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Wybrane problemy związane ze statusem 
zawodnika e-sportowego w świetle 
zbiorowego prawa pracy w Polsce

Streszczenie:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba zastanowienia się nad statusem graczy 
e-sportowych, głównie z perspektywy zbiorowego prawa pracy. Obecnie nie istnieje 
w Polsce regulacja, która nadawałaby tej dziedzinie ramy prawne. Autorzy postarają się 
wskazać, które przepisy mogą okazać się przydatne w celu określenia statusu „zatrud-
nionego gracza e-sportowego”. Następnym punktem rozważań będzie próba zastanowie-
nia się, czy takowym osobom przysługuje prawo koalicji, a jeśli tak, to w jakim zakresie. 
Z wcześniejszymi pytaniami łączyć się będzie problem sporów zbiorowych z udziałem 
graczy e-sportowych oraz próba zastanowienia się nie tylko nad kwestią dopuszczalności 
takowych sporów, ale również nad celowością takiego rozwiązania w kontekście obecnie 
obowiązujących przepisów prawa pracy. Autorzy dokonają próby analizy obecnego usta-
wodawstwa oraz przedstawią postulaty de lege ferenda.

Słowa kluczowe: e-sport, prawo pracy, związki zawodowe, prawo koalicji, spory 
zbiorowe

1. Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach „e-sport” przestaje być zjawiskiem marginalnym, a staje się 
coraz to bardziej nie tylko formą rozrywki czy też rywalizacji, ale także formą zarob-
kowania. Zanim jednak autorzy przejdą do dalszych rozważań, konieczne jest wska-
zanie co należy rozumieć pod pojęciem „e-sportu”. Zgodnie z definicją zamieszczoną 
w słowniku Cambridge jest to: „the activity of playing computer games against other 

1  Autorzy są studentami IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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people on the internet, often for money, and often watched by other people using 
the Internet (…)”2. Wskazuje się zatem, że zjawisko to charakteryzuje się rywalizacją 
w sposób elektroniczny (odmienny od fizycznego) i jest związane z uzyskiwaniem 
z tego tytułu określonych przychodów. Nie sposób jednak mówić o e-sporcie redu-
kując rozważania do tak prostej definicji, jest to bowiem zjawisko, którego nie można 
opisać tylko poprzez pryzmat socjologiczny, psychologiczny, ekonomiczny czy też 
normatywny. O skali tego zjawiska świadczą już nie tylko „pompowane” w poszcze-
gólne turnieje środki finansowe, ale także istnienie stabilnych pod względem finan-
sowym organizacji w Europie jak i na świecie oraz wynagrodzenia profesjonalnych 
graczy e-sportowych. W samym 2018 roku szacuje się, że dochody uzyskane w ramach 
tej branży osiągną niemalże 350 milionów euro, a największym beneficjentem bę-
dzie Szwecja3. E-sport jednakże generuje także komplikacje, zwłaszcza natury praw-
nej – dla przykładu można wskazać te, które związane są z kwestią zatrudnienia. 
W Stanach Zjednoczonych nie są one czymś, co można lekceważyć – na co w swoim 
artykule4 wskazywał Brian D. Murphy, omawiając m.in. trudności w odróżnieniu 
osoby mającej status „independent contractor” od statusu pracownika5. Światowe 
jak i europejskie tendencje dotarły również do Polski6 i w przyszłości mogą stać się 
niemałym problemem dla ustawodawcy m.in. pod względem zatrudnienia polskich 
zawodników e-sportowych. Z tego też względu autorzy chcą zasygnalizować i omówić 
trudności, które mogą powstać w przyszłości jako konsekwencje rozwoju tej branży 
na polskim rynku pracy w kontekście zbiorowego prawa pracy, m.in. pod względem 
możliwości zrzeszania się w związki zawodowe oraz ewentualnej możliwości wszczy-
nania i rozwiązywania sporów zbiorowych.

2. Zatrudnienie gracza e-sportowego

Zanim jednak autorzy przejdą do kwestii związanych z potencjalną możliwością zrze-
szania się w związki zawodowe, najpierw należy przedstawić możliwe formy zatrud-
nienia – nie każda bowiem z nich wiąże się z konkretnymi przywilejami w sferze 
zbiorowego prawa pracy, a tym samym nie każda osoba świadcząca (w potocznym 
rozumieniu) „pracę”, będzie beneficjentem ustanowionych przez prawodawcę regulacji.

2  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/e-sports, 08.02.2018.
3  https://www.emarketer.com/Article/Esports-Revenues-Europe-Reach-346-Million-2018/1015928, 
08.02.2018.

4  http://www.lawjournalnewsletters.com/sites/lawjournalnewsletters/2018/01/01/esports-raise-labor-
-law-issues-for-teams-and-players/, 15.01.2018.

5  Ibidem. Rozwiązanie określonych trudności jest możliwe dzięki zastosowaniu testu ekonomicznego, 
który przewiduje Fair Labor Act z 1938 r., https://www.dol.gov/whd/regs/statutes/FairLaborStandAct.
pdf, 10.02.2018.

6  Potwierdza to chociażby projektowany wzrost wartości polskiego rynku gier komputerowych wg Ra-
portu Krakowskiego Parku Technologicznego z 2015 roku dotyczącego kondycji polskiego branży gier 
wideo, http://polskiegry.eu/content/wp-content/uploads/2016/12/Raport_A4_Web.pdf, 09.02.2017, s. 8, 
24 i nast.
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Wywód należy rozpocząć od wskazania, że pod pojęciem zatrudnienia należy 
rozumieć wszystkie dopuszczalne przez polski system prawny podstawy prawne, 
na mocy których można świadczyć określoną pracę. Na wstępie zaznaczyć trzeba, 
iż polski ustawodawca nie zdecydował się wprowadzić ustawy szczególnej czy też 
spec-ustawy, która miałaby regulować kwestie zatrudnienia e-sportowców. Funkcji 
tej nie spełnia również ustawa o sporcie7 (choć może być ona użyteczna chociażby 
ze względu na strukturę organizacji e-sportowej) – z tego też względu rudymentarne 
znaczenie będą miały możliwe podstawy zatrudnienia wynikające z Kodeksu pracy8 
czy też Kodeksu cywilnego9. 

Kodeks pracy w obecnie obowiązującym brzmieniu przewiduje formę pracowni-
czej podstawy zatrudnienia przede wszystkim poprzez umowę o pracę umiejscowioną 
w art. 2 Kodeksu pracy. Tym samym e-sportowiec zatrudniony na tej podstawie uzyska 
status pracownika, co zdaje się być w realiach polskiego, dopiero rozwijającego się, 
rynku czymś niezwykle pożądanym – istotny w tym aspekcie będzie bowiem nie tyle 
fakt uzyskiwania przychodu, co jego trwałość i niezmienność. Z kolei z perspektywy 
korzyści wynikających stricte z Kodeksu pracy należy – tytułem przykładu – wskazać 
na te związane z ochroną trwałości stosunku pracy, ewentualną możliwością przy-
należenia do związku zawodowego czy chociażby objęciem określonymi świadczenia 
z tytułu ubezpieczeń społecznych10. 

