
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawo-
dowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234), z uwzgl´dnieniem
zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym fundu-
szu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163),

2) ustawà z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó∏dzielczych
kasach oszcz´dnoÊciowo-kredytowych (Dz. U.
z 1996 r. Nr 1, poz. 2),

3) ustawà z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 24, poz. 110),

4) ustawà z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´zien-
nej (Dz. U. Nr 61, poz. 283),

5) ustawà z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustawy
o zwrocie majàtku utraconego przez zwiàzki za-
wodowe i organizacje spo∏eczne w wyniku wpro-
wadzenia stanu wojennego oraz o zmianie usta-
wy o zwiàzkach zawodowych (Dz. U. Nr 75,
poz. 355),

6) ustawà z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy
o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 152,
poz. 723),

7) ustawà z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy
o zwiàzkach zawodowych oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 518),

8) ustawà z dnia 21 maja 1997 r. o zmianie ustawy
o Najwy˝szej Izbie Kontroli oraz ustawy o zwiàz-
kach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 589),

9) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083),

10) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Reje-
strze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769),

11) ustawà z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
— Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 107, poz. 1127)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 40—45 i 47 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o zwiàzkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234),
które stanowià:

„Art. 40. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r.
Nr 30, poz. 207, z 1989 r. Nr 20, poz. 104,
Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178 oraz
z 1990 r. Nr 30, poz. 179, Nr 34, poz. 198,
Nr 55, poz. 319 i Nr 78, poz. 462) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 74:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ ja-
ko ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

«2. ˚o∏nierze w czynnej s∏u˝bie woj-
skowej nie mogà tworzyç i wst´-
powaç do zwiàzków zawodo-
wych ani braç czynnego udzia∏u
w dzia∏alnoÊci zwiàzków zawo-
dowych, których byli cz∏onkami
w chwili powo∏ania do tej s∏u˝-
by.»;

2) po art. 154 dodaje si´ art. 154a
w brzmieniu:

«Art. 154a. Junacy odbywajàcy zasad-
niczà s∏u˝b´ w obronie cy-
wilnej nie mogà tworzyç
i wst´powaç do zwiàzków
zawodowych ani braç czyn-
nego udzia∏u w dzia∏alnoÊci
zwiàzków zawodowych,
których byli cz∏onkami
w chwili powo∏ania do tej
s∏u˝by.»

Art. 41. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝-
bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 53,
poz. 341 i 342, z 1974 r. Nr 24, poz. 142
i Nr 47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97,
z 1983 r. Nr 16, poz. 78, z 1989 r. Nr 20,
poz. 104, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192
oraz z 1990 r. Nr 4, poz. 19) po art. 48 do-
daje si´ art. 48a w brzmieniu:

«Art. 48a. 1. ˚o∏nierzom zawodowym nie
przys∏uguje prawo tworzenia
i wst´powania do zwiàzków
zawodowych. Obowiàzkiem
Paƒstwa jest zagwarantowa-
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nie ˝o∏nierzowi zawodowe-
mu godziwych warunków
s∏u˝by i uposa˝enia.

2. Z chwilà powo∏ania do za-
wodowej s∏u˝by wojskowej
ustaje dotychczasowe cz∏on-
kostwo w zwiàzkach zawo-
dowych.»

Art. 42. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r.
o pracownikach urz´dów paƒstwowych
(Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35,
poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r.
Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182 oraz
z 1990 r. Nr 20, poz. 121 i Nr 51, poz. 300)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 40:

a) w ust. 1 wyrazy «pracowników urz´-
dów paƒstwowych» skreÊla si´,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

«2. Rada Ministrów w drodze rozpo-
rzàdzenia okreÊla stanowiska,
o których mowa w ust. 1.»,

2) art. 41 skreÊla si´.

Art. 43. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. —
Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz.
198, Nr 53, poz. 306 i Nr 89, poz. 517) dzia∏
VI skreÊla si´.

Art. 44. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (Dz. U. z 1991 r. Nr 25, poz. 103)
rozdzia∏ 7 skreÊla si´.

Art. 45. 1.a) NieruchomoÊci Zrzeszenia Zwiàzków
Zawodowych wraz z ich wyposa˝e-
niem, przekazane na zasadach i w try-
bie okreÊlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 61 ust. 2 usta-
wy, o której mowa w art. 48 ust. 1 ni-
niejszej ustawy, podlegajà podzia∏o-
wi, w równych cz´Êciach, pomi´dzy
Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Za-
wodowy «SolidarnoÊç» i Ogólnopol-
skie Porozumienie Zwiàzków Zawo-
dowych.

