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ROKOWANIA W ROZWIZYWANIU
SPORÓW ZBIOROWYCH
Fundamentalnymi zasadami wspódziaania partnerów spoecznych na szczeblu zakadu pracy s z jednej strony zapobieganie powstawaniu sporów, z drugiej za, w sytuacji zaistnienia zatargu, powinno eliminowania rozbie nych
stanowisk w sposób polubowny. Realizacji tych e celów su y szereg rozwiza
instytucjonalnych opierajcych si na zasadzie dialogu spoecznego1. Ustawa
o rozwizywaniu sporów zbiorowych2 wskazuje na rokowania3, mediacj i arbitra , jako na procedury o charakterze pokojowym4.
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1
Zob. J. MCINA (red.), Dialog spoeczny na poziomie zakadu pracy. Midzy zasadami a realiami, Warszawa 2009.
2
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwizywaniu sporów zbiorowych, Dz. U. Nr 55, poz. 236
z pón. zm. [dalej: u.r.s.z.].
3
Poj cia „rokowania zbiorowe” i „negocjacje zbiorowe” w dosownym znaczeniu s to same.
W niniejszym opracowaniu b d u ywane zamiennie. W pimiennictwie podkrela si , e negocjacje zbiorowe to szczególny rodzaj pertraktacji dotyczcych zbiorowych stosunków pracy. Oczywicie w doktrynie zwraca si te uwag na to, e rokowania zbiorowe nie s równoznaczne na
gruncie u.r.s.z. z negocjacjami zbiorowymi. Zob. R. JURKOWSKI, Negocjacje zbiorowe, kiedy,
o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem pracowników, Warszawa 2000, s. 18-19;
B. CUDOWSKI, Rola pastwa w rozwizywaniu sporów zbiorowych, PiP 1994, nr 10, s. 67.
4
Takie wyodr bnienie polubownych metod rozwizywania sporów jako rokowa , mediacji
i arbitra u miao swój pocztek ju w latach siedemdziesitych w Stanach Zjednoczonych. Zostao
przyj te przez kraje Unii Europejskiej. Ich wspóln cech jest wola rozwizania powstaej sytuacji
na drodze pozasdowej. Ponadto na gruncie mi dzynarodowego prawa pracy, polubowne rozwi-
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W niniejszym opracowaniu zostanie omówiona instytucja rokowa , b dca
obligatoryjnym sposobem rozwizaniu sporu zbiorowego. Po przedstawieniu
definicji, przedmiotu i stron sporu zbiorowego, przedmiotem analiz b dzie najpierw istota i zasady rokowa , a nast pnie wszcz cie, przebieg i sposoby zako czenia rokowa w rozwizywaniu sporów zbiorowych.

1. DEFINICJA, PRZEDMIOT I STRONY SPORU ZBIOROWEGO

Zgodnie z art. 1 u.r.s.z., spór zbiorowy to konflikt pomi dzy pracownikami
a pracodawc5. Mo e dotyczy warunków pracy, pac, wiadcze socjalnych oraz
praw i wolnoci zwizkowych pracowników lub innych grup, którym przysuguje
prawo zrzeszania si w zwizkach zawodowych. Przedmiot sporu zbiorowego zosta zdefiniowany w sposób ogólny6. Wymienia si jedynie kategorie spraw, których spór mo e dotyczy , a brakuje wskazania dotyczcego rodzajów da , jakie
mog by formuowane przez stron pracownicz wszczynajc spór zbiorowy.
W dyspozycji przepisu nie sposób równie znale odpowiedzi na pytanie, co
mo e by treci da i jakie jest poj cie interesu pracowniczego7.
Definicji przedmiotu sporu zbiorowego nie sformuowano wprost równie
w prawie europejskim. W Karcie Praw Podstawowych z dnia 14 grudnia
2007 r.8 jest mowa jedynie o konflikcie interesów (art. 28), a w Zrewidowanej
Europejskiej Karcie Spoecznej z dnia 3 maja 1996 r.9, która znowelizowaa Europejsk Kart Spoeczn z 1961 r.10, zobowizuje si pa stwa do popierania
dobrowolnych konsultacji i negocjacji mi dzy pracodawcami i pracownikami,
zywanie zatargów zbiorowych to – inaczej mówic – sposoby na zapobieganie strajkom i lokautom.
A. JAKUBIAK-MIROCZUK, Alternatywne a sdowe rozstrzyganie sporów, Warszawa 2008, s. 20.
5
W systemie ustawodawstwa polskiego spory zbiorowe dziel si na spory o prawo i spory o interesy. K.W. BARAN, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 391. Zob. G. GODZIEWICZ, Spory zbiorowe, Toru 1991; K.W. BARAN, Spór indywidualny a spór zbiorowy w prawie
pracy, [w:] G. GODZIEWICZ (red.), Zbiorowe prawo pracy w spoecznej gospodarce rynkowej,
Toru 2000, s. 224.
6
Przepis ten nie zawiera definicji zatargu pracy. Gówne znaczenie regulacji zawartej w tym
przepisie sprowadza si do tego, e m.in. pa stwo ustanawia katalog dozwolonych przez prawo
przyczyn zatargów pracy. W. MASEWICZ, Ustawa o zwizkach zawodowych. Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych, Warszawa 1998, s. 133-134.
7
Zob. H. LEWANDOWSKI, Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych. Komentarz, [w:]
Z. SALWA (red.), Prawo pracy, t. III, Warszawa 2008, s. III/E/ 152-153.
8
Dz. Urz. UE C z 2007 r. nr 303.1.
9
European Social Charter, Strasbourg 2005.
10
Dz. U. 1999, Nr 6, poz. 87.
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a tak e ich organizacjami, w celu regulacji warunków zatrudnienia w drodze
ukadów zbiorowych pracy (art. 6 ust. 2)11.
Nale y zaznaczy , e definicje ustawowe przedmiotu sporów zbiorowych
spotykamy w prawodawstwie niektórych pa stw. S one zró nicowane, ale
w ka dym przypadku zawieraj zazwyczaj niewielk liczb ogólnie sformuowanych kryteriów w zakresie ustalenia przedmiotu sporu zbiorowego12. Taka
konstrukcja usuwa wtpliwoci interpretacyjne i pozwala odpowiedzie na pytanie, czy konkretne dania pracowników nale y zakwalifikowa do przedmiotu
sporu zbiorowego.
Na gruncie obowizujcej w Polsce ustawy o rozwizywaniu sporów zbiorowych przedmiotem sporu zbiorowego mo e by realizacja interesów pracowników w aspekcie warunków pracy13, jak i tre stosunków pracy, czyli nie tylko
okolicznoci wiadczenia pracy, ale równie w znaczeniu szerszym – wszelkie
czynniki determinujce bezporednio bd porednio tre stosunku pracy14.
W przypadku warunków pacowych mo na mówi o wszelkich kwestiach
dotyczcych wysokoci wynagrodze i innych wiadcze zwizanych z prac,
form wynagradzania, jego skadników15. Przedmiotem sporów zbiorowych pracy mog by m.in. sprawy dotyczce polityki pacowej, rozdziau rodków
finansowych przyznanych np. na podwy k wynagrodze , podziau kompetencji
podmiotów uprawnionych do decydowania o podziale tych rodków, ustalanie
struktur wynagrodze za prac oraz przyznawanie uprawnie do wiadcze majtkowych niezaliczanych do skadników wynagrodzenia za prac : odpraw, deputatów, dodatków, wiadcze rekompensujcych, wypat gwarancyjnych16.

