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Zgodnie z art. 32 ustawy 
o  związkach zawodowych, 
pracodawca bez zgody zarzą-
du zakładowej organizacji 
związkowej nie może wypo-
wiedzieć ani rozwiązać stosun-
ku prawnego ze wskazanym 
uchwałą zarządu jego człon-
kiem lub z inną osobą wykonu-
jącą pracę zarobkową będącą 
członkiem danej zakładowej 
organizacji związkowej, upo-
ważnioną do reprezentowania 
tej organizacji wobec praco-
dawcy albo organu lub osoby 
dokonującej za pracodawcę 
czynności w sprawach z zakre-
su prawa pracy, z  wyjątkiem 
przypadku ogłoszenia  upa-
dłości  lub  likwidacji praco-
dawcy, a także jeżeli dopusz-
czają to przepisy odrębne.

Zwolnienie chronionego 
działacza związkowego, mają-
cego status pracownika, bez 
zgody zarządu zakładowej 
organizacji  związkowej,  sta-
nowi naruszenie przepisów 
o rozwiązywaniu umów o pra-
cę, co uzasadnia roszczenia 
pracownika o przywrócenie 
do pracy lub o odszkodowanie 
(art. 45 § 1, art. 50 § 5 i art. 56 
§ 1 k.p.). W myśl art. 45 § 2 k.p. 
sąd pracy może nie uwzględ-
nić żądania pracownika uzna-
nia wypowiedzenia za bezsku-
teczne lub przywrócenia do 
pracy, jeżeli ustali, że uwzględ-
nienie takiego żądania jest 
niemożliwe lub niecelowe. Sąd 
pracy orzeka wówczas o od-
szkodowaniu. Jednak z treści 
art. 45 § 3 i art. 56 § 2 k.p. wy-
nika zakaz orzekania o  od-
szkodowaniu w miejsce przy-
wrócenia  do  pracy  w  przy-
padku pracownika objętego 
szczególną ochroną przed 
wypowiedzeniem i rozwiąza-

niem stosunku pracy, chyba 
że uwzględnienie żądania 
przywrócenia do pracy jest 
niemożliwe ze względu na 
upadłość lub likwidację 
pracodawcy. W rezultacie, 
skutkiem rozwiązania przez 
pracodawcę stosunku pracy 
z  chronionym działaczem 
związkowym  bez  zgody  za-
rządu zakładowej organizacji 
związkowej jest co do zasady 
uwzględnienie żądania pra-
cownika przywrócenia do 
pracy i zasądzenie wynagro-
dzenia za cały czas pozostawa-
nia bez pracy (art. 47 oraz 
art. 57 § 2 k.p.). 

Zakaz orzekania przez 
sąd  pracy o odszkodowaniu 
w  miejsce żądanego przez 
chronionego działacza związ-
kowego przywrócenia do 
pracy nie ma jednak charakte-
ru absolutnego. W myśl art. 8 
k.p. wykonywanie prawa w 
stosunkach pracy podlega 
bowiem ocenie w świetle za-
sad współżycia społecznego 
i  społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia prawa. W tym 
kontekście należy podkreślić, 
że szczególna ochrona trwało-
ści stosunku pracy przysługu-
jąca przedstawicielom związ-
kowym ma wymiar ponadin-
dywidualny – jej istotą jest 
stworzenie możliwości repre-
zentacji praw i interesów pra-
cowników przy braku zagroże-
nia zwolnieniem z pracy. 

Od uchwały Sądu Najwyższe-
go z  30  marca 1994 r. (I  PZP 
40/93, OSNCP 1994, nr 12, poz. 
230), sąd ten dopuszcza moż-
liwość uznania roszczenia o 
przywrócenie do pracy zgło-
szone przez pracownika obję-
tego ochroną przed rozwiąza-
niem stosunku pracy z art. 32 
ustawy o związkach zawodo-
wych za bezzasadne, gdy 
okaże się nieuzasadnione ze 
względu na jego sprzeczność 
ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem prawa lub 
zasadami współżycia społecz-
nego. W  takiej sytuacji sąd 
pracy opierając się na art. 4771 
k.p.c.,  może  oddalić  roszcze-
nie o  przywrócenie do pracy 
i zasądzić odszkodowanie. 

