci, co w praktyce do sierpnia 1980 r. czyni³o
szumne konstytucyjne zapisy zupe³nie bezwartociowymi.
Podwy¿szeniu formalnej rangi zwi¹zków zawodowych mia³ s³u¿yæ dekret
z 10 listopada 1954 r., który przekazywa³ do ich kompetencji nale¿¹ce dotychczas do organów administracji pañstwowej (np. Ministra Pracy i Opieki Spo³ecznej) zadania w dziedzinie ochrony i bezpieczeñstwa pracy oraz sprawowania
inspekcji pracy wraz z uprawnieniem do pos³ugiwania siê w tej dziedzinie w³adczymi formami dzia³ania95. W preambule w/w dekretu zawarto zapis wskazuj¹cy na cel wydania tego aktu prawnego: W trosce o sta³¹ poprawê warunków
pracy i realizacjê planów produkcyjnych: dla pe³nego wykorzystania ustawowych zdobyczy i praw klasy robotniczej, w d¹¿eniu do wzmo¿enia kontroli
nad przestrzeganiem ludowego ustawodawstwa pracy i do zapewnienia nadzoru
nad bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, w celu oparcia tego nadzoru na specjalizacji bran¿owej i cis³ej wspó³pracy z szerokim aktywem spo³ecznej inspekcji
pracy [ ].
Pomimo tych dodatkowych uprawnieñ organizacja zwi¹zków zawodowych
nadal opiera³a siê na zasadzie bran¿owej i w wiêkszoci by³a trzystopniowa.
Pierwszym fundamentalnym ogniwem organizacyjnym by³a zak³adowa organizacja zwi¹zkowa. Tworzyli j¹ wszyscy pracownicy danego zak³adu, bez wzglêdu
na zawód i pe³nione stanowiska, nale¿¹cy do zwi¹zku zawodowego. W wiêkszych zak³adach pracy mog³y byæ tworzone grupy zwi¹zkowe, które wybiera³y
94
Art. 85 Konstytucji PRL stanowi³, ¿e: W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej donios³¹ rolê
spo³eczn¹ spe³niaj¹ zwi¹zki zawodowe, które s¹ powszechn¹ organizacj¹ wspó³uczestnicz¹c¹
w kszta³towaniu i realizacji zadañ spo³eczno-gospodarczych rozwoju kraju; zwi¹zki zawodowe reprezentuj¹ interesy oraz prawa ludzi pracy, s¹ szko³¹ obywatelskiej aktywnoci i zaanga¿owania
w budowie spo³eczeñstwa socjalistycznego.
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Dekret z dnia 10 listopada 1954 r. o przejêciu przez zwi¹zki zawodowe zadañ w dziedzinie
wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeñstwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz.U. nr 52, poz. 206).
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ze swojego grona mê¿ów zaufania. Najwy¿szym organem zak³adowej organizacji by³o ogólne zebranie cz³onków, a jego organem wspomniana ju¿ wczeniej
rada zak³adowa. Drugim ogniwem organizacyjnym by³ okrêg, a w nim okrêgowa
konferencja delegatów i wybrany przez ni¹ zarz¹d okrêgu i jego prezydium.
Najwy¿sz¹ w³adz¹ zwi¹zku zawodowego by³ krajowy zjazd delegatów, a miêdzy
zjazdami tak¹ pozycjê mia³ zarz¹d g³ówny zwi¹zku oraz prezydium zarz¹du
g³ównego. Kadencja wszystkich w³adz zwi¹zkowych trwa³a trzy lata.
W ci¹gu dwudziestu lat obowi¹zywania ustawy o zwi¹zkach zawodowych
liczba zwi¹zków powiêkszy³a siê do 23. Wyró¿nia³ siê w tej liczbie Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego, za³o¿ony w 1905 r.96 Nale¿y podkreliæ fakt, ¿e
wszystkie organizacje zawodowe w tym okresie wchodzi³y w sk³ad Zrzeszenia
Zwi¹zków Zawodowych. Najwy¿szymi organami zrzeszenia by³ Kongres Zwi¹zków Zawodowych, który zbiera³ siê co cztery lata oraz wybierana przezeñ Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych (CRZZ)97. Plenum CRZZ wy³ania³o swoje
Prezydium oraz powo³ywa³o swój Komitet Wykonawczy jako stale funkcjonuj¹ce organy. Ten ostatni sk³ada³ siê z przewodnicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cych
i sekretarzy CRZZ oraz przewodnicz¹cych wszystkich zarz¹dów g³ównych
zwi¹zków zawodowych. Warto podkreliæ, ¿e przewodnicz¹cy CRZZ by³ zawsze
cz³onkiem Biura Politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Terenowymi organami zrzeszenia by³y wojewódzkie rady zwi¹zków zawodowych. Ich
zadaniem by³o integrowanie ruchu zwi¹zkowego na swoim terenie i reprezentowanie go wobec terenowych organów i innych instytucji pañstwowych.
Takie usytuowanie zwi¹zków zawodowych by³o niew¹tpliwie skutkiem
uznania ich za pas transmisyjny partii do mas i bezporedniego powi¹zania ich,
g³ównie kadrowego, ze strukturami partii. Ustawa o zwi¹zkach zawodowych
z dnia 1 lipca 1949 r. formalnie uniezale¿ni³a zwi¹zki zawodowe od administracji pañstwowej, wi¹¿¹c je bezporednio z Polsk¹ Zjednoczon¹ Parti¹ Robotnicz¹. System ten nie uwzglêdnia³ wcale polskich tradycji przedwojennych pluralizmu zwi¹zkowego. Etatystyczny system sowiecki wyklucza³ pluralizm zwi¹zkowy
czy jak¹kolwiek inn¹ formê niezale¿noci zwi¹zkowej. Zdaniem W. Morawskiego,
Leninowska koncepcja doktrynalna uwa¿a³a, ¿e robotnicy nie s¹ zdolni
wytworzyæ niczego wiêcej, jak wiadomoæ trade-unionistyczn¹; wiadomoæ
rewolucyjna  jako wy¿sza forma  mo¿e byæ tylko produktem partii marksi-
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Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) jest obecnie struktur¹ bran¿ow¹, bêd¹c¹ cz³onkiem OPZZ. Jest organizacj¹ zawodow¹ nauczycieli i pracowników nauki szkó³ wy¿szych, placówek wychowawczo-owiatowych i instytucji naukowo-badawczych.
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Zgodnie z art. 7 ustawy o zwi¹zkach zawodowych z dnia 1 lipca 1949 r. (Dz.U. 1949 nr 41,
poz. 293) tryb i sposób wybierania delegatów na Kongres Zwi¹zków Zawodowych, ich liczbê
oraz terminy zwo³ywania Kongresu ZZ okrela³ statut Zrzeszenia Zwi¹zków Zawodowych
w Polsce.
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stowskiej98. W tej sytuacji samo pojêcie demokracji przemys³owej budzi³o w¹tpliwoci, zak³ada³o bowiem mo¿liwoæ uprawiania gry politycznej. Nieprzypadkowo zwi¹zki zawodowe nazywano organizacjami pracowniczymi, a nie instytucjami demokracji przemys³owej. Nie by³o dla nich miejsca w systemie, w którym partia sta³a na stra¿y realizacji odkrytych przez swoich intelektualistów
praw historii99.
Spontaniczne pojawienie siê w Polsce w 1956 roku rad robotniczych by³o
wyrazem sprzeciwu robotników z wielkich zak³adów pracy wobec etatystycznego systemu i niesamodzielnoci zwi¹zków zawodowych100. Za³ogi wielu przedsiêbiorstw pañstwowych zaczê³y samorzutnie tworzyæ rady robotnicze i przejmowaæ
w swoje rêce ster tych przedsiêbiorstw. Nastêpnie dzia³alnoæ ta uzyska³a podstawê
prawn¹ w postaci ustawy o radach robotniczych z dnia 19 listopada 1956 r.101,
która, wed³ug s³ów w niej zawartych, mia³a na celu zrealizowanie inicjatywy
klasy robotniczej w zakresie jej bezporedniego udzia³u w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwami. Ustawa stanowi³a, ¿e rada robotnicza zarz¹dza w imieniu za³ogi
przedsiêbiorstwem bêd¹cym w³asnoci¹ ogólnonarodow¹ w ramach uprawnieñ
przedsiêbiorstwa nadanych przez Radê Ministrów. Radê Robotnicz¹ wybiera³a
za³oga sporód siebie w tajnym g³osowaniu. By³a ona przed za³og¹ odpowiedzialna za swoj¹ dzia³alnoæ. Dyrektora przedsiêbiorstwa i jego zastêpców powo³ywa³ w³aciwy organ pañstwowy po uzgodnieniu z rad¹ robotnicz¹. Rada
robotnicza mia³a prawo wystêpowaæ z wnioskami w sprawie powo³ywania i odwo³ywania dyrektora oraz jego zastêpców.
Klimat sprzyjaj¹cy rozwojowi samorz¹du robotniczego nie trwa³ jednak d³ugo. Ju¿ w 1958 roku ustawa ta zosta³a uchylona i zast¹piona ustaw¹ o samorz¹dzie robotniczym z dnia 20 grudnia 1958 r.102, która wysunê³a na plan pierwszy
prawo za³ogi do kontroli i nadzoru nad ca³okszta³tem dzia³alnoci przedsiêbiorstwa, uzupe³niaj¹c je tylko prawem stanowienia w sprawach w niej okrelonych
sporód których najwa¿niejszym by³o uchwalenie rocznych i wieloletnich planów
98
W. Morawski, Stosunki pracy w Polsce a wzory zewnêtrzne, [w:] W. Kozek (red.), Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, Warszawa 1997, s. 48.
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Tam¿e, s. 48.
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przedsiêbiorstwa na podstawie wytycznych i wskaników ustalonych w oparciu
o narodowe plany gospodarcze. Dope³nieniem tych zmian by³o poddanie samorz¹du robotniczego pieczy zwi¹zków zawodowych. Mia³y one czuwaæ nad prawid³owym jego dzia³aniem oraz koordynowaæ tê dzia³alnoæ w skali ca³ego kraju
i poszczególnych ga³êzi gospodarki narodowej. Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych zosta³a upowa¿niona do ustalania wytycznych do regulaminu tego
samorz¹du oraz okrelenia szeregu innych istotnych dla organizacji i funkcjonowania samorz¹du robotniczego kwestii. Ostatecznie CRZZ wykonuj¹c odpowiedni¹ uchwa³ê Biura Politycznego KC PZPR, zleci³o w 1978 roku rezygnacjê
z wyborów rad robotniczych.
Od 1948 do 1980 roku dominowa³a koncepcja zwi¹zków zawodowych jako
jednej z najwa¿niejszych transmisji partii do wiata pracy. Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza, staj¹c siê jednostronn¹ si³¹ kieruj¹c¹ zwi¹zkami zawodowymi, zmniejsza³a ich znaczenie, co przejawia³o siê w skoncentrowaniu ich dzia³alnoci na zadaniach produkcyjnych i ograniczeniu ich tradycyjnej funkcji obrony
interesów pracowniczych103. Zwi¹zki zawodowe nie realizowa³y swych za³o¿eñ
programowych i zasad statutowych biernie wyczekuj¹c na instrukcje struktur
partyjnych, a przekazuj¹c swoje uprawnienia PZPR, stawia³y siê poza nawiasem
najwa¿niejszych decyzji w pañstwie.
Na tle dowiadczeñ ruchu zwi¹zkowego w Polsce, P.J. Gieorgica stwierdza,
¿e nieumiejêtnoæ realizacji modelu leninowskiego bra³a siê z braku uporz¹dkowania i jasnoci co do koncepcji reprezentacji interesów pracowniczych w czterech g³ównych sferach dzia³ania zwi¹zkowego104:
1. wiadczenia us³ug na rzecz pracowników i ich rodzin w zakresie pomocy
materialnej, potrzeb socjalnych, owiatowych i kulturalnych z wydzielonych
funduszy pañstwowych i w³asnych rodków zwi¹zkowych. Pañstwo dokonywa³o
w tej materii zaw³aszczenia funkcji us³ugowych organizacji spo³ecznych (paternalizm pañstwowy).
2. Udzia³u zwi¹zków zawodowych w stanowieniu prawa. Zwi¹zki zawodowe w Polsce Ludowej niezmiernie rzadko d¹¿y³y do negocjowania z pañstwem
spraw dla nich najistotniejszych, a mianowicie: zawierania uk³adów zbiorowych
pracy, stanowienia norm prawnych reguluj¹cych uprawnienia i obowi¹zki
w dziedzinie stosunków pracy, konsultacji decyzji polityczno-ekonomicznych
(ceny, planowanie, p³ace) itp. Pozwala to stwierdziæ, ¿e zwi¹zki nie realizowa³y
prawa pracowników do aktywnego uczestniczenia pracowników w tym wa¿nym
aspekcie sprawowania w³adzy pañstwowej.

Por. W. Szubert, Spo³eczno-prawne problemy zwi¹zków zawodowych, Pañstwo i Prawo
1980, nr 9, s. 8.
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3. Kontroli administracji pañstwowej jako w³aciciela rodków produkcji.
Znikome zainteresowanie sprawami zarz¹dzania gospodark¹ (planowaniem spo³eczno-gospodarczym, podzia³em dochodu narodowego, wydajnoci¹ pracy) rodziæ musia³o poczucie ubezw³asnowolnienia pracowników oraz wadliwe mechanizmy w sposobie gospodarowania (biurokratyzm)105.
4. Udzia³u w zarz¹dzaniu zak³adem pracy. Stosunki zwi¹zku zawodowego
z samorz¹dem i administracj¹ zak³adu pracy oparte by³y na zmiennych regu³ach
gry. Wród zwi¹zkowców stale ujawnia³a siê dorana strategia, oparta na z³udnym przekonaniu, ze udzia³ zwi¹zków zawodowych w zarz¹dzaniu mo¿e ograniczaæ siê do spraw socjalnych i obrony pracowników. Przekonanie, ¿e mo¿na
oddzieliæ sprawy spo³eczne i gospodarcze, znacz¹co os³abia³o mo¿liwoci wp³ywu zwi¹zkowego na bieg spraw w zak³adzie pracy i systemie spo³eczno-gospodarczym106.
1.2.3. Zmiany legislacyjne po wydarzeniach na Wybrze¿u w sierpniu 1980 roku

Faktyczny monopol Zrzeszenia Zwi¹zków Zawodowych w PRL zosta³ prze³a-

many w wyniku wydarzeñ na Wybrze¿u w sierpniu 1980 r. Strajkuj¹ce za³ogi
przedsiêbiorstw domaga³y siê miêdzy innymi zadekretowania prawa zrzeszania
siê w wolnych zwi¹zkach zawodowych. Istot¹ problemu by³a koniecznoæ
umieszczenia nowych zwi¹zków w systemie prawnym, ze wzglêdu na uzasadnione przekonanie spo³eczne, i¿ totalitarny re¿im za pomoc¹ rodków administracyjno-policyjnych ogranicza wolnoæ zwi¹zkow¹ pracowników. W przypadku
Polski Ludowej zachodzi³a wyrana sprzecznoæ miêdzy prawem krajowym
i praktyk¹ a ratyfikowanymi aktami prawa miêdzynarodowego. Zamiast uznaæ
prawo pracowników do tworzenia organizacji wed³ug swojego uznania, wyznaczono zwi¹zkom zawodowym ramy dzia³ania odpowiadaj¹ce ideologii pañstwa
totalitarnego.
Mimo istnienia przed rokiem 1980 fasadowej centrali zwi¹zkowej (CRZZ),
robotnicy strajkuj¹cy w sierpniu postanowili siêgn¹æ do tej zu¿ytej ju¿ formu³y
dzia³ania. Mo¿na zadaæ w tym kontekcie pytanie o przyczynê organizowania siê
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Deklarowany udzia³ zwi¹zków zawodowych w rz¹dzeniu pañstwem i zarz¹dzaniu gospodark¹ oraz wynikaj¹ce z tej doktryny uprawnienia nie wiadczy³y o rzeczywistej sile zwi¹zków, gdy¿
by³y to organizacje fasadowe, zdominowane przez aparat zwi¹zkowy, ten za by³ przed³u¿eniem
aparatu partyjnego. Podkrelanie roli zwi¹zków zawodowych s³u¿y³o umacnianiu partii w ¿yciu
publicznym, która dziêki swym wp³ywom w aparacie zwi¹zkowym mog³a w dowolnej chwili podnosiæ argument poparcia przez masy pracuj¹ce aktualnej linii partii. Zob. J. Wratny, Zwi¹zki zawodowe. Znaczenie w ¿yciu politycznym i spo³eczno  gospodarczym, [w:] J. Wratny, M. Bednarski
(red.), Zwi¹zki zawodowe a niezwi¹zkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, Warszawa 2010, s. 31.
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ówczesnego spo³eczeñstwa w zwi¹zku zawodowym, a nie przy u¿yciu innej
formy? Kazimierz M. Ujazdowski oraz Robert Matyja wskazuj¹, ¿e cech¹ charakteryzuj¹c¹ ¿ycie spo³eczne w pañstwie realnego socjalizmu by³o ogniskowanie siê wszelkich jego przejawów w miejscu pracy. Zak³ady pracy dzieli³y wczasy i kolonie dla dzieci, dysponowa³y ró¿nymi wiadczeniami socjalnymi. PZPR
opiera³a swoj¹ dzia³alnoæ o struktury zak³adowe, przedsiêbiorstwo zatem stawa³o siê te¿ miejscem uczestnictwa w ¿yciu politycznym. Tu tak¿e mo¿na by³o
w sytuacji skrajnej wywrzeæ skuteczn¹ presjê na w³adzê poprzez wzniecenie
strajku. Podobny opór podjêty na przyk³ad w miejscu zamieszkania skazany by³
na pora¿kê. Organizacja ¿ycia spo³ecznego w pañstwie realnego socjalizmu
unicestwia³a wiêzi terytorialne i s¹siedzkie likwiduj¹c nawet pozory samorz¹dnoci. Z tych wszystkich powodów zwi¹zek zawodowy w przedsiêbiorstwie zyskiwa³ naturaln¹ legitymacjê jako najwa¿niejsza i najlepsza z mo¿liwych form
oporu107.
W efekcie porozumieñ sierpniowych ówczesne w³adze dopuci³y do wykszta³cenia limitowanego pluralizmu zwi¹zkowego, którego widocznym przejawem sta³a siê rejestracja i dzia³alnoæ NSZZ Solidarnoæ108, NSZZ Solidarnoæ Rolników Indywidualnych oraz szeregu autonomicznych zwi¹zków zawodowych109. Podstaw¹ prawn¹ do zarejestrowania NSZZ Solidarnoæ110, jak
i innych niezale¿nych zwi¹zków zawodowych sta³a siê uchwa³a Rady Pañstwa
z dnia 13 wrzenia 1980 r. w sprawie rejestracji nowo powstaj¹cych zwi¹zków
zawodowych111. Upowa¿ni³a ona S¹d Wojewódzki w Warszawie do dokonywania rejestracji nowo powstaj¹cych zwi¹zków zawodowych na wniosek ich komitetów za³o¿ycielskich po stwierdzeniu, ¿e uchwalony statut nie jest sprzeczny
z Konstytucj¹ PRL i innymi przepisami prawa. Z chwil¹ dokonania rejestracji
zwi¹zek uzyskiwa³ osobowoæ prawn¹.

K. Z. Ujazdowski, R. Matyja, Równi równiejsi, Warszawa 1993, s. 67.
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Rejestracja NSZZ Solidarnoæ Rolników Indywidualnych zosta³a oparta na
ustawie z 6 maja 1981 r. o zwi¹zkach zawodowych rolników indywidualnych112.
Dopuszcza³a ona zak³adanie takich zwi¹zków przez rolników indywidualnych
prowadz¹cych gospodarstwo oraz osoby im bliskie pracuj¹ce wraz z nimi w tym
gospodarstwie. Ta grupa zawodowa nigdy wczeniej nie posiada³a swoich zwi¹zków, jednak¿e ustawa potraktowa³a je na równi z innymi zwi¹zkami zawodowymi, stanowi¹c, ¿e s¹ one tworzone i rejestrowane na zasadach przewidzianych
dla pracowniczych zwi¹zków zawodowych. Celem tych zwi¹zków by³a ochrona
interesów ekonomicznych i socjalnych swoich cz³onków i ich rodzin oraz rozwój
produkcji rolnej113.
Wszystkie powy¿sze zmiany doprowadzi³y w po³owie 1981 r. do sytuacji
wspó³istnienia starych zwi¹zków zawodowych w postaci Zrzeszenia Zwi¹zków
Zawodowych, pozbawionego jednak¿e cz³onków, bran¿owych zwi¹zków zawodowych oraz nowych zwi¹zków rejestrowanych w S¹dzie Wojewódzkim w Warszawie114. Nowy model zwi¹zków zawodowych ukszta³towa³ siê w opozycji do
dawnego. Nast¹pi³o to w sposób rewolucyjny. Komitety strajkowe w sierpniu
1980 r. wyst¹pi³y w roli rzecznika klasy robotniczej, zdoby³y jej poparcie, wygra³y konfrontacjê z w³adzami i zosta³y przez nie uznane za reprezentanta za³óg115. Has³o niezale¿noci zwi¹zków zawodowych oznacza³o definitywne zerwanie z ideologi¹ pasa transmisyjnego. Porozumienie116 uznaj¹ce niezale¿noæ od PZPR i pracodawców wolnych zwi¹zków zawodowych, zgodnie
z ratyfikowan¹ przez w³adze PRL konwencj¹ nr 87 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy117, stanowi³o fundament dla statusu nowych zwi¹zków zawodowych.
W wietle porozumieñ sierpniowych w zasadzie uznano wy³¹cznoæ funkcji
obronnej zwi¹zku wzglêdem pracowników, pomijaj¹c inne, charakterystyczne
dla dawnego modelu zadania produkcyjne i partycypacyjne oraz uwik³ania etatystyczne zwi¹zków zawodowych. Zerwano z modelem monizmu zwi¹zkowego,
co spowodowa³o, ¿e w ruchu zwi¹zkowym mog³a zaistnieæ wieloæ nurtów ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ za³o¿eniami doktrynalnymi i kryteriami zrzeszania siê.
Dopuszczenie pluralizmu zwi¹zkowego nios³o zarazem zerwanie z produkcyj-
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Tekst protoko³u porozumienia zawartego przez Komisjê Rz¹dow¹ i Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdañskiej opublikowany zosta³ w: ¯ycie
Warszawy z 2 wrzenia 1980 r.
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Dz.U. 1958 nr 29, poz. 125.
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nym kryterium tworzenia zwi¹zków zawodowych, co w konsekwencji oznacza³o
dopuszczenie do dzia³ania w jednym zak³adzie pracy wiêcej ni¿ jednej organizacji zwi¹zkowej.
Charakterystyczn¹ cech¹ sytuacji nowych zwi¹zków zawodowych w latach
19801981, jak zauwa¿a to J. Wratny, by³o oparcie ich za³o¿eñ statutowych na
niedookrelonych podstawach prawnych, których trzon stanowi³y wielkie porozumienia spo³eczne z sierpnia i wrzenia 1980 r. rozwijane poprzez gêst¹ sieæ
kolejnych porozumieñ zawieranych na ró¿nych szczeblach w okresie 16 miesiêcy legalnego dzia³ania NSZZ Solidarnoæ118. Problem legitymizacji nowych
zwi¹zków nie zosta³ kompleksowo rozwi¹zany na gruncie prawa pozytywnego.
Wprawdzie od koñca wrzenia 1980 r. w mieszanej komisji rz¹dowo-zwi¹zkowej (której ton nadawali przedstawiciele i eksperci Solidarnoci) trwa³y prace
nad przygotowaniem adekwatnej do zaistnia³ych realiów ustawy o zwi¹zkach
zawodowych, ale prac tych nie ukoñczono z powodu wprowadzenia stanu wojennego119.
Opisane zmiany lat 19801981 zosta³y zatrzymane i w znacznej mierze
cofniête po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. przez Radê Pañstwa, na wniosek
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON), stanu wojennego120. Wydarzenie to zapocz¹tkowa³o powrót do monizmu w polskim ruchu zwi¹zkowym121.
Zgodnie z dekretem o stanie wojennym wydanym przez Radê Pañstwa wszystkie
zwi¹zki zawodowe zosta³y zawieszone.
W 1982 r., w sytuacji g³êbokiego kryzysu politycznego i rozpadu bran¿owego ruchu zawodowego, uchwalona zosta³a ustawa z dnia 8 padziernika 1982 r.
o zwi¹zkach zawodowych122, która w art. 53 ust. 4 statuowa³a zasadê, i¿ w zak³adzie pracy mo¿e dzia³aæ tylko jedna organizacja zwi¹zkowa. Zdaniem T. Jasudowicza rozwi¹zania przyjête w dekrecie o stanie wojennym z dnia 12 grudnia 1981 r.123
oraz w nowej ustawie o zwi¹zkach zawodowych z 1982 r. godz¹ce w wolnoæ

118
J. Wratny, Zwi¹zki zawodowe. Znaczenie w ¿yciu politycznym i spo³eczno-gospodarczym,
[w:] J. Wratny, M. Bednarski (red.), Zwi¹zki zawodowe..., s. 36.
119
Zob. Ten¿e, Zwi¹zki zawodowe w prawodawstwie polskim w latach 19801991, Lublin
1994, s. 2739.
120
Uchwa³a Rady Pañstwa z dnia 12 grudnia 1981 r. (Dz.U. nr 29, poz. 155).
121
Zarz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. (MP 1981 Nr 30,
poz. 273) wydanym na podstawie dekretu o stanie wojennym z dnia 12 grudnia 1981 r. (Dz.U.
nr 29, poz. 154) zwieszono dzia³alnoæ wszystkich zwi¹zków zawodowych.
122
Dz.U. nr 32, poz. 216 z pón. zm. Ustawa ta by³a wielokrotnie nowelizowana m. in.: ustaw¹ z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciê¿ania kryzysu
spo³eczno-ekonomicznego (Dz.U. nr 39, poz. 176); ustaw¹ z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie
ustawy o zwi¹zkach zawodowych (Dz.U. nr 21, poz. 101); ustaw¹ z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie
ustawy o zwi¹zkach zawodowych i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 35, poz. 162); ustaw¹
z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy o zwi¹zkach zawodowych (Dz.U. nr 20, poz. 105).
123
Dz.U. nr 29, poz. 154.
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zwi¹zkow¹, stanowi³y pogwa³cenie zobowi¹zañ miêdzynarodowych PRL124.
Ustawa uchyli³a wszystkie obowi¹zuj¹ce do tej pory akty prawne reguluj¹ce
materiê zwi¹zkow¹125 oraz uniewa¿ni³a wszystkie dotychczasowe rejestracje
zwi¹zków zawodowych126. Oznacza³o to utratê przez nie podstaw prawnych do
dzia³ania i koniecznoæ poddania siê ponownej rejestracji wed³ug przepisów
nowej ustawy lub rozwi¹zania siê127.
Jednoczenie rozpoczêto powo³ywanie nowych struktur zwi¹zkowych ciesz¹cych siê zaufaniem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ten sterowany
proces postêpowa³ oddolnie poprzez tworzenie najpierw organizacji zwi¹zkowych w zak³adach pracy, a nastêpnie organizacji ogólnokrajowych i miêdzyzwi¹zkowych. W wyniku tych dzia³añ powo³ano w listopadzie 1984 r. now¹
organizacjê miêdzyzwi¹zkow¹ o nazwie Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków
Zawodowych (OPZZ)128. Rz¹dz¹ce wówczas w³adze partyjno-wojskowe sta³y na
stanowisku, ¿e dopuszczenie mo¿liwoci dzia³ania wiêkszej liczby organizacji
zwi¹zkowych w jednym zak³adzie doprowadzi³oby do spo³ecznie szkodliwych
podzia³ów wród za³óg i os³abienia w³aciwej reprezentacji interesów klasy robotniczej129. Znamiennym wydaje siê przepis art. 3 ustawy z 1982 r. stanowi¹cy,
¿e zwi¹zki zawodowe staæ mia³y na gruncie zasad spo³ecznej w³asnoci rodków
produkcji, bêd¹cej podstaw¹ socjalistycznego ustroju pañstwa oraz uznaj¹ okrelon¹ w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przewodni¹ rolê Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w budowie socjalizmu.
Politycznym otwarciem, zmieniaj¹cym patow¹ sytuacjê drugiej po³owy lat
osiemdziesi¹tych, by³o owiadczenie Komitetu Centralnego PZPR w sprawie
pluralizmu politycznego. Czytamy w nim: Bior¹c pod uwagê postêpy w dialogu
politycznym i demokratyzacji ¿ycia oraz potrzeby kraju, KC opowiada siê za
zniesieniem  w warunkach porozumienia narodowego  ograniczeñ w tworzeniu zwi¹zków zawodowych130.
T. Jasudowicz, Administracja wobec praw cz³owieka, Toruñ 1996, s. 53.
Artyku³ 55 ustawy o zwi¹zkach zawodowych z dnia 8 padziernika 1982 r. (Dz.U. nr 32,
poz. 216 z pón. zm.)
126
Artyku³ 52 ustawy o zwi¹zkach zawodowych z dnia 8 padziernika 1982 r. (Dz.U. nr 32,
poz. 216 z pón. zm.)
127
W orzeczeniu S¹du Najwy¿szego z 14 stycznia 1983 r.  I PRZ 3/82 (zamieszczonym
w periodyku Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1983, nr 7) stwierdzono, ¿e utrata mocy prawnej
rejestracji zwi¹zków zawodowych oznacza faktyczn¹ likwidacjê dotychczasowych zwi¹zków zawodowych i struktur zwi¹zkowych.
128
Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych zarejestrowano 12 kwietnia 1985 r.
Utworzone przez w³adze na bazie 117 federacji zawodowych OPZZ uzyska³o z czasem silne prerogatywy, takie jak chocia¿by prawo do reprezentowania ogó³u pracowników przedsiêbiorstwa. Zwi¹zki
re¿imowe uzyskiwa³y te¿ wp³yw na podzia³ funduszu socjalnego i mieszkaniowego, system wynagrodzeñ, regulamin pracy, plan urlopów, przydzia³ miejsc w sanatoriach itp. Wiêcej na temat OPZZ zob.
H. Lisicka, Prawa i wolnoci obywatelskie, [w:] H. Lisicka (red.), System polityczny..., s. 114115.
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K. Baran, Zbiorowe prawo pracy..., s. 142.
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Cytat za K. Z. Ujazdowski, R. Matyja, Równi..., s. 18.
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Prawdziwy prze³om w tej materii nast¹pi³ dopiero po zakoñczeniu obrad
Okr¹g³ego Sto³u, gdzie w ramach porozumienia z 5 kwietnia 1989 r. przyjêto
model pluralizmu zwi¹zkowego, którego istot¹ sta³o siê swobodne kszta³towanie
zwi¹zkowych struktur organizacyjnych na zasadach bran¿owych, terytorialnych,
zawodowych i innych131. Konsekwencj¹ ustaleñ Okr¹g³ego Sto³u w p³aszczynie
zmian ustrojowych by³a ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji
PRL132. Tak zwana nowela kwietniowa funkcjonowa³a niewiele ponad 8 miesiêcy, niemniej zmiany dokonane przez ten akt, zw³aszcza w systemie naczelnych
w³adz pañstwowych, by³y na tyle g³êbokie, ¿e wydaj¹ siê uzasadniaæ potraktowanie ich jako odrêbnej od funkcjonuj¹cej struktury ustrojowej133. Za moment
koñcz¹cy jej funkcjonowanie musi byæ uznane wejcie w ¿ycie ustawy konstytucyjnej z dnia 27 grudnia 1989 r.134, formalnie równie¿ ujêtej jako nastêpna
nowelizacja dotychczas obowi¹zuj¹cej Konstytucji PRL, która przeprowadzi³a
ju¿ o wiele wiêksze zmiany ustrojowe, choæ przy pozostawieniu niezmienionych
rozwi¹zañ organizacyjnych135.
Nowelê kwietniow¹ mo¿na rozumieæ na dwa sposoby  w¹sko, literalnie,
wy³¹cznie jako zmianê przepisów Konstytucji z 1952 r. albo szerzej, jako ca³okszta³t zmian legislacyjnych dokonanych w Sejmie 7 kwietnia 1989 roku136.
Niew³aciwym w tym kontekcie wydaje siê traktowanie noweli sensu stricte.
cile bowiem z ni¹ powi¹zanych zosta³o kilka niezwykle donios³ych ustaw,
formalnie zwyk³ych, ale materialnie zawieraj¹cych rozstrzygniêcie kwestii ustrojowych o randze w istocie konstytucyjnej, zamieszczanych zwykle w konstytucji. Zewnêtrznym i formalnym wyrazem ³¹cznoci noweli kwietniowej i dope³niaj¹cych j¹ ustaw jest okolicznoæ uchwalenia pierwszych z nich tego samego
dnia, tj. 7 kwietnia 1989 roku. Bez ich uchwalenia, zdaniem P. Sarneckiego,
przyjêcie samej noweli by³oby politycznie nie mo¿liwe, a realizacja tych ustaw
wp³ywa³a na interpretacjê przepisów konstytucyjnych i praktykê konstytucyjn¹
Zob. pkt. 1 stanowiska w sprawie pluralizmu zwi¹zkowego podpisanego w dniu 5 kwietnia
1989 r. w ramach porozumieñ Okr¹g³ego Sto³u. (Porozumienia Okr¹g³ego Sto³u, Warszawa 1989,
s. 38).
132
Dz.U. nr 19, poz. 101. Formalnie ustawa konstytucyjna wesz³a w ¿ycie 8 kwietnia 1989 roku,
natomiast jej rzeczywiste wejcie w ¿ycie dokona³o siê po przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych, powo³aniu g³owy pañstwa i rz¹du, wyborze marsza³ków Sejmu i Senatu.
133
P. Sarnecki, Ustrój polityczny Polski po wejciu w ¿ycie Ustawy Konstytucyjnej z 7 kwietnia 1989 r., Przegl¹d Sejmowy 2009, nr 3, s. 11.
134
Dz.U. nr 75, poz. 444.
135
Zob. J. Ciemniewski, Nowela Konstytucyjna z 29 grudnia 1989 r., Przegl¹d Sejmowy
2009, nr 3, s. 2746; Ten¿e, Nowelizacja Konstytucji PRL z 29 grudnia 1989 roku i jej znaczenie
ustrojowe, [w:] M. Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Transformacja ustrojowa w Polsce 19892009,
Warszawa 2011, s.2933.
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Zob. J. Wawrzyniak, Nowelizacja Konstytucji PRL z 7 kwietnia 1989 roku  pocz¹tek
transformacji (refleksje prawno-polityczne), [w:] M. Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Transformacja...,
s. 1415.
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w sposób rozstrzygaj¹cy137. Dotyczy to zw³aszcza dziedziny wolnoci i praw
jednostki, nie poruszonej przez sam¹ nowelê. Podobnie ujmuje tê kwestiê
W. Sokolewicz wskazuj¹c, ¿e Zmianê konstytucji mo¿na i trzeba wyjaniaæ
w kontekcie ca³okszta³tu rozstrzygniêæ legislacyjnych, podjêtych przez Sejm
7 kwietnia 1989 r. [ ] Nowelizacja Konstytucji jest czêci¹ tego zespo³u aktów
i ma wobec innych charakter komplementarny138.
Równie wa¿ne znaczenie konstytucyjne, oprócz uchwalonych ustaw, przypisaæ nale¿y dokumentom wyra¿aj¹cym sformalizowanie porozumieñ osi¹gniêtych
przy Okr¹g³ym Stole. Zawieraj¹ one za³o¿enia dokonanych przeobra¿eñ, a tym
samym ich wytyczn¹ interpretacyjn¹139. Wszystkie te dokumenty stanowi¹ ³¹cznie nowelê kwietniow¹ sensu largo. Tak wiêc dnia 7 kwietnia 1989 r. uchwalono: ordynacjê wyborcz¹ do Sejmu140, ordynacjê wyborcz¹ do Senatu141, nowe
Prawo o stowarzyszeniach142, zmianê ustawy o zwi¹zkach zawodowych143 i ustawê o zwi¹zkach zawodowych rolników indywidualnych144. Podkreliæ nale¿y, ¿e
nowelizacja sensu largo sama w sobie stanowi³a wy³om w tradycyjnym systemie
wartoci pañstwa socjalistycznego, wprowadza³a bowiem do systemu wartoæ
obc¹, uwa¿an¹ za dysfunkcjonaln¹ wobec innych. Pluralizm, bo o nim tu mowa,
zosta³ de iure wprowadzony zarówno przez obie ordynacje wyborcze, jak i przez
ustawê o zwi¹zkach zawodowych145.
Nowelizacja ustawy o zwi¹zkach zawodowych z dnia 7 kwietnia 1989 r.146
ostatecznie wprowadzi³a w sferê normatywn¹ wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych zgodnie z zasad¹ swobodnego uznania147. Przynale¿noæ do
zwi¹zku zawodowego zosta³a oparta na zasadzie pe³nej dobrowolnoci. Regu³a
ta stanowi³a, ¿e nikt nie mo¿e ponosiæ ujemnych nastêpstw z powodu przynale¿noci do zwi¹zku lub pozostawania poza nim. Prawo tworzenia i zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe przys³ugiwa³o osobom wiadcz¹cym pracê w ramach stosunku pracy. Przejcie tych osób na emeryturê lub rentê nie pozbawia³o ich
prawa nale¿enia do zwi¹zku, tak samo jak okresowe pozostawanie bez pracy w zwi¹zku z jej poszukiwaniem. Przynale¿noæ do zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych
P. Sarnecki, Ustrój polityczny Polski , s. 11.
W. Sokolewicz, Kwietniowa zmiana konstytucji, Pañstwo i Prawo 1989, nr 6, s. 5.
139
Zob. Porozumienia Okr¹g³ego Sto³u, Warszawa 1989, s. 38 i n.
140
Ordynacja wyborcza do Sejmu PRL X kadencji, na lata 19891993 (Dz.U. Nr 19,
poz. 102).
141
Dz.U. nr 19, poz. 103.
142
Dz.U. nr 20, poz. 104.
143
Dz.U. nr 20, poz. 105.
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Dz.U. nr 20, poz. 106.
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J. Wawrzyniak, Nowelizacja Konstytucji PRL z 7 kwietnia 1989 roku  pocz¹tek transformacji (refleksje prawno  polityczne), [w:] M. Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Transformacja..., s. 18.
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Dz.U. 1989 nr 20, poz. 105.
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Por. W. Sanetra, Ruch zawodowy po nowelizacji ustawy o zwi¹zkach zawodowych, Praca
i Zabezpieczenia Spo³eczne 1989, nr 7, s. 2 i n.
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w zak³adach pracy przys³ugiwa³a równie¿ osobom wykonuj¹cym pracê nak³adcz¹, a tak¿e pracê na podstawie umowy agencyjnej, je¿eli nie byli pracodawcami.
Ustawa o zwi¹zkach zawodowych nie odnosi³a siê wprost do pracowników
urzêdów pañstwowych, s¹downictwa i prokuratury oraz organów kontroli pañstwowej, stanowi¹c ¿e zasady reprezentowania pracowników tych instytucji
okrelaj¹ odrêbne przepisy. Tak wiêc ówczesne prawo o ustroju s¹dów powszechnych148 nie przyznawa³o pracownikom s¹dów prawa zrzeszania siê
w zwi¹zkach zawodowych. Sêdziowie i inni pracownicy s¹dów powszechnych
mogli tworzyæ rady pracownicze w celu ochrony i reprezentowania swoich interesów zawodowych i socjalnych149. Radê pracownicz¹ wybiera³o ogólne zebranie sêdziów i innych pracowników s¹dów, w g³osowaniu tajnym, na okres dwu
lat. Cz³onkami tego organu nie mogli byæ prezes i wiceprezesi s¹du150. Rada
pracownicza mia³a prawo przedstawiania prezesowi s¹du opinii we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do zakresu jej dzia³ania. Natomiast prezesi s¹dów i Minister Sprawiedliwoci byli obowi¹zani stwarzaæ warunki umo¿liwiaj¹ce radom
pracowniczym realizacjê ich zadañ, a w szczególnoci udzielaæ im niezbêdnych
informacji, udostêpniaæ dokumentacjê dotycz¹c¹ spraw pracowniczych oraz
przedstawiaæ w odpowiednich terminach materia³y umo¿liwiaj¹ce radzie zajêcie
stanowiska. Prezesi s¹dów byli obowi¹zani rozpatrywaæ wnioski rady pracowniczej oraz powiadamiaæ radê o sposobie ich za³atwienia151. Zasady i tryb dzia³ania rady oraz tryb wyboru i liczbê jej cz³onków okrela³ statut uchwalany przez
radê pracownicz¹.
Ustawa z dnia 16 wrzenia 1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych152
przyznawa³a tym pracownikom prawo zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych
pracowników urzêdów pañstwowych, z wyj¹tkiem pracowników zatrudnionych
na wysokich stanowiskach, których czynnoci uwa¿a siê z regu³y za zwi¹zane
z tworzeniem polityki lub za funkcje kierownicze, oraz których obowi¹zki maj¹
w wysokim stopniu poufny charakter.
Z prawa tworzenia i zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe nie korzystali:
1) ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej,
2) osoby odbywaj¹ce zastêpczo obowi¹zek s³u¿by wojskowej,
3) funkcjonariusze Urzêdu Ochrony Pañstwa i S³u¿by Wiêziennej,
Dz.U. 1990 nr 23, poz. 138.
Artyku³ 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
(Dz.U. 1990, nr 23, poz. 138).
150
Artyku³ 129 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
(Dz.U. 1990, nr 23, poz. 138).
151
Artyku³ 131 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
(Dz.U. 1990, nr 23, poz. 138).
152
Dz.U. nr 31, poz. 214 z pón. zm.
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4) pracownicy zatrudnieni w jednostkach wojskowych lub innych jednostkach organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Spraw Wewnêtrznych, do których
znajdowa³y zastosowanie ograniczenia przewidziane w ustawie o pracownikach
urzêdów pañstwowych; tak samo pracownicy w jednostkach wojskowych podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej,
5) pracownicy zatrudnieni w jednostkach wojskowych okrelonych przez
Ministra Obrony Narodowej ze wzglêdu na szczególny charakter tych jednostek.
Natomiast czêciowe ograniczenie w korzystaniu z prawa zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe dotyczy³y trzech grup pracowników:
1) policjantów, którzy mog¹ zrzeszaæ siê tylko w zwi¹zku zawodowym Policji, do którego stosuj¹ siê przepisy ustawy o zwi¹zkach zawodowych, jednak¿e
z zastrze¿eniem, ¿e w Policji mo¿e dzia³aæ tylko jeden zwi¹zek zawodowy
i zwi¹zek ten nie ma prawa do strajku,
2) innych, ni¿ wymienieni wy¿ej, pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, tak¿e wojskowych, podleg³ych Ministrowi Spraw Wewnêtrznych, którzy maj¹ prawo zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych,
3) pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych oraz przedsiêbiorstwach podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej, którzy maj¹ prawo zrzeszania siê w zwi¹zku zawodowym pracowników wojska, przy zachowaniu wymogów obronnoci.
Pracownicy pozbawieni prawa zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych mogli tworzyæ rady pracownicze, których funkcje by³y zbli¿one do funkcji zwi¹zków zawodowych. Znowelizowana 7 kwietnia 1989 r. ustawa o zwi¹zkach zawodowych okrela³a je jako organizacje samorz¹dne, których podstawow¹ cech¹
jest ich samodzielnoæ wyra¿ona tym, ¿e mog¹ zgodnie z prawem: kszta³towaæ
cele i programy swojego dzia³ania, uchwalaæ statuty i inne akty wewnêtrzne
dotycz¹ce dzia³alnoci wewnêtrznej, okrelaæ struktury organizacyjne, okrelaæ
zasady wyboru swoich zarz¹dów i innych organów kierowniczych. Ustawa przyzna³a wszystkim zwi¹zkom zawodowym równe prawa i zobowi¹za³a organy pañstwowe do przestrzegania tej zasady Dzia³alnoæ zwi¹zków nie podlega³a nadzorowi ani kontroli administracji pañstwowej.
Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e ustawa z dnia 8 padziernika 1982 r. o zwi¹zkach zawodowych od pocz¹tku zawiera³a przepisy uznaj¹ce zasadê pluralizmu
w tworzeniu zwi¹zków zawodowych, jednak¿e j¹ zawiesi³a, z jednoczesnym
upowa¿nieniem Rady Pañstwa do okrelenia terminu, od którego mo¿e byæ
ona stosowana153. Rada Pañstwa z kompetencji tej nigdy nie skorzysta³a. Do-

Artyku³ 53 ustawy z dnia 8 padziernika 1982 r. o zwi¹zkach zawodowych (Dz.U. nr 32,
poz. 216 z pón. zm.)
153
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piero z chwil¹ wejcia w ¿ycie154 noweli z 7 kwietnia 1989 r. mo¿na mówiæ
o rzeczywistym wprowadzeniu tej zasady do ustawy o zwi¹zkach zawodowych.
Utworzenie zwi¹zku zawodowego nie wymaga³o uprzedniego uzyskania zezwolenia. Nale¿a³o jednak zarejestrowaæ go we w³aciwym miejscowo s¹dzie
wojewódzkim. Ogólnokrajowe zwi¹zki zawodowe, ogólnokrajowe federacje
zwi¹zków zawodowych oraz ogólnokrajowe organizacje miêdzyzwi¹zkowe podlega³y rejestracji w S¹dzie Wojewódzkim w Warszawie. Dopiero z dniem zarejestrowania zwi¹zek nabywa³ prawo do dzia³ania i osobowoæ prawn¹.
Do noweli z 1990 r.155 ustawa wymaga³a, jak to by³o wczeniej wskazane,
by zwi¹zki zawodowe sta³y na gruncie zasad spo³ecznej w³asnoci rodków produkcji bêd¹cej podstaw¹ socjalistycznego ustroju pañstwa, co wynika³o z ust. 1
art. 11 Konstytucji PRL, oraz uznawa³y przepis ust. 1 art. 3 Konstytucji PRL
o przewodniej roli PZPR w budowie socjalizmu. Wprawdzie przepis ten z ustawy zosta³ usuniêty dopiero w 1990 roku, to jednak ju¿ z koñcem grudnia 1989 roku
sta³ siê on nawet z formalnego punktu widzenia bezprzedmiotowy wobec usuniêcia z Konstytucji artyku³ów stanowi¹cych dla niego podstawê156.
Funkcj¹ zwi¹zków zawodowych by³o reprezentowanie interesów zawodowych pracowników wobec kierownictw zak³adów pracy, organów administracji
pañstwowej i gospodarczej, organizacji spo³ecznych oraz w stosunkach z organizacjami zwi¹zkowymi innych krajów. Rolê zwi¹zków zawodowych wyra¿a³y
trzy grupy ich zadañ:
1) reprezentowanie i obrona praw i interesów pracowników w zakresie warunków pracy i p³acy oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych,
2) wspó³uczestniczenie w kszta³towaniu i realizacji zadañ spo³eczno-gospodarczych rozwoju kraju, dzia³aniu na rzecz pomna¿ania dochodu narodowego
i sprawiedliwego jego podzia³u, a szczególnoci wspó³dzia³aniu z kierownikami
zak³adów pracy oraz organami samorz¹dowymi w tworzeniu warunków sprzyjaj¹cych wykonaniu zadañ przez zak³ady pracy, rozwojowi wynalazczoci i racjonalizacji pracowniczej, poprawie jakoci i wydajnoci pracy, efektywnoci gospodarowania oraz bezpieczeñstwu i higienie pracy,
3) prowadzeniu dzia³alnoci wychowawczej na rzecz kszta³towania etyki
zawodowej, sumiennego i rzetelnego wykonywaniu obowi¹zków pracowniczych, a tak¿e przestrzeganiu zasad wspó³¿ycia spo³ecznego157.
Ustawa przyznawa³a zwi¹zkom zawodowym szereg uprawnieñ wobec organów pañstwa158. Jednym z nich by³o prawo opiniowania za³o¿eñ lub projektów
154
Wejcie w ¿ycie nowelizacji ustawy o zwi¹zkach zawodowych z dnia 7 kwietnia 1989 r.
(Dz.U. 1989 nr 20, poz. 105) nast¹pi³o w dniu 10 kwietnia 1989 roku.
155
Dz.U. nr 30, poz. 179.
156
Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji PRL (Dz.U. nr 79, poz. 444).
157
E. Smoktunowicz, Prawo zrzeszania siê , s. 141142.
158
Patrz A. wi¹tkowski, Kompetencje zwi¹zków zawodowych, Warszawa 1984.
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aktów normatywnych oraz decyzji dotycz¹cych praw i interesów ludzi pracy
i ich rodzin. Opinie mog³y byæ przedstawiane w³aciwym organom pañstwowym, jak te¿ wyra¿ane publicznie, w sprawach za maj¹cych istotne znaczenie
dla ludzi pracy i ich rodzin zwi¹zki zawodowe mog³y braæ bezporedni udzia³
w pracach przygotowawczych nad projektami takich aktów.
Zwi¹zanym z poprzedni¹ kompetencj¹ by³o prawo wystêpowania z wnioskami o wydanie lub zmianê aktu prawnego dotycz¹cego praw i interesów ludzi
pracy i ich rodzin. Wnioski, podobnie jak opinie, mog¹ byæ kierowane do w³aciwych organów oraz wyra¿ane publicznie. Kolejnymi uprawnieniami zwi¹zków zawodowych by³o prawo zawierania uk³adów zbiorowych pracy o zasiêgu
ogólnokrajowym159 oraz prawo zawierania z organami administracji pañstwowej
i gospodarczej porozumieñ o wspó³dzia³aniu w realizacji zadañ dotycz¹cych warunków pracy i p³acy oraz warunków socjalno-bytowych. Prawo do sprawowania spo³ecznej kontroli nad warunkami pracy i bytu pracowników i ich rodzin
oraz nad przestrzeganiem praw pracowniczych to kolejna kompetencja nadana
przez ustawê. Uprawnienia kontrolne zwi¹zków zawodowych uleg³y w 1985 r.
wzmocnieniu, poprzez powierzenie im kierownictwa spo³eczn¹ inspekcj¹ pracy
oraz nadzór nad kasami zapomogo  po¿yczkowymi160.
Wskazane wczeniej porozumienia Okr¹g³ego Sto³u, obok innych ustaleñ,
przewidywa³y przywrócenie pe³nej wolnoci zwi¹zkowej. Uznano równie¿, ¿e
gwarancja tej wolnoci powinna zostaæ wprowadzona bezporednio do Konstytucji. Uchwalona 17 padziernika 1992 roku ustawa konstytucyjna o wzajemnych
stosunkach miêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹ i wykonawcz¹ Rzeczypospolitej Polskiej oraz samorz¹dzie terytorialnym161, okrelana potocznie jako Ma³a Konstytucja, zgodnie z art. 77 pozostawi³a w mocy miêdzy innymi przepisy rozdzia³u ósmego (Podstawowe prawa i obowi¹zki obywateli) Konstytucji z dnia 22 lipca
1952 r.162 Artyku³ 84 zapewnia³ obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej prawo
zrzeszania siê. Natomiast art. 85 dotycz¹cy bezporednio zwi¹zków zawodowych podkrela³ ich donios³¹ rolê spo³eczn¹ jako reprezentanta interesów i praw
ludzi pracy oraz wskazywa³ na pozycjê ruchu zwi¹zkowego bêd¹cego szko³¹
obywatelskiej aktywnoci i zaanga¿owania w budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego.
W wyniku zmian w sferze normatywnej wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zkach
zawodowych dokonanych po 1989 roku zacz¹³ w pe³ni funkcjonowaæ pluralistyczny
159
Zbiorowe uk³ady pracy obejmowaæ mia³y wszystkich pracowników danej ga³êzi pracy, bez
wzglêdu na przynale¿noæ do zwi¹zku. W ga³êziach pracy nie objêtych uk³adami zbiorowymi regulowanie warunków pracy i p³acy nastêpowaæ mia³o po uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi.
160
Ustawa z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o zwi¹zkach zawodowych i niektórych
innych ustaw [ ] (Dz.U. nr 35, poz. 162).
161
Dz.U. 1992 nr 84, poz. 426.
162
Zob. M. Kallas, Ma³a Konstytucja z 1992 r., Warszawa 1993, s. 4244; P. Winczorek,
Wartoci naczelne ma³ej konstytucji z 1992 r., Pañstwo i Prawo 1993, nr 1, s. 7.
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model ruchu zwi¹zkowego. Spowodowa³o to rozkwit organizacji opartych zarówno na bazie bran¿owo-zawodowej, jak i terytorialnej. St¹d te¿ wielokroæ
zdarza³o siê, ¿e kilka b¹d nawet kilkanacie zwi¹zków zawodowych reprezentowa³o pracowników nale¿¹cych do tej samej grupy zawodowej. Zmiany ustrojowe
w Polsce dokonane po 1989 roku da³y impuls do kszta³towania siê spo³eczeñstwa
obywatelskiego, którego wa¿nym elementem stawa³y siê zwi¹zki zawodowe.

1.3. Zwi¹zki zawodowe jako element spo³eczeñstwa obywatelskiego

Przejawem dzia³alnoci spo³eczeñstwa163 obywatelskiego w strukturach ka¿de-

go pañstwa164 demokratycznego jest mo¿liwoæ dzia³ania i funkcjonowania dobrowolnych zrzeszeñ  w tym zwi¹zków zawodowych. Spo³eczeñstwo obywatelskie staje siê wiêc polem do wspólnego dzia³ania w celu realizacji interesów
spo³ecznych, ekonomicznych czy politycznych. Wspó³czesny organizm pañstwowy nie odgrywa ju¿ dominuj¹cej roli jako jedyny aktor polityki. Obywatele
czêsto sami poprzez ró¿nego rodzaju aktywnoæ potrafi¹ zadbaæ o swoje sprawy.
Wolnoæ zrzeszania siê jednostek które ³¹czy wspólny cel oraz ich póniejsza
mo¿liwoæ podejmowania dzia³añ w sferze publicznej s¹ i staj¹ siê filarami
demokracji. Spo³eczeñstwo obywatelskie to takie spo³eczeñstwo, w którym jednostki, nie ogl¹daj¹c siê na pañstwo, same aktywnie dzia³aj¹ w sferze publicznej,
staraj¹c siê realizowaæ swoje cele. Przyk³adem tego s¹ zwi¹zki zawodowe, które
uczestnicz¹c w kszta³towaniu i wyra¿aniu opinii publicznej, staraj¹ siê wype³niæ przestrzeñ miêdzy izolowan¹ jednostk¹  pracownikiem, a pañstwem  czy
Spo³eczeñstwo to jedno z podstawowych pojêæ socjologicznych. K. Olechnicki i P. Za³êcki w S³owniku socjologicznym podaj¹ nastêpuj¹ce znaczenie tego terminu: Spo³eczeñstwo to forma
¿ycia zbiorowego ludzi, ukszta³towana historycznie; specyficzny system interakcji pomiêdzy jednostkami tworz¹cymi relatywnie samowystarczaj¹c¹ zbiorowoæ, która zajmuje okrelone terytorium, wytwarza i uczestniczy we wspólnocie kulturowej, definiuj¹c sam¹ siebie na zasadzie poczucia odrêbnoci pod jakim wzglêdem od innych zbiorowoci. Uwa¿a siê czêsto, i¿ spo³eczeñstwo
stanowi liczebnie du¿¹ grupê spo³eczn¹, tj. tak¹, w której obrêbie tworzy siê pod grupy oraz wystêpuj¹ wszystkie podstawowe typy procesów spo³ecznych. K. Olechnicki, P. Za³êcki, S³ownik socjologiczny, Toruñ 1999, s. 198.
164
Wspó³czenie za klasyczn¹ socjologiczn¹ definicjê pañstwa uznaje siê tê zaproponowan¹
przez M. Webera, wed³ug której pañstwo to instytucja, maj¹ca wy³¹czne prawo do pos³ugiwania siê
si³¹ w obrêbie danego terytorium. Zdaniem B. Szackiej takie okrelenie pañstwa wskazuje na jego
cztery cechy charakterystyczne, a mianowicie na to, ¿e jest aparatem sprawowania w³adzy, sprawuje j¹ monopolistycznie, jest to w³adza prawomocna, jest organizacj¹ opart¹ na zasadzie terytorialnej, a nie rodowej i wiêziach krwi. Inn¹ klasyczn¹ definicjê pañstwa na gruncie szko³y pozytywistycznej w naukach prawnych prezentuje G. Jellinek, niemiecki dziewiêtnastowieczny teoretyk
pañstwa i prawa, który charakteryzowa³ pañstwo odwo³uj¹c siê do jego trzech cech (tzw. trójelementowa definicja pañstwa): terytorium, zamieszka³ej na nim ludnoci i w³adzy suwerennej. Pañstwo to ca³oæ z³o¿ona z trzech sk³adników. Zob. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 400; G. Jellinek, Ogólna nauka o pañstwie, Warszawa 1921.
163
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pracodawc¹165. Zwi¹zki zawodowe s¹ organizacjami na pograniczu systemu gospodarczego i spo³ecznego pañstwa. Wp³ywaj¹ przede wszystkim na funkcjonowanie gospodarki i na stosunki rynkowe, których s¹ uczestnikami. Pe³ni¹ rolê
barometru nastrojów pracowników i s¹ rzecznikiem ich interesów.
Wraz z rozwojem pañstwa kapitalistycznego zwi¹zki zawodowe zwiêksza³y
zakres swoich wp³ywów w systemie spo³eczno-ekonomicznym pañstwa. Pozwala³o to im na wype³nianie w szerszym zakresie funkcji ogólnospo³ecznych166. S¹
one uznawane za organizacje broni¹ce praw pracowniczych. W rzeczywistoci
ruch zwi¹zkowy zosta³ ukszta³towany jako integralna czêæ szerszego ruchu spo³ecznego d¹¿¹cego do zreformowania spo³eczeñstwa. W tym sensie mo¿na uznaæ
dobrowolne zrzeszenia pracowników jako element wiêkszej ca³oci okrelanej
mianem spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Ewolucjê idei spo³eczeñstwa obywatelskiego w historii myli politycznej
prezentuje M. Augustyniak167 wskazuj¹c na jej korzenie w antycznej kulturze
politycznej, opartej na funkcjonowaniu greckich polis168, których stosunkowo
niewielkie struktury umo¿liwia³y bezporedni udzia³ wszystkich obywateli w ¿yciu spo³ecznym. Dla staro¿ytnych Greków podstawowy charakter wiêzi spo³ecznej wyznacza³o nie prawo, nie wspólnoæ terytorialna, lecz faktyczna partycypacja w ¿yciu wspólnoty. £¹czenie dobra wspólnego z dobrem ogó³u postrzegano
jako wiadectwo rozumnej natury cz³owieka169.
Wed³ug Arystotelesa170 ca³y rozwój spo³eczny zmierza³ do stworzenia pañstwa. Etapami tego rozwoju by³y: powstanie rodziny (gospodarstwa domowego
oikia), gminy (kome), a w koñcu pañstwa (polis), bêd¹cego przyk³adem wspólnoty doskona³ej. Te trzy podstawowe wspólnoty, tworz¹ce koncepcjê spo³eczeñstwa obywatelskiego, spe³niaj¹ w³aciwe sobie funkcje. Gospodarstwo domowe
zdolne jest do zaspokojenia potrzeb ¿ycia codziennego. W szerszym zakresie
165
B. Jagusiak, Zwi¹zki zawodowe jako aktywizator spo³eczny, [w:] M. Witkowska (red.), Spo³eczeñstwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2009, s. 210.
166
L. Kañtoch, Wolnoci i prawa zwi¹zkowe w Unii Europejskiej, Nowy Tygodnik Popularny
2004, nr 20, s. 5.
167
M. Augustyniak, Myl spo³eczno-filozoficzna Edwarda Abramowskiego, Olsztyn 2006,
s. 222232.
168
Polis oznacza³o miasto  wspólnotê (koinomia), której mieszkañców  obywateli (polites)
³¹czy³a wspólna religia, obyczaje, administracja, prawo i polityka.
169
Zob. T. Buksiñski, Arystotelesowka wizja wspó³pracy spo³ecznej, [w:] R. Liberkowski
(red.), Filozofia a polityka, Poznañ 1998, s. 34.
170
Arystoteles (384322 p.n.e.) najwybitniejsza postaæ staro¿ytnej greckiej kultury. Syn lekarza, urodzony w przygranicznym Stagirze, nie mia³ w Atenach praw politycznych. Adept platoñskiej Akademii, za³o¿yciel w³asnej szko³y, tzw. Liceum, przez wiele lat przebywa³ na dworze Filipa
macedoñskiego w roli wychowawcy m³odego Aleksandra Wielkiego. Dokona³ podsumowania greckiej nauki o pañstwie, spo³eczeñstwie i prawie, a równoczenie znacznie j¹ wzbogaci³. Z dorobku
pisarskiego Arystotelesa zachowa³y siê dwa dzie³a: Etyka Nikomachejska oraz fundamentalna Polityka. Zob. H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznañ 1994,
s. 3033.
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potrzeby cz³owieka zabezpiecza wspólnota gminna. Jednak tylko polis skupiaj¹ca zarówno rodziny jak i gminy, zdolna jest osi¹gn¹æ pe³n¹ wystarczalnoæ, na
któr¹ nie staæ ¿adnej jednostki wziêtej z osobna. Cz³owiek wed³ug Arystotelesa
jest istot¹ polityczn¹ (zoon politikon), a pañstwo stanowi cel jego naturalnych
d¹¿eñ i najwy¿sz¹ wartoæ. Polis jest wspólnot¹ równych, maj¹c¹ na celu mo¿liwie doskona³e ¿ycie171. Arystotelesowskie spo³eczeñstwo obywatelskie oznacza³o etyczno-polityczn¹ wspólnotê wolnych obywateli172 pod rz¹dami prawa.
Zwi¹zane ono by³o z pojêciem wspólnoty obywateli oraz czynnym uczestnictwem w ¿yciu politycznym, podejmowaniem wraz z innymi decyzji dotycz¹cej
ca³ej zbiorowoci oraz odpowiedzialnoci¹ za dobro wspólne173.
Wzorowan¹ na arystotelesowskiej koncepcji wspólnoty miasta  pañstwa,
by³a cyceroñska idea societas civilis. W obu teoriach spo³eczeñstwo obywatelskie reprezentowa³o najwy¿szy etap rozwoju moralnego spo³eczeñstwa, pañstwo za by³o produktem naturalnego instynktu spo³ecznego ludzi. Wed³ug Cycerona174 pañstwo to wspólna sprawa, o któr¹ dbamy pospo³u, nie jako bezw³adna gromada, tylko liczne zgromadzenie, jednoczone uznawaniem prawa
i po¿ytków z ¿ycia we wspólnocie. Najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ owego wspó³istnienia jest nie tyle poczucie bezradnoci, co wrodzona potrzeba bytowania wród
innych175. Cyceron wskazywa³ na solidarnoæ, wyra¿on¹ w idei zgody klas
(concordia ordinum), jako fundament funkcjonowania spo³eczeñstwa. W celu jej
realizacji nale¿a³o uczyæ dochodzenia do konsensusu, gdy¿ umiejêtnoæ ta jest
jedn¹ z najwa¿niejszych zalet dobrego obywatela, który powinien odczuwaæ
osobist¹ odpowiedzialnoæ za ¿ycie publiczne.
W aspekcie doktrynalnym, sformu³owane przez Arystotelesa tezy dotycz¹ce
organizacji pañstwa i spo³eczeñstwa na d³ugie stulecia stanowi³y punkt wyjcia
dla ró¿nych doktryn prawnopolitycznych. Prace Stagiryty jak i Cycerona by³y
ród³em, z którego korzystali myliciele redniowiecza i renesansu. Marsyliusz