11

Nie we wszystkich pa stwach europejskich definiuje si przedmiot sporu zbiorowego. Zazwyczaj zakres tego poj cia wypracowuje praktyka orzecznicza.
12
B. CUDOWSKI, Spory zbiorowe w polskim prawie pracy, Biaystok 1998, s. 53.
13
Od warunków pracy nale y odró ni kodeksowe poj cie „warunki umowy o prac ”. Podstawowym argumentem dla potwierdzenia tej tezy nieuznania warunków umowy o prac za warunki pracy
jest wyszczególnienie przez ustawodawc w art. 1 u.r.s.z. pac, jako odr bnej od warunków pracy
przyczyny sporu zbiorowego. A.M. WITKOWSKI, Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych, [w:]
J. WRATNY, K. WALCZAK, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 276-278.
14
Zob. J. BORUTA, Z. GÓRAL, Z. HAJN, Komentarz do ustaw o: zwizkach zawodowych, organizacjach pracodawców, zbiorowych sporach pracy, ód 1992, s. 102; K.W. BARAN, Zbiorowe
prawo pracy, s. 392-393.
15
A. MAREK, Spory zbiorowe. Obowizujce etapy i procedury, „Su ba Pracownicza” 2009,
nr 2, s. 1.
16
A.M. WITKOWSKI, Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych, s. 278-283. Zakres sporów
o kwestie pacowe obejmuje szeroki katalog spraw. Przykadowo – orzecznictwo Sdu Najwy szego wskazao, e spór o okrelenie podstawy obliczenia szczegóowego skadnika wynagrodzenia
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Przedmiotem sporu zbiorowego mog by równie wiadczenia socjalne.
Wedug K.W. Barana, obowizujce ustawodawstwo pracy nie precyzuje jednoznacznie tego poj cia. Odwoujc si jednak do art. 2 ust. 1 ustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych17, mo na wnioskowa , e w zakres wchodz wiadczenia rzeczowe bd pieni ne pracodawców na cele zwizane m.in.
z wypoczynkiem pracowników, zakadow dziaalnoci kulturalno-owiatow,
pomoc materialn dla pracowników, budownictwem mieszkaniowym. Chodzi
tu jednak o prawa socjalne zbiorowe. Wedug dyspozycji art. 4 u.r.s.z., nie jest
dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych
da pracowniczych, je eli ich rozstrzygni cie jest mo liwe w post powaniu
przed organem rozstrzygajcym spory18.
W sporach zbiorowych, których przedmiotem s prawa i wolnoci zwizkowe, nale y zwróci uwag na okoliczno , e ustawodawca rozdzieli te dwa
poj cia, tj. prawa i wolnoci. Ró nica polega gównie na tym, e dziaania podejmowane w granicach dozwolonej przez prawodawc wolnoci, niekoniecznie
musz mie swoj podstaw prawn w regulacjach prawa pozytywnego, podczas gdy uprawnienie dla swojej skutecznoci musi posiada tytu prawny19.
W zwizku z tym spór mo e dotyczy wolnoci niezapisanych w ustawach oraz
praw, które maj swoje umocowanie w przepisach prawnych.
W sporze mi dzy organizacjami pracowników i pracodawc mog pojawi
si tak e zatargi niewynikajce wprost z art. 1 u.r.s.z. Do takich nale  konflikty o charakterze organizacyjnym, np. wprowadzenie i realizacja zakadowego regulaminu pracy. Jednak nie wszystkie spory pomi dzy organizacjami
pracowników a pracodawc s traktowane jako spory zbiorowe. Przykadowo –
ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych nie przewiduje mo liwoci
wszcz cia i kontynuowania sporu zbiorowego w przypadku dokonywania przez
pracodawc zwolnie grupowych. W wyroku Sdu Najwy szego z 5 marca
2009 r. stwierdzono, e przepisy ustawy o rozwizywaniu sporów zbiorowych
nie odnosz si do trybu wypowiadania umów o prac 20. Wobec wielorakich
wtpliwoci interpretacyjnych, które dania strony pracowniczej nale y zakwa-