Ponadto, w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego i w literatu-
rze prawa pracy przyjmuje się, 
że na podstawie art. 8 k.p. 
w szczególnie uzasadnionych 
wypadkach dopuszczalne jest 
także oddalenie roszczenia 
o przywrócenie do pracy bez 
przyznania odszkodowania, 

pomimo rozwiązania umowy 
bez zgody zarządu zakładowej 
organizacji związkowej.

Bez związku 
z działalnością 
związkową…

Orzeczenia Sądu Najwyż-
szego,  w  których  dopuszczo-
no zastosowanie przez sąd 
pracy art. 4771 k.p.c. w związku 
z art. 8 k.p. w celu zasądzenia 
odszkodowania w miejsce żą-
danego przez pracownika 
przywrócenia do pracy, po-
czątkowo dotyczyły zwykle 

naruszenia przez pracownika 
obowiązków pracowniczych, 
które nie wiązały się bezpo-
średnio z jego działalnością 
związkową, w tym np.: 
∑  spożywania alkoholu w czasie 

i miejscu pracy albo przeby-
wania w czasie i miejscu pracy 
w stanie nietrzeźwości, 

∑  zatajenia rzeczywistego 
sposobu rozwiązania sto-
sunku pracy z poprzednim 
pracodawcą i złożenia w tym 
przedmiocie fałszywego 
oświadczenia, w wyniku 
czego pracownik pobrał 
nienależne wynagrodzenie 
za urlop, zasiłek chorobowy 
i tzw. trzynastą pensję, 

∑   niewłaściwego stosunku do 
współpracowników, przeło-
żonych i petentów urzędu 
zatrudniającego pracownika, 
nagannego zachowania nie-
mającego uzasadnienia 
w pełnionej  funkcji  związ-
kowej i niezwiązanego z jej 
sprawowaniem; nieprze-
strzegania ustalonego po-
rządku pracy, nierzetelnego 
i nieterminowego wykony-
wania poleceń służbowych, 

∑  narażenia pracodawcy na 
duże straty w wyniku oczy-
wistych zaniedbań obowiąz-
ków pracowniczych, 

∑  przywłaszczenia mienia na 
szkodę pracodawcy lub in-
nego pracownika, 

∑  pobicie współpracownika. 
Również orzeczenia, w któ-

rych dopuszczono oddalenie 
w całości powództwa o przy-
wrócenie do pracy (bez zasą-
dzenia w miejsce tego żądania 
odszkodowania) zostały wyda-
ne w sprawach niepozostają-
cych w związku z pełnioną 
przez pracownika funkcją 
związkową. Dotyczyły one 
spożywania alkoholu w miej-
scu pracy lub przebywania 
w miejscu pracy pod wpływem 
alkoholu.

… lub w trakcie 
czynności związkowych 

Z orzecznictwa SN wynika, 
że uchylenie ochrony działa-
czowi  związkowemu  z  powo-
łaniem się na art. 8 k.p. jest 
możliwe także w przypadku 
naruszenia prawa podczas 
wykonywanych przez niego 
czynności związkowych. Klu-
czowy jest tu wyrok SN z 5 lipca 
2012 r. (I PK 58/12, OSNP 
2013/17-18/198), który dał 
nowy impuls w rozważaniach 
nad odpowiedzialnością dzia-
łacza związkowego. W tym wy-
roku SN przyjął, że naruszenie 
prawa w ramach działalności 
związkowej (chodziło o naru-
szenie przepisów dotyczących 
organizacji strajku) może być 