1a.b) Je˝eli nieruchomoÊç, o której mowa
w ust. 1, w dniu podzia∏u nie stano-
wi w∏asnoÊci lub nie jest przedmio-
tem u˝ytkowania wieczystego Ogól-
nopolskiego Porozumienia Zwiàz-

ków Zawodowych, podzia∏owi po-
mi´dzy Niezale˝ny Samorzàdny
Zwiàzek Zawodowy «SolidarnoÊç»
i Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiàzków Zawodowych podlegajà
nak∏ady na nieruchomoÊç poczynio-
ne przez Zrzeszenie Zwiàzków Zawo-
dowych i zwrócone przez w∏aÊciciela
nieruchomoÊci.

2. CzynnoÊci prawne przekraczajàce za-
kres zwyk∏ego zarzàdu majàtkiem,
którego dotyczy ust. 1, sà niewa˝ne,
a dokonane w drodze tych czynnoÊci
przeniesienia praw do sk∏adników
majàtkowych sà bezskuteczne, korzy-
Êci zaÊ uzyskane przez osoby trzecie
w wyniku tych czynnoÊci podlegajà
zwrotowi na rzecz uszczuplonego
majàtku, o jakim mowa w tym przepi-
sie.

3.c) Minister Pracy i Polityki Socjalnej,
w terminie do dnia 31 sierpnia 1997 r.,
w oparciu o inwentaryzacj´ nierucho-
moÊci, o których mowa w ust. 1, okre-
Êli w drodze rozporzàdzenia wykazy
nieruchomoÊci, które od dnia wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia stanowiç b´dà
wy∏àcznà w∏asnoÊç albo przedmiot
u˝ytkowania wieczystego Niezale˝ne-
go Samorzàdnego Zwiàzku Zawodo-
wego «SolidarnoÊç» lub Ogólnopol-
skiego Porozumienia Zwiàzków Za-
wodowych; wykazy te stanowiç b´dà
podstaw´ do ujawnienia praw w ksi´-
gach wieczystych.

3a.d) Post´powanie w sprawach, o których
mowa w ust. 1a i 3, wolne jest od
op∏at sàdowych.

4.e) Minister Pracy i Polityki Socjalnej
w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 3, okreÊli ponadto szczegó∏owe
zasady i tryb:

1) przeniesienia praw do nieruchomo-
Êci podlegajàcych podzia∏owi,
o którym mowa w ust. 1,

2) rozliczeƒ zwiàzanych z tym podzia-
∏em, je˝eli wartoÊç poszczególnych
nieruchomoÊci nie pozwoli na rów-
ny ich podzia∏.

5.f) Inwentaryzacj´, o której mowa
w ust. 3, przeprowadzi komisja powo-
∏ana przez Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej.
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—————
a) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia

10 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zwrocie majàtku utra-
conego przez zwiàzki zawodowe i organizacje spo∏eczne
w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie
ustawy o zwiàzkach zawodowych (Dz. U. Nr 75, poz. 355),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 4 sierpnia 1996 r.

b) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 9 maja 1997 r.
o zmianie ustawy o zwiàzkach zawodowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 518), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 8 sierpnia 1997 r.

—————
c) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie b.
d) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy, o której mowa

w przypisie b.
e) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której

mowa w przypisie a.
f) Dodany przez art. 6 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypi-

sie a.



6.f) Minister Pracy i Polityki Socjalnej do-
kona, w drodze decyzji, rozliczeƒ,
o których mowa w ust. 4 pkt 2.

7.f) Rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 3 i 4, Minister Pracy i Polityki
Socjalnej wyda po zasi´gni´ciu,
w trybie okreÊlonym w art. 19 ust. 2,
opinii Niezale˝nego Samorzàdnego
Zwiàzku Zawodowego «SolidarnoÊç»
i Ogólnopolskiego Porozumienia
Zwiàzków Zawodowych.”

„Art. 47. Pracownikom pe∏niàcym z wyboru funk-
cje w zarzàdzie zak∏adowej organizacji
zwiàzkowej, korzystajàcym w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy ze zwolnienia od pra-
cy na podstawie dotychczasowych przepi-
sów, przys∏uguje prawo do dalszego ko-
rzystania ze zwolnienia od pracy na wa-
runkach okreÊlonych tymi przepisami, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca
1993 r.”;

2) art. 23 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym
funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. Nr 43,
poz. 163), który stanowi:

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia z mocà od dnia 1 stycznia 1994 r.”;

3) art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó∏dziel-
czych kasach oszcz´dnoÊciowo-kredytowych
(Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2), który stanowi:

„Art. 50. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie mie-
siàca od dnia og∏oszenia.”; 

4) art. 43 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie usta-
wy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110), który stanowi:

„Art. 43. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów:

1) dzia∏u szóstego i siódmego Kodeksu
pracy, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1997 r.,