Niestety należy podkreślić, że wybór tej formy zatrudnienia zarówno poprzez pra-
codawców11, jak i pracowników w sferze e-sportu nie jest zjawiskiem zbyt częstym – 
co jest bolączką tej branży, podobnie jak w „zwykłym” sporcie. Nieczęsty wybór 
tej podstawy zatrudnienia jest motywowany nie tylko krótkotrwałą karierą takich 
zawodników12, lecz także ogromnym ryzykiem ekonomicznym ciążącym na praco-
dawcy – wiele z istniejących organizacji nie ma bowiem wystarczającej płynności 
finansowej i jej istnienie jest uzależnione od dobrych wyników występujących pod 
jej egidą zawodników. Zjawisko przedkładania innych podstaw zatrudnienia nad 
umowę o pracę jest zjawiskiem jest o tyle niepożądanym, że zawodnikami e-sport 
7  Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010, Nr 127, poz. 857).
8  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1974, Nr 24, poz. 141).
9  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93).
10  Przykładowy katalog uprawnień wynikających z posiadania statusu pracownika – zob. A.M. Świąt-
kowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, s. 13.

11  Pracodawca w omawianym znaczeniu jest silnie powiązany z aspektem ekonomicznym i główna ce-
cha stosunku pracy, którą realizuje w stosunkach z zawodnikami e-sportowymi, sprowadza się do za-
pewnienia wynagrodzenia, nadania pewnej struktury organizacyjnej i logistycznej oraz poprowadze-
nia ich karier w taki sposób (aspekt organizacyjno-kierowniczy), aby jedynym problemem, który ich 
dotyczy było to, w jaki sposób osiągnąć sukces na turnieju poprzez rywalizację z innymi (przejawia się 
w tym podporządkowanie graczy). Pracodawcą zatem może być zarówno osoba fizyczna, osoba praw-
na, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – środowisko e-sportowe pod 
względem zastosowania pojęcia „pracodawcy” nie odbiega zakresowo od tego przewidzianego przez 
ustawodawcę, dlatego też dalszy wywód nie jest w tym przedmiocie konieczny w myśl sentencji clara 
non sunt interpretanda.

12  Podobnie bowiem do profesjonalnych sportowców nie sposób osiągać wciąż takich dobrych wyni-
ków mimo upływającego wieku.
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są osoby zazwyczaj wprawdzie osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych, 
jednakże są to osoby młode, które nie mają dużego doświadczenia na rynku pracy 
oraz nie posiadają wymaganej wiedzy o realiach rynkowych. Fakt występowania 
przede wszystkim właśnie cywilnoprawnych form zatrudnienia można uzasadnić 
tym, że umowa o pracę generuje niemałe koszty, które obciążają pracodawcę oraz to, 
że nie sprzyja ona dynamizmowi i zmienności kariery w e-sporcie. Kariera gracza 
e-sportowego bywa zazwyczaj krótsza aniżeli kariera chociażby piłkarza, a ponadto 
charakteryzuje się ona znacznie częstszą zmianą pracodawcy13. 

Z przedstawionych powyżej względów większą atrakcyjność niosą ze sobą „cywil-
noprawne” podstawy zatrudnienia, które cechują się większą elastycznością i autono-
mią, a także często połączone są przynajmniej z „formalną równością stron”14. Wśród 
występujących w obrocie gospodarczym form zatrudnienia o charakterze cywilno-
prawnym należy wskazać przede wszystkim umowę zlecenie, umowę o dzieło czy też 
umowę o świadczenie usług. Nie sposób jednak wyróżnić w tym aspekcie dominującego 
rodzaju umów, ponieważ brakuje w tym zakresie danych – kontrakty zawodnicze nie 
są ujawniane, zatem nie sposób przeprowadzić na tym tle żadnych badań empirycznych. 
Co więcej, warto zaznaczyć, że sam fakt zatrudnienia na podstawie cywilnoprawnej 
nie przesądza o tym, że nie mamy do czynienia ze stosunkiem pracy w rozumieniu 
art. 22 k.p.15 Dlatego tym bardziej nie jest możliwe sformułowanie określonego wnio-
sku o tendencjach czy też trendach w obrębie cywilnoprawnych form zatrudnienia 
w przypadku, w którym nie wiadomo na jakiej podstawie zatrudniony jest zawodnik 
e-sportowy, a także czy zawarta umowa nie miała charakteru pozornej. Stąd też liczne 
są związane z tym praktyczne problemy, dotyczące tego, czy w konkretnej sytuacji 
mamy do czynienia z pozorną umową o charakterze cywilnoprawnym. Jak bowiem 
wynika z przyjętego w orzecznictwie poglądu, o tym jaki charakter zatrudnienia ma łą-
czący strony stosunek umowny decyduje jej treść, a nie nazwa zawartej między nimi 
umowy16. Otwiera to osobom zatrudnionym na podstawie cywilnoprawnej możliwość 
do wystąpienia na drogę sądową z powództwem o ustalenie w trybie art. 189 k.p.c. 
(np. gdy pracodawca zapewnia sprzęt, urządzenia, miejsce do zamieszkania i treno-
wania, a zawodnik jest zatrudniony na podstawie cywilnoprawnej). Jednak w realiach 
polskiego rynku, który cechuje się brakiem stabilnych i „wydolnych” finansowo organi-
zacji, jest to działanie ryzykowne i niekorzystne dla obydwu stron takiej umowy, a także 
działanie, które w przyszłości może zniechęcić potencjalnego przyszłego pracodawcę 
do „zakontraktowania”17 takiego gracza.

13  Rozumianego w tym względzie jako podmiotu zatrudniającego, pod egidą którego e-sportowiec 
uczestniczy w rozgrywkach.

14  K.W. Baran [w:] Kodeks Pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2014, s. 25.
15  M.T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 190.
16  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r., I PKN 642/98, LEX nr 40166. Teza ta była wie-
lokrotnie powtarzana w orzecznictwie SN i po dziś dzień jest ona aktualna także w wyrokach chrono-
logicznie późniejszych – zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2010 r., I CSK 703/09, 
LEX nr 724984.

17  Rozumianego jako zawarcie jakiejkolwiek umowy o charakterze obligacyjnym.
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W obliczu braku konkretnych regulacji dotyczących możliwości zatrudniania za-
wodników e-sportowych wydaje się, że tak długo jak ustawodawca nie wprowadzi za-
kazu zawierania umów cywilnoprawnych czy też domniemania istnienia umów o pracę, 
trend ten nie ulegnie zmianie. Cywilnoprawne podstawy zatrudnienia e-sportowców 
odpowiadają w znacznie większym stopniu zarówno potrzebom drużyn (organizacji) 
e-sportowych, jak i poszczególnym zawodnikom i z tego też względu są i będą – tak 
długo jak są dopuszczalną formą zatrudnienia i świadczenia pracy – dominującą i wy-
pierającą umowę o pracę, formą zatrudnienia w branży e-sportowej18.

3. Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych (prawo koalicji)

Nie sposób nie wskazać, że pożądane nie tylko ekonomicznie, społecznie, lecz także 
normatywnie działania między pracownikami (zawodnikami e-sportowymi) a praco-
dawcą (np. organizacją e-sportową z osobowością prawną) powinny przybrać charak-
ter konsensualny. Mógłby on zostać osiągnięty poprzez należyte tworzenie układów 
zbiorowych pracy oraz koniecznych porozumień. Kształtowanie należytych warunków 
pracy i płacy jest możliwe do osiągnięcia także bez korzystania z mechanizmów kon-
fliktowych, takich jak strajk czy akcja protestacyjna. Są one znaczenie cenniejszą i mniej 
szkodliwą metodą rozwiązywania konfliktów, zwłaszcza na tle ekonomicznym. Wyma-
gają one jednak dobrej woli obydwu stron stosunku prawnego i dlatego też w praktyce 
nie zawsze zdaje się być to możliwe. Z tego też względu konieczne jest rozważenie 
przede wszystkim konfliktowych metod rozwiązywania sporów, które powinny mieć 
charakter ultima ratio.