górników, jakim jest dodatkowa nagroda roczna (tzw. 14. pensja), jest sporem zbiorowym pracy.
Wyrok SN z dnia 18 kwietnia 1994 r., KAS 1/94, OSNP 1994, nr 12, poz. 201.
17
Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych, Dz. U.
1996, Nr 70, poz. 335 z pón. zm.
18
K.W. BARAN, Zbiorowe prawo pracy, s. 394.
19
Uchwaa SN z dnia 15 padziernika 1992 r., I PZP 35/92, OSNC 1993, nr 1-2, poz. 3.
20
II PK 146/08, MPP 2009, nr 7, s. 338.
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lifikowa do przedmiotu sporu zbiorowego, zasadn wydaje si koncepcja przyj cia za przedmiot sporu zbiorowego ka dego sporu dotyczcego zbiorowych
praw i interesów pracowniczych, którego stronami s wycznie pracodawcy
i pracownicy21. Natomiast opierajc si na ustawie o rozwizywaniu sporów
zbiorowych, nie mog by spory dotyczce innej materii, ni wskazana lub toczce si pomi dzy innymi podmiotami22.
Spór zbiorowy dotyczy okrelonej zbiorowoci, interesów wi kszej grupy
pracowników, z reguy caej lub cz ci zaogi zakadu pracy. Pracownik jako
jednostka nie mo e by stron i nie mo e inicjowa sporu zbiorowego23. Prawa
i interesy zbiorowe pracowników wskazane w art. 1 u.r.s.z. na podstawie art. 2
ust. 1 s reprezentowane przez zwizki zawodowe24. Natomiast na podstawie
art. 2 ust. 2 u.r.s.z. prawa i interesy pracodawców w sporach zbiorowych s reprezentowane przez waciwe organizacje pracodawców25.
Drug stron sporu zbiorowego jest pracodawca. Przepisy prawne dotyczce
udziau zwizku zawodowego w sporze zbiorowym reguluj równie prawa
pracodawców i organizacji pracodawców do prowadzenia sporu zbiorowego.
Nie istniej w tym zakresie dodatkowe normy prawne. Pracodawca nie mo e
by równie inicjatorem sporu zbiorowego26.
21

M. LEWANDOWICZ-MACHNIKOWSKA, A. GÓRNICZ-MULCAHY, Mediacja w sporze zbiorowym,
„ADR. Mediacja i Arbitra ” 2011, nr 2, s. 51.
22
E. WRONIKOWSKA, P. NOWIK, Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2008, s. 132.
23
J. OYSKI, Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism, Warszawa 2011, s. 22.
24
Zob. ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o zwizkach zawodowych, Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 854
z pón. zm. [dalej: u.z.z.]. Zgodnie z art. 1 u.z.z., zwizek zawodowy jest dobrowoln i samorzdn
organizacj ludzi pracy, powoan do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. W rozumieniu art. 1 ust. 2 u.z.z. zwizek zawodowy jest niezale ny w swojej dziaalnoci
statutowej od pracodawców, administracji pa stwowej i samorzdu terytorialnego oraz od innych
organizacji. Artyku 12 Konstytucji RP zawiera fundamentaln gwarancj wolnoci tworzenia i dziaania zwizków zawodowych. Konkretyzuje i rozwija j art. 59 Konstytucji RP, stanowic m.in., e:
zapewnia si wolno zrzeszania si w zwizkach zawodowych, organizacjach spoeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców; zwizki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje maj prawo do rokowa , w szczególnoci w celu rozwizywania sporów zbiorowych oraz zawierania ukadów zbiorowych pracy i innych porozumie . Zwizkom zawodowym przysuguje prawo
organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach okrelonych w ustawach.
25
Prawo Unii Europejskiej nie definiuje wprost zakadowej organizacji zwizkowej. Jednak na
podstawie art. 28 Karty Praw Podstawowych pracownicy i pracodawcy lub ich odpowiednie organizacje maj zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi prawo do
negocjowania i zawierania ukadów zbiorowych pracy na odpowiednich poziomach, a tak e do podejmowania w przypadku konfliktu interesów dziaa kolektywnych, w tym strajku, w obronie
swoich interesów.
26
M. LEWANDOWICZ-MACHNIKOWSKA, A. GÓRNICZ-MULCAHY, Mediacja, s. 52.
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Opanowywanie sporów zbiorowych, zgodnie z ustaw o rozwizywaniu
sporów zbiorowych, odbywa si przy wykorzystaniu konstrukcji Mult-Steps.
Pierwszym i obligatoryjnym etapem s rokowania27.

2. ISTOTA I ZASADY ROKOWA
W ROZWIZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH
Celem procesu likwidowania zatargu zbiorowego jest próba pogodzenia
przeciwstawnych da stron. Dokonuje si to poprzez rozwizanie konfliktu
w sposób polubowny wedug z góry okrelonych zasad, zmierzajce do trwaej
eliminacji sytuacji konfliktowej, lub poprzez jego rozstrzygni cie, czyli zako czenie konfliktu w sposób „siowy”28.
Ze wzgl du na metody likwidowania sporów zbiorowych ustaw o rozwizywaniu sporów zbiorowych mo na podzieli na dwie cz ci. Pierwsza dotyczy
tzw. irenicznych sposobów likwidowania zatargów, pod poj ciem których rozumie si ka dy rodzaj post powania zmierzajcy do pokojowego zako czenia
sporu zbiorowego, bez uciekania si do u ycia przymusu, zwaszcza ekonomicznego bd organizacyjnego29. Druga swym zakresem znaczeniowym obejmuje nieireniczne sposoby rozwizania sporów zbiorowych, których cech charakterystyczn jest przymus ekonomiczny, organizacyjny lub psychologiczny,
wywierany na drug stron z zamierzeniem uzyskania zgody na postulaty stawiane w sporze30.
W myl art. 8 i 10 u.r.s.z. spór zaczyna si od prób jego rozwizania pomi dzy stronami na drodze w pierwszej kolejnoci obligatoryjnych rokowa 31.
27