2) art. 217 i art. 2376 § 2 i 3 Kodeksu pra-
cy, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
jednego roku od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy,

3) art. 220 § 1 Kodeksu pracy, który wcho-
dzi w ˝ycie po up∏ywie jednego roku od
dnia og∏oszenia przepisów, o których
mowa w art. 220 § 2 Kodeksu pracy,

4) art. 221 § 2 Kodeksu pracy, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie jednego
roku od dnia og∏oszenia przepisów,
o których mowa w art. 221 § 5 Kodek-
su pracy.”;

5) art. 141 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie
Wi´ziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283), który stanowi:

„Art. 141. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”; 

6) art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie usta-
wy o zwrocie majàtku utraconego przez zwiàzki za-
wodowe i organizacje spo∏eczne w wyniku wpro-
wadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy
o zwiàzkach zawodowych (Dz. U. Nr 75, poz. 355),
który stanowi:

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”; 

7) art. 6 ustawy z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie
ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
Nr 152, poz. 723), który stanowi:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów
art. 88 oraz rozdzia∏u 11 ustawy powo∏anej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 lipca 1997 r.”;

8) art. 5—8 ustawy z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie
ustawy o zwiàzkach zawodowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 518),
które stanowià:

„Art. 5. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy grunty
stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub
gminy (zwiàzku komunalnego), b´dàce
cz´Êcià nieruchomoÊci, o których mowa
w art. 45 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 1, i pozostajàce w u˝ytkowaniu
Ogólnopolskiego Porozumienia Zwiàz-
ków Zawodowych, stajà si´ przedmiotem
u˝ytkowania wieczystego Ogólnopolskie-
go Porozumienia Zwiàzków Zawodo-
wych. Nie narusza to praw osób trzecich.

2. Budynki i inne urzàdzenia oraz lokale
znajdujàce si´ na gruntach okreÊlonych
w ust. 1 stajà si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy z mocy prawa w∏asnoÊcià Ogól-
nopolskiego Porozumienia Zwiàzków
Zawodowych. Nabycie w∏asnoÊci nast´-
puje nieodp∏atnie.

3. Nabycie prawa u˝ytkowania wieczyste-
go gruntów, o których mowa w ust. 1,
oraz w∏asnoÊci budynków, innych urzà-
dzeƒ i lokali, o których mowa w ust. 2,
stwierdza si´ decyzjà wojewody w od-
niesieniu do nieruchomoÊci stanowià-
cych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub de-
cyzjà zarzàdu gminy (zarzàdu zwiàzku
komunalnego) w odniesieniu do nieru-
chomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç gmi-
ny (zwiàzku komunalnego).

4. Nabycie prawa u˝ytkowania wieczyste-
go gruntów, o których mowa w ust. 1,
wolne jest od pierwszej op∏aty za u˝ytko-
wanie wieczyste.

5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w ter-
minie czternastu dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wykaz nieruchomoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, b´dàcych nast´p-
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nie przedmiotem podzia∏u na podstawie
art. 45 ustawy wymienionej w art. 1. 

Art. 6. 1. Ârodki pieni´˝ne Zrzeszenia Zwiàzków
Zawodowych przekazane na zasadach
i w trybie okreÊlonym w przepisach wy-
danych na podstawie art. 61 ust. 2 usta-
wy, o której mowa w art. 48 ust. 1 usta-
wy wymienionej w art. 1, podlegajà wa-
loryzacji, o której mowa w art. 3 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 2, z tym ˝e
waloryzacji dokonuje si´ za okres do
dnia wydania decyzji, o której mowa
w ust. 2.

2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej doko-
na, w drodze decyzji, rozliczenia wynika-
jàcego z waloryzacji, o której mowa
w ust. 1.

Art. 7. 1. (uchylony).g)

2. (uchylony).g)

3. Traci moc ustawa z dnia 21 kwietnia
1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowni-
czych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 i z 1992 r.
Nr 21, poz. 85).

4. (uchylony).g)

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 4 pkt 2,

który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1998 r., i art. 7 ust. 3, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 31 sierpnia 1997 r.”;

9) art. 4 ustawy z dnia 21 maja 1997 r. o zmianie usta-
wy o Najwy˝szej Izbie Kontroli oraz ustawy o zwiàz-
kach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 589), który
stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

10) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:

„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1998 r.”;

11) art. 88 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769), który
stanowi:

„Art. 88. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na
zasadach okreÊlonych ustawà — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Reje-
strze Sàdowym, z wyjàtkiem:

1) przepisów art. 6, art. 19 ust. 4, art. 48,
art. 54, art. 83 i art. 87, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏o-
szenia, 

2) przepisów art. 85, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 1998 r.”;

12) art. 13 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie
ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 1127), który stanowi:

„Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r.”