Zanim przejdziemy do dalszej części wywodu, trzeba wyjaśnić czym jest prawo 
koalicji, a dopiero następnie rozstrzygniemy kwestię, czy prawo to przysługuje zawod-
nikom e-sportowym, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Art. 181 § 1 k.p. potwierdza 
konstytucyjnie zagwarantowane prawo koalicji pracowników i pracodawców (art. 59)19. 
Na płaszczyźnie międzynarodowej owe uprawnienia są zagwarantowane konwencjami 
MOP nr 8720 dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych i nr 98 
dotyczącej prawa organizowania się i rokowań zbiorowych21.

Komentowany przepis ma w istocie charakter blankietowy22. Jego treść ogranicza 
się jedynie do wymienienia najważniejszych składników wolności koalicji, czyli prawa 
tworzenia i przystępowania do organizacji pracowniczych oraz organizacji pracodaw-
ców, a także eksponuje główne cele tych organizacji23. Punktem dalszych rozważań 
dotyczących zasad tworzenia i działania tychże organizacji są inne akty prawne. Nas 

18  Problem ten dotyczy nie tylko branży stricte e-sportowej, lecz m.in. chociażby sportowców.
19  A. Świątkowski, op.cit., s. 86.
20  Konwencja (nr 87) dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjęta w San Fran-
cisco dnia 9 lipca 1948 r. (Dz.U. z 1958, Nr 29, poz. 125).

21  Konwencja (nr 98) dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przy-
jęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. (Dz.U. z 1958, Nr 29, poz. 126).

22  J. Stelina [w:] Kodeks Pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2017, s. 66.
23  Ibidem.



Michał Passon, Michał Różyczka

90 

natomiast interesuje tylko jeden z nich, a mianowicie ustawa o związkach zawodo-
wych24. Art. 1 tejże ustawy statuuje, iż związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną 
organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów 
zawodowych i socjalnych. Ustawa nie definiuje, co oznacza pojęcie „ludzie pracy”. Jest 
ono jednak szersze aniżeli określenie „pracownicy”. K.W. Baran, z argumentu lege non 
distinguente, wywodzi wniosek, iż pełną wolność koalicji posiadają również zatrudnieni 
w ramach umów terminowych czy osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu25. 
Zakres podmiotowy przepisu rozciąga się również na inne grupy osób niż zatrudnio-
ne w ramach stosunku pracy, świadczące pracę społecznie użyteczną (np. członkowie 
rolniczych spółdzielni produkcyjnych). 

Na podstawie art. 2 ustawy o związkach zawodowych można wyróżnić dwa wy-
miary wolności koalicyjnej. Pierwszy z nich to pełne prawo koalicji, czyli wolność 
tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. Drugi zaś to ograniczone 
prawo koalicji, które uprawnia jedynie do przystępowania do istniejących już związ-
ków zawodowych. 

Należy stwierdzić, iż zawodnikom e-sportowym, zatrudnionym na podstawie 
umowy o pracę, przysługuje prawo zrzeszania się w związki zawodowe26. W podob-
nym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekając, że „przepisy 
ustawy o związkach zawodowych nie stanowią żadnych przeszkód do zrzeszania się 
w związek zawodowy pracowników wykonujących dany rodzaj zatrudnienia, czy 
też pracowników zatrudnionych w danym zawodzie”27. Opierając się także na argu-
mencie lege non distinguente należy stanąć na stanowisku, że przysługuje im pełne 
prawo koalicji.

Na tym etapie wywodu warto postawić pytanie, jaki jest sens istnienia organiza-
cji, która będzie broniła praw e-sportowców? Czy naprawdę graczom, którzy spędzają 
mnóstwo godzin w świecie wirtualnym, potrzebny jest związek zawodowy? Wydaje się 
bowiem, że jest to taki rodzaj pracy, który nie generuje problemów (także prawnych) 
i jest wybierany jedynie przez pasjonatów. Większość ludzi nie zdaje sobie jednak spra-
wy, że taka forma zarobkowania może być bardzo uciążliwa. Z perspektywy prawa 
pracy pojawia się tutaj kilka problemów i samo ich zasygnalizowanie pokaże, iż związek 
zawodowy e-sportowcom jest równie potrzebny co innym grupom zawodowym. 

Należy zauważyć, że osoby rozpoczynające karierę e-sportową to najczęściej osoby 
bardzo młode, często niedoświadczone na rynku pracy oraz nieświadome przysługu-
jących im – jako pracownikom – praw28. Osoby te spędzają mnóstwo godzin przed 
ekranem komputera. Długie przesiadywanie może doprowadzić do pogorszenia wzroku 

24  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 1991, Nr 55, poz. 234).
25  K.W. Baran [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2016, s. 38.
26  Przy założeniu, że zostały przez nich spełnione przesłanki natury formalnej, w tym wymóg liczebno-
ści – co w przypadku drużynowych dyscyplin e-sportowych nie stanowi większej przeszkody.

27  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 1995 r., I ACr 936/95, LEX nr 23993.
28  Według Raportu Ipsos dla Saphire Technology ponad 93% graczy ogółem jest poniżej 30 roku życia. 
W przypadku e-sportowców średnia wieku jest niższa, ze względu na spadek zdolności takich jak re-
fleks – zob. http://www.jestemgraczem.com/assets/jestemgraczem_raport_z_badania.pdf, 15.02.2018.
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oraz do powstania zespołu bólów związanych z układem szkieletowym i mięśniowym, 
które oddziałują na plecy, ręce, kark, nadgarstki – specjaliści określają taką przypadłość 
jako Cumulative Trauma Disorders (CTD)29. Należy jednoznacznie wskazać, iż pra-
codawca, niezależnie od rodzaju pracy, powinien przestrzegać zasad BHP. Pierwszym 
aktem, który się nasuwa, a do którego należy sięgnąć, to rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wypo-
sażonych w monitory ekranowe30. 

Rozporządzenie stanowi, że pod pojęciem „pracownika” należy rozumieć każ-
dą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą 
w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego czasu pracy. 
Z kolei art. 129 § 1 k.p. określa, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę 
i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Oznacza to, 
że jeśli pracownik przed monitorem spędza co najmniej 4 godziny dziennie, może 
domagać się od pracodawcy spełnienia określonych w rozporządzeniu obowiązków. 
Mowa tutaj o zapewnieniu okularów korekcyjnych czy zorganizowaniu pracy tak, 
by każdy pracownik po każdej godzinie nieprzerywalnej pracy przy komputerze miał 
możliwość zmiany rodzaju pracy na taką, która nie będzie obciążała wzroku lub 
będzie wykonywana w zmienionej pozycji ciała. Gdyby zaś zmiana rodzaju pracy 
byłaby niemożliwa, pracodawca musi zezwolić na co najmniej 5-minutową przerwę 
po każdej godzinie pracy przed monitorem. Załącznik do rozporządzenia precyzuje 
wymagania dot. stanu technicznego sprzętu, mówiąc, iż znaki na wyświetlaczu mają 
być czytelne, konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie 
pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy 
czy że powierzchnia blatu stołu powinna być matowa, najlepiej barwy jasnej. 

Analizując standardy wyznaczone w rozporządzeniu przez „racjonalnego” usta-
wodawcę można jednoznacznie stwierdzić, że jest to archaiczna regulacja, oderwa-
na od potrzeb rzeczywistości, która w najmniejszym stopniu nie jest przygotowana 
na wyzwania, które stawia e-sport. Wydaje się również, że pozostałe uregulowa-
nia mogą okazać się mało efektywne w zderzeniu z opisywaną przez nas dziedziną. 
Nie dość, że zawodnicy spędzają przed komputerem nawet do 14 godzin dziennie, 
zwłaszcza przed dużymi turniejami międzynarodowymi, to nie jest również jasne, 
jak wygląda wynagrodzenie za ów czas pracy, nadgodziny, kwestie związane z wy-
poczynkiem, zwolnienia chorobowe czy zasiłki. 

