
Uwagi wstępne
Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych przyjęta
przez Sejm 5 lipca 2018 r. (DzU poz. 1608) wprowadza
jakościową zmianę w zakresie prawa koalicji w związ-
kach zawodowych. Rozszerza, a zarazem dostosowuje
obowiązującą regulację normatywną do dyrektyw sfor-
mułowanych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 2 czerwca 2015 r., K 1/13 (OTK-A 2015/6/80). Pod-
miotowe rozszerzenie tego prawa koreluje z dyrektywą
art. 59 ust. 1 Konstytucji RP, która nie statuuje żadnych
ograniczeń w tej materii. 

Podejmując analizę przyjętej nowelizacji prawa
związkowego, punktem wyjścia jest konstatacja, że art. 1 usta-
wy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU
z 2015 r. poz. 1881 z póż. zm.) utrzymuje konwencję
podmiotową, zgodnie z którą związek zawodowy to
w dalszym ciągu organizacja zrzeszająca ludzi pracy.
Pozostawienie tej formuły budzi zastrzeżenia nie tylko
natury aksjologicznej, gdyż pojęcie to jest głęboko zako-
rzenione w ideologii PRL-u i stanowi obecnie lingwi-
styczny przeżytek charakterystyczny dla gospodarki so-
cjalistycznej, ale także z przyczyn dogmatycznych. Oto

bowiem art. 11 noweli wprowadza nowe pojęcie osoby
wykonującej pracę zarobkową, uprawnionej do tworze-
nia i wstępowania do związków zawodowych. Ze wzglę-
du na brak definicji legalnej pojęcia ludzi pracy, trudno
określić relację między nimi w sferze logicznej, choć wy-
dają się one zakresowo zbliżone, to jednak brakuje uza-
sadnienia, żeby uznać je za synonimy, zwłaszcza w kon-
tekście ogólnoteoretycznego zakazu wykładni synoni-
micznej. 

Lipcowa nowelizacja ustawy o związkach zawodo-
wych pozostawia dotychczas obowiązującą dyferencja-
cję na pełną i ograniczoną zdolność koalicji (por. Goź-
dziewicz, 2000 s. 55 i n.; Grygiel-Kaleta, 2012, s. 283 i n.;
Tomaszewska 2014, s. 223 i n.; Florek, 2018, s. 55 i n.).
Ta pierwsza, cechująca się zarówno prawem tworzenia
jak i wstępowania do związków zawodowych, została de
lege lata w sferze podmiotowej istotnie rozszerzona na
osoby wykonujące pracę zarobkową (art. 2 ust. 1 ustawy
o związkach zawodowych). Jak w poprzednio obowiązu-
jącym stanie prawnym, tego rodzaju zdolność w dalszym
ciągu mają osoby skierowane do pracodawcy w celu od-
bycia służby zastępczej.
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Zakres podmiotowy 
prawa koalicji
Rozważania na temat prawa koalicji po nowelizacji
ustawy o związkach zawodowych należy rozpocząć od
centralnej dla sfery podmiotowej kategorii, jaką są oso-
by wykonujące pracę zarobkową. Ich legalną definicję
określa art. 11 pkt 1 ustawy związkowej. Ma ona charak-
ter pełnozakresowy i składają się nań dwie kategorie
podmiotów mających prawa (zdolności) koalicji, tj. pra-
cownicy oraz niepracownicy. Jeśli chodzi o tę pierwszą
kategorię, to na mocy art. 11 pkt 3 omawianej noweliza-
cji przez pracownika należy rozumieć osobę, o której
mowa w art. 2 k.p. Mamy tu więc do czynienia z przepi-
sem odsyłającym systemowo pierwszego stopnia. De le-
ge lata pracownikom w dalszym ciągu przysługuje więc
pełne prawo koalicji, niezależnie od tego, na jakiej pod-
stawie i w jakim reżimie obligacyjnym są zatrudnieni
(Żołyński, 2014, s. 34). Z argumentu lege non distinqu-
ente można wywieść, że dotyczy także pracowników
tymczasowych, spółdzielczych oraz telepracowników.
W razie wątpliwości należy tu stosować, w oparciu o ar-
gumentację a completudine i a coherentia, ustalenia po-
czynione na gruncie art. 2 k.p. Również pracownicy za-
trudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, na pod-
stawie umów terminowych oraz przebywający na urlo-
pach (także bezpłatnych) nie są ustawowo skrępowani
w swobodzie tworzenia i wstępowania do związków za-
wodowych. 

Pracownik może należeć jednocześnie do kilku orga-
nizacji związkowych. Jedynie statut konkretnego związ-
ku zawodowego może ograniczyć swobodę pracowni-
ków w tej materii, wynika to z zadekretowanej w art. 1
ust. 2 ustawy o związkach zawodowych samorządności
związkowej. Nie ma też przeszkód normatywnych, żeby
pracownik należał do organizacji związkowej niedziała-
jącej na terenie pracodawcy. 