Marsza∏ek Sejmu: M. P∏a˝yƒski
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g) Uchylony z dniem og∏oszenia obwieszczenia Prezesa Try-

buna∏u Konstytucyjnego z dnia 29 grudnia 1998 r. o utracie
mocy obowiàzujàcej przepisów art. 7 ust. 1, 2 i 4 ustawy
z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o zwiàzkach zawo-
dowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 1999 r. Nr 1, poz. 6), wydanego na podstawie art. 89 ust. 4
ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyj-
nym (Dz. U. Nr 102, poz. 643) w zwiàzku z wyrokiem Trybu-
na∏u Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 1998 r. sygn.
K.34/97. Obwieszczenie zosta∏o og∏oszone dnia 12 stycznia
1999 r.

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
31 maja 2001 r. (poz. 854)

USTAWA

z dnia 23 maja 1991 r.

o zwiàzkach zawodowych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Zwiàzek zawodowy jest dobrowolnà i sa-
morzàdnà organizacjà ludzi pracy, powo∏anà do repre-
zentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych
i socjalnych.

2. Zwiàzek zawodowy jest niezale˝ny w swojej dzia-
∏alnoÊci statutowej od pracodawców, administracji
paƒstwowej i samorzàdu terytorialnego oraz od innych
organizacji.

3. Organy paƒstwowe, samorzàdu terytorialnego
i pracodawcy obowiàzani sà traktowaç jednakowo
wszystkie zwiàzki zawodowe.



Art. 2. 1. Prawo tworzenia i wst´powania do zwiàz-
ków zawodowych majà pracownicy bez wzgl´du na
podstaw´ stosunku pracy, cz∏onkowie rolniczych spó∏-
dzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujàce prac´ na
podstawie umowy agencyjnej, je˝eli nie sà pracodaw-
cami.

2. Osobom wykonujàcym prac´ nak∏adczà przys∏u-
guje prawo wst´powania do zwiàzków zawodowych
dzia∏ajàcych w zak∏adzie pracy, z którym nawiàza∏y
umow´ o prac´ nak∏adczà.

3. PrzejÊcie na emerytur´ lub rent´ nie pozbawia
osób, o których mowa w ust. 1 i 2, prawa przynale˝no-
Êci i wst´powania do zwiàzków zawodowych.

4. Osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów o za-
trudnieniu zachowujà prawo przynale˝noÊci do zwiàz-
ków zawodowych, a jeÊli nie sà cz∏onkami zwiàzków
zawodowych, majà prawo wst´powania do zwiàzków
zawodowych w przypadkach i na warunkach okreÊlo-
nych statutami zwiàzków.

5. Prawo tworzenia i wst´powania do zwiàzków za-
wodowych w zak∏adach pracy przys∏uguje równie˝
osobom skierowanym do tych zak∏adów w celu odby-
cia s∏u˝by zast´pczej.

6.1) Do praw zwiàzkowych funkcjonariuszy Policji,
Stra˝y Granicznej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz stra˝aków
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, a tak˝e pracowników Naj-
wy˝szej Izby Kontroli stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy niniejszej ustawy, z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ wy-
nikajàcych z odr´bnych ustaw.

7. Przepisy ustawy dotyczàce pracowników stosuje
si´ odpowiednio równie˝ do innych osób, o których
mowa w ust. 1—6.

Art. 3. Nikt nie mo˝e ponosiç ujemnych nast´pstw
z powodu przynale˝noÊci do zwiàzku zawodowego lub
pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji
zwiàzkowej. W szczególnoÊci nie mo˝e to byç warun-
kiem nawiàzania stosunku pracy i pozostawania w za-
trudnieniu oraz awansowania pracownika.

Art. 4. Zwiàzki zawodowe reprezentujà pracowni-
ków i inne osoby, o których mowa w art. 2, a tak˝e bro-
nià ich godnoÊci, praw oraz interesów materialnych
i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidual-
nych.

Art. 5. Zwiàzki zawodowe majà prawo reprezento-
wania interesów pracowniczych na forum mi´dzynaro-
dowym.

Art. 6. Zwiàzki zawodowe wspó∏uczestniczà w two-
rzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczyn-
ku.

Art. 7. 1. W zakresie praw i interesów zbiorowych
zwiàzki zawodowe reprezentujà wszystkich pracowni-
ków, niezale˝nie od ich przynale˝noÊci zwiàzkowej.

2. W sprawach indywidualnych stosunków pracy
zwiàzki zawodowe reprezentujà prawa i interesy swo-
ich cz∏onków. Na wniosek pracownika niezrzeszonego
zwiàzek zawodowy mo˝e podjàç si´ obrony jego praw
i interesów wobec pracodawcy.