Mając na względzie wyżej zasygnalizowane problemy, nie sposób nie sięgnąć 
do art. 6 u.z.z., który explicite stanowi, że związki zawodowe współuczestniczą w two-
rzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku. „Przepis ten statuuje ge-
neralną dyrektywę odnoszącą się do wszystkich poziomów działalności związkowej, 
począwszy od zakładowej, poprzez branżowy i regionalny, skończywszy na ogólno-
krajowym”31. Analizując ustawę o związkach zawodowych można zauważyć liczne 

29  https://www.thoughtco.com/what-is-cumulative-trauma-disorder-1206708, 14.02.2018.
30  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998, Nr 148, poz. 973).

31  K.W. Baran [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2007, s. 150.
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uprawnienia związków zawodowych związane ze współtworzeniem prawa na szczeblu 
zakładowym (art. 27 ust. 3 u.z.z.) czy krajowym (art. 19 i 20 u.z.z.)32. Nie bez znaczenia 
jest również monopol związków zawodowych na wszczęcie i prowadzenie sporów 
zbiorowych w celu poprawy warunków pracy i płacy. Właśnie w takich sytuacjach 
powinien występować związek zawodowy, który zgodnie z art. 4 u.z.z. broni godności, 
praw oraz interesów materialnych i moralnych, zbiorowych, jak i indywidualnych 
ludzi pracy. Warto również zaznaczyć, że przepis ten odnosi się także do interesów 
pośrednio związanych ze świadczeniem pracy, lecz wpływających na funkcjonowa-
nie stosunków przemysłowych. Z tego też względu nie należy bagatelizować sensu 
powstania i funkcjonowania związków zawodowych utworzonych dla zawodników 
e-sportowych, bowiem jak widać, obecnie obowiązująca regulacja nie zapewnia na-
leżytych standardów ochrony (m.in. zdrowia). 

Na koniec rozważań dotyczących prawa koalicji nie sposób nie wspomnieć o projek-
cie nowelizującym ustawę o związkach zawodowych (druk sejmowy nr 1933) i przyjrzeć 
się zmianom, które – w przypadku jego uchwalenia w obecnie obowiązującym kształ-
cie – może wnieść do polskiego prawa pracy, również w kontekście e-sportu. Podsta-
wowym celem projektowanych zmian jest rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa 
do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych w celu wykonania wyroku TK 
z dnia 2 czerwca 2015 r.33 W orzeczeniu tym zostało stwierdzone, że zakres obecnej 
regulacji dotyczący prawa koalicji w aspekcie podmiotowym jest zbyt wąski w stosunku 
do gwarancji konstytucyjnych, gdyż nie ma znaczenia w jakiej formie i na jakiej pod-
stawie dana osoba świadczy pracę zarobkową. Nowelizacja u.z.z.34 ma na celu rozsze-
rzenie owego prawa koalicji również na osoby wykonujące pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia czy umowa o świadczenie usług. Zgodnie 
z nowym brzmieniem art. 2 ust. 1 u.z.z. prawo tworzenia i wstępowania do związków 
zawodowych będzie przysługiwać „osobom wykonującym pracę zarobkową”. Nie jest 
naszym celem dokładna analiza nowych przepisów, a jedynie wskazanie, iż działania 
podejmowane przez ustawodawcę, mniej lub bardziej świadome, są korzystne także 
dla e-sportowców. Jak pisaliśmy wyżej, zawodnicy ci co do zasady nie są zatrudniani 
na podstawie umowy o pracy, dlatego też objęcie prawem koalicji osób zatrudnio-
nych na podstawie cywilnoprawnej to ogromne ułatwienie, w istocie legitymujące ich 
do zrzeszania się w związki zawodowe, a tym samym umożliwiające zapewnienie im 
należytej ochrony i możliwości zbiorowej reakcji na wyżej wskazane problemy.

4. Strajki i inne akcje protestacyjne

Poczynione do tej pory rozważania dotyczące możliwości zrzeszania się zawodników 
e-sportowych w związki zawodowe, zarówno de lege lata jak i w projekcie noweli-
zacji, uzasadniają analizę związku zawodowego na płaszczyźnie sporów zbiorowych 

32  Ibidem. 
33  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., K 1/13, OTK ZU 6A/2015, poz. 80. 
34  Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz nie-
których innych ustaw (druk nr 1933), http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1933, 14.02.2018.
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z perspektywy ochrony interesów jego członków. Nie ulega bowiem wątpliwości, 
że to właśnie związek zawodowy, a po przeciwnej stronie pracodawca są stronami 
potencjalnego sporu zbiorowego. Działalność organizacji związkowych ma stanowić 
przejaw funkcji ochronnej – prowadzi ona do „zapewnienia rzeczywistej (materialnej) 
równości stron”35, tym samym niwelując przewagę ekonomiczną lub organizacyjną 
ze strony pracodawcy36. 

Jak zostało wyżej wspomniane, związek zawodowy posiada monopol na wszczęcie 
i prowadzenie sporów zbiorowych w celu ochrony interesów pracowników. Prawo-
dawca wyraźnie wskazał w treści ustawy37, że uprawnienie to przynależy do związków 
zawodowych, nie wskazując poza nimi żadnego innego podmiotu, który byłby upraw-
niony do działania w wyżej wymienionym przedmiocie. Zasada ta ma charakter 
absolutny38, a więc w przypadku, gdy strajk zostanie wszczęty przez podmiot niepo-
siadający statusu zakładowej organizacji związkowej, to strajk taki będzie nielegalny, 
a jego uczestnicy nie będą mogli korzystać z ochrony wynikającej z poszczególnej 
regulacji z zakresu prawa pracy. Treść art. 2 omawianej ustawy stanowi konkretyzację 
art. 59 Konstytucji RP39. Intencją ustrojodawcy było powierzenie ochrony interesów 
pracowniczych związkom zawodowym. Pełnią one bowiem „szczególną rolę w sferze 
ochrony interesów osób wykonujących pracę zarobkową w sprawach dotyczących 
stosunku pracy”40. Dlatego też związki zawodowe zostały wyposażone w określone 
instrumenty już na poziomie konstytucyjnym41, aby móc skutecznie realizować dzia-
łania ochronne na rzecz pracowników.

Niewątpliwie zawodnicy e-sportowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę de lege 
lata mają pełne prawo koalicji, a w przypadku wejścia projektu nowelizacji w życie, takie 
prawo będzie przysługiwać e-sportowcom zatrudnionym na podstawach cywilnopraw-
nych. Wobec powyższego warto zastanowić się jak miałoby wyglądać rozstrzyganie 
sporów zbiorowych pomiędzy związkiem zawodowym a pracodawcą.

Warto wskazać, że określona procedura rozwiązania sporu zbiorowego, przewidzia-
na przez ustawodawcę, ma na celu zapewnić nie tylko ochronę interesów pracowni-
czych, lecz także mienia pracodawcy czy nawet osób trzecich. Szczegółowe określenie 
procedury czy też legalności strajku stanowią egzemplifikacje realizacji tzw. funkcji 
irenicznej, polegającej na „zabezpieczeniu pokoju społecznego”42. Mają one na celu 

35  T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2016, s. 32.
36  Z. Niedbała [w:] Prawo pracy, red. Z. Niedbała, Warszawa 2010, s. 27.
37  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991, Nr 55, poz. 236).
38  J. Żołyński, Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory Pism, Warszawa 2012, 
s. 34.