Arystoteles, Polityka, Warszawa 1964, s. 3.
Statut obywatela polis gwarantowa³ okrelone prawa, do których zaliczano: wolnoæ s³owa
(isegoria), równoæ praw (isonomia), obejmuj¹c¹ tak¿e równe prawo w zajmowaniu stanowisk pañstwowych (isotimia). Zob. M. Augustyniak, Myl spo³eczno-filozoficzna..., s. 222.
173
T. K. Wszeborowski, Spo³eczeñstwo obywatelskie a pañstwo, [w:] S. Wróbel (red.), Wspó³czesne pañstwo. Wybrane problemy, PoznañChorzów 2009, s. 383.
174
Marcus Tullius Cycero (10643 p.n.e.) z pochodzenia ekwita, najwybitniejszy sporód pisarzy politycznych Rzymu, polityk i znawca prawa. By³ autorem licznych prac, m. in. wielkich traktatów O pañstwie, O prawach, O powinnociach. Cieszy³ siê du¿¹ popularnoci¹. G³êboko wykszta³cony, szuka³ recepty na kryzys pañstwa zarówno w filozofii, jak i w reformie ustroju. Jako
filozofeklektyk pozostawa³ pod urokiem nauk Platona i stoików. W kwestiach politycznych ³¹czy³
w¹tki greckie i hellenistyczne z kultem tradycji rzymskiej. Zob. H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn..., s. 4142.
175
Cyceron, O pañstwie, O prawach, Kêty 1999, s. 26.
171
172
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z Padwy176 pojmowa³ spo³eczeñstwo obywatelskie jako naturaln¹, samowystarczaln¹ wspólnotê polityczn¹. Celem ludzkich dzia³añ jest szczêcie wspólnoty
a doskona³e pañstwo czym na wzór organizmu, sk³adaj¹cego siê z czêci wspó³dzia³aj¹cych dla dobra ca³oci zgodnie z rozumem, nie za na zasadzie przypadku177.
Formowanie siê kapitalistycznego porz¹dku spo³eczno-politycznego, a wraz
z nim doktryny liberalizmu ekonomicznego i politycznego, g³osz¹cej pochwa³ê
wolnego rynku i w³asnoci prywatnej oraz prymat wolnoci jednostki nad instytucj¹ polityczn¹, stanowi³o prze³omowy moment w ewolucji idei spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Prekursorskie w tej dziedzinie okaza³y siê w szczególnoci prace mylicieli takich jak J. Locke czy T. Paine.
J. Locke178 autor dzie³a Dwa traktaty o rz¹dzie, pos³ugiwa³ siê zamiennie
terminami spo³eczeñstwo obywatelskie i spo³eczeñstwo polityczne. Powsta³o ono dziêki umowie spo³ecznej maj¹cej na celu zapewnienie bezpieczeñstwa,
pokojowego wspó³¿ycia, a zw³aszcza w³asnoci: ludzie jednocz¹ siê w spo³eczeñstwach, w których mog¹ tak po³¹czyæ swe si³y, aby ca³e spo³eczeñstwo
zabezpiecza³o i chroni³o ich w³asnoæ, ustanawia³o okrelaj¹ce j¹ obowi¹zuj¹ce
prawa, by ka¿dy móg³ wiedzieæ, co do niego nale¿y179. Warunkiem ustanowienia i trwania spo³eczeñstwa obywatelskiego jest podejmowanie decyzji przez
wy³onion¹ wiêkszoæ180, która zawiera umowê spo³eczn¹, a jednym z jej skutków jest to, ¿e ka¿da jednostka rezygnuje z naturalnej wolnoci i nak³ada na
siebie wiêzy spo³eczeñstwa obywatelskiego. W ten sposób J. Locke t³umaczy
powstanie w³adzy politycznej, pochodz¹cej z ugody cz³onków wspólnoty, czyli
pewnej grupy wolnych ludzi zdolnych do utworzenia wiêkszoci maj¹cej na celu
zjednoczenie siê i po³¹czenie w ramach spo³eczeñstwa.
176
Marsyliusz z Padwy (ok. 12751343) okrelany jako najbardziej oryginalny umys³ swojego
stulecia. By³ lekarzem z profesji, z zami³owania za filozofem i pisarzem politycznym. W latach
13121313 pe³ni³ funkcjê profesora i rektora uniwersytetu w Pary¿u. Po og³oszeniu swego fundamentalnego dzie³a Defensor pacis (Obroñca pokoju, 1309) zosta³ przez koció³ uznany za heretyka.
Marsyliusz pozostawa³ pod silnym wp³ywem odkrytego przez awerroistów Arystotelesa, a tak¿e
samych awerroistów. Zob. H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn..., s. 8083.
177
D. Pietrzyk-Reeves, Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego. Wspó³czesna debata i jej ród³a,
Wroc³aw 2004, s. 30.
178
John Locke (16321704) filozof, logik, ideolog. Syn obywatela ziemskiego, z wykszta³cenia
lekarz, przeszed³ do historii medycyny, który zoperowa³ wrzód w¹troby. Jego zainteresowania naukowe by³y bardzo rozleg³e: teologia, logika, filozofia i pedagogika, ale nie przeszkadza³y mu
w jego aktywnoci politycznej. Jako czynny, choæ bardzo ostro¿ny, dzia³acz opozycji antyabsolutystycznej by³ zmuszony czêæ ¿ycia spêdziæ na emigracji. Po wydarzeniach 1688 r. wyst¹pi³ jako
aktywny polityk i czo³owy ideolog antyabsolutystycznego obozu zwolenników konstytucji i wolnoci. Z licznych prac tego autora szczególnie wa¿ny jest Traktat o rz¹dzie (1690). Zob. W.T. Kulesza, Ideologie naszych czasów, Warszawa 1996, s. 43.
179
J. Locke, Traktat drugi. Esej dotycz¹cy prawdziwych pocz¹tków zakresu i celu rz¹du obywatelskiego, [w:] ten¿e, Dwa traktaty o rz¹dzie, Warszawa 1992, s. 260.
180
Tam¿e, s. 232.
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T. Paine181, na którego refleksjê znacz¹co wp³ynê³y dowiadczenia rewolucji francuskiej i amerykañskiej, przestrzega³ ¿eby nie mieszaæ spo³eczeñstwa
z rz¹dem, albowiem o ile to pierwsze jest dla ludzi b³ogos³awieñstwem, o tyle
ten ostatni jest tylko z³em koniecznym. Krótko mówi¹c, spo³eczeñstwo robi dla
siebie niemal wszystko to, co przypisuje rz¹dowi, zatem jest w³aciwym suwerenem i jego kontroli powinna podlegaæ wszelka w³adza. T. Paine podkrela³, ¿e
wielka czêæ porz¹dku, któremu podlega ludzkoæ, nie jest dzie³em rz¹du. Ma
ona pocz¹tek w zasadach spo³eczeñstwa i naturalnej konstrukcji cz³owieka. Istnia³a, zanim powsta³ rz¹d i istnia³aby nadal, gdyby rz¹dowa podpora zosta³a
usuniêta182. Podstawowym spoiwem ³¹cz¹cym ludzi nie powinien byæ strach
i instytucjonalny przymus, ale wzajemne zainteresowanie, wiadomoæ powszechnej korzyci oraz wspólne wszystkim prawa cz³owieka. Dziêki temu tworzy siê ³añcuch powi¹zañ zintegrowanych obywateli.
Kolejnym mylicielem godnym przypomnienia jest J. J. Rousseau183. Filozof ten by³ przedstawicielem naturalizmu, zgodnie z którym cz³owiek ¿yj¹cy
w przedpañstwowym stanie natury by³ cz³owiekiem wolnym, niezale¿nym
i szczêliwym. Uwa¿a³ on, ¿e cz³owiek przyjmuje na siebie dobrowolnie obowi¹zek spo³eczny, w zgodzie z natur¹  oddaj¹c siê ca³kowicie spo³eczeñstwu  zachowuje przy tym wolnoæ. Obowi¹zek ten opiera siê na umowie i dlatego jest
nazywany aktem umowy spo³ecznej. To w³anie poprzez umowê spo³eczn¹ ludzie organizuj¹ siê w pañstwo. Warunkiem funkcjonowania takiej umowy jest
jednak poszanowanie wolnoci cz³owieka i zapewnienie mu korzyci, w sytuacji
kiedy musi spe³niaæ obowi¹zki nak³adane przez spo³ecznoæ. J. J. Rousseau opo181
Thomas Pain (17371809) angielski pisarz spo³eczno-polityczny i dzia³acz demokratyczny.
Jeden z g³ównych przedstawicieli owiecenia amerykañskiego. Uczestnik wojny o niepodleg³oæ
Stanów Zjednoczonych, póniejszy dzia³acz jakobinów francuskich. G³ówne dzie³a: Common Sense; The Rights of Man; The Age of Reason. Zob. H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn...,
s. 184185.
182
T. Paine, The Rights of Man, Londyn 1941, s. 157, cyt. za: W. Bokaj³o, Spo³eczeñstwo
obywatelskie: sfera pubilczna jako problem teorii demokracji, [w:] W. Bokaj³o, K. Dziubka (red.),
Spo³eczeñstwo obywatelskie, Wroc³aw 2001, s. 50.
183
Jaen Jacques Rousseau (17121778) by³ synem zegarmistrza z Genewy. Jego tu³acze ¿ycie
by³o trudne; biedny i upokarzany, ci¹gle poszukuj¹cy zarobku, nigdy nie zazna³ stabilizacji. Debiutowa³ rozpraw¹ pt. Czy odrodzenie nauk i sztuk przyczyni³o siê do poprawy obyczajów?, bêd¹c¹
odpowiedzi¹ na konkurs rozpisany przez Akademiê w Dijon w 1750 r. Dysertacja wywo³a³a skandal. Autor wypisa³ w niej namiêtne oskar¿enia cywilizacji, która  jego zdaniem  zgubi³a ludzkoæ
i jej cnoty. W trzy lata póniej, w 1753 r. Rousseau og³osi³ Rozprawê o pochodzeniu nierównoci
miêdzy ludmi. Autor wyst¹pi³ z szokuj¹c¹ tez¹, ¿e spo³eczeñstwo jest niesprawiedliwe, ¿e oszukuje ono i demoralizuje ludzi, ¿e kiedy w stanie natury cz³owiek by³ istot¹ dobr¹. Wywody Rousseau
by³y hipotez¹, stanowi¹c przyk³ad aprioryzmu. Obie pierwsze prace stanowi³y ju¿ przygotowanie
gruntu pod koronne dzie³o tego pisarza, a mianowicie Umowê spo³eczn¹ (1762). Du¿e znaczenie
dla ideologii politycznej maj¹ te¿ inne prace Rousseau, np. Uwagi o rz¹dzie polskim (1771), Projekt dla Korsyki (1764), Emil (1762). Zob. H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn...,
s. 167173.
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wiada³ siê za traktowaniem spo³eczeñstwa obywatelskiego jako wspólnoty opartej na prawdziwej solidarnoci i ³adzie prawnym. Uwa¿a³, ¿e pañstwo i spo³eczeñstwo obywatelskie to sfery ¿ycia spo³ecznego, których nie nale¿y rozdzielaæ184.
A. de Tocqueville185, reprezentant dziewiêtnastowiecznej myli liberalnej,
podkrela³ znaczenie zrzeszeñ wolnych obywateli tworz¹cych swoisty bufor miêdzy sfer¹ prywatn¹ a publiczn¹, pe³ni¹c funkcje porednika miêdzy obywatelem
a pañstwem. Autor O demokracji w Ameryce uwa¿a³ stowarzyszenia za najodpowiedniejsze forum negocjacji spo³ecznych i ekonomicznych interesów. Tocqueville by³ pod wra¿eniem aktywnoci obywateli w Ameryce, pisz¹c: Niezale¿nie od wieku, pozycji i poziomu umys³owego Amerykanie nieustannie siê
stowarzyszaj¹. Maj¹ nie tylko towarzystwa handlowe i przemys³owe, do których
nale¿¹ wszyscy, ale równie¿ mnóstwo innych: istniej¹ stowarzyszenia religijne
i moralne, stowarzyszenia o powa¿nym i b³ahym charakterze, stowarzyszenia
zajmuj¹ce siê ogólnymi i bardzo szczegó³owymi sprawami, stowarzyszenia wielkie i ma³e. Amerykanie stowarzyszaj¹ siê w celu organizowania zabaw, tworzenia seminariów, budowania zajazdów, wznoszenia kocio³ów, rozpowszechniania
ksi¹¿ek, wysy³ania misjonarzy na antypody. W ten w³anie sposób zak³ada siê
w Ameryce szpitale, wiêzienia, szko³y. Amerykanie stowarzyszaj¹ siê równie¿
i po to, by g³osiæ jak¹ prawdê lub przez dostarczenie przyk³adu rozwijaæ w spo³eczeñstwie jakie uczucia. Wszêdzie tam, gdzie na czele jakiego przedsiêwziêcia ujrzycie we Francji rz¹d, a w Anglii wielkiego pana, w Stanach Zjednoczonych spodziewajcie siê ujrzeæ stowarzyszenie186.
J. S. Mill187, jeden z najwiêkszych teoretyków XIX-wiecznego liberalizmu,
przyjmowa³, ¿e dla pe³nego rozwoju indywidualizmu konieczne jest, by jednostJ. J. Rousseau, Umowa spo³eczna, £ód 1948, s. 29.
Alexis de Tocqueville (18051859) prawnik, polityk. Potomek starego rodu o tradycjach
siêgaj¹cych wojen krzy¿owych po ukoñczeniu studiów prawniczych zosta³ sêdzi¹. W latach 18311832
wyruszy³ do Stanów Zjednoczonych, aby badaæ tamtejszy system wiêzienny. Po powrocie zaj¹³ siê
prac¹ naukow¹, ³¹cz¹c j¹ od koñca lat trzydziestych z aktywnoci¹ polityczn¹. W 1839 r. zosta³ po
raz pierwszy deputowanym do parlamentu. W latach trzydziestych i czterdziestych og³osi³ dwutomowe dzie³o O demokracji w Ameryce. Zawar³ w nim wnikliwe rozwa¿ania o realiach i problemach rodz¹cej siê nowoczesnej demokracji. Ten wybitny polityk konserwatywny okaza³ siê znakomitym analitykiem i teoretykiem powstaj¹cej demokracji liberalnej. Aktywny w latach 18481849
by³ wspó³twórc¹ francuskiej konstytucji II Republiki i jednym z jej ministrów spraw zagranicznych. Zob. W. T. Kulesza, Ideologie , s. 46.
186
A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. II, KrakówWarszawa 1996, s. 116.
Zob. A. Niesporek, Spo³eczeñstwo obywatelskie: kontekst teoretyczny i polskie dowiadczenia,
[w:] K. Wódz, P. Kulas (red.), Dialog, demokracja, spo³eczeñstwo obywatelskie, D¹browa Górnicza 2010, s. 20.
187
John Stuart Mill (18061873) filozof, logik, ideolog. Maj¹c opiniê cudownego dziecka (od
trzeciego roku pobiera³ nauki greckiego), by³ przygotowywany do wielkiej kariery. Podj¹³ pracê
w zarz¹dzie Kompanii Wschodnioindyjskiej, gdzie pracowa³ na coraz wy¿szych stanowiskach
do roku 1850. Po przejciu na emeryturê powiêci³ siê ca³kowicie pracy naukowej, zajmuj¹c siê
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ki mog³y cieszyæ siê wolnoci¹ osobist¹, której nie narusza³yby inne jednostki
ani pañstwo188. Wolnoæ jest niezbêdnym warunkiem rozwoju indywidualnoci,
a przez to dobrobytu i postêpu ca³ego spo³eczeñstwa189. J. S. Mill opowiada³ siê
za ograniczeniem w³adzy politycznej w celu zabezpieczenia wolnoci jednostek,
podkrelaj¹c, ¿e mo¿e ona ingerowaæ tam, gdzie dochodzi do nadu¿ywania wolnoci, czyli do krzywdzenia innych190. Postêp spo³eczeñstwa i jednostek jest
moralny, gdy istnieje swoboda wypowiedzi i wolnoæ s³owa, dziêki którym mo¿e
kszta³towaæ siê prawdziwa opinia publiczna. Spo³eczeñstwo i pañstwo powinny
tworzyæ warunki sprzyjaj¹ce autonomii i samorealizacji jednostek, gdy¿ inicjatywa tego, co m¹dre i szlachetne wychodzi od jednostek191. Zdaniem D. Pietrzyk-Reeves pogl¹dy Milla wpisuj¹ siê w ten nurt nowo¿ytnego mylenia o spo³eczeñstwie obywatelskim, który akcentuje idea³ autonomii i wolnoci jednostki,
nie deprecjonuj¹c jednak¿e aktywnego uczestnictwa obywateli w ¿yciu publicznym192.
Termin spo³eczeñstwo obywatelskie maj¹cy za sob¹ d³ug¹ i z³o¿on¹ historiê staje siê sztandarowym elementem we wspó³czesnym dyskursie o dobrze
rz¹dzonym pañstwie193. Spo³eczeñstwo obywatelskie jest pojêciem oznaczaj¹cym spo³eczeñstwo zmobilizowane do walki o autonomiê wobec pañstwa. Jednak nie jest ono synonimem buntu przeciw pañstwu, buntu prowadz¹cego do
jego destrukcji. Celem dobrowolnej aktywnoci spo³eczeñstwa obywatelskiego
jest samoorganizacja daj¹ca wyraz podmiotowoci obywatela i godnoci cz³owieka, w tym równie¿ cz³owieka pracy, zdolnoci do brania wspólnych spraw
w swoje rêce i ograniczania autorytarnych zapêdów Lewiatana194.
Wa¿nym zastrze¿eniem staje siê wskazanie, ¿e dobrowolna aktywnoæ mo¿e
byæ uznana za przejaw spo³eczeñstwa obywatelskiego jedynie wówczas, gdy
filozofi¹, logik¹ i metodologi¹ nauki oraz naukami ekonomicznymi. Mill zosta³ cz³onkiem parlamentu angielskiego jako niezale¿ny pose³. W latach 18401873 stworzy³ swe najwiêksze dzie³a,
m.in. O rz¹dzie reprezentacyjnym (1861). Zob. W. T. Kulesza, Ideologie , s. 46.
188
T. K. Wszeborowski, Spo³eczeñstwo obywatelskie a pañstwo, [w:] S. Wróbel (red.), Wspó³czesne pañstwo..., s. 385.
189
J. S. Mill, O wolnoci, Warszawa 1999, s. 72.
190
Tam¿e, s. 19.
191
Tam¿e, s. 29.
192
D. Pietrzyk-Reeves, Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego..., s. 112.
193
Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego prze¿ywa obecnie renesans. Z uwagi na to, ¿e wiele
wspó³czesnych doktryn i programów politycznych podejmuje siê jej interpretacji, nara¿ona jest na
daleko id¹c¹ wieloznacznoæ. J. Szacki zwraca uwagê, ¿e idea ta zawiera czêsto jedynie pozytywne
treci, przez co mo¿e nabieraæ bardziej cech utopii ni¿ teorii naukowej. Zob. J. Szacki, Wstêp:
Powrót idei spo³eczeñstwa obywatelskiego, [w:] J. Szacki (red.), Ani ksi¹¿ê, ani kupiec: obywatel,
Kraków 1997, s. 7.
194
Szerzej na temat konstrukcji stanu pañstwowoci w doktrynie polityczno-prawnej Thomasa Hobbesa zob.: A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2002,
s. 193197.
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odbywa siê w granicach demokratycznie ustanowionego prawa195. Jeli mówimy
o prawie w kontekcie spo³eczeñstwa obywatelskiego, którego czêci¹ s¹ niew¹tpliwie zwi¹zki zawodowe, to nale¿y podkreliæ znaczenie zasady równoci stanowi¹cej kwintesencjê koncepcji obywatelstwa. Obywatelami s¹ bowiem jednostki wyposa¿one w takie same prawa, wolnoci i obowi¹zki. Wynika st¹d
zobowi¹zanie respektowania praw przys³uguj¹cych innym. Jak pisze E. Shils,
koniecznym warunkiem istnienia spo³eczeñstwa obywatelskiego jest samoograniczenie i uznanie, ¿e rywalizuj¹cy lub pozostaj¹cy z nami w konflikcie przeciwnik jest tak¿e obywatelem tego samego spo³eczeñstwa obywatelskiego196.
Wspólnym mianownikiem wiêkszoci definicji spo³eczeñstwa obywatelskiego jest stwierdzenie, ¿e stanowi ono tê czêæ przestrzeni spo³ecznej, która jest
autonomiczna wobec pañstwa i wype³niona przez dobrowolne wspó³dzia³anie
zrzeszonych jednostek197 np. w ramach zwi¹zku zawodowego. Dominacja tego
punktu widzenia powoduje istotn¹ trudnoæ, wyra¿aj¹c¹ siê w tym, ¿e ³atwiej
jest znaleæ negatywn¹ ni¿ pozytywn¹ definicjê spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Zgodnie z t¹ pierwsz¹ jest nim wszystko, co pozostaje, kiedy ju¿ wytyczymy
granice, w których dzia³a w³adza pañstwowa198. Taki sposób pojmowania spo³eczeñstwa obywatelskiego wydaje siê szczególnie atrakcyjny w przypadku analizy przemian, jakie dokona³y siê w krajach odchodz¹cych od realnego socjalizmu, które cechowa³a wyrazista dychotomia pañstwospo³eczeñstwo199.
Wielu autorów zgadza siê ze stwierdzeniem, ¿e zamiast traktowaæ spo³eczeñstwo obywatelskie jako prost¹ opozycjê wobec pañstwa, nale¿y widzieæ
w nim równie¿ strukturê porednicz¹c¹ miêdzy tym, co pañstwowe, a tym, co
prywatne. Z. Pe³czyñski podkrela, ¿e spo³eczeñstwo obywatelskie jest aren¹, na
której wspó³czesny cz³owiek znajduje prawo do zaspokajania uzasadnionych
potrzeb w³asnych i rozwija sw¹ jednostkow¹ osobowoæ, ucz¹c siê jednoczenie
tego, co znaczy dzia³anie zbiorowe i spo³eczna solidarnoæ200.

195
C. Bryant, E. Mokrzycki, Introduction: Democracies in Context, [w:] C. Bryant, E. Mokrzycki (red.), Democracy, Civil Society and Pluralism, Warszawa 1995, s. 24.
196
E. Shils, Co to jest spo³eczeñstwo obywatelskie?, w: Europa i spo³eczeñstwo obywatelskie.
Rozmowy w CastelGandolfo, Kraków 1994, s. 16.
197
E. Wnuk-Lipiñski, Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany spo³ecznej, Warszawa 1996, s. 99100. Zob. tak¿e: K. Dziubka, Spo³eczeñstwo obywatelskie: wybrane
aspekty ewolucji pojêcia, [w:] A. Jab³oñski, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, t. II,
Wroc³aw 1998, s. 46.
198
N. Bobbio, Spo³eczeñstwo obywatelskie, [w:] J. Szacki (red.), Ani ksi¹¿ê..., s. 64. Zob.
tak¿e: D. Beetham, K. Boyle, Demokracja. Pytania i odpowiedzi, Toruñ 1995, s. 111.
199
A. Arato, The Rise, Decline and Reconstruction of the Concept of Civil Society, and Directions for Future Research, [w:] A. Bibic, G. Graziano (red.), Civil Society, Political Society, Democracy, Lubljana 1994, s. 10.
200
Z. Pe³czyñski, Wolnoæ, pañstwo, spo³eczeñstwo. Hegel a problemy wspó³czesnej filozofii
politycznej, Wroc³aw 1998, s. 240.
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Kolejn¹ akcentowan¹ w literaturze cech¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego jest
jego pluralizm. Zak³ada on nie tylko istnienie ca³ej gamy interesów zbiorowych,
które nie s¹ wspó³bie¿ne (a bywa, ¿e i konfliktowe jak w przypadku zwi¹zków
zawodowych i pracodawców), ale tak¿e mo¿noæ ich ujawnienia oraz dobrowolnego organizowania siê w ich obronie. Pluralistyczne spo³eczeñstwo obywatelskie to nie tylko zbiorowoæ wewnêtrznie zró¿nicowana, ale taka, w której ramach poszczególne tworz¹ce je segmenty komunikuj¹ siê ze sob¹, poszukuj¹c
satysfakcjonuj¹cych rozstrzygniêæ. W tym miejscu nale¿y zgodziæ siê ze spostrze¿eniem J. Szackiego, ¿e spo³eczeñstwo obywatelskie to nie tyle przeciwstawiaj¹ca siê pañstwu wspólnota moralna, ile sieæ stosunków miêdzy jednostkami,
które kieruj¹ siê swoimi partykularnymi interesami, ale musz¹ siê ze sob¹ porozumiewaæ i wspó³pracowaæ201.
Wzrost zainteresowania pojêciem spo³eczeñstwa obywatelskiego w ró¿nych
dyscyplinach naukowych dokona³ siê zdaniem T. K. Wszeborowskiego miêdzy
innymi za spraw¹ dowiadczeñ rodkowo-europejskiej opozycji demokratycznej,
która w walce z komunistycznym pañstwem rozpoczê³a spo³eczn¹ samoorganizacjê antypañstwow¹, opieraj¹c siê, jak mia³o to miejsce w polskim przypadku, na
idei niezale¿nego, samorz¹dnego zwi¹zku zawodowego202. Liczni autorzy,
przedstawiciele ró¿nych dyscyplin naukowych, zwracaj¹ uwagê na korelacjê
miêdzy upadkiem komunizmu w Europie Wschodniej a odrodzeniem zainteresowania spo³eczeñstwem obywatelskim w Europie Zachodniej203. W pañstwach
Europy rodkowej i Wschodniej szczególnie podatny grunt dla rozwoju znalaz³a
tradycja rozumienia spo³eczeñstwa obywatelskiego w opozycji do pañstwa.
We wspó³czesnej literaturze spotyka siê ró¿ne sposoby rozumienia pojêcia
spo³eczeñstwa obywatelskiego, wynikaj¹ce g³ównie ze sposobu postrzegania relacji miêdzy jednostk¹ a spo³eczeñstwem oraz roli pañstwa i jego zwi¹zku
z rozmaitymi grupami spo³ecznymi, zorganizowanymi i dzia³aj¹cymi publicznie. Spo³eczeñstwo obywatelskie jawi siê czêsto jako wyodrêbniony od pañstwa,
gospodarki i ¿ycia prywatnego obszar, w którym obywatele dobrowolnie
i w sposób autonomiczny tworz¹ zrzeszenia takie jak np. zwi¹zki zawodowe,
zorientowane na wyra¿enie, obronê lub realizacjê swoich potrzeb204.
J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994, s. 173.
T. K. Wszeborowski, Spo³eczeñstwo obywatelskie a pañstwo, [w:] S. Wróbel (red.), Wspó³czesne pañstwo..., s. 387388. Zob. K. Michalski, Przedmowa, w: Europa i spoleczeñstwo obywatelskie...., s. 6. W literaturze zachodniej wzrost zainteresowania siê ide¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego wi¹¿e siê z publikacjami: A. Arato, Civil Society Against the State, Spring 1981,
J. L. Cohel, Class and Civil Society, The Limit of Marxian Critical Theory, Oxford 1982,
Z. A. Pe³czyñski, The State and Civil Society. Studies in Hegels Political Philosophy, Cambridge
1984.
203
E. Wnuk-Lipiñski, Socjologia ¿ycia publicznego, Warszawa 2005, s. 25.
204
P. Gliñski, H. Palska, Cztery wymiary aktywnoci obywatelskiej, [w:] H. Romañski,
A. Rychard (red.), Elementy nowego ³adu, Warszawa 1997, s. 365.
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Warto przytoczyæ za E. Wnuk  Lipiñskim syntetyczn¹ definicjê spo³eczeñstwa obywatelskiego jako ogó³u niepañstwowych instytucji, organizacji i stowarzyszeñ cywilnych dzia³aj¹cych w sferze publicznej. S¹ to struktury wzglêdnie
autonomiczne wobec pañstwa, powstaj¹ce oddolnie i charakteryzuj¹ce siê na
ogó³ dobrowolnym uczestnictwem swoich cz³onków205. F. Fukuyama uzna³ natomiast, ¿e spo³eczeñstwo obywatelskie to skomplikowana sieæ instytucji porednicz¹cych pomiêdzy rodzin¹ a pañstwem, która obejmuje organizacje ekonomiczne, dobrowolne stowarzyszenia, instytucje edukacyjne, kluby, zwi¹zki
zawodowe, media, organizacje charytatywne i kocio³y206.
Spo³eczeñstwo obywatelskie zak³ada aktywny, dobrowolny udzia³ obywateli
w ¿yciu publicznym bezporednio lub za porednictwem instytucji powo³anych
przez nich do istnienia, w celu obrony lub promocji w³asnych interesów i wartoci niezale¿nych od instytucji pañstwowych. Zdaniem R. Dahrendorfa w spo³eczeñstwie obywatelskim wolnoæ realizuje siê w warunkach funkcjonowania instytucji spo³ecznych, które umo¿liwiaj¹ autonomiczne manifestowanie siê
interesów, wartoci oraz preferencji. Spo³eczeñstwo obywatelskie charakteryzuje
siê ogólnie przez istnienie autonomicznych, tj. niesterowalnych przez pañstwo
ani inny orodek, organizacji i instytucji jako organów woli ludu. Zaliczaj¹ siê
do nich partie polityczne i zwi¹zki zawodowe, ale tak¿e przedsiêbiorstwa przemys³owe, ruchy spo³eczne, wolne zawody i autonomiczne uniwersytety, niezale¿ne kocio³y i fundacje u¿ytecznoci publicznej. Je¿eli takie autonomiczne
organizacje i instytucje nie istniej¹, nie istnieje spo³eczeñstwo obywatelskie207.
Zwi¹zki zawodowe za cel stawiaj¹ sobie pe³nienie okrelonej funkcji spo³ecznej polegaj¹cej na obronie interesów pracowniczych i tym ró¿ni¹ siê od
innych zrzeszeñ i organizacji. Reprezentuj¹ wiêc interesy pracowników i reguluj¹ stosunki miêdzy pracodawcami i pracobiorcami. Powsta³e w pocz¹tkowej fazie tworzenia siê kapitalizmu, z czasem sta³y siê powszechn¹ organizacj¹ ludzi
pracy, reprezentuj¹c¹ i broni¹c¹ ich interesów ekonomicznych i spo³ecznych.
Zwi¹zki zawodowe jako organizacje spo³eczno-polityczne sk³adaj¹ce siê na
model spo³eczeñstwa obywatelskiego charakteryzuj¹ siê dwoist¹ natur¹ swych
funkcji. Z jednej strony pracownicy oczekuj¹, ¿e organizacje te bêd¹ broniæ ich
codziennych, materialnych interesów, a z drugiej uwa¿aj¹, ¿e zwi¹zki zawodowe
powinny odgrywaæ pewn¹ rolê spo³eczn¹ w obronie wartoci, solidarnoci czy
sprawiedliwoci spo³ecznej.

E. Wnuk-Lipiñski, Socjologia..., s. 119.
T. Szawiel, Spo³eczeñstwo obywatelskie, [w:] M. Grafowska, T. Szawiel (red.), Budowa
demokracji. Podzia³y spo³eczne, partie polityczne i spo³eczeñstwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2001, s. 133.
207
R. Dahrendorf, Zagro¿one spo³eczeñstwo obywatelskie, [w:] Europa i spo³eczeñstwo...,
s. 236.
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Organizacje zwi¹zkowe, pojmowane jako ruch spo³eczny, nie ograniczaj¹
siê tylko do dialogu miêdzy zwi¹zkami, pracownikami, przedstawicielami w³adzy pañstwowej w sprawach socjalnych, lecz siêgaj¹ dalej do walki o wolne
i demokratyczne spo³eczeñstwo. Zwi¹zki zawodowe w stosunkach przemys³owych staj¹ siê gwarantem pewnego modelu demokracji opartego na pluralizmie
wiata spo³ecznego i wiata pracy.
Ze wzglêdu na rozwój cywilizacyjny i pojawianie siê nowych technologii
zmienia siê te¿ istota zwi¹zków zawodowych. Z jednej strony s¹ one obiektem
zainteresowania si³ politycznych, a z drugiej partnerami do rozmów z w³adz¹
pañstwow¹ oraz zrzeszeniami pracodawców i inwestorów208. Tak zwany trójdzielny dialog (tripartism) miêdzy zwi¹zkami zawodowymi, pracodawcami
i w³adz¹ pañstwow¹ wystêpuje na poziomie narodowym, dotyczy zw³aszcza
kwestii ekonomicznych i polityki spo³ecznej, wpisuj¹c siê w ogólne ramy spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Zwi¹zki zawodowe s¹ organizacj¹ spo³eczn¹ o szczególnym charakterze
i statusie. Rozwój nowoczesnych spo³eczeñstw narzuca z jednej strony rozmaite
podzia³y, ale równie¿ wp³ywa na rozwój nowych form wspó³pracy, sprzyjaj¹cej
powstawaniu organizacji skutecznie walcz¹cych o ochronê interesów grup zawodowych209. S¹ wiêc wa¿nym elementem funkcjonowania ca³ego spo³eczeñstwa,
w którym staj¹ siê samodzielnym podmiotem w okreleniu strategii rozwoju spo³eczno  gospodarczego. Jednoczenie spo³eczeñstwo ma szansê staæ siê zbiorowoci¹ rzeczywicie prowadz¹c¹ publiczny dialog na temat w³asnego losu210.
We wspó³czesnych pañstwach zró¿nicowanie zwi¹zków zawodowych jest
bardzo du¿e i zwi¹zane z wieloma czynnikami, które wp³ywaj¹ na pluralizm
zwi¹zkowy w pañstwach demokratycznych. Znacz¹ce przemiany, zw³aszcza
w spo³eczeñstwach Europy rodkowo-Wschodniej pokazuj¹, ¿e demokracja polityczna musi byæ wspierana demokracj¹ spo³eczn¹. Organizacja zwi¹zkowa nie
powinna ograniczaæ siê tylko do wspierania roszczeñ pracowniczych, lecz tak¿e
powinna dbaæ o szerzenie zasad demokracji w spo³eczeñstwie.

1.4. Relacje zwi¹zków zawodowych z partiami politycznymi
Istotnym elementem tezy umiejscawiaj¹cej zwi¹zki zawodowe jako wa¿ne
ogniwo spo³eczeñstwa obywatelskiego, jest analiza ich relacji z innymi uczestnikami walki o autonomiê wobec pañstwa. S¹ one organizacj¹ niezale¿n¹ od pod208
H. Slomp, European Labor Relations and the Prospects of Tripartism, [w:] T. Treu (red.),
Participation in Public Policy  Making. The Role of Trade Unison and Employers Associations,
BerlinNew York 1992, s. 159172.
209
B. Jagusiak, OPZZ i NSZZ Solidarnoæ w systemie politycznym Polski w latach 1989
2001, Toruñ 2004, s. 5.
210
W. M. Góralski, Spór o zwi¹zki zawodowe, Warszawa 1982, s. 38.
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miotów ¿ycia spo³ecznego, takich jak administracja pañstwowa, organizacje pracodawców czy grupy wyznaniowe.
Zwi¹zki zawodowe s¹ jedn¹ z form zrzeszania siê w realiach pañstwa demokratycznego, których istot¹ jest organizowanie siê pracowników w celu obrony
swoich interesów. S³u¿y to wyrównywaniu dysproporcji, jaka istnieje miêdzy
pojedyñczym pracownikiem a jego pracodawc¹. Zwi¹zek zawodowy mo¿e bowiem skuteczniej reprezentowaæ interesy pracownika ni¿ on sam. Nazwa zwi¹zek zawodowy, zdaniem W. Masewicza, stanowi pewn¹ zbitkê pojêciow¹ sk³adaj¹c¹ siê z wielu pojêæ zaczerpniêtych z kilku dzia³ów humanistyki,
a w szczególnoci z prawa, socjologii, psychologii, teorii zarz¹dzania itp211.
Oznacza ona bowiem zarówno organizacjê spo³eczn¹212 posiadaj¹c¹ osobowoæ
prawn¹, realizuj¹c¹ okrelone cele statutowe w sposób ustalony w przepisach prawa, grupê nacisku powo³an¹ do obrony zbiorowych interesów lub praw pewnych
populacji213, b¹d wreszcie czynnik, który powinien byæ brany pod uwagê w ka¿dym sposobie kierowania i zarz¹dzania sprawami jakiejkolwiek organizacji.
W doktrynie, nie tylko prawniczej, spotyka siê ró¿ne definicje zwi¹zków
zawodowych. Do najbardziej popularnych mo¿na zaliczyæ definicjê R. Herbuta,
który zwi¹zki zawodowe nazywa stowarzyszeniami pracowników zatrudnionych przede wszystkim w organizacjach przemys³owych i handlowych, których
zasadniczym celem jest oddzia³ywanie za porednictwem kolektywnych dzia³añ
na poprawê miêdzy innymi warunków p³acowych, warunków zatrudnienia i pracy czy te¿ w kierunku osi¹gniêcia okrelonych celów politycznych214. Podobn¹
politologiczn¹ definicjê przedstawia W. Sokó³ okrelaj¹c zwi¹zki zawodowe
mianem organizacji spo³ecznej o charakterze dobrowolnym i samorz¹dnym, powo³anej do reprezentowania praw ludzi pracy, ich interesów zawodowych i socjalnych215. Natomiast J. Wratny wskazuje, ¿e zwi¹zki zawodowe to dobrowolne
211
W. Masewicz, Ustawa o zwi¹zkach zawodowych. Ustawa o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych, Warszawa 1998, s. 1213.
212
Zwi¹zek zawodowy jest organizacj¹ spo³eczn¹ co najmniej w dwojakim znaczeniu. Po
pierwsze zwi¹zek zawodowy jest jedn¹ z mo¿liwych form samoorganizacji spo³eczeñstwa, ukszta³towan¹ ze wzglêdu na te same lub analogiczne prawa i interesy zawodowe okrelonych zbiorowoci ludzi. Po drugie zwi¹zek zawodowy jest organizacj¹ powo³an¹ do artykulacji, stanowienia
i obrony tych praw i interesów przez zbiorowe i solidarne dzia³ania ludzi zrzeszonych w zwi¹zku
zawodowym. Tam¿e, s. 14.
213
Zob. L. Graniszewski, C. Pi¹tkowski, Grupy interesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2004,
s. 911.
214
Zob. R. Herbut, Zwi¹zki zawodowe, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii wraz z aneksem o: reformie samorz¹dowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rz¹dowych, Wroc³aw 2002, s. 508.
215
W. Sokó³, Zwi¹zek zawodowy, [w:] M. Chmaj, W. Sokó³ (red.), Ma³a Encyklopedia Wiedzy
Politycznej, Toruñ 2002, s. 438. Bardziej lakoniczn¹ definicjê prezentuj¹ T. Malmon oraz T. Opoka, stwierdzaj¹c, ¿e zwi¹zki zawodowe s¹ organizacjami spo³ecznymi pracowników najemnych
utworzonymi w celu obrony ich interesów wobec pracodawców i pañstwa. Zob. T. Malmon,
T. Opoka, Ma³y S³ownik Polityki, Radom 1998, s. 209210.
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zrzeszenia pracowników i innych grup spo³ecznych utrzymuj¹cych siê z pracy,
powo³anych w celu obrony ich interesów216.
Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e w praktycznym dzia³aniu dostrzega siê czêsto
zbie¿noæ celów organizacji zawodowych i partii politycznych. Istnieje wszak¿e
zgodnoæ co do prawdziwoci za³o¿enia, ¿e partie polityczne s¹ ród³em legitymizacji oczekiwañ spo³ecznych czêsto zbie¿nych z oczekiwaniami zwi¹zkowymi.
Partie polityczne217 we wspó³czesnym tego s³owa znaczeniu s¹ zwi¹zane
z rozwojem pañstwa demokratycznego i podobnie jak zwi¹zki zawodowe stanowi¹ element spo³eczeñstwa obywatelskiego. Cech¹ wspóln¹ tych zrzeszeñ jest
to, ¿e s¹ one tworem europejskim, poniewa¿ to w³anie w Europie pojawi³y siê
najwczeniej, a dopiero póniej zaczê³y dzia³aæ na innych kontynentach. W literaturze prawniczej, politologicznej i socjologicznej istnieje du¿a liczba definicji
pojêcia partia polityczna. Jest to nastêpstwem z³o¿onoci opisywanego zjawiska oraz ró¿nego sposobu jego interpretowania. Warto w tym miejscu pokrótce
opisaæ problematykê definiowania tej formy zrzeszania siê, która obok zwi¹zków zawodowych buduje wspó³czesny wizerunek spo³eczeñstwa obywatelskiego. M. Chmaj i M. ¯migrodzki dziel¹ te definicje, wed³ug ich charakterystycznych cech, na trzy typy218:
216
J. Wratny, Zwi¹zki zawodowe. Znaczenie w ¿yciu politycznymi i spo³eczno  gospodarczym,
[w:] J. Wratny, M. Bednarski (red.), Zwi¹zki zawodowe a niezwi¹zkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, Warszawa 2010, s. 27. Wed³ug K.W. Barana zwi¹zki
zawodowe to organizacje spo³eczne zrzeszaj¹ce ludzi pracy o charakterze korporacyjnym. Zob. ten¿e, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 125126.
217
Termin partia etymologicznie pochodzi od ³aciñskich s³ów: pars  czêæ i partire  dzieliæ. Oznacza wiêc czêæ wiêkszej ca³oci. Historycznie rzecz ujmuj¹c, pojêcie to odnoszono do
ró¿nych zjawisk ¿ycia spo³ecznego. W staro¿ytnym Rzymie s³owa partia (factio, amicitia; akcja)
u¿ywano w celu okrelenia zarówno zgrupowania zwolenników wokó³ przywódcy (tak mówiono
o partii Cezara, Mariusza, Sulli, itp.), jak i grupy ludzi rz¹dz¹cych pañstwem lub (u Salustiusza)
senatu w przeciwieñstwie do ludu. W czasach nowo¿ytnych termin ten przeszed³ do europejskiego
s³ownictwa wojskowego i oznacza³ wydzielony oddzia³ wojskowy. Jeszcze przed ukszta³towaniem
siê w XIX wieku nowoczesnych ugrupowañ politycznych, terminem partia okrelano grupy rywalizuj¹ce ze sob¹ o wp³yw na w³adzê lub jej sprawowanie. Nazwy w³asne poszczególnych ugrupowañ w ró¿nych krajach bardzo czêsto nie zawieraj¹ s³owa partia, lecz okrelenia innego rodzaju,
np. unia (Unia Chrzecijañsko-Demokratyczna  CDU w RFN), front (Front Narodowy we
Francji), zwi¹zek (Zwi¹zek Komunistów w by³ej Jugos³awii). W polskim jêzyku, historycznym
i spo³ecznym, u¿ywa siê równie¿ zamiennie terminu stronnictwo, np. Polskie Stronnictwo Ludowe czy Stronnictwo Demokratyczne. Monopolistyczna pozycja partii komunistycznej w krajach realnego socjalizmu spowodowa³a, ¿e wiêkszoæ ugrupowañ politycznych powstaj¹cych w Europie
rodkowej i Wschodniej po 1989 roku unika³o u¿ywania terminu partia. Zob. M. Sadowski, Partie polityczne  geneza i funkcje, [w:] A. Dobieszewski (red.), Organizacja polityczna spo³eczeñstwa, Warszawa 1977, s. 78; M. Sobolewski, Partie i systemy partyjne wiata kapitalistycznego,
Warszawa 1974, s. 18; W. Skrzyd³o, O partii i systemach partyjnych, Warszawa 1978, s. 28.
218
M. Chmaj, M. ¯migrodzki, Status prawny partii politycznych w Polsce, Toruñ 1995,
s. 811.
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1. Definicje unitarne  w których autorzy buduj¹ definicje na podstawie
jednego elementu. Odwo³uj¹ siê najczêciej do programu partii, jej struktury
organizacyjnej oraz zamierzonego celu. I tak np. ojciec konserwatyzmu, E. Burke, opisuje partiê jako zespó³ ludzi krzewi¹cych wspólnym staraniem sprawê
narodow¹219. M. Duverger traktuje partiê polityczn¹ jako wspólnotê o okrelonej strukturze wewnêtrznej220. Dla G. Sartoriego partia to taka grupa polityczna, która jest obecna w procesie wyborczym i jest zdolna wysun¹æ poprzez
wybory kandydatów na stanowiska publiczne221. Zalet¹ tego typu definicji jest
ich zwiêz³oæ, za powa¿n¹ wad¹ zbytnia ogólnikowoæ i pomijanie funkcji, jakie partie powinny spe³niaæ w pañstwie demokratycznym.
2. Definicje podrzêdnie z³o¿one  okrelaj¹ partie jako organizacje o okrelonej strukturze, które d¹¿¹ do posiadania wp³ywu na w³adzê lub ju¿ taki wp³yw
posiadaj¹. Przy czym wp³yw ten ma charakter poredni. Dobrym przyk³adem
takiego podejcia jest definicja austriackiego teoretyka pañstwa i prawa, H. Kelsena, który okrela³ partie jako organizacje, które skupiaj¹ ludzi tych samych
przekonañ w celu zapewnienia im wp³ywu na stosunki publiczne222. Jednak¿e
z tym typem definicji wi¹¿e siê niebezpieczeñstwo zatarcia ró¿nicy pomiêdzy
parti¹ a grup¹ nacisku. Ró¿nica ta jest bardzo istotna, poniewa¿ grupy nacisku
z natury rzeczy nie d¹¿¹ do zdobycia i wykonywania w³adzy, lecz jedynie do
wywarcia wp³ywu na treæ jednej lub kilku decyzji pañstwowych, w drodze poredniego oddzia³ywania na innych aktorów ¿ycia politycznego.
3. Definicje nadrzêdnie z³o¿one, których autorzy starali siê najpe³niej okreliæ charakter i istotê partii, jako organizacji o okrelonym programie i strukturze
wewnêtrznej, zmierzaj¹cej do zdobycia w³adzy w pañstwie. Klasyczna ju¿ w literaturze krajowej jest definicja W. Skrzyd³y, który okreli³ partiê polityczn¹
jako zorganizowan¹ grupê osób, dobrowolnie zrzeszonych, wyznaj¹cych podobne zasady polityczne wyra¿one w programie, który stanowi podstawê dzia³alnoci zmierzaj¹cej do zdobycia lub utrzymania w³adzy w pañstwie i zrealizowania t¹ drog¹ swoich interesów223. Stanowisko to zosta³o nastêpnie podzielone
przez wielu innych autorów224. Jednak¿e s¹ i tacy znawcy tematu, którzy w pewnym stopniu kwestionuj¹ takie definiowanie partii politycznych. Z. Jackiewicz
krytykuje popularne wród autorów okrelenie, traktuj¹ce partie polityczne jako organizacje zmierzaj¹ce do zdobycia lub utrzymania w³adzy w pañstwie twierdz¹c,
Cytat za: Tam¿e, s. 9.
Cytat za: Tam¿e, s. 9.
221
Cytat za: R. Herbut, Partie polityczne, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje
zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wroc³aw 1997, s. 66.
222
H. Kelsen, O istocie i wartoci demokracji, Warszawa 1936, s. 26.
223
W. Skrzyd³o, O partii i systemach partyjnych, Warszawa 1978, s. 31.
224
Zob. A. Korybski, Z. Szeliga, M. ¯migrodzki, Wspó³czesne pañstwowe systemy polityczne,
Lublin 1987, s. 75.
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¿e koliduje ono z prawniczym punktem widzenia na kwestiê w³adzy. Pisze on, i¿:
z prawniczego punktu widzenia w³adza w pañstwie nie jest przedmiotem gry
czy walki jakichkolwiek ugrupowañ politycznych, ale pozostaje, bez wzglêdu na
bie¿¹cy uk³ad si³ politycznych, atrybutem konstytucyjnie okrelonych podmiotów: suwerena, parlamentu, innych organów pañstwa225. Z. Jackiewicz sugeruje
nastêpuj¹cy punkt widzenia na sprawê wyró¿nienia partii politycznych sporód
innych organizacji: uznanie ogó³u obywateli (wyborców) za podmiot zwierzchniej w³adzy w pañstwie wi¹¿e siê z wyznaczeniem im pewnej sfery dzia³añ
w³adczych. Czynne wype³nienie przez obywateli roli podmiotu w³adzy zwierzchniej wymaga pewnej organizacji. Zorganizowanie dzia³añ obywateli w tej roli
jest w³anie swoist¹ i wyró¿niaj¹c¹ cech¹ partii politycznych226.
Wracaj¹c do analizy relacji zwi¹zków zawodowych z partiami politycznymi,
nale¿y wskazaæ, ¿e w przesz³oci mielimy w tej materii do czynienia z rozmaitymi powi¹zaniami o wielop³aszczyznowym charakterze. W okresie Polski Ludowej nast¹pi³o pe³ne ideologiczne podporz¹dkowanie zwi¹zków zawodowych
partii komunistycznej. Zosta³y one normatywnie zobligowane do uznania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej za przewodni¹ si³ê polityczn¹227. Obok
podporz¹dkowania ideologiczno-politycznego istnia³o te¿ uzale¿nienie personalno-organizacyjne polegaj¹ce na obsadzaniu dzia³aczami partii komunistycznej
czo³owych stanowisk w strukturach zwi¹zkowych.
Zmiany ustrojowe w Polsce z pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku
przynios³y jakociow¹ zmianê w relacjach pomiêdzy organizacjami zwi¹zkowymi a partiami politycznymi228. Zwi¹zki zawodowe uwolni³y siê od partyjnej kurateli. Mo¿na nawet zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e to w³anie one uzale¿ni³y od
siebie niektóre z nowo powsta³ych partii politycznych, staj¹c siê wobec nich
podmiotami dominuj¹cymi w sferze ideologiczno-programowej. Sztandarowym
przyk³adem ilustruj¹cym tê sytuacjê mo¿e byæ utworzenie Ruchu Spo³ecznego
Akcja Wyborcza Solidarnoæ z inspiracji dzia³aczy Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ, bêd¹cego dominuj¹cym partnerem
w koalicji AWS-UW (19972001)229.

Z. Jackiewicz, O definicji partii politycznych, Pañstwo i Prawo, 1990, nr 5, s. 89.
Tam¿e, s. 89; Porównaj z P. Winczorek, Problem ustrojowej regulacji po³o¿enia partii politycznych w Polsce, Pañstwo i Prawo, 1990, nr 1, s. 315.
227
Zgodnie z postanowieniami statutu Zrzeszenia Zwi¹zków Zawodowych organizacje zwi¹zkowe kierowa³y siê w swoim dzia³aniu programem politycznym i spo³eczno-gospodarczym PZPR,
uznaj¹c jej kierownicz¹ rolê jako awangardy klasy robotniczej.
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Od strony normatywnej zagadnienie to szczegó³owo omawia W. Sanetra, Ruch zwi¹zkowy
po nowelizacji ustawy o zwi¹zkach zawodowych, Praca i zabezpieczenie spo³eczne 1989, nr 7,
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Relacje miêdzy tymi dwiema formami zrzeszania siê w demokratycznym
pañstwie prawnym, powoduj¹ce wysokie upolitycznienie zwi¹zków zawodowych, pe³ni niekiedy funkcje negatywne, mo¿e byæ np. dodatkow¹ barier¹
w ukszta³towaniu siê dojrza³ego systemu partyjnego lub te¿ przeszkadzaæ we
wprowadzaniu reform rynkowych, np. zwi¹zki zawodowe bywaj¹ przeciwnikami
prywatyzacji.
Wzajemne powi¹zania pomiêdzy zwi¹zkami zawodowymi a partiami politycznymi wynikaj¹ przede wszystkim ze wzglêdów historycznych i s¹ bardzo
silne. Nale¿y w tym miejscu podkreliæ, ¿e powo³anie partii politycznej przez
zwi¹zek zawodowy nie jest przypadkiem odosobnionym w historii ruchu zwi¹zkowego. Jako precedens mo¿na tu wskazaæ Wielk¹ Brytaniê, gdzie w 1899 r.
centrala zwi¹zkowa Trade Union Congress podjê³a decyzjê o ustanowieniu grupy nacisku w parlamencie. Powo³any do ¿ycia w 1900 r. przez zgromadzonych
przedstawicieli 41 zwi¹zków zawodowych, 7 rad zwi¹zkowych i towarzystwa
socjalistycznego, Labour Representative Committee, stanowi³ formê poredni¹
miêdzy zgromadzeniami przedstawicieli zwi¹zków zawodowych a parti¹ polityczn¹. Dyskusje, jakie w ramach tej struktury prowadzono, a tak¿e wydarzenia
rewolucyjne w Rosji w 1905 r. sprawi³y, ¿e idea w³asnej partii robotniczej stawa³a siê coraz bardziej poci¹gaj¹ca dla dzia³aczy zwi¹zkowych230. W wyborach
w 1906 r. wystêpuj¹cy na listach libera³ów cz³onkowie Labour Representative
Committee, w liczbie 29, zostali wybrani do parlamentu. Od tego momentu grupê tê nazwano Parti¹ Pracy (The Labour Party)231. W taki oto sposób brytyjski
ruch zwi¹zkowy doszed³ do w³asnej partii, otwieraj¹c jednoczenie historiê wzajemnych stosunków zwi¹zki zawodowe  partie polityczne232.
Relacje miêdzy partiami politycznymi a zwi¹zkami zawodowymi kszta³tuj¹
siê w ka¿dym kraju nieco inaczej. W relacjach partia  zwi¹zki mo¿na wyró¿niæ
trzy trendy:
 zwi¹zki zawodowe zak³adaj¹ partiê polityczn¹, która reprezentuje ich interesy
w parlamencie, staj¹c siê swoistym ramieniem politycznym organizacji pracowniczych;
 zwi¹zki zawodowe zak³ada partia polityczna, która wykorzystuje je wówczas
jako instrument nacisku na konkurencyjne partie;

230
W. Widera, Zwi¹zek zawodowy jako niezale¿ny podmiot w stosunkach przemys³owych
i redefinicja niezale¿noci w systemie postkomunistycznym, [w:] W. Kozek (red.), Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, Warszawa 1997, s. 6667.
231
Powstanie Partii Pracy opisane zosta³o w pracy A. L. Morton, G. Tate, The British Labour
Movement, London 1956.
232
W tej relacji zwi¹zki zawodowe wydaj¹ siê byæ bardziej niezale¿ne od Partii Pracy, wiadczy o tym pogl¹d, ¿e The Labour Party always need the unions; the unions did not always need
the Labour Party.
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 formowanie siê zwi¹zków zawodowych i partii politycznych przebiega niezale¿nie od siebie233.
Rozwa¿aj¹c zagadnienie wzajemnych relacji pomiêdzy zwi¹zkami zawodowymi a partiami politycznymi, nie mo¿na zapominaæ, ¿e zadaniem zwi¹zków
zawodowych nie jest uprawianie polityki w znaczeniu walki o w³adzê. Zwi¹zek
zawodowy, który przyjmuje na siebie bezporedni¹ rolê polityczn¹ jest nara¿ony
na ryzyko tego, ¿e jego specyficzna rola zaniknie. Jednak¿e zbyt daleko id¹cy
wydaje siê postulat apolitycznoci zwi¹zków zawodowych, poniewa¿ ich upolitycznienie nale¿y do d³ugiej tradycji zachodnioeuropejskiej, w której bywa³y one
czasem mocno powi¹zane z partiami politycznymi, zw³aszcza lewicowymi. Niejednokrotnie razem z tymi partiami walczy³y o zmiany w systemie politycznym
oraz gospodarczym pañstw. Wystarczy wspomnieæ o tradycjach francuskich czy
w³oskich, w tym wzglêdzie. Tradycje europejskie s¹ odmienne od amerykañskich, w których zwi¹zki zawodowe rzadko anga¿owa³y siê politycznie, zw³aszcza jeli rozumieæ przez to gotowoæ do walki o zmianê ³adu ustrojowego.
Nale¿y jednak jasno wskazaæ na rysuj¹cy siê pomiêdzy tymi zrzeszeniami
konflikt interesów, którego istota sprowadza siê do zasadniczej natury ró¿nic
w celach ich dzia³ania. Zgodnie z przedstawionymi wczeniej definicjami partii
politycznych podstawowym ich celem w realiach pañstwa demokratycznego jest
przejêcie lub sprawowanie w³adzy publicznej. Natomiast celem dzia³alnoci
zwi¹zków zawodowych jest ogólnie rozumiana obrona praw i interesów ludzi
pracy. Szczególne niebezpieczeñstwo kolizji ról spo³ecznych pojawia siê w momencie, gdy te same osoby zaanga¿owane s¹ jednoczenie w obu formach zrzeszeñ. Wi¹¿e siê to z niebezpiecznym modelem ³¹czenia stanowisk zwi¹zkowych
z partyjnymi b¹d pañstwowymi, który mo¿e prowadziæ do oligarchizowania
struktur pañstwowych234.
Zjawisko bezporedniego zaanga¿owania siê zwi¹zków zawodowych w politykê, bêd¹c¹ g³ównie domen¹ partii politycznych, poprzez udzia³ w kampaniach wyborczych do organów w³adzy pañstwowej, zasiadania pos³ów zwi¹zkowych w parlamencie, a tak¿e ingerowanie w decyzje organów administracji
pañstwowe, przybra³o w Polsce powa¿ne rozmiary235. Zauwa¿y³ to Trybuna³
Konstytucyjny stwierdzaj¹c, ¿e w rzeczywistoci spo³ecznej Rzeczypospolitej
Polskiej, zwi¹zki zawodowe pe³ni¹ rolê quasi-partii politycznych. Niezale¿nie
od politycznej formacji oraz ró¿nych celów przywiecaj¹cych ich dzia³aniom,
nie ulega w¹tpliwoci, ¿e prowadz¹ one równie¿ dzia³ania polityczne, nie zawsze
P. Zientara, Zwi¹zki zawodowe w najwiêkszych gospodarkach Europy a przemiany strukturalne i ewolucja modelu spo³eczno-ekonomicznego, Gdañsk 2009, s. 25.
234
K. W. Baran, Wolnoci zwi¹zkowe i ich gwarancje w systemie ustawodawstwa polskiego,
BydgoszczKraków 2001, s. 96.
235
J. Majchrowski, P. Winczorek, Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
1998, s. 7879.
233
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bezporednio zwi¹zane z ochron¹ interesów pracowniczych236. ród³em tego zaanga¿owania by³a niew¹tpliwie kluczowa rola zwi¹zku zawodowego Solidarnoæ w obaleniu poprzedniego systemu politycznego funkcjonuj¹cego do 1989 r.
Proces ten przebiega³ w czasie, w którym spo³eczeñstwo polskie by³o pozbawione autentycznej reprezentacji politycznej, wiêc z koniecznoci rolê te musia³
spe³niaæ niezale¿ny zwi¹zek zawodowy237.
Obecnie, gdy pañstwo wykszta³ci³o ju¿ solidne demokratyczne fundamenty
i istnieje swoboda prowadzenia dzia³alnoci przez partie polityczne, mo¿na kwestionowaæ zasadnoæ bezporedniego anga¿owania siê zwi¹zków zawodowych
w dzia³alnoæ polityczn¹. Jednak¿e wielu autorów wskazuj¹c na silne uzale¿nienie reform gospodarczych od poparcia spo³ecznego, pozostaj¹ce w znacznej mierze w rêkach zwi¹zków zawodowych, uzasadnia dalsz¹ aktywnoæ zwi¹zków
w sferze polityki238.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w doktrynie rozwa¿a siê mo¿liwoæ ustanowienia prawnego zakazu prowadzenia dzia³alnoci politycznej przez zwi¹zki zawodowe239. Jednak¿e wydaje siê, ¿e takie rozwi¹zanie narusza³oby wolnoci zwi¹zkowe zagwarantowane w Konstytucji oraz stosownych aktach prawa miêdzynarodowego publicznego, jak równie¿ prowadzi³oby do napiêæ spo³ecznych.
Poza tym wystêpuje tu równie¿ trudnoæ zdefiniowania dzia³alnoci politycznej
i odró¿nienia od niektórych rodzajów zadañ zwi¹zków zawodowych. Polskie
organizacje pracobiorców s¹ na przyk³ad ustawowo upowa¿nione do udzia³u
w procesie stanowienia prawa w zakresie objêtym ich zadaniami poprzez opiniowanie projektów ustaw i aktów wykonawczych oraz sprawuj¹ kontrolê nad przestrzeganiem prawa pracy i nadzoruj¹ funkcjonowanie pewnych organów pañstwa240. Zadania te charakteryzuj¹ siê pewnymi aspektami politycznymi.
Nale¿a³oby siê równie¿ liczyæ z oporem zwi¹zków zawodowych wobec próby
ustanowienia prawnego zakazu prowadzenia przez nie dzia³alnoci politycznej,
która mo¿e byæ przez nie interpretowana jako ograniczenie wolnoci i prowadziæ
do napiêæ spo³ecznych. Powy¿sze przyczyny sprawiaj¹, ¿e chocia¿ praktyka nadmiernego anga¿owania siê organizacji pracobiorców w dzia³alnoæ polityczn¹
236
Zob. wyrok z 17 listopada 1998 r., K. 42/97, OTK 1998, Nr 7, poz. 113; J. Oniszczuk,
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Kraków 2000,
s. 417418.
237
Zob. M. Seweryñski, Polish Labour Law from Communism to Democracy, Warszawa 1999,
s. 268270.
238
Godnym odnotowania jest fakt, ¿e kolejne rz¹dy III Rzeczypospolitej liczy³y na poparcie
zwi¹zków zawodowych dla swojej polityki a w zamian za nie gotowe by³y na ich udzia³ w decyzjach politycznych. Zob. Ten¿e, Problemy statusu prawnego zwi¹zków zawodowych, [w:] G. Godziewicz (red.), Zbiorowe prawo pracy w spo³ecznej gospodarce rynkowej, Toruñ 2000, s. 135.
239
Tam¿e, s. 136.
240
Wymieniæ tu nale¿y udzia³ przedstawicieli zwi¹zków zawodowych w radach nadzorczych
ZUS lub w Radach Zatrudnienia.
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spotyka siê z krytyk¹ w wielu krajach, to jednak z regu³y nie podejmuje siê prób
prawnej regulacji tego problemu.
Sk³onnoæ zwi¹zków zawodowych do anga¿owania siê w dzia³alnoæ polityczn¹, której g³ównymi podmiotami s¹ partie polityczne, nale¿y uznaæ za tendencjê powszechn¹, uwarunkowan¹ w wielu krajach historycznie. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e bezporedni udzia³ zwi¹zków zawodowych w dzia³alnoci
politycznej budziæ mo¿e wiele kontrowersji z punktu widzenia ich podstawowych celów i zadañ jako niezale¿nych organizacji spo³ecznych, powo³anych do
reprezentacji i obrony praw oraz interesów pracowniczych241. Takie upolitycznienie zwi¹zków zawodowych, nawet jeli wyrasta z wartociowych aspiracji
i obiektywnych uwarunkowañ spo³ecznych, mo¿e staæ siê w ostatecznym rozrachunku szkodliwe dla nich samych i dla interesów zrzeszonych w nich pracowników242. Stwarza to niebezpieczeñstwo kolizji funkcji rewindykacyjnej realizowanej przez zwi¹zki zawodowe z funkcjami organów w³adzy oraz mo¿e
prowadziæ do uzale¿nienia zwi¹zków od partii politycznych.

241
K. W. Baran, Konstytucyjne aspekty wolnoci zwi¹zkowych, Przegl¹d Sejmowy 2001,
nr 6, s. 10; Por. W. Sanetra, Prawa (wolnoci) pracownicze w Konstytucji, Praca i Zabezpieczenie
Spo³eczne 1997, nr 11, s. 7.
242
Por. F. Kampka, Istota i zadania zwi¹zków zawodowych w wietle dokumentów spo³ecznych
Kocio³a, Lublin 1999, s. 6366.
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ROZDZIA£ 2

Ò

WOLNOÆ ZRZESZANIA SIÊ W ZWI¥ZKI ZAWODOWE
W KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Z 2 KWIETNIA 1997 ROKU

2.1. Konstytucyjne podstawy wolnoci zrzeszania siê oraz wolnoci
zgromadzeñ jako fundamentu spo³eczeñstwa obywatelskiego

Rozdzia³ II Konstytucji RP z 1997 r. zatytu³owany Wolnoci, prawa i obowi¹z-

ki cz³owieka i obywatela zawiera w sobie niezbyt rozbudowan¹, ale jak¿e istotn¹ szczególnie dla funkcjonowania spo³eczeñstwa obywatelskiego, czêæ, reguluj¹c¹ wolnoci i prawa polityczne. Ta czêæ rozdzia³u II zawiera wolnoci
i prawa znane ju¿ w Polsce wczeniej, regulowane we wczeniejszych konstytucjach i stosowane w praktyce. Waga tych regulacji prawnych jest du¿a, a wynika
ona z rangi, jak¹ wolnoci i prawa polityczne odgrywaj¹ w realizacji tak fundamentalnej zasady ustroju politycznego pañstwa jak zasada suwerennoci narodu.
B. Banaszak definiuje wolnoci i prawa polityczne jako narzêdzia gwarantuj¹ce
jednostce mo¿liwoæ aktywnego udzia³u w rz¹dzeniu pañstwem, w kszta³towaniu jego polityki1. Nale¿y tu podkreliæ, ¿e opisywane wolnoci i prawa powi¹zane s¹ w oczywisty sposób z demokratycznym ustrojem pañstwowym. Stosunkowo ma³a liczba artyku³ów dotycz¹cych wolnoci i praw politycznych,
obejmuje wa¿ne uprawnienia jednostki. Trzy z siedmiu artyku³ów zawieraj¹ prawa obywatelskie (art. 60, 61, 62), pozosta³e odnosz¹ siê do wszystkich znajduj¹cych siê na terytorium Rzeczypospolitej.
W doktrynie spotkaæ mo¿emy podzia³ praw politycznych na: prawa polityczne sensu stricto i prawa polityczne sensu largo2. Celem tych pierwszych jest
zapewnienie jednostce mo¿liwoci wspó³udzia³u w zinstytucjonalizowanych formach wp³ywu na kszta³towanie woli, polityki pañstwa (s¹ to miêdzy innymi:
prawo wyborcze, prawo do udzia³u w referendum). Druga z wyró¿nionych grup
obejmuje prawa polityczne sensu stricto oraz tzw. wolnoci o charakterze politycznym, do których zalicza siê wolnoci zgromadzeñ i zrzeszania siê.