A. KALISZ, A. ZIENKIEWICZ, Mediacja sdowa i pozasdowa. Zarys wykadu, Warszawa
2014, s. 86-87.
28
Zob. I.L. HOROWITZ, Foundations of Political Sociology, Nowy Jork 1972, s. 392; A. KORYBSKI, Alternatywne rozwizywanie sporów w USA. Studium teoretycznoprawne, Lublin 1993, s. 31-32.
29
W europejskich pa stwach poza rokowaniami, mediacj i arbitra em istniej tak e inne metody irenicznego rozwizywania sporów, tzw. hybrydowe metody zawierajce elementy typowe dla
poszczególnych podstawowych sposobów, jak np. koncyliacje b dce swoistym poczeniem arbitra u i mediacji, w których, w przeciwie stwie do mediacji podmiot trzeci formuuje propozycj
zaatwienia sporu. Zob. A. KORYBSKI, Alternatywne rozwizywanie sporów, s. 115; K. KLOC,
Rozwizywanie sporów zbiorowych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzgldnieniem roli alternatywnych metod rozwizywania konfliktów, Warszawa 2012, s. 36-37.
30
K.W. BARAN, Prawo pracy, Kraków 2005, s. 644.
31
Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.r.s.z., na skutek zako czenia niepowodzeniem procedury mediacji,
podmiot prowadzcy spór zbiorowy w interesie pracowników mo e podj prób rozwizania sporu
przez poddanie go rozstrzygni ciu kolegium arbitra u spoecznego.
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Na gruncie prawa cywilnego rokowania to inaczej negocjacje w celu zawarcia
umowy, porozumienia. W prawie mi dzynarodowym poj cie rokowa zbiorowych w szerokim znaczeniu to wszelkie negocjacje mi dzy pracodawc, grup,
organizacj lub organizacjami pracodawców a zwizkiem zawodowym lub
zwizkami zawodowymi, których celem jest okrelenie warunków zatrudnienia
lub regulacji stosunków mi dzy pracodawcami i pracownikami lub mi dzy pracodawcami i ich organizacjami a zwizkami zawodowymi32. Aktualnie Mi dzynarodowa Organizacja Pracy posuguje si znaczeniem w szym, obejmujc
tym poj ciem negocjowanie warunków pracy i warunków umów o prac 33. Celem
rokowa w wietle przytoczonych regulacji jest przede wszystkim zawarcie ukadu zbiorowego pracy, wi cego strony i osoby nimi obj te, w których imieniu
ukad zosta zawarty. Rezultat ten mo e by osigni ty w drodze ustawowej lub
umownej w zale noci od porzdku prawnego konkretnego kraju34.
W Polsce zasadnicz rol rokowa jest ugodowe zaatwienie sporu35. S one
jednym ze sposobów za egnania problemów w „sferze stosunków pracy” powstaych w zakadzie pracy, umo liwiajc stronom bezporedni kontakt na etapie
zatargu. W pa stwach europejskich rokowania postrzega si równie jako szerszy proces ksztatowania stosunków pracy tak, by nie doszo w ogóle do jakiegokolwiek sporu36. S one traktowane jako element dwustronnej komunikacji
pomi dzy stronami dialogu spoecznego37.
Negocjacje zbiorowe to rozmowy mi dzy zwizkami zawodowymi i pracodawcami w zakresie warunków zatrudnienia pracowników, praw i obowizków
zwizków zawodowych38. Ten sposób prowadzenia sporu polega na wymianie
informacji, które su  podejmowaniu decyzji prowadzcych do uzgodnienia
32

Art. 2 Konwencji MOP nr 154 z dnia 11 sierpnia 1983 r. Tekst jednolity Konwencji MOP na
http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k154.html [dost p: 30 marca 2014].
33
Zob. B. GERNIGON, A. ODERO, H. GUIDO, Collective Bargaining: ILO standards and the principles of the supervisory bodies, Genewa 2000, s. 9-13, 75-77.
34
Zob. pkt 3 zalecenia 91/1951 MOP.
35
Zob. M.H. KURTASZ, A. MAREK, K. MULARCZYK, Postpowanie pojednawcze a postpowanie mediacyjne, „ADR Arbitra i Mediacja” 2011, nr 1, s. 19-38.
36
B. SKULIMOWSKA, Procedury pojednawstwa i rozjemstwa w zatargach zbiorowych (studium
porównawcze), Warszawa 1982, s. 30-31.
37
Zob. J. OYSKI, Pracodawca a zwizki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa
pracy, Warszawa 2011, s. 22-28.
38
„Przedmiotem dialogu spoecznego, prowadzonego mi dzy organizacjami pracodawców
i zwizkami zawodowymi s kwestie dotyczce stosunków zawodowych: warunków pracy, pac,
wiadcze socjalnych oraz przestrzeganie praw i wolnoci partnerów spoecznych, a tak e ich wzajemnych zobowiza ” (MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ, Rozwizywanie sporów zbiorowych, Warszawa 2015, s. 5.
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interesów ró nych stron, co skutkuje m.in. zawarciem porozumienia39. Maj one
swoj podstaw m.in. w Deklaracji Filadelfijskiej dotyczcej celów i zada
Mi dzynarodowej Organizacji Pracy z 10 czerwca 1944 r.40 W prawie polskim
wprost art. 20 Konstytucji RP uznaje dialog partnerów spoecznych za jeden
z filarów ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej. Ustawa zasadnicza wskazuje,
e jest on instrumentem realizacji idei spoecznej gospodarki rynkowej. T ogóln
dyrektyw normatywn precyzuje art. 59 ust. 2 Konstytucji RP, przyznajc
zwizkom zawodowym i pracodawcom prawo do rokowa . W wietle postanowienia art. 59 ust. 2 szczególn rol odgrywaj negocjacje prowadzone przez
partnerów spoecznych w celu rozwizania sporów zbiorowych pracy oraz zawarcia ukadów zbiorowych. adna ze stron nie ma w sferze normatywnej mo liwoci uchylenia si od podj cia rozmów. Zasada dialogu spoecznego jest cile
powizana z instytucj rokowa zbiorowych i najpeniej si w nich wyra a.
Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych nie definiuje rokowa pomi dzy pracodawc a zwizkami zawodowymi. W literaturze przedmiotu rokowania definiuje si jako proces wzajemnego komunikowania si poszczególnych grup interesów. S jednym z wielu rodków su cych zapewnieniu tzw.
pokoju spoecznego i przejawem gry w walce o dobra i interesy mi dzy uczestnikami zainteresowanymi w rozdziale tych dóbr41.
Istot rokowa jest umo liwienie stronom sporu zbiorowego bezporednich
negocjacji w sprawie da zgoszonych przez zwizek zawodowy, które maj
na celu przedu enie pokoju spoecznego w zbiorowych stosunkach pracy.
W trakcie rokowa i bezporednich negocjacji zwizki zawodowe nie mog
organizowa akcji protestacyjnych, szczególnie strajków42. W okresie prac nad
treci u.r.s.z. przyj to, e celem tej konstrukcji prawnej powinno by stworzenie mechanizmu zapobiegajcego eskalacji budowania konfliktowej atmosfery mi dzy stronami. Ratio legis przepisów prawnych jest odsuni cie strajku
jako narz dzia nacisku. Procedura obowizkowych rokowa stron sporu powinna by wszczynana po odrzuceniu przez pracodawc któregokolwiek z da
zgoszonych przez organizacj zwizkow, je eli nie zostan uwzgl dnione
wszystkie dania w terminie okrelonym w wystpieniu43.