39  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Na-
rodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 
1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. z 1997, 
Nr 78, poz. 483).

40  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., K 1/13, OTK ZU 6A/2015, poz. 80.
41  Ibidem.
42  K.W. Baran [w:] System Prawa Pracy. Zbiorowe Prawo Pracy, red. K.W. Baran, t. 5, Warszawa 2014, 
s. 144.
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zapobiegać chaosowi i konfliktom społecznym np. poprzez zniwelowanie potencjalnych 
środków bądź form manifestacyjnych w obronie praw pracowniczych do akceptowal-
nego przez system prawny poziomu. 

Na tym etapie rozważań konieczne będzie zdefiniowanie pojęcia „sporu zbioro-
wego”. Zgodnie z wykładnią tekstualną art. 1 u.r.s.z. o sporze zbiorowym możemy 
mówić wówczas, gdy dotyczy on nie tylko partykularnych interesów jednostki, lecz 
większej zbiorowości, określonej grupy43. Ustawodawca nie zakreśla minimalnej 
liczby osób, których ów interes ma dotyczyć (lege non distinguende). Z kolei literal-
nie „spór” opisuje stan, w którym pomiędzy określonymi podmiotami nie ma zgo-
dy bądź istnieje konflikt dotyczący określonego zjawiska (rozumianego szeroko)44. 
Pojęcie to nie posiada swojej definicji legalnej, choć nie jest to konieczne, bowiem 
prawodawca wskazuje w jakich charakterach spraw mogą być prowadzone spory 
zbiorowe: a) warunki pracy, b) warunki płacy, c) świadczenia socjalne, d) prawa 
i wolności pracowników.

Brak stabilności rynku e-sportowego w Polsce, problemy z wypłacalnością wynagro-
dzeń graczom przez poszczególne drużyny (organizacje) zdecydowanie są przyczynami, 
z powodu których gracze e-sportowi mogliby albo nawet wręcz powinni posiadać swój 
własny związek zawodowy. Stephen Ellis wskazuje na wady wynikające z pracy jako 
gracz e-sportowy – wiąże się to chociażby z koniecznością trenowania jak i rywalizacji 
po 12 godzin codziennie w tym samym pomieszczeniu i w napiętej atmosferze. Pod-
kreśla on także ograniczony czas trwania kariery – wyjątkowe są wręcz sytuacje, gdy 
najlepsi gracze grają aż 10 lat45. Problem braku wypłaty wynagrodzeń również nie jest 
rzadkością – niewątpliwie uzasadnia i wręcz potwierdza potrzebę istnienia związków 
zawodowych, które mogłyby rozwiązywać spory powstałe z powodu wyżej wymienio-
nych przyczyn.

Mając na względzie powyższe, warto przejść do problemu środków rozwiązywania 
sporów zbiorowych. Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią art. 17 u.r.s.z. 
ustawodawca formułuje określone warunki przebiegu sporu zbiorowego. Najpopular-
niejszym środkiem – przynajmniej w odbiorze społecznym – jest strajk. Może on jed-
nak dojść do skutku dopiero wówczas, gdy zostanie poprzedzony etapem rokowań jak 
i mediacji. Ustawodawca bowiem uznaje akcję strajkową za środek ultima ratio, który 
może mieć miejsce dopiero wówczas, gdy inne formy (znacznie łagodniejsze w skutki) 
zostaną wyczerpane. Określona procedura składająca się z rokowań czy też mediacji 
nie stanowi przedmiotu istotnego dla dalszego wywodu, zatem autorzy pominą roz-
ważania z nimi związane.

Strajk zatem jest fundamentalną gwarancją oraz formą ochrony praw i wolno-
ści związkowych. Można go także postrzegać nieco szerzej – jako część składową, 

43  Wniosek ten potwierdza także częściowo (w sposób pośredni) treść art. 4 u.r.s.z.
44  Podobnie J. Stelina [w:] System Prawa Pracy. Zbiorowe Prawo Pracy, red. K.W. Baran, t. 5, Warsza-
wa 2014, s. 538.

45  Cała treść wywiadu przybliżająca wady związane z karierą w e-sporcie – zob. http://www.esports- 
news.co.uk/2015/06/26/esports-retire-young-career-snoopeh/, 13.02.2018.
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znacznie szerszego, prawa do oporu46. Jego znaczenie zostało również podkreślo-
ne przez ustrojodawcę, poprzez „zakotwiczenie” go na poziomie konstytucyjnym. 
Swoistą istotę strajku wskazuje ustawodawca w treści art. 17 u.s.r.z., który statuuje, 
że mamy z nim do czynienia wówczas, gdy pracownicy w sposób zbiorowy powstrzy-
mują się od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu. Z przytoczonej treści 
przepisu można wysnuć wniosek, że aby móc coś określić mianem akcji strajkowej 
muszą być spełnione trzy przesłanki: 
1.  Powstrzymanie się od pracy – możemy w tym aspekcie mówić wówczas, kiedy pra-

cownicy nie będą wykonywać swoich obowiązków będąc w miejscu pracy i w czasie 
wykonywania pracy; cechować będzie ich więc bierność. 

2. Powstrzymywanie się musi mieć charakter zbiorowy.
3.  Powstrzymywanie się musi mieć charakter celowy – zdaje się, że to właśnie chęć 

strajku uczestników pozwala odróżnić akcję strajkową od przerwy w wykonywaniu 
pracy. Z perspektywy osoby trzeciej bowiem te dwie czynności (pozornie) niczym 
się nie różnią. Jest to więc przesłanka natury subiektywnej. 
Tylko organizacja związkowa, która spełni kumulatywnie powyższe przesłan-

ki, będzie mogła zainicjować legalnie prowadzony strajk. Zakładając, że wszyst-
kie wymogi formalne zostaną spełnione, należy przedstawić najbardziej popularne 
i frapujące rodzaje strajków, przekładając niejako ich istotę na potrzeby zawodni-
ków e-sportowych.

Pierwszym rodzajem strajku, który należy wskazać, jest strajk głodowy. Nie ulega 
wątpliwości, że również w przypadku e-sportowców będzie on miał przymiot „nie-
legalnego”47. Wprawdzie ustawodawca nie zakazał tej formy jako formy strajku bądź 
też innej akcji protestacyjnej48, więc wydawać by się mogło, że zgodnie z dyrektywą 
in favorem libertatis należałoby uznać ją za dopuszczalną, jednakże SN wskazał, że jest 
ona „niewspółmierna” do ewentualnych korzyści majątkowych, które można uzyskać 
ze strajku49. Z tego też względu konsekwentnie należy przyjąć (dodatkowo uzasadniając 
to argumentacją a simile), że nawet jeśli przyczyną strajku byłby za długi czas pracy 
czy też fakt niewypłacenia pensji, to nie można uznać takiego środka za uzasadniony, 
podczas gdy dochodzi do narażenia zdrowia bądź życia.

46  J. Oniszczuk [w:] System Prawa Pracy. Zbiorowe Prawo Pracy, red. K.W. Baran, t. 5, Warszawa 2014, 
s. 682.

47  Omówienie tego rodzaju strajku zdaje się mieć charakter czysto akademicki – nie jest on bowiem 
uznawany za de lege artis. Istnienie jednak silnych napięć w ramach toczącego się konfliktu między pra-
cownikami a pracodawcą może skłonić omawianą grupę społeczną do skorzystania z niego, nawet po-
mimo jego niedopuszczalności.