Osoby zatrudnione na innej podstawie
niż stosunek pracy
Obok pracowników art. 11 pkt 1 ustawy o związkach za-
wodowych wymienia także osoby świadczące pracę za
wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy
(tzn. niepracownicy). Status prawny tej kategorii osób
określają cztery przesłanki: 

świadczenie pracy za wynagrodzeniem, 
na innej podstawie niż stosunek pracy, 
posiadanie interesów zawodowych, które mogą

być grupowo chronione, 
niezatrudnianie innych osób. 

Omawiana nowelizacja ustawy o związkach zawodo-
wych nie precyzuje temporalnego wymiaru świadczenia
pracy przez niepracownika. Może mieć on zatem krótki
okres bądź też charakter jedynie periodyczny. Istnieje
w tej materii niebezpieczeństwo rozmaitych manipula-
cji. Wówczas jedynym mechanizmem obrony będzie
stosowanie instytucji nadużycia prawa z art. 5 k.c. 

Istotną przesłanką przewidzianą w art. 11 pkt 1 usta-
wy o związkach zawodowych jest niewątpliwie świadcze-

nie pracy na innej podstawie niż stosunek pracy. Usta-
wa nie precyzuje, jakie konkretnie stosunki zatrudnie-
nia wchodzą tutaj w rachubę. Uprawnione jest zatem
wnioskowanie, że regulacja ta odnosi się do wszystkich
tych rodzajów zatrudnienia, które spełniają też pozosta-
łe ustawowe przesłanki. W praktyce będzie to dotyczyć
przede wszystkim odpłatnego1 zatrudnienia cywilno-
prawnego (np. umowa zlecenia, umowa o świadczenie
usług), gospodarczoprawnego (samozatrudnienia)
i handlowoprawnego (np. zatrudnienie o charakterze
organizacyjnym w spółkach prawa handlowego). Wyli-
czenie to nie ma charakteru enumeratywnego, a jedynie
charakter egzemplifikacyjny, oparty o formułę eiusdem
genesis. 

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o związkach zawodo-
wych, żeby osoba świadcząca pracę na innej podstawie
niż stosunek pracy miała możliwość zrzeszania się
w związkach zawodowych, musi mieć takie interesy za-
wodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą
być grupowo chronione. W mojej ocenie w zakres po-
jęcia interesów zawodowych grupowo chronionych
wchodzą przede wszystkim te dotyczące warunków pra-
cy, płacy oraz świadczeń socjalnych. Tego rodzaju wy-
kładnia nawiązuje do regulacji z art. 1 ustawy z 23 maja
1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (DzU
z 20015 r. poz. 295 ze zm.), który to przepis w sposób
ogólny zakreśla najważniejsze płaszczyzny interesów
kolektywnych w stosunkach pracy. Proponowana tu
opcja interpretacyjna ma swe uzasadnienie w argumen-
tacji a coherentia.  W tej materii mają też zastosowanie
regulacjae przewidziane w art. 4 ustawy o związkach
zawodowych. 

Podejmując bliżej analizę kwestii zatrudnienia nie-
pracowniczego w kontekście prawa koalicji, rozważania
należy rozpocząć od zatrudnienia cywilnoprawnego.
Punktem wyjścia będzie konstatacja, iż pełne prawo ko-
alicji przysługuje osobom świadczącym pracę zarówno
na podstawie umów nazwanych jak i nienazwanych.
Z argumentu lege non distinquente wynika, że nie ma
znaczenia, czy jest to umowa starannego działania, czy
rezultatu. W tym drugim przypadku prawo koalicji i in-
ne uprawnienia związkowe zatrudnionego będą genero-
wać poważne trudności w praktycznym ich stosowaniu.
Pełne prawo koalicji przysługuje również osobom za-
trudnionym w ramach umów cywilnoprawnych, na pod-
stawie umowy o pracę nakładczą, członkom rolniczych
spółdzielni produkcyjnych, osobom wykonującym pracę
na podstawie umowy agencyjnej oraz praktykantom, je-
żeli otrzymują za nią wynagrodzenie. 

Na gruncie art. 2 ust. 1 ustawy o związkach zawodo-
wych powstaje problem prawa koalicji osób zatrudnio-
nych na kontraktach menedżerskich lub innych typów
umów o zarządzanie. Umowy te mają zazwyczaj cha-
rakter cywilnoprawny. Jeżeli więc osoby te spełniają in-
ne przesłanki z art. 11 pkt 1 ustawy związkowej, mają
pełne prawo koalicji. Tego rodzaju mechanizm budzi
istotne zastrzeżenia, gdyż w praktyce mogą powstawać
związki zawodowe menedżerów, co w swych konse-
kwencjach może dysfunkcjonalizować stosunki pracy.
Regulacja taka sprzyja powstaniu relacji typowych dla
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modeli korporacjonistycznych w stosunkach przemy-
słowych. 

Pełne prawo koalicji na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy
o związkach zawodowych mają także osoby samoza-
trudnione, pod warunkiem że spełniają przesłanki prze-
widziane w art. 11 pkt 1 tej ustawy. Mogą to więc być nie
tylko osoby prowadzące pozarolniczą działalność go-
spodarczą, ale także osoby prowadzące działalność
w zakresie wolnego zawodu oraz twórcy i artyści. W tym
miejscu warto podkreślić, że będą one pozbawione tego
prawa, jeżeli na przykład zatrudniają inne osoby do te-
go rodzaju pracy. Tego typu formuła ustawowa może
skutkować istotnymi perturbacjami przy realizowaniu
prawa koalicji. 