Art. 8. Na zasadach przewidzianych w niniejszej
ustawie oraz w ustawach odr´bnych zwiàzki zawodo-
we kontrolujà przestrzeganie przepisów dotyczàcych
interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezro-
botnych i ich rodzin.

Art. 9. Statuty oraz uchwa∏y zwiàzkowe okreÊlajà
swobodnie struktury organizacyjne zwiàzków zawodo-
wych. Zobowiàzania majàtkowe mogà podejmowaç
wy∏àcznie statutowe organy struktur zwiàzkowych po-
siadajàcych osobowoÊç prawnà.

Art. 10. Zasady cz∏onkostwa w zwiàzku zawodo-
wym oraz sprawowania funkcji zwiàzkowych ustalajà
statuty i uchwa∏y statutowych organów zwiàzkowych.

Art. 11. 1. Zwiàzki zawodowe majà prawo tworzyç
ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) zwiàzków zawo-
dowych.

2. Ogólnokrajowe zwiàzki zawodowe i zrzeszenia
zwiàzków zawodowych mogà tworzyç ogólnokrajowe
organizacje mi´dzyzwiàzkowe (konfederacje).

3. Organizacje zwiàzkowe, w tym federacje i konfe-
deracje, majà prawo tworzenia i wst´powania do mi´-
dzynarodowych organizacji pracowników.

Rozdzia∏ 2

Tworzenie zwiàzków zawodowych

Art. 12. 1. Zwiàzek zawodowy powstaje z mocy
uchwa∏y o jego utworzeniu, podj´tej przez co najmniej
10 osób uprawnionych do tworzenia zwiàzków zawo-
dowych.

2. Osoby, które podj´∏y uchwa∏´ o utworzeniu
zwiàzku zawodowego, uchwalajà statut i wybierajà ko-
mitet za∏o˝ycielski w liczbie od 3 do 7 osób.

Art. 13. Statut zwiàzku zawodowego okreÊla
w szczególnoÊci:

1) nazw´ zwiàzku,

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5866 — Poz. 854

—————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 8 listo-

pada 1996 r. o zmianie ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej (Dz. U. Nr 152, poz. 723), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
23 stycznia 1997 r., oraz ze zmianà wprowadzonà przez
art. 2 ustawy z dnia 21 maja 1997 r. o zmianie ustawy o Naj-
wy˝szej Izbie Kontroli oraz ustawy o zwiàzkach zawodo-
wych (Dz. U. Nr 96, poz. 589), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
28 sierpnia 1997 r.



2) siedzib´ zwiàzku,

3) terytorialny i podmiotowy zakres dzia∏ania,

4) cele i zadania zwiàzku oraz sposoby i formy ich re-
alizacji,

5) zasady nabywania i utraty cz∏onkostwa,

6) prawa i obowiàzki cz∏onków,

7) struktur´ organizacyjnà zwiàzku ze wskazaniem,
które z jednostek organizacyjnych zwiàzku majà
osobowoÊç prawnà,

8) sposób reprezentowania zwiàzku oraz osoby upo-
wa˝nione do zaciàgania zobowiàzaƒ majàtkowych
w imieniu zwiàzku,

9) organy zwiàzku, tryb ich wyboru i odwo∏ania, za-
kres ich kompetencji oraz okres kadencji,

10) êród∏a finansowania dzia∏alnoÊci zwiàzku oraz spo-
sób ustanawiania sk∏adek cz∏onkowskich,

11) zasady uchwalania i zmian statutu,

12) sposób rozwiàzania zwiàzku i likwidacji jego majàt-
ku.

Art. 14.2) 1. Zwiàzek zawodowy podlega obowiàz-
kowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sàdowym, zwa-
nym dalej „rejestrem”.

2.  Je˝eli komitet za∏o˝ycielski nie z∏o˝y w terminie
30 dni od dnia za∏o˝enia zwiàzku wniosku o rejestracj´,
uchwa∏a o utworzeniu zwiàzku traci moc.

3.  Post´powanie w sprawach rejestracji jest wolne
od op∏at sàdowych. 

Art. 15. 1. Zwiàzek zawodowy oraz jego jednostki
organizacyjne wskazane w statucie nabywajà osobo-
woÊç prawnà z dniem zarejestrowania.

2. (skreÊlony).3)

Art. 16. 1. Zwiàzek zawodowy zawiadamia nie-
zw∏ocznie w∏aÊciwy sàd o zmianie statutu. Zmiana
wchodzi w ˝ycie z up∏ywem 14 dni od dnia zawiado-
mienia, je˝eli sàd nie zg∏osi∏ wczeÊniej zastrze˝eƒ co do
jej zgodnoÊci z prawem.