39

Zob. M. JARUS, Problemy porozumiewania si, „Polityka Spoeczna” 1991, nr 11, s. 26-27.
Zob. http://www.mop.pl/html/index1.html#miedzynarodowe_standardy/deklaracja_filadelfij
ska. htm [dost p: 30.03.2014].
41
W. MASEWICZ, Ustawa o zwizkach zawodowych, s. 164.
42
A.M. WITKOWSKI, Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych, s. 331.
43
Zob. H. LEWANDOWSKI, Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych, s. III/ E/158-28-30.
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Ponadto celem rozwiza przyj tych w u.r.s.z. jest stworzenie ram prawnych
i instytucjonalnych dla prowadzenia dialogu spoecznego i rozwizywania
konfliktów w gospodarce rynkowej w obszarze zbiorowych stosunków pracy
poprzez rozmow strony pracowniczej i pracodawcy44. Pracodawca mo e jedynie odmówi ich zastosowania w sytuacji, gdy dania nie mieszcz si
w przedmiocie sporu zbiorowego lub zostay zgoszone przez podmiot nieb dcy zwizkiem zawodowym45. Po dane jest, by negocjacje mi dzy pracodawc a zwizkiem zawodowym prowadzi a do momentu, w którym istnieje
jeszcze szansa na osigni cie porozumienia46.
Art. 8 u.r.s.z. nie wprowadza zasad zachowywania si stron podczas rokowa , doboru reprezentacji interesów stron zaanga owanych w spór zbiorowy
oraz metod i technik prowadzenia rokowa . Ustawowa konstrukcja prawna wymaga jedynie, aby na ka dym etapie irenicznego rozwizywania zatargu, tak e
podczas rokowa , nie podejmowano i nie prowadzono bezprawnych dziaa
blokujcych ich przebieg. Niedopenienie powy szego obowizku umo liwia
zakadowej lub ponadzakadowej organizacji zwizkowej zorganizowanie strajku bez wyczerpania formuy post powania su cego pokojowemu zako czeniu
sporu zbiorowego47. Ka dorazowo strony powinny rozpocz rokowania najszybciej, jak to tylko jest mo liwe i bez jakiejkolwiek nieuzasadnionej zwoki48.
Obecne regulacje prawne dotyczce przebiegu negocjacji s niewystarczajce. Ustawodawca nie wprowadzi zasady, e na stronach uczestniczcych
w rozmowach ci y ustawowy obowizek prowadzenia ich w dobrej wierze, co
ma miejsce przy prowadzeniu rokowa „ukadowych” w trybie art. 2413 § 1 k.p.
Nie ulega jednak adnej wtpliwoci, e ta metoda rozwizywania zatargu
powinna by prowadzona zgodnie z art. 2413 § 1 k.p., z poszanowaniem susznych interesów drugiej strony oraz z nienaruszaniem dóbr osobistych osób
w niej uczestniczcych49. W pimiennictwie wskazuje si , e na tym etapie
44

Tam e.
Zob. J. OYSKI, Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych, s. 53-59.
46
Zob. K.W. BARAN, Zbiorowe prawo pracy, s. 412-413.
47
A.M. WITKOWSKI, Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych, s. 331.
48
K.W. BARAN, Zbiorowe prawo pracy, s. 409-411.
49
B. CUDOWSKI, Pozycja prawna stron sporu zbiorowego pracy, [w:] A.M. WITKOWSKI
(red.), Ochrona praw czowieka w wietle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia spoecznego.
Referaty i wystpienia wygoszone na XVII Zje dzie Katedr/Zakadów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Spoecznego, Kraków 7-9 maja 2009 r., Warszawa 2009, s. 210; TENE, Model rozwizywania sporów zbiorowych, [w:] G. GODZIEWICZ (red.), Zbiorowe prawo pracy w spoecznej
gospodarce rynkowej, s. 245-246.
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powinno unika si podejmowania dziaa majcych na celu wstrzymywanie
lub utrudnianie negocjacji, poprzez np. umylne ich przedu anie, cz ste i nieuzasadnione zmiany negocjatorów, przekazywanie nieprawdziwych bd niepenych informacji, nieudzielanie odpowiedzi na propozycje partnerów, odrzucanie wszelkich konstruktywnych propozycji rozwizania sporu. W praktyce
dobra wiara w toku rokowa sprowadza si do zasad rzetelnoci, lojalnoci,
uczciwoci i racjonalnoci da . Reguy te maj charakter postulatów de lege
lata. Wprost za pomoc rodków prawnych nie mo na wymusi ich przestrzegania50.