48  J. Żołyński, op.cit., s. 99–100.
49  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1997 r., I PKN 393/97, LEX nr 33483. Odmiennie z ko-
lei uważa B. Cudowski, podkreślając, że strajk ten ma charakter moralny, więc zakazy natury prawnej, 
znacznie upraszczając, nie znajdują w tym przypadku zastosowania. Ponadto wskazuje on, że nie do-
chodzi w ramach niego do zagrożenia życia bądź zdrowia osób trzecich; każda z osób w nim uczestni-
czących świadomie i dobrowolnie podejmuje decyzję o takiej formie strajku – zob. glosa B. Cudowski, 
Glosa do wyroku SN z dnia 27 listopada 1997 r., I PKN 393/97, OSP 1999/3/51. 
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Innym rodzajem akcji strajkowej, którą warto omówić w kontekście potencjalnego 
istnienia związków zawodowych e-sportowców, jest strajk absencyjny, tzw. „tajny”. 
Polega on na tym, że pracownicy w umówionym czasie jednocześnie korzystają ze zwol-
nień od pracy z powodu choroby50. Celem takiego działanie jest niejako „sabotowanie” 
organizacji pracy określonej przez pracodawcę, co można rozpatrywać jako przejaw 
naruszenia funkcji organizatorskiej, polegającej na zapewnieniu prawidłowego, nieza-
kłóconego i wydajnego przebiegu pracy51. Ponadto wskazuje się, że jest to nadużycie 
świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych52. Cechy te przesądzają o niedopuszczal-
ności takiej formy akcji strajkowej – również w przypadku e-sportowców zdaje się 
ona być nielegalna, a ponadto w niektórych sytuacjach wręcz absurdalna. Sam fakt 
choroby nie wyklucza bowiem możliwości współzawodnictwa w ramach gier on-li-
ne, a w dodatku na najważniejszych turniejach o zasięgu ogólnoświatowym praktyką 
jest, że profesjonalni gracze uczestniczą w nich nawet wbrew gorączce czy poważnym 
urazom. Zdaje się więc, że nawet pomijając kwestię nielegalności (nie bagatelizując jej 
oczywiście), to forma takiego strajku szkodziłaby przede wszystkim poszczególnym 
zawodnikom i zniechęcałaby przyszłego (potencjalnego) pracodawcę. Kariera e-spor-
towa często wiąże się z uczestnictwem w prestiżowych turniejach międzynarodowych 
o wysokich nagrodach pieniężnych. Powstrzymanie się od uczestnictwa w wydarzeniu 
o takiej randze nie oddziaływałoby w pożądany sposób na pracodawcę (określona pre-
sja), wręcz przeciwnie – zaszkodziłoby zawodnikom i ich wizerunkowi.

Na uwagę zasługuje także tzw. „lockout”, będący możliwą formą akcji strajkowej, 
która jest „przewidziana” dla pracodawcy. Pracodawca bądź organizacja pracodaw-
ców nie pozwala lub wręcz uniemożliwia wykonywanie pracy pracownikom przez 
określony czas czy na stały okres, a wywarta na pracowników presja ma skłonić ich 
do zaakceptowania warunków przedstawionych przez pracodawcę53. Choć poglądy 
co do jego dopuszczalności w ramach polskiego prawa pracy są podzielone54, to na po-
trzeby rozważań de lege ferenda warto zastanowić się jak mógłby on oddziaływać 
na e-sportowców. Należy wskazać, że w dobie powszechnego dostępu do Internetu, 
jak i posiadania przez każdego profesjonalnego zawodnika odpowiedniego sprzętu 
do wykonywania pracy, możliwość zabronienia wykonywania pracy jest oczywiście 
możliwa, acz w wymiarze faktycznym jest ona nieegzekwowalna. Nawet w przypadku 
niedopuszczenia przez pracodawcę określonego gracza do korzystania z określonego 
środka, np. komputera stacjonarnego, będzie on miał możliwość dokonać zakazanej mu 

50  K.W. Baran, D. Książek [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2016, 
s. 466 wraz z przytoczonym tam źródłem.

51  T. Liszcz, op.cit., s. 33–35.
52  K.W. Baran, D. Książek, op.cit., s. 466.
53  K.W. Baran [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2015, s. 606.
54  Zob. T. Liszcz, op.cit., s. 629–630; M. Skąpski [w:] System Prawa Pracy. Zbiorowe Prawo Pracy, 
red. K.W. Baran, t. 5, Warszawa 2014, s. 836 i nast.; H. Wiczanowska, Dopuszczalność instytucji lokau-
tu – rozważania z perspektywy Europejskiej Karty Społecznej oraz polskiego i amerykańskiego porządku 
prawnego, Rynek – Społeczeństwo – Kultura, nr 1(17)/2016, http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk1– 
2016-wilczanowska.pdf, 12.02.2018.
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czynności z innego urządzenia55. Przy czym należy zwrócić uwagę, że takie działanie, 
które uniemożliwiałoby współzawodnictwo, przyniosłoby nie tylko szkodę zawodniko-
wi (przy założeniu, że byłoby egzekwowalne w sferze faktycznej), lecz przede wszystkim 
pracodawcy. Także ta forma akcji strajkowej wydaje się być nieadekwatna do wyzwań 
rzeczywistości e-sportowej.

Ostatnią formą strajku, którą warto bliżej omówić w kontekście zawodników 
e-sportowych, jest strajk okupacyjny. Charakteryzuje się on tym, że pracownicy zaj-
mują pomieszczenia w zakładzie pracy należące do pracodawcy, jednocześnie po-
wstrzymując się od wykonania pracy celem wywarcia presji na pracodawcę56. J. Żo-
łyński wskazuje, że dopuszczalność takiej formy akcji strajkowej nie powinna budzić 
wątpliwości57. Tak też należy przyjąć w przypadku graczy e-sportowych, opowiadając 
się za legalnością jak i zasadnością tej formy protestu. Problemy natury praktycz-
nej mogą jednak powstać w sytuacjach, w których gracze znajdują się w tzw. „gam-
ing-house”, w którym nie tylko wykonują pracę (zakład pracy), lecz także zamiesz-
kują na co dzień. W takiej sytuacji powstaje wątpliwość, kiedy mamy do czynienia 
z tym typem akcji strajkowej, a kiedy nie. Kryterium mienia pracodawcy a własności 
prywatnej również może nie być pomocne, wówczas gdy zawodnik e-sportowy za-
mieszkuje w takim domu, a jednocześnie korzysta ze swoich prywatnych środków 
(sprzętu, urządzeń) do świadczenia pracy. Powstaje wątpliwość, czy w ramach strajku 
okupacyjnego gracze e-sportowi np. w czasie trwania turnieju mogliby okupować 
stanowiska, z których mieliby korzystać, reprezentując swojego pracodawcę w ramach 
określonych zawodów. Wydaje się, że w sytuacji, w której organizatorem turnieju nie 
byłby pracodawca, to zajęcie stanowisk niestanowiących jego własności nie można 
byłoby uznać za strajk okupacyjny. Jednakże takie działanie mogłyby doprowadzić 
do szkody wizerunkowej po stronie pracodawcy. Należy więc opowiedzieć się za do-
puszczalnością tej formy akcji protestacyjnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu, 
że w przyszłości mogą wyniknąć na tym tle spory interpretacyjne, jak i wątpliwości 
odnośnie tego, czy w określonych sytuacjach mielibyśmy do czynienia ze strajkiem 
okupacyjnym (należałoby oceniać in concreto).