1
B. Banaszak, Ogólne wiadomoci o prawach cz³owieka, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.),
Prawa i wolnoci obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 28.
2
Zob. M. Nowak, Politische Grundrechte, WienNew York 1988, s. 1114.
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Jedn¹ z podstawowych wolnoci jednostki w spo³eczeñstwie demokratycznym, nale¿¹c¹ do katalogu praw i wolnoci politycznych, jest wolnoæ organizowania zgromadzeñ i uczestniczenia w nich (marszach, demonstracjach, pikietach). Wolnoæ zgromadzeñ ma szczególne znaczenie w dzia³alnoci zwi¹zków
zawodowych oraz nowych pr¹dów i ruchów politycznych, si³ opozycyjnych czy
maj¹cych mniejszy dostêp do rodków masowego przekazu. Zwi¹zek zawodowy
organizuj¹c zgromadzenie, zarówno zwiêksza swoj¹ widocznoæ na scenie politycznej, jak i wzmacnia poczucie to¿samoci. Gromadzenie siê przedstawicieli
wiata pracy zrzeszonych w ramach zwi¹zku zawodowego, w celu zbiorowego
omawiania spraw go dotycz¹cych, uzgadniania sposobu postêpowania oraz manifestowania swoich pogl¹dów, a czasem tak¿e protestu, sta³o siê trwa³ym elementem historii3.
Wolnoæ zgromadzeñ posiada zatem charakter kolektywny (wspólnotowy),
poniewa¿ zak³ada dzia³anie wspólne z innymi lub co najmniej bycie z innymi.
Zgromadzenie stanowi wiêc szczególny sposób wyra¿ania pogl¹dów, przekazywania informacji i oddzia³ywania na postawy innych osób jak i organów pañstwowych. Jest tak¿e wa¿nym rodkiem komunikacji miêdzyludzkiej i stanowi
formê uczestnictwa w debacie publicznej. Zasadniczym celem wolnoci zgromadzeñ jest tak¿e ochrona procesów komunikacji spo³ecznej, niezbêdnych dla
funkcjonowania demokratycznego spo³eczeñstwa4.
Pojêcie zgromadzenie ma w jêzyku polskim kilka znaczeñ. Oznacza ono:
ogó³ zebranych osób (widzów, s³uchaczy, uczestników); zebranie, posiedzenie,
sesjê; zespó³ ludzi stanowi¹cych jak¹ w³adzê, organ w³adzy, radê; zakon, konwent5. Podane wy¿ej s³ownikowe znaczenia pojêcia zgromadzenia nie wyjaniaj¹ istoty zgromadzeñ jako zjawiska prawnego. Nie odwo³uj¹c siê do konkretnych
rozwi¹zañ prawnych, mo¿na stwierdziæ, ¿e do istotnych elementów pojêcia zgromadzenia, jako ogólnego pojêcia prawnego, zalicza siê:
 zebranie (zgrupowanie, spotkanie) co najmniej kilku osób w jednym miejscu;
 wewnêtrzny, psychologiczny zwi¹zek pomiêdzy osobami zgromadzonymi;
zgromadzeniami nie s¹ tzw. zbiegowiska (np. zebranie siê przechodniów obserwuj¹cych miejsce wypadku drogowego) czy zgrupowania przypadkowe
(np. osób oczekuj¹cych na przystanku autobusowym), gdzie brak minimalnego
3
Ju¿ staro¿ytna myl polityczna reprezentowana przez Arystotelesa wyrazi³a to stwierdzeniem,
¿e Cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹, podkrelaj¹c naturaln¹ sk³onnoæ rodzaju ludzkiego do ³¹czenia siê w ró¿nego rodzaju wspólnoty. Zob. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2002, s. 5766.
4
Zob. A. Szmyt, W sprawie pytania prawnego dotycz¹cego zgodnoci art. 52 §1 pkt 2 Kodeksu wykroczeñ z art. 57 Konstytucji RP (sygn. akt P 15/08), Zeszyty Prawne BAS 2008 nr 2,
s. 191195.
5
Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, (red.) S. Skorupka, H. Auderska, Z. £empicka, Warszawa
1968, s. 1003.
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choæby poczucia wspólnoty dzia³añ; ten psychiczny zwi¹zek osób uczestnicz¹cych w zgromadzeniu zak³ada chêæ wzajemnej wymiany pogl¹dów, a wiêc
operuj¹c jêzykiem socjologii  pewn¹ interakcjê, zachowania uczestników
winny byæ nakierowane na wzajemne oddzia³ywanie6.
Jak wynika z orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego z 18 stycznia 2006 r.,
zgromadzenie to zgrupowanie osób rozwa¿aj¹cych wspólne sprawy zarówno publiczne, jak i prywatne7. Pojêcie zgromadzenia nie zosta³o zdefiniowane w sposób w pe³ni jednoznaczny w polskiej doktrynie prawa konstytucyjnego. W literaturze przedmiotu zwraca siê uwagê, ¿e na pojêcie to, jak ju¿ wspomniano,
sk³adaj¹ siê dwa zasadnicze elementy: zebranie co najmniej kilku osób
w jednym miejscu oraz psychologiczny zwi¹zek pomiêdzy zebranymi osobami.
Dla definicji zgromadzenia istotne znaczenie ma fakt, ¿e zwi¹zek zachodz¹cy
miêdzy osobami bior¹cymi w nim udzia³ wynika z chêci wymiany opinii lub
pogl¹dów8.
Precyzyjne jednak ustalenia zakresu analizowanego pojêcia w oparciu
o przedstawione kryteria mo¿e sprawiaæ trudnoci. Nie podlega jednak dyskusji,
¿e termin zgromadzenie u¿yty w art. 57 Konstytucji obejmuje swoim zakresem
zebrania maj¹ce na celu wspólne obrady lub wspólne wyra¿enie stanowiska.
Zgromadzenie jest najczêciej zebraniem zaplanowanym i zwo³anym przez okrelone osoby. Termin zgromadzenie obejmuje zebrania, których celem s¹ wspólne
obrady lub wspólne wyra¿enia stanowiska bez wzglêdu na to, czy ich uczestnicy
wyra¿aj¹ swoje pogl¹dy przy pomocy s³owa czy te¿ w inny sposób. Sam fakt
fizycznej obecnoci razem z innymi osobami w okrelonym miejscu mo¿e stanowiæ formê wyra¿ania przekonañ jednostki.
Wolnoæ zgromadzeñ nale¿y do kategorii, których podmiotem jest ka¿dy
cz³owiek, ale które wykonywane s¹ kolektywnie. Zgodnie z art. 57 Konstytucji
wolnoæ zgromadzeñ obejmuje wolnoæ organizowania pokojowych zgromadzeñ i wolnoæ uczestniczenia w nich. Wolnoæ organizowania zgromadzeñ
oznacza w szczególnoci swobodê wyboru czasu i miejsca zgromadzenia, formy
wyra¿ania pogl¹dów oraz swobodne ustalanie przebiegu zgromadzenia i prowadzenie obrad. Wolnoæ uczestniczenia w zgromadzeniach oznacza tak¿e swobodê odmowy udzia³u w zgromadzeniu. Obowi¹zkiem w³adz publicznych jest
nie tylko usuniêcie przeszkód w zakresie korzystania z tak okrelonej sfery wol-

6
P. Czarny, B. Naleziñski, Wolnoæ zgromadzeñ, Warszawa 1998, s. 14; Zob. B. Pieroth,
B. Schlink, Grundrechte. Staatsrecht II, Heidelberg 1993, s. 180181.
7
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 18 stycznia 2006, K 21/05, OTK-A 2006 Nr 1,
poz. 4 z glos¹ B. Naleziñskiego, Przegl¹d Sejmowy 2006, nr 3, s. 120126.
8
Zob. P. Mijal, Realizacja i ochrona konstytucyjnej wolnoci zgromadzeñ w aspekcie praktycznym, [w:] E. Ca³a-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolnoci. Zbiór studiów, Toruñ 2008, s. 219.
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noci i zaniechanie nieuzasadnionej ingerencji w tê sferê, ale równie¿ podjêcie pewnych kroków pozytywnych maj¹cych na celu urzeczywistnienie tej wolnoci9.
Zagadnienie wolnoci zgromadzeñ jest przedmiotem regulacji prawnej na
poziomie prawa miêdzynarodowego, Konstytucji i ustaw10. Przepisy prawne
okrelaj¹ cechy zgromadzenia w zwi¹zku z wolnoci¹ zgromadzeñ lub ograniczaj¹ siê do ustanowienia wolnoci zgromadzeñ bez wskazania takich cech lub
zawieraj¹ legaln¹ definicjê zgromadzenia w oderwaniu od tej wolnoci. Ten
pierwszy sposób regulacji przewa¿a w prawie miêdzynarodowym i konstytucjach, które ustanawiaj¹c wolnoæ zgromadzeñ wskazuj¹ jednoczenie cechy
zgromadzenia objêtego t¹ wolnoci¹ lub nie okrelaj¹ ¿adnych elementów pozwalaj¹cych na prawn¹ identyfikacjê zgromadzenia. Z kolei prawo ustawowe,
które konkretyzuje i uzupe³nia przepisy konstytucyjne i wi¹¿¹ce pañstwo przepisy umów miêdzynarodowych, zawiera z regu³y legalne definicje zgromadzeñ.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku11 zawiera
w rozdziale II Wolnoci, prawa, i obowi¹zki cz³owieka i obywatela art. 57,
w którym stwierdza siê, ¿e ka¿demu zapewnia siê wolnoæ organizowania pokojowych zgromadzeñ i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolnoci mo¿e
okrelaæ ustawa. Tak wiêc wolnoæ zgromadzeñ zaliczona zosta³a do praw podstawowych, przys³uguj¹cych nie tylko obywatelom polskim, ale tak¿e cudzoziemcom i apatrydom. Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e w ustawie mo¿na okreliæ
wyj¹tki od tej zasady, dotycz¹ce cudzoziemców12. Warto zauwa¿yæ, ¿e przepis
art. 57 zamieszczony zosta³ jako pierwszy w podrozdziale Wolnoci i prawa
polityczne, bezporednio przed artyku³em opisuj¹cym wolnoæ zrzeszania siê.
wiadczyæ to mo¿e o szczególnej dla ustrojodawcy donios³oci tego aspektu
9
Konstytucja RP podobnie jak art. 20 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka zapewnia ochronê wy³¹cznie zgromadzeniom pokojowym, czyli takim które przebiegaj¹ z poszanowaniem integralnoci fizycznej
osób oraz poszanowaniem mienia prywatnego i publicznego. Wolnoæ zgromadzeñ nie jest wolnoci¹ nieograniczon¹, ustawodawca bowiem w drodze ustawy mo¿e w dowolny sposób decydowaæ
o treci i zakresie ograniczeñ wolnoci zgromadzeñ. Zob. Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
z 28 czerwca 2000, K 34/99, OTK 2000 Nr 5, poz. 142; Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
z 23 marca 1999, K 2/98, OTK 1999 Nr 3, poz. 38 oraz wyrok TK z 8 padziernika 2002,
K 36/00, OTK 2002 Nr 5A, poz. 63.
10
Historycznie rzecz ujmuj¹c, wolnoæ zgromadzeñ znalaz³a po raz pierwszy swój wyraz pod
koniec XVIII w. w konstytucjach stanów amerykañskich uchwalonych w trakcie wojny o niepodleg³oæ oraz w I poprawce do Konstytucji USA z 1791 r. Na gruncie polskiego prawa konstytucyjnego zapisy dotycz¹ce wolnoci zgromadzeñ pojawiaj¹ siê w art. 108 Konstytucji z 17 marca 1921 roku
(Dz.U. 1921 nr 44, poz. 267). Konstytucja kwietniowa z 1935 roku (Dz.U. 1935 nr 30, poz. 227)
nie zawiera³a ju¿ wyranych gwarancji dla wolnoci zgromadzeñ. W okresie PRL zagadnienie to
regulowa³ art. 83 Konstytucji z 1952 roku (Dz.U. nr 33, poz. 232 z pón. zm.) gwarantuj¹cy ogólnikowo obywatelom wolnoæ zgromadzeñ, wieców, pochodów i manifestacji.
11
Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
12
Patrz art. 37 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r.
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¿ycia publicznego. Oznacza to równie¿, ¿e ustawodawca konstytucyjny opowiedzia³ siê za w¹skim rozumieniem samego pojêcia zgromadzenia, konstytucyjna ochrona przys³uguje bowiem  jak wynika to z miejsca art. 57 w systematyce
konstytucji  zebraniom o charakterze politycznym, lub odnosz¹cym siê do dzia³añ pañstwa wzglêdem choæby ludzi pracy, które ze wzglêdu na lokalizacjê
i tematykê mo¿na w takich kategoriach postrzegaæ. Nie oznacza to, ¿e zebrania
prywatne pozostaj¹ poza konstytucyjn¹ ochron¹, w toku prac Komisji Konstytucyjnej podkrelano bowiem, ¿e mieszcz¹ siê one w ramach prawa do prywatnoci (art. 47)13.
W myl postanowieñ konstytucyjnych wolnoæ zgromadzeñ dotyczy dwóch
rodzajów zachowañ: organizowania zgromadzeñ i uczestniczenia w nich. Gwarancj¹ konstytucyjn¹, tym samym ochron¹ prawn¹, objête s¹ tylko zgromadzenia
o charakterze pokojowym, co nie budzi w¹tpliwoci, tak¿e z wymogiem zgodnoci ze standardami miêdzynarodowymi. Pokojowe zgromadzenie wyklucza jakiekolwiek naruszenie integralnoci fizycznej czy mienia (prywatnego lub publicznego) i stosowanie przymusu przez uczestników zgromadzenia wobec innych
uczestników zgromadzenia czy funkcjonariuszy publicznych. Jak wynika z orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego z 10 listopada 2004 r. zgromadzenie nie traci
jeszcze swojego pokojowego charakteru, nawet wtedy, gdy zdarzaj¹ siê pojedyñcze incydenty lub zak³ócenia spokoju. Przestaje byæ pokojowe dopiero wtedy,
gdy zak³ócenia staj¹ siê powa¿ne lub gdy np. dochodzi do aktów przemocy.
Samo jednak pod¿eganie do agresji lub prowokowanie agresywnych zachowañ
nie powoduje automatycznie uznania zgromadzenia za niepokojowe14. Naczelny
S¹d Administracyjny w Warszawie w wyroku z 5 stycznia 2011 r. potwierdzi³, ¿e
art. 57 Konstytucji RP nie daje podstaw do stwierdzenia, ¿e jakiekolwiek utrudnienia w ci¹g³oci ruchu drogowego stanowi¹ podstawê do wy³¹czenia konstytucyjnych wolnoci (w tym wolnoci zgromadzeñ)15.
Normatywny kszta³t wolnoci zgromadzeñ jest wyznaczony na podstawie
Konstytucji RP równie¿ przepisami o charakterze bardziej generalnym, odnosz¹cym siê do ogólnych zasad korzystania z praw i wolnoci. Art. 57 Konstytucji
RP nie zawiera ¿adnych klauzul ograniczaj¹cych, dlatego zastosowanie ma art. 31
Konstytucji RP, zgodnie z którym ka¿dy jest obowi¹zany szanowaæ wolnoci i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszaæ do czynienia tego, czego prawo
mu nie nakazuje. Dla okrelenia konstytucyjnych przes³anek dopuszczalnoci
13
Rozró¿nienie zebrañ prywatnych i zgromadzeñ jako zebrañ publicznych podkrela³ w toku
prac Komisji Konstytucyjnej jej ekspert, prof. P. Sarnecki. Zob. P. Czarny, B. Naleziñski, Wolnoæ
zgromadzeñ, Warszawa 1998, s. 65.
14
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 10 listopada 2004, Kp 1/04, OTK-A 2004 z. 10,
poz. 105.
15
Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z 5 stycznia 2011, I OSK 1907/10, LEX
Nr 952004.

77

ingerencji w treæ wolnoci zgromadzeñ fundamentalne znaczenie ma natomiast
zasada wyra¿ona w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zgodnie z ni¹ ograniczenia
w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie
dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹d dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej, albo wolnoci i praw innych osób. Ustawodawca mo¿e zatem wymagaæ aby ka¿de zgromadzenia mia³o formalnego organizatora, wykluczaj¹c jednoczenie mo¿liwoæ zaistnienia zgromadzenia
spontanicznego (na które uczestnicy umawiaj¹ siê poprzez sms-y, lub portale
spo³ecznociowe).
Dla ochrony wolnoci zgromadzeñ mog¹ byæ wykorzystane wszystkie gwarantowane przez Konstytucje RP rodki prawne. W sprawach dotycz¹cych zgromadzeñ osoby zainteresowane winny mieæ: po pierwsze, prawo zaskar¿enia decyzji i orzeczeñ wydanych w pierwszej instancji (art. 78), po drugie,
w przypadku naruszenia wolnoci zgromadzeñ ka¿dy winien mieæ zagwarantowane prawo do s¹du (art. 77 ust. 2) oraz mo¿liwoæ wyst¹pienia do Rzecznika
Praw Obywatelskich (art. 80). W wypadku za kwestionowania zgodnoci przepisów, stanowi¹cych prawn¹ podstawê ograniczeñ, z konstytucj¹  prawo skargi
konstytucyjnej (art. 79). Wreszcie w sytuacji ustalenia, ¿e w wyniku niezgodnej
z prawem ingerencji w³adz publicznych zosta³a wyrz¹dzona szkoda, mo¿na domagaæ siê jej naprawienia (art. 77 ust.1).
W literaturze polskiej podkrela siê istotne ró¿nice miêdzy wolnociami
a prawami. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e ze wzglêdu na ogóln¹ tendencjê do
poszerzania zakresu regulacji prawnej oraz do formu³owania pewnych obowi¹zków pañstwa tak¿e w odniesieniu do wolnoci, rozró¿nienie to traci obecnie na
ostroci. Trzeba tak¿e zaznaczyæ, ¿e konstytucje poszczególnych pañstw europejskich, a tak¿e deklaracje praw oraz konwencje miêdzynarodowe czêsto nie
odzwierciedlaj¹ wskazanego doktrynalnego podzia³u, u¿ywaj¹c terminu prawo
zgromadzania siê, choæ z teoretycznego punktu widzenia chodzi niew¹tpliwie
o wolnoæ.
Wolnoæ zgromadzeñ mo¿na zaliczyæ do elementarnych swobód gwarantowanych przez konstytucje wspó³czesnych pañstw europejskich o ustroju demokratycznym. Pierwszym przyk³adem europejskiej ustawy zasadniczej jest Konstytucja Grecji z 1975 r.16, która zawiera rozbudowan¹ regulacjê wolnoci
zgromadzeñ. W art. 11 gwarantuje ona obywatelom prawo pokojowego gromadzenia siê bez broni. Dalej konkretyzuje formy dopuszczalnej ingerencji s³u¿b
chroni¹cych porz¹dek publicznych. Po pierwsze, zastrzega siê, ze policja mo¿e
byæ obecna tylko na zgromadzeniach publicznych zorganizowanych na wolnym
powietrzu. Po drugie, przewidziano mo¿liwoæ wydania przez s³u¿by policyjne
16
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Konstytucja Grecji. Wyd. 2 zm. i uaktual. T³um. G. i W. Uliccy. Warszawa 2005.

zakazu zgromadzeñ w ca³ym kraju, je¿eli istnieje powa¿ne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa publicznego. Obostrzenie to uwarunkowane jest istnieniem odpowiedniego przepisu ustawy zwyk³ej. Po trzecie, jeli istnieje groba powa¿nego
zak³ócenia ¿ycia spo³ecznego i ekonomicznego, zakaz zgromadzeñ mo¿e dotyczyæ okrelonej czêci kraju.
Równie dok³adnie wolnoæ zgromadzeñ zosta³a uregulowana w Konstytucji
W³och z 1947 r.17 W art. 17 zapewnia obywatelom prawo zbierania siê pokojowo i bez broni. Konstytucja W³och dokonuje nie doæ jasnego rozró¿nienia miejsc
publicznych i miejsc dostêpnych dla publicznoci. Generalnie zamiar zorganizowania zgromadzenia nie jest obarczony obowi¹zkiem uprzedniego zg³oszenia w³adzom. Dotyczy to równie¿ zgromadzeñ w miejscach dostêpnych dla publicznoci.
Jedynie o zgromadzeniach odbywaj¹cych siê w miejscach publicznych nale¿y zawiadamiaæ organy pañstwowe, które mog¹ wydaæ zakaz wy³¹cznie z uzasadnionych przyczyn zwi¹zanych z bezpieczeñstwem lub obyczajnoci¹ publiczn¹.
Z kolei art. 21 Konstytucji Hiszpanii z 1978 r.18 uznaje prawo do zgromadzeñ pokojowych bez broni, bez koniecznoci uzyskania uprzedniej zgody. Zgromadzenia w miejscach ruchu publicznego wymagaj¹ zawiadomienia w³adzy, która mo¿e wydawaæ zakaz wy³¹cznie wtedy, gdy istniej¹ uzasadnione obawy
zak³ócenia porz¹dku publicznego, ale tylko takie, które stwarzaj¹ zagro¿enie dla
osób lub mienia.
Warto równie¿ przyjrzeæ siê przepisom ustaw zasadniczych pañstw Europy
rodkowo  Wschodniej po³¹czonych wspólna histori¹ wychodzenia z tzw. realnego socjalizmu. Konstytucja S³owacji z 1992 r.19 gwarantuj¹c w art. 28 wolnoæ pokojowych zgromadzeñ, wyranie dopuszcza ograniczenia, jeli chodzi
o jej realizacjê w miejscach publicznych, stwierdza jednak wprost, ¿e organizowanie zgromadzeñ nie mo¿e byæ uzale¿nione od uzyskania wczeniejszego zezwolenia. Podobne przepisy posiada Karta Podstawowych Praw i Wolnoci, stanowi¹ca czêæ porz¹dku konstytucyjnego Republiki Czeskiej20. Karta w art. 19 porêcza
prawo do pokojowego zgromadzenia siê oraz przewiduje dopuszczalnoæ jego
ograniczania21, akcentuj¹c jednak zakaz ustanawiania systemu koncesyjnego. Konstytucja Litwy z 1992 r.22 zakazuje zabraniaæ b¹d utrudniaæ obywatelom gromadzenia siê bez broni, na pokojowych zgromadzeniach. Odsy³a tak¿e wyranie do
regulacji Miêdzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich.
Konstytucja W³och, T³um. Z. Witkowski. Warszawa 2004.
Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978, T³um. T. Mo³dawa. Warszawa 1993.
19
Konstytucja Republiki S³owackiej z 1 wrzenia 1992 roku, Wyd. 2 zm. i uaktual. T³um.
K. Skotnicki. Warszawa 2003.
20
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/czechy-b.html
21
Ograniczenie prawa do zgromadzenia siê nastêpuje pod takimi warunkami, jakie s¹ przewidziane w Miêdzynarodowym Pakcie Praw Politycznych i Obywatelskich.
22
Konstytucja Republiki Litewskiej, Wyd. 2 zm. i uaktual. T³um. H. Wisner. Warszawa 2006.
17
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Reasumuj¹c powy¿sze regulacje poszczególnych ustaw zasadniczych demokratycznych pañstw europejskich nale¿y stwierdziæ, i¿ wolnoæ zgromadzeñ nale¿y do katalogu gwarantowanych konstytucyjnie praw podstawowych. Poza tym
znamienne jest s¹siadowanie artyku³ów dotycz¹cych wolnoci zgromadzeñ oraz
wolnoci zrzeszania siê. Wskazuje to na wzajemne uzupe³nianie siê tych dwóch
wolnoci, czego dowodem s¹ przepisy poszczególnych konstytucji pañstw europejskich.
Polski ustrojodawca d¹¿¹c do stworzenia jakociowej zmiany po negatywnych regulacjach i praktykach Polski Ludowej, a tak¿e maj¹c na celu potrzebê
stworzenia spo³eczeñstwa obywatelskiego23, dostrzeg³ potrzebê wykorzystania
w szerokim zakresie czynnika organizacji24. Temu celowi s³u¿y³o wprowadzenie
do ustawy zasadniczej szeregu przepisów odnosz¹cych siê do szeroko pojêtej
wolnoci zrzeszania siê. We wspó³czesnym pañstwie demokratycznym ró¿norodne zrzeszenia, bêd¹c wyrazem wieloci pogl¹dów, postaw, interesów rozmaitych
grup w pluralistycznych spo³eczeñstwach, tworz¹c w swym ca³okszta³cie spo³eczeñstwo obywatelskie, s¹ uznawane przez pañstwo i wiadomie przezeñ popierane. Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego jest wyrazem pewnego pierwszeñstwa
obywateli w stosunku do pañstwa, postrzeganego przy tym jako w³adza zarz¹dzaj¹ca wspólnymi sprawami25.
We wspó³czesny model spo³eczeñstwa obywatelskiego odpowiadaj¹cego
wymogom skomplikowanego, globalizuj¹cego siê i pe³nego sprzecznoci wiata,
wpisany jest pluralizm pogl¹dów. Pluralizm jako zasada ustrojowa zapewnia
zarówno odbicie ró¿norodnych racji, zapatrywañ i opinii spo³ecznych, jak te¿
pozwala na pe³ne ustosunkowanie siê do spo³ecznie, politycznie czy gospodarczo istotnych kwestii. Ró¿norodnoæ pogl¹dów i stanowisk jest niezbêdnym warunkiem pe³nego rozwoju ka¿dej istoty ludzkiej. Kluczowym znaczeniem dla realizacji zasady pluralizmu s¹ gwarantowane prawnie wolnoci zrzeszania siê i zgromadzeñ. Wspó³czesne pañstwo demokratyczne winno byæ wolne zarówno od absolutystycznego uto¿samiania dobra jednostki z dobrem pañstwa, jak i od jednomylnoci systemów totalitarnych dyktuj¹cych jednostce jedyny s³uszny pogl¹d.
Zob. P. Winczorek, Wstêp do nauki o pañstwie, Warszawa 1996, s. 170171.
W polskich ustawach zasadniczych po raz pierwszy wspomniano o zrzeszaniu siê w konstytucji z marca 1921 r. W jej art. 108 okrelono, ¿e obywatele maj¹ prawo koalicji, zgromadzania
siê i zawi¹zywania stowarzyszeñ i zwi¹zków. Wykonanie tych praw okrela ustawa. Prawo zrzeszania siê ujêto bardzo ogólnie, odnosz¹c je do koalicji, stowarzyszeñ i zwi¹zków. Konstytucja
z kwietnia 1935 r. w art. 5 stanowi³a, ¿e pañstwo zapewnia obywatelom mo¿noæ rozwoju ich
wartoci osobistych oraz wolnoæ sumienia, s³owa i zrzeszeñ. Granic¹ tych wolnoci jest dobro
powszechne. Ponadto w art. 9 wspomniano, ¿e  pañstwo d¹¿y do zespolenia wszystkich obywateli w harmonijnym wspó³¿yciu na rzecz dobra powszechnego.
25
Z ide¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego ³¹czy siê zasada subsydiarnoci, polegaj¹ca na uznawaniu, ¿e powo³ane do prowadzenia spraw publicznych maj¹ byæ przede wszystkim struktury najbli¿sze jednostce, na których dzia³anie mo¿e ona wywieraæ stosowny do tej bliskoci wp³yw. Zob.
P. Sarnecki, Wolnoæ zrzeszania siê, Warszawa 1998, s.10.
23
24
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Nadanie wolnoci zrzeszania siê formy prawnej oznacza przede wszystkim
zagwarantowanie podmiotom uprawnionym takiej sfery aktywnoci, w której
mo¿liwe bêdzie kolektywne realizowanie wspólnych celów lub rozwijanie
i kszta³towanie wspólnych zainteresowañ w rozmaitych dziedzinach ¿ycia.
W sferze tej wy³¹czona b¹d istotnie ograniczona bêdzie ingerencja z zewn¹trz,
zarówno pochodz¹ca od organów pañstwa, jak i od innych podmiotów. Ingerencja taka powinna byæ zawsze legitymowana konkretnym upowa¿nieniem ze strony prawodawcy, który  kieruj¹c siê trosk¹ o ochronê innych dóbr i wartoci,
z którymi korzystanie z wolnoci zrzeszania siê mog³oby kolidowaæ  winien
wyranie okreliæ zakres i formy dopuszczalnej ingerencji26.
Doktryna prawa kszta³towana przez wielu autorów27 oraz orzecznictwo s¹dowe28 powszechnie przyjmuje, ¿e na wolnoæ zrzeszania siê sk³adaj¹ siê poni¿sze zasadnicze elementy:
1. Wolnoæ tworzenia zrzeszeñ, tj. zwo³ywanie komitetów za³o¿ycielskich,
okrelanie celu i formy prawnej przysz³ego zrzeszenia;
2. Swoboda ich dzia³alnoci;
3. Wolnoæ przystêpowania do ju¿ istniej¹cych zrzeszeñ, na podstawie swobodnej decyzji powziêtej przez jednostkê. Nie mo¿e to jednak naruszaæ ustalonych w danym zrzeszeniu zasad przyjmowania nowych cz³onków;
4. Wolnoæ nieskrêpowanego wystêpowania z zrzeszeñ;
5. Swoboda decydowania przez cz³onków zrzeszenia o zakoñczeniu jego
dzia³alnoci.
Z wyliczenia tego wynika, ¿e zrzeszenia musz¹ byæ strukturami opartymi na
dobrowolnoci. Jednak¿e nie mo¿na na tej podstawie wnioskowaæ, ¿e zrzeszenia
powinny opieraæ siê na formalnej równoci wszystkich ich cz³onków, aczkolwiek powinni oni posiadaæ zagwarantowan¹ mo¿liwoæ wspó³decydowania
o wa¿nych kwestiach funkcjonowania tworzonych przez nich zrzeszeñ.
Wolnociowy charakter zrzeszania siê przes¹dza tak¿e, i¿ korzystanie z form
kolektywnego wspó³dzia³ania powinno stanowiæ przejaw aktywnoci samych
podmiotów uprawnionych. Tym samym, uznaæ nale¿y, i¿ nie stanowi formy realizacji tego rodzaju wolnoci dzia³alnoæ struktur, które zostaj¹ powo³ane do
¿ycia decyzj¹ organów pañstwa oraz przynale¿noæ do których jest obligatoryjna, gdy¿ z interpretacji tej swobody wynika zakaz zmuszania kogokolwiek do
cz³onkostwa w zrzeszeniu.
P. Czarny, B. Naleziñski, Wolnoæ zrzeszania siê, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolnoci obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 501.
27
Zob. W. Studziñski, Wolnoæ zgromadzeñ i stowarzyszania siê, [w:] A. Florczak , B. Bolechow (red.), Prawa i wolnoci I i II generacji, Toruñ 2006, s. 191; M. Chmaj, Wolnoæ tworzenia
i dzia³ania partii politycznych. Studium porównawcze, Olsztyn 2006, s. 57.
28
Zob. Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 3 czerwca 1998 r., K 34/97, OTK 1998, Nr 4,
poz. 49.
26
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U samej genezy wolnoci zrzeszania tkwi równie¿ element negatywny. Wi¹¿e siê on z koniecznoci¹ zagwarantowania poszczególnym jednostkom mo¿liwoci pozostawania poza tworz¹cymi siê strukturami zbiorowymi. Ten aspekt
wolnoci zrzeszania siê implikuje niew¹tpliwie koniecznoæ zapewnienia dobrowolnego charakteru przynale¿noci ka¿dego zainteresowanego do tworzonych
zrzeszeñ. Okolicznoæ ta przes¹dza miêdzy innymi o niezasadnoci w³¹czania do
zakresu wolnoci zrzeszania siê takich struktur i instytucji, w których cz³onkostwo nie opiera siê na zasadzie dobrowolnoci, natomiast wi¹¿e siê z zasad¹
przynale¿noci (czêsto z mocy samego prawa).
Nawi¹zuj¹c do pozytywnej strony wolnoci zrzeszania siê stwierdziæ trzeba,
i¿ we wspó³czesnym pañstwie nie ogranicza siê ona wy³¹cznie do gwarantowania podmiotom uprawnionym mo¿liwoci tworzenia dowolnych, bli¿ej przez
pañstwo nieokrelonych struktur. Rola pañstwa i prawa jest w tej mierze aktywna, polega na ustanowieniu pozytywnych rozwi¹zañ, stanowi¹cych swoist¹ normatywn¹ propozycjê zg³oszon¹ pod adresem podmiotów pragn¹cych korzystaæ
z wolnoci zrzeszania siê. Dzia³anie pañstwa w tej mierze widzieæ mo¿na dwojako. Z jednej strony, stanowi ona u³atwienie dla samych podmiotów korzystaj¹cych z wolnoci zrzeszania siê. Nie musz¹ one samodzielnie kreowaæ struktur
organizacyjnych, w ramach których chcia³yby wspólnie rozwijaæ swoje zainteresowania. Z drugiej za strony, aktywnoæ prawodawcy s³u¿y równie¿ samym organom pañstwa, którym ³atwiej jest nadaæ realizacji wolnoci zrzeszania siê pewne
ustalone ramy, sprzyjaj¹ce pewnej przewidywalnoci spo³ecznych dzia³añ.
Egzegeza konstytucyjnej regulacji funkcjonowania zrzeszeñ pozwala wyodrêbniæ pewne charakterystyczne dla nich cechy. Pierwsza z nich wynika z samej
istoty pojêcia wolnoci i oznacza, ¿e zrzeszenia musz¹ byæ strukturami o dobrowolnej przynale¿noci. Druga cecha wskazuje na samodzielnoæ i samorz¹dnoæ
zrzeszeñ co oznacza, ¿e musz¹ byæ one stworzone w celu realizacji wspólnie
ustalonych zamierzeñ, które osi¹gane bêd¹ za pomoc¹ wybranych przez ich
cz³onków rodków. Wreszcie trzecia cecha akcentuje to, ¿e cz³onkowie danego
zrzeszenia winni przyj¹æ okrelony sposób, odpowiadaj¹cy pewnym minimalnym standardom demokracji, podejmowania decyzji uznawanych za wspólne.
Zdaniem P. Czarnego oraz B. Naleziñskiego polska ustawa zasadnicza nawi¹zuje w poredni sposób do przyjêtego w Konstytucji marcowej29 oddzielenia
wolnoci stowarzyszeñ oraz prawa koalicji30. W obu przypadkach chodzi
o stworzenie jednostkom mo¿liwoci wspólnego zorganizowanego dzia³ania, a kryterium tego rozró¿nienia jest cel utworzenia okrelonej organizacji
29
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r. (Dz.U. 1921 nr 44,
poz. 267).
30
Polska konstytucja z 1921 r. stanowi³a w artykule 108, ¿e obywatele maj¹ prawo koalicji,
zgromadzenia siê i zawi¹zywania stowarzyszeñ i zwi¹zków.
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spo³ecznej. W pierwszym przypadku, chodzi przede wszystkim o realizacjê indywidualnych potrzeb osób o charakterze osobistym (niemaj¹tkowym), a najlepszym przyk³adem s¹ tu stowarzyszenia. W drugim przypadku, to jest organizacjach typu koalicji, celem jest przede wszystkim ochrona wspólnych dla
okrelonej grupy interesów zawodowych lub ekonomicznych, a wiêc zabieganie
o okrelone prawnie i faktycznie warunki wykonywania pracy, zawodu lub innej
dzia³alnoci zarobkowej. Klasycznym i wzorcowym przyk³adem tego rodzaju s¹
zwi¹zki zawodowe, historycznie pierwsze nowoczesne zrzeszenia tego typu31.
Konstytucje pañstw europejskich, podobnie jak umowy miêdzynarodowe,
znacznie czêciej mówi¹ o prawie ni¿ o wolnoci zrzeszania siê. Przyk³adowo,
Konstytucja Estonii32 okrela w paragrafie 48, ¿e: Ka¿dy ma prawo zrzeszaæ siê
w niekomercyjnych stowarzyszeniach i zwi¹zkach. Podobnie Konstytucja Grecji33, wed³ug której (art. 12 ust. 1): Grecy maj¹ prawo, przestrzegaj¹c obowi¹zuj¹cych ustaw, do tworzenia niedochodowych zwi¹zków i stowarzyszeñ; korzystanie z tego prawa nie wymaga uprzedniego zezwolenia oraz Konstytucja
Hiszpanii34 (art. 22 ust. 1), w której: Uznaje siê prawo do zrzeszania siê.
Konstytucja Litwy35 natomiast okrela (art. 35), ¿e: Obywatelom gwarantuje siê
prawo do swobodnego zrzeszania siê w stowarzyszenia, partie polityczne b¹d
zrzeszenia, o ile ich cele i dzia³alnoæ nie s¹ sprzeczne z Konstytucj¹ i ustawami.
Nikt nie mo¿e byæ zmuszony do przynale¿noci do jakiegokolwiek stowarzyszenia, partii politycznej b¹d zrzeszenia. O prawie do zrzeszania siê mówi¹ ponadto miêdzy innymi Konstytucje Belgii36 (art. 27), S³owacji37 (art. 29), czy
Ukrainy38 (art.36).
W Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.39 zrzeszanie siê zosta³o ujête
jako wolnoæ polityczna. Tym samym ustrojodawca dokona³ znacz¹cego rozró¿nienia pomiêdzy prawem a wolnoci¹ zrzeszania siê. Przyznanie obywatelom
prawa zrzeszania siê oznacza, ¿e ustawodawca jest uprawniony do dok³adnego
uregulowania wszelkich przejawów korzystania z tego prawa. Obywatele nie
mog¹ przy tym wychodziæ poza przyznane im mo¿liwoci dzia³ania. Znacznie szerszy wymiar ma wolnoæ zrzeszania siê. Okrelaj¹c wolnoæ obywatelsk¹
ustawodawca nie jest uprawniony do uregulowania wszelkich przejawów aktywnoci obywateli w danej p³aszczynie dzia³añ (wolnoci), ale jedynie do zakrelenia
31
P. Czarny, B. Naleziñski, Wolnoæ zrzeszania siê, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolnoci , s. 595.
32
Konstytucja Republiki Estoñskiej z 28 czerwca 1992 r., Warszawa 1997, s. 41.
33
Konstytucja Grecji z 9 lipca 1975 r., Warszawa 1992, s. 11.
34
Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978 r., Warszawa 1993, s. 40.
35
Konstytucja Republiki Litewskiej z 25 padziernika 1992 r., Warszawa 1994, s. 31.
36
Konstytucja Belgii z 7 lutego 1831 r., Warszawa 1996, s. 27.
37
Konstytucja Republiki S³owackiej z 1 wrzenia 1992 r., Warszawa 1993, s. 41.
38
Konstytucja Ukrainy z 28 czerwca 1996 r., Warszawa 1999, s. 41.
39
Dz.U. nr 78, poz. 483.
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ram, których obywatelowi nie wolno przekraczaæ. W okrelonych granicach obywatele maj¹ zatem nieograniczon¹ swobodê wyboru co do form i metod korzystania z przyznanej im wolnoci40.
Konstytucja RP w art. 58 ust. 1 zastrzeg³a, i¿ ka¿demu zapewnia siê wolnoæ zrzeszania siê. Z przepisu tego wynikaj¹ dwa wnioski. Po pierwsze, zrzeszanie siê nie jest tylko wolnoci¹ obywatelsk¹, ale mo¿e byæ tak¿e udzia³em
osób nie posiadaj¹cych ¿adnego obywatelstwa oraz cudzoziemców (ograniczenia
w tej kwestii przynosz¹ jednak inne przepisy ustawy zasadniczej, np. art. 11 ust. 141).
Po drugie, nie stworzono granic dla form zrzeszania siê, tym samym zezwalaj¹c
spo³eczeñstwu na swobodê organizowania siê i zró¿nicowanie jego form w ró¿nych sferach ¿ycia42. Jak s³usznie stwierdzi³ S¹d Apelacyjny w Warszawie
z art. 58 i 12 Konstytucji RP wynika, ¿e wolnoæ zrzeszania siê jest przyk³adem
swobody, która umo¿liwia postêpowanie wed³ug w³asnej woli zainteresowanych
osób, niezale¿nie od pañstwa i jego ustaw oraz nie mo¿e byæ jednostkom przyznawana i cofana. W przypadku sporu organ pañstwowy powinien wskazaæ podstawê prawn¹ dla ograniczenia wolnoci43.
Konstytucja RP w art. 12 zapewniaj¹c wolnoæ tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych, organizacji spo³eczno-zawodowych rolników, stowarzyszeñ,
ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeñ oraz fundacji, gwarantuje
ró¿nym zorganizowanym grupom spo³ecznym artykulacjê i realizacjê ich interesów oraz wyra¿anie opinii poprzez struktury, które to umo¿liwiaj¹. Zak³ada przy
tym ró¿norodnoæ form organizacyjnych wolnoci zrzeszania siê. Jednoczenie
przyznaæ nale¿y racjê twierdzeniu B. Banaszaka, ¿e nie mo¿na uznaæ wyliczenia
dokonanego w art. 12 za wyczerpuj¹ce, gdy¿ wówczas ogranicza³oby to, wbrew
intencji ustrojodawcy, zakres wolnoci gwarantowanej w art. 1244. Dlatego te¿
sam ustrojodawca u¿ywa zwrotu innych dobrowolnych zrzeszeñ.
Z art. 12 Konstytucji RP, zgodnie z orzecznictwem Naczelnego S¹du Administracyjnego45, wyprowadziæ mo¿na cechy, które powinny posiadaæ organizacje
objête jego regulacj¹:
 dobrowolnoæ przynale¿noci;
 do ka¿dej formy organizacyjnej odnosi siê zespó³ norm ustawowych okrelaj¹cych jej strukturê, zakres praw i obowi¹zków stanowi¹cych o jej organizacyjnej odrêbnoci;
Zob. P. Sarnecki, Wolnoæ zrzeszania siê..., s. 25.
Rzeczpospolita Polska zapewnia wolnoæ tworzenia i dzia³ania partii politycznych. Partie
polityczne zrzeszaj¹ na zasadach dobrowolnoci i równoci obywateli polskich w celu wp³ywania
metodami demokratycznymi na kszta³towanie polityki pañstwa.
42
Zob. A. £opatka, Jednostka. Jej prawa cz³owieka, Warszawa 2002, s. 178.
43
Postanowienie SA w Warszawie z 24 kwietnia 1998 r., I ACa 17/98.
44
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 98.
45
Uchwa³a Naczelnego S¹du Administracyjnego z 12 grudnia 2005 r., II OPS 4/05, ONSAiWSA
2006, Nr 2, poz. 37.
40
41
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 statuty okrelaj¹ce cele i dzia³alnoæ organizacji powinny byæ zgodne
z celami pañstwa i z prawem;
 w dzia³alnoci statutowej organizacje s¹ niezale¿ne od organów w³adzy
publicznej i innych podmiotów;
 organy organizacji pochodz¹ z wyborów dokonywanych na demokratycznych zasadach przez wszystkich cz³onków organizacji, gdy¿ ich ogó³ zajmuje
najwy¿sz¹ pozycjê w organizacji;
 pañstwo poprzez organy w³adzy publicznej nadzoruje lub kontroluje poszczególne organizacje.
Zakres podmiotowy wolnoci zrzeszania siê obejmuje bezsprzecznie osoby
fizyczne. Nasuwa siê jednak pytanie, czy tak¿e dotyczy to osób prawnych. Bogus³aw Banaszak wskazuje, ¿e Konstytucja RP w ¿adnej ze swoich norm nie reguluje tego zagadnienia46. W art. 172 reguluje jedynie prawo zrzeszania siê jednostek samorz¹du terytorialnego i ustawodawca rozwijaj¹c te regulacje w przypadku stowarzyszeñ gmin i stowarzyszeñ powiatów, przyj¹³ jako zasadê stosowania odpowiednio przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo
o stowarzyszeniach47 wszêdzie tam, gdzie danej materii nie obejmuj¹ szczególne
unormowania dotycz¹ce samorz¹du terytorialnego. Podobne rozwi¹zanie, zdaniem B. Banaszaka, wydaje siê sensowne w przypadku osób prawnych prawa
cywilnego48. Skoro sprawa dotycz¹ca ich zrzeszeñ nie jest uregulowana w Konstytucji RP nie mo¿na im odmówiæ powo³ania siê na art. 58. Rozszerzenie podmiotowego zakresu wolnoci zrzeszania siê na osoby prawne oznacza nie tyle
intensyfikacjê ochrony ich praw i wolnoci, co wzmocnienie ochrony osób fizycznych wchodz¹cych w ich sk³ad.
Ustrojodawca podzieli³ zrzeszenia na dwa g³ówne rodzaje: podlegaj¹ce s¹dowej rejestracji oraz niepodlegaj¹ce s¹dowej rejestracji. Rodzaje tych pierwszych powinna okreliæ ustawa, w której ponadto powinny siê znaleæ regulacje
odnosz¹ce siê do trybu tej rejestracji oraz form nadzoru nad zarejestrowanymi
ju¿ zrzeszeniami (art. 58 ust. 3). Wynika st¹d wniosek, ¿e na podstawie bezporedniego stosowania Konstytucji mo¿na tworzyæ wszelkiego rodzaju zrzeszenia,
które nie tylko nie podlegaj¹ s¹dowej rejestracji, ale równie¿ jakiemukolwiek
nadzorowi ze strony organów pañstwa. Ich tworzenie i funkcjonowanie pozostawiono poza zakresem prawnej regulacji49.
Wolnoæ zrzeszania siê nie zosta³a zakrelona w sposób bezgraniczny.
Po pierwsze, Konstytucja RP z 1997 r. zawiera ogólne wskazanie granic wolnoci
46
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej..., s. 294. Por. Ten¿e, Prawa cz³owieka i obywatela w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Przegl¹d Sejmowy 1997, nr 5, s. 56.
47
Dz.U. 2001 Nr 79, poz. 855 z pón. zm.
48
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej..., s. 294.
49
P. Czarny, Konstytucyjny status jednostki w pañstwie polskim, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo
konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004, s. 94.
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zrzeszania siê (odnosz¹ce siê do wszelkich form realizacji tej wolnoci), wyra¿aj¹c w art. 58 ust. 2 zakaz tworzenia i dzia³alnoci zrzeszeñ, których cel lub
dzia³alnoæ s¹ sprzeczne z Konstytucj¹ lub ustaw¹. Po drugie, w odniesieniu do
szczególnych form zrzeszeñ, Konstytucja RP indywidualizuje ograniczenia
w korzystaniu z tej wolnoci.
Ustrojodawca zastrzega jednoczenie w art. 58 ust. 2, ¿e o odmowie rejestracji lub zakazie dzia³ania takiego zrzeszenia orzeka s¹d. Powstaje tutaj pytanie,
czy s¹d mo¿e orzec zakaz dzia³ania zrzeszenia, utworzonego i dzia³aj¹cego wy³¹cznie na podstawie przepisów Konstytucji? Marek Chmaj odpowiada na to
pytanie negatywnie. Pisze on, ¿e: skoro tego rodzaju zrzeszenia pozostawiono
poza zakresem prawnej regulacji, to równie¿ wy³¹czono je spod jurysdykcji
s¹dów. Nie wyklucza to jednak mo¿liwoci wszczêcia postêpowania przeciwko
osobom tworz¹cym takie zrzeszenie lub wchodz¹cym w sk³ad jego zarz¹du.
Je¿eli dzia³alnoæ tych osób jest sprzeczna z Konstytucj¹ lub ustaw¹, to nic nie
stoi na przeszkodzie, by wszcz¹æ przeciwko nim, na wniosek uprawnionego
podmiotu, postêpowanie karne lub cywilne50.
Oprócz przytoczonego powy¿ej konstytucyjnego zakazu dzia³alnoci zrzeszeñ, których treæ lub cel bêdzie sprzeczny z Konstytucj¹ lub ustaw¹, wskazaæ
nale¿y równie¿ na treæ art. 13 Konstytucji RP, który wprawdzie zasadniczo ma
zastosowanie wobec partii politycznych, ale mia³o mo¿na uznaæ, ¿e dotyczy on
równie¿ innych organizacji takich jak np. zwi¹zki zawodowe51. Ograniczenia
wynikaj¹ce z tego artyku³u koncentruj¹ siê wokó³ programu zrzeszenia i zgodnie
z jego treci¹ zakazuje siê istnienia partii politycznych i innych organizacji:
 odwo³uj¹cych siê w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk
dzia³ania nazizmu, faszyzmu i komunizmu;
 takich, których program lub dzia³alnoæ zak³ada lub dopuszcza nienawiæ
rasow¹ i narodowociow¹, stosowanie przemocy w celu zdobycia w³adzy lub
wp³ywu na politykê pañstwa;
 takich, których program lub dzia³alnoæ zak³ada lub dopuszcza utajnienie
struktur lub cz³onkostwa.
Przyznana w art. 58 ust. 1 zasada wolnoci zrzeszania siê znalaz³a swoje
uszczegó³owienie w innych artyku³ach ustawy zasadniczej. Przede wszystkim w:
 art. 11 ust. 1: Rzeczypospolita Polska zapewnia wolnoæ tworzenia
i dzia³ania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszaj¹ na zasadach dobrowolnoci i równoci obywateli polskich w celu wp³ywania metodami demokratycznymi na kszta³towanie polityki pañstwa;
50
M. Chmaj, Wolnoæ zrzeszania siê, [w:] M. Chmaj, W. Or³owski, W. Skrzyd³o, Z. Witkowski, A. Wróbel (red.), Wolnoci i prawa polityczne, Kraków 2002, s. 57.
51
K. Flaga-Gieruszyñska, T. Aniukiewicz, Wp³yw wolnoci zrzeszania siê przedsiêbiorców na
tok postepowania cywilnego w aspekcie spraw gospodarczych, [w:] E. Ca³a-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolnoci. Zbiór studiów, Toruñ 2008, s. 237.
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 art. 12: Rzeczypospolita Polska zapewnia wolnoæ tworzenia i dzia³ania
zwi¹zków zawodowych, organizacji spo³eczno-zawodowych rolników, stowarzyszeñ, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeñ oraz fundacji;
 art. 59 ust. 1: Zapewnia siê wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych, organizacjach spo³eczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców.
Konstytucja RP z 1997 r. jako ustawa zasadnicza pañstwa demokratycznego
nie tylko przyznaje swobodê tworzenia rozmaitych zrzeszeñ, ale te¿ traktuje ich
funkcjonowanie jako jeden z elementów ustroju. To t³umaczy, wed³ug A. Domañskiej52, fakt gwarantowania wolnoci zrzeszania siê w dwóch artyku³ach
konstytucyjnych: 12 i 58. Konstytucja nie zadowala siê bowiem jedynie formalnym zagwarantowaniem wolnoci tworzenia dowolnych zrzeszeñ (art. 58), ale
zak³ada, ¿e ci którzy rzeczywicie skorzystaj¹ z tej mo¿liwoci bêd¹ tworzyæ
¿yw¹ tkankê Narodu  suwerena swego pañstwa. Wed³ug P. Sarneckiego taki jest
wydwiêk art. 12 i tak nale¿y go interpretowaæ53. Literalna interpretacja art. 58
tworzy wra¿enie powtórzenie treci art. 12. Na podstawie tego pierwszego bowiem ka¿demu zapewnia siê wolnoæ zrzeszania siê  a na podstawie art. 12
Rzeczypospolita Polska zapewnia wolnoæ tworzenia [...] dobrowolnych zrzeszeñ.
Interpretacja literalna prowadzi do wniosku, ¿e który z tych przepisów jest
niepotrzebny. Jednak wed³ug A. Domañskiej nale¿y tak¹ interpretacjê uzupe³niæ
interpretacj¹ systematyczn¹, bior¹c pod uwagê miejsce jednego i drugiego artyku³u w akcie konstytucyjnym. Artyku³ 12 znajduje siê wród przepisów charakteryzuj¹cych Rzeczpospolit¹, formu³uj¹cych nie tylko zasady konstytucyjne, ale
tak¿e przybli¿aj¹cych wiadomoæ, jak¹ ta Rzeczpospolita faktycznie jest. Ma
to istotne znaczenie dla stosowania norm konstytucyjnych. Wskazuje bowiem,
¿e to stosowanie przebiegaæ ma w takim oto, wskazanym przez Konstytucjê
rodowisku spo³eczno-politycznym i wobec tego, odpowiednio do wymogów
tego rodowiska, przebiegaæ ma proces stosowania dalszych norm konstytucyjnych. Jednym z elementów tego rodowiska jest funkcjonowanie najrozmaitszych organizacji spo³ecznych54. Artyku³ 12 wyra¿a wiêc istotny rys ustroju
spo³ecznego naszego pañstwa, okrelanego jako spo³eczeñstwo obywatelskie
 wskazanie, ¿e aktywnoæ obywatelska znajduje swe ujcie w wielu rodzajach
zrzeszeñ55.

52

s. 151.

A. Domañska, Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski, Warszawa 2001,

P. Sarnecki, Wolnoæ zrzeszania siê ., s. 29.
A. Domañska, Konstytucyjne podstawy..., s. 151152.
55
P. Sarnecki, Wolnoæ zrzeszania siê..., s. 29; zob. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 406.
53
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Inne zdanie ma w tej kwestii M. Chmaj, który pisze, ¿e: przepisy dotycz¹ce
formy organizowania siê przez obywateli [...] nie wi¹¿¹ siê w jedn¹ logiczn¹
ca³oæ. Na plan pierwszy wybija siê b³¹d w systematyce przepisów. Najbardziej
ogólny przepis art. 58 ust. 1 umieszczono nie w rozdziale I Konstytucji, poród
zasad naczelnych, ale w rozdziale II wród wolnoci i praw politycznych. Jednoczenie w rozdziale I znalaz³y miejsce szczegó³owe przepisy dotycz¹ce wolnoci
tworzenia i dzia³ania partii politycznych, zwi¹zków zawodowych56.
Do zagadnienia relacji pomiêdzy wyra¿onymi w Rozdziale I Konstytucji RP
zasadami ustrojowymi a przepisami szczegó³owymi, w tym Rozdzia³u II, szeroko
odniós³ siê Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzaj¹c, ¿e interpretacja zasad Konstytucji winna byæ prowadzona zgodnie z za³o¿eniem, w myl którego, je¿eli
okrelona problematyka uregulowana jest przez bardziej szczegó³owe, bli¿sze
okrelonym zagadnieniom, normy konstytucyjne, to s¹ one w³aciwym wzorcem
kontroli zgodnoci z Konstytucj¹ ustaw dotycz¹cych tej problematyki. Nie nale¿y w takich sytuacjach odwo³ywaæ siê do naczelnych zasad ustrojowych, które
równie¿  choæ w sposób bardziej abstrakcyjny i mniej precyzyjny  danej
problematyki dotycz¹. [ ] Nale¿y za³o¿yæ, ¿e racjonalny ustawodawca konstytucyjny nie powtarza w ró¿nych przepisach takich samych norm o randze konstytucyjnej. St¹d nie do zaakceptowania jest stanowisko, zak³adaj¹ce, i¿ jedna norma o randze konstytucyjnej mo¿e w takim samym kszta³cie byæ pochodn¹ wielu
traktowanych odrêbnie przepisów Konstytucji. Oznacza³oby to bowiem, ¿e jeden
z tych przepisów jest  przynajmniej czêciowo  zbêdny, gdy¿ jego treæ jest
tylko prostym powtórzeniem innych rozwi¹zañ konstytucyjnych57.
Trybuna³ Konstytucyjny prezentuje stanowisko g³osz¹ce, ¿e status cz³owieka i obywatela w Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczony jest w pierwszej kolejnoci przez normy Rozdzia³u II Konstytucji RP, które tworz¹ zasadnicz¹ podstawê do formu³owania konstytucyjnych wolnoci i praw, których naruszenie mo¿e
byæ podstaw¹ skargi konstytucyjnej. Natomiast zasady ustrojowe mog¹ oddzia³ywaæ na ten status, a zw³aszcza mog¹ poszerzaæ sferê wolnoci jednostki, wp³ywaæ na zakres okrelonych praw lub dopuszczalnoæ ograniczeñ, jednak¿e
 wed³ug Trybuna³u Konstytucyjnego  nie mog¹ mieæ pierwszeñstwa wobec
przepisów Rozdzia³u II, a maj¹ jedynie uzupe³niaj¹ce znaczenie w sferze wolnoci i praw jednostki. Przepisy Rozdzia³u I nie s¹ wiêc alternatywn¹ wobec przepisów Rozdzia³u II podstaw¹ formu³owania wolnoci i praw jednostki, ale ród³em uzupe³niaj¹cym tych praw, tj. znajduj¹ zastosowanie w sprawach w Rozdziale II nieuregulowanych albo wprowadzaj¹ szczególne uregulowania dotycz¹ce zakresu danego prawa lub jego ograniczeñ58.
M. Chmaj, Wolnoæ zrzeszania , s. 5859.
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 29 kwietnia 2003 r., SK 24/02, OTK  A 2003, Nr 4,
poz. 33.
58
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 29.04.2003 r., SK 24/02, OTK-A 2003, Nr 4, poz. 33.
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2.2. Konstytucyjne podstawy wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki
zawodowe

Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP w art. 12 zapewnia wolnoæ
tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych i innych dobrowolnych zrzeszeñ59.
Tê ogóln¹ dyrektywê precyzuje art. 59 ustawy zasadniczej. Ów przepis statuuje
podstawowe wolnoci zwi¹zkowe w stosunkach przemys³owych i ich gwarancje.
Konkretnie rzecz ujmuj¹c w ust. 1 zapewnia siê wolnoæ zrzeszania w zwi¹zkach
zawodowych, organizacjach spo³eczno-zawodowych rolników oraz organizacjach pracodawców. W ust. 2 i 3 art. 59 ustanowiono prawo do rokowañ zbiorowych oraz prawo do strajku i akcji protestacyjnej.
Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe (zwana inaczej wolnoci¹ koalicji) oraz inne wolnoci zwi¹zkowe zosta³y w Konstytucji RP zapisane wród
praw i wolnoci politycznych60, inaczej ni¿ wszelkie inne prawa i wolnoci pracownicze, które znalaz³y siê w grupie wolnoci i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. W efekcie w ujêciu konstytucyjnym politycznoæ wolnoci
zwi¹zkowych, zw³aszcza wolnoci zrzeszania, nale¿y pojmowaæ jako mo¿liwoæ
zbiorowego oddzia³ywania pracowników na kszta³t i funkcjonowanie szeroko
pojêtych stosunków spo³eczno-ekonomicznych, poprzez upodmiotowienie w relacjach z organami w³adzy i administracji publicznej61. W tym miejscu nale¿y
zaakcentowaæ, ¿e w ¿adnym wypadku jednak owa politycznoæ wolnoci zrzeszania nie mo¿e byæ w pañstwie demokratycznym pretekstem dla przejmowania
przez zwi¹zki zawodowe roli i zadañ partii politycznych62.
Podejmuj¹c analizê art. 59 Konstytucji RP z 1997 r. warto podkreliæ, ¿e jest
to pierwszy w historii polskiego prawodawstwa akt prawny tej rangi, który kompleksowo reguluje wolnoci zwi¹zkowe. Wczeniej obowi¹zuj¹ce ustawy zasadnicze powiêca³y tej kwestii niewiele miejsca. I tak w art. 108 Konstytucji marcowej z 1921 r.63 przyjêto, ¿e obywatele maj¹ prawo koalicji, zgromadzenia siê
i zawi¹zywania stowarzyszeñ i zwi¹zków. W ramach tej regulacji uwagê zwraca
brak wyranego wyodrêbnienia wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe
(wolnoci koalicji) z ogólnie pojmowanej wolnoci zgromadzeñ oraz brak literalnego potwierdzenia tej wolnoci wobec pracodawców. Uchwalona w dniu
23 kwietnia 1935 r. Konstytucja64 w ogóle nie pos³ugiwa³a siê pojêciem prawa
Por. w tej materii W. Sanetra, Prawa (wolnoci) pracownicze w Konstytucji, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1997, nr 11, s. 2 i n.; L. Florek, Konstytucyjne gwarancje uprawnieñ pracowniczych, Pañstwo i Prawo 1997, nr 1112, s. 195.
60
Zob. W. Skrzyd³o, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2000, s. 182183.
61
Zob. Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruñ 1998, s. 96.
62
Por. zw³aszcza W. Sanetra, Prawa (wolnoci) pracownicze..., s. 7.
63
Dz.U. 1921 nr 44, poz. 267.
64
Dz.U. 1935 nr 30, poz. 227.
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koalicji, zadowalaj¹c siê wy³¹cznie klauzul¹ ogólnej natury sformu³owan¹ w art. 5
ust. 2, i¿ zapewnia siê obywatelom mo¿liwoæ rozwoju ich wolnoci osobistych, oraz wolnoci zgromadzeñ, s³owa i zrzeszeñ. Jednoczenie w ust. 3 tego¿
przepisu wprowadzono zastrze¿enie, ¿e prawa, w tym tak¿e wolnoæ zrzeszania
siê, nie przys³uguj¹ bezwarunkowo, gdy¿ ich granic¹ jest dobro powszechne.
Nieco inne, lecz w swej istocie tak¿e restrykcyjne rozwi¹zania normatywne
w kwestii wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe obowi¹zywa³y w PRL.
W art. 84 Konstytucji z dnia 22 lipca 1952 r.65 w rozdziale VIII dotycz¹cym
podstawowych praw i obowi¹zków obywateli przyjêto, ¿e: w celu rozwoju aktywnoci politycznej, spo³ecznej, gospodarczej i kulturalnej Rzeczpospolita zapewnia obywatelom prawo zrzeszania siê, a zwi¹zki zawodowe i inne organizacje skupiaj¹ obywateli dla czynnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym
i kulturalnym (art. 84 ust. 2)66. Centralne znaczenie w kwestii ograniczeñ wolnoci zwi¹zkowych mia³ jednak ust. 3 omawianego przepisu. Zakazywa³ on bowiem tworzenia i uczestnictwa w zrzeszeniach, których cel lub dzia³alnoæ godzi³a w ustrój socjalistyczny i porz¹dek prawny PRL. Podkreleniu roli
zwi¹zków zawodowych w gospodarce socjalistycznej mia³ s³u¿yæ art. 85 Konstytucji z 1952 r., przewiduj¹cy aktywne uczestnictwo tych podmiotów
w kszta³towaniu i realizacji zadañ spo³eczno-gospodarczego rozwoju kraju.
Rozwi¹zanie to w p³aszczynie normatywnej realizowa³o stalinowsk¹ ideê
zwi¹zków zawodowych spe³niaj¹cych funkcje pasa transmisyjnego partii do
mas. W tym kontekcie nie budzi zdziwienia fakt, i¿ prawo zrzeszania zadekretowane w ustawie zasadniczej nie by³o poparte ¿adnymi gwarancjami niezale¿noci i samorz¹dnoci, co w praktyce do sierpnia 1980 r. czyni³o szumne konstytucyjne zapisy zupe³nie bezwartociowymi67.
Na tle funkcjonuj¹cych w przesz³oci w systemie prawodawstwa polskiego
regulacji prawnych odnosz¹cych siê do wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe rozwi¹zania przyjête w Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. jawi¹ siê jako
kompleksowe i szeroko uwzglêdniaj¹ce miêdzynarodowe standardy z tego zakresu. Donios³oæ konstytucyjnej regulacji przejawia siê przede wszystkim w tym,
¿e wolnoæ tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych zosta³a uznana w art. 12
za jedn¹ z podstawowych cech ustroju Rzeczypospolitej68. Analizuj¹c postanowienia art. 12 Konstytucji z 1997 r. mo¿na skonstatowaæ, ¿e statuuje on nie tylko
Tekst jednolity: Dz.U. 1976 nr 7, poz. 36 z pón. zm.
Wed³ug leninowskiej koncepcji zwi¹zki zawodowe mia³y byæ szko³¹ demokracji, kszta³tuj¹c¹ osobowoæ cz³owieka. Bli¿ej na ten temat zob. K. Krzekotowska, Problemy ruchu zawodowego
we wspó³czesnym wiecie, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1988, nr 2, s. 33.
67
Sytuacja ta uleg³a zmianie po przemianach ustrojowych dokonanych po 1989 roku. Zob.
Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z 12 lutego 1991 r., K. 6/90, OTK 1991, poz. 1.
68
Zob. M. Seweryñski, Konstytucyjne podstawy zbiorowego prawa pracy, [w:] M. Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa 2001, s. 89.
65
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wolnoæ tworzenia zwi¹zków zawodowych, ale równie¿ wolnoæ ich dzia³ania.
Tym samym w p³aszczynie konstytucyjnej zosta³y zadekretowane dwie inne
wolnoci zwi¹zkowe, czyli samorz¹dnoæ i niezale¿noæ. Bez respektowania
w stosunkach przemys³owych obu tych wolnoci trudno sobie wyobraziæ swobodne dzia³anie organizacji zrzeszaj¹cych pracowników69. Podobne stanowisko
wyra¿a tak¿e Trybuna³ Konstytucyjny, stwierdzaj¹c, ¿e artyku³ 12 Konstytucji
RP chroni wolnoæ tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych od strony instytucjonalnej. Zwi¹zki zawodowe uznane zosta³y  obok organizacji spo³ecznozawodowych rolników, stowarzyszeñ, ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeñ, a tak¿e fundacji  za wa¿ny element konstytucyjnego ustroju
Rzeczpospolitej Polskiej i element tzw. spo³eczeñstwa obywatelskiego70.
W doktrynie, jak by³o to ju¿ wspomniane, spotkaæ mo¿na pogl¹dy, i¿ postanowienia konstytucyjne dotycz¹ce wolnoci zrzeszania siê, w tym wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, nie tworz¹ przejrzystego systemu, porozmieszczane s¹ w Rozdziale I i II i nie wi¹¿¹ siê w jedn¹ logiczn¹ ca³oæ71. Wród
wskazywanych g³ównych b³êdów ustrojodawcy w tej materii wymienia siê zbêdne powtórzenia w art. 12 i 59 ust. 1, a przede wszystkim b³êdy w systematyce
tych przepisów polegaj¹ce na tym, ¿e najbardziej ogólny przepis art. 58 ust. 1
stanowi¹cy, ¿e Ka¿demu zapewnia siê wolnoæ zrzeszania siê, umieszczono
nie w Rozdziale I Konstytucji RP wród zasad naczelnych, ale w Rozdziale II
dotycz¹cym wolnoci i praw politycznych, natomiast w Rozdziale I znalaz³y
miejsce szczegó³owe przepisy dotycz¹ce wolnoci zrzeszania siê w wymienionych z nazwy organizacjach. Jednak¿e zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego artyku³ 12 nie rodzi zasadniczo ani zbiorowych ani indywidualnych praw podmiotowych. Te ostatnie maj¹ swoj¹ odrêbn¹ podstawê konstytucyjn¹ w przepisach
Rozdzia³u II Konstytucji RP, za treæ normatywna wynikaj¹ca z artyku³u 12
Konstytucji nie mo¿e zastêpowaæ innych bardziej konkretnych przepisów dotycz¹cych tej problematyki72. Trybuna³ Konstytucyjny wskazuje na komplementarnoæ art. 12 oraz 58 i 59 Konstytucji73. Od strony podmiotowej zasadê ustro69
P. Czarny, B. Naleziñski, Wolnoæ zrzeszania siê, w: B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa
i wolnoci..., s. 596.
70
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 24 lutego 2004 r., K 54/02, OTK A 2004, Nr 2,
poz. 10.
71
S. Jarosz-¯ukowska, Charakter i znaczenie wolnoci i praw jednostki wyra¿onych w Rozdziale I Konstytucji RP, [w:] M. Jab³oñski (red.), Wolnoci i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I,
Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolnoci i praw jednostki w RP, Warszawa
2010, s. 124.
72
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 24 lutego 2004 r., K 54/02, OTK A 2004, Nr 2,
poz. 10. Zob. tak¿e Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 7 marca 2000 r., K 26/98, OTK 2000,
Nr 2, poz. 57.
73
Postanowienie Trybuna³u Konstytucyjnego z 21 listopada 2001 r., K 31/01, OTK 2001, Nr 8,
poz. 264.
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jow¹ z artyku³u 12 rozwijaj¹ i konkretyzuj¹ przepisy art. 58 i 59, gwarantuj¹c
ka¿demu wolnoæ zrzeszania siê oraz odrêbnie wolnoæ zrzeszania siê
w zwi¹zkach zawodowych. Nie wydaje siê te¿, by o odmiennej interpretacji
i uznaniu, ¿e z art. 12 mo¿na wyprowadziæ samoistne prawo podmiotowe, mia³
decydowaæ fakt, i¿ wymienia on z nazwy rozmaite organizacje, o których nie ma
mowy w art. 58 i 5974. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e przepisy art. 12 oraz 58 i 59
pozostaj¹ ze sob¹ w logicznym i funkcjonalnym zwi¹zku, czêciowo siê pokrywaj¹, gdy chodzi o rodzaje zrzeszeñ, a czêciowo siê dope³niaj¹75.
Kontynuuj¹c wywody na temat konstytucyjnego wymiaru wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe i innych wolnoci zwi¹zkowych warto podkreliæ,
¿e art. 59 ustawy zasadniczej gwarantuje wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach
zawodowych, organizacjach spo³eczno-zawodowych rolników indywidualnych
oraz w organizacjach pracodawców. Oznacza to, ¿e organy w³adzy i administracji publicznej nie mog¹ wprowadzaæ arbitralnie ¿adnych ograniczeñ tej wolnoci
ani pozbawiæ zwi¹zków zawodowych uprawnieñ przewidzianych w ust. 276 i 377
art. 59 Konstytucji RP. Przyjêcie tego rodzaju rozwi¹zañ sprawia, ¿e normatywny poziom zabezpieczenia zrzeszeñ pracowników jest zadowalaj¹cy. Nale¿y
mieæ bowiem na uwadze fakt, i¿ znaczenie tego rodzaju ochrony w stosunku
pracy maleje w miarê wycofywania siê pañstwa z zarz¹dzania gospodark¹.
Ustrojodawca w art. 59 zapewnia nie tylko wolnoæ tworzenia i dzia³alnoci
zwi¹zków zawodowych, ale równoczenie w ust. 2 i 3 przyznaje im pewne
uprawnienia pozytywne, których katalog nie jest wyczerpuj¹cy, umo¿liwiaj¹ce
zwi¹zkom zawodowym realizacjê ich zadañ. Jak s³usznie stwierdzi³ Trybuna³
Konstytucyjny: Ustawodawca ma konstytucyjny obowi¹zek zagwarantowania
zwi¹zkom zawodowym niezbêdnego minimum uprawnieñ zapewniaj¹cego im
mo¿liwoæ skutecznej realizacji swoich celów, a zaniechanie wykonania tego
obowi¹zku stanowi naruszenie art. 59 Konstytucji. Prawodawca konstytucyjny
pozostawi³ jednak znaczn¹ swobodê ustawodawcy w tej dziedzinie, poniewa¿
poza wymienionymi prawami do rokowañ, zawierania uk³adów zbiorowych
Zdaniem K. Wojtyczka umiejscowienie przepisów dotycz¹cych danej wolnoci lub prawa w poszczególnych rozdzia³ach Konstytucji nie ma zwi¹zku z wag¹ danej wolnoci czy te¿ prawa. K. Wojtyczek, Konstytucyjny status jednostki w pañstwie polskim. Zagadnienia ogólne, [w:] P. Sarnecki (red.),
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 97.
75
S. Jarosz-¯ukowska, Charakter i znaczenie wolnoci..., s. 125.
76
Wed³ug art. 59 ust. 2 Konstytucji RP zwi¹zki zawodowe i ich organizacje maj¹ prawo do
rokowañ, w szczególnoci w celu rozwi¹zywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania uk³adów
zbiorowych pracy i innych porozumieñ. Zob. W. Sanetra, Konstytucyjne prawo do rokowañ, Praca
i Zabezpieczenie Spo³eczne 1998, nr 12, s. 3; Por. L. Kaczyñski, Uk³ad zbiorowy pracy  problem
konstytucyjny, Pañstwo i Prawo 1999, nr 8, s. 1124.
77
W myl art. 59 ust. 3 Konstytucji zwi¹zkom zawodowym przys³uguje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach okrelonych w ustawie. Zob.
M. Seweryñski, Konstytucyjne podstawy zbiorowego prawa pracy, [w:] M. Wyrzykowski (red.),
Konstytucyjne podstawy..., s. 102103.
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i organizowania strajków nie sprecyzowa³ bli¿ej szczegó³owego zakresu uprawnieñ zwi¹zków zawodowych w relacjach z pracodawcami. [ ] Z art. 59 Konstytucji wynika obowi¹zek zagwarantowania minimalnego poziomu uprawnieñ
zwi¹zków zawodowych sk³adaj¹cych siê na istotê wolnoci zwi¹zkowych
i umo¿liwiaj¹cych obronê praw pracowniczych oraz wspó³pracê z pracodawcami, a jednoczenie nakaz zapewnienia równowagi interesów zwi¹zków zawodowych oraz pracodawców i ich organizacji78.
Rozwa¿añ na temat wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe nie sposób
oderwaæ od ogólnych za³o¿eñ i zasad, które zosta³y sformu³owane w Konstytucji
RP. W szczególnoci nale¿y mieæ na uwadze art. 20 ustawy zasadniczej, na mocy
którego spo³eczna gospodarka rynkowa oparta na wolnoci dzia³alnoci gospodarczej, w³asnoci prywatnej oraz solidarnoci, dialogu i wspó³pracy partnerów
spo³ecznych stanowi podstawê ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e rynkowy charakter ustroju gospodarczego w znacznym stopniu zdeterminowa³ przyjêty kszta³t wolnoci zwi¹zkowych79. Wolnoci
przyznane w art. 59 ust. 1 nale¿y równie¿ rozumieæ w znaczeniu negatywnym,
jako prawo do nie przystêpowania do organizacji wymienionych w tym przepisie
oraz swobodê wystêpowania z nich bez ponoszenia jakichkolwiek ujemnych
nastêpstw80. Szerokie zakrelenie w art. 59 Konstytucji RP wolnoci zrzeszania
siê w zwi¹zkach zawodowych oraz wzmocnienie tej wolnoci prawem do rokowañ zbiorowych i strajku oraz akcji protestacyjnej stanowi niew¹tpliwie wyraz
odejcia od charakterystycznego dla minionej epoki interwencjonizmu pañstwowego na rzecz dialogu i partnerstwa.
Konstytucja w art. 59 ust. 2 podkrela prawo do rokowañ zwi¹zków zawodowych oraz pracodawców i ich organizacji jako podstawow¹ negocjacyjn¹ formê ustalania treci wzajemnych relacji miêdzy pracodawcami i pracownikami
oraz ustalania treci ³¹cz¹cych ich stosunków prawnych zgodnie z zasad¹ dialogu i wspó³pracy partnerów spo³ecznych wynikaj¹c¹ z art. 20 ustawy zasadniczej81. Rokowania powinny byæ tak¿e form¹ s³u¿¹c¹ zawieraniu uk³adów zbiorowych pracy i innych porozumieñ82. Prawa te wynikaj¹ z tego, ¿e podstawoWyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 28 wrzenia 2006 r., K 45/04, OTK-A 2006, Nr 8,
poz. 111. Zob. J. Buciska, Spo³eczne prawa cz³owieka w Konstytucji RP na tle standardów miêdzynarodowych, Siedlce 2008, s. 129.
79
Por. B. Leniewicz, Wolnoæ zrzeszania siê  refleksje na tle Konstytucji RP z 1997 r.,
[w:] T. Jasudowicz (red.), Polska wobec europejskich standardów praw cz³owieka, Toruñ 2001,
s. 171; W. Skrzyd³o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2000, s. 70.
80
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 298.
81
P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
Warszawa 2000, s. 81.
82
Zob. W. Sanetra, Konstytucyjne prawo do rokowañ, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne
1998, z. 12, s. 39; L. Florek, Dostosowanie przepisów prawa pracy do Konstytucji, Przegl¹d
S¹dowy 1998, nr 9, s. 910.
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wym obowi¹zkiem zwi¹zków zawodowych jest ochrona pracowników jako osób
bêd¹cych jedn¹ ze stron stosunku pracy. Zwi¹zki zawodowe reprezentuj¹ zatem
pracowników, a tak¿e broni¹ ich godnoci, praw oraz interesów materialnych
i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych83.
Samo pojêcie rokowañ nie jest zdefiniowane w Konstytucji RP, jednak¿e
jego treæ mo¿na ustaliæ na podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ Konwencji Nr 154 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy84, której art. 2 definiuje rokowania jako wszelkie negocjacje miêdzy pracodawc¹, grup¹, organizacj¹ lub organizacjami pracodawców a zwi¹zkami zawodowymi prowadzone
w celu okrelenia warunków zatrudnienia lub regulacji stosunków miêdzy pracodawcami a pracownikami lub miêdzy pracodawcami i ich organizacjami a zwi¹zkami zawodowymi. Zgodnie z orzecznictwem Trybuna³u Konstytucyjnego: prawo do rokowañ nie jest tylko rodkiem realizacji interesów zwi¹zków
zawodowych i zwi¹zków pracodawców, ale przede wszystkim s³u¿y ono realizacji interesów pracowników i pracodawców85.
Przyznanie zwi¹zkom zawodowym oraz pracodawcom i ich organizacjom
prawa do rokowañ oraz zawierania uk³adów zbiorowych pracy i innych porozumieñ nie nale¿y rozumieæ jako wprowadzenie przez ustrojodawcê monopolu
tych podmiotów na prowadzenie negocjacji i zawierania uk³adów zbiorowych
pracy. Konstytucja RP nie definiuje, podobnie jak pojêcia rokowañ, pojêcia
uk³adów zbiorowych pracy ani zakresu spraw, które maj¹ byæ w nim regulowane. Czyni to ustawodawca w kodeksie pracy86 i rozumie przez nie zak³adowe lub
ponadzak³adowe porozumienie zawierane miêdzy reprezentatywn¹ zak³adow¹
lub ponadzak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ a pracodawc¹ lub organizacj¹ pracodawców okrelaj¹ce warunki, jakimi powinna odpowiadaæ treæ stosunku pracy oraz wzajemne zobowi¹zania stron uk³adu. Uk³ad mo¿e obejmowaæ nie tylko
pracowników, ale równie¿ osoby wiadcz¹ce pracê na innej podstawie ni¿ stosunek pracy, cz³onków rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów. Charakter
normatywny uk³adów zbiorowych pracy budzi spory i kontrowersje87. B. Banaszak uznaje, ¿e utrwala siê stanowisko traktuj¹ce je jako akty prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego88. Przeciwn¹ tezê, która jest bli¿sza autorowi niniejszej pra83
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 18 padziernika 2005 r., SK 48/03, OTK ZU 2005,
nr 9A, poz. 101.
84
Konwencja nr 154 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy uchwalona w Genewie 19 czerwca
1981 r. Zob: www.http://mop.pl/doc/html/konwencje/k154.html.
85
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 23 padziernika 2001 r., K22/01, OTK 2001, nr 7, poz. 215.
86
Kodeks pracy  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. nr 24, poz. 141  Tj. Dz.U.
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z pón. zm.).
87
Zob. W. Sanetra, ród³a prawa pracy w wietle Konstytucji RP, [w:] L. Florek (red.), ród³a
prawa pracy, Warszawa 2000, s. 10.
88
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 301.
Zgodnie z orzeczeniem S¹du Najwy¿szego: Normatywny charakter uk³adu zbiorowego pracy
sprawia, ¿e jego postanowienia podlegaj¹ wyk³adni wedle regu³ obowi¹zuj¹cych przy interpretacji
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cy, stawia³ L. Kaczyñski twierdz¹c, ¿e w wietle art. 87 Konstytucji RP art. 9
kodeksu pracy nadaj¹cy uk³adom zbiorowym pracy a tak¿e innym tzw. swoistym
ród³om prawa pracy, charakter normatywny w cis³ym tego s³owa znaczeniu,
tj. zaliczaj¹cy je do prawa pracy, nie da siê pogodziæ z wymienionym przepisem
Konstytucji89.
Z art. 59 ust. 2 ustawy zasadniczej Trybuna³ Konstytucyjny wyprowadzi³
miêdzy innymi wymóg zagwarantowania zwi¹zkom zawodowym:
 prawa wystêpowania z inicjatyw¹ zawarcia uk³adu zbiorowego;
 prawa uczestniczenia w rokowaniach dotycz¹cych uk³adu zbiorowego;
 swobody podejmowania decyzji w sprawie zwi¹zania siê wynegocjowanym uk³adem zbiorowym;
 mo¿liwie szerokiego zakresu swobody w zakresie kszta³towania treci
uk³adów zbiorowych90.
Konstytucja w art. 59 ust. 3 przyznaje zwi¹zkom zawodowym prawo do
organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach okrelonych w ustawie. Wobec braku definicji konstytucyjnej, nale¿y pos³u¿yæ siê
zawart¹ w doktrynie definicj¹ strajku pracowniczego, wed³ug której jest to zbiorowe zaprzestanie wykonywania pracy przez pracowników w celu rozwi¹zania
sporu zbiorowego z pracodawc¹ dotycz¹cego warunków pracy, p³ac lub wiadczeñ socjalnych oraz praw i wolnoci zwi¹zków pracowników lub innych grup,
którym przys³uguje wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych. Celem
strajku mog¹ byæ nie tylko prawa i interesy ekonomiczne i socjalne, ale tak¿e
i polityczne z nimi zwi¹zane91. Ustrojodawca przyzna³ prawo do organizowania
strajków wy³¹cznie zwi¹zkom zawodowym. Nale¿y jednak pamiêtaæ o przepisie
art. 6 Europejskiej Karty Spo³ecznej z 18 padziernika 1961 r.92, która przewiduje w przypadku konfliktu interesów przyznanie prawa do podejmowania akcji
zbiorowych nie tylko zwi¹zkom zawodowym, ale wszystkim pracownikom.
Szczegó³owo procedurê rozwi¹zywania sporów zbiorowych, a tym samym warunki legalnoci zgodnego z prawem korzystania z prawa do strajku, reguluje
rozwijaj¹ca w tej materii postanowienia Konstytucji ustawa z dnia 23 maja 1991 r.
przepisów prawa. Wyjanienie przez strony postanowieñ uk³adowych stanowi sui generis wyk³adniê autentyczn¹ (Wyrok S¹du Najwy¿szego z 22 kwietnia 1998 r., I PKN 62/98, OSNP 1999,
Nr 9, poz. 297).
89
L. Kaczyñski, Wp³yw art. 87 Konstytucji na swoiste ród³a prawa pracy, Pañstwo i Prawo
1998, nr 8, s. 61. Por. odmienne stanowisko L. Florek, Zgodnoæ przepisów prawa pracy z Konstytucj¹, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1997, z. 11, s. 8 oraz polemikê L. Kaczyñski, W sprawie
zgodnoci przepisów prawa pracy z Konstytucj¹, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1998, z. 3,
s. 4042. Zob. tak¿e L. Kaczyñski, Uk³ad zbiorowy pracy  problem konstytucyjny, Pañstwo
i Prawo 1999, nr 8, s. 11.
90
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 23 padziernika 2001 r., K 22/01, OTK 2001, Nr 7,
poz. 215.
91
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej , s. 302.
92
Dz.U. 1999 r. nr 8, poz. 67.
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o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych93. Ustawa zasadnicza wskazuje przes³ankê
ograniczenia prowadzenia strajku lub jego zakazania i jest ni¹ wzgl¹d na dobro
publiczne. Postanowienie to nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e w podejmowaniu
decyzji o strajku musz¹ byæ uwzglêdniane takie konstytucyjne wartoci jak np.
bezpieczeñstwo pañstwa, ¿ycie, zdrowie94. Ustawodawca okreli³ nastêpuj¹ce
kategorie pracowników, którym nie przys³uguje prawo do strajku: pracownicy
organów w³adzy pañstwowej, administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, s¹dów
i prokuratury, jednostki si³ zbrojnych, policji i ochrony przeciwpo¿arowej, s³u¿by wiêziennej, Stra¿y Granicznej, S³u¿bie Celnej, ABW, CBA, BOR, Agencji
Wywiadu, S³u¿bach Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego. Strajk nie jest dopuszczalny na stanowiskach pracy, urz¹dzeniach, instalacjach, na których zaniechanie pracy zagra¿a ¿yciu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeñstwu pañstwa.
W ujêciu komparatystycznym wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych w konstytucjach innych pañstw europejskich jest zazwyczaj umieszczana
w przepisach znajduj¹cych siê w rozdzia³ach powiêconych: stosunkom gospodarczym (Konstytucja W³och), gospodarce narodowej i pracy (Konstytucja Republiki Litewskiej), prawom ekonomicznym i socjalnym (Konstytucja Republiki
S³owackiej, Konstytucja Republiki Chorwackiej), prawom indywidualnym i spo³ecznym (Konstytucja Grecji), prawom i wolnociom pracowniczym (Konstytucja Republiki Portugalskiej). Znamiennym wydaje siê fakt, ¿e polski ustrojodawca umieci³ wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych poród wolnoci
i praw politycznych. Poni¿sza tabela przedstawia przepisy konstytucyjne wybranych pañstw europejskich.
Tabela. Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych
w konstytucjach wybranych pañstw europejskich
Pañstwo

Numer
artyku³u

Regulacja

1

2

3

Niemcy95

9

Wszyscy Niemcy maj¹ prawo zak³adania zwi¹zków i stowarzyszeñ.
(2) Zakazane s¹ organizacje, których cele lub dzia³alnoæ s¹ sprzeczne
z ustawami karnymi, skierowane s¹ przeciwko porz¹dkowi
konstytucyjnemu albo idei porozumienia miêdzy narodami.
(3) Prawo zak³adania organizacji, maj¹cych na celu ochronê i poprawê
warunków pracy oraz warunków ekonomicznych, zapewnia siê
ka¿demu i przedstawicielom wszystkich zawodów. Porozumienia, które
ograniczaj¹ to prawo lub uniemo¿liwiaj¹ korzystanie z niego s¹ niewa
¿ne, a stosowane w tym celu rodki s¹ sprzeczne z prawem [...]

93
94
95

96

Dz.U. nr 55, poz. 236 z pón. zm.
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej..., s. 303.
Konstytucja Niemiec, T³um. B. Banaszak, A. Malicka, Warszawa 2008.

cd. tabeli
1

2

3

W³ochy

39

Organizowanie zwi¹zków zawodowych jest swobodne. Na zwi¹zki
zawodowe nie mo¿e byæ nak³adany inny obowi¹zek ani¿eli ich
rejestracja w urzêdach lokalnych albo centralnych, stosownie do
postanowieñ ustawowych. Warunkiem rejestracji jest przyjêcie
w statutach zwi¹zków zawodowych organizacji wewnêtrznej opartej
na podstawie demokratycznej. Zarejestrowane zwi¹zki zawodowe
maj¹ osobowoæ prawn¹. Mog¹ one, reprezentowane jednolicie
proporcjonalnie do liczby zapisanych cz³onków, zawieraæ zbiorowe
uk³ady pracy z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ dla wszystkich nale¿¹cych do
kategorii, do których uk³ad siê odnosi.

Litwa97

50

Zwi¹zki zawodowe powstaj¹ w sposób wolny i dzia³aj¹ samodzielnie.
Broni¹ zawodowych, ekonomicznych i spo³ecznych praw oraz
interesów ludzi pracy. Wszystkie zwi¹zki zawodowe maj¹ równe
prawa.

Ukraina98

36

Obywatele maj¹ prawo do zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych
w celu obrony swoich praw oraz interesów pracowniczych i socjalno-gospodarczych. Zwi¹zki zawodowe s¹ organizacjami spo³ecznymi,
które jednocz¹ obywateli zwi¹zanych wspólnymi interesami wed³ug
rodzaju dzia³alnoci zawodowej. Zwi¹zki zawodowe tworzy siê bez
uprzedniego zezwolenia, w wyniku swobodnej decyzji ich cz³onków.
Wszystkie zwi¹zki zawodowe maj¹ równe prawa. Ograniczenia
w cz³onkostwie zwi¹zków zawodowych okrela wy³¹cznie niniejsza
Konstytucja i ustawy Ukrainy.

S³owacja99

37

1. Ka¿dy ma prawo do swobodnego stowarzyszania siê z innymi
w celu ochrony swoich interesów gospodarczych i socjalnych.
2. Zwi¹zki zawodowe powstaj¹ niezale¿nie od pañstwa. Ograniczanie
liczby organizacji zwi¹zkowych, jak i uprzywilejowanie niektórych
z nich w przedsiêbiorstwie albo w resorcie, jest niedopuszczalne.
3. Dzia³alnoæ organizacji zwi¹zkowych i tworzenie oraz dzia³alnoæ
innych zrzeszeñ w celu ochrony gospodarczych i socjalnych interesów
mo¿na ograniczyæ ustaw¹, je¿eli zachodzi koniecznoæ podjêcia
niezbêdnych rodków w demokratycznym spo³eczeñstwie ze wzglêdu
na ochronê bezpieczeñstwa pañstwa, porz¹dku publicznego oraz praw
i wolnoci innych.
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Konstytucja W³och, T³um. Z. Witkowski, Warszawa 2004.
Konstytucja Republiki Litewskiej, Wyd. 2 zm. i uaktual. T³um. H. Wisner, Warszawa 2006.
98
Konstytucja Ukrainy. T³um. E. Toczek, Warszawa 1999.
99
Konstytucja Republiki S³owackiej z 1 wrzenia 1992 roku. Wyd. 2 zm. i uaktual. T³um.
K. Skotnicki, Warszawa 2003.
96
97

97

cd. tabeli
3

2

3

Grecja100

23

Pañstwo podejmuje odpowiednie dzia³ania na rzecz ochrony swobód zwi¹zkowych i swobodnego korzystania z wynikaj¹cych z nich praw, przeciw
wszelkim naruszeniom tych praw, w zakresie okrelonym w ustawie.

Hiszpania101

28

Wszyscy maj¹ prawo do swobodnego zrzeszania siê w zwi¹zki
zawodowe. Ustawa mo¿e ograniczyæ lub wy³¹czyæ stosowanie tego
prawa w stosunku do si³ lub formacji zbrojnych albo w stosunku do
pozosta³ych instytucji poddanych dyscyplinie wojskowej oraz okreli
odrêbnoci stosowania tego prawa w stosunku do funkcjonariuszy
publicznych. Wolnoæ zwi¹zków zawodowych obejmuje prawo do
zak³adania zwi¹zków zawodowych, do przystêpowania do nich na
zasadzie wyboru, jak równie¿ prawo zwi¹zków zawodowych do
tworzenia konfederacji oraz do zak³adania miêdzynarodowych
organizacji zwi¹zków zawodowych lub przystêpowania do nich. Nikt
nie mo¿e byæ zobowi¹zany do przyst¹pienia do zwi¹zku zawodowego.

ród³o: T³umaczenia poszczególnych konstytucji opublikowanych w serii Biblioteki Sejmowej
wydanej przez Wydawnictwo Sejmowe.

W Konstytucji RP z 1997 r. wprowadzono mechanizmy normatywne maj¹ce
s³u¿yæ realnoci i stosowalnoci wolnoci i praw w niej zadekretowanych. Centralne znaczenie zdaje siê mieæ tutaj art. 8 ustawy zasadniczej, który w ust. 2
stanowi, i¿ przepisy Konstytucji stosuje siê bezporednio102, chyba ¿e stanowi
ona inaczej103. W wietle postanowieñ cytowanych ju¿ wy¿ej art. 12 i 59 Konstytucji, które wyznaczaj¹ nader konkretnie zakres wolnoci zwi¹zkowych, nie
ma w¹tpliwoci, ¿e nadaj¹ siê one do bezporedniego stosowania. Oczywicie
wolnoci te nie maj¹ charakteru absolutnego, o czym bêdzie mowa w dalszej
czêci rozdzia³u.

Konstytucja Grecji., Wyd. 2 zm. i uaktual. T³um. G. i W. Uliccy, Warszawa 2005.
Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978, T³um. T. Mo³dawa, Warszawa 1993.
102
Konstytucje ró¿nie podchodz¹ do zasady bezporedniego ich stosowania. B. Banaszak wyró¿nia tu trzy rozwi¹zania: 1) milczenie konstytucji  tzn. nie ustanowienie expressis verbis zasady
bezporedniego stosowania (np. Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 1787 r.); 2) przyjêcie regu³y,
¿e tylko niektóre postanowienia konstytucji stosowane s¹ bezporednio. Przyk³adem mo¿e byæ tu
niemiecka ustawa zasadnicza z 1949 r., która w art. 1 ust. 3 stanowi, ¿e prawa podstawowe jednostki wi¹¿¹ ustawodawstwo, w³adzê wykonawcz¹ i wymiar sprawiedliwoci jako prawo bezporednio obowi¹zuj¹ce; 3) ustanowienie zasady bezporedniego stosowania, którego przyk³adem jest
wspomniany ju¿ art. 8 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r. Zob. B. Banaszak, Bezporednie stosowanie
konstytucji w kontekcie realizacji i ochrony praw i wolnoci, [w:] M. Jab³oñski (red.), Wolnoci
i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Idee i zasady przewodnie , s. 318.
103
Zob. W. Skrzyd³o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2000, s. 20.
100
101
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Bezporednie stosowanie Konstytucji RP sprzyja zwiêkszeniu zakresu realizacji i ochrony konstytucyjnych wolnoci i praw cz³owieka. Jednostka mo¿e siê
powo³ywaæ przed organami w³adzy publicznej, rozstrzygaj¹cymi jej sprawy indywidualnie, wprost na Konstytucjê. Bezporednie stosowanie Konstytucji oznacza sytuacjê, w której normy ustawy zasadniczej obowi¹zuj¹ w obrocie prawnym danego pañstwa wprost  tzn. bez koniecznoci ich rozwiniêcia aktami
ni¿szego rzêdu. Jednak¿e do sfery bezporedniego stosowania konstytucji powinno siê równie¿ wliczaæ równoczesne stosowanie jej norm oraz norm ustawowych. Oznacza to, ¿e podmiot stosuj¹cy prawo winien, bior¹c pod uwagê nadrzêdn¹ moc prawn¹ konstytucji, dawaæ pierwszeñstwo takim rozstrzygniêciom,
które najlepiej realizuj¹ postanowienia konstytucji104. Z praktyki ustrojowej
pañstw demokratycznych wynika, ¿e zasada ta obowi¹zuje wszystkie organy
w³adzy publicznej, jak równie¿ powo³ywaæ siê na ni¹ mog¹ osoby fizyczne
podleg³e prawu danego pañstwa w swoich stosunkach z ow¹ w³adz¹.
Bogus³aw Banaszak zauwa¿a jednak, ¿e kwestii bezporedniego stosowania
Konstytucji w Polsce towarzyszy spór o to, które podmioty powinny móc to
czyniæ105. Skupia siê on wokó³ bezporedniego stosowania Konstytucji RP przez
s¹dy. Przeciwnicy bezporedniego stosowania ustawy zasadniczej106 wskazuj¹
na zasadê zwi¹zania sêdziego ustaw¹ i przytaczaj¹ pogl¹dy Trybuna³u Konstytucyjnego, wyra¿one w uzasadnieniu jednego z orzeczeñ: Bezporednie stosowanie Konstytucji nie oznacza kompetencji do kontroli konstytucyjnoci obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa przez s¹dy i inne organy powo³ane do stosowania prawa.
Tryb tej kontroli zosta³ bardzo wyranie i jednoznacznie ukszta³towany przez
sam¹ Konstytucjê. Art. 188 Konstytucji zastrzega do wy³¹cznej kompetencji
Trybuna³u Konstytucyjnego orzekanie w wymienionych w nim sprawach bez
wzglêdu na to, czy rozstrzygniêcie ma mieæ charakter powszechnie obowi¹zuj¹cy, czy te¿ ma ograniczaæ siê tylko do indywidualnej sprawy. Domniemanie
zgodnoci ustawy z Konstytucj¹ mo¿e byæ obalone jedynie wyrokiem Trybuna³u
Konstytucyjnego, a zwi¹zanie sêdziego ustaw¹ obowi¹zuje dopóty, dopóki ustawie tej przys³uguje moc obowi¹zuj¹ca107.
104
W ramach tej zasady wyró¿nia siê czasem jako odrêbny rodzaj jej bezporedniego stosowania, tak¿e u¿ywanie jej norm dla motywacji wyroków lub interpretacji innych aktów prawnych
u¿ytych dla podjêcia rozstrzygniêcia indywidualnego. Zob. P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP
w wietle zasady jej nadrzêdnoci  wybrane problemy, Kraków 2003, s. 57.
105
B. Banaszak, Bezporednie stosowanie konstytucji w kontekcie realizacji i ochrony praw
i wolnoci, [w:] M. Jab³oñski (red.), Wolnoci i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Idee
i zasady przewodnie..., s. 321.
106
Zob. np. A. Zoll, Zwi¹zanie sêdziego ustaw¹, [w:] J. Trzciñski, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej,
Warszawa 1996, s. 247.
107
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 31 stycznia 2001 r., P 4/99, OTK 2001, Nr 1, poz. 5.
P. Tuleja konstatuje, ¿e chêæ realizacji zasady pierwszeñstwa Konstytucji sprawia, i¿ w rozstrzygniêciach s¹dowych dokonuje siê pe³ne rozwiniêcie konstytucyjnych przepisów, które przestaj¹ byæ

99

Jednoznacznoæ powy¿szych pogl¹dów bywa niekiedy os³abiona poprzez
przyznanie s¹dom prawa do bezporedniego stosowania Konstytucji RP jedynie
wtedy, gdy rozpatrywana sprawa nie jest objêta regulacj¹ ustawow¹. Odzwierciedleniem takiego stanowiska jest uzasadnienie wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego orodek zamiejscowy w Krakowie, gdzie stwierdzono, ¿e: Podleg³oæ sêdziego ustawie oznacza, ¿e nie mo¿e on odmówiæ jej zastosowania,
je¿eli nikt nie uchyli³ jej mocy obowi¹zuj¹cej. Sêdzia nie mo¿e równie¿ wybieraæ miêdzy ustaw¹ a Konstytucj¹, pomijaæ norm ustawowych i oceniaæ samodzielnie ich konstytucyjnoæ, zw³aszcza ¿e do tej roli jest powo³any w³anie
Trybuna³ Konstytucyjny. Bezporednie stosowanie Konstytucji, o którym ona
sama mówi w art. 8 ust. 2, ma sens i zastosowanie tylko wtedy, gdy dana kwestia
nie jest uregulowana ustawowo. Przyjêcie innego rozwi¹zania prowadzi³oby do
wniosku, ¿e organ stosuj¹cy prawo mo¿e zawsze pomin¹æ normê ustawow¹
i zastosowaæ normê konstytucyjn¹108.
Zdaniem B. Banaszaka, uznanie powy¿szych tez organów w³adzy s¹downiczej nie odpowiada jednak intencji ustrojodawcy, który stanowi¹c zasadê bezporedniego stosowania Konstytucji RP, nie uczyni³ od niej ¿adnych jednoznacznie
sformu³owanych wyj¹tków109. Wskazuje na to równie¿ stanowisko S¹du Najwy¿szego g³osz¹ce, ¿e s¹dy powszechne s¹ uprawnione do badania zgodnoci
stosowanych przepisów ustawowych z konstytucj¹ oraz uznaj¹ce przeciwne
pogl¹dy za wyranie sprzeczne z przepisem art. 8 ust. 2 Konstytucji, który
zobowi¹zuje do bezporedniego stosowania jej przepisów, przy czym pod pojêciem stosowanie nale¿y rozumieæ w pierwszym rzêdzie s¹dowe stosowanie
prawa110.
Z powy¿szym pogl¹dem polemizuje A. Józefowicz twierdz¹c, ¿e wynik badania przez s¹dy konstytucyjnoci ustaw mo¿e prowadziæ tylko do oddalenia
zarzutu niekonstytucyjnoci ustawy lub podstawowego aktu normatywnego, albo
odmowy zastosowania przepisu wykonawczego do ustawy w konkretnej sprawie
s¹dowej. W przypadku gdy s¹d ma w¹tpliwoci co do konstytucyjnoci ustawy
powinien przedstawiæ Trybuna³owi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do
ogólnie sformu³owanymi dyrektywami czy ideami adresowanymi tylko do legislatywy i egzekutywy. Chêæ ta le¿y równie¿ u podstaw ukszta³towania siê linii orzeczniczej s¹dów dopuszczaj¹cej
konkretn¹ kontrolê konstytucyjnoci ustaw. Linia ta nie znajduje jednak oparcia w przepisach Konstytucji. S¹d odmawiaj¹c zastosowania ustawy i opieraj¹c swe rozstrzygniêcie wprost na Konstytucji uzurpuje sobie kompetencjê zastrze¿on¹ wy³¹cznie dla ustawodawcy. Tylko ustawodawca zosta³
bowiem upowa¿niony do sformu³owania w oparciu o Konstytucjê generalnych regu³ wyznaczaj¹cych ograniczenia konstytucyjnych praw. P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP..., s. 382.
108
Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z 27 listopada 2000 r. (II S.A./Kr 609/98).
109
B. Banaszak, Bezporednie stosowanie konstytucji w kontekcie realizacji i ochrony praw
i wolnoci, [w:] M. Jab³oñski (red.), Wolnoci i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Idee
i zasady przewodnie..., s. 323.
110
Wyrok S¹du Najwy¿szego z 07 kwietnia 1998 r., I PKN 90/98, OSNAP 2000, Nr 1, poz. 6).
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zgodnoci przepisu prawnego z konstytucj¹. Dopiero po rozpoznaniu tego pytania prawnego i wydaniu przez Trybuna³ orzeczenia, zawieraj¹cego odpowied na
przedstawione pytanie prawne s¹d powszechny mo¿e dalej prowadziæ postêpowanie s¹dowe i rozstrzygaæ konkretn¹ sprawê, stosuj¹c do ustalonego w niej
stanu faktycznego w³aciw¹ podstawê prawn¹111.
W praktyce orzeczniczej s¹dów, spór o to, czy s¹dy mog¹ bezporednio
stosowaæ Konstytucjê RP czy nie, wydaje siê przechylaæ na korzyæ pogl¹dów
dopuszczaj¹cych tê mo¿liwoæ. S¹dy jej nie nadu¿ywaj¹ i w sprawach dotycz¹cych wiêkszej liczby osób lub maj¹cych wiêksze znaczenie spo³eczne, zamiast
same rozstrzygaæ konkretny przypadek, wystêpuj¹ z pytaniem prawnym do Trybuna³u Konstytucyjnego aby doprowadziæ do trwa³ego wyeliminowania niekonstytucyjnej normy z systemu prawnego112.

2.3. Konstytucyjny zakres ograniczenia wolnoci zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe

Obszar wolnoci i praw cz³owieka nale¿y do szczególnie wra¿liwych regulacji konstytucyjnych. Wa¿ne znaczenie, oprócz norm reguluj¹cych katalog podstawowych wolnoci i praw jednostki, maj¹ postanowienia ustawy zasadniczej
wskazuj¹ce na skalê ich ograniczeñ. Wyznaczaj¹ one bowiem zakres ingerencji
ze strony organów stanowi¹cych prawo w orbitê wolnoci i praw. W Rozdziale II
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zatytu³owanym Wolnoci, prawa i obowi¹zki cz³owieka i obywatela s¹ wyszczególnione wolnoci i prawa, które
mog¹ byæ, co do zasady, limitowane wy³¹cznie w ustawach. Jednak wyj¹tkiem
od tej regu³y zdaje siê byæ wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych,
gdzie ustrojodawca dopuci³ do ustawowego ograniczenia jej zakresu z zastrze¿eniem, ¿e mo¿e to nast¹piæ wy³¹cznie w zgodzie z wi¹¿¹cymi Rzeczpospolit¹
Polsk¹ umowami miêdzynarodowymi.
Z mocy art. 59 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 r. zakres wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych
wolnoci zwi¹zkowych mo¿e podlegaæ tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie s¹ dopuszczane przez wi¹¿¹ce Polskê umowy miêdzynarodowe.
Pojêcie innych wolnoci zwi¹zkowych odnosi siê do wolnoci wymienionych
111

s. 20.

A. Józefowicz, Czy s¹dy mog¹ badaæ konstytucyjnoæ ustaw, Prawo i ¯ycie 2000, Nr 7,

112
Zob. A. Kabat, Bezporednie stosowanie konstytucji RP w orzecznictwie Naczelnego S¹du
Administracyjnego, [w:] K. Dzia³ocha (red.), Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005, s. 95.
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w art. 59 ust.2 i 3113. Zakres wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych
ulega ograniczeniom wynikaj¹cym zarówno z generalnej dyspozycji konstytucyjnej, stanowi¹cej, i¿ ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolnoci mo¿e nast¹piæ tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne
w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego,
b¹d dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej albo wolnoci
i praw innych osób (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) oraz w zakresie ustawowym
dopuszczalnym przez wi¹¿¹ce Polskê umowy miêdzynarodowe (art. 59 ust. 4)114.
Pojêcie wolnoci, jak to wczeniej by³o opisywane, oznacza sferê woln¹ od
ingerencji w³adczej pañstwa zarówno ustawodawczej, jak i postaci innych dzia³añ, np. administracyjnych115. Pojêcie wolnoci zwi¹zkowych nawi¹zuje do francuskiego terminu liberte syndicale, bêd¹cego podstawowym terminem na oznaczenie prawa zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe w literaturze francuskiej
i francuskojêzycznej literaturze miêdzynarodowej. Pojêcie to jest jednak u¿ywane w miêdzynarodowym prawie pracy równie¿ w szerszym znaczeniu, obejmuj¹cym, obok prawa zrzeszania siê, rokowania i prawo do strajku. Podobnie na
konstytucyjne pojêcie wolnoci zwi¹zkowych sk³ada siê zarówno wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, jak i prawo do rokowañ i uk³adów zbiorowych
(innych porozumieñ) oraz prawo do sporów zbiorowych i strajków (innych form
protestu)116.
Zgodnie z art. 59 ust. 4 Konstytucji zakres wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe (i innych wolnoci zwi¹zkowych) mo¿e podlegaæ tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie s¹ dopuszczalne przez wi¹¿¹ce Polskê umowy miêdzynarodowe. Odes³anie do umów miêdzynarodowych nie jest przypadkowe.
Umowy miêdzynarodowe po 1980 r. torowa³y drogê prawu zrzeszania siê w niezale¿ne zwi¹zki zawodowe. By³y one równie¿ oparciem dla domagania siê respektowania tych wolnoci przez opozycjê w latach 19821989. Umowy miêdzynarodowe wp³ynê³y równie¿ na kszta³t wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki
113
W szczególnoci ograniczenia wolnoci zrzeszania siê czy innych wolnoci zwi¹zkowych
takich jak rokowania, zawieranie uk³adów, strajk, mog¹ podlegaæ tylko takim ograniczeniom, które
s¹ przewidziane w wi¹¿¹cych Polskê umowach miêdzynarodowych. Umowa zatem wyznacza zakres
ograniczenia wolnoci zwi¹zkowych. Zob. L. Florek, Miêdzynarodowe ród³a prawa pracy,
[w:] ten¿e (red.), ród³a prawa pracy, Warszawa 2000, s. 65.
114
M. Masternak-Kubiak, Miejsce i znaczenie miêdzynarodowych róde³ prawa praw cz³owieka w polskim porz¹dku konstytucyjnoprawnym, [w:] M. Jab³oñski, Wolnoci i prawa jednostki
w Konstytucji RP, t. I, Idee i zasady przewodnie , s. 38.
115
Zob. postanowienie S¹du Apelacyjnego w Warszawie z 24 kwietnia 1998, I Aca 17/98,
zgodnie z którym z art. 12 i 58 Konstytucji wynika, ¿e wolnoæ zrzeszania siê nale¿y do wolnoci
obywatelskich, które umo¿liwiaj¹ postêpowanie wed³ug w³asnej woli zainteresowanych osób, niezale¿nie od pañstwa i jego ustaw, nie mog¹ byæ jednostkom przyznawane i cofane. W wypadku
sporu organ pañstwowy powinien wskazaæ podstawê prawn¹ dla ograniczenia wolnoci obywateli.
116
L. Florek, Zakres ograniczenia wolnoci zwi¹zkowych (art. 59 ust. 4 Konstytucji). Pañstwo
i Prawo 2000, nr 12, s. 3.
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zawodowe po 1989 r.117 By³y one te¿ podstaw¹ oceny zakresu wolnoci zwi¹zkowych w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego i Trybuna³u Konstytucyjnego przed
wejciem w ¿ycie Konstytucji RP z 1997 r.118
Z mocy art. 59 ust 4 wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe i inne
wolnoci zwi¹zkowe mog¹ byæ ograniczane tylko w zakresie dopuszczonym
przez umowy miêdzynarodowe. Tym samym nie mo¿na ca³kowicie wy³¹czyæ
danej wolnoci zwi¹zkowej. Nie bêdzie natomiast naruszeniem wolnoci zwi¹zkowej takie jej ograniczenie, które jest dopuszczone w umowie miêdzynarodowej. Je¿eli ograniczenie wolnoci zwi¹zkowych by³oby szersze ni¿ dopuszczaj¹
to wi¹¿¹ce Polskê umowy miêdzynarodowe, to zosta³by naruszony nie tylko
art. 59 ust. 4 lecz równie¿ jeden z trzech pierwszych ustêpów art. 59. Gwarantuj¹
one bowiem wolnoci, które zosta³yby bezpodstawnie ograniczone. By³oby to
równie¿ naruszeniem umowy miêdzynarodowej119.
Przepis art. 59 ust. 4 stanowi samoistn¹ podstawê zastosowania umów miêdzynarodowych w polskim porz¹dku prawnym. Je¿eli umowy te przewidywa³yby ograniczenie wolnoci zwi¹zkowych, to zastosowanie (inkorporowanie) tych
ograniczeñ w polskim ustawodawstwie pracy jest dopuszczalne w wietle przepisów Konstytucji RP. Ich rozszerzenie w porównaniu z umowami miêdzynarodowymi godzi³oby nie tylko w te umowy, ale przede wszystkim narusza³oby omawiany przepis art. 59 ust. 4120.
Konstytucyjne regulacje dotycz¹ce miejsca prawa miêdzynarodowego
w krajowym systemie prawnym zobrazowaæ mo¿na w kilku najwa¿niejszych
kwestiach. Po pierwsze, Konstytucja, wskaza³a w art. 9, jako jedn¹ z zasad
ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, obowi¹zek przestrzegania wi¹¿¹cego j¹ prawa
miêdzynarodowego. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e jest to jedyny przepis o tak uniwersalnym charakterze, poniewa¿ pozosta³e uregulowania konstytucyjne odnosz¹ siê
117
Zob. L. Florek, Wp³yw konwencji i zaleceñ Miêdzynarodowej Organizacji Pracy na prawo
polskie, [w:] M. Seweryñski (red.), Polskie prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy w okresie transformacji, Warszawa 1995, s. 54.
118
W szczególnoci na podstawie konwencji nr 87 MOP S¹d Najwy¿szy doszed³ do wniosku,
i¿ dopuszczalna jest rejestracja innych ni¿ wymienione w art. 11 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o zwi¹zkach zawodowych zrzeszeñ utworzonych przez zwi¹zki zawodowe (Uchwa³a sk³adu 7 sêdziów z 15 padziernika 1992 r., I PZP 35/92, OSNCP nr 1-2/1993,poz. 3.) Trybuna³ Konstytucyjny przyj¹³ natomiast, i¿ art. 86 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kontroli (Dz.U.
1995 nr 13, poz. 59) w czêci odmawiaj¹cej prawa zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych pracowników nadzoruj¹cych lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne narusza standardy dopuszczalnych
ograniczeñ prawa zrzeszania w zwi¹zkach zawodowych pracowników publicznych, przewidzianych
konwencj¹ nr 151 MOP (Orzeczenie z 21 listopada 1995 r., K 12/95, OTK nr 3/1995, poz. 15.
Zob. J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Zakamycze 2000, s. 410.
119
L. Florek, Zakres ograniczenia wolnoci , s. 4.
120
L. Florek, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z 7 grudnia 1999 r., I PKN 438/99, OSP
2000, Nr 11, poz. 174.

103

przede wszystkim do umów miêdzynarodowych121. Po drugie, Konstytucja RP
ustanowi³a zasadê zró¿nicowanego oddzia³ywania umów miêdzynarodowych na
system prawa wewnêtrznego. Kryterium podstawowe stanowi ratyfikacja umowy, powi¹zana z jej og³oszeniem w Dzienniku Ustaw, poniewa¿ tylko ta grupa
umów mo¿e zawieraæ postanowienia przynale¿ne systemowi prawa powszechnie
obowi¹zuj¹cego (art. 87 ust. 1)122.
Wreszcie po trzecie, wród umów ratyfikowanych szczególn¹ pozycje zajmuj¹ te, których ratyfikacja zosta³a dokonana na podstawie uprzedniej zgody
wyra¿onej w ustawie. Art. 89 ust 1 wskazuje kategorie umów wymagaj¹cych
szczególnej formy ratyfikacji, a art. 91 okreli³, ¿e postanowienia tych umów
(o ile ich stosowanie nie jest uzale¿nione od wydania ustawy) nie tylko podlegaj¹ bezporedniemu stosowaniu, ale maj¹ pierwszeñstwo przed ustawami zwyk³ymi. Z normy zawartej w art. 91 ust. 1 wynika, ¿e metod¹ obowi¹zywania ratyfikowanych umów miêdzynarodowych, przyjêt¹ przez ustrojodawcê, jest tzw.
transformacja szczegó³owa123. Polega ona na dwuetapowym w³¹czeniu normy
prawa miêdzynarodowego. Pierwszym krokiem jest zgoda pañstwa na w³¹czenie
norm prawno miêdzynarodowych, umiejscowionych w konkretnej umowie, do
prawa krajowego (ratyfikacja, przyst¹pienie), drugim ich urzêdowe og³oszenie
w Dzienniku Ustaw. Zosta³o to precyzyjne podkrelone w wyroku Naczelnego
S¹du Administracyjnego, który wskaza³, ¿e obowi¹zywanie traktatu na gruncie
prawa miêdzynarodowego nie wystarcza do stosowania go przez s¹d krajowy.
Traktat powinien byæ nie tylko ratyfikowany, ale i og³oszony w Dzienniku
Ustaw. Dalej w uzasadnieniu NSA uzna³, ¿e obowi¹zek og³oszenia ratyfikowanej umowy miêdzynarodowej w dzienniku promulgacyjnym jest niezbêdnym
i konstytucyjnym warunkiem w³¹czenia jej do krajowego porz¹dku prawnego.
[ ] Momentem zasadniczym dla ka¿dej umowy miêdzynarodowej jest jej wejcie w ¿ycie. Dopiero od tej chwili umowa staje siê aktem pe³noprawnym i z t¹
chwil¹ pañstwo, które wyrazi³o zgodê na zwi¹zanie siê umow¹, mo¿e powo³ywaæ siê na prawa wynikaj¹ce dla niego z umowy miêdzynarodowej oraz zobowi¹zane jest do wykonania ci¹¿¹cych na nim zgodnie z umow¹ obowi¹zków124.
Poza powy¿szym nale¿y zaznaczyæ, ¿e wszystkie umowy musz¹ byæ zgodne
z Konstytucj¹, a ochrona tej zgodnoci nale¿y do Trybuna³u Konstytucyjnego
(art. 133 ust. 2 i art. 188 pkt 1).
121
Zob. A. Wasilkowski, Przestrzeganie prawa miêdzynarodowego (art. 9 Konstytucji RP),
[w:] K. Wojtowicz (red.), Otwarcie Konstytucji RP na prawo miêdzynarodowe i procesy integracyjne, Warszawa 2006, s. 930.
122
Zob. A. Wyrozumska, Umowy miêdzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006, s. 577607.
123
Zob. R. Kwiecieñ, Transformacja umów miêdzynarodowych jako forma stanowienia prawa
w pañstwie (z uwzglêdnieniem praktyki polskiej), Pañstwo i Prawo 1997, z. 4, s. 3.
124
Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z 29 grudnia 1999 r., I SA/Po 3057/98, ONSA
2001, Nr 1, poz. 34.
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Warto w tym miejscu zasygnalizowaæ, ¿e Konstytucja RP z 1997 r. rozstrzygnê³a problem obowi¹zywania umów miêdzynarodowych, ratyfikowanych pod
rz¹dami poprzedniej ustawy zasadniczej. Na podstawie art. 241 ust. 1 Konstytucji RP, umowy ratyfikowane dotychczas przez Rzeczypospolit¹ Polsk¹ na podstawie obowi¹zuj¹cych w czasie ich ratyfikacji przepisów konstytucyjnych
i og³oszone w Dzienniku Ustaw stanowi¹ czêæ prawa krajowego i uznaje siê je
za umowy miêdzynarodowe ratyfikowane za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie. Dotyczy to wszystkich wczeniej ratyfikowanych umów, w tym tak¿e tych
z okresu miêdzywojennego. Umowa objêta zakresem art. 241 ust. 1 ma tak¹
sam¹ rangê w krajowym porz¹dku prawnym jak umowa ratyfikowana za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie125.
Klauzula ograniczaj¹ca znajduj¹ca siê w przepisie art. 59 ust. 4 wyra¿a
normê szczególn¹ w stosunku do przepisów Konstytucji RP, okrelaj¹cych moc
prawn¹ umów miêdzynarodowych w krajowym (wewnêtrznym) porz¹dku prawnym, a szczególnie wobec art. 91 ust. 2 Konstytucji RP126. Ograniczanie wolnoci zwi¹zkowych jest dopuszczalne tylko przez wi¹¿¹ce umowy miêdzynarodowe, czyli zarówno ratyfikowane za zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie, jak i w trybie
prostym, a tak¿e umowy nie podlegaj¹ce ratyfikacji zatwierdzane przez Radê
Ministrów lub poszczególnych ministrów127. U¿yte w art. 59 ust. 4 Konstytucji
sformu³owanie wi¹¿¹ce umowy miêdzynarodowe wskazuje na to, ¿e ustrojodawca nie czyni ¿adnej dystynkcji pomiêdzy wi¹¿¹cymi Rzeczpospolit¹ umowami miêdzynarodowymi. Za³o¿enie innej przes³anki stawia³oby pod znakiem zapytania wiarygodnoæ Polski jako partnera umów miêdzynarodowych zawartych
w innej formie ni¿ ratyfikacja128. Chocia¿ pamiêtaæ nale¿y, ¿e w Rozdziale III
Konstytucji RP w art. 87 ust. 1 przyjêto, ¿e ród³ami powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s¹ ratyfikowane umowy miêdzynarodowe.
Natomiast postanowienia art. 91 ust. 1 Konstytucji wprowadzaj¹ obok kryterium
125
Zob. R. Kwiecieñ, Miejsce umów miêdzynarodowych w porz¹dku prawnym pañstwa polskiego, Warszawa 2000, s. 119.
126
Umowa miêdzynarodowa ratyfikowana za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie ma pierwszeñstwo przed ustaw¹, je¿eli ustawy tej nie da siê pogodziæ z umow¹ (art. 91 ust. 2 Konstytucji
RP).
127
W wietle prawa miêdzynarodowego umowy nie podlegaj¹ce ratyfikacji nie ró¿ni¹ siê od
tych, które wymagaj¹ ratyfikacji. Prawo miêdzynarodowe nie uzale¿nia mocy prawnej umów
od trybu ich uprawomocnienia siê. Zdaniem M. Masternak  Kubiak powinno traktowaæ siê je jako
ród³a zewnêtrzne funkcjonuj¹ce w prawie polskim. Stosuj¹c tylko akty prawne jakie og³oszono
w Dzienniku Urzêdowym, zdaniem M. Masternak-Kubiak, organy w³adzy publicznej wypacza³yby
prawo miêdzynarodowe i narusza³y w ten sposób art. 9 Konstytucji RP. M. Masternak-Kubiak,
Miejsce i znaczenie miêdzynarodowych róde³ prawa praw cz³owieka w polskim porz¹dku konstytucyjnoprawnym, [w:] M. Jab³oñski, Wolnoci i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Idee i zasady przewodnie..., s. 39.
128
Zob. W. Sokolewicz, Komentarz do art. 59 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005, s. 5152.
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ratyfikacji umowy, równie¿ przes³ankê jej og³oszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, jako warunku obowi¹zywania jako czêci krajowego porz¹dku prawnego129.
Konstytucyjna zasada poszanowania prawa miêdzynarodowego zawarta
w art. 9 oznacza, ¿e obowi¹zkiem naszego pañstwa jest wype³nienie w dobrej
wierze zobowi¹zañ ci¹¿¹cych na nim, jako podmiocie miêdzynarodowego porz¹dku prawnego. Podkrela ona równie¿, i¿ Rzeczypospolita Polska jest pañstwem prawa, dotrzymuj¹cym swoich zobowi¹zañ zawartych w wi¹¿¹cych normach miêdzynarodowych. Norma wynikaj¹ca z tej regulacji stwarza dla organów
w³adzy publicznej obowi¹zek przestrzegania wi¹¿¹cego prawa miêdzynarodowego. Zauwa¿yæ trzeba, ¿e formu³a ta jest bardzo pojemna. Chodzi bowiem
o przestrzeganie szeroko rozumianego prawa miêdzynarodowego130. Trybuna³
Konstytucyjny stwierdzi³, i¿ art. 9 Konstytucji jest nie tylko donios³¹ deklaracj¹
wobec spo³ecznoci miêdzynarodowej, ale tak¿e zobowi¹zaniem organów pañstwa, w tym rz¹du, parlamentu i sadów, do przestrzegania prawa miêdzynarodowego wi¹¿¹cego Rzeczpospolit¹ Polsk¹. Realizacja tego obowi¹zku wymagaæ
mo¿e  obok stosownych zmian w krajowym porz¹dku prawnym  podejmowania przez organy w³adzy publicznej, w ramach przypisanych im kompetencji,
konkretnych zachowañ131. Równie¿ S¹d Najwy¿szy w postanowieniu Izby Administracyjnej Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych z 15 czerwca 1993 r. (I PRN
54/93, OSA 1994, Nr 1112, poz. 8) wyrazi³ stanowisko, ¿e pañstwo prawa jest
to równie¿ takie pañstwo, które dotrzymuje swych zobowi¹zañ ujêtych w zawartych przez siebie i prawid³owo ratyfikowanych umowach i konwencjach miêdzynarodowych, z czego wynika, ¿e normy takich umów i konwencji mog¹ i powinny byæ bezporednio stosowane w wewnêtrznym obrocie prawnym i nie
wymagaj¹ dla swego stosowania ¿adnych dodatkowych czynnoci (transformuj¹cych). Dotyczy to oczywicie tego rodzaju konwencji, b¹d dwustronnych
umów, w których b¹d to, co najmniej w sposób dorozumia³y wyra¿ono zamiar
(wolê) stosowania ich w obszarze prawa wewnêtrznego przystêpuj¹cych do konwencji lub zawieraj¹cych umowê pañstw, b¹d te¿ przyj¹æ mo¿na, i¿ co najmniej
mo¿liwoæ takiego stosowania wynika z ich treci lub te¿ z innych obiektywnych
129
Przez pojêcie krajowego porz¹dku prawnego rozumieæ nale¿y ogó³ norm prawnych, odpowiednio zhierarchizowanych obowi¹zuj¹cych i stosowanych w pañstwie bez wzglêdu na ród³o ich
pochodzenia, tj. bez wzglêdu na to czy zosta³y ustanowione przez organy pañstwa moc¹ ich kompetencji prawotwórczych, czy, bêd¹c aktami prawa miêdzynarodowego, zosta³y przez pañstwo zgodnie z jego zobowi¹zaniami miêdzynarodowymi uznane za obowi¹zuj¹ce i stosowane w stosunkach
wewnêtrznych pañstwa. K. Dzia³ocha, Komentarz do art. 91, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Warszawa 1999, s. 2.
130
Zob. B. Li¿ewski, Prawo miêdzynarodowe w polskiej praktyce s¹dowej, Lublin 2005,
s. 114.
131
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2005 r., P 1/05 OTK 2005, Nr 4A,
poz. 42.
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przes³anek towarzysz¹cych ich zawarciu. Przy tego rodzaju podejciu jest oczywiste, ¿e przyst¹pienie kraju do konwencji, której podmiotem s¹ prawa cz³owieka, nie mo¿e mieæ innego celu, ni¿ jego bezporednie stosowanie w wewnêtrznym obrocie prawnym, nie za uzale¿nienie takiego stosowania od oceny lub
uznania, np. krajowych organów administracyjnych132.
W omawianym zakresie umowy miêdzynarodowe znajduj¹ zastosowanie
niezale¿nie od tego, ¿e staj¹ siê one czêci¹ wewnêtrznego porz¹dku prawnego
w rozumieniu art. 91 ust. 1 Konstytucji. Nawet gdyby nie by³o tego przepisu, to
i tak umowa miêdzynarodowa by³aby stosowana na mocy art. 59 ust. 4 Konstytucji RP. Ustawa ograniczaj¹ca wolnoci zwi¹zkowe w stopniu szerszym ni¿ umowa miêdzynarodowa nie ma bowiem mocy prawnej przede wszystkim jako ustawa niekonstytucyjna, dopiero w drugiej kolejnoci jako ustawa sprzeczna
z umow¹ miêdzynarodow¹ (maj¹c¹ pierwszeñstwo przed ustaw¹)133.
Z drugiej strony, równie¿ w razie braku normy zawartej w art. 59 ust. 4,
ograniczenie wolnoci zwi¹zkowych musia³oby byæ zgodne z granicami wyznaczonymi dla tych wolnoci w umowach miêdzynarodowych. Zobowi¹zanie przestrzegania umów miêdzynarodowych (art.9) i uznanie ich za ród³a powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa (art. 87 ust. 1), czy czêæ krajowego porz¹dku prawnego
(art. 91) oznacza, ¿e umowy nie mog¹ byæ naruszane przez szersze ograniczenie
wolnoci zwi¹zkowych ni¿ one dopuszczaj¹134.
Przepis art. 59 ust. 4 Konstytucji z 1997 r. jest przepisem szczególnym
w stosunku do innych przepisów Konstytucji dotycz¹cych umów miêdzynarodowych. Nie wy³¹cza on stosowania tych umów do wolnoci zwi¹zkowych uregulowanych w art. 59 ust. 13135. Odnosi siê to jednak do innego zakresu ni¿
ograniczenie tych wolnoci i dotyczy w szczególnoci ustanowienia pozytywnych gwarancji zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe136. Ró¿nica miêdzy wy¿ej
132
Zob. L. Winiewski, Glosa do postanowienia z 15.06.1993 r., Pañstwo i Prawo 1994,
z. 2, s. 107110.
133
Zob. wyrok S¹du Najwyzszego z 7 grudnia 1999, I PKN 438/99, zgodnie z którym postanowienia uk³adu zbiorowego pracy zmieniaj¹ce na korzyæ pracowników zasady szczególnej ochrony
przed rozwi¹zaniem stosunku pracy s¹ wa¿ne, poniewa¿ ograniczaj¹cy je przepis art. 240 paragraf 1 pkt 3 kodeksu pracy jest sprzeczny z art. 59 Konstytucji oraz postanowieniami Konwencji
nr 87 MOP.
134
Wskazuje na to równie¿ wczeniejsze orzecznictwo S¹du Najwy¿szego i Trybuna³u Konstytucyjnego, które kwestionowa³o ograniczenie wolnoci zwi¹zkowych przed wejciem w ¿ycie Konstytucji z 1997 r. mimo ¿e poprzednio obowi¹zuj¹ce przepisy konstytucyjne nie zawiera³y normy
podobnej do art. 59 ust. 4. Uchwa³a sk³adu 7 sêdziów z 15 padziernika 1992 r., I PZP 35/92,
OSNCP nr 12, poz. 3; Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z 21 listopada 1995 r., K 12/95,
OTK nr 3, poz. 15. Zob. J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej , s. 413 i n.
135
L. Florek, Zakres ograniczenia wolnoci , s. 5.
136
Przyk³adem takich gwarancji mo¿e byæ art. 2 ust. 1 konwencji nr 135 MOP dotycz¹cej
ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiêbiorstwach i przyznania im u³atwieñ (Dz.U. 1997
nr 39, poz. 178), zgodnie z którym w przedsiêbiorstwie bêd¹ przyznawane przedstawicielom pracowników takie u³atwienia, które umo¿liwi¹ im szybkie i skuteczne wykonywanie ich funkcji.
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wskazanymi przepisami Konstytucji a art. 59 ust. 4 polega na tym, i¿ zawieraj¹
one nieco odmienne regu³y stosowania umowy miêdzynarodowej w wewnêtrznym porz¹dku prawnym. Przepisy Konstytucji nakazuj¹ce przestrzeganie umów
miêdzynarodowych i uznaj¹ce ratyfikowan¹ umowê miêdzynarodow¹ za ród³o
prawa wewnêtrznego zawieraj¹ tak¿e gwarancje nieumniejszania wolnoci
zwi¹zkowych, poniewa¿ okrelaj¹ one granice tych wolnoci. Ustawodawstwo
krajowe mo¿e wiêc ograniczyæ wolnoci zwi¹zkowe, je¿eli umowa miêdzynarodowa nie zabrania ograniczenia (nie wykraczaj¹ one poza granice wyznaczone
umow¹). Art. 59 ust. 4 zezwala natomiast na takie ograniczenie, je¿eli jest ono
dopuszczone w umowie miêdzynarodowej137.
Nadanie odrêbnej treci przepisowi art. 59 ust. 4 w porównaniu z ogólnymi
przepisami Konstytucji dotycz¹cymi stosowania umów miêdzynarodowych
w wewnêtrznym porz¹dku prawnym znajduje potwierdzenie w ogólnej regule
wyk³adni prawa, ¿e ¿aden przepis nie mo¿e byæ interpretowany w sposób pozbawiaj¹cy go znaczenia138.
Przepis art. 59 ust. 4 wyznacza dopuszczalny zakres ograniczeñ wolnoci
zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, co nie oznacza, ¿e ka¿de ograniczenie dopuszczone umow¹ miêdzynarodow¹ musi byæ wprowadzone do polskiego prawa
ani te¿, wprowadzone ograniczenia bêd¹ siêga³y granic dopuszczonych umow¹
miêdzynarodow¹. O wykorzystaniu danego ograniczenia decyduj¹ ogólne zasady
limitowania wolnoci i praw obywateli. Jak stwierdzono w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego ustawowe ograniczenie wolnoci mo¿e nast¹piæ tylko
wówczas, gdy konieczne jest zharmonizowanie tej wolnoci z innymi normami,
zasadami lub wartociami konstytucyjnymi139. Ograniczenia wolnoci wprowadzone byæ mog¹ tylko w zakresie niezbêdnym. Dotyczy to zachowania proporcji
miêdzy stopniem limitowania wolnoci jednostki a rang¹ chronionego interesu
publicznego. Zakazana jest wiêc nadmierna ingerencja pañstwa w swobodê dzia³ania jednostki. Ograniczenia wolnoci traktowane byæ musz¹ w kategorii wyj¹tku. Ich istnienie zawsze musi wynikaæ z wyranie sformu³owanych przepisów
ustawowych i nie mo¿e opieraæ siê na domniemaniu140.
Przepis art. 59 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 r. dotyczy wszystkich umów
miêdzynarodowych, jakimi Polska jest zwi¹zana w zakresie wolnoci zwi¹zkowych. Wskazuje na to u¿yty w nim zwrot umowy miêdzynarodowe. Przede
wszystkim jednak zarówno art. 9, jak i art. 87 ust. 1 i art. 91 Konstytucji wskazuj¹ na obowi¹zek przestrzegania wszystkich umów (art. 87 i 91  ratyfikowanych).
L. Florek, Zakres ograniczenia wolnoci , s. 6.
By³oby to nieuniknione, gdyby przyj¹æ, ¿e art. 59 ust. 4 powtarza tylko ogólne zasady
Konstytucji w zakresie stosowania umów miêdzynarodowych.
139
Zob. orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z 19 czerwca 1992, V 6/92, OTK nr 1/1992,
poz. 13; orzeczenie z 26 kwietnia 1995, K 11/94, OTK nr 1/1995, poz. 12.
140
L. Florek, Zakres ograniczenia wolnoci , s. 6.
137
138
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Przestrzeganie jednej umowy, a pomijanie innej oznacza³oby bowiem naruszenie
tej drugiej umowy, do czego nie mo¿e upowa¿niaæ ¿aden przepis prawa wewnêtrznego141.
Formalnie bior¹c, art. 59 ust. 4 odnosi siê do wszystkich umów, bez wzglêdu
na to, czy s¹ to umowy ratyfikowane za zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie (art. 89 ust. 1
Konstytucji) lub uznane za maj¹ce taki charakter na podstawie art. 241 ust. 1
Konstytucji, czy umowy, których ratyfikacja nie wymaga lub nie wymaga³aby
takiej zgody. Omawiany przepis nie czyni bowiem ¿adnego rozró¿nienia w tym
zakresie. W praktyce jednak ratyfikacja umów miêdzynarodowych normuj¹cych
wolnoci zwi¹zkowe, w tym tak¿e wolnoci do zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, zawsze wymaga zgody wyra¿onej w ustawie, poniewa¿ dotycz¹ one wolnoci i praw okrelonych w Konstytucji142.
Umowy miêdzynarodowe dopuszczaj¹ przede wszystkim podmiotowe ograniczenia wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe. W szczególnoci art. 9
ust. 1 Konwencji nr 87 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy z 1948 r. dotycz¹cej
wolnoci zwi¹zkowej i ochrony praw zwi¹zkowych143 przewiduje mo¿liwoæ
wy³¹czenia jej postanowieñ w odniesieniu do si³ zbrojnych i policji144. Podobne
postanowienie zawiera art. 5 ust. 1 Konwencji nr 98 MOP z 1949 r. dotycz¹cej
stosowania zasad prawa organizowania siê i rokowañ zbiorowych145. Natomiast
art. 1 ust. 2 Konwencji MOP nr 151 z 1978 r. dotycz¹cej ochrony prawa organizowania siê i procedury okrelania warunków zatrudnienia w s³u¿bie publicznej146 dopuszcza ograniczenie wolnoci zwi¹zkowej w odniesieniu do pracowników s³u¿by publicznej na wysokich stanowiskach, których czynnoci uwa¿a siê
z regu³y za zwi¹zane z tworzeniem polityki lub za funkcje kierownicze, albo do
pracowników, których obowi¹zki maj¹ w wysokim stopniu poufny charakter.
W tym kontekcie warto zauwa¿yæ, i¿ bezporednio w polskiej ustawie zasadniczej zakazy przynale¿noci do zwi¹zków zawodowych wprowadzono w odniesieniu do osób sprawuj¹cych wysokie stanowiska w s³u¿bie publicznej, od których oczekuje siê niezale¿noci i bezstronnoci. Konkretnie rzecz ujmuj¹c s¹ to:
cz³onkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (art. 214 ust. 2 Konstytucji
RP), Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli (art. 205 ust. 3 Konstytucji RP), Rzecznik
Praw Obywatelskich (art. 209 ust. 3 Konstytucji RP), Prezes Narodowego Banku
Polskiego (art. 227 ust. 4 Konstytucji RP), sêdziowie wszystkich s¹dów (art. 178
141
Z mocy art. 26 konwencji wiedeñskiej z 23 maja 1969 r. o prawie traktatów (Dz. U. 1990
Nr 74, poz. 439) strona nie mo¿e powo³ywaæ siê na postanowienia swojego prawa wewnêtrznego
dla usprawiedliwienia niewykonywania przez ni¹ traktatu.
142
Por. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 59 ust. 13 Konstytucji. L. Florek, Zakres ograniczenia
wolnoci , s. 7.
143
Dz.U. 1958 nr 29, poz. 125.
144
Zob. M. Seweryñski, Konstytucyjne podstawy , s. 91.
145
Dz.U. 1958 nr 29, poz. 126.
146
Dz.U. 1994 nr 22, poz. 78.
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ust. 3 Konstytucji RP) w tym sêdziowie Trybuna³u Konstytucyjnego (art. 195
ust. 3 Konstytucji RP).
Z kolei art. 8 ust. 2 Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych z 1966 r.147 dopuszcza na³o¿enie ograniczeñ zgodnych
z ustaw¹ na wykonywanie praw zwi¹zkowych przez cz³onków si³ zbrojnych,
policji lub administracji pañstwowej. Podobne postanowienia zawiera art. 11
Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci z 1950 r.148
Natomiast art. 4 Konwencji nr 135 MOP z 1971 r. dotycz¹cej ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiêbiorstwach i przyznawania im u³atwieñ stanowi,
i¿ ustawodawstwo krajowe, uk³ady zbiorowe, orzeczenia rozjemcze lub wyroki
s¹dowe mog¹ okreliæ kategoriê lub kategorie przedstawicieli pracowników, którzy bêd¹ uprawnieni do ochrony i u³atwieñ przewidzianych w niniejszej Konwencji. Pozwala to na ograniczenia ich krêgu podmiotowego149. Zastosowanie
tych ograniczeñ do poszczególnych grup pracowników nastrêcza jednak trudnoci, czego przyk³adem s¹ pracownicy Najwy¿szej Izby Kontroli150.
Normy miêdzynarodowe, które rysuj¹ mo¿liwoæ ograniczeñ przedmiotowych wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe koresponduj¹ z treci¹ art.
31 ust. 3 Konstytucji151, zgodnie z którym ograniczenia w zakresie korzystania
z konstytucyjnych wolnoci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie
i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku b¹d ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej, albo wolnoci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mog¹ naruszaæ istoty
wolnoci i praw152.
Konkluduj¹c nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przepisy art. 31 ust. 3 i art. 59 ust. 4
Konstytucji RP niezale¿nie od siebie wyznaczaj¹ zakres ograniczenia wolnoci
zwi¹zkowych153. Pierwszy z nich odnosi siê do wszystkich konstytucyjnych wolnoci i praw, drugi skupia siê wy³¹cznie na wolnociach zwi¹zkowych. Ograniczenie wolnoci zwi¹zkowych na podstawie art. 59 ust. 4 s³u¿y niejako w za³o¿eniu
Dz.U. 1997 nr 38, poz. 169.
Dz.U. 1993 nr 61, poz. 60 z pón. zm.
149
L. Florek, Zakres ograniczenia wolnoci , s. 10.
150
A. wi¹tkowski, Glosa do orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego z 21 XI 1995, K12/1995,
Pañstwo i Prawo 1996, nr 7, s. 101.
151
Przedmiotowe ograniczenia wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe dotycz¹, wed³ug
norm miêdzynarodowych, sfer niezbêdnych w spo³eczeñstwie demokratycznym dla ochrony praw
i wolnoci innych osób lub dla ochrony porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa narodowego, zdrowia publicznego lub ochrony obyczajów.
152
Zob. Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 27 stycznia 1999 r., K 1/98, OTK nr 1,
poz. 3.
153
Por. J. Wyrembak, Standardy ograniczania wolnoci i praw w wietle Rozdzia³u II Konstytucji, [w:] M. Wyrzykowski (red.), Prawa staj¹ siê prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa, Warszawa 2006, s. 214215.
147
148
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ukszta³towaniu ich zakresu. Natomiast mo¿liwoæ ich ograniczenia na podstawie
art. 31 ust. 3 Konstytucji ma przede wszystkim na celu wykluczenie kolizji
pomiêdzy interesem zwi¹zków zawodowych a interesem innych podmiotów,
w tym przede wszystkim interesem publicznym. Tak wiêc art. 31 ust. 3 pe³ni rolê
uzupe³niaj¹c¹, w tym sensie, ¿e znajduj¹ zastosowanie te wszystkie jego elementy, które nie pokrywaj¹ siê z uregulowaniem szczegó³owym art. 59 ust 4 b¹d
których uregulowania te nie wy³¹czy³y w sposób wyrany.
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ROZDZIA£ 3