2. W razie zg∏oszenia zastrze˝eƒ, o których mowa
w ust. 1, sàd zawiadamia o nich zwiàzek zawodowy
i wyznacza rozpraw´ dla ich rozpatrzenia w terminie 30
dni od dnia zawiadomienia przez zwiàzek o zmianie
statutu.

3. Art. 18 ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 17. 1. Sàd skreÊla zwiàzek zawodowy z rejestru,
gdy:

1) wskazany w statucie organ podjà∏ uchwa∏´ o roz-
wiàzaniu zwiàzku,

2) zak∏ad pracy, w którym dotychczas dzia∏a∏ zwiàzek
zawodowy, zosta∏ wykreÊlony z w∏aÊciwego reje-
stru z powodu likwidacji lub upad∏oÊci tego zak∏a-
du albo jego przekszta∏cenia organizacyjno-praw-
nego, uniemo˝liwiajàcego kontynuowanie dzia∏al-
noÊci tego zwiàzku,

3) liczba cz∏onków zwiàzku utrzymuje si´ poni˝ej 10
przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.

2. OkolicznoÊci wskazane w ust. 1 sàd stwierdza
z urz´du lub na wniosek zwiàzku zawodowego.

3. (skreÊlony).4)

Art. 18. 1. Sprawy dotyczàce rejestracji zwiàzków
zawodowych sà rozpatrywane w trybie przepisów Ko-
deksu post´powania cywilnego o post´powaniu nie-
procesowym.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, sàd rozpatru-
je w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.

3. (skreÊlony).5)

4. (skreÊlony).5)

Rozdzia∏ 3

Uprawnienia zwiàzków zawodowych

Art. 19. 1. Ogólnokrajowa organizacja mi´dzy-
zwiàzkowa, a tak˝e ogólnokrajowy zwiàzek zawodowy
reprezentatywny dla pracowników wi´kszoÊci zak∏a-
dów pracy majà prawo opiniowania za∏o˝eƒ i projek-
tów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
w zakresie obj´tym zadaniami zwiàzków zawodowych.

2. Organy w∏adzy i administracji paƒstwowej oraz
organy samorzàdu terytorialnego kierujà za∏o˝enia al-
bo projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1,
do odpowiednich w∏adz statutowych zwiàzku, okreÊla-
jàc termin przedstawienia opinii, nie krótszy jednak ni˝
30 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym termi-
nie uwa˝a si´ za rezygnacj´ z prawa jej wyra˝enia.

3. W razie odrzucenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci stano-
wiska zwiàzku, w∏aÊciwy organ administracji paƒstwo-
wej lub samorzàdu terytorialnego informuje o tym
zwiàzek na piÊmie, podajàc uzasadnienie swojego sta-
nowiska. W razie rozbie˝noÊci stanowisk zwiàzek mo˝e
przedstawiç swojà opini´ na posiedzeniu w∏aÊciwej ko-
misji sejmowej, senackiej lub samorzàdu terytorialne-
go.

4. Zwiàzkom zawodowym przys∏uguje prawo wyra-
˝ania publicznie opinii na temat za∏o˝eƒ lub projektów,

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5867 — Poz. 854

—————
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 80 pkt 1 ustawy z dnia

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U.
Nr 121, poz. 769), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.

3) Przez art. 80 pkt 2  ustawy, o której mowa w przypisie 2.

—————
4) Przez art. 80 pkt 3  ustawy, o której mowa w przypisie 2.
5) Przez art. 80 pkt 4  ustawy, o której mowa w przypisie 2.



o których mowa w ust. 1, w Êrodkach masowego prze-
kazu, w tym tak˝e w radio i telewizji.

Art. 20. 1. Ogólnokrajowa organizacja mi´dzy-
zwiàzkowa, a tak˝e ogólnokrajowy zwiàzek zawodowy
reprezentatywny dla pracowników wi´kszoÊci zak∏a-
dów pracy majà prawo wyst´powania z wnioskami
o wydanie lub zmian´ ustawy albo innego aktu praw-
nego w zakresie spraw obj´tych zadaniami zwiàzku za-
wodowego. Wnioski dotyczàce ustaw zwiàzek kieruje
do pos∏ów lub organów majàcych prawo inicjatywy
ustawodawczej. W przypadku aktów prawnych ni˝sze-
go rz´du wnioski kieruje si´ do organów uprawnio-
nych do ich wydania.

2. Organ paƒstwowy, do którego zosta∏ skierowany
wniosek, obowiàzany jest w terminie 30 dni przedsta-
wiç zwiàzkowi zawodowemu swoje stanowisko, a w ra-
zie negatywnego stanowiska — tak˝e jego uzasadnie-
nie.