3. WSZCZCIE, PRZEBIEG I SPOSOBY ZAKOCZENIA ROKOWA
Na podstawie art. 7 ust. 1 u.r.s.z. spór zbiorowy istnieje od dnia wystpienia
przez podmiot reprezentujcy interesy pracownicze do pracodawcy z daniami,
je eli pracodawca nie uwzgl dni wszystkich da w terminie okrelonym
w wystpieniu, nie krótszym jednak ni 3 dni. Termin trzydniowy nale y liczy
zgodnie z art. 111 § 1 k.c., w myl którego termin wyznaczony w dniach ko czy
si z upywem ostatniego dnia. Na podstawie art. 111 § 2 k.c. dnia wpywu dania nie uwzgl dnia si , a je eli termin upywa w dniu ustawowo wolnym, to
liczy si dzie nast pny wedug zasady wyra onej w art. 115 k.c. W rozumieniu
art. 8 u.r.s.z. pracodawca podejmuje niezwocznie rokowania w celu rozwizania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiajc równoczenie o powstaniu
sporu waciwego Okr gowego Inspektora Pracy. Powiadomienie waciwego
Okr gowego Inspektora Pracy nie powinno mie istotnego wpywu na sytuacj
prawn i negocjacyjn pracodawcy51. Jednak brak zgoszenia sporu mo e skutkowa poniesieniem odpowiedzialnoci z tytuu naruszenia ustawy i tym samym
wystpieniem przez ten organ do sdu o nao enie grzywny na pracodawc 52.
Aby powsta spór zbiorowy, a co za tym idzie – doszo do zapocztkowania
rokowa , zwizek zawodowy zobowizany jest do wysuni cia da wobec
pracodawcy obj tych zakresem znaczeniowym uj tym w art. 1 u.r.s.z. Art. 1

50

. PISARCZYK, Ustawowa procedura rozwizywania sporów zbiorowych, [w:] K.W. BARAN
(red.), Zarys systemu prawa pracy, t. V: Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2014, s. 618-619.
51
Zob. J. ZOYSKI, Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych, s. 54; B. SKULIMOWSKA,
Tryb i procedury rozwizywania zatargów zbiorowych w Polsce na tle porównawczym, Warszawa
1992, s. 23-24.
52
Art. 26 ust. 1 pkt 2 u.r.s.z.

ROKOWANIA W ROZWIZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH

43

u.r.s.z. nie nakada na pracodawc obowizku uwzgl dnienia stanowiska strony
zwizkowej, pozostawiajc t kwesti jego autonomicznemu uznaniu.
Wystpienie zwizku zawodowego mo e by przedstawione na pimie lub
ustnie, chocia dla celów dowodowych po dana jest forma pisemna. Dopuszczalna jest równie droga emailowa53. dania powinny by konkretne, a termin
do ich uwzgl dnienia okrela zwizek zawodowy inicjujcy spór. Nie mo e on
by krótszy ni 3 dni. Spór zbiorowy powstaje nie z dniem samego wystpienia
przez zwizek zawodowy z daniami, lecz dopiero w momencie odrzucenia ich
przez pracodawc lub w przypadku braku odpowiedzi pracodawcy – z upywem
terminu wyznaczonego przez zwizek zawodowy. Je eli pracodawca zaakceptuje dania zwizku zawodowego, to trac one charakter sporny i nie dochodzi
do wystpienia zatargu54.
Termin powstania sporu zbiorowego jest istotny z punktu widzenia
ustalenia pocztku procedury rozwizywania sporu przewidzianej ustaw.
Dopiero z tym dniem wyst puje obowizek pracodawcy do niezwocznego
podj cia negocjacji oraz zawiadomienia waciwego okr gowego inspektora
pracy o zaistniaym sporze w myl art. 8 u.r.s.z. Rokowania powinny by zapocztkowane w takim czasie, eby nie mo na byo pracodawcy postawi zarzutu zwoki w rozpocz ciu rozmów ze zwizkami zawodowymi wszczynajcymi zatarg55. Kiedy pracodawca nie odnosi si w jakimkolwiek wzgl dzie
do da zwizków zawodowych, to zgodnie z ustaw z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny56, a konkretnie z art. 682 k.c. (je eli przedsi biorca
otrzyma od osoby, z któr pozostaje w staych stosunkach gospodarczych,
ofert zawarcia umowy w ramach swojej dziaalnoci), brak niezwocznej
odpowiedzi poczytuje si za przyj cie oferty57. W takiej sytuacji bierne zachowanie po upywie wskazanego przez zwizek zawodowy terminu nale y
traktowa jako odrzucenie da w caoci58.
53