Ò

GWARANCJE WOLNOCI KOALICJI
W USTAWIE Z 23 MAJA 1991 ROKU
O ZWI¥ZKACH ZAWODOWYCH

3.1. Zakres podmiotowy wolnoci koalicji

Zakres podmiotowy wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe zosta³ okrelony w prawie polskim przez dok³adne wskazanie kategorii osób, którym wolno
organizowaæ siê w zwi¹zki zawodowe i przystêpowaæ do nich. Obowi¹zuj¹ca
ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych1 ró¿ni siê od uregulowañ tej kwestii przez ustawê z dnia 8 padziernika 1982 r. o zwi¹zkach zawodowych2, która ogranicza³a wolnoæ koalicji do pracowników w znaczeniu prawnym i cile wskazanym grupom innych osób. Ustawa z 1982 r. pocz¹tkowo
ogranicza³a wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe do osób wiadcz¹cych
pracê na podstawie stosunku pracy, a nastêpnie od 1985 roku przyzna³a j¹ równie¿ osobom wykonuj¹cym pracê nak³adcz¹ i pracê na podstawie umowy agencyjnej, o ile nie byli pracodawcami. Przepisy te by³y rozumiane restryktywnie
i uznawane za wyraz woli ustawodawcy ograniczenia krêgu osób, którym przys³uguje mo¿liwoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe wy³¹cznie do pracowników, z pominiêciem niepracowniczych grup zawodowych3. wiadczy o tym
orzecznictwo S¹du Najwy¿szego w sprawie wolnoci zrzeszania siê cz³onków
rolniczych spó³dzielni produkcyjnych4 oraz osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹
i pracê na podstawie umowy agencyjnej5.
Ustawa o zwi¹zkach zawodowych z 1991 r. definiuje zwi¹zek zawodowy
jako organizacjê ludzi pracy, tym samym w p³aszczynie podmiotowej ogólnie
zakrela wolnoæ koalicji. Ustawa nie definiuje pojêcia ludzie pracy. Jest ono
1
Dz.U. nr 55, poz. 234  Tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 167. W dalszej czêci rozdzia³u autor
nazywaæ j¹ bêdzie ustaw¹.
2
Dz.U. z 1982 r., nr 32, poz. 216 z pón. zm.
3
Z. Hajn, Prawo zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych  prawo pracowników, czy prawo
ludzi pracy?, [w:] A. Wypych-¯ywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy
w XXI wieku, Gdañsk 2010, s. 175.
4
Zob. postanowienie S¹du Najwy¿szego z 4 listopada 1983 r., I PRZ 83/83, OSNC 1984, nr 6,
poz. 103.
5
Zob. uchwa³ê S¹du Najwy¿szego z 21 lutego 1983 r. III PZP 72/82, OSNC 1983 nr 8,
poz. 113.
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szersze ani¿eli okrelenie pracownicy. Jego zakres podmiotowy rozci¹ga siê bowiem równie¿ na inne grupy osób ni¿ zatrudnione w ramach stosunku pracy.
Zosta³y one enumeratywnie wyliczone w art. 2 ustawy, o czym mowa bêdzie
w dalszej czêci niniejszego podrozdzia³u.
Zgodnie z treci¹ art. 1 ust. 1 obowi¹zuj¹cej ustawy z 1991 r., zwi¹zek
zawodowy jest dobrowoln¹ i samorz¹dn¹ organizacj¹ ludzi pracy, powo³an¹ do
reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Istota
samorz¹dnoci zwi¹zków zawodowych sprowadza siê do tego, ¿e organizacja
zrzeszaj¹ca ludzi pracy samodzielnie okrela cele i zasady swego funkcjonowania6 . Zasadniczo s¹ to cele o charakterze ekonomiczno-socjalno-politycznym,
w tym g³ównie ochrona praw i reprezentacja interesów cz³onków zwi¹zku zawodowego.
To ogólne ujêcie istoty samorz¹dnoci znajduje swoje uszczegó³owienie
w prawodawstwie miêdzynarodowym. Na podstawie art. 3 ust. 1 konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 dotycz¹cej wolnoci zwi¹zkowej i ochrony praw zwi¹zkowych7, organizacje pracowników maj¹ prawo opracowywania
swych statutów i regulaminów wewnêtrznych, swobodnego wybierania swych
przedstawicieli, powo³ywania swego zarz¹du, dzia³alnoci oraz uk³adania swego
programu dzia³ania. Powy¿sza regulacja MOP zosta³a inkorporowana do systemu ustawodawstwa polskiego, wed³ug którego samorz¹dnoæ zwi¹zków zawodowych odnosi siê do:
 kszta³towania celów i programów dzia³ania,
 kszta³towania struktury organizacyjnej8,
 kszta³towania zasad reprezentacji organizacji,
 kszta³towania statusu cz³onków,
 zrzeszania w strukturach krajowych i miêdzynarodowych,
 metod dzia³alnoci statutowej, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak
i zbiorowym,
 zarz¹dzania funduszami organizacyjnymi9.
Drug¹ z podstawowych gwarancji wolnoci zwi¹zkowych, przede wszystkim wolnoci dzia³ania, jest niezale¿noæ w swojej dzia³alnoci statutowej
zwi¹zku zawodowego od pracodawców, administracji pañstwowej i samorz¹du
terytorialnego oraz od innych organizacji (art. 1 ust 2 ustawy). Przepis polskiej
ustawy znajduje swoje ród³o w przepisie art. 3 ust. 2 konwencji MOP nr 87,
6
Por. W. Sanetra, Wolnoci zwi¹zkowe w wietle nowej ustawy o zwi¹zkach zawodowych,
Przegl¹d Sejmowy 1991, nr 56, s. 1718; E. Gienieczko, J. Marczak, Nowe prawo zwi¹zkowe,
Warszawa 1991, s. 18.
7
Dz.U. z 1958 nr 29, poz. 125.
8
Zob. wyrok S¹du Najwy¿szego z 10 padziernika 1997 r., I PKN 325/97, OSNP 1998, nr 16,
poz. 475.
9
K. W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 124.
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z której wynika, ¿e w³adze publiczne powinny powstrzymaæ siê od wszelkiej
interwencji, która ogranicza³aby b¹d przeszkadza³a w swobodnym dzia³aniu
organizacji skupiaj¹cych pracowników. Natomiast art. 2 ust. 1 konwencji MOP
nr 98 dotycz¹cy stosowania zasad prawa organizowania siê i rokowañ zbiorowych10 stanowi, ¿e organizacje pracowników powinny korzystaæ z odpowiedniej
ochrony przed wszelkimi aktami ingerencji jednych w sprawy drugich b¹d bezporednio, b¹d przez swych przedstawicieli lub cz³onków, je¿eli chodzi o tworzenie tych organizacji, ich dzia³alnoæ i zarz¹dzanie nimi.
Zwi¹zki zawodowe zgodnie z przepisem art. 1 ust 2 ustawy s¹ niezale¿ne nie
tylko od organów w³adzy i administracji, ale równie¿ od innych organizacji.
W praktyce wa¿ne znaczenie maj¹ tu przede wszystkim relacje z partiami politycznymi, które by³y omawiane w rozdziale pierwszym niniejszej pracy. Nale¿y
w tym miejscu zaakcentowaæ istniej¹cy miêdzy tymi dwoma formami zrzeszeñ
konflikt interesów. Istota tego konfliktu sprowadza siê do zasadniczej natury
ró¿nic w celach dzia³ania. W demokratycznym pañstwie prawnym celem partii
politycznych jest przejêcie b¹d sprawowanie w³adzy publicznej, za zwi¹zków
zawodowych obrona praw i interesów cz³onków w stosunkach pracy. Szczególne
niebezpieczeñstwo kolizji ról spo³ecznych pojawia siê w p³aszczynie ³¹czenia
stanowisk zwi¹zkowych z partyjnymi b¹d pañstwowymi11. Panaceum na tego
rodzaju zagro¿enia niezale¿noci zwi¹zków zawodowych s¹ ograniczenia statutowe wprowadzane przy okazji kszta³towania oblicza ideologiczno-politycznego
organizacji.
Rozwa¿ania na temat gwarancji wolnoci koalicji w p³aszczynie podmiotowej nale¿y rozpocz¹æ od pracowników12. W wietle postanowieñ art. 2 ust. 1
ustawy wszystkim pracownikom przys³uguje pe³na wolnoæ koalicji, bez wzglêdu na charakter aktu kreuj¹cego stosunek pracy. Oznacza to, ¿e prawo tworzenia
i wstêpowania do zwi¹zków zawodowych maj¹ osoby zatrudnione na podstawie
mianowania, powo³ania, wyboru oraz umowy o pracê13. Bior¹c pod uwagê powy¿sze ustalenie, nale¿y wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e pe³n¹ wolnoæ zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe posiadaj¹ równie¿ pracownicy zatrudnieni w ramach
umów na czas okrelony, w celu przygotowania zawodowego oraz spó³dzielczej
umowy o pracê14. Podobnie kszta³tuje siê swoboda tworzenia i przystêpowania
Dz.U. z 1958 r., nr 29, poz. 126.
W. Sanetra, Prawo pracy a polityka, w: Prawo pracy u progu XXI wieku. Stare problemy
i wyzwania wspó³czesnoci, Bia³ystok 2001, s. 2526.
12
Zob. W. Masewicz, Ustawa o zwi¹zkach zawodowych, ustawa o rozwi¹zywaniu sporów
zbiorowych, Warszawa 1998, s. 1718.
13
W. Kotowski, B. Kurzêpa, Zwi¹zki zawodowe. Komentarz do ustawy o zwi¹zkach zawodowych, Warszawa 2012, s. 18.
14
M. Seweryñski, Problemy statusu prawnego zwi¹zków zawodowych, [w:] G. Godziewicz
(red.), Zbiorowe prawo pracy w spo³ecznej gospodarce rynkowej, Toruñ 2000, s. 110.
10
11
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do zwi¹zków zawodowych wobec osób zatrudnionych w niepe³nym wymiarze
czasu pracy tzn. na czêæ etatu oraz przebywaj¹cych na urlopie bezp³atnym b¹d
wychowawczym.
Ustawa nie ogranicza mo¿liwoci przynale¿noci pracownika jednoczenie
do kilku zwi¹zków zawodowych, zarówno zak³adowych, jak i miêdzyzak³adowych. Jednak¿e zawarta w art. 1 ust. 2 ustawy gwarancja samorz¹dnoci, która
jest elementem wolnoci dzia³ania organizacji zwi¹zkowej, umo¿liwia ograniczenie swobody pracowników w tej materii poprzez zawarcie odpowiednich
przepisów w statucie.
Po prezentacji wymiaru pracowniczego wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki
zawodowe warto skupiæ uwagê na osobach wiadcz¹cych pracê w pozapracowniczych stosunkach zatrudnienia. W tym miejscu nale¿y zaakcentowaæ, ¿e osoby
wykonuj¹ce pracê na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzie³o oraz innych umów nienazwanych o wiadczenie us³ug) nie posiadaj¹
prawa zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe. Ustawodawca nie zdecydowa³ siê
bowiem rozci¹gn¹æ swobody zrzeszania na niepracownicze stosunki zatrudnienia
o charakterze cywilnym. Jednak¿e wspó³czenie, w dobie kryzysu gospodarczego, pracodawcy coraz czêciej wykorzystuj¹ pozapracownicze formy zatrudnienia. Tymczasem osoby wiadcz¹ce pracê na podstawie umów cywilnoprawnych
nie tylko, ¿e nie maj¹ prawa zak³adania zwi¹zków zawodowych, ale nawet nie
mog¹ przystêpowaæ do ju¿ istniej¹cych. W doktrynie pojawiaj¹ siê postulaty de
lege ferenda znowelizowania w tym zakresie ustawy o zwi¹zkach zawodowych15. Celem takiego dzia³ania, uzasadniaj¹cym powy¿sze zmiany ustawy, jest
dostosowanie siê do wymogów art. 2 Konwencji nr 87 MOP, który zapewnia
mo¿liwoæ zrzeszania siê nie tylko pracowników, ale wszystkich osób wykonuj¹cych pracê na rzecz pracodawcy16. Tego rodzaju regulacja z jednej strony umocni³aby mechanizmy pe³nej reprezentacji podmiotów funkcjonuj¹cych w stosunku
pracy, z drugiej za przyczyni³aby siê do zachowania zasady równego traktowania osób zatrudnionych w ramach stosunków cywilnoprawnych17.
Zgodnie z powy¿szym artyku³em Konwencji nr 87 MOP pracownicy i pracodawcy, bez jakiegokolwiek rozró¿nienia, maj¹ prawo, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, tworzyæ organizacje wed³ug swego uznania, jak te¿ przystêpowaæ do tych organizacji, z jednym zastrze¿eniem stosowania siê do ich statutów.
15
K. Walczak, Zbiorowe prawo pracy. Aspekty prawa miêdzynarodowego, europejskiego i polskiego, Warszawa 2004, s. 136.
16
K.W. Baran uwa¿a za uzasadnione ukszta³towanie statusu osób wiadcz¹cych pracê na podstawie umów cywilnoprawnych na wzór bezrobotnych, a wiêc przyznanie im ograniczonego prawa
koalicji. Zob. Ten¿e, Zbiorowe prawo pracy , s. 142.
17
K. W. Baran, O zakresie podmiotowym zbiorowego prawa pracy de lege lata i de lege
ferenda, [w:] B. M. Æwiertniak (red.), Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej
(zbiór studiów), t. I, Sosnowiec 2012, s. 220.
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Z. Hajn zwraca uwagê, ¿e pojêciu pracownicy w polskiej wersji jêzykowej
Konwencji nr 87 MOP odpowiada w wersji angielskiej s³owo workers, oznaczaj¹ce nie tylko pracownika w prawnym znaczeniu tego s³owa, jak angielskie
okrelenie employee, lecz ogólnie osobê, która pracuje zawodowo18. Dlatego
te¿ u¿yte w jêzyku polskim s³owo pracownik nie musi byæ rozumiane jako
zamiar objêcia wolnoci¹ koalicji jedynie pracowników w znaczeniu prawnym.
Oficjalne publikacje organów Miêdzynarodowej Organizacji Pracy wskazuj¹ na
szerok¹ interpretacjê omawianego terminu. Komitet Wolnoci Zwi¹zkowej, organ MOP, stwierdzi³, ¿e istnienie stosunku pracy nie jest kryterium okrelenia
osób objêtych prawem zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe. Stosunek ten czêsto
nie istnieje, jak w przypadku osób wiadcz¹cych pracê na w³asny rachunek (selfemployed workers) oraz tych, którzy wykonuj¹ wolne zawody, a mimo tego,
winni korzystaæ z prawa zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe19.
Przyk³adami szeroko rozumianego zakresu podmiotowego prawa zrzeszania
siê w zwi¹zki zawodowe na p³aszczynie prawa miêdzynarodowego, s¹ akty
u¿ywaj¹ce pojêcia ka¿dy dla okrelenia osób uprawnionych do zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe. Takie okrelenie wystêpuje w: art. 23 ust. 4 Powszechnej
Deklaracji Praw Cz³owieka, art. 22 ust. 1 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 8 ust. 1 zd. 1 Miêdzynarodowego Paktu Praw
Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych oraz art. 11 ust. 1 Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e powy¿sze sformu³owanie nie nale¿y rozumieæ w sposób dos³owny, a jedynie oznacza to osoby, których interesy wi¹¿¹ siê z wykonywaniem
pracy zarobkowej, bêd¹cej przedmiotem dzia³alnoci zwi¹zkowej.
Podobny status w zakresie prawa koalicji powinny mieæ osoby korzystaj¹ce
z tak popularnej obecnie formy samozatrudnienia, z zastrze¿eniem, ¿e same nie
zatrudniaj¹ pracowników. Zdaniem K. W. Barana o zasadnoci takiej regulacji
wiadczyæ mo¿e fakt, ¿e osoby samozatrudniaj¹ce siê posiadaj¹ status faktyczny
w stosunkach przemys³owych wielokroæ zbli¿ony do pracowniczego20. Nale¿y
równie¿ podkreliæ fakt, ¿e osoby pracuj¹ce na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnione, to osoby na których nierzadko wymusza siê kontynuowanie w ten sposób dotychczasowo wykonywanej pracy w ramach stosunku
pracy lub nie maj¹cych mo¿liwoci znalezienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracê. Dlatego te¿, powinni korzystaæ z wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki
zawodowe.
18
Z. Hajn, Prawo zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych  prawo pracowników, czy prawo
ludzi pracy?, [w:] A. Wypych-¯ywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy... , s. 177178.
19
Tam¿e, s. 178.
20
K. W. Baran, O zakresie podmiotowym zbiorowego prawa pracy de lege lata i de lege
ferenda, [w:] B. M. Æwiertniak (red.), Aktualne zagadnienia..., s. 220.
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Na gruncie obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa nie maj¹ prawa tworzenia
i wstêpowania do zwi¹zków zawodowych tak¿e rzemielnicy, taksówkarze, adwokaci21, studenci oraz uczniowie. W odniesieniu do tej ostatniej grupy osób
S¹d Najwy¿szy w wyroku z 3 lipca 1991 r. I PRN 2/9122, wyrazi³ pogl¹d, ¿e
uczniowie szkó³ budowlanych, jako nie posiadaj¹cy przymiotu pracowników, nie
maj¹ prawa zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych.
Kontynuuj¹c rozwa¿ania na temat zakresu podmiotowego wolnoci koalicji
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e analogiczny do pracowniczego zakresu wolnoci zrzeszania
siê w zwi¹zkach zawodowych maj¹ równie¿ niektóre grupy niepracownicze.
Chodzi tu g³ównie o cz³onków rolniczych spó³dzielni produkcyjnych. Cz³onkami
tego rodzaju spó³dzielni mog¹ byæ w³aciciele lub posiadacze samoistni gruntów
rolnych, dzier¿awcy, u¿ytkownicy lub inni posiadacze zale¿ni gruntów rolnych,
jak równie¿ inne osoby maj¹ce kwalifikacje przydatne do pracy w spó³dzielni.
W tym miejscu nale¿y jednak zaakcentowaæ, ¿e nie dotyczy to ani kandydatów,
ani domowników i cz³onków ich rodzin, mimo ¿e wielekroæ wykonuj¹ oni pracê
na rzecz spó³dzielni na podobnych warunkach jak jej cz³onkowie23.
Na mocy art. 2 ust. 1 ustawy o zwi¹zkach zawodowych prawo tworzenia
i wstêpowania do zwi¹zków zawodowych maj¹ te¿ osoby wykonuj¹ce prace na
podstawie umowy agencyjnej, pod warunkiem, ¿e nie maj¹ jednoczenie przymiotu pracodawcy24. Prawo tworzenia i wstêpowania do zwi¹zków zawodowych
w zak³adach pracy przys³uguje równie¿ osobom skierowanym do tych zak³adów
w celu odbycia zastêpczej s³u¿by wojskowej (art. 2 ust. 5 ustawy o zwi¹zkach
zawodowych)25.
Podsumowuj¹c powy¿sze wywody nasuwa siê stwierdzenie o potrzebie rozszerzenia podmiotowego zakresu wolnoci koalicji na inne ni¿ okrelone obecnie
w ustawie grupy pozapracownicze. W³¹czenie w zakres wolnoci zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe osób pracuj¹cych na podstawie popularnych obecnie
umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienia, pozwoli na sformu³owanie szerszej reprezentacji zwi¹zkowej oraz lepsz¹ artykulacjê ogó³u zatrudnionych w realiach gospodarki wolnorynkowej. Obowi¹zuj¹ce de lege lata wobec osób
wiadcz¹cych pracê w ramach niepracowniczych stosunków zatrudnienia regulacje maj¹ charakter selektywny, co w swych nastêpstwach skutkuje ograniczon¹
21
M. Seweryñski, Problemy statusu prawnego zwi¹zków zawodowych, [w:] G. Godziewicz
(red.), Zbiorowe prawo pracy w spo³ecznej gospodarce rynkowej, Toruñ 2000, s. 112.
22
OSNCP 1992, nr 9, poz. 169.
23
W. Kotowski, B. Kurzêpa, Zwi¹zki zawodowe..., s. 19.
24
W praktyce oznacza to, i¿ agenci zatrudniaj¹cy choæby jedn¹ osobê w ramach stosunku
pracy, na przyk³ad na podstawie umowy o pracê na okres próbny, nie maj¹ prawa zrzeszania siê
w zwi¹zkach zawodowych.
25
Zasady jej odbywania okrelaj¹ przepisy zwarte w art. 189199 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U.
z 2012 r., poz. 461).
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reprezentatywnoci¹ wobec pracodawców. Brak mo¿liwoci artykulacji interesów zawodowych tych grup pozapracowniczych mo¿e generowaæ niebezpieczeñstwo podejmowania nielegalnych akcji zbiorowych.

3.1.1. Ustawowe prawo przynale¿noci i wstêpowania do zwi¹zków
zawodowych bezrobotnych, emerytów i rencistów

Poza osobami, które korzystaj¹ z pe³nej wolnoci koalicji istniej¹ pewne katego-

rie ludzi pracy, których swoboda zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe zosta³a
ograniczona do przyst¹pienia do istniej¹cej ju¿ organizacji zwi¹zkowej. Na
gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów tego rodzaju status posiadaj¹ rencici, emeryci, bezrobotni oraz wykonawcy (cha³upnicy). Ci ostatni wst¹piæ do zwi¹zku
zawodowego mog¹ jedynie w tym zak³adzie pracy, w którym zawarli umowê
o pracê nak³adcz¹26.
Uprawnieñ w zakresie tworzenia zwi¹zków zawodowych nie maj¹ osoby
bezrobotne. Zachowuj¹ one jednak przynale¿noæ do organizacji zwi¹zkowej,
której cz³onkiem by³y przed utrat¹ pracy. Je¿eli natomiast w chwili utraty pracy
osoba bezrobotna nie by³a cz³onkiem ¿adnej organizacji zwi¹zkowej, to mo¿e
ona do niej wst¹piæ, pod warunkiem, ¿e jej statut tak¹ mo¿liwoæ przewiduje27.
Podobne rozwi¹zania w kwestii wolnoci zrzeszania, jak w przypadku bezrobotnych, obowi¹zuj¹ w stosunku do emerytów i rencistów. W wietle postanowieñ
art. 2 ust. 3 ustawy nie mog¹ tworzyæ zwi¹zków zawodowych28, natomiast nie
trac¹ oni prawa przynale¿noci i wstêpowania do zwi¹zków zawodowych.
Powy¿sze kwestie by³y przedmiotem rozwa¿añ S¹du Najwy¿szego, który
w uchwale z dnia 10 stycznia 1992 r. orzek³, ¿e osoby bezrobotne w rozumieniu
przepisów o zatrudnieniu nie maj¹ prawa tworzenia zwi¹zków zawodowych29.
Pogl¹d ten zosta³ sformu³owany na kanwie z³o¿enia przez Komitet Za³o¿ycielski
Zwi¹zku Bezrobotnych wniosku o rejestracjê organizacji jako zwi¹zku zawodowego. S¹d Wojewódzki w Suwa³kach oddali³ wniosek, przyjmuj¹c, ¿e zgodnie
z art. 2 ust. 1 ustawy o zwi¹zkach zawodowych bezrobotni nie maj¹ prawa
tworzenia zwi¹zków zawodowych. Podczas rozpoznania rewizji wnioskodawców S¹d Apelacyjny w Bia³ymstoku przedstawi³ S¹dowi Najwy¿szemu do rozstrzygniêcia zagadnienie prawne. S¹d Apelacyjny stwierdzi³, ¿e gramatyczna
K. Kolasiñski, Prawo pracy i zabezpieczenia spo³ecznego, Toruñ 1999, s. 284.
L. Florek, T. Zieliñski, Prawo pracy, Warszawa 2003, s. 308.
28
Organizacje skupiaj¹ce wy³¹cznie emerytów i rencistów nie maj¹ podmiotu zwi¹zków zawodowych; Zob. K. Kolasiñski, Prawo pracy..., s. 284.
29
Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 10 stycznia 1992 r., sygn. I PZP 63/91, OSNC 1992
Nr 78, poz. 129.
26
27
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wyk³adnia przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych
prowadzi do uznania prawid³owoci rozstrzygniêcia S¹du Wojewódzkiego w Suwa³kach. S¹d Apelacyjny wywodzi³, ¿e ustawa przewiduje dwa rodzaje uprawnieñ, tj. prawo tworzenia nowych zwi¹zków i prawo zrzeszania siê w ju¿ istniej¹ce. Prawo tworzenia i zrzeszania posiadaj¹ pracownicy, cz³onkowie rolniczych
spó³dzielni produkcyjnych, osoby wykonuj¹ce pracê na podstawie umowy agencyjnej, je¿eli nie s¹ pracodawcami, oraz osoby skierowane do zak³adów pracy
w celu odbycia s³u¿by zastêpczej. Natomiast uprawnienia osób, które przesz³y na
emeryturê lub rentê, oraz bezrobotnych ograniczono do prawa przynale¿noci do
zwi¹zków zawodowych, a tak¿e wstêpowania do nich. S¹d Apelacyjny zauwa¿y³, ¿e istnieje obawa, ¿e zwi¹zek zawodowy zrzeszaj¹cy pracowników nie bêdzie dostatecznie zainteresowany dzia³aniem na rzecz bezrobotnych, zw³aszcza,
¿e mog¹ zdarzyæ siê sytuacje gdzie interesy tych dwóch grup cz³onków organizacji zwi¹zkowej mog¹ ze sob¹ kolidowaæ. Taka sytuacja uzasadnia³aby potrzebê
utworzenia zwi¹zku bezrobotnych ukierunkowanego na interesy i prawa osób
w nim zrzeszonych.
S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e wyk³adnia jêzykowa ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o zwi¹zkach zawodowych jest doæ jednoznaczna. Ustawa ta wyranie rozró¿nia
prawo do tworzenia zwi¹zków zawodowych oraz prawo do wstêpowania i przynale¿noci do zwi¹zków zawodowych. Z najwa¿niejszego z punktu widzenia
przedmiotowego zagadnienia przepisu art. 2 ust. 4 ustawy wynika, ¿e bezrobotni
nie mog¹ tworzyæ w³asnych zwi¹zków zawodowych, a ich prawo wstêpowania
do istniej¹cych zwi¹zków mo¿e byæ dodatkowo ograniczone ich statutami. Ta
wyk³adnia jêzykowa znajduje mocne poparcie w wyk³adni historycznej. Porównanie tekstu ustawy z jej projektami, jednoznacznie pozwala stwierdziæ, ¿e ograniczenie prawa koalicji osób bezrobotnych by³o wiadomym dzia³aniem ustawodawcy. Zdaniem S¹du Najwy¿szego nie ma oczywicie ¿adnych przeszkód, aby
bezrobotni tworzyli stowarzyszenia broni¹ce ich interesów30. Nale¿y równie¿
zauwa¿yæ, ¿e osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu s¹
ludmi pracy  jako osoby d¹¿¹ce do wykonywania stale, zarobkowo i samodzielnie pracy w ramach pracowniczego statusu prawnego31.
W zwi¹zku z powy¿szym, nale¿y uznaæ, ¿e postanowienia Konstytucji RP
uznaj¹ prawo zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe wszystkim ludziom pracy.
Nie mo¿e ono podlegaæ ¿adnym ograniczeniom w stosunku do pracowników.
30
Bardzo podobna regulacja prawna znajdowa³a siê w poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawie
z dnia 8 padziernika 1982 r. o zwi¹zkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 1985 r. nr 54,
poz. 277 z pón. zm.). Artyku³ 12 ust. 2 tej ustawy stanowi³, ¿e prawo przynale¿noci do zwi¹zków zawodowych nie pozbawia czasowe pozostawanie bez pracy w zwi¹zku z jej poszukiwaniem.
Na tle tego przepisu S¹d Najwy¿szy wypowiedzia³ siê w ramach postanowienia z 20 czerwca 1985 r.
I PRZN 7/85 (OSNCP 1986, z. 3, poz. 39).
31
W. Kotowski, B. Kurzêpa, Zwi¹zki zawodowe..., s. 25.
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Natomiast inne grupy osób wykonuj¹ce stale, zarobkowo i samodzielnie pracê
w ramach niepracowniczych stosunków prawnych (b¹d d¹¿¹ce do tego) mog¹
w ustawie mieæ przyznane prawo zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe tylko
w niektórych jego formach. Tym samym nale¿y uznaæ, ¿e wy³¹czenie przez ustawê z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych mo¿liwoci tworzenia przez
bezrobotnych zwi¹zków zawodowych i ograniczenie ich prawa koalicji tylko do
utrzymania przynale¿noci i mo¿liwoci wstêpowania do zwi¹zków zawodowych nie jest sprzeczne z Konstytucj¹ RP.

3.1.2. Ustawowe regulacje zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe
pracowników sektora publicznego
Kontynuuj¹c rozwa¿ania na temat swobody zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych nale¿y tak¿e skupiæ uwagê na osobach zatrudnionych w sektorze
publicznym. Przed prze³omem Sierpnia 1980 r., o którym szerszej wspomina siê
w rozdziale pierwszym niniejszej pracy, przedstawiciele tego rodowiska zrzeszali siê g³ównie w ramach Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Pañstwowych
i Spo³ecznych. Po wydarzeniach na Wybrze¿u w sierpniu 1980 r. fala neosyndykalizacji nie ominê³a pracowników pañstwowych32, którzy zrzeszali siê w nowych zwi¹zkach zawodowych, a szczególnie w ramach NSZZ Solidarnoæ.
Okres ten zakoñczy³ stan wojenny, a nastêpnie ustawa z dnia 16 wrzenia 1982 r.
o pracownikach urzêdów pañstwowych33, która w miejsce pluralizmu zwi¹zkowego wprowadzi³a zasadê dopuszczaj¹c¹ mo¿liwoæ zrzeszania siê pracowników
urzêdów pañstwowych tylko w jednym zwi¹zku zawodowym34. Dopiero w skutek nowelizacji z 1994 r. osobom objêtym omawian¹ pragmatyk¹ urzêdnicz¹
zapewniono prawo zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe. To samo uczyniono
nieco wczeniej w stosunku do pracowników zatrudnionych w reaktywowanym
samorz¹dzie terytorialnym. I tak, pracownicy samorz¹dowi35 oraz urzêdnicy
zatrudnieni na podstawie ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. o pracownikach
urzêdów pañstwowych mog¹ bez ograniczeñ tworzyæ i wstêpowaæ do zwi¹zków
zawodowych36.

Z. Sypniewski, Zwi¹zki zawodowe w aparacie pañstwowym, [w:] J. Joñczyk (red.), Prawo
o zwi¹zkach zawodowych i zrzeszeniach zawodowych, Wroc³aw 1983, s. 95.
33
Dz.U. 1982, nr 31, poz. 214Tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 269.
34
Szeroko rozumiana grupa pracowników piastuj¹cych wysokie stanowiska zosta³a objêta zakazem zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe.
35
Ustawa z dnia 21listopada 2008 r., Dz.U. nr 223, poz. 1458.
36
K. W. Baran, O zakresie podmiotowym zbiorowego prawa pracy de lege lata i de lege
ferenda,[w:] B. M. Æwiertniak (red.), Aktualne zagadnienia... , s. 218.
32
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Odstêpstwo od tej zasady statuowa³ natomiast art. 86 Ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kontroli37, który stanowi³, ¿e jej prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny, dyrektorzy i wicedyrektorzy jednostek organizacyjnych,
doradcy prezesa, a tak¿e pracownicy nadzoruj¹cy i wykonuj¹cy czynnoci kontrolne byli pozbawieni mo¿liwoci zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych. Ów
przepis, jako niekonstytucyjny, zosta³ uchylony orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego z 21 listopada 1995 r, sygn. akt K 12/9538 po zaskar¿eniu wnioskiem
Komisji Krajowej WZZ Sierpieñ 80.
Trybuna³ orzek³, ¿e w ówczesnym brzmieniu art. 86 ustawy o Najwy¿szej
Izbie Kontroli w czêci dotycz¹cej pracowników nadzoruj¹cych lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne jest niezgodny z art. 84 w zwi¹zku z art. 1 i art. 67
przepisów konstytucyjnych utrzymywanych na podstawie art. 77 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 padziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach miêdzy w³adz¹
ustawodawcz¹ i wykonawcz¹ RP oraz samorz¹dzie terytorialnym tzw. Ma³ej
Konstytucji39 przez to, ¿e nadmiernie ograniczaj¹c wolnoæ zrzeszania siê pracowników NIK w zwi¹zki zawodowe narusza wyra¿on¹ w tych przepisach wolnoæ zwi¹zkow¹. W uzasadnieniu Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e pozbawienie wszystkich merytorycznych pracowników Najwy¿szej Izby Kontroli
prawa zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe narusza standardy dopuszczalnych
ograniczeñ tego prawa w stosunku do pracowników publicznych, okrelone
w Konwencji nr 151 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, a tak¿e narusza art. 11
Konwencji Europejskiej, zaprzeczaj¹c istocie samego prawa koalicji40. Ograniczenia wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe prezesa, wiceprezesów oraz
dyrektora generalnego NIK, czyli pracowników na wysokich stanowiskach, których czynnoci uwa¿a siê z regu³y za zwi¹zane z uprawianiem polityki, Trybuna³
Konstytucyjny nie uzna³ za niekonstytucyjne. Natomiast w przypadku merytorycznych pracowników nadzoruj¹cych lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne,
mo¿na by doszukiwaæ siê przes³anki ograniczenia ich zrzeszania siê wskazuj¹c
na szczególn¹ poufnoæ ich obowi¹zków41. Jednak¿e Trybuna³ uzna³, ¿e pozbawienie prawa koalicji wszystkich merytorycznych, a nie tylko kierowniczych,
pracowników NIK nie uzasadnia obowi¹zek zachowania przez tych pracowników
Dz.U. nr 13, poz. 59  Tj. Dz.U. z 2001 r., nr 85, poz. 937 z pón. zm.
OTK 1996, nr 1, poz. 15.
39
Dz.U. nr 84, poz. 426 z pón. zm.
40
Konwencja nr 151 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy w art. 1 ust. 2 dopuszcza ograniczenie przez prawo wewnêtrzne korzystania z wolnoci zwi¹zkowych tylko w odniesieniu do pracowników na wysokich stanowiskach, których czynnoci uwa¿a siê z regu³y za zwi¹zane z uprawianiem polityki lub za funkcje kierownicze, oraz do pracowników, których obowi¹zki maj¹ w du¿ym
stopniu poufny charakter.
41
A. Dubownik, Prawo zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe pracowników sektora publicznego,
Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2002, nr 6, s. 22.
37
38
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w tajemnicy informacji, które uzyskali w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków
pracowniczych42. Nie ma bowiem podstaw do przyjêcia, ¿e korzystanie z wolnoci koalicji stwarza szczególne zagro¿enie dla tajemnicy s³u¿bowej43.
Z powy¿szym uzasadnieniem Trybuna³u Konstytucyjnego nie zgadza³ siê
L. Kaczyñski44, akceptuj¹c co do zasady sentencjê wyroku, zwraca³ on uwagê,
¿e wród pracowników nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoci kontrolne nale¿y wyodrêbniæ grupê dyrektorów i wicedyrektorów jednostek organizacyjnych
NIK, których nale¿a³oby potraktowaæ jako pracowników pe³ni¹cych funkcje kierownicze w rozumieniu Konwencji nr 151 MOP, zezwalaj¹cej na ograniczenie
wolnoci koalicji tej grupy pracowników45.
W nastêpstwie przywo³anego rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego
art. 86 ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli zosta³ zmieniony ustaw¹ z dnia
21 maja 1997 r.46, która wprowadzi³a ograniczenia w prawie zrzeszania siê
w nowym kszta³cie pozbawiaj¹c tego prawa Prezesa NIK, wiceprezesów i dyrektora generalnego NIK oraz dyrektorów, wicedyrektorów jednostek organizacyjnych i doradców Prezesa, natomiast pracownicy nadzoruj¹cy i wykonuj¹cy czynnoci kontrolne mog¹ nale¿eæ tylko do zwi¹zku zawodowego zrzeszaj¹cego
wy³¹cznie pracowników NIK.
Znowelizowany art. 86 ustawy o NIK zosta³ równie¿ zaskar¿ony wnioskiem
Komisji Krajowej WZZ Sierpieñ 80, w czêci pozbawiaj¹cej prawa zrzeszania
siê w dowolnie wybranych zwi¹zkach zawodowych pracowników nadzoruj¹cych
lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne. Trybuna³ Konstytucyjny wyrokiem
z 17 listopada 1998 r. sygn. akt K 42/9747 uzna³ zgodnoæ zaskar¿onego przepisu
z porz¹dkiem konstytucyjnym i ratyfikowanymi przez Polskê umowami miêdzynarodowymi. W uzasadnieniu tego wyroku Trybuna³ uzna³, ¿e na gruncie Konwencji nr 151 MOP dotycz¹cej ochrony prawa organizowania siê i procedury
okrelania warunków zatrudniania w s³u¿bie publicznej, pozbawienie prawa koalicji Prezesa i wiceprezesów NIK jest dopuszczalne, poniewa¿ piastuj¹ oni
42
Zob. J. Skoczyñski, Reprezentacja praw i interesów pracowników s³u¿by publicznej,
[w:] G. Godziewicz (red.), Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, Toruñ 2001, s. 263.
43
T. Liszcz, Zbiorowe prawo pracy przed Trybuna³em Konstytucyjnym, [w:] A. Wypych-¯ywiecka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, Gdañsk 2010,
s. 111.
44
L. Kaczyñski, Kwestia zgodnoci z Konstytucj¹ artyku³u 68 ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli, Kontrola Pañstwowa 1996, nr 2.
45
Podobne zdanie wyrazi³ A. wi¹tkowski , który zwróci³ uwagê, ¿e ograniczenie prawa do
zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe urzêdników pañstwowych zajmuj¹cych wysokie stanowiska,
mo¿e polegaæ nawet na pozbawieniu ich tego prawa, z tym, ¿e mo¿e to dotyczyæ wy³¹cznie urzêdników uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu urzêdu, w którym s¹ zatrudnieni np.
dyrektorów jednostek organizacyjnych i doradców Prezesa NIK. Zob. A. wi¹tkowski, Glosa do
orzeczenia TK z 21 listopada 1995, K 12/95, Pañstwo i Prawo 1996, z. 7, s. 99.
46
Dz.U. nr 96, poz. 589.
47
OTK 1998, nr 7, poz. 113.
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wysokie stanowiska pañstwowe i s¹ odpowiedzialni za tworzenie polityki, za
pozbawienie prawa koalicji dyrektorów i zastêpców dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK wynika z pe³nienia przez nich funkcji kierowniczych.
Natomiast ograniczenie prawa koalicji do mo¿liwoci zrzeszania siê tylko
w zwi¹zku zawodowym pracowników NIK w stosunku do pracowników nadzoruj¹cych lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne, Trybuna³ uzasadni³ tym, ¿e ich
obowi¹zki s¹ w wysokim stopniu poufne w rozumieniu Konwencji nr 151
MOP48. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e w polskiej rzeczywistoci spo³ecznej
zwi¹zki zawodowe pe³ni¹ rolê quasi partii politycznych i w g³ównej mierze
prowadz¹ dzia³ania polityczne, nie zawsze bezporednio zwi¹zane z ochron¹
interesów pracowniczych, tote¿ ich swobodna dzia³alnoæ w takiej instytucji jak
Najwy¿sza Izba Kontroli, maj¹cej dostêp do informacji poufnych i tajnych mog³aby stwarzaæ powa¿ne zagro¿enie dla funkcjonowania pañstwa, a tak¿e stawiaæ pod w¹tpliwoæ apolitycznoæ oraz bezstronnoæ pracownika NIK. Praca
w NIK i przynale¿noæ do zewnêtrznego zwi¹zku zawodowego mog³aby rodziæ konflikt interesów na p³aszczynie lojalnoæ pomiêdzy NIK i organizacj¹
zwi¹zkow¹49.
Jeli chodzi o cz³onków s³u¿by cywilnej, to obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia
21 listopada 2008 r.50 nie przewiduje wyranego zakazu nale¿enia do zwi¹zków
zawodowych. W przesz³oci zakaz zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe statuowa³a jedynie ustawa z dnia 5 lipca 1996 r.51 i to wy³¹cznie w odniesieniu do
urzêdników zaliczany do tzw. kategorii A, czyli zajmuj¹cych stanowiska wy¿szego szczebla. Przepisy te spotka³y siê jednak z krytyczn¹ ocen¹ z punktu
widzenia zgodnoci z postanowieniami przywo³ywanej ju¿ Konwencji nr 151
MOP52, czego konsekwencj¹ by³a ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r.53 w której
zrezygnowano z tego rodzaju wy³¹czenia54.
Zdecydowano siê jednak na inne ograniczenia, skierowane nie do wszystkich cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej, lecz tylko do posiadaj¹cych status
urzêdnika mianowanego. Nie zakazuj¹c cz³onkostwa w zwi¹zkach zawodowych,
wyeliminowano mo¿liwoæ pe³nienia przez urzêdnika funkcji zwi¹zkowych55.
48
Por. Z. Góral, Zbiorowa reprezentacja pracowników sfery publicznej, [w:] A. Wypych-¯ywiecka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy , s. 140.
49
T. Liszcz, Zbiorowe prawo pracy przed Trybuna³em Konstytucyjnym, [w:] A. Wypych-¯ywiecka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy..., s. 112113.
50
Dz.U. nr 227, poz. 1505 z pón. zm.
51
Dz.U. nr 89, poz. 402 z pón. zm.
52
J. Skoczyñski, Status prawny urzêdnika s³u¿by cywilnej, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne
1996, nr 11, s. 51.
53
Dz.U. nr 49, poz. 483
54
Zob. G. Godziewicz, Wp³yw instytucji zbiorowego prawa pracy na status prawny pracowników s³u¿by cywilnej i samorz¹du terytorialnego, [w:] W. Sanetra (red.), Stosunki pracy w s³u¿bie
cywilnej i samorz¹dzie terytorialnym, Bia³ystok 2001, s. 43.
55
H. Szewczyk, Zatrudnienie w s³u¿bie cywilnej, BydgoszczKatowice 2006, s. 180181.
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Wprowadzenie na mocy art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. zakazu
sprawowania przez urzêdnika funkcji w zwi¹zku zawodowym by³ równoznaczny
z brakiem mo¿liwoci tworzenia przez urzêdników w³asnych organizacji, ich
tylko zrzeszaj¹cych, które przecie¿ nie mog¹ funkcjonowaæ bez struktury zawieraj¹cej jakichkolwiek funkcji zwi¹zkowych56.
Tego rodzaju ograniczenia nie znajdowa³y potwierdzenia w ¿adnym z aktów
prawa miêdzynarodowego, a w szczególnoci w Konwencji nr 87 MOP. Nawet
Konwencja nr 151 MOP, która zawiera pewne upowa¿nienia do wprowadzenia
restrykcji wobec wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, nie by³a adresowana do wiêkszoci urzêdników s³u¿by cywilnej, poniewa¿ nie spe³niali oni
kryteriów podmiotowych pozwalaj¹cych na dokonanie przedmiotowych ograniczeñ (nie byli pracownikami zajmuj¹cymi wysokie stanowiska, których czynnoci uwa¿a siê z regu³y za zwi¹zane z tworzeniem polityki lub za funkcje kierownicze, albo których obowi¹zki maj¹ w wysokim stopniu poufny charakter)57.
Obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o s³u¿bie cywilnej58 nie
zawiera ju¿ tego kwestionowanego unormowania. Zgodnie z art. 78 ust. 6 nie
urzêdnik, lecz jedynie cz³onek korpusu s³u¿by cywilnej zajmuj¹cy wy¿sze stanowisko w tej s³u¿bie nie mo¿e pe³niæ funkcji w zwi¹zkach zawodowych59. Ze
wzglêdu na fakt, ¿e jest to przepis szczególny, nie mo¿e byæ w systemie interpretowany rozszerzaj¹co, zatem zakaz ten dotyczy tylko osób okrelonych w art. 52
ustawy o s³u¿bie cywilnej. A contrario uprawnione jest wiêc za³o¿enie, ¿e ów
zakaz nie odnosi siê do innych pracowników, w tym tak¿e urzêdników zatrudnionych na podstawie mianowania.
W systemie ustawodawstwa polskiego zakazy przynale¿noci do zwi¹zków
zawodowych wprowadzono na mocy norm konstytucyjnych i ustawowych w odniesieniu do osób sprawuj¹cych wysokie stanowiska w s³u¿bie publicznej, od
których oczekuje siê niezale¿noci i bezstronnoci60. Konkretnie rzecz ujmuj¹c,
s¹ to:
 cz³onkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (art. 214 ust.2 Konstytucji RP61),
J. Skoczyñski, Reprezentacja praw , s. 266267.
H. Szewczyk, Zatrudnienie w s³u¿bie cywilnej..., s. 182. Podobnie: A. Dubownik, Prawo
zrzeszania siê , s. 18.
58
Dz.U. nr 227, poz. 1505 z pón. zm.
59
Por. K. Stefañski, Nowa ustawa o s³u¿bie cywilnej  reforma czy kontynuacja, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2009, nr 5, s. 1920.
60
Zob. K. W. Baran, Konstytucyjne aspekty wolnoci zwi¹zkowych, Przegl¹d Sejmowy 2001,
nr 6, s. 13.
61
Przepis art. 214 ust. 2 Konstytucji RP stanowi: Cz³onek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie mo¿e nale¿eæ do partii politycznej, zwi¹zku zawodowego ani prowadziæ dzia³alnoci publicznej nie daj¹cej siê pogodziæ z godnoci¹ pe³nionej funkcji.
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 Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli (art. 205 ust. 3 Konstytucji RP62),
 Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 209 ust. 3 Konstytucji RP63),
 Prezes Narodowego Banku Polskiego (art. 227 ust. 4 Konstytucji RP64),
 Generalny Inspektor Danych Osobowych (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych65)
 Prezes, wiceprezes, dyrektor generalny, dyrektorzy i wicedyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz doradcy prezesa NIK (art. 86 ust. 1 ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli).
Na mocy art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.66 o Narodowym
Banku Polskim status zwi¹zkowy cz³onków Rady Polityki Pieniê¿nej ulega zawieszeniu na czas pe³nienia w niej funkcji pod rygorem odwo³ania z Rady.
Osobno nale¿y omówiæ ustanowiony w Konstytucji RP zakaz nale¿enia do
zwi¹zków zawodowych sêdziów  lege non distinguente  wszystkich s¹dów,
poniewa¿ art. 178 ust. 367 oraz art. 195 ust. 368 Konstytucji RP statuuje zasadê,
zgodnie z któr¹ sêdzia, w tym równie¿ Trybuna³u Konstytucyjnego, nie mo¿e
nale¿eæ do zwi¹zku zawodowego. Z argumentu a minori ad maius nale¿y wnioskowaæ, ¿e tym bardziej nie mo¿e on tworzyæ zwi¹zku zawodowego. Podstaw¹
ustanowionego zakazu, jak nale¿y mniemaæ, jest przekonanie, i¿ uwik³anie sêdziów w dzia³alnoæ zwi¹zków zawodowych mo¿e nie tylko stwarzaæ zagro¿enia
dla prawid³owego wype³niania ich zadañ, ale jest wrêcz zbêdne wobec konstytucyjnej gwarancji, zgodnie z któr¹ sêdziom zapewnia siê warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadaj¹ce godnoci urzêdu oraz zakresowi ich obowi¹zków (art. 178
ust. 2 Konstytucji RP)69.