Art. 21. 1. Na zasadach ustalonych odr´bnymi prze-
pisami zwiàzkom zawodowym przys∏uguje prawo pro-
wadzenia rokowaƒ zbiorowych oraz zawierania uk∏a-
dów zbiorowych pracy, a tak˝e innych porozumieƒ
przewidzianych przepisami prawa pracy.

2. W ga∏´ziach pracy nieobj´tych uk∏adami zbioro-
wymi regulacja warunków pracy i p∏acy wymaga kon-
sultacji ze zwiàzkami zawodowymi.

Art. 22. 1. Ogólnokrajowa organizacja mi´dzy-
zwiàzkowa, a tak˝e ogólnokrajowy zwiàzek zawodowy
reprezentatywny dla pracowników wi´kszoÊci zak∏a-
dów pracy majà prawo wnoszenia rewizji nadzwyczaj-
nych6) w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, na zasadach i w trybie okreÊlonych
w Kodeksie post´powania cywilnego.

2. Organizacjom wymienionym w ust. 1 przys∏ugu-
je prawo wyst´powania do Sàdu Najwy˝szego z wnio-
skami o wyjaÊnienie przepisów prawa pracy i ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych budzàcych wàtpliwoÊci lub których
stosowanie wywo∏a∏o rozbie˝noÊci w orzecznictwie.

Art. 23. 1. Zwiàzki zawodowe sprawujà kontrol´
nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczà, na
zasadach okreÊlonych odr´bnymi przepisami, w nad-
zorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bez-
pieczeƒstwa i higieny pracy.

2. Je˝eli w sprawach, o których mowa w ust. 1, zda-
niem zwiàzku zawodowego post´powanie organu ad-
ministracji paƒstwowej i samorzàdu terytorialnego lub

pracodawcy jest niezgodne z prawem lub narusza za-
sady sprawiedliwoÊci, zwiàzek mo˝e wystàpiç do w∏a-
Êciwego organu z ˝àdaniem spowodowania usuni´cia
we w∏aÊciwym trybie stwierdzonej nieprawid∏owoÊci.

Art. 24. 1. Dochód z dzia∏alnoÊci gospodarczej pro-
wadzonej przez zwiàzki zawodowe s∏u˝y realizacji ich
zadaƒ statutowych i nie mo˝e byç przeznaczony do po-
dzia∏u pomi´dzy ich cz∏onków.

2. Zwiàzki zawodowe korzystajà ze zwolnieƒ podat-
kowych przewidzianych dla stowarzyszeƒ.

Art. 25. 1.7) Pracownikowi powo∏anemu do pe∏nie-
nia z wyboru funkcji zwiàzkowej poza zak∏adem pracy,
je˝eli z wyboru wynika obowiàzek wykonywania tej
funkcji w charakterze pracownika, przys∏uguje — na
wniosek organizacji zwiàzkowej — prawo do urlopu
bezp∏atnego.

11.8) Pracownikowi, który po urlopie bezp∏atnym sta-
wi si´ do pracy w terminie przewidzianym w art. 74 Ko-
deksu pracy, okres urlopu bezp∏atnego wlicza si´ do okre-
su pracy, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze.

12.8) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tryb udzielania urlopu bezp∏atnego oraz zakres
uprawnieƒ przys∏ugujàcych pracownikowi korzystajà-
cemu z tego urlopu.

2. Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy za-
wodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na
czas niezb´dny do wykonania doraênej czynnoÊci wy-
nikajàcej z jego funkcji zwiàzkowej poza zak∏adem pra-
cy, je˝eli czynnoÊç ta nie mo˝e byç wykonana w czasie
wolnym od pracy.

Rozdzia∏ 4

Zak∏adowa organizacja zwiàzkowa

Art. 26. Do zakresu dzia∏ania zak∏adowej organiza-
cji zwiàzkowej nale˝y w szczególnoÊci:

1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych spra-
wach pracowniczych w zakresie unormowanym
w przepisach prawa pracy,

2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i orga-
nu samorzàdu za∏ogi w sprawach dotyczàcych
zbiorowych interesów i praw pracowników,

3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w za-
k∏adzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczegól-
noÊci przepisów oraz zasad bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy,
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6) Obecnie: kasacji — stosownie do art. 1 pkt 45 i pkt 55 usta-

wy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu post´powania
cywilnego, rozporzàdzeƒ Prezydenta Rzeczypospolitej —
Prawo upad∏oÊciowe i Prawo o post´powaniu uk∏adowym,
Kodeksu post´powania administracyjnego, ustawy o kosz-
tach sàdowych w sprawach cywilnych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 lipca 1996 r.

—————
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 1 lit. a) ustawy

z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 2 czerwca  1996 r.

8) Dodany przez art. 40 pkt 1 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 7.