Zob. A.M. WITKOWSKI, Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych, s. 327, K.W. BARAN,
Zbiorowe prawo pracy, s. 413.
54
J. OYSKI, Pracodawca a zwizki zawodowe, s. 34.
55
K.W. BARAN, Zbiorowe prawo pracy, s. 412.
56
Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93.
57
Zob. A.M. WITKOWSKI, Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych, s. 327; J. OYSKI,
Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych, s. 55.
58
K.W. BARAN, Zbiorowe prawo pracy, s. 412. Por. A.M. WITKOWSKI, Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych, s. 327, autor twierdzi, e brak reakcji pracodawcy nie mo e by interpretowany ani jako wyra enie zgody na zaspokojenie przedstawionych da w sytuacji, w której
móg i powinien wyrazi swoje stanowisko, ani jako odmowa wyra enia zgody na zaspokojenie
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Negocjacje mog by jawne lub z okrelonym stopniem poufnoci, o czym
decyduj strony sporu. To samo dotyczy terminu i miejsca rozpocz cia rokowa , które powinny by przedmiotem wspólnych uzgodnie . Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych pozostawia stronom sporu dowolno w ustaleniu
tych kwestii, a tak e skadu zespou negocjacyjnego i sposobu prowadzenia rokowa . Z kolei czas trwania negocjacji zbiorowych mo e, ale nie musi by
cile ustalony. Przepisy prawa pracy nie precyzuj – nawet porednio –
terminu zako czenia negocjacji59. Postuluje si zatem okrelenie przez strony na
wst pie, na mocy odr bnego porozumienia, czasu w jakim b d prowadzone rokowania60. Ponadto przedmiotem wzajemnych ustale mo e by równie miejsce negocjacji61.
W prawodawstwie europejskim jak i w u.r.s.z. nie wprowadzono regulacji
dotyczcych poszczególnych etapów rokowa . Ich sposób przeprowadzenia
pozostawia si stronom sporu, które cz sto przedmiotow kwesti ustalaj na
mocy wasnych porozumie . W literaturze przedmiotu podkrela si , e na wybór stosownej procedury rokowa ma wpyw wiele czynników. S to m.in.:
kompetencje i nastawienie uczestników zatargu, charakter spornego przypadku,
wspólne wst pne ustalenia, zaakceptowanie przez wi kszo uczestniczcych
osób, wedug jakiego schematu b d prowadzi rozmowy62.
W praktyce stosowania negocjacji zbiorowych, dokonuje si ich podziau
na poszczególne etapy. Wedug jednego kryterium, w rokowaniach nale y
uwzgl dni trzy gówne etapy: w pierwszym – ustala si problemy, w drugim –
rozpoznaje si ich zakres, a w trzecim – stara si wypracowa zadowalajce
strony rozwizanie63. Inny charakter ma klasyfikacja zaproponowana w Stanach
Zjednoczonych. Przedmiotowy podzia przewiduje osiem etapów rokowa :
wybór miejsca przeprowadzenia negocjacji, ustalenie ich planu i zdefiniowanie
zgoszonych da , kojarzona z brakiem zaprzeczenia. Zgodnie z tym pogldem, zaistnienie sporu
zbiorowego jest uzale nione od odniesienia si pracodawcy do zgoszonych da . Przyj cie zgoszonych da , wyra enie gotowoci ich zaspokojenia sprawia, i spór zbiorowy nie wystpi.
Odmowa zaspokojenia wszystkich zgoszonych da albo ich cz ci sprawia, e materializuje si
warunek, od którego art. 7 ust. 1 ustawy uzale nia pocztek sporu zbiorowego.
59
S. BORKOWSKA, Negocjacje zbiorowe, Warszawa 1997, s. 215.
60
W. MASEWICZ, Ustawa o zwizkach zawodowych, s. 166.
61
Na gruncie Rady Europy postulaty w zakresie terminu, miejsca i czasu rokowa wypracowa
Komitet Niezale nych Ekspertów. K. WALCZAK, Zbiorowe prawo pracy, aspekty prawa midzynarodowego, europejskiego i polskiego, Warszawa 2012, s. 308.
62
Zob. J. STELMACH, B. BROEK, Sztuka negocjacji prawniczych, Warszawa 2011, s. 33-35.
63
A. DOUGLAS, The Peaceful settlement of Industrial and Intergroup Disputes, „Journal of Conflict Resolution” 1962, s. 69.
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kwestii spornych, okrelenie ich zakresu tematycznego, eliminowanie ró nic
wyst pujcych w poszczególnych stanowiskach stron, przygotowanie do ostatecznej rozmowy, dialog, potwierdzenie kompromisu, wykonanie kompromisu64. Powy sze modele klasyfikacyjne okrelaj w sposób sztywny etapy rokowa wraz z przekazaniem rad dotyczcych zachowania si uczestników negocjacji65.
Rozmowy prowadzone w ramach rokowa zbiorowych w Polsce mog si
zako czy albo zawarciem porozumienia, albo podpisaniem protokou rozbie noci (art. 9 u.r.s.z.). W praktyce negocjacje mo na przerwa bez jakiejkolwiek
konkluzji ko cowej w postaci podpisania okrelonych dokumentów66. W sytuacji, gdy po stronie zwizkowej wyst puje kilka organizacji prowadzcych
cznie spór, mo liwe jest wypracowanie finalnych uzgodnie tylko z jedn lub
kilkoma z nich67.
Aktualnie polskie regulacje ustawowe nie okrelaj, jak powinno by sformuowane porozumienie, tzn. w jakiej formie prawnej, jakie elementarne jego
skadniki zaliczaj si do essantialia negotii68. Porozumienie ko czce spór
zbiorowy formuuje wzajemne prawa i obowizki stron zako czonego sporu
zbiorowego69. Nie jest ono ugod w myl art. 917-918 k.c.70 Tego rodzaju ustalenia opieraj si co do zasady na wypracowanym w toku rokowa kompromisie, w ramach którego dokonuje si czynnoci dla dobra obu stron, z tym e
nie ma koniecznoci, aby byy one obiektywnie równowa ne71.
Porozumienie stanowi dwustronne zobowizanie stron sporu72. Powinno si
w nim jasno i precyzyjnie okrela tre poczynionych uzgodnie , szczególnie