Ponadto z perspektywy praktyki warto również rozważyć formy protestu niemające 
cech strajku, a więc takie, które nie cechują się zaprzestaniem wykonywania pracy58. 
Zbiorczo można określić je mianem „inne od strajku akcje protestacyjne”. Podobnie 
jak strajk, mają one swoje umocowanie w art. 59 ustawy zasadniczej, co podkreśla ich 
znaczenie dla ochrony praw i wolności związkowych. Z kolei na gruncie ustawowym, 
w treści art. 25 u.r.s.z. ustawodawca explicite potwierdził dopuszczalność innych form 
protestu. Poza „zakazem” przerywania pracy nie mogą one zagrażać życiu lub zdrowia, 

55  Wówczas warte byłoby to rozważenia przez pryzmat ciężkiego naruszenia podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych i ewentualną możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie 
art. 52 par. 1 pkt 1 k.p. 

56  J. Żołyński, op.cit., s. 101.
57  Ibidem.
58  Ibidem, s. 142.
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a ponadto muszą one przebiegać de lege artis. Na potrzeby wywodu przyjmiemy, że wa-
runki te zostały spełnione.

Pierwszym przykładem innej od strajku akcji protestacyjnej jest strajk obstrukcjo-
nistyczny. Strajk ten polega na nadmiernej gorliwości w wykonywaniu pracy59. O ile 
należy go uznać co do zasady za dopuszczalną formę protestu, to jednak wydaje się, 
że zupełnie nie przystaje on do specyfiki gier e-sportowych. Rozgrywki na profesjo-
nalnym poziomie częstokroć trwają długo, ponieważ zawodnicy starają się jak najdo-
kładniej i najsumienniej postępować. Mają oni bowiem świadomość, że najmniejsza 
pomyłka decyduje o ich sukcesie lub porażce (i o zyskach finansowych). Z tego też 
względu wręcz pożądane przez pracodawcę jest to, aby gracze e-sportowi przykładali 
jak największą uwagę do swojej pracy i rzetelnie wykonywali swoje obowiązki. Dlatego 
też należy uznać, że ta forma akcji protestacyjnej nie spełnia swojej funkcji, ponieważ 
jest środkiem mało efektywnym.

Innym typem akcji protestacyjnej, o którym warto wspomnieć, jest strajk włoski. 
Odmiennie od powyższej – polega ona na przesadnie powolnym świadczeniu pracy60. 
Zdaniem K.W. Barana ma on charakter nielegalnego, ponieważ narusza on dyrektywę 
wyrażoną w art. 22 k.p.61 Zdaniem autorów kwestia ma w tym przypadku charakter 
otwarty, a legalność tej formy protestacyjnej winna być oceniana in casu. Ponadto 
nie sposób a priori wykluczyć dopuszczalność tego rodzaju „strajku” ze względu 
na fakt, iż może on naruszać dyrektywę wskazaną w art. 22 k.p., gdyż wówczas ko-
nieczne byłoby wykluczenie także innych form rozwiązywania sporów zbiorowych. 
W tej sytuacji mamy do czynienia z konfliktem pomiędzy interesem/ wolnościami 
związkowymi a partykularnym interesem pracodawcy, a konflikt ten – zdaniem au-
torów – w sytuacjach wątpliwych należy rozstrzygnąć na korzyść organizacji związ-
kowej w myśl zasady in dubio pro libertate. Przyjmując tezę, zgodnie z którą strajk 
włoski może być dopuszczalny i zastanawiając się nad jego zasadnością w kontekście 
branży e-sportowej, należy i w tym wypadku skonstatować, iż nie będzie on w spo-
sób korzystny dla organizacji związkowej oddziaływać na pracodawcę. Jak już wyżej 
wspomniano, nieodłącznym elementem rozgrywki na profesjonalnym poziomie jest 
jej mało dynamiczne tempo obliczone na minimalizację błędów, z tego też względu 
sama istota e-sportu wyklucza nie tyle legalność, lecz zasadność zastosowania tej 
formy akcji protestacyjnej.

Z kolei działania takie jak wiece, pikiety czy też oflagowanie zakładu pracy należy 
uznać za dopuszczalne, jeżeli spełniają określone wymogi wynikające z poszczególnych 
ustaw62. Jednakże, biorąc pod uwagę potrzeby e-sportowców oraz ich postrzeganie bądź 
brak wiedzy na temat e-sportu (a co za tym idzie – brak zrozumienia) wśród polskiego 
społeczeństwa, należy zaznaczyć, że środki te, pomimo swojej legalności, z dużym 
prawdopodobieństwem nie wywarłyby pożądanej presji na pracodawcę, ani nie uzyska-
łyby wystarczającego poparcia ze strony społeczeństwa. Tym samym skorzystanie z tej 
59  K.W. Baran [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2015, s. 605.
60  J. Żołyński, op.cit., s. 142.
61  K.W. Baran [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2015, s. 605.
62  Ibidem, s. 606; J. Żołyński, op.cit., s. 141.
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formy akcji protestacyjnej byłoby pozbawione celowości i nie pozwoliłoby na realizację 
interesów zbiorowych.

5. Podsumowanie

Przedstawione powyżej rozważania niewątpliwie uzasadniają potrzebę istnienia 
związków zawodowych, które mogłyby reprezentować oraz bronić praw i interesów 
zawodników e-sportowych. Sposób zarysowania istniejącego problemu mieć może aż 
nadto patriarchalny stosunek do pracowników (graczy) e-sportowych, jednak obecnie 
nie są oni należyty sposób chronieni przez polskiego ustawodawcę – obowiązujące 
przepisy nie są w stanie zapewnić im należytej protekcji. Także wiek zawodników 
rozpoczynających karierę, jak i kończących ją, przemawia za tym, aby z tego powo-
du powstały organizacje związkowe. Działalność zakładowych organizacji mogłaby 
bowiem przyczynić się do rozwiązywania zarówno pojedynczych konfliktów z pra-
codawcą (np. poprzez przedstawienie opinii w indywidualnej sprawie), jak i w sferze 
zbiorowego prawa pracy, poprzez korzystanie z wyżej wymienionych uprawnień. Spo-
sób zatrudnienia zawodników e-sportowych może powodować ich wykorzystywa-
nie oraz nieprzestrzeganie przysługujących im praw. Istnienie określonych struktur 
w formie zakładowej bądź nawet międzyzakładowej organizacji związkowej przyczy-
niłoby się nie tylko do promowania i rozwoju e-sportu, ale mogłoby stanowić także 
wskazówkę dla ustawodawcy w przedmiocie legislacji. Organizacja związkowa ist-
niejąca na terenie całego kraju byłaby niezwykłą siłą nie tylko w debacie o e-sporcie, 
ale także poprzez dopuszczalną formę lobbowania dbałaby, niejako a priori, o prawa 
zawodników e-sportowych. W Danii powstał już związek zawodowy dla e-sportow-
ców. Ma on za zadanie dbać m.in. o porady prawne, jak i sprawy emerytalne dla 
zawodników63. Kwestią czasu powinno być w Polsce powstanie takiej organizacji. 
Zapewniłaby ona poszanowanie praw e-sportowców in genere, jak i rozwiązywanie 
ewentualnych sporów zbiorowych w przyszłości. Ponadto mogłyby one dokonywać 
kontroli pracodawcy, np. pod względem przestrzegania zasad BHP lub czasu pracy. 

Powstanie uzwiązkowienia może również doprowadzić do powstania tzw. szcze-
gólnej ochrony stosunku pracy e-sportowców, co oznaczałoby, że wypowiedzenie 
umowy z objętymi tą ochroną, stałoby się, co do zasady, niemożliwe64. Nie ulega 
wątpliwości, że taki status istotnie wzmocniłoby pozycję graczy e-sportowych w sto-
sunkach przemysłowych, jednakże z perspektywy pracodawcy takie rozwiązanie 
mogłoby być niezwykle uciążliwe – znacznie bardziej niż w przypadku podmiotów za-
trudniających „w innych branżach”. Jest to podyktowane realiami e-sportu, w których 
63  http://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2017–06–19/powstal-dunski-zwiazek-zawodowy-esportow 
cow-stoi-za-nim-xyp9x/, 14.02.2018.