62
Przepis art. 205 ust. 3 Konstytucji RP stanowi: Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli nie mo¿e
nale¿eæ do partii politycznej, zwi¹zku zawodowego ani prowadziæ dzia³alnoci publicznej nie daj¹cej siê pogodziæ z godnoci¹ jego urzêdu.
63
Przepis art. 209 ust. 3 Konstytucji RP stanowi: Rzecznik Praw Obywatelskich nie mo¿e
nale¿eæ do partii politycznej, zwi¹zku zawodowego ani prowadziæ dzia³alnoci publicznej nie daj¹cej siê pogodziæ z godnoci¹ jego urzêdu.
64
Przepis art. 227 ust. 4 Konstytucji RP stanowi: Prezes Narodowego Banku Polskiego nie
mo¿e nale¿eæ do partii politycznej, zwi¹zku zawodowego ani prowadziæ dzia³alnoci publicznej nie
daj¹cej siê pogodziæ z godnoci¹ jego urzêdu.
65
Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926.
66
Dz.U. nr 140, poz. 938  Tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 908 z pón. zm.
67
Przepis art. 178 ust. 3 Konstytucji RP stanowi: Sêdzia nie mo¿e nale¿eæ do partii politycznej, zwi¹zku zawodowego ani prowadziæ dzia³alnoci publicznej nie daj¹cej siê pogodziæ z zasadami niezale¿noci s¹dów i niezawis³oci sêdziów.
68
Przepis art. 195 ust. 3 Konstytucji RP stanowi: Sêdziowie Trybuna³u Konstytucyjnego
w okresie zajmowania stanowiska nie mog¹ nale¿eæ do partii politycznej, zwi¹zku zawodowego ani
prowadziæ dzia³alnoci publicznej nie daj¹cej siê pogodziæ z zasadami niezale¿noci s¹dów i niezawis³oci sêdziów.
69
Z. Góral, Zbiorowa reprezentacja pracowników sfery publicznej, [w:] A. Wypych-¯ywiecka,
M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy , s. 138.
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Troska o interesy pracownicze tej grupy zawodowej powinna zatem spoczywaæ na pañstwie. Jednak¿e w praktyce stosunków pracy rolê zwi¹zków zawodowych odgrywaj¹ stowarzyszenia sêdziowskie, które wielokroæ podejmuj¹ rozmaite akcje protestacyjne. Zawodowe i socjalne interesy rodowiska sêdziowskiego
reprezentuje m. in. powsta³e w 1990 r. Stowarzyszenie Sêdziów Polskich
IUSTITIA, do którego przynale¿noæ ma charakter dobrowolny. Jednak¿e próby realizowania celów statutowych70 w tym zakresie spotykaj¹ siê z krytyk¹
oponentów z uwagi na ograniczon¹ liczbê cz³onków71.
Ustrój, organizacjê i tryb dzia³ania s¹dów powszechnych oraz status sêdziów s¹dów powszechnych okrela ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych72 . Natomiast w przepisach Konstytucji RP z 1997 r.,
w rozdziale VIII  s¹dy i trybuna³y, okrelono podstawowe zasady funkcjonowania s¹dów oraz m.in. gwarancje niezawis³oci sêdziowskiej. Niezawis³oæ sêdziowska jest konsekwencj¹ zasady podzia³u w³adzy, charakterystyczn¹ dla
demokratycznego pañstwa prawa73. Do jednej z gwarancji niezawis³oci sêdziowskiej nale¿y, przewidziany w art. 178 ust. 3 Konstytucji RP, zakaz przynale¿noci m.in. do zwi¹zku zawodowego. Ograniczenie to ma sk³aniaæ sêdziów do
bezstronnoci politycznej i ideologicznej, bior¹c pod uwagê wspominane ju¿
wielokrotnie w tej pracy afiliacje polityczne wielu zwi¹zków zawodowych oraz
do nieulegania wp³ywom zorganizowanych interesów grupowych74. Zakaz przynale¿noci do zwi¹zków zawodowych, jako jedna z gwarancji niezawis³oci, ma
za zadanie stworzenie sêdziom pozycji umo¿liwiaj¹cej sprawowanie urzêdu
w sposób zgodny z w³asnym sumieniem, w sposób wolny od jakichkolwiek mo¿liwoci nacisków zewnêtrznych75. Takich obostrzeñ w zakresie wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe pozbawione s¹ inne grupy pracowników wymiaru sprawiedliwoci  prokuratorzy oraz asesorzy i aplikanci w tym zawodzie, jak
równie¿ aplikanci s¹dowi. Pracownicy zatrudnieni w administracji i obs³udze
jednostek wymiaru sprawiedliwoci tak¿e posiadaj¹ pe³ne prawo koalicji76.
W doktrynie wielokrotnie mo¿na spotkaæ zarzut, ¿e konstytucyjny zakaz
nale¿enia przez sêdziów do zwi¹zków zawodowych nie znajduje uzasadnienia
Zob. www.iustitia.pl/content/view/70/66
Wed³ug danych w Stowarzyszeniu zrzeszonych jest ok. 40% ogólnej liczby sêdziów w Polsce. Zob. P. Koral, Uprawnienia sêdziów s¹dów powszechnych do zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych, [w:] B. M. Æwiertniak (red.), Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej
(zbiór studiów), t. I, Sosnowiec 2012, s. 250.
72
Dz.U. 2001, nr 98, poz. 1070Tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 427.
73
W. Skrzyd³o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2000, s. 241.
74
P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
Warszawa 2000, s. 234.
75
P. Koral, Uprawnienia sêdziów s¹dów powszechnych , s. 243.
76
K. W. Baran, Komentarz do ustaw o zwi¹zkach zawodowych, o organizacjach pracodawców,
o zwolnieniach grupowych, Gdañsk 2004, s. 21.
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normach prawa miêdzynarodowego77, tym bardziej, ¿e sama Konstytucja RP
w art. 59 ust. 4 dopuszczaj¹c ograniczenia wolnoci zwi¹zkowych w ustawach
wyranie uzale¿nia je od niesprzecznoci z ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi78. Z punktu widzenia art. 1 ust. 2, przywo³ywanej ju¿ wczeniej,
Konwencji nr 151 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy rozwi¹zanie to wydaje
siê dyskusyjne, gdy¿ czynnoci sêdziowskie w demokratycznym pañstwie prawa
nie s¹ zwi¹zane z tworzeniem polityki ani nie maj¹ w wysokim stopniu poufnego
charakteru79. W zwi¹zku z tym de lege ferenda postuluje siê uchylenie obowi¹zuj¹cego zakazu konstytucyjnego i w sferze wolnoci zrzeszania siê nadanie
sêdziom pe³ni praw zwi¹zkowych, jak innym pracownikom wykonuj¹cym pracê
zarobkow¹ w wymiarze sprawiedliwoci80.
3.1.3. Wolnoæ koalicji funkcjonariuszy s³u¿b zmilitaryzowanych

Wa¿kim

zagadnieniem jest kwestia wolnoci koalicji funkcjonariuszy s³u¿b
zmilitaryzowanych81. Analiza tej materii prowadzi do wniosku, ¿e status poszczególnych grup zawodowych jest bardzo zró¿nicowany. Polskie ustawodawstwo przyznaje bowiem niektórym funkcjonariuszom s³u¿b mundurowych pe³ne
b¹d ograniczone prawo koalicji, jednoczenie ca³kowicie pozbawiaj¹c tego
uprawnienia inne s³u¿by.
Pe³ne prawo koalicji maj¹ stra¿nicy zatrudnieni w stra¿ach gminnych lub
miejskich. Zgodnie z treci¹ art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o stra¿ach gminnych82, osoby te mog¹ tworzyæ i wstêpowaæ do zwi¹zków zawodowych bez ¿adnych ograniczeñ. Podobny status posiadaj¹ funkcjonariusze celni
zatrudnieni na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S³u¿bie Celnej83 oraz
stra¿acy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Zob. Z. Góral, Zbiorowa reprezentacja pracowników sfery publicznej, [w:] A. Wypych-¯ywiecka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy..., s. 138139; K. W. Baran,
O zakresie podmiotowym zbiorowego prawa pracy de lege lata i de lege ferenda, [w:] B. M. Æwiertniak (red.), Aktualne zagadnienia prawa pracy , s. 219; P. Koral, Uprawnienia sêdziów s¹dów
powszechnych , s. 247.
78
Stawia to Trybuna³ Konstytucyjny w trudnej sytuacji, gdy¿ jego kompetencje nie obejmuj¹
badania zgodnoci Konstytucji z prawem miêdzynarodowym publicznym. Zob. A. Dubownik, Prawo zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe pracowników sektora publicznego , s. 25; J. Skoczyñski,
Reprezentacja praw , s. 261.
79
K. W. Baran, Zbiorowe prawo pracy , s. 137.
80
Ten¿e, O zakresie podmiotowym , s. 219.
81
Por. .M. Sêkara, Wolnoæ koalicji funkcjonariuszy s³u¿b zmilitaryzowanych w wietle prawa
polskiego i miêdzynarodowego, [w:] A. wi¹tkowski (red.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki
spo³ecznej, Kraków 20032004, s. 269.
82
Dz.U. nr 123, poz. 779  Tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1383.
83
Dz.U. nr 168, poz. 1323  Tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1404.
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o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej84, którzy mog¹ zrzeszaæ siê w zwi¹zki zawodowe
na zasadach okrelonych w ustawie o zwi¹zkach zawodowych.
Jeli chodzi o przedstawicieli s³u¿b zmilitaryzowanych, których wolnoæ
zrzeszania podlega ograniczeniom, to nale¿y wskazaæ na osoby zatrudnione
w Policji, S³u¿bie Wiêziennej oraz Stra¿y Granicznej. W tym przypadku polski
ustawodawca podda³ funkcjonariuszy tych s³u¿b regulacji zawartej w ustawie
z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych, tyle ¿e stosowanej nie wprost,
a zgodnie art. 2 ust. 6 w/w ustawy, z uwzglêdnieniem ograniczeñ wynikaj¹cych
z pragmatyk s³u¿bowych. Na odmienny status zwi¹zków zawodowych s³u¿b zmilitaryzowanych pozwala art. 9 Konwencji nr 87 Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy85. Równie¿ przepis art. 11 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka
dopuszcza wprowadzenie ograniczeñ w sferze tworzenia i przystêpowania do
zwi¹zków zawodowych przez funkcjonariuszy s³u¿b publicznych, wskazuj¹c na
interesy bezpieczeñstwa pañstwowego lub publicznego, ochronê porz¹dku i zapobieganie przestêpstwom, ochronê zdrowia i moralnoci albo ochronê praw
i wolnoci innych osób.
Zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji86 przedstawiciele tej s³u¿by mog¹ zrzeszaæ siê tylko w jednym zwi¹zku
zawodowym funkcjonariuszy Policji, który nie posiada prawa do strajku. Zastosowano tu zasadê monizmu zwi¹zkowego, oznaczaj¹c¹, ¿e funkcjonariusze maj¹
prawo zrzeszaæ siê tylko w jednym bran¿owym zwi¹zku zawodowym. Podobny
do policjantów status prawny w zakresie wolnoci zrzeszania siê maj¹ funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia
1996 r. o S³u¿bie Wiêziennej87 oraz funkcjonariusze Stra¿y Granicznej na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 12 padziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej88.
Zwi¹zki zawodowe tych s³u¿b nie posiadaj¹ prawa do strajku.
Je¿eli chodzi o przedstawicieli s³u¿b zmilitaryzowanych, których funkcjonariusze nie mog¹ zrzeszaæ siê w zwi¹zkach zawodowych to takie uregulowania
znajduj¹ siê w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu89 oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia
9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym90 oraz art. 58 ustawy
Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1340.
Art. 9 Konwencji MOP nr 87 brzmi: 1. Ustawodawstwo krajowe okreli, w jakiej mierze
gwarancje przewidziane w niniejszej konwencji bêd¹ mia³y zastosowanie do si³ zbrojnych i policji.
2. Zgodnie z zasad¹ wyra¿on¹ w art. 19 § 8 Konstytucji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, ratyfikacja niniejszej konwencji przez któregokolwiek Cz³onka nie bêdzie uwa¿ana za naruszenie jakiegokolwiek istniej¹cego prawa, orzeczenia, zwyczaju lub uk³adu, które przyznaj¹ cz³onkom si³
zbrojnych i policji gwarancje przewidziane w niniejszej konwencji.
86
Tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687 z pón. zm.
87
Tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 173.
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Tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., nr 116, poz. 675 z pón. zm.
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Dz. U. nr 74, poz. 676  Tj. Dz.U. z 2010 r., nr 20, poz. 154.
90
Dz. U. nr 104, poz. 708  Tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 621.
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z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz¹du91. Uzasadnienie dla tych ograniczeñ mo¿na znaleæ równie¿ w treci art. 9 Konwencji nr 87 Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy. Jednak¿e Z. Góral uwa¿a, ¿e przyjêcie, i¿ funkcjonariusze
tam zatrudnieni, przynajmniej jeli chodzi o ABW i AW, maj¹ status policyjny,
rodzi ju¿ pewne w¹tpliwoci maj¹ce swe ród³o w innych unormowaniach92.
Chodzi tu g³ównie o art. 5 Europejskiej Karty Spo³ecznej, który ró¿nicuje sytuacjê policji i si³ zbrojnych93. Jest on interpretowany w ten sposób, ¿e w odniesieniu do funkcjonariuszy policji mo¿liwe jest jedynie ograniczenie wolnoci
zwi¹zkowych94.
Polskie ustawodawstwo wy³¹cza prawo zrzeszania siê z zwi¹zki zawodowe
równie¿ wobec ¿o³nierzy zawodowych95. Odpowiedni zakaz jest zawarty w treci art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzenia 2003 r. o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych96. Zgodnoæ identycznie ukszta³towanego zakazu w poprzedniej
ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r.97 z Konstytucj¹ RP z 1997 r. potwierdzi³
Trybuna³ Konstytucyjny. W swoim wyroku z 7 marca 2000 r., K 26/9898, wydanym w nastêpstwie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, o stwierdzenie, ¿e
art. 70 ust. 1 zd. 1 w/w ustawy, zakazuj¹cy ¿o³nierzom zawodowym tworzenia
i zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych, jest niezgodny z art. 31 ust. 1, art. 32
i art. 59 ust. 1 i 4 Konstytucji RP oraz m. in. art. 11 ust. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci.
Rzecznik Praw Obywatelskich uzasadnia³ swój wniosek tym, ¿e art. 59 ust.
1 Konstytucji RP, który zapewnia wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe,
nie podaje jako jej podmiotów tylko pracowników, lecz wskazuje, ¿e przys³uguje
ona wszystkim ludziom pracy. Poza tym art. 59 ust. 4 oraz art. 31 ust. 3
Konstytucji RP stanowi¹ jedynie o mo¿liwoci ustawowego ograniczenia zakresu tej wolnoci, a nie pozbawienia jej. Tak¿e Europejska Konwencja o Ochronie
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnociach, gwarantuj¹c w art. 11 prawo do
swobodnego stowarzyszania siê, ³¹cznie z prawem do tworzenia zwi¹zków zawodowych, w ust. 2 zd. 2 stwierdza, ¿e niniejszy przepis nie stanowi przeszkody
Tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 170.
Z. Góral, Zbiorowa reprezentacja pracowników sfery publicznej, [w:] A. Wypych-¯ywiecka,
M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy , s. 136.
93
Zakres, w jakim gwarancje przewidziane w niniejszym artykule bêd¹ mia³y zastosowanie do
policji, zostanie ustalony przez ustawodawstwo krajowe.
94
Zob. A. Dubownik, Prawo zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe pracowników sektora publicznego, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2002, nr 6, s. 25.
95
Podobny status w kwestii zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe maj¹ funkcjonariusze S³u¿by
Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2006 r. o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿b Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿by
Wywiadu Wojskowego (Dz.U. nr 104, poz. 71).
96
Tekst jednolity: Dz.U. 2008, nr 141, poz. 892 z pón. zm.
97
Dz.U. nr 113, poz. 419.
98
OTK 2000, nr 2, poz. 57.
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w nak³adaniu zgodnych z prawem ograniczeñ korzystania z tych praw przez
cz³onków si³ zbrojnych, policji lub administracji pañstwowej. Oprócz powy¿szego Rzecznik Praw Obywatelskich wskaza³ równie¿ na to, ¿e ¿o³nierze zawodowi stanowi¹ dyskryminowan¹ grupê zawodow¹ w porównaniu z funkcjonariuszami innych s³u¿b mundurowych, którzy posiadaj¹ ustawowe zapewnienie
wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych, chocia¿, jak w przypadku
Policji czy Stra¿y Granicznej, na bardziej restryktywnych zasadach ni¿ przewiduje to ustawa o zwi¹zkach zawodowych.
Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ swoim wyrokiem zaskar¿ony przepis ustawy
o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych za zgodny z art. 31 ust 3 oraz 59 ust.
1 i 4 Konstytucji oraz art. 11 ust. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci.
Trybuna³ w swoim orzeczeniu wskaza³, i¿ nakaz respektowania w ca³ej
rozci¹g³oci wolnoci tworzenia zwi¹zków zawodowych, wynikaj¹cy z art. 59
ust. 1 nie odnosi siê do cz³onków Si³ Zbrojnych. Rolê wy³¹czaj¹c¹ w tym zakresie spe³nia art. 26 Konstytucji99, który uniemo¿liwia stosowania ustawy zwi¹zkowej w ca³ej rozci¹g³oci oraz przes¹dza o tym, ¿e cz³onkowie Si³ Zbrojnych
mog¹ podlegaæ najdalej id¹cym ograniczeniom wolnoci zwi¹zkowej w porównaniu ze wszystkimi innymi funkcjonariuszami publicznymi.
Wolnoæ koalicji ma charakter wolnoci politycznej100 i wiêkszoæ uprawnieñ
zwi¹zków zawodowych ma typowy charakter polityczny. Tymczasem, zgodnie
z art. 26 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r., Si³y Zbrojne zachowuj¹ neutralnoæ
w sprawach politycznych. Poza tym wi¹¿¹ce Polskê umowy miêdzynarodowe, do
których odwo³uje siê art. 59 ust. 4 Konstytucji RP, wyró¿niaj¹ cz³onków Si³ Zbrojnych i Policji, jako odrêbn¹ grupê zawodow¹, nawet sporód funkcjonariuszy
publicznych, której wolnoæ koalicji mo¿e zostaæ poddana najdalej id¹cym ograniczeniom, z ca³kowitym zakazem zrzeszania siê w³¹cznie, pod warunkiem odpowiedniej rekompensaty w postaci szczególnej ochrony ich interesów przez samo
pañstwo oraz zapewnienia im wolnoci zrzeszania siê we wszelkich innych organizacjach charakterze niepolitycznym101. Europejska Karta Spo³eczna dokonuje wyranego zró¿nicowania pod wzglêdem wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe cz³onków Si³ Zbrojnych i policjantów pozostawiaj¹c krajowemu ustawodawcy
swobodê w sprawie zagwarantowania tej wolnoci ¿o³nierzom zawodowym.
Art. 26 Konstytucji RP brzmi: 1. Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej s³u¿¹ ochronie
niepodleg³oci pañstwa i niepodzielnoci jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeñstwa i nienaruszalnoci jego granic. 2. Si³y Zbrojne zachowuj¹ neutralnoæ w sprawach politycznych oraz podlegaj¹ cywilnej i demokratycznej kontroli.
100
Por. wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 17 listopada 1998 r., K. 42/97, OTK 1998, nr 7,
poz. 113; J Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Kraków 2000, s. 417418.
101
T. Liszcz, Zbiorowe prawo pracy przed Trybuna³em Konstytucyjnym, [w:] A. Wypych-¯ywiecka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy , s. 114.
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Trybuna³ Konstytucyjny wskaza³, ¿e ustawa o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych nak³ada na Rzeczypospolit¹ Polsk¹ obowi¹zek zabezpieczenia interesów socjalnych ¿o³nierzy. Posiadaj¹ oni te¿ prawo tworzenie apolitycznych
organizacji które maj¹ na celu poprawê ich warunków bytowych, pozycji oraz
ochrony godnoci ¿o³nierzy zawodowych102. Zgodnie z art. 108 ust. 3 ustawy
z dnia 11 wrzenia 2003 r. o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych przewiduje siê tworzenie organów przedstawicielskich poszczególnych korpusów kadry
zawodowej Si³ Zbrojnych.
W doktrynie spotkaæ mo¿na stanowisko, ¿e przyjêty w ustawodawstwie polskim model regulacji prawa koalicji funkcjonariuszy s³u¿b zmilitaryzowanych
jest zbyt rygorystyczny. Pojawia siê wiêc de lege ferenda postulat rozszerzenia
wolnoci koalicji przynajmniej na funkcjonariuszy cywilnych s³u¿b specjalnych,
w podobnych granicach jak ma to miejsce u funkcjonariuszy Policji. Taka regulacja przyczyni³aby siê niew¹tpliwie do ograniczenia roli quasi-stowarzyszeñ
funkcjonariuszy, które czêsto wchodz¹ w rolê zwi¹zków zawodowych103.

3.2. Zak³adanie zwi¹zków zawodowych

Zakres wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe obejmuj¹cy wolnoæ ich

zak³adania i dzia³ania nie jest okrelony w Konstytucji RP z 1997 r., lecz
w ustawach zwyk³ych, co dotyczy zw³aszcza ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o zwi¹zkach zawodowych. Konstytucja nie zawiera upowa¿nienia dla regulacji
wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe w ustawie, które wystêpuje w wielu innych jej przepisach, które pos³uguj¹ siê zwrotem ustawa okreli. Nie
oznacza to jednak zakazu ustawowej regulacji wolnoci zak³adania i dzia³ania
zwi¹zków zawodowych. Zgodnie z argumentem a maiori ad minus, je¿eli na
podstawie przepisu Konstytucji RP (art. 59 ust. 4) ustawa mo¿e na³o¿yæ ograniczenia tej wolnoci, to tym bardziej mo¿e okreliæ jej gwarancje. Brak odes³ania
w art. 59 ust. 1 Konstytucji RP do ustawy oznacza tak¿e, ¿e wolnoæ zak³adania
i dzia³ania zwi¹zków zawodowych jest gwarantowana bezporednio przez Konstytucjê104.
O utworzeniu zwi¹zku zawodowego decyduj¹  zgodnie z art. 12 ust. 1
ustawy o zwi¹zkach zawodowych osoby uprawnione, a wiêc pracownicy i osoby
z nimi zrównane w prawach zwi¹zkowych. Zwi¹zek zawodowy powstaje z mocy
Por. uregulowania dotycz¹ce sêdziów s¹dów powszechnych.
K. W. Baran, O zakresie podmiotowym zbiorowego prawa pracy de lege lata i de lege
ferenda, [w:] B. M. Æwiertniak (red.), Aktualne zagadnienia..., s. 222.
104
L. Florek, Pojêcie i zakres wolnoci zwi¹zkowej, [w:] A. Wypych-¯ywiecka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy , s. 70.
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uchwa³y o jego utworzeniu podjêtej przez co najmniej dziesiêæ osób. W doktrynie wypowiadany jest pogl¹d, i¿ ustawowe 10 osób, to zbyt niski próg dla utworzenia zwi¹zku zawodowego, poniewa¿ sprzyja to tworzeniu s³abych personalnie
a licznych zwi¹zków, które w konsekwencji sprzyjaj¹ zjawisku atomizacji ruchu
zwi¹zkowego105. Z drugiej jednak strony regulowanie liczby za³o¿ycieli ogranicza wolnoæ koalicji. W zwi¹zku z tym pojawiaj¹ siê w doktrynie inne g³osy,
które postuluj¹ zniesienie progu osób koniecznych do za³o¿enia zwi¹zku i pozostawienia sprawy liczebnoci zwi¹zku zawodowego swobodnemu uznaniu samych zainteresowanych pracowników106.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
 Kodeks pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw107 wprowadzi³a do ustawy
o zwi¹zkach zawodowych art. 25 ze znaczkiem jeden, stanowi¹cy, i¿ uprawnienia
zak³adowej organizacji zwi¹zkowej przys³uguj¹ tylko organizacji zrzeszaj¹cej co
najmniej 10 cz³onków, zatrudnionych u danego pracodawcy na podstawie stosunku pracy, umowy o pracê nak³adcz¹ lub bêd¹cych funkcjonariuszami pe³ni¹cymi s³u¿bê w jednostce organizacyjnej objêtej dzia³alnoci¹ zak³adowej organizacji zwi¹zkowej. Przepis ten by³ przedmiotem kontroli Trybuna³u Konstytucyjnego na wniosek Ogólnopolskiego Pracowniczego Zwi¹zku Zawodowego
Konfederacja Pracy. Zdaniem wnioskodawcy, przepis ten pozbawia prawa
zrzeszania siê w zak³adowej organizacji zwi¹zkowej pracowników zak³adów
pracy, które zatrudniaj¹ mniej ni¿ 10 pracowników i przez to doprowadza do
dyskryminacji pracowników  cz³onków zwi¹zku zawodowego, którego liczebnoæ jest mniejsza ni¿ 10 osób. Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z 28 wrzenia
2006 r., K 45/04108 uzna³, ¿e powy¿szy przepis ustawy nie narusza wolnoci
zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, ani nie dyskryminuje pracowników ma³ych
zak³adów pracy.
Wracaj¹c do kwestii tworzenia zwi¹zku zawodowego nale¿y podkreliæ, ¿e
w wietle postanowieñ art. 14 ust. 2 ustawy o zwi¹zkach zawodowych nie z³o¿enie wniosku o rejestracjê w ci¹gu 30 dni od daty utworzenia organizacji sprawia,
¿e uchwa³a o jej powo³aniu traci moc. St¹d te¿ rodzi siê konstatacja, i¿ do czasu
rejestracji zwi¹zek zawodowy funkcjonuje jedynie warunkowo109. Z drugiej jednak strony, godzi siê zaakcentowaæ, ¿e powo³ana organizacja czerpie swój byt
z uchwa³y za³o¿ycielskiej, za rejestracja przes¹dza tylko o nabyciu osobowoci
prawnej i mo¿liwoci legalnego dzia³ania110.
M. Seweryñski, Problemy statusu prawnego , s. 113.
Tam¿e, s. 114.
107
Dz.U. nr 135, poz. 1146 z pon. zm.
108
OTK 2006, nr 8A, poz. 111.
109
A. M. wi¹tkowski, Polskie prawo pracy, Warszawa 2003, s. 179.
110
Zob. w tej materii postanowienie S¹du Apelacyjnego w Warszawie z 30 11 1995 r. (OSA
1996 nr 4, poz. 15).
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106

133

Na mocy art. 12 ust. 2 ustawy za³o¿yciele zwi¹zku s¹ zobligowani do
uchwalenia jego statutu i wyboru komitetu za³o¿ycielskiego, który powinien
liczyæ od 3 do 7 osób. Przyjmuje siê za s³uszne limitowanie górnej granicy
liczby cz³onków komitetu za³o¿ycielskiego. Bez okrelenia bowiem maksymalnej liczby jego cz³onków istnia³oby niebezpieczeñstwo nadu¿yæ, przede wszystkim w zakresie korzystania z ochrony trwa³oci stosunku pracy wprowadzonej
art. 32 ustawy o zwi¹zkach zawodowych111.
Obowi¹zuj¹ce przepisy nie okrelaj¹ wprost kompetencji komitetów za³o¿ycielskich. Jednak¿e spe³niaj¹ one g³ównie funkcje przygotowawcze, w tym sensie, ¿e tymczasowo zarz¹dzaj¹ bie¿¹cymi sprawami nowo utworzonej organizacji zwi¹zkowej. Nale¿y tu podkreliæ, ¿e komitety za³o¿ycielskie nie maj¹
uprawnieñ do zaci¹gania zobowi¹zañ prawnych w imieniu i na rzecz zwi¹zku,
gdy¿ s¹ one tylko pozastatutowymi jego organami112. G³ównym celem ka¿dego
komitetu za³o¿ycielskiego jest rejestracja nowo powo³anego zwi¹zku, a nie tylko
jego statutu. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o zwi¹zkach zawodowych ma on
uprawnienie do z³o¿enia wniosku o rejestracjê zwi¹zku w s¹dzie. Na mocy
wskazanego wy¿ej przepisu Komitet za³o¿ycielski zosta³ wyposa¿ony w zdolnoæ s¹dow¹ wymagan¹ przepisami prawa. Oznacza to, ¿e mo¿e on braæ udzia³
w postêpowaniu cywilnym jako jeden uczestnik113.
Poza wyborem komitetu zgromadzenie za³o¿ycielskie zwi¹zku zawodowego
uchwala, wiêkszoci¹ g³osów, statut. Jest on aktem reguluj¹cym jego organizacjê
oraz zasady funkcjonowania114. Obligatoryjnie, pod rygorem odmowy rejestracji, powinien on zawieraæ szereg elementów, precyzyjnie okrelonych w art. 13
ustawy o zwi¹zkach zawodowych. S¹ nimi:
 dane identyfikuj¹ce zwi¹zek w obrocie prawnym, zw³aszcza nazwê115,
siedzibê oraz podmiotowy i terytorialny zakres dzia³ania,
 cele i zasady funkcjonowania zwi¹zku oraz metody i formy ich realizacji116,
111
S¹d Najwy¿szy w wyroku z 13 kwietnia 2000 r. (OSN IAP i US 2001 nr 21, poz. 639)
stwierdzi³, ¿e z ochrony przed zwolnieniem w okresie poprzedzaj¹cym wybór statutowych w³adz
zak³adowej organizacji mo¿e korzystaæ od 3 do 7 osób stanowi¹cych przedstawicielstwo odpowiednio wiêkszej liczby inicjatorów powo³ania struktury zwi¹zkowej.
112
W. Masewicz, Ustawa o zwi¹zkach..., s. 24.
113
Art. 64 k. p. c. w zwi¹zku z art. 13 paragraf 2 k.p.c.
114
Bli¿ej na temat uchwa³y statutowej zob. Z. Radwañski, Prawo cywilne  czêæ ogólna,
Warszawa 1993, s. 142.
115
Zwi¹zek zawodowy ma swobodê w okreleniu swej nazwy, z tym, ¿e powinna ona dostatecznie identyfikowaæ go w obrocie prawnym (Zob. postanowienie S¹du Najwy¿szego z 5 czerwca
1996 r., OSP 1997 nr 12, poz. 216). Nazwa zwi¹zku jest doborem osobistym i podlega cywilnoprawnej ochronie.
116
Metody i formy realizacji celów i zadañ winny byæ koherentne z ustawowymi kompetencjami zwi¹zków zawodowych; Zob. J. Pi¹tkowski, Uprawnienia zak³adowej organizacji zwi¹zkowej,
Toruñ 1999.
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 struktura organizacyjna, zw³aszcza wskazanie, które jednostki organizacyjne maj¹ osobowoæ prawn¹,
 sposób reprezentowania zwi¹zku, zw³aszcza osoby upowa¿nione do zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹tkowych w jego imieniu,
 zasady funkcjonowania zwi¹zku, zw³aszcza prawne mechanizmy wyboru
w³adz oraz okres ich kadencji,
 status cz³onków, zw³aszcza ich prawa i obowi¹zki,
 ród³a finansowania zwi¹zku, zw³aszcza sposób okrelania wysokoci
sk³adek cz³onkowskich,
 zasady uchwalania zmian w statucie,
 sposób rozwi¹zania zwi¹zku i likwidacji jego maj¹tku.
Przedstawione wy¿ej wyliczenie elementów statutu zwi¹zku zawodowego
nie ma enumeratywnego charakteru117. St¹d te¿ nie ma ¿adnych przeszkód normatywnych, ¿eby regulowaæ w nim jeszcze inne zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem konkretnego zwi¹zku zawodowego118. Wskazana obligatoryjnoæ
dotyczy jedynie ustalenia kategorii spraw, które nale¿y uregulowaæ w statucie,
natomiast sposób ich unormowania pozostawia siê za³o¿ycielom. Potwierdzeniem tej tezy jest choæby postanowienie S¹du Najwy¿szego z 5 czerwca 1996 r.,
I PR 1/96119, zgodnie z którym zwi¹zek zawodowy ma swobodê w okrelaniu
swej nazwy, z tym ¿e powinna ona dostatecznie identyfikowaæ go w obrocie
prawnym i spo³ecznym.
Jeli chodzi o charakter prawny statutu zwi¹zku zawodowego, to nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e w uregulowaniach europejskich ma on charakter umowy cz³onkowskiej, nawi¹zywanej aktem wst¹pienia do organizacji120. Umowa ta obowi¹zuje miêdzy organizacj¹ a cz³onkiem kiedy zwi¹zek zawodowy posiada osobowoæ prawn¹, albo miêdzy cz³onkami kiedy zwi¹zek nie ma jeszcze tej
w³aciwoci. W wietle art. 12 ust. 1 polskiej ustawy o zwi¹zkach zawodowych
nie ulega w¹tpliwoci, ¿e statut zwi¹zku powstaje z mocy uchwa³y obejmuj¹cej
owiadczenia woli jej za³o¿ycieli. Pojêcie statutu nie mo¿na zatem oderwaæ od
owiadczenia woli i konstrukcji czynnoci prawnej, jednak¿e powstaje on
w drodze uchwa³y, a nie umowy121. Zgodnie z art. 9 § 1 kodeksu pracy122 statut
zwi¹zku zawodowego nie jest uznawany za ród³o prawa pracy, ani nie nale¿y
do konstytucyjnego katalogu róde³ prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Akt
Zob. J. Joñczyk, Prawo pracy, Warszawa 1995, s. 173.
Nale¿y przy tym zwracaæ uwagê, ¿eby nie by³y one sprzeczne z prawem.
119
OSP 1997, z. 12, poz. 216.
120
Z. Hajn, Charakter prawny statutu zwi¹zku zawodowego i stosunku cz³onkostwa w zwi¹zku
zawodowym, [w:] A. Sobczyk, Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu spo³ecznej gospodarki rynkowej. Ksiêga pami¹tkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner,
Warszawa 2010, s. 133.
121
Tam¿e, s. 135.
122
Ustawa z dnia 26 czerwca 1976 r. (Dz.U. nr 24, poz. 141 z pón. zm.)
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ten ma zazwyczaj charakter wewn¹trzorganizacyjny, reguluj¹cy status korporacyjny pracownika. Zapisy statutu nie wi¹¿¹ pracodawcy i nie mog¹ na niego
nak³adaæ ¿adnych obowi¹zków. Statut zwi¹zku zawodowego powinien okrelaæ
terytorialny, przedmiotowy i podmiotowy zakres dzia³ania. W kwestii aspektu
przedmiotowego decyduj¹cym elementem s¹ cele i zadania organizacji. Przes¹dzaj¹ one o tym, czy mo¿na jej przypisaæ przymiot zwi¹zku zawodowego.
Wa¿nym elementem ka¿dego statutu zwi¹zku zawodowego powinny byæ
zasady jego funkcjonowania. Winien on nie tylko doprecyzowywaæ procedury
wewn¹trzorganizacyjne, ale równie¿ zasady wyboru w³adz oraz okresy kadencji
i zakres kompetencji poszczególnych organów. Istotnym zagadnieniem samorz¹dnoci zwi¹zków s¹ mechanizmy powo³ywania w³adz tego zrzeszenia. Wyró¿niæ mo¿na tu dwie zasady: kadencyjnoci i elekcyjnoci. Istota pierwszej
z nich polega na rotacji osób zajmuj¹cych w zwi¹zku zawodowym kierownicze
stanowiska. Celem jej jest zminimalizowanie zagro¿enia przejmowania w³adzy
przez etatowych funkcjonariuszy zwi¹zkowych. Z kolei jeli chodzi o zasadê
elekcyjnoci to istota jej polega na tym, ¿e wszelkie organy statutowe pochodz¹
z wyboru. W tej materii obowi¹zuje regu³a stanowi¹ca, ¿e jeden cz³onek organizacji dysponuje jednym g³osem123.
Statut zwi¹zku zawodowego, zgodnie z art. 9 ustawy o zwi¹zkach zawodowych, powinien precyzyjnie okrelaæ jego strukturê organizacyjn¹. W praktyce
najczêciej funkcjonuj¹ cztery podmioty124:
 walne zgromadzenie cz³onków b¹d ich przedstawicieli,
 organ zarz¹dzaj¹cy, zwany zazwyczaj zarz¹dem lub prezydium,
 organ kontrolny, zwany zazwyczaj komisj¹ rewizyjn¹,
 organ dyscyplinarny (np. s¹d kole¿eñski).
Uprawnienie do samodzielnego ukszta³towania ustroju wewn¹trzorganizacyjnego, zgodnie z zasad¹ samorz¹dnoci zwi¹zków zawodowych, potwierdza
konstatacja zawarta w wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 14 padziernika 1997 r.,
I PKN 325/97125, i¿ okrelenie struktury organizacyjnej zwi¹zku zawodowego,
jako nale¿¹ce do sfery swobodnego dzia³ania zwi¹zku, nastêpuje w statucie
i uchwa³ach statutowych organów zwi¹zkowych.
Najwy¿szym, sporód wymienionych powy¿ej, podmiotem w strukturze organizacyjnej zwi¹zku, posiadaj¹cym uprawnienia uchwa³odawcze i elekcyjne,
Por. wyrok S¹du Najwy¿szego z 28 maja 1998 r., I PK 51/98, OSNP 1999, nr 12, poz. 395.
W ramach tego punktu statutu nale¿y wskazaæ, które jednostki organizacyjne zwi¹zku maj¹
osobowoæ prawn¹. Z tym problemem bezporednio wi¹¿e siê kwestia mechanizmów reprezentacji
zwi¹zku. Donios³ym wydaje siê zw³aszcza wskazanie osób upowa¿nionych do zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹tkowych w imieniu zwi¹zku; Zob. R. Nadskakulski, Zwi¹zkowa reprezentacja zbiorowych
praw i interesów (wybrane zagadnienia), [w:] G. Godziewicz (red.), Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, Toruñ 2001, s. 102103.
125
OSNP 1998, nr 16, poz. 475.
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jest walne zgromadzenie cz³onków b¹d ich przedstawicieli. Mo¿e ono równie¿
debatowaæ nad wszelkimi sprawami zwi¹zku oraz kierowaæ zalecenia do organów wykonawczych i kontrolnych. K.W. Baran wymienia nastêpuj¹ce kwestie
wchodz¹ce w zakres kompetencji tego organu126:
 uchwalanie strategicznych celów organizacji i jej programów;
 okrelanie procedur i regulaminów funkcjonowania organizacji;
 kszta³towanie struktury organizacyjno-terytorialnej zwi¹zku;
 podejmowanie uchwa³ w kwestii podzia³u b¹d po³¹czenia organizacji;
 podejmowanie uchwa³ o zmianach w statucie zwi¹zku;
 okrelanie wysokoci sk³adek cz³onkowskich;
 zatwierdzanie sprawozdañ finansowych oraz udzielanie absolutorium organom zwi¹zku;
 wybór zarz¹du organizacji;
 wybór komisji rewizyjnej oraz organu dyscyplinarnego;
 podejmowanie uchwa³y o rozwi¹zaniu organizacji.
Organ zarz¹dzaj¹cy, którego nazwa nadawana przez statut zgodnie z wyrokiem S¹du Najwy¿szego z dnia 14 padziernika 1997 r., I PKN 228/97127, mo¿e
przyjmowaæ ró¿ne okrelenia np.: komisja zak³adowa, komisja wykonawcza,
zarz¹d, prezydium, posiada uprawnienia kierowania bie¿¹cymi sprawami zwi¹zku zawodowego oraz zobowi¹zania w zakresie realizacji uchwa³ podejmowanych przez walne zgromadzenie cz³onków b¹d ich przedstawicieli.
Kompetencje kontrolne w strukturach zwi¹zku zawodowego sprawuje organ
zwany zazwyczaj komisj¹ rewizyjn¹. Posiada on uprawnienia do wgl¹du w dokumentacjê organizacji oraz mo¿liwoæ ¿¹dania informacji i wyjanieñ w ka¿dej
sprawie. Najwa¿niejszym zadaniem komisji rewizyjnej, poza przygotowywaniem wniosków i sprawozdañ z dzia³alnoci zwi¹zku, jest sporz¹dzenie wniosku
skierowanego do walnego zgromadzenia cz³onków b¹d ich przedstawicieli
o uchwalenie absolutorium dla organu zarz¹dzaj¹cego. Natomiast organ dyscyplinarny (np. s¹d kole¿eñski) rozstrzyga indywidualne sprawy cz³onków zwi¹zku
zawodowego w razie naruszenia statutowych zasad jego funkcjonowania.
Ka¿dy statut zwi¹zku zawodowego powinien precyzowaæ prawa i obowi¹zki
cz³onków. Zgodnie z art. 10 ustawy o zwi¹zkach zawodowych zasady cz³onkostwa w zwi¹zku oraz sprawowania funkcji zwi¹zkowych ustalaj¹ statuty
i uchwa³y statutowych organów zwi¹zkowych. Chodzi tu zw³aszcza o kwestie:
 nabycia i utraty cz³onkostwa,
 praw i obowi¹zków cz³onków,
 czynnego i biernego prawa wyborczego,
 zasad wyboru w³adz zwi¹zkowych,
126
127

K. W. Baran, Komentarz do ustaw , s. 165.
OSNP 1998, nr 19, poz. 561.

137

 uczestnictwa w akcjach zbiorowych,
 prawa do wiadczeñ zwi¹zkowych,
 korzystania z porad ekspertów.
W kwestii nabycia cz³onkostwa w zwi¹zku zawodowym, obowi¹zuje zasada
dobrowolnoci. Koresponduje ona z zasad¹ negatywnej wolnoci zwi¹zkowej
stanowi¹cej ¿e nikt nie mo¿e byæ zmuszony do cz³onkostwa w zwi¹zku zawodowym. Pracownik powinien posiadaæ swobodê w zakresie niewstêpowania lub nie
korzystania z pomocy zwi¹zku zawodowego. Zagadnienie to opisane zostanie
w kolejnym rozdziale niniejszej pracy, warto jednak wskazaæ, ¿e przymus koalicji mo¿e mieæ charakter organizacyjny np.: klauzula closed shop  zawieranie
umów na mocy których cz³onkostwo w zwi¹zku zawodowym mo¿e byæ warunkiem zatrudnienia dla poszczególnych kategorii pracowników; klauzula pre-entry closed-shop  czyli koniecznoæ przyst¹pienia do zwi¹zku zawodowego jako
warunek do zwarcia umowy o pracê128. Poza charakterem organizacyjnym, przymus koalicji mo¿e mieæ wymiar finansowy np. zobowi¹zanie niezrzeszonego
pracownika do op³acania sk³adek cz³onkowskich na rzecz zwi¹zku zawodowego.
Materii tej dotyczy art. 3 ustawy o zwi¹zkach zawodowych, który stanowi, ¿e
nikt nie mo¿e ponosiæ ujemnych nastêpstw z powodu przynale¿noci do zwi¹zku
zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji zwi¹zkowej. W szczególnoci nie mo¿e to byæ warunkiem nawi¹zania stosunku pracy
i pozostawiania w zatrudnieniu oraz awansowania pracownika. W praktyce
oznacza to, ¿e przynale¿noæ zwi¹zkowa lub jej brak nie powinny negatywnie
wp³ywaæ na status osoby zatrudnionej w zak³adzie pracy129. W wietle art. 3
ustawy niedopuszczalna jest ¿adna dyskryminacja np. w zakresie zasad awansu
albo pozostawiania w zatrudnieniu. Naruszeniem negatywnej wolnoci zwi¹zkowej by³oby wypowiedzenie umowy o pracê z powodu nie wst¹pienia pracownika
do zwi¹zku zawodowego lub nie op³acania sk³adek zwi¹zkowych.
Wracaj¹c do statutowych regulacji cz³onkostwa w zwi¹zku zawodowym
warto wskazaæ, ¿e w ramach wspomnianej ju¿ zasady samorz¹dnoci organizacje
zwi¹zkowe samodzielnie okrelaj¹ prawa i obowi¹zki cz³onków. Zdaniem K. W. Barana podzieliæ prawa mo¿emy na korporacyjne (organizacyjne) i maj¹tkowe130. Do
pierwszej kategorii praw w/w autor zaliczy³:
 prawo do udzia³u w walnym zgromadzeniu,
 prawo g³osu (czynne prawo wyborcze),
 bierne prawo wyborcze,
 prawo do informacji na temat funkcjonowania organizacji,
A. wi¹tkowski, Wspó³czesne brytyjskie zbiorowe prawo pracy, [w:] M. Matey (red.), Prawo pracy pañstw obcych, Ossolineum 1989, t. 3, s. 350352.
129
Por. postanowienie S¹du Najwy¿szego z 3 lipca 1991 r., I PRZN 2/91, OSNCP 1992, nr 9,
poz. 168.
130
K. W. Baran, Zbiorowe prawo pracy , s. 170.
128
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 prawo do udzia³u w akcjach organizacji,
 prawo do oceny organów organizacji,
 prawo do wniesienia odwo³ania od decyzji organów statutowych.
Do drugiej z w/w kategorii zalicza:
 prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez cz³onka w razie prowadzenia spraw organizacji,
 prawo do wiadczeñ maj¹tkowych z funduszy organizacji (zapomogi, po¿yczki, dotacje),
 prawo do korzystania z pomocy ekspertów organizacji,
 prawo do pomocy prawnej,
 prawo do korzystania ze sprzêtu i bazy organizacji.
Je¿eli chodzi o podstawowe obowi¹zki cz³onka zwi¹zku zawodowego to
koncentruj¹ siê one wokó³ wspierania realizacji celów programowych, jak równie¿ lojalnoci wobec przyjêtych przez organy statutowe decyzji. Nie nale¿y
zapominaæ równie¿ o obowi¹zku op³acania sk³adek cz³onkowskich. Ich wysokoæ oraz sposób naliczania okrelaj¹ w³aciwe organy zwi¹zku zawodowego.
Do statutu nale¿y te¿ uregulowanie róde³ finansowania zwi¹zku zawodowego. W rachubê wchodz¹ tu, wspomniane ju¿, sk³adki cz³onkowskie, darowizny, zapisy, dochody z maj¹tku zwi¹zkowego oraz dzia³alnoci gospodarczej131.
Prawid³owo skonstruowany statut powinien szczegó³owo precyzowaæ kwestiê,
który organ zwi¹zku jest odpowiedzialny za zarz¹dzanie maj¹tkiem oraz zasady
korzystania z tego maj¹tku przez cz³onków. Artyku³ 9 ustawy o zwi¹zkach zawodowych stanowi, ¿e zobowi¹zania maj¹tkowe mog¹ podejmowaæ wy³¹cznie statutowe organy struktur zwi¹zkowych posiadaj¹cych osobowoæ prawn¹. Ponadto
obowi¹zuj¹ce przepisy wymagaj¹, ¿eby w statucie zadekretowaæ zasady jego
zmiany132 oraz sposób rozwi¹zania zwi¹zku zawodowego.

3.3. Rejestracja zwi¹zków zawodowych

W systemach normatywnych wielu pañstw funkcjonuj¹ procedury rejestrowe,

w swych za³o¿eniach maj¹ce gwarantowaæ pewnoæ prawn¹ w stosunkach pracy.
Maj¹ one dwojaki charakter: fakultatywny lub obligatoryjny. Istot¹ pierwszego
jest dobrowolnoæ rejestracji. Akt ten, zwany niekiedy notyfikacj¹, polega na
zg³oszeniu do ewidencji prowadzonej przez organy w³adzy lub administracji
publicznej nowo utworzonej organizacji zwi¹zkowej, co pozwala jej zazwyczaj
w toku dalszej dzia³alnoci uzyskaæ uprzywilejowan¹ pozycjê.
131
M. £ysiak, W. Perdus, Z problematyki organizacyjno-prawnych form dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zków zawodowych w Polsce, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1996, nr 6, s. 12.
132
Mo¿e to nast¹piæ np. uchwa³¹ walnego zgromadzenia podjêt¹ kwalifikowan¹ wiêkszoci¹
wa¿nie oddanych g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.
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Istota systemu obligatoryjnego polega na prawnym obowi¹zku zg³oszenia
nowo powsta³ego zwi¹zku zawodowego do ewidencji prowadzonej przez organy
w³adzy b¹d administracji publicznej. Przyjmuj¹c za kryterium status podmiotu
rejestruj¹cego, mo¿na wyró¿niæ trzy modele133:
 administracyjny134,
 administracyjno-s¹dowy135,
 s¹dowy136.
Z tym ostatnim rozwi¹zaniem mamy do czynienia w systemie ustawodawstwa
polskiego, gdzie zgodnie z postanowieniem art. 14 ust. 2 ustawy o zwi¹zkach
zawodowych komitet za³o¿ycielski w terminie 30 dni od dnia utworzenia organizacji powinien zg³osiæ do s¹du wniosek o rejestracjê137. Je¿eli tego nie uczyni
uchwa³a o utworzeniu zwi¹zku traci moc. Zgodnie z wyrokiem S¹du Najwy¿szego
z dnia 13 lutego 1997 r., I PKN 4/97138 termin 30 dni ma równie¿ zastosowanie,
gdy wniosek o rejestracjê zosta³ wprawdzie z³o¿ony, lecz s¹d rejestrowy wniosek
ten zwróci³ z powodu koniecznoci uzupe³nienia braków formalnych.
Zwi¹zek zawodowy podlega obowi¹zkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze
S¹dowym. W wietle ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym139 nastêpuje to w rejestrze stowarzyszeñ i innych organizacji spo³ecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak³adów opieki zdrowotnej. Postêpowanie w tego rodzaju sprawach prowadzi s¹d rejestrowy w oparciu o przepisy
Kodeksu postêpowania cywilnego o postêpowaniu nieprocesowym140. Zgodnie
z dyrektyw¹ art. 694 k. p. c. wy³¹cznie w³aciwy jest s¹d rejonowy  wydzia³
gospodarczy, ze wzglêdu na siedzibê podmiotu, którego dotyczy wpis.
K. W. Baran, Procedury rejestrowe w zbiorowym prawie pracy, [w:] B. M. Æwiertniak
(red.), Prawo pracy, ubezpieczenia spo³eczne, polityka spo³eczna. Wybrane zagadnienia, Opole
1998, s. 279280.
134
W tym modelu podmiotem rejestruj¹cym jest organ administracji publicznej. Procedura rejestrowa jest prowadzona w takim przypadku na podstawie przepisów administracyjnych. Zob.
W. Masewicz, Ustawa..., s. 2627.
135
W modelu tym pierwsz¹ instancjê stanowi organ administracji publicznej, w drugiej za
instancji orzeka s¹d, na ogó³ na wniosek jednej ze stron. Ów wniosek mo¿e pochodziæ nie tylko od
podmiotu, któremu odmówiono rejestracji, ale równie¿ od organu administracyjnego, który domaga
siê stwierdzenia niezgodnoci statutu rejestrowanego zwi¹zku z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Model
ten funkcjonuje w Hiszpanii, gdzie rejestracji dokonuje specjalny organ administracji.
136
W modelu s¹dowym procedura rejestrowa odbywa siê w toku instancji s¹dowych. W tej
kategorii spraw w rozmaitych systemach prawnych s¹ w³aciwe albo s¹dy administracyjne, albo
s¹dy rejestrowe. Ten model rejestracji zwi¹zków zawodowych funkcjonuje w Grecji.
137
Procedura ta jest zgodna z art. 2 konwencji MOP nr 87, który przyznaje prawo tworzenia
zwi¹zków zawodowych bez uprzednio zezwolenia, poniewa¿ toczy siê ona po utworzeniu zwi¹zku.
138
OSNP 1997, nr 19, poz. 375.
139
Art. 1 ust. 2 pkt. 2 w zwi¹zku z art. 49 ust. 1 (Dz.U. 2007 nr 168, poz. 1186 z pón. zm.).
140
Art. 18 ustawy o zwi¹zkach zawodowych stanowi, ¿e sprawy dotycz¹ce rejestracji zwi¹zków zawodowych s¹ rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego o postêpowaniu nieprocesowym. Sprawy te s¹d rozpatruje w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
133
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Wniosek o wpis sk³ada komitet za³o¿ycielski na urzêdowym formularzu141
zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 grudnia 2000 r.
w sprawie okrelenia wzorów urzêdowych formularzy wniosków do Krajowego
Rejestru S¹dowego oraz sposobu i miejsca ich udostêpniania142. Nosi on symbol
KRS-W20143 i powinien zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
 s¹d, do którego sk³adany jest wniosek,
 siedzibê podmiotu, którego dotyczy wpis,
 przedmiot rejestracji,
 dane wnioskodawcy,
 dane rejestrowe zwi¹zku zawodowego, w tym informacje o wczeniejszej
rejestracji, a tak¿e o statucie podmiotu,
 cel dzia³ania zwi¹zku zawodowego,
 za³¹czniki: statut zwi¹zku zawodowego, protokó³ z zebrania komitetu za³ozycielskiego, uchwa³ê o powo³aniu organizacji, listê za³o¿ycieli, uchwa³ê o wyborze komitetu za³o¿ycielskiego, uchwa³ê o wyborze organów, osoby sk³adaj¹ce
wniosek oraz ich podpisy144.
Postêpowanie rejestrowe ma na celu zbadanie, czy dana organizacja posiada
przymiot zwi¹zku zawodowego. Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma uchwa³a
za³o¿ycielska okrelaj¹ca cele i zadania zwi¹zku zawodowego oraz jego statut.
W szczególnoci s¹d rejestrowy, na mocy art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze
S¹dowym, zobowi¹zany jest zbadaæ, czy do³¹czone do wniosku dokumenty s¹ poprawne pod wzglêdem formalnym i zgodnoci z liter¹ prawa oraz czy dane zgodne
s¹ z prawdziwym stanem rzeczy. Czyni to jednak tylko wtedy, gdy ma w tym
wzglêdzie uzasadnione w¹tpliwoci. S¹d rejestrowy nie ma uprawnieñ do wprowadzania zmian w statucie, czy to w postaci skreleñ, czy te¿ uzupe³nieñ. Tego rodzaju kompetencje ma natomiast komitet za³o¿ycielski145. Jedynie wiêc uchybienie
któremukolwiek z wymogów mo¿e byæ podstaw¹ odmówienia rejestracji, a nie
¿adne inne wzglêdy, które narusza³yby zasadê pluralizmu zwi¹zkowego146.
141
Zob. A. Koenner, A. Lesiak, P. Nowacji, Wzory formularzy s¹dowych z komentarzem,
Gdañsk 2001, s. 343.
142
Dz.U. nr 118, poz. 1247 z pón. zm.
143
W przypadku rejestracji zwi¹zku zawodowego wymagane jest równie¿ przed³o¿enie nastêpuj¹cych formularzy uzupe³niaj¹cych:
 KRS-WA, dotycz¹cego utworzonych jednostek organizacyjnych,
 KRS-WF, dotycz¹cego danych za³o¿ycieli zwi¹zku zawodowego,
 KRS-WK, dotycz¹cego organów uprawnionych do reprezentowania zwi¹zku zawodowego
i osób wchodz¹cych w jego sk³ad oraz sposobu reprezentacji.
144
Zgodnie z art. 19a ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym do wniosku o wpis podmiotu
podlegaj¹cemu obowi¹zkowi wpisu do rejestru do³¹cza siê uwierzytelnione notarialnie albo z³o¿one
przed sêdzi¹ lub uprawnionym pracownikiem s¹du wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wpisanego do rejestru.
145
W. Kotowski, B. Kurzêpa, Zwi¹zki zawodowe , s. 86.
146
P. Sarnecki, Wolnoæ zrzeszania siê, Warszawa 1998, s. 45.
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Wpis zwi¹zku zawodowego do KRS nastêpuje na podstawie postanowienia,
które ma charakter konstytutywny. Jest ono, co do istoty sprawy, skuteczne i wykonalne z chwil¹ wydania147. Zgodnie z art. 15 ustawy o zwi¹zkach zawodowych
z dniem zarejestrowania zwi¹zek nabywa osobowoæ prawn¹ i staje siê osob¹
prawn¹ w rozumieniu art. 33 Kodeksu cywilnego. Dotyczy to równie¿ wskazanych w statucie wewnêtrznych jednostek organizacyjnych.
Dobrowolnoæ tworzenia zwi¹zków zawodowych oznacza mo¿liwoæ ich
rozwi¹zania. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e istota wolnoci zrzeszania siê nie mo¿e
przeradzaæ siê w jaki przymus nale¿enia do zwi¹zku zawodowego i musi zawieraæ mo¿liwoæ rozwi¹zania takiego zwi¹zku (tzw. wolnoæ od). Artyku³ 17 ustawy o zwi¹zkach zawodowych wymienia sytuacje, w których dochodzi do skrelenia zwi¹zku zawodowego z rejestru. Przepis ten kieruje pod adresem s¹du
rejestrowego dyrektywê, która nie pozostawia mu ¿adnego pola swobodnego
uznania. W sytuacji zaistnienia którejkolwiek z przes³anek zawartych w art. 17
ustawy, s¹d zobligowany jest do wydania postanowienia o wykreleniu zwi¹zku
zawodowego z rejestru stowarzyszeñ, innych organizacji spo³ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak³adów opieki zdrowotnej. Katalog przes³anek skutkuj¹cych skreleniem zwi¹zku z rejestru posiada charakter zamkniêty148,
tak wiêc nie podlega wyk³adni rozszerzaj¹cej, która godzi³aby bezporednio
w konstytucyjn¹ zasadê wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe149.
Pierwsza z przes³anek wskazana zosta³a w pkt. 1 ust. 1 art. 17 ustawy i dotyczy ona sytuacji gdy wskazany w statucie organ podj¹³ uchwa³ê o rozwi¹zaniu
zwi¹zku. W praktyce najczêciej owym organem jest, w zale¿noci od struktury
i wielkoci organizacji, albo walne zgromadzenie cz³onków, albo zjazd delegatów,
147

k.p.c.

Je¿eli postanowienie jest zgodne z wnioskiem, nie wymaga uzasadnienia; Zob. art. 694

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 17 ust. 2 ustawy o zwi¹zkach zawodowych, legitymacjê do z³o¿enia wniosku o skrelenie posiada sam zwi¹zek zawodowy. Przedmiotowy wniosek powinien zostaæ z³o¿ony na formularzu KRS-X2 i zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
 s¹d, do którego sk³adany jest wniosek,
 siedzibê podmiotu, którego dotyczy wpis,
 dane podmiotu, którego dotyczy wpis, w tym: numer KRS i oznaczenie formy prawnej,
 nazwê,
 dane wnioskodawcy,
 dane adresata korespondencji,
 dane pe³nomocnika procesowego,
 ¿¹danie wniosku (tzn. wykrelenia z KRS),
 dane osób sk³adaj¹cych wniosek i ich podpisy.
149
Wyj¹tkiem od tej zasady jest art. 36 ust. 3 ustawy o zwi¹zkach zawodowych okrelaj¹cy
jeszcze jedn¹ przyczynê skrelenia zwi¹zku zawodowego z rejestru. Nast¹piæ mo¿e to wówczas,
gdy organ zwi¹zku zawodowego prowadzi dzia³alnoæ sprzeczn¹ z ustaw¹, a zastosowane przez
s¹d rodki prawne zawarte w ust. 2 w/w artyku³u, okaza³y siê bezskuteczne. W takim przypadku
s¹d rejestrowy, na wniosek Ministra Sprawiedliwoci, orzeka o skreleniu zwi¹zku zawodowego
z rejestru.
148
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którego uchwa³a o rozwi¹zaniu zapada z regu³y kwalifikowan¹ wiêkszoci¹
g³osów150.
Druga z przes³anek zawarta w pkt. 2 ust. 1 art. 17 ustawy dotyczy sytuacji,
gdy zak³ad pracy, w którym dotychczas dzia³a³ zwi¹zek zawodowy, zosta³ wykrelony z w³aciwego rejestru z powodu likwidacji lub upad³oci tego zak³adu albo
gdy jego przekszta³cenia organizacyjno-prawne uniemo¿liwiaj¹ kontynuowanie
dzia³alnoci tego zwi¹zku.
Trzecia z przes³anek zawarta w art. 17 ustawy uprawniaj¹ca s¹d do skrelenia zwi¹zku zawodowego z rejestru jest zmniejszenie siê liczby jego cz³onków
poni¿ej granicy 10 osób przez okres d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce, tzn. je¿eli przynajmniej przez jeden dzieñ organizacja zwi¹zkowa liczy³a co najmniej dziesiêciu
cz³onków, a nastêpnie ich liczba ponownie uleg³a zmniejszeniu, trzymiesiêczny
okres nale¿y liczyæ od pocz¹tku.
Podsumowuj¹c nale¿y podkreliæ, ¿e zgodnie z art. 2 Konwencji nr 87 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy pracownicy maj¹ prawo tworzenia zwi¹zków
zawodowych bez uprzedniego zezwolenia. W zwi¹zku z tym obecnie wolnoæ
zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe jest jednym z elementów spo³eczeñstwa
obywatelskiego ka¿dego demokratycznego pañstwa. Wobec tego ustawodawstwo
krajowe mo¿e jedynie potwierdzaæ w/w wolnoæ oraz okrelaæ jej granice.
Ustawowa procedura rejestracyjna nie narusza przywo³anego prawa miêdzynarodowego, poniewa¿ toczy siê ona po utworzeniu zwi¹zku zawodowego. Jednak¿e mo¿e ona budziæ w¹tpliwoci, gdy¿ rejestracja zwi¹zku nie polega na
czynnoci ewidencyjnej. Mo¿na wiêc wysnuæ tezê, ¿e powstanie zwi¹zku zawodowego zale¿y od decyzji organu pañstwowego jakim jest s¹d rejestrowy. Poza
tym zasady rejestracji zwi¹zków zawodowych wydaj¹ siê byæ obci¹¿one skrajnym formalizmem, co skutecznie mo¿e ograniczaæ wolnoæ koalicji. Z tego powodu lepszym rozwi¹zaniem de lege ferenda wydaje siê zast¹pienie rejestracji
notyfikacj¹, która polega na zg³oszeniu do ewidencji prowadzonej przez organy
w³adzy lub administracji publicznej nowo utworzonej organizacji zwi¹zkowej.

150
Statut Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi¹zków Zawodowych w art. 28 ust. 1 stanowi, ¿e
rozwi¹zanie OPZZ mo¿e nast¹piæ na podstawie uchwa³y Kongresu podjêtej wiêkszoci¹ co najmniej 2/3 g³osów w obecnoci 2/3 delegatów.
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ROZDZIA£ 4
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ZOBOWI¥ZANIA MIÊDZYNARODOWE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ZAKRESIE
WOLNOCI ZRZESZANIA SIÊ W ZWI¥ZKI ZAWODOWE
4.1. Wolnoæ koalicji w wietle prawa miêdzynarodowego
uniwersalnego

Geneza normatywnej internacjonalizacji wolnoci i praw cz³owieka przedstawia
proces pozytywizacji praw cz³owieka, który poprzedzony by³, jak to wskazuje
T. Jasudowicz, ich idealizacj¹ i konceptualizacj¹1. Istot¹ procesu pozytywizacji
by³o przeniesienie na grunt prawa pozytywnego, a wiêc obowi¹zuj¹cego w danym miejscu i czasie, owych wczeniej zracjonalizowanych praw cz³owieka,
nadanie im kszta³tu norm prawnych, zagwarantowanie ich prawnej ochrony2.
Dokona³o siê to zarówno na poziomie prawa krajowego3, jak i prawa miêdzynarodowego, co doprowadzi³o do umiêdzynarodowienia wolnoci i praw cz³owieka.
Swoista konstytucjonalizacja traktatów miêdzynarodowych chroni¹cych
wolnoci i prawa cz³owieka, która by³a integralnym sk³adnikiem procesu pozytywizacji, skutkowa³a, jak wskazuje C. Mik, dalszym umacnianiem ich szczególnej
natury normatywnej i zapewnieniem pierwszeñstwa w stosunku do innych zobowi¹zañ miêdzynarodowych zaci¹gniêtych przez pañstwo  strony czy te¿ sam¹
organizacjê miêdzynarodow¹4.
Zdaniem E. H. Morawskiej5 w uniwersalnym systemie ochrony praw cz³owieka traktatem konstytucyjnym, w sensie formalnym, jest Karta Narodów Zjed1
T. Jasudowicz, Zagadnienia wstêpne, [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak,
M. Lubiszewski, R. Mizerski (red.), Prawa cz³owieka i ich ochrona, Toruñ 2005, s. 22.
2
Tam¿e, s. 24.
3
Na poziomie prawodawstwa krajowego powoduje to partycypacjê praw cz³owieka w zasadzie
prymatu konstytucji w systemie róde³ prawa, która implikuje normatywn¹ funkcjê konstytucji.
Zob. M. Wyrzykowski, Zasada demokratycznego pañstwa prawnego, [w:] W. Sokolewicz (red.),
Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Warszawa 1998, s. 7071; A. Kubiak, Pañstwo prawne
idea, postulaty, dylematy, Pañstwo i Prawo 1991, nr 7, s. 25; K. Dzia³ocha, Pañstwo prawne
w warunkach zmian zasadniczych systemu prawa Rzeczpospolitej Polskiej, Pañstwo i Prawo
1992, nr 1, s. 1; W. Sokolewicz, Rzeczpospolita Polska  demokratyczne pañstwo prawne (Uwagi
na tle ustawy z 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji), Studia Konstytucyjne 1990, t. 8,
s. 39; J. Zakrzewska, Nowa Konstytucja Rzeczypospolitej, Pañstwo i Prawo 1990, nr 4, s. 10.
4
C. Mik, Ochrona praw cz³owieka w wietle róde³ wspó³czesnego prawa miêdzynarodowego
(wspó³czesne tendencje orzecznicze), Toruñ 2005, s. 16.
5
E. H. Morawska, Prawa konstytucyjne cz³owieka i obywatela w Rzeczypospolitej Polskiej a prawa podstawowe Unii Europejskiej. Analiza porównawcza, Przegl¹d Sejmowy 2009, nr 1, s. 34.
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noczonych6, za w sensie materialnym Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka7, w systemie europejskim odpowiednio Statut Rady Europy8 oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, która
zdaniem M. A. Nowickiego jest prawdziw¹ konstytucyjn¹ kart¹ podstawowych,
cywilnych i politycznych praw i wolnoci dla krajów skupionych w Radzie Europy9.
Wolnoæ koalicji (wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe) oraz inne
wolnoci zwi¹zkowe s¹ mocno utrwalone w prawodawstwie miêdzynarodowym,
zarówno w aktach prawnych o charakterze uniwersalnym, jak i regionalnym. Ju¿
artyku³em 427 traktatu wersalskiego ustanowiono explicite prawo zrzeszania siê
pracowników. W odniesieniu do zwi¹zków zawodowych zyska³o ono nastêpnie
potwierdzenia w art. 23 pkt 4 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka10, gdzie
przyjêto, i¿ ka¿dy ma prawo tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków zawodowych dla ochrony swych interesów. By³ to pierwszy zapis w umowach miêdzynarodowych, nadaj¹cy expressis verbis pracownikom prawo zrzeszania siê. Ta
nader ogólna dyrektywa zosta³a nastêpnie sprecyzowana w Miêdzynarodowych
Paktach Praw Cz³owieka uchwalonych 16 grudnia 1966 r.
4.1.1. Dokumenty przyjête przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych

Druga wojna wiatowa by³a okresem w dziejach ludzkoci, który charakteryzo-

wa³ siê najbardziej spektakularnym procesem pogwa³cenia wolnoci i praw cz³owieka przez kraje o ustroju totalitarnym, w tym równie¿ wolnoci zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe. Elity polityczne pañstw demokratycznych uwiadomi³y
sobie, ¿e dla wprowadzenia i utrzymania pokoju niezbêdne jest respektowanie
praw cz³owieka na poziomie ogólnowiatowym.
Po II wojnie wiatowej fundamenty pod rozwój uniwersalnego i regionalnego systemu ochrony praw cz³owieka po³o¿y³a podpisana dnia 26 czerwca 1945 r.
podczas konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w San Francisco,
Dz.U. 1947 r. nr 23, poz. 90.
Zob. Prawa cz³owieka. Dokumenty miêdzynarodowe, przek³ad i opracowanie B. Gronowska,
T. Jasudowicz, C. Mik, Biblioteka Jurysty, Toruñ 1993, s. 1624.
8
Dz.U. 1994 nr 118, poz. 565.
9
M.A. Nowicki, Wokó³ Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji
Praw Cz³owieka, Kraków 2002, s. 17.
10
Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka by³a pierwszym aktem miêdzynarodowym, w dziedzinie praw cz³owieka, wydanym przez powo³an¹ do ¿ycia wiosn¹ 1945 r. Organizacjê Narodów Zjednoczonych. Przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia
1948 r. Deklaracja mia³a byæ wyrazem d¹¿eñ i pragnieñ ówczesnego wiata do zorganizowania nowych, sprawiedliwych stosunków w powojennej rzeczywistoci, Zob. K. Walczak, Zbiorowe prawo pracy. Aspekty prawa miêdzynarodowego, europejskiego i polskiego, Warszawa 2004,
s. 13.
6