64

P.H. GULLIVER, Disputes and Negotiations: a Cross-Cultural Perspective, „The Modern Law
Review” 1982, nr 3, s. 360-362.
65
J. STELMACH, B. BROEK, Sztuka negocjacji, s. 40.
66
W. MASEWICZ, Ustawa o zwizkach zawodowych, s. 170.
67
Tam e. Por. J. OYSKI, Pracodawca a zwizki zawodowe, s. 35, autor wskazuje, e w razie
nieosigni cia porozumienia sporzdzony zostaje protokó rozbie noci, który zgodnie z art. 9 ustawy o rozwizywaniu sporów zbiorowych powinien zawiera stanowiska stron. Skoro strony zostay
ustawowo zobligowane w protokole rozbie noci do wskazania swoich stanowisk, obowizkow
form w rokowaniach jest forma pisemna.
68
J. OYSKI, Pracodawca a zwizki zawodowe, s. 41.
69
A.M. WITKOWSKI, Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych, s. 335.
70
W. MASEWICZ, Ustawa o zwizkach zawodowych, s. 170.
71
. PISARCZYK, Ustawowa procedura rozwizywania sporów zbiorowych, [w:] K.W. BARON
(red.), Zarys systemu prawa pracy, s. 618.
72
Zob. art. 776 k.p.c.
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obowizków, a nawet kwot pieni nych lub innych wartoci przyznanych
pracownikom z uwzgl dnieniem kryterium sposobu ich rozdysponowania73.
Artyku 9 u.r.s.z. stanowi, i rokowania ko cz si podpisaniem przez strony porozumienia i z tego wzgl du jego zawarcie w innej formie ni pisemna
nie mo e by uznane za ich zako czenie74. Forma ustna mo e by potraktowana wycznie jako wst pnie zaakceptowany przez strony sporu zbiorowego
projekt (art. 9 u.r.s.z.). Brak zachowania rygoru pisemnoci powoduje stan
zawieszenia zatargu. Niedopenienie warunków ustalonych ustnie umo liwia
zwizkowi zawodowemu kontynuowanie sporu zbiorowego, poniewa interesy obj te daniami zawartymi w jego zgoszeniu nie ulegy przeksztaceniu
w prawa podmiotowe, które mogyby by dochodzone przez poszczególnych
pracowników na drodze sdowej. Porozumienie podpisane przez strony sporu
powoduje automatycznie zmian interesów zbiorowoci pracowników przedstawionych przez zwizek zawodowy w zgoszeniu sporu w indywidualne prawa podmiotowe75.
Protokoy rozbie noci nale y natomiast traktowa tylko jako rejestr spraw,
w których nie osigni to kompromisu76. Protokó to dokument, który powinien
by sporzdzony w formie pisemnej i w którym sprecyzowane s dania
zwizku zawodowego oraz stanowisko pracodawcy wobec postulatów pracowniczych. Dlatego te oprócz oczekiwa , jakie wobec spornych kwestii w toku
rokowa zaj y strony, powinno si w nim znale szczegóowe okrelenie
przedmiotu sporu77. W praktyce ma on istotne znaczenie, poniewa umo liwia
w dalszych etapach pokojowego rozwizywania sporu zbiorowego rozwizania
spornych problemów. Mi dzy innymi w zwizku z tym protokó powinien by
sporzdzony w formie pisemnej i podpisany przez obie strony78. Podobnie jak
przy zawarciu porozumienia, odmowa zo enia podpisu na tym dokumencie jest
traktowana jako niezako czenie rokowa . Natomiast niesporzdzenie protokou
73

K.W. BARAN, Model polubownego likwidowania sporów pracy w systemie prawa polskiego,
PiZS 1992, nr 3, s. 23.
74
A.M. WITKOWSKI, Ustawa o rozwizywaniu sporów zbiorowych, [s. 415. Por. Baran, Zbiorowe prawo pracy, s. 384, który uwa a, e zawarcie porozumienia w innej formie (na przykad
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rozbie noci jest przeszkod w kontynuowaniu zatargu zbiorowego. Do otwarcia
procedury mediacyjnej konieczne jest, w myl regulacji ustawowych, spenienie
warunku zawieszajcego, czyli wystpienia formalnego zako czenia rokowa 79.
Za zamkni cie rokowa uwa a si fakt samego podpisania porozumienia
w sprawie zaspokojenia przez pracodawc cz ci da zwizku zawodowego
i sporzdzenia protokou rozbie noci, ze wskazaniem stanowisk stron w punktach wymienionych w zgoszeniu sporu, a nieobj tych porozumieniem. Dla zako czenia procedury rokowa nie jest wymagane zawarcie porozumienia, które
ureguluje wszelkie dania przedstawione przez zwizek zawodowy, stanowice podstaw zgoszenia sporu80. Dopuszczalne jest równie zawarcie porozumienia partykularnego tylko z jedn z organizacji zwizkowych uczestniczcych w sporze zbiorowym. Nast pnie po sporzdzeniu protokoów rozbie noci
z innymi zwizkami zawodowymi, zatarg jest kontynuowany za pomoc procedury mediacji81.
Konkludujc nale y podkreli , e analiza caoksztatu rozwiza prawnych
pozwala na stwierdzenie, e w Polsce nie ma mo liwoci skutecznej obrony interesów pracownika w sporze zbiorowym bez powoywania struktur zwizkowych.
Rozwizania europejskie broni interesów pracownika niekoniecznie przez wyczn reprezentacj zwizków zawodowych. W niektórych krajach europejskich,
np. w Wielkiej Brytanii, istnieje model rozwizywania sporu zbiorowego z przedstawicielami pracowników bd z radami zakadowymi w roli gównej82.
Warty zauwa enia jest fakt, e brak ustawowego formalizmu dotyczcego
sposobu rozwizania sporu pozwala na swobodne kierowanie dynamik zdarzenia konfliktowego oraz zawierania porozumie . W konsekwencji powy sze
umo liwia osigni cie porozumienia, które b dzie wykonane przez zainteresowane podmioty. Autonomia stron w zakresie wyboru pokojowych metod rozwizywania zatargu skutkuje pozytywnym jego zako czeniem83. Nale aoby si
jednak zastanowi nad potrzeb wprowadzenia regulacji prawnych dotyczcych
sposobu zachowywania si strony pracowniczej i pracodawcy. Ustawa powinna
wymieni katalog zasad, którymi powinny kierowa si strony sporu zbioro79
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wego przy jego rozwizaniu. Dzi ki temu ju na etapie rokowa stwarzaoby to
realn mo liwo wytyczenia granicy dla pracodawcy i zwizków zawodowych
dotyczcej kultury, poziomu i przedmiotu wymiany zda , a tym samym otworzyoby drog do bardziej konstruktywnych rozmów.
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ROKOWANIA W ROZWIZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH
STRESZCZENIE
Przedmiotem opracowania jest instytucja rokowa , b dca pierwszym i obligatoryjnym sposobem rozwizywaniu zatargu zbiorowego. Po przedstawieniu definicji,
przedmiotu i stron sporu zbiorowego, zostay omówione: istota i zasady rokowa , a nast pnie wszcz cie, przebieg i sposoby zako czenia rokowa w rozwizywaniu sporów
zbiorowych.
Sowa kluczowe: rokowania, negocjacje, spory zbiorowe

CONVERSATIONS IN COLLECTIVE DISPUTE RESOLUTION
SUMMARY
This article deals with the institution of negotiations as the first and obligatory
method of collective dispute resolution. First, the definition, the subject and the parties
of the dispute are defined. Later on, the following issues are discussed: the essence and
the principles of negotiations, the commencement, the process and ways of concluding
negotiations in collective dispute resolution.
Key words: conversations, negotiations, collective disputes