rozważane w kategoriach od-
powiedzialności pracowniczej. 
SN orzekł, że pociągnięcie do 
odpowiedzialności pracowni-
czej za zachowanie związane 
z działalnością związkową jest 
dopuszczalne, jeśli jednocze-
śnie doszło do rażącego naru-
szenia podstawowych obo-
wiązków pracowniczych (art. 
52 § 1 pkt 1 k.p.). Jak wskazał 
SN, w takiej sytuacji warun-
kiem dopuszczalności rozwią-
zania umowy o pracę w trybie 
art. 52 § 1 pkt 1 k.p. nie jest 
samo naruszenie przepisów 
dotyczących organizowania 
strajku, lecz ewentualne jed-
noczesne i powiązane z tym 
naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych. 
Sąd Najwyższy przyjął, że za-
niedbania działacza związko-
wego jako przewodniczącego 
międzyzakładowej organizacji 
związkowej i przewodniczące-
go komisji referendalnej, które 
umożliwiły sfałszowanie wyni-
ków referendum przez dopusz-
czenie znaczącej liczby osób 
nieuprawnionych do głosowa-
nia, czego skutkiem była niele-
galność strajku, może zostać 
uznane za naruszenie obowiąz-
ku dbałości o dobro zakładu 
pracy. Takie zachowanie ze 
swej istoty narusza bowiem 
lub co najmniej zagraża takim 
wartościom (dobrom zakładu), 
jak  prawo  załogi  do  decydo-
wania o strajku, pokój społecz-
ny w zakładzie pracy, majątek 
służący zarówno pracodawcy, 
jak i pracownikom, możliwość 
utrzymania miejsc pracy, pozy-
cja zakładu (przedsiębiorstwa) 
na rynku, stosunki z  kontra-
hentami. 

Stanowisko, zgodnie z któ-
rym zachowanie działacza 
związkowego w związku z wy-
konywanymi czynnościami 
związkowymi może być uzna-
ne za naruszenie obowiązków 
pracowniczych, Sąd Najwyż-
szy zajął też w kolejnych wyro-
kach. W szczególności istotne 
są wypowiedzi SN zamiesz-
czone w wyroku z 24 września 
2013 r. (III PK 90/12, OSNP 
2014/12/167), w którym po 
raz kolejny SN wskazał, że 
naruszenie prawa w ramach 
działalności związkowej przez 
chronionego działacza związ-
kowego może być rozważane 
w kategoriach odpowiedzial-
ności pracowniczej. Sąd Naj-
wyższy podkreślił, że działacz 
związkowy nie przestaje być 
pracownikiem, w związku 
z  czym obowiązuje go prze-
strzeganie podstawowych 
obowiązków pracowniczych 
wymienionych np. w art. 100 
k.p. Ze wskazanego wyroku 
wynika jednak, że nie każde 
naruszenie prawa podczas 
wykonywania czynności 
związkowych  uzasadnia  wy-
łączenie   szczególnej   ochrony 
trwałości stosunku pracy 
działacza związkowego. Klu-
czowy jest stopień tych naru-
szeń. Sąd Najwyższy orzekł 
bowiem, że zorganizowanie 
nielegalnego strajku można 

w  szczególnych okoliczno-
ściach uznać za ciężkie naru-
szenie podstawowych obo-
wiązków pracowniczych, 
zwłaszcza  gdy  skala  nielegal-
ności strajku jest znaczna. 
SN uznał, że zorganizowanie, 
przeprowadzenie  i  kierowa-
nie nielegalnym strajkiem 
może być uznane za narusze-
nie obowiązku dbałości o do-
bro zakładu pracy, w szczegól-
ności gdy strajk był nielegalny 
w znacznym stopniu i zagrażał 
istotnym interesom pracodaw-
cy i załogi. 

Stanowisko SN zajęte w 
tych wyrokach należy odnieść 
odpowiednio do naruszeń 
prawa podczas wykonywania 
innych czynności związko-
wych. Innymi słowy, o ile 
pracownik nie może ponosić 
odpowiedzialności pracowni-
czej za działalność ściśle 
związkową, nawet jeśli doszło 
do naruszenia przepisów, o 
tyle zastosowanie sankcji za 
zachowanie związane z dzia-
łalnością związkową jest do-
puszczalne, jeśli jednocześnie 
dochodzi do naruszenia 
podstawowych obowiązków 
pracowniczych. 