7
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Karta Narodów Zjednoczonych11. Dokument ten stanowi, jak to wczeniej zosta³o zauwa¿one, swoist¹ konstytucjê owej organizacji miêdzynarodowej12. Karta
mówi o prawach cz³owieka ju¿ w preambule, gdzie znajduje siê odwo³anie do
podstawowych wartoci takich jak: godnoæ, wolnoæ jednostki, równoæ kobiet
i mê¿czyzn oraz narodów, tak¿e postêpu spo³ecznego oraz poprawy warunków
¿ycia13. Artyku³ 1 wymienia cele tego aktu prawnego, którymi s¹ miêdzy innymi:
popieranie i zachêcanie do poszanowania praw cz³owieka i podstawowych wolnoci wobec wszystkich, bez wgl¹du na rasê, p³eæ, jêzyk lub wyznanie14. Karta
Narodów Zjednoczonych nie zawiera okrelonego katalogu miêdzynarodowo
chronionych praw cz³owieka. Ustanawia jednak istotne punkty orientacyjne dla
prawid³owego kszta³towania takiego katalogu na bazie godnoci i wartoci osoby
ludzkiej.
Pierwszym aktem, który kompleksowo unormowa³ prawa cz³owieka w wymiarze miêdzynarodowym, by³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r. Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka,
T. Jurczyk, Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci,
Warszawa 2009, s. 24.
12
Polska ratyfikowa³a ten traktat w 1945 roku ( Dz.U. 1947 r. nr 23, poz. 90).
13
Preambu³a Karty Narodów Zjednoczonych g³osi: MY, LUDY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, ZDECYDOWANE uchroniæ przysz³e pokolenia od klêski wojny, która dwukrotnie za naszego ¿ycia wyrz¹dzi³a ludzkoci niewypowiedziane cierpienia, przywróciæ wiarê w podstawowe
prawa cz³owieka, godnoæ i wartoæ jednostki, równoæ praw mê¿czyzn i kobiet oraz narodów wielkich i ma³ych, stworzyæ warunki, umo¿liwiaj¹ce utrzymanie sprawiedliwoci i poszanowanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umów miêdzynarodowych i innych róde³ prawa miêdzynarodowego, popieraæ postêp spo³eczny i poprawê warunków ¿ycia w wiêkszej wolnoci, I W TYM CELU
postêpowaæ tolerancyjnie i ¿yæ ze sob¹ w pokoju jak dobrzy s¹siedzi, zjednoczyæ swe si³y dla
utrzymania miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa, zapewniæ przez przyjêcie zasad i ustalenie
metod, aby si³a zbrojna u¿ywana by³a wy³¹cznie we wspólnym interesie, korzystaæ z organizacji
miêdzynarodowych w celu popierania gospodarczego i spo³ecznego postêpu wszystkich narodów,
POSTANOWILIMY ZJEDNOCZYÆ NASZE WYSI£KI DLA WYPE£NIENIA TYCH ZADAÑ.
Zgodnie z tym rz¹dy nasze, przez zgromadzonych w miecie San Francisco przedstawicieli, którzy
okazali swoje pe³nomocnictwa, uznane za dobre i sporz¹dzone w nale¿ytej formie, zgodzi³y siê
przyj¹æ niniejsz¹ Kartê Narodów Zjednoczonych i niniejszym tworz¹ organizacjê miêdzynarodow¹
pod nazw¹ Organizacja Narodów Zjednoczonych.
14
M. Jab³oñski, S. Jarosz-¯ukowska, Prawa cz³owieka i systemy ich ochrony. Zarys wyk³adu,
Wroc³aw 2004, s. 180. Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych s¹ nastêpuj¹ce: 1.Utrzymaæ miêdzynarodowy pokój i bezpieczeñstwo, stosuj¹c w tym celu skuteczne rodki zbiorowe dla zapobiegania zagro¿eniom pokoju i ich usuwania, t³umienia wszelkich aktów agresji i innych naruszeñ pokoju, ³agodziæ lub za³atwiaæ pokojowymi sposobami, zgodnie z zasadami sprawiedliwoci i prawa
miêdzynarodowego, spory albo sytuacje miêdzynarodowe, które mog¹ prowadziæ do naruszenia pokoju. 2. Rozwijaæ pomiêdzy narodami przyjazne stosunki oparte na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów oraz stosowaæ inne odpowiednie rodki dla umocnienia
powszechnego pokoju. 3. Rozwi¹zywaæ w drodze wspó³pracy miêdzynarodowej problemy miêdzynarodowe o charakterze gospodarczym, spo³ecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak równie¿
popieraæ prawa cz³owieka i zachêcaæ do poszanowania tych praw i podstawowych wolnoci dla
wszystkich bez wzglêdu na ró¿nice rasy, p³ci, jêzyka lub wyznania. 4. Stanowiæ orodek uzgadniania dzia³alnoci narodów, zmierzaj¹cej do osi¹gniêcia tych wspólnych celów.
11
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która by³a wyrazem d¹¿eñ i pragnieñ ówczesnego wiata do zorganizowania
nowych, sprawiedliwych stosunków w powojennej rzeczywistoci15. W przeciwieñstwie do Karty Narodów Zjednoczonych, Powszechna Deklaracja Praw
Cz³owieka, jak by³o to ju¿ wspomniane, nie jest umow¹ miêdzynarodow¹. Umowy miêdzynarodowe (tzw. hard law) maj¹ moc prawnie wi¹¿¹c¹. Natomiast
rezolucje czy deklaracje (tzw. soft law) s¹ takiego znaczenia prawnego pozbawione; maj¹ znaczenie moralne i polityczne16. Deklaracjê przygotowa³a specjalnie powo³ana Komisja Praw Cz³owieka w ramach której uzgodniono, ¿e ca³oæ
kodyfikacji wolnoci i praw cz³owieka bêdzie przebiegaæ w trzech etapach: od
deklaracji przez pakt lub pakty do aktów wykonawczych. Warto odnotowaæ, ¿e
niektórzy autorzy uznaj¹ Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka za akt spe³niaj¹cy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych funkcjê quasi  konstytucyjn¹ w zakresie praw cz³owieka i zawiera zobowi¹zania dla pañstw, aczkolwiek
pozbawione sankcji miêdzynarodowej17. Inni autorzy wskazuj¹ dobitnie, ¿e Deklaracja nie nak³ada na pañstwa obowi¹zków o charakterze prawnym oraz nie
przewiduje rodków kontroli miêdzynarodowej nad przestrzeganiem swoich postanowieñ, w czym upatrywaæ nale¿y powszechn¹ jej aprobatê w zró¿nicowanym ideologicznie wiecie18.
Bior¹c pod uwagê wskazane powy¿ej znaczenie Powszechnej Deklaracji
Praw Cz³owieka, nale¿y stwierdziæ, i¿ w art. 23 pkt. 4 niniejszy akt zobowi¹za³
pañstwa cz³onkowskie, aby zagwarantowa³y ka¿demu cz³owiekowi prawo tworzenia zwi¹zków zawodowych i przystêpowania do nich dla ochrony swoich
interesów19. Podkreliæ nale¿y w tym miejscu, ¿e Deklaracja ujmuje problematykê zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe jako prawo, a nie wolnoæ. Ponadto zapis
art. 23 pkt. 4 by³ pierwszym, który w umowach miêdzynarodowych nadawa³
pracownikom prawo zrzeszania siê. Sta³ siê on nastêpnie punktem odniesienia do
zawarcia kolejnych, bardziej szczegó³owych, umów gwarantuj¹cych przestrzeganie tego prawa20. Przyk³adem takiej zale¿noci s¹ choæby przepis art. 11 ust. 1
15
J. Michalski, Z historii Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, Chrzecijanin w wiecie
1983, nr 12, s. 81.
16
Z. Ho³da, Ochrona praw cz³owieka, Lublin 1996, s. 20.
17
wiadczyæ o tym mo¿e preambu³a, stanowi¹ca, i¿ Zgromadzenie Ogólne og³asza Deklaracjê
jako wspólny najwy¿szy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy spo³eczeñstwa [ ] d¹¿y³y do poszanowania tych praw i wolnoci i aby zapewni³y, za
pomoc¹ postêpowych rodków o zasiêgu krajowym i miêdzynarodowym, powszechne i skuteczne
jej uznanie i stosowanie. R. Kuniar, Prawa cz³owieka, Warszawa 2000, s. 63 oraz 366.
18
J. Ho³da, Z. Ho³da, D. Ostrowska, J. A. Rybczyñska, Prawa cz³owieka. Zarys wyk³adu,
Kraków 2004, s. 62.
19
A. £opatka, Jednostka. Jej prawa cz³owieka, Warszawa 2002, s. 174.
20
Podkrela³a to rezolucja Miêdzynarodowej Organizacji Pracy z 1970 roku dotycz¹ca praw
zwi¹zkowych i ich relacji do wolnoci obywatelskich, która wskazywa³a, ¿e prawa nadane organizacjom pracodawców i pracowników musz¹ opieraæ siê na poszanowaniu wolnoci obywatelskich,
szczególnie wymienionych w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka. Natomiast z okazji jubileuszu
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Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci21, które bêd¹ przedmiotem analizy w dalszej czêci niniejszego rozdzia³u.
Wskazane w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka podstawowe gwarancje wolnoci i praw cz³owieka zosta³y, zgodnie z zasygnalizowanym powy¿ej
planem etapowego dzia³ania Organizacji Narodów Zjednoczonych, doprecyzowane w uchwalonych 16 grudnia 1966 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ umowach miêdzynarodowych zwanych Paktami Praw Cz³owieka22. W czasie d³ugoletnich prac nad tymi aktami prawnymi najwiêksze kontrowersje wzbudza³y
przede wszystkim prawa ekonomiczne, spo³eczne i kulturalne oraz mechanizm
kontroli miêdzynarodowej. Wynikiem wielu kompromisów co do treci Paktów,
by³o jednog³one przyjêcie przez wszystkie pañstwa zasiadaj¹ce w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych23 oraz Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych24. Protokó³ Fakultatywny do Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który przewidywa³ skargê indywidualn¹ przeciwko pañstwu naruszaj¹cemu jakiekolwiek z praw wymienionych w Pakcie zosta³ uchwalony wiêkszoci¹ g³osów. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby ratyfikacji oba pakty wesz³y w ¿ycie w 1976 roku. Polska ratyfikowa³a je w 1977 r., natomiast
Protokó³ Fakultatywny dopiero po obaleniu niedemokratycznego ustroju w roku
1991. Przedmiotowe Pakty Praw Cz³owieka ONZ ró¿ni¹ siê m. in. tym, ¿e na
podstawie Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych pañstwastrony zobowi¹zuj¹ siê do przyjêcia odpowiednich rodków ustawodawczych, koniecznych do realizacji zagwarantowanych w nich praw, natomiast
w Miêdzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych
mowa jest jedynie o podjêciu odpowiednich kroków w celu stopniowego osi¹gniêcia pe³nej realizacji praw25.
Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi trzystopniowy system implementacji zawartych w nim postanowieñ, a funkcjonowanie
tego systemu zapewnia Komitet Praw Cz³owieka. Pierwszy stopieñ kontroli polega na zobowi¹zaniu pañstw  stron do sk³adania sprawozdañ na temat kroków
siedemdziesiêciopiêciolecia Miêdzynarodowej Organizacji Pracy stwierdzono, ¿e uznanie i przestrzeganie praw cywilnych i politycznych, zawartych w Deklaracji, stanowi niezbywaln¹ i uniwersaln¹ podstawê wolnoci zwi¹zkowej, która zosta³a szczegó³owo uregulowana w konwencjach
MOP.
21
Ka¿dy ma prawo do swobodnego pokojowego zgromadzania siê oraz do swobodnego zrzeszania siê z innymi, ³¹cznie z prawem tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków zawodowych dla
ochrony swoich interesów.
22
Prace nad umow¹ miêdzynarodow¹ powiecon¹ prawom cz³owieka prowadzone by³y w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych przez niemal dwadziecia lat. Komisja Praw Cz³owieka
rozpoczê³a je ju¿ w 1947 r.
23
Dz.U. 1977 nr 38, poz. 167.
24
Dz.U. 1977 nr 38, poz. 169.
25
R. Kuniar, Prawa cz³owieka , s. 112.
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podjêtych przez nie w celu urzeczywistnienia praw wynikaj¹cych z Paktu. Komitet Praw Cz³owieka stwierdza w wyniku analizy sprawozdañ, ewentualn¹ niezgodnoæ praktyki i legislacji pañstw z postanowieniami zawartymi w Pakcie.
Drugi z kolei stopieñ kontroli wprowadzania w ¿ycie postanowieñ Paktu skupia
siê wokó³ mo¿liwoci sk³adania skargi pañstwowej. Dopuszcza siê mo¿liwoæ
sk³adania skargi jedynie przez pañstwo  stronê, które uzna³o kompetencjê Komitetu i przeciwko tym pañstwom, które post¹pi³y tak samo. Komitet Praw Cz³owieka k³adzie nacisk na polubowne za³atwianie sporów. Ostatni trzeci stopieñ
implementacji dotyczy instytucji skargi indywidualnej, która opisana jest w Protokole Fakultatywnym do Paktu26. Opinie spotykane w doktrynie na temat roli
Komitetu Praw Cz³owieka w ochronie wolnoci i praw cz³owieka s¹ podzielone.
Czêæ z autorów publikacji uwa¿a, ¿e przekszta³ca siê on w miêdzynarodowy
trybuna³ praw cz³owieka. Z tez¹ t¹ nie zgadza siê A. Michalska, która twierdzi,
¿e dyskusja Komitetu z pañstwem nie jest ani procedur¹ sporn¹, ani nawet
badawcz¹, a system sprawozdañ sk³adanych przez pañstwa nie jest skutecznym
rodkiem ochrony miêdzynarodowej. Procedura sk³adania skargi indywidualnej jest przewlek³a i przyznaje Komitetowi jedynie prawo do formu³owania pogl¹dów27.
Szczegó³owe przepisy dotycz¹ce wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe zosta³y zawarte w art. 22 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych28 oraz art. 8 Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych,
Spo³ecznych i Kulturalnych29. W pierwszym ze wskazanych wy¿ej Paktów prawo
Zob. T. Jurczyk, Prawa jednostki , s. 27.
A. Michalska, Prawa cz³owieka w systemie norm miêdzynarodowych, WarszawaPoznañ
1982, s. 113.
28
Artyku³ 22 Paktu stanowi: 1.Ka¿dy ma prawo do swobodnego stowarzyszania siê z innymi,
w³¹cznie z prawem do tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków zawodowych w celu ochrony
swych interesów.
2. Na wykonywanie tego prawa nie mog¹ byæ na³o¿one ograniczenia inne ni¿ przewidziane
przez ustawê i konieczne w demokratycznym spo³eczeñstwie w interesie bezpieczeñstwa pañstwowego lub publicznego, porz¹dku publicznego b¹d dla ochrony zdrowia lub moralnoci publicznej
albo praw i wolnoci innych osób. Niniejszy artyku³ nie stanowi przeszkody w na³o¿eniu ograniczeñ zgodnych z ustaw¹ na wykonywanie tego prawa przez cz³onków si³ zbrojnych i policji.
3. ¯adne z postanowieñ niniejszego artyku³u nie uprawnia PañstwStron Konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy z 1948 r. dotycz¹cej wolnoci zwi¹zkowej i ochrony praw zwi¹zkowych
do podejmowania kroków ustawodawczych lub stosowania prawa w sposób, który narusza³by gwarancje przewidziane w tej Konwencji.
29
Artyku³ 8 Paktu stanowi: 1. Pañstwa Strony niniejszego Paktu zobowi¹zuj¹ siê zapewniæ:
a) prawo ka¿dego do tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków zawodowych wed³ug w³asnego
wyboru, w celu popierania i ochrony swych interesów gospodarczych i spo³ecznych, jedynie pod
warunkiem przestrzegania przepisów statutowych danej organizacji; korzystanie z tego prawa nie
mo¿e podlegaæ innym ograniczeniom ni¿ przewidziane w ustawie i konieczne w demokratycznym
spo³eczeñstwie w interesie bezpieczeñstwa pañstwowego lub porz¹dku publicznego albo dla ochrony praw i wolnoci innych osób;
26

27
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tworzenia zwi¹zków zawodowych zamieszczono ³¹cznie z prawem do swobodnego stowarzyszania siê, jako jeden z aspektów tego w³anie prawa. Ograniczenie tego uprawnienia jest dopuszczalne tylko na drodze ustawowej w przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwowego lub publicznego, porz¹dku publicznego, ochrony zdrowia, moralnoci publicznej oraz praw i wolnoci innych
osób. Dopuszcza siê tak¿e mo¿liwoæ ograniczenia prawa zrzeszania siê, ale równie¿ na drodze ustawowej, w stosunku do cz³onków si³ zbrojnych i policji.
Szerzej materiê wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe reguluje Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych, gdzie
wolnoæ koalicji i inne wolnoci zwi¹zkowe i ich gwarancje figuruj¹ samodzielnie. Poza tym Pakt ten zawiera nieco inny ni¿ Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych katalog dopuszczalnych przypadków, w których mo¿liwe
jest wprowadzenie ograniczeñ stosowania wolnoci zrzeszania siê. Wskazuje siê tu
na bezpieczeñstwo pañstwowe, porz¹dek publiczny oraz ochronê wolnoci i praw
innych osób. Natomiast w przypadku ograniczeñ podmiotowych mówi siê tutaj
o cz³onkach si³ zbrojnych, policji i administracji pañstwowej.
Artyku³ 22 ust. 1 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi, ¿e ka¿dy ma prawo do swobodnego stowarzyszania siê z innymi,
w³¹cznie z prawem do tworzenia zwi¹zków zawodowych w celu ochrony swych
interesów. Art. 8 Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych
i Politycznych rozwija tê ogóln¹ dyrektywê statuuj¹c:
 prawo ka¿dego do tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków zawodowych
wed³ug w³asnego wyboru, w celu popierania i ochrony swych interesów gospodarczych i spo³ecznych, jedynie pod warunkiem przestrzegania przepisów statutowych danej organizacji; korzystanie z tego prawa nie mo¿e podlegaæ innym
ograniczeniom ni¿ przewidziane w ustawie i konieczne w demokratycznym spo³eczeñstwie w interesie bezpieczeñstwa pañstwowego lub porz¹dku publicznego
albo dla ochrony praw i wolnoci innych osób;
b) prawo zwi¹zków zawodowych do zak³adania krajowych federacji lub konfederacji oraz prawa tych¿e do tworzenia miêdzynarodowych organizacji zwi¹zkowych lub do przystêpowania do
nich;
c)prawo zwi¹zków zawodowych do swobodnego wykonywania swej dzia³alnoci, bez ograniczeñ innych, ni¿ przewidziane w ustawie i konieczne w demokratycznym spo³eczeñstwie w interesie bezpieczeñstwa pañstwowego lub porz¹dku publicznego albo dla ochrony praw i wolnoci innych osób;
d) prawo do strajku pod warunkiem, ¿e bêdzie ono wykonywane zgodnie z ustawodawstwem
danego kraju.
2. Niniejszy artyku³ nie stanowi przeszkody w na³o¿eniu ograniczeñ zgodnych z ustaw¹ na
wykonywanie tych praw przez cz³onków si³ zbrojnych, policji lub administracji pañstwowej.
¯adne z postanowieñ niniejszego artyku³u nie uprawnia Pañstw Stron Konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy z 1948 r. dotycz¹cej wolnoci zwi¹zkowej i ochrony praw zwi¹zkowych
do podejmowania kroków ustawodawczych lub stosowania prawa w sposób, który narusza³by gwarancje przewidziane w tej Konwencji
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 prawo zwi¹zków zawodowych do zak³adania krajowych federacji lub
konfederacji oraz prawo tych¿e do tworzenia miêdzynarodowych organizacji
zwi¹zkowych lub do przystêpowania do nich;
 prawo zwi¹zków zawodowych do swobodnego wykonywania swej dzia³alnoci, bez ograniczeñ innych ni¿ przewidziane w ustawie i konieczne w demokratycznym spo³eczeñstwie w interesie bezpieczeñstwa pañstwowego lub porz¹dku publicznego albo ochrony praw i wolnoci innych osób;
 prawo do strajku pod warunkiem, ¿e bêdzie ono wykonywane zgodnie
z ustawodawstwem danego kraju30.
Jak widaæ, postanowienia Paktów dotycz¹ce wolnoci zwi¹zkowych s¹ ogólne i dotycz¹ tylko podstawowych zasad. Wynika to g³ównie z faktu, i¿ zgodnie
z podzia³em kompetencji w ramach systemu Narodów Zjednoczonych problematyka socjalna zosta³a przekazana w gestiê Miêdzynarodowej Organizacji Pracy31.
Kontynuuj¹c analizê paktów warto skoncentrowaæ siê na aspekcie przedmiotowym. Art. 22 Miêdzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich statuuje tylko jeden z aspektów wolnoci zwi¹zkowych, jakim jest wolnoæ
zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe (wolnoæ koalicji). Ze wzglêdu na fakt, i¿
tego rodzaju czêciowe ujêcie nie wyczerpuje ca³oci zagadnienia, art. 8 Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Politycznych rozszerza zakres wolnoci zwi¹zkowych na prawo do swobodnego dzia³ania zwi¹zków
zawodowych oraz tworzenia struktur ponadzak³adowych, tak¿e miêdzynarodowych. Ów przepis wprowadza te¿ gwarancjê respektowania wolnoci zwi¹zkowych w stosunkach przemys³owych, jak¹ jest prawo do strajku32.
W tym kontekcie szczególnego znaczenia nabiera kwestia dopuszczalnoci
ograniczeñ poszczególnych wolnoci. Punktem wyjcia bêdzie konstatacja, i¿
w tej materii w ramach regulacji przyjêtych w obu Paktach, pomimo wskazanych
wczeniej ró¿nic, wystêpuje pewna korelacja. Jeli chodzi o wolnoæ koalicji, to
zarówno w art. 22 ust. 2 Miêdzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich, jak i w art. 8 ust. 1 pkt a Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych dopuszczalne s¹ wy³¹cznie ograniczenia
przewidziane przez ustawê i koniecznie w demokratycznym spo³eczeñstwie
w interesie bezpieczeñstwa pañstwowego lub publicznego, porz¹dku publicznego b¹d dla ochrony zdrowia lub moralnoci publicznej albo praw i wolnoci
innych osób33. Z podobnych przyczyn ograniczenia mog¹ byæ wprowadzone
30
Por. w tej materii A. Michalska, Miêdzynarodowa ochrona wolnoci zwi¹zkowej, Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1982, nr 1, s. 85.
31
K. Walczak, Zbiorowe prawo pracy..., s. 4.
32
K. W. Baran, Wolnoci zwi¹zkowe i ich gwarancje w systemie ustawodawstwa polskiego,
BydgoszczKraków 2001, s. 23.
33
Dyrektywa nie stanowi przeszkody w za³o¿eniu innych ustawowych ograniczeñ na funkcjonariuszy policji i si³ zbrojnych. Tam¿e, s. 23.
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ustaw¹ w ramach art. 8 ust. 1 pkt c Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych w odniesieniu do prawa zwi¹zków zawodowych do swobodnego wykonywania swej dzia³alnoci. Wyj¹tkiem w tej materii
staje siê natomiast prawo do tworzenia i przystêpowania do krajowych i miêdzynarodowych struktur zwi¹zkowych, gdy¿ ¿aden przepis nie przewiduje mo¿liwoci wprowadzenia w tej kwestii jakichkolwiek ograniczeñ34.
W tym miejscu nale¿y zaakcentowaæ, ¿e przedstawione powy¿ej przes³anki
dopuszczalnoci ograniczenia wolnoci koalicji i innych wolnoci zwi¹zkowych
przewidziane normami obu Paktów maj¹ charakter wzglêdny, w tym sensie, i¿
pañstwa bêd¹ce stronami konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy nr 87
nie s¹ uprawnione do podejmowania kroków ustawodawczych lub stosowania
prawa w sposób, który narusza³by gwarancje przewidziane w tej konwencji35.
Stanowi to jeden z g³ównych dowodów na potwierdzenie wyartyku³owanej wy¿ej tezy, ¿e problematyka socjalna w ramach systemu Organizacji Narodów
Zjednoczonych zosta³a przekazana w gestiê Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Na tym tle normatywnym uprawnione wydaje siê wiêc stwierdzenie, ¿e normy Konwencji MOP nr 87 maj¹ charakter nadrzêdny nad postanowieniami Paktów w kwestii wolnoci zwi¹zkowych. wiadczy o tym równie¿ fakt, ¿e przygotowywane przez Komitet ds. Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1990 roku ogólne zasady odnosz¹ce siê do formy i zawartoci sprawozdañ sk³adanych przez pañstwa cz³onkowskie z realizacji Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych
i Kulturalnych, wskazywa³y, ¿e wprowadzenie art. 8 jest zapewnione na drodze
stosowania Konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy36. Dlatego te¿
w przypadku jakichkolwiek skarg sk³adanych do ONZ w sprawie nieprzestrzegania wolnoci zwi¹zkowych, s¹ one kierowane do Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy37.
4.1.2. Dokumenty przyjête przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê pracy

Popieranie rozwoju wolnoci koalicji i innych wolnoci zwi¹zkowych nale¿y do

g³ównych kierunków dzia³ania Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)38.
Jest ona najstarsz¹ organizacj¹ miêdzynarodow¹ dzia³aj¹c¹ nieprzerwanie od

Tam¿e, s. 24.
Por. art. 22 ust. 3 Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich oraz art. 8 ust. 2 Paktu Praw
Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych. Na temat genezy MOP patrz K. Walczak, Zbiorowe
prawo pracy..., s. 58.
36
Chodzi tu o Konwencje MOP nr 87, 98 i 151.
37
K. Walczak, Zbiorowe prawo pracy..., s. 5.
38
Zob. L. Florek, M. Seweryñski, Miêdzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1988, s. 110 i n.
34
35
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1919 r. Pierwotnie by³a ona czêci¹ Ligi Narodów39. Póniej, po II wojnie wiatowej, sta³a siê wyspecjalizowan¹ organizacj¹ systemu Narodów Zjednoczonych.
Ju¿ we wstêpie do Konstytucji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy z 1919 r.,
która w swej pierwotnej wersji stanowi³a czêæ Traktatu Wersalskiego, proklamowano, ¿e urzeczywistnienie zasady wolnoci zrzeszania siê jest jednym
z podstawowych warunków zapewniaj¹cych pokój i powszechn¹ harmoniê na
wiecie40. Równie¿ Deklaracja Filadelfijska, która po II wojnie wiatowej uzupe³ni³a Konstytucjê MOP, uznaje wolnoæ s³owa i koalicji za nieodzowny warunek trwa³ego postêpu. Stanowi ona, ¿e Deklaracja dotycz¹ca Celów i Zadania
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy Generalna Konferencja Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy spotykaj¹c siê na swojej Dwudziestej szóstej Sesji w Filadelfii, niniejszym przyjmuje, 10-tego maja 1944 roku Deklaracjê celów i zadañ
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy i zasad, które powinny inspirowaæ politykê
Krajów Cz³onkowskich. Konferencja potwierdza podstawowe zasady, na których
Organizacja siê opiera, a w szczególnoci, ¿e praca nie jest towarem, wolnoæ
s³owa i stowarzyszeñ s¹ zasadnicze dla trwa³ego postêpu; nêdza gdziekolwiek,
stanowi zagro¿enie dla dobrobytu wszêdzie; wojna przeciwko niedostatkowi wymaga prowadzenia jej z nieub³agan¹ si³¹ w ka¿dym kraju oraz przez ci¹g³y
i zgodny miêdzynarodowy wysi³ek, w którym reprezentanci pracowników i pracodawców, ciesz¹c siê statusem równym jakie maj¹ rz¹dy, ³¹cz¹ siê z nimi
w swobodnej dyskusji i demokratycznej decyzji z wizj¹ promowania powszechnego dobrobytu41.
Historycznie MOP jest wytworem dziewiêtnastowiecznej myli spo³ecznej. Zarówno ekonomici jak i socjologowie stwierdzili, ¿e nie do przyjêcia jest po³o¿enie robotników w czasie rewolucji przemys³owej. Spo³eczni reformatorzy, pocz¹wszy od Roberta Owena wierzyli, ¿e ka¿dy kraj
usi³uj¹cy poprawiæ warunki pracy, zwiêkszy koszty pracy stawiaj¹c siê w niekorzystnej ekonomicznie sytuacji w porównaniu do innych krajów. Dlatego starali siê oni z takim uporem przekonaæ
mo¿nych Europy, aby lepsze warunki pracy i krótsze godziny pracy sta³y siê przedmiotem miêdzynarodowych porozumieñ. Na temat historii Miêdzynarodowej Organizacji Pracy pisali: J. Follows,
Antecedents of the International Labour Organization, Oxford 1951; L. Betten, International Labour Law. Selected Issues, DeventerBoston 1993.
40
Preambu³a do Konstytucji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy stanowi: Zwa¿ywszy, ¿e pokój powszechny i trwa³y mo¿e byæ zbudowany jedynie na zasadach sprawiedliwoci spo³ecznej;
Zwa¿ywszy, ¿e pewne warunki pracy s¹ dla wielkiej liczby ludzi niesprawiedliwe, powoduj¹ nêdzê
i niedostatek, co rodzi niezadowolenie, zagra¿aj¹ce pokojowi i harmonii powszechnej, i zwa¿ywszy, ¿e polepszenie powy¿szych warunków jest rzecz¹ piln¹, na przyk³ad, o ile dotyczy unormowania godzin pracy, [ ] uznania zasady wolnoci zrzeszania siê [ ]; Zwa¿ywszy, ¿e nieuwzglêdnienie przez który z narodów istotnie ludzkich warunków pracy stanowi przeszkodê dla wysi³ków
innych narodów, pragn¹cych polepszenia losu robotników w ich w³asnych krajach; Wysokie Uk³adaj¹ce siê strony, powodowane uczuciem sprawiedliwoci i ludzkoci, jak równie¿ chêci¹ zapewnienia trwa³ego pokoju wiata, oraz maj¹c na wzglêdzie osi¹gniêcie celów, wymienionych w tym
wstêpie, zgadzaj¹ siê na nastêpuj¹c¹ Konstytucjê Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Tekst ród³owy pochodzi ze strony internetowej: www.mop.pl
41
Tekst ród³owy pochodzi ze strony internetowej: www.mop.pl
39
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Deklaracja Filadelfijska jednoznacznie stwierdza, ¿e Miêdzynarodowa Organizacja Pracy zosta³a powo³ana do ustanawiania powszechnych standardów
miêdzynarodowych w sprawach dotycz¹cych regulacji warunków ¿ycia i pracy
wszystkich narodów na wiecie, w tym równie¿ standardów zwi¹zanych
z wolnoci¹ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe. Specyfik¹ wszystkich aktów
przyjêtych MOP jest to, ¿e w ich przygotowaniu bior¹ bezporedni udzia³, na
równych prawach obok przedstawicieli rz¹dów, zwi¹zki zawodowe oraz organizacje pracodawców42. Podstawowymi dokumentami przyjmowanymi w ramach
MOP s¹ konwencje i zalecenia. Z inicjatyw¹ uchwalenia tych dokumentów miêdzynarodowych mog¹ wyst¹piæ: jakiekolwiek pañstwo cz³onkowskie MOP, jakakolwiek krajowa organizacja pracowników, jakakolwiek krajowa organizacja
pracodawców, czy te¿ publiczna organizacja miêdzynarodowa43. Nie maj¹ one
charakteru miêdzynarodowych róde³ prawa bezporednio negocjowanych, jak
traktaty miêdzynarodowe, przez zainteresowane pañstwa. Uchwalane s¹ przez
organizacjê miêdzynarodow¹ jak¹ jest MOP wiêkszoci¹ 2/3 g³osów delegatów
reprezentuj¹cych rz¹dy, oraz dzia³aj¹ce w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich zwi¹zki zawodowe i organizacje pracodawców44. Udzia³ partnerów spo³ecznych w pracach legislacyjnych Miêdzynarodowej Organizacji Pracy powoduje, ¿e konwencje i zalecenia, za którymi g³osuj¹ przedstawiciele w³adz
pañstwa cz³onkowskiego, organizacje pracodawców i zwi¹zki zawodowe funkcjonuj¹ce w tym pañstwie, s¹ szybciej wprowadzane w ¿ycie oraz staranniej
i chêtniej stosowane. W³adze pañstw cz³onkowskich s¹ zobowi¹zane przedstawiæ uchwalone przez Miêdzynarodow¹ Konferencjê Pracy MOP dokumenty
miêdzynarodowe organom ustawodawczym kompetentnym do stanowienia
przepisów krajowych w celu ich ewentualnej ratyfikacji45. Jednak¿e pañstwa
42
Zob. K. Walczak, Struktura Konwencji MOP na tle innych umów miêdzynarodowych, Pañstwo i Prawo 1996, nr 2.
43
W sprawie inicjatywy uchwa³odawczej zob. A. Suviranta, The role of the member states in
the unification work of the International Labour Organization, Helsinki 1966, s. 2835; W. Fronczak, Miedzynarodowa Organizacja Pracy, Warszawa 1965, s. 129138; B. Padzior, Wp³yw Miêdzynarodowego Biura Pracy na konwencje i zalecenia Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, WarszawaWroc³aw 1975, s. 3846; J. Bia³ocerkiewicz, Wp³yw Miêdzynarodowej Organizacji Pracy
na ujednolicenie prawa pracy, Toruñ 1981, s. 5357.
44
Konwencje i zalecenia s¹ zaliczane do kategorii traktatów stanowionych przez odpowiedni¹
organizacjê miêdzynarodow¹ (treaty laws), a nie negocjowanych przez pañstwa cz³onkowskie (treaty contracts). A. M. wi¹tkowski, Miêdzynarodowe prawo pracy, t. 1, Miêdzynarodowe publiczne
prawo pracy, Warszawa 2008, s. 51.
45
Miêdzynarodowa Organizacja Pracy sk³ada siê ze zbieraj¹cego siê co roku zgromadzenia ogólnego  Miêdzynarodowej Konferencji Pracy; rady wykonawczej  Rady Administracyjnej; oraz sta³ego
sekretariatu  Miêdzynarodowego Biura Pracy. Miêdzynarodowa Konferencja Pracy wybiera Radê Administracyjn¹; przyjmuje bud¿et MOP, finansowany ze sk³adek krajów cz³onkowskich; ustanawia miêdzynarodowe standardy pracy; stanowi wiatowe forum do dyskusji problemów spo³ecznych i problemów pracy. Ka¿da delegacja krajowa sk³ada siê z dwóch delegatów rz¹dowych, jednego delegata
przedsiêbiorców i jednego delegata pracowników. Delegaci przedsiêbiorców i pracowników s¹ niezale¿ni; mog¹ oni i czêsto to czyni¹ , nie zgadzaæ siê ze swoimi rz¹dami i miedzy sob¹. Zob. www.mop.pl
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cz³onkowskie nie s¹ obowi¹zane ratyfikowaæ uchwalanych przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy dokumentów miêdzynarodowych46.
Podstawowymi dokumentami przyjmowanymi w ramach MOP s¹ konwencje. S¹ to wielostronne umowy miêdzynarodowe, które wi¹¿¹ pañstwa cz³onkowskie z chwil¹ ratyfikacji. Reguluj¹ one prawne aspekty administracji pracy,
dobrobytu spo³ecznego lub praw cz³owieka w pracy. Ich ratyfikacja powoduje
podwójne zobowi¹zanie pañstwa cz³onkowskiego: jest to zarówno formalna zgoda na stosowanie ustaleñ konwencji, jak i wykazanie chêci akceptacji miêdzynarodowych rodków nadzoru.
Koniecznoæ zagwarantowania pracownikom swobody zrzeszania siê zosta³a
zaakcentowana, jak to wczenie zosta³o wspomniane, w preambule Konstytucji
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, a wiêc aktu, którego pañstwa cz³onkowskie
zobowi¹za³y siê przestrzegaæ w momencie wst¹pienia do organizacji. Jednak¿e
kwestia wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe okaza³a siê na tyle kontrowersyjna, ¿e pomimo znacznych wysi³ków nie dosz³o do uchwalenia aktu, który
w sposób kompleksowy zagwarantowa³by pracownikom swobodê zrzeszania siê.
Dlatego te¿ pierwsz¹ umow¹ miêdzynarodow¹ pod auspicjami MOP dotycz¹c¹
prawa organizowania siê by³a uchwalona w 1921 r. Konwencja nr 11 o prawie
zrzeszania siê i koalicji pracowników rolnych47. By³ to doæ specyficzny akt,
który zawiera³ tylko jedno postanowienie (art.1) stanowi¹ce, ¿e: Ka¿dy Cz³onek
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, ratyfikuj¹cy niniejsz¹ Konwencjê, zobowi¹zuje siê zapewniæ wszystkim osobom zatrudnionym w rolnictwie takie same
prawa zrzeszania siê i koalicji, z jakich korzystaj¹ pracownicy przemys³owi,
i uchyliæ wszelkie postanowienia ustawodawcze lub inne, skutkiem, których prawa powy¿sze ograniczone s¹ dla pracowników rolnych.
Dopiero wydarzenia II wojny wiatowej zmieni³y niechêtne podejcie rz¹dów i pracodawców do prawnomiêdzynarodowego zagwarantowania swobody
zrzeszania siê pracowników. Efektem tej zmiany na forum Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy by³a uchwalona w 1941 r. podczas specjalnego zgromadzenia
ogólnego tej Organizacji, czyli Miêdzynarodowej Konferencji Pracy, która odby³a siê w Nowym Jorku, rezolucja wskazuj¹ca, ¿e prawdziwa wspó³praca miêdzy
46
Je¿eli przed³o¿ona konwencja nie zosta³a przez dane pañstwo ratyfikowana, to zobowi¹zane
jest ono do sk³adania MOP sprawozdania, co do stanu swego ustawodawstwa i praktyki w sprawach stanowi¹cych przedmiot konwencji. W sprawozdaniach tych pañstwo cz³onkowskie wyjania
w jakiej mierze ma zamiar wprowadziæ postanowienia tej konwencji w przysz³oci i za pomoc¹
jakich rodków prawnych, a tak¿e jakie trudnoci stoj¹ na przeszkodzie ratyfikacji konwencji. Podobnie rzecz siê ma w przypadku nieratyfikowanych zaleceñ. Celem takiej procedury sprawozdawczej jest wywarcie nacisku na pañstwa cz³onków MOP, a¿eby recypowa³y one normy uchwalone
przez t¹ Organizacjê. M. Sewryñski, Dzia³alnoæ Miêdzynarodowej Organizacji Pracy na rzecz
ochrony praw cz³owieka, [w:] L. Winiewski (red.), Ochrona praw cz³owieka w wiecie, Bydgoszcz  Poznañ 2000, s. 161162.
47
Dz.U. 1925 nr 54, poz. 378.
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w³adzami publicznymi a organizacjami pracodawców i pracowników mo¿e istnieæ tylko w warunkach ustroju demokratycznego i z zachowaniem gwarancji
wolnoci zrzeszania siê pracowników i pracodawców48. Jednym z pierwszych
materialnoprawnym efektem powy¿szej rezolucji, by³a uchwalona w 1947 r. Konwencja nr 84 dotycz¹ca prawa zrzeszania siê i regulowania konfliktów pracy na
terytoriach niemetropolitalnych. W akcie tym zagwarantowano pracodawcom
i pracownikom mo¿liwoæ organizowania siê w ka¿dym celu niesprzecznym
z prawem, w tym dla negocjowania i zawierania uk³adów zbiorowych49.
W miarê likwidacji systemu kolonialnego, konwencja ta straci³a na znaczeniu,
chocia¿ w pocz¹tkowym okresie obowi¹zywania jej rola by³a bardzo znacz¹ca.
Fundamentalne znaczenie z punktu widzenia gwarancji podstawowych wolnoci i praw zwi¹zkowych mia³y dwie konwencje MOP: Konwencja nr 87 dotycz¹ca wolnoci zwi¹zkowej i ochrony praw zwi¹zkowych przyjêta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.50 oraz Konwencja nr 98 dotycz¹ca stosowania zasad
prawa organizowania siê i rokowañ zbiorowych przyjêta w Genewie dnia 1 lipca
1949 r.51 Konwencje te sta³y siê punktem odniesienia dla oceny, czy w danym
pañstwie istnieje faktyczna wolnoæ zwi¹zkowa. Warto wskazaæ równie¿ na to,
¿e Konwencja nr 87 dotyczy swobodnej realizacji wolnoci zrzeszania siê
w stosunku do pañstwa, natomiast Konwencja nr 98 odnosi siê g³ównie do
ochrony organizacji pracowników w relacjach z pracodawcami.
Przyjêcie przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy Konwencji nr 87 przynios³o prawdziwy prze³om w regulacji wolnoci zwi¹zkowych. U jej podstaw
leg³a idea pluralizmu zwi¹zkowego, zarówno w skali mikro (zak³adu pracy), jak
i makro (kraju). Swym zakresem podmiotowym objê³a ona nie tylko pracowników, ale i pracodawców. Jedyne ograniczenia wolnoci zwi¹zkowych odnosz¹
siê wy³¹cznie do funkcjonariuszy policji i si³ zbrojnych52.
Konwencja Miêdzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 statuuje trzy podstawowe wolnoci zwi¹zkowe:
 wolnoæ koalicji (art. 2)53,
K. Walczak, Zbiorowe prawo pracy , s. 8.
Tekst ród³owy znajduje siê na stronie internetowej: www.mop.pl
50
Dz.U. 1958 nr 29, poz. 125.
51
Dz.U. 1958 nr 29, poz. 126.
52
Art. 9 Konwencji MOP nr 87 brzmi: 1. Ustawodawstwo krajowe okreli, w jakiej mierze
gwarancje przewidziane w niniejszej konwencji bêd¹ mia³y zastosowanie do si³ zbrojnych i policji.
2. Zgodnie z zasad¹ wyra¿on¹ w art. 19 § 8 Konstytucji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, ratyfikacja niniejszej konwencji przez któregokolwiek Cz³onka nie bêdzie uwa¿ana za naruszenie jakiegokolwiek istniej¹cego prawa, orzeczenia, zwyczaju lub uk³adu, które przyznaj¹ cz³onkom si³
zbrojnych i policji gwarancje przewidziane w niniejszej konwencji.
53
Artyku³ 2 Konwencji nr 87 stanowi: Pracownicy i pracodawcy, bez jakiegokolwiek rozró¿nienia, maja prawo, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, tworzyæ organizacje wed³ug swego
uznania, jak te¿ przystêpowaæ do tych organizacji, z jednym zastrze¿eniem stosowania siê do ich
statutów.
48
49
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 samorz¹dnoæ (art. 3 ust. 1)54,
 niezale¿noæ (art. 3 ust. 2)55.
Ponadto wprowadza szereg konkretnych gwarancji zapewniaj¹cych realizacjê tych wolnoci. Chodzi tu zw³aszcza o:
 zakaz rozwi¹zywania lub zawieszania organizacji pracowników w drodze
administracyjnej (art. 4)56,
 prawo tworzenia federacji i konfederacji, tak¿e miêdzynarodowych oraz
przystêpowania do nich (art. 5)57.
Wolnoæ zrzeszania siê pracowników w zwi¹zkach zawodowych okrela siê
czêsto w prawie pracy mianem wolnoci koalicji. Konwencja nr 87 gwarantuje
pracownikom prawo tworzenia oraz organizacji zwi¹zków zawodowych bez koniecznoci uzyskania uprzedniego zezwolenia w³adz jak te¿ przystêpowanie do
tych organizacji, z jednym zastrze¿eniem stosowania siê do ich statutów. Z powy¿szego uprawnienia mog¹ korzystaæ równie¿ pracownicy zatrudnieni w s³u¿bie publicznej. Miêdzynarodowa Organizacja Pracy podkreli³a w dokumentach
przygotowywanych w takcie prac legislacyjnych, ¿e wszyscy urzêdnicy pañstwowi i osoby piastuj¹ce funkcje publiczne (all public servants and officials)
maj¹ prawo tworzenia organizacji reprezentuj¹cych ich interesy zawodowe, bez
wzglêdu na to, czy s¹ zatrudnieni w administracji pañstwowej na szczeblu centralnym, regionalnym, czy lokalnym, reprezentuj¹ instytucje sprawuj¹ce wa¿ne
funkcje publiczne, s¹ zatrudnieni w zak³adach pracy, których w³acicielem jest
skarb panstwa58.
Oprócz tego, na samorz¹dnoæ zwi¹zków zawodowych sk³ada siê mo¿liwoæ
swobodnego opracowywania statutów i regulaminów, wyboru w³adz oraz uk³adania swojego programu dzia³ania. Nie oznacza to jednak, ¿e pracownicy korzystaæ mog¹ z niczym nie ograniczonej swobody. Pewnym ograniczeniem
o charakterze porz¹dkuj¹cym jest postulat przestrzegania zasady legalizmu
oznaczaj¹cej podporz¹dkowanie siê prawu obowi¹zuj¹cemu w danym pañ54
Artyku³ 3 ust. 1 Konwencji nr 87 stanowi: Organizacje pracowników i pracodawców maj¹
prawo opracowywania swych statutów i regulaminów wewnêtrznych, swobodnego wybierania
swych przedstawicieli, powo³ywania swego zarz¹du, dzia³alnoci oraz uk³adania swego programu
dzia³ania.
55
Artyku³ 3 ust. 2 Konwencji nr 87 stanowi: W³adze publiczne powinny powstrzymaæ siê od
wszelkiej interwencji, która by ogranicza³a to prawo lub przeszkadza³a w jego wykonywania zgodnie z prawem.
56
Artyku³ 4 Konwencji nr 87 stanowi: Organizacje pracowników i pracodawców nie mog¹
byæ rozwi¹zywane lub zawieszane w drodze administracyjnej.
57
Artyku³ 5 Konwencji nr 87 stanowi: Organizacje pracowników i pracodawców maja prawo
do tworzenia federacji i konfederacji, jak te¿ przystêpowania do nich, a ka¿da organizacja, federacja i konfederacja ma prawo przystêpowania do miêdzynarodowych organizacji pracowników i pracodawców.
58
Cytat za A. M. wi¹tkowski, Miêdzynarodowe prawo pracy, t. 1, Miêdzynarodowe publiczne
prawo pracy  standardy miêdzynarodowe, wolumen 2, Warszawa 2008, s. 7.
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stwie59. Zatem okrelenie formalnoci, jakie powinny byæ dope³nione przed za³o¿eniem zwi¹zku zawodowego i dopuszczeniem nowego podmiotu do obrotu
prawnego regulowanego przepisami prawa krajowego nie powinno byæ uwa¿ane
za naruszenie zakazu zawartego w art. 2 Konwencji nr 87 MOP. Od zezwolenia,
które jest aktem w³adczym organu pañstwowego odró¿niæ nale¿y formalnoci
okrelone obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, od spe³nienia których uzale¿nione
jest podjêcie przez zwi¹zek zawodowy jego statutowych zadañ.
Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe jest cile powi¹zana z innymi
wolnociami cz³owieka i obywatela, takimi jak: wolnoæ zgromadzeñ, wolnoæ
zak³adania stowarzyszeñ, wyra¿ania opinii. Miêdzynarodowa Organizacja Pracy
dostrzega zwi¹zki miêdzy ochron¹ wolnoci zrzeszania siê a innymi wolnociami i prawami politycznych jednostki. W sprawozdaniu poprzedzaj¹cym uchwalenie Konwencji nr 87 MOP wyra¿ony zosta³ pogl¹d, ¿e wolnoæ zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe jest czêci¹ wolnoci stowarzyszania siê w jakichkolwiek
organizacjach, która z kolei stanowi element sk³adowy szerzej pojêtej wolnoci
obywatelskiej na któr¹ sk³adaj¹ siê wolnoci zgromadzeñ, wolnoæ s³owa, wyra¿ania opinii. Zale¿noci pomiêdzy tymi wolnociami sprawiaj¹, ¿e prawdziwie
wolny i niezale¿ny ruch zwi¹zkowy mo¿e powstaæ i rozwijaæ siê w systemie
politycznym, w którym podstawowe prawa cz³owieka s¹ przestrzegane60.
Kolejne konwencje uchwalone przez MOP zawieraj¹ nastêpne gwarancje
wolnoci zwi¹zkowych:
 zakaz dyskryminacji pracowników korzystaj¹cych z wolnoci koalicji,
zw³aszcza uzale¿nienie zatrudnienia pracownika od warunku, ¿e nie przyst¹pi on
do zwi¹zku zawodowego lub przestanie do niego nale¿eæ, albo wydalenie pracownika z pracy lub skrzywdzenie go we wszelki inny sposób z powodu jego
przynale¿noci do zwi¹zku zawodowego lub udzia³u w dzia³alnoci zwi¹zkowej
poza godzinami pracy albo, za zgod¹ pracodawcy, podczas godzin pracy
(art. 1 konwencji MOP nr 98),
 zakaz wzajemnej ingerencji organizacji pracowników i pracodawców,
zw³aszcza za spowodowanie utworzenia przez pracodawcê organizacji pracowników (art. 2 konwencji MOP nr 98)61,
59
Z. Salwa, Prawno-ustrojowa pozycja zwi¹zków zawodowych, [w:] J. Czmuta (red.), Podstawy prawne dzia³alnoci zwi¹zków zawodowych, Warszawa 1984, s. 21.
60
A. M. wi¹tkowski, Miêdzynarodowe prawo pracy, t. 1, Miêdzynarodowe publiczne prawo
pracy..., s. 5.
61
Artyku³ 2 konwencji MOP nr 98 stanowi: 1. Organizacje pracowników i pracodawców
powinny korzystaæ z odpowiedniej ochrony przed wszelkimi aktami ingerencji jednych w sprawy
drugich b¹d bezporednio, b¹d przez swych przedstawicieli lub cz³onków, je¿eli chodzi o tworzenie tych organizacji, ich dzia³alnoæ i zarz¹dzanie nimi. 2. Bêd¹ w szczególnoci uznane za akty
ingerencji w rozumieniu niniejszego artyku³u rodki zmierzaj¹ce do spowodowania utworzenia organizacji pracowników, które by by³y opanowane przez pracodawcê lub przez organizacjê pracodawców, albo do wspierania organizacji pracowników finansowo lub w inny sposób, w celu podporz¹dkowania tych organizacji kontroli pracodawcy lub organizacji pracodawców.
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 dobrowolne rokowania w sprawie uk³adów zbiorowych pracy (art. 4 konwencji nr 9862 oraz konwencji MOP nr 15463),
 ochrona dzia³aczy zwi¹zkowych (art. 1 i 2 konwencji MOP nr 13564).
Konwencja nr 98 MOP uzupe³nia Konwencjê nr 87 MOP i ma na celu,
z jednej strony, zapobiec sytuacji, w której pracodawca móg³by postawiæ pracownika przed koniecznoci¹ wyboru przynale¿noci do zwi¹zku zawodowego
lub utrzymania b¹d uzyskania pracy. Z drugiej za strony, potwierdza zakaz
jakiejkolwiek ingerencji pracodawców w tworzenie i dzia³alnoæ organizacji
zwi¹zkowych65. Ochrona przed ingerencj¹, zgodnie z art. 2 ust. 1 Konwencji nr 98
MOP, obejmuje w szczególnoci dzia³alnoæ zwi¹zku zawodowego i zarz¹dzanie
nim. W art. 2 ust. 2 w/w Konwencji MOP wymieniono przyk³adowe akty ingerencji. Nale¿¹ do nich wszelkie dzia³ania podejmowane przez pracodawców lub
ich organizacje w celu utworzenia organizacji pracowników zale¿nych od pracodawców. Niedozwolon¹ ingerencj¹ jest równie¿ wspieranie finansowe albo inne
zwi¹zku zawodowego przez pracodawców z myl¹ o umo¿liwieniu im sprawowania kontroli nad organizacj¹ pracowników.
Wa¿n¹ rolê w sferze ochrony wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe
pe³ni przyjêta w 1971 r. Konwencja nr 135 MOP66 dotycz¹ca ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiêbiorstwach i przyznania im u³atwieñ. Dokument
ten zawiera postanowienia chroni¹ce przedstawicieli pracowników przed wszelkimi aktami dyskryminacji, w³¹cznie ze zwolnieniami, podjêtymi ze wzglêdu na
ich dzia³alnoæ jako przedstawicieli pracowników lub prowadzenie dzia³alnoci
zwi¹zkowej. Zapisy tej Konwencji stanowi¹ uzupe³nienie ochrony przyznanej
przez Konwencje nr 87 i 98 MOP.
Analizuj¹c przedstawione wy¿ej regulacje Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy nale¿y stwierdziæ, i¿ maj¹ one charakter kompleksowy i stanowi¹ wzór dla
krajów o ró¿nych systemach rz¹dów. Trzy podstawowe wolnoci zwi¹zkowe,
Artyku³ 4 konwencji MOP nr 98 stanowi: W razie potrzeby nale¿y zastosowaæ rodki odpowiadaj¹ce warunkom krajowym, w celu zachêcania i popierania jak najszerszego rozwoju i wykorzystywania procedury dobrowolnych rokowañ dla zawierania uk³adów zbiorowych pomiêdzy pracodawcami i organizacjami pracodawców z jednej strony a organizacjami pracowników z drugiej,
w celu uregulowania w ten sposób warunków pracy.
63
Konwencja dotycz¹ca popierania rokowañ zbiorowych przyjêta 19 czerwca 1981 r., opublikowana w: Konwencje i zalecenia Miêdzynarodowej Organizacji Pracy 19191994, Warszawa
1996, s. 1043.
64
Dz.U. 1977 nr 39, poz. 178. Artyku³ 1 konwencji MOP nr 135 stanowi: Przedstawiciele
pracowników w przedsiêbiorstwie bêd¹ korzystali ze skutecznej ochrony przeciwko wszelkim aktom krzywdz¹cym, w³¹cznie ze zwolnieniem, podjêtym ze wzglêdu na ich charakter lub dzia³alnoæ
jako przedstawicieli pracowników, ich przynale¿noæ zwi¹zkow¹ lub uczestnictwo w dzia³alnoci
zwi¹zkowej, jeli dzia³aj¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawodawstwa, uk³adami zbiorowymi lub innymi wspólnie uzgodnionymi porozumieniami.
65
A. £opatka, Jednostka. Jej prawa cz³owieka, Warszawa 2002, s. 175.
66
Dz.U. 1977 nr 39, poz. 178
62
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a przede wszystkim wolnoæ koalicji, zyska³a w sferze normatywnej szereg gwarancji. Za normê prawn¹ uznaje siê postanowienie zawarte w Konstytucji MOP
wyra¿aj¹ce zasadê wolnoci zrzeszania siê, za poszczególne dokumenty Miêdzynarodowej Organizacji Pracy dotycz¹ce tej wolnoci maj¹ szczególne znaczenie dla pracowników jako podstawowy punkt oparcia dla obrony ich interesów. O ich roli i znaczeniu dobitnie wiadczy fakt, i¿ w wiêkszoci publikacji
naukowych konwencje MOP wymieniane s¹ jako g³ówne punkty odniesienia dla
oceny prawid³owoci uregulowania poszczególnych instytucji zwi¹zanych z wolnoci¹ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe67.