Analizując status osób zatrudnionych za wynagro-
dzeniem w kontekście prawa koalicji (art. 2 ust. 1 w zw.
z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych)
powstaje pytanie o dopuszczalność tworzenia i wstępo-
wania do związków zawodowych osób świadczących
pracę za wynagrodzeniem, jeżeli są one jednocześnie
pracownikami i niepracownikami (np. pracownik pro-
wadzi jednocześnie z pracą zawodową pozarolniczą
działalność gospodarczą). W mojej ocenie mają oni
pełne prawo koalicji w ramach statusu pracowniczego,
nawet jeśli jako samozatrudnieni zatrudniają pracow-
ników. Za tego rodzaju interpretacją przemawia tek-
stualne brzmienie art. 711 ust. 1 pkt 1 ustawy związko-
wej („do tego rodzaju pracy”), a także dyrektywa in du-
bio pro libertate, w tym przypadku mam na myśli kon-
stytucyjną wolność zrzeszania (art. 59 ust. 1 Konstytu-
cji RP). 

Inne osoby posiadające 
prawo koalicji
Prawo koalicji ograniczone do wstępowania do
związków zawodowych na podstawie art. 2 ust. 41 lip-
cowej nowelizacji zyskają wolontariusze, stażyści i in-
ne osoby, które świadczą osobiście pracę bez wyna-
grodzenia (np. doktoranci). Regulację tę należy przy-
jąć z aprobatą, gdyż rozszerza reprezentację związko-
wą na osoby wykonujące nieodpłatną pracę społecz-
nie użyteczną. 

Na gruncie ustawy o związkach zawodowych (art. 2
ust. 3) nie ulega istotnym zmianom status rencistów
i emerytów2. Przejście na emeryturę lub rentę nie po-
zbawia tych osób prawa do przynależności i wstępowa-
nia do związków zawodowych. Implicite przepis ten roz-
szerza to uprawnienie na wszystkie osoby wykonujące
pracę zarobkową, a nie tylko na pracowników oraz
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, jak to
było w dotychczas obowiązującej regulacji. 

Rozważając problematykę prawa koalicji należy
jeszcze przeanalizować zagadnienie prawa koalicji
w szeroko pojmowanej służbie publicznej. Jeśli cho-
dzi o pracowników, to ich status nie uległ istotnej
zmianie i nadal posiadają oni pełne prawo koalicji.
Dotyczy to zwłaszcza pracowników samorządowych,
członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników
urzędów państwowych. Pewnym ograniczeniom pod-

legają jedynie niektórzy pracownicy Najwyższej Izby
Kontroli. 

Odmiennie zostało ukształtowane prawo koalicji
w służbach zmilitaryzowanych. Funkcjonariusze świad-
czący pracę na podstawie zatrudnienia administracyjno-
prawnego są w tym zakresie istotnie zdyferencjonowani.
W systemie polskiego zbiorowego prawa zatrudnienia
można wyróżnić trzy zasadnicze modele: 

pełne prawo koalicji (np. strażacy Państwowej
Straży Pożarnej), 

ograniczone prawo koalicji do wstępowania do
branżowego związku zawodowego (np. funkcjonariusze
Policji, Służby Granicznej, Służby Więziennej), 

pozbawienie prawa koalicji (np. funkcjonariusze
ABW, CBA, SOP). 

W tym miejscu warto zauważyć, iż funkcjonariusze
posiadający prawo koalicji (pełne lub ograniczone) ma-
ją na mocy ust. 7 art. 2 ustawy o związkach zawodowych
status zbliżony do pracowników w oparciu o klauzulę
odpowiedniości. 

Podsumowanie 

Podsumowując należy stwierdzić, że rozszerzenie pra-
wa koalicji, zwłaszcza na osoby zatrudnione na podsta-
wach cywilnoprawnych i w ramach samozatrudnienia,
w istotnym zakresie będzie rzutować na zbiorowe sto-
sunki zatrudnienia. Nastąpi definitywne odejście od
tradycyjnego modelu zbiorowego prawa pracy, oparte-
go na pracowniczych związkach zawodowych, w kierun-
ku struktur heterogenicznych. W efekcie uzasadnione
wydaje się przyjęcie w wymiarze doktrynalnym nowej
konwencji pojęciowej w postaci zbiorowego prawa za-
trudnienia. 

1 Niektóre umowy cywilnoprawne mogą być nieodpłatne,

wówczas osoba, która na ich podstawie świadczy pracę, nie

posiada prawa koalicji. W sytuacji, gdy umowa zostanie decy-

zją stron przekształcona w odpłatną, to osoba zatrudniona na-

bywa prawo koalicji z datą określenia odpłatności, pod warun-

kiem że będzie spełniać inne ustawowe przesłanki. 
2 Status bezrobotnych w noweli lipcowej nie uległ zmianie. 
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