64  Nie sposób nie dostrzec, że związki zawodowe zawodników e-sportowych, podobnie jak te funkcjo-
nujące w innym branżach, mogłyby nadużywać swoich uprawnień i paraliżować funkcjonowanie pro-
wadzonej przez pracodawcę działalności. Jest to jednak ryzyko, z którym ustawodawca powinien się 
„zmierzyć” – sytuacja młodych graczy e-sportowych jest bowiem niełatwa i specyfika zarobkowania 
w e-sporcie stanowi istotne zagrożenie dla zawodników e-sportowych nie tylko z perspektywy systemu 
ubezpieczeń społecznych i ich należytego funkcjonowania w okresie emerytalnym.
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dochodzi do częstych i licznych roszad w zespołach e-sportowych, najczęściej z po-
wodu słabszych występów na turniejach – z tego względu więc wymiana zawodników 
jest czymś normalnym. Sytuacja, w której pracodawca byłby skrępowany przepisami 
prawa uniemożliwiającymi dokonywania zmian personalnych w „załodze” prawdo-
podobnie przyczyniłaby się do rozwiązania drużyny. 

Z kolei analizując ten problem w szerszej perspektywie warto podkreślić, że realia 
rynku i ogromne perspektywy ekonomiczne65 jakie niesie za sobą e-sport, powinny 
stanowić impuls do koniecznych zmian natury legislacyjnej, których powinien pod-
jąć się polski ustawodawca. Przedstawione przez autorów regulacje i ich ocena nie 
jest jednoznaczna. Wprawdzie rozszerzenie prawa koalicji w projekcie nowelizacji 
należy ocenić jako korzystne dla e-sportowców, bowiem umożliwia on zrzeszanie się 
w związkach zawodowym większej ilości osób. Jednakże w przypadku analizy kon-
strukcji sporów zbiorowych ocena nie może być pozytywna. Obecnie obowiązujące 
przepisy nie spełniają swojej funkcji ochronnej i nie są w stanie realizować zbiorowych 
interesów e-sportowców. Sam fakt zrzeszania się w związki zawodowe nie jest bowiem 
wystarczający, gdy nie przysługuje im możliwość rozwiązania w sposób skuteczny 
sporu zbiorowego. Akcje protestacyjne są w ich przypadku pozbawione swojej celo-
wości i nie przystają do potrzeb dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości. Dlatego 
też należy postulować dostosowanie i uwzględnienie specyfiki zawodowej e-sportow-
ców poprzez określone zmiany legislacyjne. Warto również podkreślić, że jest to nie 
tylko szansa natury finansowej, lecz także prawnej. Skuteczne uregulowanie kwestii 
e-sportu pozwoliłoby także stać się pionierem, jak i wzorem dla innych państw. 

Ogólna regulacja dotycząca e-sportu z pewnością przyczyniłaby się pozytywnie 
do standaryzacji i zagwarantowania praw nie tylko pracowników, ale także wyzna-
czeniu ograniczeń dla pracodawców. Przykładem takich tendencji są działania fran-
cuskiego ustawodawcy66, wedle których powstała organizacja, która ma pełnić rolę 
pośrednika między środowiskiem a ustawodawcą i przyczynić się do jak najbardziej 
efektywnej regulacji e-sportu. Szczególną rolę w tym zakresie mogłaby pełnić właśnie 
jedna ogólnokrajowa organizacja związkowa zrzeszająca wszystkich graczy e-sporto-
wych. Autorzy chcieliby zasugerować utworzenie jednego związku branżowego dla 
wszystkich zawodników, gdyż w przyszłości nadmierne rozdrobnienie nie wpływa-
łoby w sposób należyty na ustawodawcę czy też pracodawców. Nadmierne rozbicie 
związkowe nie skutkowałoby efektywnością działania, w przeciwieństwie do wielkiej, 
silnej i prężnie działającej organizacji skupiających wszystkich graczy e-sportowych. 
Wydaje się, iż takie zrzeszenie miałoby większą siłę przebicia, nawet w odbiorze spo-
łeczeństwa, którego wiedza o e-sporcie jest bardzo ograniczona. Takie rozwiązanie 
mogłoby spełniać także funkcję informacyjną, co również pozytywnie wpłynęłoby 
na rozwój tej dziedziny w naszym państwie. 

65  https://www.forbes.pl/technologie/rynek-e-sportu-w-polsce-i-na-swiecie-jak-wyglada-biznes-na- 
e-sporcie/pzlm8pn, 15.02.2018; https://www.spidersweb.pl/2016/02/iem-esport-popularnosc.html, 
15.02.2018.

66  Zob. https://esportsobserver.com/french-numeric-esports-law-flies-senate-322–1-vote/, 15.02.2018.



Wybrane problemy związane ze statusem zawodnika e-sportowego…

101 

Niewątpliwie niemożliwe jest wskazanie działania, które przyniosłoby najkorzyst-
niejsze dla polskiego prawa pracy i rynku e-sportowego skutki. Warto jednak ponownie 
podkreślić, że ustawodawca powinien wykazać się aktywnością, która byłaby ukierun-
kowana na uwzględnienie w większym stopniu e-sportowców. Nowelizacja u.z.z. jest 
w tym względzie dobrym krokiem, jednak nie powinno się na tym poprzestać. Nie 
ulega wątpliwości, że ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ma ogromną donio-
słość, dlatego tym bardziej anachronizm jej rozwiązań konstrukcyjnych jest ogromnym 
problemem dla tej grupy zawodowej. Przedstawione formy akcji protestacyjnych nie 
spełniają swojej funkcji, w istocie pozbawiając e-sportowców należytych standardów 
ochrony, a jest to grupa zawodowa, która ze względu na średnią wieku jej członków 
powinna być w jakiś szczególny sposób objęta ochroną albo chociaż uwzględniona 
przez ustawodawcę. Powyższy wywód miał na celu zasygnalizowanie problemów, któ-
re, jak się wydaje, w najbliższym czasie pojawią się i w naszym kraju, zwłaszcza mając 
na uwadze prężnie rozwijający się e-sport. Zauważalna prędkość zmian w tej branży 
jest niesamowita, i to nie tylko w dziedzinie prawa pracy. Zasadne wydaje się zatem, 
aby zadać pytanie „kiedy” powstanie ustawa nadająca ramy prawne e-sportowi, która 
uwzględniałaby specyfikę tej branży, jak i potrzeby zawodników, a nie „czy w ogóle” 
dojdzie do uchwalenia takowego aktu prawnego.

*  *  *

Selected Problems Connected with the Status of E-Sport Player 
in the View of Collective Labour Law in the Polish Legal System

This article aims to present current situation of e-sports players in the Polish Labour Law. 
The binding law does not regulate e-sport branch in any particular way, thus in this article 
the authors will try to examine how the Labour Law or even the Civil Law apply in theirs cases. 
This article will be also an attempt to verify whether aforementioned laws are suitable for their 
needs. Also this study will cover the topics of the possible ways of employing them and will 
decide whether they are able to be organized in labor unions. Consequently, the authors will 
examine whether the players are authorized to participate in collective disputes and how they 
can resolve them (not only theoretically, but also practically). Near the end, the authors will 
present possible solutions to the disclosed issues and their own thoughts de lege ferenda, which 
would ensure the higher standards of protection when it comes to e-sports gamers.
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