4.2. Wolnoæ koalicji w wietle prawa europejskiego

Wspó³czenie,

oprócz organizacji miêdzynarodowych o charakterze ogólnowiatowym, których Polska jest cz³onkiem, na znaczeniu zyskuj¹ organizacje
regionalne. Cz³onkostwo Polski w organizacjach miêdzynarodowych i europejskich skutkuje tym, ¿e do polskiego porz¹dku prawnego wprowadzane s¹ akty
prawne uchwalane i podpisywane w ramach tych organizacji. Równie¿ w dziedzinie wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe funkcjonuj¹ w naszym porz¹dku prawnym akty rangi europejskiej. Pominiêcie tej czêci prawodawstwa
mog³oby rodziæ zarzut niekompletnoci tej¿e monografii.
Wracaj¹c do wywodów na temat wolnoci koalicji na gruncie prawodawstwa europejskiego, nale¿y podkreliæ, ¿e w Europie organizacj¹, do której g³ównych celów zaliczono miêdzy innymi promowanie wolnoci i praw cz³owieka,
jest powo³ana do ¿ycia w Londynie 5 maja 1949 r. Rada Europy. Przestrzeganie
tych wolnoci i praw stanowi nie tylko kryterium cz³onkostwa w Radzie Europy,
ale tak¿e fundament le¿¹cy u podstaw jej dzia³alnoci. W zwi¹zku z powy¿szym
Organizacja ta wyznaczy³a sobie trzy g³ówne kierunki pracy: dzia³anie na rzecz
solidarnoci europejskiej, z poszanowaniem jednostki, jej wolnoci cywilnych
i politycznych oraz jej praw spo³ecznych, ekonomicznych i kulturalnych, poprzez ustanowienie skutecznego systemu kontroli i ochrony, rozpoznawanie nowych zagro¿eñ dla praw cz³owieka i ludzkiej godnoci oraz uwiadomienie spo³eczeñstwom wagi praw cz³owieka68.
Centraln¹ rolê odgrywa tutaj Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci (EKPC)69, sporz¹dzona w Rzymie 4 listopada
67
L. Florek, Znaczenie umów miêdzynarodowych w prawie polskim, [w:] Prawo pracy u progu
XXI wieku, Bia³ystok 2001, s. 39.
68
P. Winiewski-Cazals, Rada Europy a prawa cz³owieka, w: Polska w Radzie Europy, Biuletyn Centrum Europejskiego UW 1992, nr 3, s. 44.
69
Ustawa z dnia 2 padziernika 1992 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci (Dz.U. 1992 Nr 85, poz. 427). Dokumenty ratyfikacyjne zosta³y przekazane Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy w dniu 19 I 1993 r. Tekst konwencji  Dz.U. 1993 nr 61, poz. 284.
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1950 r. W art. 11 uznaje ona prawo pracowników do tworzenia zwi¹zków zawodowych i przystêpowania do nich dla ochrony swoich praw. Prawo to mo¿e byæ
ograniczone jedynie przez ustawodawstwo wydane w zwi¹zku z koniecznoci¹
zapewnienia bezpieczeñstwa pañstwowego lub publicznego, ochron¹ porz¹dku
i zapobieganiem przestêpstwom, ochron¹ zdrowia i moralnoci lub ochron¹ praw
i wolnoci innych osób70. Artyku³ ten nie stoi na przeszkodzie wprowadzenia
w ustawodawstwie krajowym ograniczeñ w korzystaniu z tych praw przez cz³onków si³ zbrojnych, policji lub administracji publicznej71.
System Rady Europy uwa¿any jest za jedyny naprawdê skuteczny regionalny system ochrony wolnoci i praw cz³owieka72. Jak wskazuje R. Kuniar, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci dokona³a pozytywizacji praw proklamowanych przez Powszechn¹ Deklaracjê Praw
Cz³owieka i ustanowi³a system gwarancji ich poszanowania na obszarze pañstw
europejskich73. Obywatele pañstwstron Konwencji uzyskali mo¿liwoæ dochodzenia swoich praw przed organem miêdzynarodowym jakim jest Europejski
Trybuna³ Praw Cz³owieka (ETPC), gdzie w postêpowaniu s¹dowym równoprawnymi stronami procesowymi s¹ jednostka i pañstwo74. St¹d te¿ ETPC sta³ siê podmiotem w³adnym zakreliæ granicê poszczególnych wolnoci i praw75. Jednoczenie
70
Na gruncie ust. 2 art. 11 omawianej tutaj konwencji zdziwienie budzi wprowadzenie zapisu
ograniczaj¹cego wolnoæ koalicji, który dotyczy koniecznoci ochrony zdrowia i moralnoci. Trudno
sobie wyobraziæ w stosunkach przemys³owych sytuacjê, w której tworzenie lub przystêpowanie do
zrzeszeñ pracowniczych stanowi³oby zagro¿enie dla publicznego zdrowia lub moralnoci. Jedynym wyt³umaczeniem tego rozwi¹zania mo¿e byæ tylko to, ¿e ów przepis reguluje ogólne prawo zrzeszania siê.
71
Nale¿y mieæ jednak na uwadze, i¿ art. 60 Konwencji stanowi, i¿: jej postanowienia nie
mog¹ byæ uznane jako ograniczenie [...] ¿adnych praw cz³owieka, które s¹ zagwarantowane w ustawodawstwie krajowym lub konwencjach MOP. Por. Orzeczenie ETPC National Union of Belgian
Police v. Belgii z 27 padziernika 1975 r., skarga nr 4464/70.
72
B. Baczyñska, Granice wolnoci zgromadzeñ i stowarzyszania siê na podstawie orzecznictwa strasburskiego  wybrane zagadnienia, [w:] E. Ca³a-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.),
Prawne aspekty wolnoci. Zbiór studiów, Toruñ 2008, s. 208.
73
R. Kuniar, Prawa cz³owieka..., s. 173.
74
Z zastrze¿eniem art. 15 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, który brzmi: W przypadku wojny lub innego niebezpieczeñstwa publicznego zagra¿aj¹cego ¿yciu narodu, ka¿da z Wysokich Uk³adaj¹cych siê Stron mo¿e podj¹æ rodki uchylaj¹ce stosowanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z niniejszej konwencji w zakresie cile odpowiadaj¹cym
wymogom sytuacji, pod warunkiem ¿e rodki te nie s¹ sprzeczne z innymi zobowi¹zaniami wynikaj¹cymi z prawa miêdzynarodowego.
2. Na podstawie powy¿szego przepisu nie mo¿na uchyliæ zobowi¹zañ wynikaj¹cych z artyku³u
2, z wyj¹tkiem przypadków mierci bêd¹cych wynikiem zgodnych z prawem dzia³añ wojennych,
oraz zobowi¹zañ zawartych w artyku³ach 3, 4 (ustêp 1) i 7.
3. Ka¿da z Wysokich Uk³adaj¹cych siê Stron, korzystaj¹c z prawa do uchylenia zobowi¹zañ,
poinformuje wyczerpuj¹co Sekretarza Generalnego Rady Europy o rodkach, które podjê³a, oraz
powodach ich zastosowania. Informowaæ bêdzie równie¿ Sekretarza Generalnego Rady Europy, kiedy podjête rodki przestan¹ dzia³aæ, a przepisy konwencji bêd¹ ponownie w pe³ni stosowane.
75
Zob. A. Bisztyga, Ochrona praw cz³owieka w systemie Rady Europy, [w:] B. Banaszak
i inni (red.), System ochrony praw cz³owieka, Kraków 2003, s. 126127.
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nale¿y pamiêtaæ o tym, i¿ system Rady Europy ma charakter subsydiarny
w stosunku do systemów pañstw stron Konwencji. Decyzje ETPC mog¹ korygowaæ rozstrzygniêcia dokonane przez pañstwo i s¹ ostateczne, ale ochrona sfery
wolnoci i praw cz³owieka jest przede wszystkim zadaniem suwerennego pañstwa chroni¹cego przed naruszeniem wolnoci i stwarzaj¹cego warunki korzystania z praw. Dopiero gdy pañstwostrona Konwencji nie wywi¹zuje siê z tego
dzia³ania, odpowiedni¹ decyzjê podejmuje ETPC.
System ochrony wolnoci i praw cz³owieka wynikaj¹cych z Konwencji zosta³ równie¿ oparty na zasadzie solidarnoci, która powoduje, ¿e orzecznictwo
ETPC staje siê czêci¹ Konwencji i jest jej prawnie wi¹¿¹cym sk³adnikiem.
J. Jaskiernia podkrela, ¿e orzecznictwo ETPC wywo³uje skutki dla wszystkich
pañstw bêd¹cych stronami Konwencji, bez wzglêdu na to, którego z nich dotyczy³o orzeczenie. Musz¹ wzi¹æ one pod uwagê mo¿liwe implikacje, jakie wyroki
podjête w innych sprawach mog¹ mieæ dla ich w³asnych porz¹dków prawnych
i praktyki prawniczej76.
Postanowienia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci posiadaj¹ autonomiczny i samoistny charakter normatywny, a wiêc w odniesieniu do stosunków wewnêtrznych dzia³aj¹ z mocy w³asnej
i nadaj¹ siê do bezporedniego zastosowania w pañstwie bêd¹cym sygnatariuszem tej umowy miêdzynarodowej. Wolnoci i prawa jednostki okrelone
w Konwencji oraz ich definiowanie i konkretyzacja stosowana w orzecznictwie
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w interpretacji norm prawa polskiego w zakresie kreowania standardów ochrony wolnoci
i praw cz³owieka. Tezê tê potwierdza orzecznictwo S¹du Najwy¿szego, który
wskaza³, i¿ od momentu wst¹pienia Polski do Rady Europy orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu mo¿e i powinno byæ
uwzglêdniane przy interpretacji przepisów prawa polskiego77.
Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka pañstwo, które nie zezwala na tworzenie zwi¹zków przez samych pracowników, lecz narzuca inne zasady ich tworzenia, narusza art. 11 Konwencji. Niezgodny z jej postanowieniami jest monopol jednej lub kilku organizacji
zwi¹zkowych78. Je¿eli ¿aden istniej¹cy zwi¹zek nie broni w³aciwie interesów
pracowników, musz¹ oni mieæ prawo za³o¿enia odrêbnej organizacji79.
76
J. Jaskiernia, Uwarunkowania skutecznoci wykonywania orzeczeñ Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka, Humanistyczne Zeszyty Naukowe 2002, nr 8, s. 50.
77
Postanowienie S¹du Najwy¿szego z 11 stycznia 1995 r. (III ARN 75/94, OSNP 1995,
nr 9, poz. 106).
78
Zob. Orzeczenie Johansson v. Szwecja z 7 maja 1990 r., skarga nr 13537/88; Orzeczenie
Cheall v. Wielka Brytania z 13 maja 1985 r., skarga nr 10550/83; Orzeczenie Englund i inni
v. Szwecja z 8 kwietnia 1994 r., skarga nr 15533/89.
79
Zob. K. Walczak, Zbiorowe prawo pracy..., s.20.
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Na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka definicja wolnoci zrzeszania siê, która na mocy art. 11 Konwencji okrelana jest jako
prawo do swobodnego stowarzyszania siê, sformu³owana zosta³a w orzeczeniu
Association X przeciw Szwecji80. Stwierdzono w nim, ¿e prawo to gwarantuje
jednostkom mo¿liwoæ ³¹czenia siê w zrzeszenia dla realizacji okrelonych celów, bez ingerencji organów pañstwa. Niniejsza definicja uwypukla jeden z najwa¿niejszych elementów swobody zrzeszania siê. Chodzi tu o ochronê przed
ingerencj¹ w³adz publicznych. Artyku³ 11 Konwencji, zgodnie z orzecznictwem
ETPC, zapewnia ochronê dla ka¿dego rodzaju dzia³alnoci, tak samych zrzeszeñ
jak i ich cz³onków81. Zdaniem M.A. Nowickiego art. 11 Konwencji dotyczy
dobrowolnych zrzeszeñ osób posiadaj¹cych wzglêdnie trwa³y charakter, strukturê instytucjonaln¹ i wspólny cel82.
Przedmiotem zainteresowania Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
by³a kwestia, czy art. 11 Konwencji gwarantuje negatywny aspekt wolnoci
zrzeszania siê, tzn. czy jednostka mo¿e siê na niego powo³aæ, aby unikn¹æ narzuconego jej cz³onkostwa w jakimkolwiek zrzeszeniu, w tym z zwi¹zku zawodowym. Mówi¹c o negatywnym aspekcie wolnoci zrzeszania siê komentatorzy art. 11
Konwencji83 wskazuj¹ na dwie sytuacje przymusu przynale¿noci do zrzeszenia.
Pierwsza z nich mo¿e wynikaæ z prawa, gdzie przymus przynale¿noci do zrzeszenia znajduje podstawê w przepisach prawa (np. samorz¹d zawodowy). Druga
sytuacja zwi¹zana jest z tzw. przymusem faktycznym, który polega na tym, ¿e
podmiot ma mo¿liwoæ nie przystêpowania do zrzeszenia, jednak nie czyni tego
z uwagi na negatywne konsekwencje takiego zachowania. Konsekwencj¹ braku
przynale¿noci mo¿e byæ np. utrata zatrudnienia.
Tak zwany przymus faktyczny sta³ siê podstaw¹ wyroku ETPC w sprawie
Young, James and Webster przeciwko Wielkiej Brytanii84. W orzeczeniu tym
zawarty jest problem negatywnej wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe.
Sprawa dotyczy³a zawierania umów na mocy których cz³onkostwo w zwi¹zku
zawodowym mia³o byæ warunkiem zatrudnienia dla poszczególnych kategorii
pracowników. Umowy te nosi³y nazwê tzw. closed shop agreements85. Warto
Decyzja X v. Szwecji z 6 lipca 1977 r., skarga nr 6094/73, DR 9/5.
A. Wróbel, Prawa i wolnoci, art. 11, [w:] L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, Komentarz do artyku³ów 118, t. 1, Warszawa 2010, s. 651.
82
M.A. Nowicki, Wokó³ Konwencji Europejskiej, Warszawa 1992, s. 106.
83
T. Jasudowicz, Orzecznictwo Strasburskie. T. 2, Toruñ 1998, s. 822826; M. A. Nowicki,
Europejska Konwencja Praw Cz³owieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 1998, s. 365366; A. Redelbach, Natura Praw Cz³owieka. Strasburskie standardy ich ochrony, Toruñ 2001, s. 262.
84
Orzeczenie Young, James and Webster v. Zjednoczonemu Królestwu, z dnia 13 sierpnia 1981 r.,
skargi nr 7601/76, 7806/77.
85
Brytyjski system closed shop agreements ma w Wielkiej Brytanii bardzo d³ug¹ tradycjê.
Jego zasady w du¿ym stopniu uzale¿nione by³y od partii politycznej, która aktualnie sprawowa³a
w³adzê. W 1968 r. Royal Commision on Trade Unison and Employer Associations wskaza³a,
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tu doprecyzowaæ, ¿e na podstawie zasady swobody zawierania umów, pracodawca ma prawo do uzgodnienia ze zwi¹zkami zawodowymi, ¿e tylko cz³onek takiego zwi¹zku mo¿e byæ zatrudniony w przedsiêbiorstwie86. Tego rodzaju zobowi¹zanie nie narusza ze swej istoty art. 11 Konwencji. Jednak¿e w przypadku, gdy
pañstwo w³¹cza siê do systemu legitymizuj¹c go przez wydanie aktu prawnego,
wówczas system taki mo¿e byæ oceniany w wietle postanowieñ Konwencji87.
Young, James oraz Webster byli pracownikami Kolei Brytyjskich, którzy
odmówili przyst¹pienia do zwi¹zku zawodowego, co sta³o siê przyczyn¹ rozwi¹zania z nimi stosunku zatrudnienia, bez prawa do odszkodowania, czy te¿ mo¿liwoci przywrócenia do pracy88. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka uzna³, i¿
art. 11 Konwencji nie chroni w tym samym stopniu negatywnej wolnoci zrzeszania siê co pozytywnej, tak wiêc ewentualny przymus przynale¿noci do okrelonych zwi¹zków zawodowych nie musi byæ zawsze uznawany za sprzeczny
z Konwencj¹. Jednak¿e zdaniem ETPC sankcja, jakiej doznali skar¿¹cy, w postaci utraty pracy, a co za tym idzie rodków do ¿ycia jest najmocniejszym ze
rodków przymusu. St¹d te¿ Trybuna³ stwierdzi³, ¿e na³o¿one ograniczenia nie
spe³nia³y dyspozycji ust. 2 art. 11 a wiêc nie by³y konieczne z punktu widzenia
spo³eczeñstwa demokratycznego.
Rozwa¿aj¹c zagadnienie negatywnej wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, nale¿y wskazaæ, ¿e ETPC w póniejszym orzecznictwie zmodyfikowa³
sposób swojego rozumowania systemu closed shop. Daù temu wyraz w orzeczeniu S¸rensen i Rasmusen przeciwko Danii89. ETPC w wyroku tym zauwa¿y³,
i¿ konieczna jest szersza ochrona prawna dla pracowników, którzy zostali zwolnieni z pracy z powodu odmowy przyst¹pienia do zwi¹zku  co stanowi³o wynik obowi¹zywania systemu closed shop.
Industrial Relations Act z 1971 r. wprowadzony przez rz¹d konserwatystów dawa³ pracownikom prawo odmowy przynale¿noci do jakiegokolwiek zwi¹zku zawodowego. Po powrocie do w³adzy Partii
Pracy w 1974 r. derogowa³o akt przyjêty w roku 1971. Na podstawie wprowadzonych przepisów
uznano, ¿e odmowa przynale¿noci do zwi¹zku zawodowego mo¿e zostaæ uznana jedynie w przypadku gdy ma ona pod³o¿e religijne oraz gdy pracownik z uzasadnionych powodów nie chce przynale¿eæ
do danego zwi¹zku zawodowego. Zob. J. Kielin-Maziarz, Prawo do swobodnego tworzenia zrzeszeñ
w wietle wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka  negatywna wolnoæ
zrzeszania siê, [w:] J. Jaskiernia (red.), Efektywnoæ europejskiego systemu ochrony praw cz³owieka.
Obszary analizy skutecznoci europejskiego systemu ochrony praw cz³owieka, Toruñ 2012, s. 297.
86
A. Wróbel, Prawa i wolnoci, art. 11, [w:] L. Garlicki (red.), Konwencja..., s. 681.
87
A. Mowbray, Casus and materials on the European Convention on Human Rights, Oxford
2007, s. 756.
88
Przyczyn¹ odmowy przynale¿noci do zwi¹zków zawodowych dla skar¿¹cego Younga by³o
ich powi¹zanie z Parti¹ Pracy. Skar¿¹cy James odmówi³ przyst¹pienia z uwagi na fakt, ¿e jego
zdaniem zwi¹zek nie bêdzie w sposób dostateczny dba³ o interesy pracowników. Natomiast skar¿¹cy Webster by³ przeciwnikiem organizacji zwi¹zkowych, które wówczas funkcjonowa³y w przedsiêbiorstwie z powodów religijnych. J. Kielin-Maziarz, Prawo do swobodnego tworzenia zrzeszeñ
w wietle wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka  negatywna wolnoæ
zrzeszania siê, [w:] J. Jaskiernia (red.), Efektywnoæ europejskiego..., s. 299.
89
Sørensen i Rasmusen v. Dania, Orzeczenie z 11 stycznia 2006 r., Wielka Izba, skargi
nr 52562/99 i 52620/99.
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¿e tylko niewielka liczba wród pañstw stron Rady Europy dopuszcza tzw. preentry closed-shop agreements czyli koniecznoæ przyst¹pienia do zwi¹zku zawodowego jako warunek do zwarcia umowy o pracê. Trybuna³ podkreli³, ¿e istotn¹
wagê nale¿y przywi¹zywaæ do prawa jednostki do przyst¹pienia do zwi¹zku
zawodowego na podstawie w³asnego wyboru, bez obawy o utratê pracy. W sytuacji, gdy system faktycznie zmusza jednostkê do przyst¹pienia do zwi¹zku zawodowego, stanowi to przes³ankê do stwierdzenia naruszenia art. 11 Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Nie ma przy
tym znaczenia, czy groba zwolnienia z pracy lub odmowy zatrudnienia z powodu nie przyst¹pienia do zwi¹zku zawodowego jest powi¹zana z utrat¹ rodków
utrzymania jak mia³o to miejsce w orzeczeniu Young, James and Webster
v. Zjednoczonemu Królestwu, z dnia 13 sierpnia 1981 r. Jak s³usznie stwierdza
A. Wróbel90, orzeczenie Sørensen i Rasmusen v. Dania, z dnia 11 stycznia 2006 r.
w istocie zakazuje systemu closed-shop. W wyroku tym bowiem ETPC jasno
okreli³, i¿ nie dopuszczalny bêdzie szeroki margines uznania w stosunku do
pañstw, które w dalszym ci¹gu podtrzymuj¹ mo¿liwoæ funkcjonowania systemu
closed shop91.
Przyjête w art. 11 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci rozwi¹zania normatywne w kwestii wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe cile koreluj¹ z postanowieniami art. 22 ust. 1
Miêdzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich. Widoczna zbie¿noæ odnosi siê nie tylko do p³aszczyzny przedmiotowej, ale równie¿ do podmiotowej i funkcjonalnej.
Jednak¿e kompleksowe uregulowanie problematyki spo³ecznej, w tym tak¿e
wolnoci koalicji, na poziomie europejskim zosta³o dokonane dopiero w 1961 r.
w Europejskiej Karcie Spo³ecznej92. Akt ten stanowi³ uzupe³nienie Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci i obejmowa³
ochron¹ nieuregulowan¹ tam czêæ praw cz³owieka93. Oba traktaty Rady Europy
mog¹ byæ postrzegane jako normatywny i regionalny program dzia³ania pañstw,
które siê nimi zwi¹za³y94. Europejska Karta Spo³eczna by³a wielokrotnie nowelizowana. Pierwszy Protokó³ Dodatkowy sporz¹dzony w Strasburgu 5 maja 1988 r.
zapewnia³ pracownikom miêdzy innymi prawo do informacji i konsultacji. Kolejny Protokó³ Zmieniaj¹cy uchwalony w Turynie 21 padziernika 1991 r. wprowadzi³ nowe zasady kontroli przestrzegania Europejskiej Karty Spo³ecznej.
A. Wróbel, Prawa i wolnoci, art. 11, [w:] L. Garlicki (red.), Konwencja..., s. 684.
Zob. J. Kapelañska-Prêgowska, Koncepcja tzw. marginesu oceny w orzecznictwie ETPC,
Pañstwo i Prawo 2007, nr 12, s. 87.
92
Dz.U. 1999 nr 8, poz. 67.
93
Zob. A. wi¹tkowski, Karty Spo³eczne Rady Europy, Pañstwo i Prawo 2003, z. 8, s. 36
i n.
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Natomiast Protokó³ Dodatkowy uchwalony w Strasburgu 9 listopada 1995 r.
usankcjonowa³ mo¿liwoæ zg³aszania skarg zbiorowych. Wreszcie w dniu 3 maja
1996 r. przyjêto Zrewidowan¹ Kartê Spo³eczn¹, która podnios³a na znacznie
wy¿szy poziom standardy ochronne przewidziane w pierwotnej Karcie95. Polska,
przystêpuj¹c w 1991 r. do Rady Europy, podpisa³a Europejsk¹ Kartê Spo³eczn¹,
lecz ratyfikowa³a j¹ dopiero 25 czerwca 1997 r., przy czym ratyfikacja nie objê³a
wszystkich postanowieñ Karty. Na mocy art. 20 Europejskiej Karty Spo³ecznej
pañstwo mo¿e uznaæ siê za zwi¹zane tylko okrelon¹ czêci¹ artyku³ów okrelaj¹cych poszczególne prawa, przy czym w póniejszym czasie mo¿e poszerzyæ
zakres swoich zobowi¹zañ96.
Je¿eli chodzi o postanowienia dotycz¹ce wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki
zawodowe, to Europejska Karta Spo³eczna w art. 5 przyzna³a wszystkim pracownikom prawo do swobodnego zrzeszania siê w organizacjach krajowych lub
miêdzynarodowych, w celu ochrony swych interesów ekonomicznych i spo³ecznych97. Powy¿szy przepis gwarantuje równie¿ prawo przystêpowania do istniej¹cych ju¿ organizacji reprezentuj¹cych interesy pracownicze. Gwarantuje tak¿e
tym pracownikom, którzy nie chc¹ przystêpowaæ do organizacji chroni¹cych
interesy ekonomiczne i spo³eczne, wolnoæ od obowi¹zkowego cz³onkostwa
w takich organizacjach.
Pomimo jednoznacznie sformu³owanego zobowi¹zania: nie ingerowania
w swobodê tworzenia zwi¹zków zawodowych, swobodê przystêpowania do nich
oraz swobodê ich dzia³alnoci, art. 5 Karty jest interpretowany na podstawie
orzecznictwa (conclusions) Europejskiego Komitetu Praw Spo³ecznych, wczeniej nosz¹cym nazwê Komitetu Praw Spo³ecznych Rady Europy, który stanowi
wiod¹cy element mechanizmu kontroli przestrzegania Karty98. Prawo koalicji,
Zrewidowana Europejska Karta Spo³eczna w swojej preambule zapowiada stopniowe zajmowanie miejsca Europejskiej Karty Spo³ecznej. R. Szafarz, Traktaty Rady Europy  status na prze³omie 1999/2000, Przegl¹d Prawa Europejskiego 2000, nr 1, s. 54.
96
Artyku³ 20 Karty nak³ada na strony jedynie obowi¹zek przyjêcia za cel swej polityki, która
bêdzie wykonywana za pomoc¹ wszelkich odpowiednich rodków, zarówno o charakterze krajowym, jak i miêdzynarodowym, osi¹gniecie warunków, w których wymienione w niej prawa i zasady
mog¹ byæ skutecznie realizowane.
97
Na ten temat zob. J. Wratny, Prawo Pracy Rady Europy, [w:] L. Florek (red.), Europejskie
prawo pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych, Warszawa 1996, s. 161 i n.
98
Mechanizm kontrolny Europejskiej Karty Spo³ecznej nie ma charakteru s¹dowego, a w szczególnoci brak tu mo¿liwoci sk³adania skarg pañstwowych czy indywidualnych. Sprowadza siê on,
zgodnie z art. 21 Karty, do przesy³ania przez pañstwastrony Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy w odstêpach dwuletnich sprawozdañ dotycz¹cych stosowania tych postanowieñ Karty, które
zosta³y przez nie przyjête. Sprawozdania te, na mocy art. 24 Karty, s¹ rozpatrywane przez Europejski Komitet Praw Spo³ecznych (dawniej zwany Komitetem Niezale¿nych Ekspertów), który na ich
podstawie formu³uje wnioski (conclusions). Komitet sk³ada siê z nie mniej ni¿ siedmiu cz³onków
wybieranych przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy na okres szeciu lat (art. 25 Karty).
Artyku³ 26 Europejskiej Karty Spo³ecznej uprawnia do udzia³u w obradach Komitetu przedstawiciela Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Sprawozdania pañstwstron i wnioski Europejskiego
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które obejmuje swobodê tworzenia i zrzeszania siê pracowników w zwi¹zkach
zawodowych powinno byæ objête ochron¹ prawn¹, co nak³ada na pañstwastrony okrelone pozytywne obowi¹zki. W³adze pañstw cz³onkowskich s¹ wiêc zobowi¹zane do uchwalenia oraz przestrzegania przepisów gwarantuj¹cych pe³n¹
swobodê korzystania z wolnoci zrzeszania siê99.
Europejska Karta Spo³eczna w art. 5 kieruje do pañstw cz³onkowskich,
w tym tak¿e do Polski, dwa zobowi¹zania: negatywne i pozytywne. Zobowi¹zanie negatywne oznacza nie naruszanie oraz nie ograniczanie przez pañstwo
cz³onkowskie wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe. Dotyczy to zakazu
wydawania przez odpowiednie organy w³adzy pañstwowej przepisów oraz podejmowania przez w³aciwe organy administracji publicznej dzia³añ skutkuj¹cych ograniczeniem powy¿szej wolnoci. Organy w³adzy pañstwowej oraz administracji publicznej nie powinny wiêc zakazywaæ, ani nakazywaæ pracownikom
tworzenia zwi¹zków zawodowych i przystêpowania do istniej¹cych organizacji
zwi¹zkowych. Pañstwastrony nie mog¹ okrelaæ nazbyt precyzyjnie wymogów,
jakie powinny byæ spe³nione, aby mo¿na by³o powo³aæ do ¿ycia zwi¹zek zawodowy. Organizacje zwi¹zkowe winny korzystaæ z autonomii, st¹d te¿ pañstwa
strony winny powstrzymaæ siê od ingerowania w wewnêtrzne sprawy organizacji
zwi¹zkowych100.
Natomiast zobowi¹zanie pozytywne wyra¿a siê w koniecznoci podjêcia
przez pañstwostronê stosownych dzia³añ, dotycz¹cych wydania odpowiednich przepisów, które zapewni¹ pracobiorcom pe³n¹ mo¿liwoæ czynienia
u¿ytku z wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych i zagwarantuj¹
tym organizacjom swobodê dzia³ania oraz stosown¹ ochronê przed pracodawcami101.
Artyku³ 5 Europejskiej Karty Spo³ecznej stwarza równie¿ prawn¹ podstawê do podmiotowego ograniczenia wolnoci zwi¹zkowej w stosunku do dwóch
Komitetu Praw Spo³ecznych s¹ przedk³adane do rozpatrzenia Podkomitetowi Rz¹dowego Komitetu
Spo³ecznego. Zgodnie z art. 27 Karty sk³ada siê on m. in. z jednego przedstawiciela ka¿dej ze stron
EKS. Podkomitet, po rozpatrzeniu stanowiska Europejskiego Komitetu Praw Spo³ecznych, przedstawia Komitetowi Ministrów Rady Europy sprawozdania zawieraj¹ce propozycje zaleceñ pod
adresem tych pañstw, które zdaniem Komitetu Rz¹dowego nie przestrzegaj¹ postanowieñ Karty
(art. 27 ust. 3). Na podstawie tych raportów Komitet Ministrów Rady Europy przyjmuje stosowne rezolucje. Sekretarz Generalny Rady Europy przekazuje Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady
Europy wnioski Komitetu Praw Spo³ecznych, sprawozdania Komitetu Rz¹dowego oraz rezolucje
Komitetu Ministrów, które to Zgromadzenie przeprowadza okresowe debaty na temat polityki spo³ecznej i przekazuje swoje stanowisko Komitetowi Ministrów (art. 28 Karty). Zgodnie z art. 29
Karty Komitet Ministrów mo¿e skierowaæ wszelkie niezbêdne zalecenia dla ka¿dego pañstw
 stron.
99
A. M. wi¹tkowski, Prawo socjalne Rady Europy. Europejska Karta Spo³eczna, Protoko³y,
Zrewidowana Europejska Karta Spo³eczna, Kraków 2006, s. 97.
100
Tam¿e, s. 98.
101
Zob. A. M. wi¹tkowski, Karta Praw Spo³ecznych Rady Europy, Warszawa 2006.
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kategorii pracowników: funkcjonariuszy policji oraz zawodowych wojskowych102. W pierwszym przypadku pañstwastrony mog¹ wprowadziæ ograniczenia w korzystaniu z wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe przez funkcjonariuszy policji. Jednak¿e pozbawienie policjantów uprawnieñ tworzenia
zwi¹zków zawodowych i przystêpowania do okrelonej organizacji zwi¹zkowej,
zdaniem Komitetu Praw Spo³ecznych, jest niezgodne z art. 5 Karty103. W przypadku funkcjonariuszy policji ograniczenie wolnoci zwi¹zkowej mo¿e sprowadziæ siê do wprowadzenia w przepisach krajowych pañstwstron zasady, aby do
organizacji zwi¹zkowej za³o¿onej przez policjantów mogli przystêpowaæ wy³¹cznie funkcjonariusze policji.
W drugim przypadku Karta dopuszcza nawet ca³kowite ograniczenie wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe przez cz³onków si³ zbrojnych. Komitet
Praw Spo³ecznych orzek³., ¿e trzecie zdanie art. 5 Karty zezwala pañstwu
cz³onkowskiemu na ograniczenie lub nawet na ca³kowite wy³¹czenie wolnoci
zwi¹zkowej ¿o³nierzy zawodowych104. Stanowisko Komitetu wyra¿one w procesie nadzoru przestrzegania art. 5 Karty zosta³o powtórzone w orzeczeniach
wydanych przez Komitet jako organ quasi judykacyjny rozpatruj¹cy skargi zbiorowe, zgodnie z Protoko³em Dodatkowym do Karty uchwalonym w Strasburgu
9 listopada 1995 r.105, w sprawach European Federation of Employees in Public
Services v. France106, European Federation of Employees in Public Services
v. Italy107, European Federation of Employees in Public Services v. Portugal108.
Oprócz przedstawionego powy¿ej podmiotowego zakresu ograniczenia wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe Europejska Karta Spo³eczna oraz Zrewidowana Europejska Karta Spo³eczna przewiduj¹ równie¿ przedmiotowy zakres
102
Z wyj¹tkiem policjantów i ¿o³nierzy zawodowych pozosta³e kategorie zatrudnionych posiadaj¹ mo¿liwoæ korzystania z nieograniczonej wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe. Komitet Praw Spo³ecznych Rady Europy akceptuje ograniczenia wolnoci zrzeszania siê niektórych
urzêdników pañstwowych, którzy s¹ usytuowani na stanowiskach zwi¹zanych z podejmowaniem
decyzji o charakterze politycznym. Jedyn¹ podstaw¹ wy³¹czenia swobody zrzeszania siê niektórych
urzêdników pañstwowych s¹ przepisy art. 31 ust. 1 Europejskiej Karty Spo³ecznej i art. G ust. 1
Zrewidowanej Europejskiej Karty Spo³ecznej.
103
A. M. wi¹tkowski, Prawo socjalne Rady Europy. Europejska Karta Spo³eczna , s. 114.
104
Cytat za A. M. wi¹tkowski, Prawo socjalne Rady Europy , s. 115.
105
Protokó³ z 1995 r. do Europejskiej Karty Spo³ecznej przyzna³ m. in. miêdzynarodowym
i krajowym organizacjom pracowników prawo wnoszenia skarg na pañstwastrony Karty z powodu
naruszania standardów wynikaj¹cych z Karty. Skargi s¹ rozpatrywane przez Europejski Komitet
Praw Spo³ecznych.
106
Skarga Nr 2/1999. Skarga dotyczy³a naruszenia przez Francjê art. 5 i 6 Karty wobec zawodowych ¿o³nierzy. Komitet Praw Spo³ecznych wyda³ orzeczenie, i¿ Francja nie naruszy³a przepisów
art. 5 i 6 Karty. Komitet Ministrów Rady Europy zaakceptowa³ powy¿sze orzeczenie 7 lutego 2001
r. Zob. A. wi¹tkowski, Quasi judykacyjna funkcja Komitetu Praw Spo³ecznych Rady Europy,
Pañstwo i Prawo 2004, nr 9, s. 46 i n.
107
Skarga Nr 4/1999. Treæ rozstrzygniêcia jak w przypadku Skargi Nr 2/1999.
108
Skarga Nr 5/1999. Treæ rozstrzygniêcia jak w przypadku powo³anych powy¿ej spraw.
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ograniczenia swobody zrzeszania siê w organizacjach pracobiorców. Ograniczenia stosowania wybranych przepisów Karty s¹ mo¿liwe w razie koniecznoci
ochrony praw i wolnoci, ochrony porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa narodowego, zdrowia publicznego lub dobrych obyczajów (art. 31 ust. 1 EKS; art. G
ust. 1 ZEKS).
Analizuj¹c przepisy Karty nale¿y podkreliæ, ¿e tego rodzaju regulacja bezporednio wspiera model wolnoci zwi¹zkowych wypracowany przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy. Co wiêcej w niektórych kwestiach przyjête przez
Radê Europy rozwi¹zania normatywne id¹ nawet dalej. Chodzi tu zw³aszcza
o wê¿szy ni¿ w Konwencjach MOP zakres ograniczeñ podmiotowych wolnoci
zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe. Dotyczy to zw³aszcza funkcjonariuszy si³
zbrojnych i policji. St¹d te¿ w literaturze109 wyra¿ono nawet pogl¹d, ¿e przepisy
krajowe wzbraniaj¹ce policjantom utworzenia w³asnego zwi¹zku lub nak³adaj¹ce obowi¹zek wst¹pienia do zwi¹zku narzuconego naruszaj¹ postanowienia art. 5
Europejskiej Karty Spo³ecznej.
Regulacja przyjêta w omawianym przepisie art. 5 Karty ma zdaniem
K .W. Barana dwa wymiary: pozytywny i negatywny110. Pierwszy polega na
zobowi¹zaniu pañstw do popierania swobody pracowników w tworzeniu lokalnych, krajowych i miêdzynarodowych zrzeszeñ, drugi za na powstrzymaniu siê
przed naruszeniem tej swobody, zw³aszcza poprzez ingerencjê w ich statutow¹
dzia³alnoæ.
Podsumowuj¹c znaczenie konwencji Rady Europy, zarówno Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci jak i Europejskiej Karty Spo³ecznej, dla rozwoju i podnoszenia na wy¿szy poziom standardów zwi¹zanych z wolnoci¹ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych jest nie
do przecenienia. Postanowienia konwencji, a tak¿e orzecznictwo organów kontrolnych stworzy³y przejrzysty i czytelny katalog zasad, stanowi¹cych punkt odniesienia do budowy i oceny stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w poszczególnych
pañstwach cz³onkowskich, w tym równie¿ w polskim systemie prawnym.

4.3. Wolnoæ koalicji w aktach prawnych Unii Europejskiej

Znaczenie Europejskiej Karty Spo³ecznej wzros³o po niepowodzeniu przyjêcia

wi¹¿¹cej umowy w zakresie ca³okszta³tu problematyki spo³ecznej w ramach Unii
Europejskiej (EU). W prawie pierwotnym UE zagadnienie wolnoci zrzeszania
109
Zob. R. Blanpain, M. Matey, Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie, Warszawa
1993, s. 203.
110
K. W. Baran, Wolnoci zwi¹zkowe i ich gwarancje w systemie ustawodastwa polskiego,
BydgoszczKraków 2001, s. 2829.
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siê w zwi¹zki zawodowe zosta³o uregulowane w art. 118 Traktatu Rzymskiego,
który gwarantuje prawo do zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych. Wolnoæ t¹
uznano za jeden z warunków poprawy ¿ycia i pracy111. Jednak¿e zarówno Traktat z Maastricht (1992 r.), jak i Traktat Amsterdamski (1997 r.) ustanowi³y zasadê, ¿e problematyka prawa zrzeszania siê znajduje siê poza zakresem kompetencji Wspólnoty112. Zasada ta zosta³a podtrzymana przez Traktat z Lizbony, który
stanowi, ¿e w zakresie wolnoci zrzeszania siê zarówno Parlament Europejski,
jak i Rada nie posiadaj¹ kompetencji prawodawczych.
Pomimo ¿e prawa cz³owieka nie s¹ g³ównym celem, wokó³ którego koncentruje siê dzia³alnoæ Unii Europejskiej, to ju¿ wstêp do Jednolitego Aktu Europejskiego113 odwo³uje siê do konwencji Rady Europy, tj. Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci oraz do Europejskiej Karty
Spo³ecznej, jako aktów promuj¹cych demokracjê, w rozumieniu wolnoci, równoci i sprawiedliwoci spo³ecznej. Traktat o Unii Europejskiej114 stanowi³, ¿e
Unia szanuje prawa podstawowe zagwarantowane w EKPC jako zasady ogólne
prawa wspólnotowego. Traktat z Lizbony115 wzmocni³ zaanga¿owanie UE w zakresie ochrony tych¿e praw, w tym wolnoci zrzeszania siê  Unia przyst¹pi³a do
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka116, stanowi¹c, ¿e s¹ one czêci¹ prawa
UE jako ogólne zasady prawa117. Poza tym Unia Europejska uzna³a prawa, wolnoci i zasady zawarte w Karcie Praw Podstawowych UE118, której nadano moc
równ¹ mocy traktatów.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPPUE) stanowi¹ca wraz
z traktatami prawo pierwotne Unii Europejskiej w zwi¹zku ze zmianami zachodz¹cymi w spo³eczeñstwie, postêpem spo³ecznym, rozwojem naukowym i technologicznym upatruje koniecznoæ wzmocnienia ochrony praw podstawowych
poprzez wyszczególnienie ich w Karcie119. Tytu³ drugi stanowi¹cy o wolnoArt. 117 Traktatu ustanawiaj¹cego Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ z 1957 r.
B. Cudowski, Prawo do zrzeszania siê, prowadzenia rokowañ i sporów zbiorowych w Polsce a europejskie prawo pracy, [w:] W. Sanetra (red.), Europeizacja polskiego prawa pracy, Warszawa 2004, s. 4445.
113
Nowelizacja Traktatu Rzymskiego, uchwalona podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w Luksemburgu i Brukseli (9 wrzenia 1985  27 stycznia 1987), wesz³a w ¿ycie 1 lipca 1987 r.
114
Traktat z Maastricht z dnia 7 lutego 1992 r. (Dziennik Urzêdowy C 340 z 10 listopada 1997 r.).
115
Traktat z Lizbony zmieniaj¹cy Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dziennik Urzêdowy C 306 z 17
grudnia 2007 r.).
116
Art. 6 ust. 2 TUE.
117
¯. Grygiel-Kaleta, Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe w aktach prawa miêdzynarodowego, [w:] Rocznik Administracji i Prawa: teoria i praktyka, r. XII, Sosnowiec 2012, s. 293.
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Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej przyjêta 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu
Rady Europejskiej w Nicei, Dziennik Urzêdowy C 83 z 30 marca 2010 r., w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 r.
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¯. Grygiel-Kaleta, Wolnoæ zrzeszania siê..., s. 294.
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ciach w art. 12 stanowi o prawie ka¿dego do swobodnego, pokojowego zgromadzania siê, w szczególnoci o wolnoci w zakresie tworzenia zwi¹zków zawodowych i przystêpowania do nich dla ochrony swych interesów. W art. 52 Karta
przewiduje mo¿liwoæ wprowadzenia ustawowych ograniczeñ w korzystaniu
z praw i wolnoci uznanych w Karcie, jednak¿e bez naruszenia ich istoty,
z poszanowaniem zasady proporcjonalnoci i w zwi¹zku z ochron¹ interesu ogólnego uznawanego przez Uniê b¹d dla ochrony praw i wolnoci innych osób.
W sferze postulatywnej wolnoæ koalicji i jej gwarancje formu³uje Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników (WKPPSP)120 podpisana w Strasburgu 9 grudnia 1989 r., która w du¿ej mierze opiera siê na
konwencjach Miêdzynarodowej Organizacji Pracy121. Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników jest jedynie dokumentem politycznym, dlatego nie ma wymiaru obowi¹zuj¹cego prawa wi¹¿¹cego strony122.
W art. 11 tego dokumentu przyjêto, ¿e pracodawcy i pracownicy Wspólnoty
Europejskiej posiadaj¹ prawo do swobody zrzeszania siê, wed³ug swego wyboru,
w organizacje zawodowe lub zwi¹zkowe, dla obrony swych interesów gospodarczych i socjalnych. Ka¿dy z tych podmiotów posiada te¿ swobodê przyst¹pienia
b¹d nieprzyst¹pienia do tych organizacji, bez zagro¿enia jakimikolwiek ujemnymi skutkami osobistymi lub zawodowymi.
Koñcz¹c rozwa¿ania na temat wolnoci koalicji na gruncie prawa miêdzynarodowego uniwersalnego, europejskiego i UE nale¿y uwypukliæ wystêpuj¹ce
w prawodawstwie miêdzynarodowym rozbie¿noci w pojmowaniu wolnoci
zwi¹zkowych i podkreliæ, ¿e nie maj¹ one wy³¹cznie wymiaru teoretycznego.
Na tym tle pojawia siê bowiem problem pierwszeñstwa stosowania omawianych
wy¿ej regulacji. Rozstrzygniêcie tej kwestii ma nader istotne znaczenie dla krajowego porz¹dku prawnego, zw³aszcza w kontekcie art. 91 ust. 2 Konstytucji
RP. Ów przepis stanowi, ¿e umowa miêdzynarodowa ratyfikowana za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie ma pierwszeñstwo przed ustaw¹, je¿eli tej nie da
siê pogodziæ z umow¹. Nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem prezentowanym przez
K .W. Barana123, wed³ug którego w kwestii wolnoci zwi¹zkowych, w tym równie¿ wolnoci zrzeszania siê, pierwszeñstwo stosowania nale¿y przyznaæ konwencjom Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, ze wzglêdu na szczegó³owoæ
przyjêtych w nich regulacji. Potwierdzenie prawdziwoci postawionej tezy
znaleæ mo¿na w postanowieniach ró¿nych aktów prawa miêdzynarodowego pu120
Tekst w: Dokumenty ród³owe Instytucji Wspólnot Europejskich w zakresie prawa socjalnego, A. wi¹tkowski, H. Wierzbiñski (red.), Kraków 1999, s. 103109.
121
Zob. C. Mik, Koncepcja normatywna europejskiego prawa praw cz³owieka, Toruñ 1994,
s. 22.
122
B. Jagusiak, Zwi¹zki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2011,
s. 253.
123
K. W. Baran, Wolnoci zwi¹zkowe , s. 30.
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blicznego, które ustanawiaj¹ zasadê, ¿e ich stosowanie nie mo¿e naruszaæ prawodawstwa Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Zarówno artyku³ 22 ust. 3
Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, jak i artyku³ 8
ust. 3 Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych stanowi¹, i¿ ¿adne ich postanowienia nie uprawniaj¹ pañstw stron Konwencji nr 87 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy do podejmowania dzia³añ ustawodawczych lub stosowania prawa w sposób, który narusza³by gwarancje w niej
przewidziane.
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ZAKOÑCZENIE

Ò

Zwi¹zki zawodowe za cel stawiaj¹ sobie pe³nienie okrelonej funkcji spo³ecznej
polegaj¹cej na obronie interesów pracowniczych i tym ró¿ni¹ siê od innych
zrzeszeñ i organizacji. Reprezentuj¹ wiêc interesy pracowników i reguluj¹ stosunki miêdzy pracodawcami i pracobiorcami. Powsta³e w pocz¹tkowej fazie
tworzenia siê kapitalizmu, z czasem sta³y siê powszechn¹ organizacj¹ ludzi pracy, reprezentuj¹c¹ i broni¹c¹ ich interesów ekonomicznych i spo³ecznych.
Zwi¹zki zawodowe jako organizacje spo³eczno-polityczne sk³adaj¹ce siê na
model spo³eczeñstwa obywatelskiego charakteryzuj¹ siê dwoist¹ natur¹ swych
funkcji. Z jednej strony pracownicy oczekuj¹, ¿e organizacje te bêd¹ broniæ ich
codziennych, materialnych interesów, a z drugiej uwa¿aj¹, ¿e zwi¹zki zawodowe
powinny odgrywaæ pewn¹ rolê spo³eczn¹ w obronie wartoci, solidarnoci czy
sprawiedliwoci spo³ecznej. Organizacje zwi¹zkowe, pojmowane jako ruch spo³eczny, nie ograniczaj¹ siê tylko do dialogu miêdzy zwi¹zkami, pracownikami,
przedstawicielami w³adzy pañstwowej w sprawach socjalnych, lecz siêgaj¹ dalej
do walki o wolne i demokratyczne spo³eczeñstwo. Zwi¹zki zawodowe w stosunkach przemys³owych staj¹ siê gwarantem pewnego modelu demokracji opartego
na pluralizmie wiata spo³ecznego i wiata pracy.
Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe zosta³a w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. zapisana wród praw i wolnoci politycznych, inaczej ni¿ wszelkie inne prawa i wolnoci pracownicze, które znalaz³y siê w grupie
wolnoci i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. W efekcie w ujêciu
konstytucyjnym politycznoæ wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe,
nale¿y pojmowaæ jako mo¿liwoæ zbiorowego oddzia³ywania pracowników na
kszta³t i funkcjonowanie szeroko pojêtych stosunków spo³eczno-ekonomicznych,
poprzez upodmiotowienie w relacjach z organami w³adzy i administracji
publicznej
Zjawisko bezporedniego zaanga¿owania siê zwi¹zków zawodowych w politykê, bêd¹c¹ g³ównie domen¹ partii politycznych, poprzez udzia³ w kampaniach wyborczych do organów w³adzy pañstwowej, zasiadania pos³ów zwi¹zkowych w parlamencie, a tak¿e ingerowanie w decyzje organów administracji
pañstwowej, przybra³o w Polsce powa¿ne rozmiary. Zauwa¿y³ to Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzaj¹c, ¿e w rzeczywistoci spo³ecznej Rzeczypospolitej Polskiej,
zwi¹zki zawodowe pe³ni¹ rolê quasi-partii politycznych. Niezale¿nie od politycznej formacji oraz ró¿nych celów przywiecaj¹cych ich dzia³aniom, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e prowadz¹ one równie¿ dzia³ania polityczne, nie zawsze bezporednio
zwi¹zane z ochron¹ interesów pracowniczych. ród³em tego zaanga¿owania by³a
niew¹tpliwie kluczowa rola zwi¹zku zawodowego Solidarnoæ w obaleniu
175

poprzedniego systemu politycznego funkcjonuj¹cego do 1989 r. Proces ten przebiega³ w czasie, w którym spo³eczeñstwo polskie by³o pozbawione autentycznej
reprezentacji politycznej, wiêc z koniecznoci rolê te musia³ spe³niaæ niezale¿ny
zwi¹zek zawodowy. Sk³onnoæ zwi¹zków zawodowych do anga¿owania siê
w dzia³alnoæ polityczn¹, której g³ównymi podmiotami s¹ partie polityczne, nale¿y uznaæ za tendencjê powszechn¹. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e bezporedni udzia³ zwi¹zków zawodowych w dzia³alnoci politycznej budziæ mo¿e
wiele kontrowersji z punktu widzenia ich podstawowych celów i zadañ jako
niezale¿nych organizacji spo³ecznych, powo³anych do reprezentacji i obrony
praw oraz interesów pracowniczych. Takie upolitycznienie zwi¹zków zawodowych, nawet jeli wyrasta z wartociowych aspiracji i obiektywnych uwarunkowañ spo³ecznych, mo¿e staæ siê w ostatecznym rozrachunku szkodliwe dla nich
samych i dla interesów zrzeszonych w nich pracowników.
Wzrost zainteresowania pojêciem spo³eczeñstwa obywatelskiego w ró¿nych
dyscyplinach naukowych dokona³ siê miêdzy innymi za spraw¹ dowiadczeñ
rodkowo-europejskiej opozycji demokratycznej, która w walce z komunistycznym pañstwem rozpoczê³a spo³eczn¹ samoorganizacjê, opieraj¹c siê, jak mia³o
to miejsce w polskim przypadku, na idei niezale¿nego, samorz¹dnego zwi¹zku
zawodowego. Wolnoæ zrzeszania siê ma swoje ród³o w idei spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Pojêcie spo³eczeñstwa obywatelskiego ma charakter z³o¿ony,
nawi¹zuje zarówno do demokracji i spo³ecznej autonomii, jak i do pewnej równowagi miêdzy pañstwem a spo³eczeñstwem. Spo³eczeñstwo obywatelskie odnosi siê do szerokiego spektrum relacji spo³ecznych, takich jak dobrowolne organizacje np. zwi¹zki zawodowe. Spo³eczeñstwo obywatelskie mo¿e funkcjonowaæ
tylko wtedy, gdy istniej¹ struktury w³adzy, które go wspieraj¹. Minimalnym
warunkiem istnienia ³adu prawnego jest realizacja idei rz¹dów prawa. Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego opiera siê na tym, ¿e ka¿dy obywatel funkcjonuje
równoczenie w kilku podstawowych uk³adach spo³ecznych, przede wszystkim
w uk³adzie politycznym, uk³adzie pracowniczym i w uk³adzie terytorialnym.
Istotn¹ rolê w formowaniu ca³okszta³tu spo³ecznych i prawnych stosunków
w spo³eczeñstwie obywatelskim, a przede wszystkim sytuacji prawnej pracowników, odgrywaj¹ zwi¹zki zawodowe. S¹ one bowiem organizacj¹ o szczególnym
statusie prawnym, powo³an¹ do ¿ycia w celu reprezentowania i ochrony zawodowych, ekonomicznych i socjalnych interesów i praw pracowników, objêtych sfer¹ ich dzia³ania. S³u¿y to wyrównaniu dysproporcji, jaka istnieje miêdzy pojedynczym pracownikiem a jego pracodawc¹. Zwi¹zek zawodowy mo¿e bowiem
skuteczniej reprezentowaæ interesy pracownika ni¿ on sam. Znajduje to swoje
potwierdzenie w ponad dwustuletniej tradycji ruchu zwi¹zkowego.
Na tle zaprezentowanych wczeniej uwag warto pokusiæ siê o ocenê respektowania wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe w obowi¹zuj¹cej ustawie
zasadniczej jak i krajowym ustawodawstwie. Punktem wyjcia bêdzie konstatacja,
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i¿ w swych podstawach respektuje ono standardy miêdzynarodowe. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. podkrela szczególn¹ rolê zwi¹zków zawodowych w realizacji zasady pluralizmu. W myl art. 12 Konstytucji Rzeczpospolita Polska zapewnia wolnoæ tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych.
Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe jest te¿ gwarantowana przez art. 59
Konstytucji. Donios³oæ konstytucyjnej regulacji przejawia siê przede wszystkim
w tym, ¿e wolnoæ tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych zosta³a uznana
w art. 12 za jedn¹ z podstawowych cech ustroju Rzeczypospolitej.
Spotyka siê jednak pogl¹dy, i¿ postanowienia konstytucyjne dotycz¹ce wolnoci zrzeszania siê, w tym wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, nie
tworz¹ przejrzystego systemu, gdy¿ porozmieszczane s¹ po Rozdziale I i II i nie
wi¹¿¹ siê w jedn¹ logiczn¹ ca³oæ. Wród wskazywanych g³ównych b³êdów
ustrojodawcy w tej materii wymienia siê zbêdne powtórzenia w art. 12 i 59 ust. 1,
a przede wszystkim b³êdy w systematyce tych przepisów polegaj¹ce na tym, ¿e
najbardziej ogólny przepis art. 58 ust. 1 stanowi¹cy, ¿e Ka¿demu zapewnia siê
wolnoæ zrzeszania siê, umieszczono nie w Rozdziale I Konstytucji RP wród
zasad naczelnych, ale w Rozdziale II dotycz¹cym wolnoci i praw politycznych,
natomiast w Rozdziale I znalaz³y miejsce szczegó³owe przepisy dotycz¹ce wolnoci zrzeszania siê w wymienionych z nazwy organizacjach, w tym zwi¹zkach
zawodowych.
W ujêciu komparatystycznym wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych w konstytucjach innych pañstw europejskich jest zazwyczaj umieszczana
w przepisach znajduj¹cych siê w rozdzia³ach powiêconych: stosunkom gospodarczym (Konstytucja W³och), gospodarce narodowej i pracy (Konstytucja Republiki Litewskiej), prawom ekonomicznym i socjalnym (Konstytucja Republiki
S³owackiej, Konstytucja Republiki Chorwackiej), prawom indywidualnym i spo³ecznym (Konstytucja Grecji), prawom i wolnociom pracowniczym (Konstytucja Republiki Portugalskiej).
Wa¿ne znaczenie, oprócz norm opisuj¹cych wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, maj¹ postanowienia polskiej ustawy zasadniczej wskazuj¹ce na
zakres jej ograniczeñ. Zakres wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych
ulega ograniczeniom wynikaj¹cym zarówno z generalnej dyspozycji konstytucyjnej, stanowi¹cej, i¿ ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolnoci mo¿e nast¹piæ tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego,
b¹d dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej albo wolnoci
i praw innych osób (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) oraz w zakresie ustawowym
dopuszczalnym przez wi¹¿¹ce Polskê umowy miêdzynarodowe (art. 59 ust. 4 Konstytucji RP). Odes³anie do umów miêdzynarodowych nie jest przypadkowe, poniewa¿ umowy miêdzynarodowe po 1980 r. torowa³y drogê wolnoci zrzeszania siê
w niezale¿ne zwi¹zki zawodowe. By³y one równie¿ oparciem dla domagania siê
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respektowania tej wolnoci przez opozycjê w latach 19821989. Umowy miêdzynarodowe wp³ynê³y równie¿ na kszta³t wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki
zawodowe po 1989 r. By³y one te¿ podstaw¹ oceny zakresu wolnoci koalicji
w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego i Trybuna³u Konstytucyjnego.
W kwestii wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, pierwszeñstwo
stosowania nale¿y przyznaæ konwencjom Miêdzynarodowej Organizacji Pracy,
ze wzglêdu na szczegó³owoæ przyjêtych w nich regulacji. Potwierdzenie prawdziwoci postawionej tezy znaleæ mo¿na w postanowieniach ró¿nych aktów
prawa miêdzynarodowego publicznego, które ustanawiaj¹ zasadê, ¿e ich stosowanie nie mo¿e naruszaæ prawodawstwa Miêdzynarodowej Organizacji Pracy.
Zarówno artyku³ 22 ust. 3 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, jak i artyku³ 8 ust. 3 Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych,
Spo³ecznych i Kulturalnych stanowi¹, i¿ ¿adne ich postanowienia nie uprawniaj¹
pañstw stron Konwencji nr 87 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy do podejmowania dzia³añ ustawodawczych lub stosowania prawa w sposób, który narusza³by gwarancje w niej przewidziane.
Zakres wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe obejmuj¹cy wolnoæ
ich zak³adania i dzia³ania nie jest okrelony w Konstytucji RP z 1997 r., lecz
w ustawach zwyk³ych, co dotyczy zw³aszcza ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o zwi¹zkach zawodowych. Zakres podmiotowy wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe zosta³ okrelony w prawie polskim przez dok³adne wskazanie kategorii osób, którym wolno organizowaæ siê w zwi¹zki zawodowe i przystêpowaæ
do nich. Ustawa o zwi¹zkach zawodowych z 1991 r. definiuje zwi¹zek zawodowy jako organizacjê ludzi pracy, tym samym w p³aszczynie podmiotowej ogólnie zakrela wolnoæ koalicji. Ustawa nie definiuje pojêcia ludzie pracy. Jest
ono szersze ani¿eli okrelenie pracownicy. Jego zakres podmiotowy rozci¹ga
siê bowiem równie¿ na inne grupy osób ni¿ zatrudnione w ramach stosunku
pracy. O ile w przypadku pracowników mamy do czynienia z pe³n¹ wolnoci¹
zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, to w przypadku pozapracowniczych stosunków zatrudnienia spotykaæ mo¿na liczne jej ograniczenia. Przyk³adem s¹ tu osoby wykonuj¹ce pracê na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby korzystaj¹ce z tak popularnej obecnie formy samozatrudnienia.
Zgodziæ siê nale¿y z postulatami de lege ferenda znowelizowania w tym
zakresie ustawy o zwi¹zkach zawodowych, celem dostosowania jej do wymogów art. 2 Konwencji nr 87 MOP, który zapewnia mo¿liwoæ zrzeszania siê nie
tylko pracowników, ale wszystkich osób wykonuj¹cych pracê na rzecz pracodawcy. Tego rodzaju regulacja z jednej strony umocni³aby mechanizmy pe³nej
reprezentacji podmiotów funkcjonuj¹cych w stosunku pracy, z drugiej za przyczyni³aby siê do zachowania zasady równego traktowania osób zatrudnionych
w ramach stosunków cywilnoprawnych. Tym bardziej, ¿e osoby pracuj¹ce na
podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnione, to osoby na których
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nierzadko wymusza siê kontynuowanie w ten sposób dotychczasowo wykonywanej pracy w ramach stosunku pracy.
Dowodem szeroko rozumianego zakresu podmiotowego prawa zrzeszania
siê w zwi¹zki zawodowe na p³aszczynie prawa miêdzynarodowego, s¹ akty
u¿ywaj¹ce pojêcia ka¿dy dla okrelenia osób uprawnionych do zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe. Takie okrelenie wystêpuje w: art. 23 ust. 4 Powszechnej
Deklaracji Praw Cz³owieka, art. 22 ust. 1 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 8 ust. 1 zd. 1 Miêdzynarodowego Paktu Praw
Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych oraz art. 11 ust. 1 Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci.
Inn¹ niedoskona³oci¹ modelu wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe
na gruncie polskiego ustawodawstwa wydaj¹ siê byæ procedury rejestrowe, które
niekiedy w sposób enigmatyczny i zawi³y reguluj¹ tworzenie zwi¹zków zawodowych, co mo¿e skutkowaæ w praktyce nieporozumieniami i konfliktami. Ustawowa procedura rejestracyjna nie narusza przywo³anego prawa miêdzynarodowego,
poniewa¿ toczy siê ona po utworzeniu zwi¹zku zawodowego. Jednak¿e mo¿e
ona budziæ w¹tpliwoci, gdy¿ rejestracja zwi¹zku nie polega na czynnoci ewidencyjnej. Poza tym zasady rejestracji zwi¹zków zawodowych wydaj¹ siê byæ
obci¹¿one skrajnym formalizmem, co skutecznie mo¿e ograniczaæ wolnoæ koalicji. Z tego powodu lepszym rozwi¹zaniem de lege ferenda wydaje siê zast¹pienie rejestracji notyfikacj¹, która polega na zg³oszeniu do ewidencji prowadzonej przez organy w³adzy lub administracji publicznej nowo utworzonej
organizacji zwi¹zkowej.
Podsumowuj¹c nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e respektowanie wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe w systemie ustawodawstwa Rzeczypospolitej
Polskiej stwarza korzystne warunki dla rozwoju pluralizmu oraz przyczynia siê
do umocnienia demokratycznego porz¹dku pañstwa i idei spo³eczeñstwa obywatelskiego. Uprawniona wydaje siê konstatacja, i¿ krajowe ustawodawstwo
w swych podstawach respektuje standardy miêdzynarodowe.
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WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I ORZECZNICTWA

Ò

1. Konstytucje
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
2. Ustawa konstytucyjna o wzajemnych stosunkach miêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹ i wykonawcz¹
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorz¹dzie terytorialnym z dnia 17 X 1992 r. (Nr 84, poz. 426,
Ma³a Konstytucja).
3. Ustawa o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 XII 1989 r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 444).
3. Ustawa o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 IV 1989 r. (Dz.U. nr 19,
poz. 101).
4. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 22 VII 1952 r. (Dz.U. nr 33, poz. 232
z pón. zm.).
5. Ustawa konstytucyjna z dnia 23 IV 1935 r.  Konstytucja Kwietniowa (Dz.U. 1935 nr 30,
poz. 227).
6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 III 1921 r.  Konstytucja Marcowa (Dz.U.
1921 nr 44, poz. 267).

2. Umowy miêdzynarodowe
2.1. Konwencje Miêdzynarodowej Organizacji Pracy
1. Konwencja Nr 11 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (Dz.U. 1925 nr 54, poz. 378).
2. Konwencja Nr 87 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (Dz.U. 1958 nr 29, poz. 125).
3. Konwencja Nr 98 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (Dz.U. 1958 nr 29, poz. 126).
4. Konwencja Nr 135 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (Dz.U. 1977 nr 39, poz. 178).
5. Konwencja Nr 144 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (Dz.U. 1994 nr 103, poz. 503).
6. Konwencja Nr 151 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (Dz.U. 1994 nr 22, poz. 78).
2.2. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych
1. Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych (Dz.U. 1977 nr 38,
poz. 168).
2. Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. 1977 nr 38, poz. 167).
3. Konwencja o prawie traktatów (Dz.U. 1999 nr 74, poz. 439).
4. Karta Narodów Zjednoczonych (Dz.U. 1947 r. nr 23, poz. 90).
2.3. Prawo europejskie
1. Europejska Karta Spo³eczna (Dz.U. 1999 nr 8, poz. 67).
2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci (Dz.U. 1993
nr 61, poz. 284).
3. Statut Rady Europy (Dz.U. 1994 nr 118, poz. 565).

3. Ustawy
1. Kodeks karny  Ustawa z dnia 19 IV 1969 r. (Dz.U. nr 13, poz. 94 z pón. zm.).
2. Kodeks postêpowania cywilnego  Ustawa z dnia 17 XI 1964 r. (Dz.U. nr 43, poz. 296
z pón. zm.).

181

3. Kodeks pracy  Ustawa z dnia 26 VI 1974 r. (Dz.U. nr 24, poz. 141 z pón. zm.).
4. Kodeks wykroczeñ  Ustawa z dnia 20 V 1971 r. (Dz.U. nr 12, poz. 114 z pón. zm.).
5. Prawo o stowarzyszeniach  Ustawa z dnia 7 IV 1989 r. (Dz.U. 2001, Nr 79, poz. 855
z pón. zm.).
6. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001, nr 98,
poz. 1070 z pón. zm.).
7. Prawo o zgromadzeniach  Ustawa z dnia 5 VII 1990 r. (Dz.U. nr 51, poz. 297 z pón. zm.).
8. Ustawa o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu z dnia 24 V 2002 r.
(Dz.U. nr 74, poz.676 z pón. zm.).
9. Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z dnia 9 VI 2006 r. (Dz.U. nr 104, poz. 708).
10. Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 VIII 1997 r. (Dz.U. nr 140, poz. 938).
11. Ustawa o Naczelnym S¹dzie Administracyjnym z dnia 11 V 1995 r. (Dz.U. nr 74, poz. 368
z pón. zm.).
12. Ustawa o Najwy¿szej Izbie Kontroli z dnia 23 XII 1994 r. (Dz.U. nr 13, poz. 59) oraz z dnia
21 V 1997 r. (Dz.U. nr 96, poz. 589).
13. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 VIII 1997 r. (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926).
14. Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 II 1962 r. (Dz.U. nr 10, poz. 49 z pón. zm.).
15. Ustawa o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z dnia 24 VIII 1991 r. (Tekst jednolity Dz.U. 2009,
nr 12, poz. 68 z pón. zm.).
16. Ustawa o Policji z dnia 21 VI 1990 r. (Tekst jednolity: Dz.U. 2007, nr 43, poz. 277 z pón. zm.).
17. Ustawa o pracownikach urzêdów pañstwowych z dnia 16 IX 1982 r. (Dz.U. nr 31, poz. 214
z pón. zm.).
18. Ustawa o pracownikach samorz¹dowych z dnia 21 XI 2008 r., (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
19. Ustawa o pracownikach urzêdów pañstwowych z dnia 16 IX 1982 r. (Dz.U. nr 31, poz. 214
z pó. zm.).
20. Ustawa o prokuraturze z dnia 20 VI 1985 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 25, poz. 25 z pón. zm.).
21. Ustawa o radach robotniczych z dnia 19 XI 1956 r. (Dz.U. nr 53, poz. 238).
22. Ustawa o samorz¹dzie robotniczym z dnia 20 XII 1958 r. (Dz.U. nr 77, poz. 397).
23. Ustawa o S³u¿bie Celnej z dnia 27 VIII 2009 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 z pón. zm.).
24. Ustawa o S³u¿bie Cywilnej z dnia 21 XI 2008 r. (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 z pón. zm.).
25. Ustawa o S³u¿bie Wiêziennej z dnia 26 IV 1996 r. (Tekst jednolity: Dz.U. 2002, nr 207,
poz. 1761).
26. Ustawa o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych z dnia z dnia 11 IX 2003 r. (Tekst
jednolity: Dz.U. 2008, nr 141, poz. 892 z pón. zm.).
27. Ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych
i zasadach jego podleg³oci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
29 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 2002, nr 156, poz. 1301 z pó. zm.).
28. Ustawa o stanie wyj¹tkowym z dnia 21 VI 2002 r. (Dz.U. 2002, nr 113, poz. 985 z pó. zm.).
29. Ustawa o stra¿ach gminnych z dnia 29 VIII 1997 r. (Dz.U. nr 123, poz. 332).
30. Ustawa o Stra¿y Granicznej z dnia 12 X 1990 r. (Tekst jednolity: Dz.U. 2005, Nr 234,
poz. 1997).
31. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 29 IV 1985 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 109, poz. 470
z pón. zm.).
32. Ustawa o Biurze Ochrony Rz¹du z dnia 16 III 2001 r. (Dz.U. nr 27, poz. 298).
33. Ustawa o Krajowym Rejestrze S¹dowym z dnia 20 VIII 1997 r. (Dz.U. 2001 nr 17, poz. 209
z pón. zm.).
34. Ustawa o zwi¹zkach zawodowych z dnia 1 VII 1949 r. (Dz.U. 1949 nr 41, poz. 293).
35. Ustawa o zwi¹zkach zawodowych z dnia 8 X 1982 r. (Dz.U. nr 32, poz. 216 z pón. zm.).
36. Ustawa o zwi¹zkach zawodowych z dnia 23 V 1991 r. (Dz. U. nr 55, poz. 234 z pón. zm.).
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37. Ustawa o zwi¹zkach zawodowych rolników indywidualnych z dnia 6 V 1981 r. (Dz.U. nr 11,
poz. 50).
38. Ustawa w przedmiocie zmiany niektórych postanowieñ o pracowniczych zwi¹zkach zawodowych, wzglêdnie o stowarzyszeniach i zwi¹zkach, a mianowicie postanowieñ, dotycz¹cych
zrzeszania siê pracowników pañstwowych z dnia 3 XII 1924 r. (Dz.U. 1924, nr 114,
poz. 1012).

4. Dekrety
1. Dekret o stowarzyszeniach z dnia 3 I 1919 r. (Dz.Praw nr 3, poz. 88).
2. Dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów o pracowniczych zwi¹zkach zawodowych
z dnia 8 II 1919 r. (Dz.P.P.P. nr 15, poz. 209).
3. Dekret o Radach Zak³adowych z dnia 6 II 1945 r. (Dz.U. nr 8, poz. 36 z pón. zm.).
4. Dekret o przejêciu przez zwi¹zki zawodowe zadañ w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeñstwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy z dnia 10 XI 1954 r.
(Dz.U. nr 52, poz. 206)

5. Rozporz¹dzenia
1. Rozporz¹dzenie Generalnego Komisarza Ziem Wschodnich o stowarzyszeniach i zwi¹zkach
z dnia 25 IX 1919 r. (Dz.Urz.Zarz.Cyw.Ziem.Wschodnich 1919, nr 25, poz. 255).
2. Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej prawo o stowarzyszeniach z dnia 27 X 1932 r.
(Dz.Urz. nr 94, poz. 808).
3. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci w sprawie okrelenia wzorów urzêdowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru S¹dowego oraz sposobu i miejsca ich udostêpnienia z dnia 21 XII 2000 r. (Dz.U. nr 118, poz. 1247 z pón. zm.).

6. Uchwa³y i zarz¹dzenia
1. Uchwa³a Rady Pañstwa w sprawie rejestracji nowo powstaj¹cych zwi¹zków zawodowych
z dnia 13 IX 1980 r. (Mon.Pol. nr 22, poz. 104.).
2. Uchwa³a Rady Pañstwa w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pañstwa z dnia 12 XII 1981 r. (Dz.U. nr 29, poz. 155).
3. Zarz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zawieszenia dzia³alnoci zwi¹zków zawodowych i niektórych organizacji spo³ecznych na czas obowi¹zywania stanu wojennego z dnia
13 XII 1981 r. (Mon.Pol. 1981 nr 30, poz. 273).

7. Orzecznictwo
7.1. Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
1. Orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie Sigurdur A. Sigurjosson
v. Islandii z dnia 30 VI 1993 r.  ser. A, nr 265.
2. Orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie National Union of Belgian
Police v. Belgii z dnia 27 X 1975 r., skarga nr 4464/70.
3. Orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie Johansson v. Szwecja z dnia
7 V 1990 r., skarga nr 13537/88.
4. Orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie Cheall v. Wielka Brytania
z dnia 13 V 1985 r., skarga nr 10550/83.
5. Orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie Englund i inni v. Szwecja
z dnia 8 IV 1994 r., skarga nr 15533/89.
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6. Orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie Association X v. Szwecji
z dnia 6 VII 1977 r., skarga nr 6094/73.
7. Orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie Young, James and Webster
v. Zjednoczonemu Królestwu, z dnia 13 VIII 1981 r., skargi nr 7601/76, 7806/77.
8. Orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie Sørensen i Rasmusen
v. Dania, z dnia 11 I 2006 r., skargi nr 52562/99 i 52620/99.
7.2. Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego
1. Uchwa³a Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 6 X 1993 r. (OTK z 1993 r. nr 2, poz. 49).
2. Uchwa³a Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 24 IV 1996 r. (OTK z 1996 r., nr 2, poz. 14).
3. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 8 III 2000 r. (OTK z 2000 r., nr 2, poz. 58).
4. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 17 XI 1998 r., K. 42/97, (OTK 1998, nr 7,
poz. 113).
5. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 15 XI 2000 r., P. 12/99, (OTK ZU 2000, nr 7,
poz. 260).
6. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 7 I 2004 r., K 14/03, (OTK ZU 2004, seria A,
nr 1, poz. 1).
7. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 23 III 1999 r., K 2/98, (OTK ZU 1999, nr 3,
poz. 38).
8. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 4 IV 2001 r., K 11/00, (OTK ZU 2001, nr 3,
poz. 54).
9. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 20 III 2006 r., K 17/05, (OTK ZU 2006, nr 30,
poz. 30).
10. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 12 I 2000 r., P 11/98.
11. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 26 IV 1995 r., K 11/94.
12. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 8 VI 1999 r., SK 12/98, (OTK 1999, Nr 5,
poz. 96).
13. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 18 II 2004 r., P 21/02.
14. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 18 I 2006 r., K 21/05, (OTK-A 2006, Nr 1,
poz. 4).
15. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 28 VI 2000 r., K 34/99, (OTK 2000, Nr 5,
poz. 142).
16. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 8 X 2002 r., K 36/00, (OTK 2002, Nr 5A,
poz. 63).
17. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 10 XI 2004 r., Kp 1/04, (OTK-A 2004, Nr 10,
poz. 105).
18. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 3 VI 1998 r., K 34/97, (OTK 1998, Nr 4, poz. 49).
19. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 29 IV 2003 r., SK 24/02, (OTK A 2003, Nr 4,
poz. 33).
20. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 12 II 1991 r., K. 6/90, (OTK 1991, poz. 1).
21. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 24 II 2004 r., K 54/02, (OTK A 2004, Nr 2,
poz. 10).
22. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 7 III 2000 r., K 26/98, (OTK 2000, Nr 2,
poz. 57).
23. Postanowienie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 21 XI 2001 r., K 31/01, (OTK 2001, Nr 8,
poz. 264).
24. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 28 IX 2006 r., K 45/04, (OTK-A 2006, Nr 8,
poz. 111).
25. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 23 X 2001 r., K22/01, (OTK 2001, Nr 7,
poz. 215).
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26. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 31 I 2001 r., P 4/99, (OTK 2001, Nr 1, poz. 5).
27. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 21 XI 1995, K 12/95, (OTK 1995, Nr 3,
poz. 15).
27. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 27 IV 2005 r., P 1/05, (OTK 2005, Nr 4A,
poz. 42).
28. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 27 I 1999 r., K 1/98, (OTK Nr 1, poz. 3).
29. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 7 I 1992 r., K8/91, (OTK 1992, Nr 1, poz.5)
30. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 17 XI 1998 r., K 42/97, (OTK 1998, Nr 7,
poz. 113).
7.3. Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego
1. Orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 14 I 1983 r.  I PRZ 3/82
2. Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 5 IV 2002 r., III RN 133/01, (OSNP 2002, Nr 12,
poz. 281).
3. Orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 22 IV 1998 r., I PKN 62/98, (OSNP 1999, Nr 9,
poz. 297).
4. Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 7 IV 1998 r., I PKN 90/98, (OSNAP 2000, Nr 1, poz. 6).
5. Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 15 X 1992, I PZP 35/92, (OSNCP Nr 1-2/1993,poz. 3).
6. Orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 7 XII 1999 r., I PKN 438/99, (OSP 2000, Nr 11,
poz. 174).
7. Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 26 VIII 1998 r., IV KKN 330/98
8. Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 11 I 1995 r., III ARN 75/94, (OSNP 1995, Nr 9,
poz. 106).
9. Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 4 XI 1983 r., I PRZ 83/83, (OSNC 1984, Nr 6,
poz. 103).
10. Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 21 II 1983 r., III PZP 72/82, (OSNC 1983 Nr 8,
poz. 113).
11. Orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 10 X 1997 r., I PKN 325/97, (OSNP 1998, Nr 16,
poz. 475).
12. Orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 3 VII 1991 r., I PRN 2/91, (OSNCP 1992, nr 9,
poz. 169).
13. Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 10 I 1992 r., sygn. I PZP 63/91, (OSNC 1992, Nr 78,
poz. 129).
14. Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 20 VI 1985 r. I PRZN 7/85 (OSNCP 1986, Nr 3,
poz. 39).
7.4. Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego
1. Orzeczenie Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 5 I 2011 r., I OSK 1907/10, LEX
Nr 952004.
2. Uchwa³a Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 12 XI 2005 r., II OPS 4/05, (ONSAiWSA
2006, Nr 2, poz. 37).
3. Orzeczenie Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 27 XI 2000 r., II S.A./Kr 609/98.
4. Orzeczenie Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 29 XII 1999 r., I SA/Po 3057/98,
(ONSA 2001, Nr 1, poz. 34).
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