Kiedy sąd odmówi 
przywrócenie do pracy 

Z orzecznictwa SN wynika, 
że rozstrzygnięcie, czy zacho-
wanie działacza związkowego 
w ramach działalności związ-
kowej uzasadniało rozwiąza-
nie z nim umowy o pracę i czy 
wystąpiły prawne przesłanki 
przywrócenia go do pracy, 
wymaga rozpatrzenia kilku 
zagadnień. Po pierwsze, oce-
ny wymaga charakter i zakres 
naruszeń prawa przez działa-
cza związkowego. Po drugie, 
trzeba ustalić, czy wykonując 
czynności związkowe pra-
cownik naruszył obowiązek 
pracowniczy. Po trzecie, w 
razie uznania, że takie naru-
szenie miało miejsce, kluczo-
we jest, czy pracodawca roz-
wiązując stosunek pracy z 
działaczem związkowym na-
ruszył przepisy o ochronie 
przed rozwiązaniem, o której 
stanowi art. 32 ustawy o 
związkach zawodowych. Po 
czwarte, gdy pracodawca na-
ruszył przepisy o ochronie,  a  
pracownik  żąda przywróce-
nia do pracy, sąd kierując się 
dyspozycją art.  4771 k.p.c. 
powinien ocenić, czy roszcze-
nie to jest uzasadnione w 
świetle art. 8 k.p., a w razie 
negatywnej odpowiedzi na to 
pytanie – czy występują prze-
słanki do zasądzenia odszko-
dowania, o  którym mowa w 
art. 56 k.p. 

Oddalenie roszczenia dzia-
łacza związkowego o przy-
wrócenie do pracy, z którym 
pracodawca rozwiązał stosu-
nek pracy z naruszeniem 
przepisów o szczególnej 
ochronie, jest możliwe, gdy 
jego zachowanie było wyjąt-
kowo naganne. 

NADUŻYCIE PRAWA 

Działacz związkowy nie zawsze 
chroniony przed zwolnieniem 
Działalność związkowa nie może być pretekstem nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika w sferach 
niedotyczących sprawowania przez niego funkcji. A naruszenie prawa w ramach działalności związkowej może 
stanowić podstawę odpowiedzialności pracowniczej. 

dr hab. Daniel 
Książek
radca prawny, partner 
zarządzający w BKB 
Baran Książek Bigaj

dr hab. Małgorzata 
Kurzynoga
profesor na Uniwersytecie 
Łódzkim, radca prawny w BKB 
Baran Książek Bigaj

Możliwość rozwiązania stosunku pracy z działaczem związko-
wym, który w ramach działalności związkowej dopuścił się 
rażącego naruszenia podstawowych obowiązków pracowni-
czych, pozostaje w zgodzie z prawem międzynarodowym. 
Ratyfikowana przez Polskę Konwencja nr 87 MOP dotycząca 
wolności związkowej i ochrony praw związkowych z 9 lipca 
1948 r., w art. 8 ust. 1 stanowi, że w wykonywaniu przyznanych 
nią uprawnień pracownicy, pracodawcy i ich odnośne organiza-
cje powinni – podobnie jak inne osoby lub zorganizowane 
zbiorowości – przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów 
prawnych. Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Wolności 
Związkowej MOP zasada, że działacz związkowy nie powinien 
ponosić ujemnych konsekwencji w związku z działalnością 
związku zawodowego, nie oznacza, iż pełnienie funkcji 
związkowej zapewnia mu immunitet przed zwolnieniem 
niezależnie od okoliczności (ILO, Freedom of Association. 
Compilation of decisions of the Committee on Freedom of 
Association, Geneva 2018, § 1122). Jak wskazał Komitet, 
o ile jednym ze sposobów zapewniających ochronę osób 
pełniących funkcję związkową jest przepis zakazujący ich 
zwolnienia – czy to w trakcie kadencji, czy przez pewien okres 
po jej upływie – o tyle nie dotyczy on przypadków ciężkiego 
naruszenia obowiązków (serious misconduct). 
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  Sąd może oddalić roszczenie 
o przywrócenie do pracy działacza 
związkowego, który został 
zwolniony z naruszeniem przepisów 
o szczególnej ochronie, gdy jego 
zachowanie było wyjątkowo naganne 
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