4) kierowanie dzia∏alnoÊcià spo∏ecznej inspekcji pracy
i wspó∏dzia∏anie z paƒstwowà inspekcjà pracy,

5) zajmowanie si´ warunkami ˝ycia emerytów i renci-
stów.

Art. 27. 1.9) Ustalanie zasad wykorzystania zak∏ado-
wego funduszu Êwiadczeƒ socjalnych, w tym podzia∏
Êrodków z tego funduszu na poszczególne cele i rodza-
je dzia∏alnoÊci, ustala pracodawca w regulaminie
uzgodnionym z zak∏adowà organizacjà zwiàzkowà.

2.10) Przyznawanie pracownikom Êwiadczeƒ z fun-
duszu, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest
w uzgodnieniu z zak∏adowà organizacjà zwiàzkowà.

3.11) Zak∏adowy system (zasady) wynagradzania
i zwiàzane z nim regulaminy nagród i premiowania sà
ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zak∏adowà or-
ganizacjà zwiàzkowà; dotyczy to równie˝ zasad po-
dzia∏u Êrodków na wynagrodzenia dla pracowników
zatrudnionych w paƒstwowej jednostce sfery bud˝e-
towej.

4. Zasady wspó∏dzia∏ania pracodawcy z zak∏adowà
organizacjà zwiàzkowà w sprawie ustalania regulami-
nu pracy, rozk∏adu czasu pracy i planu urlopów okre-
Êlajà Kodeks pracy i przepisy wydane na jego podsta-
wie.

Art. 28. Pracodawca jest obowiàzany udzieliç na ̋ à-
danie zwiàzku zawodowego informacji niezb´dnych
do prowadzenia dzia∏alnoÊci zwiàzkowej, w szczegól-
noÊci informacji dotyczàcych warunków pracy i zasad
wynagradzania.

Art. 29. 1. W razie uzasadnionego podejrzenia, ˝e
w zak∏adzie pracy wyst´puje zagro˝enie dla ˝ycia lub
zdrowia pracowników, zak∏adowa organizacja zwiàzko-
wa mo˝e wystàpiç do pracodawcy z wnioskiem o prze-
prowadzenie odpowiednich badaƒ, zawiadamiajàc
o tym równoczeÊnie w∏aÊciwego okr´gowego inspek-
tora pracy. Pracodawca jest obowiàzany w terminie
14 dni od dnia otrzymania wniosku zawiadomiç zak∏a-
dowà organizacj´ zwiàzkowà o swoim stanowisku.
W razie przeprowadzenia badaƒ, pracodawca udost´p-
nia ich wyniki zak∏adowej organizacji zwiàzkowej wraz
z informacjà o sposobie i terminie usuni´cia stwierdzo-
nego zagro˝enia.

2. Zawiadomienie zak∏adowej organizacji zwiàzko-
wej o odrzuceniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub

niezaj´cie przez pracodawc´ stanowiska wobec tego
wniosku w terminie 14 dni od dnia jego z∏o˝enia upo-
wa˝nia zak∏adowà organizacj´ zwiàzkowà do przepro-
wadzenia niezb´dnych badaƒ na koszt pracodawcy.
O zamiarze podj´cia badaƒ, ich zakresie oraz przewidy-
wanych kosztach zak∏adowa organizacja zwiàzkowa za-
wiadamia pracodawc´ na piÊmie z co najmniej 14-
-dniowym wyprzedzeniem.

3. Pracodawca mo˝e w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, zwró-
ciç si´ do w∏aÊciwego okr´gowego inspektora pracy
o ustalenie celowoÊci zamierzonych badaƒ lub ich nie-
zb´dnego zakresu. Przeprowadzenie badaƒ wbrew sta-
nowisku inspektora pracy zwalnia pracodawc´ z obo-
wiàzku pokrycia kosztów tych badaƒ.

Art. 30. 1. W zak∏adzie pracy, w którym dzia∏a wi´-
cej ni˝ jedna organizacja zwiàzkowa, ka˝da z nich bro-
ni praw i reprezentuje interesy swych cz∏onków.

2.12) Pracownik niezrzeszony w zwiàzku zawodo-
wym ma prawo do obrony swoich praw na zasadach
dotyczàcych pracowników b´dàcych cz∏onkami zwiàz-
ku, je˝eli wybrana przez niego zak∏adowa organizacja
zwiàzkowa wyrazi zgod´ na obron´ jego praw pracow-
niczych.

21.13) W indywidualnych sprawach ze stosunku pra-
cy, w których przepisy prawa pracy zobowiàzujà praco-
dawc´ do wspó∏dzia∏ania z zak∏adowà organizacjà
zwiàzkowà, pracodawca jest obowiàzany zwróciç si´
do tej organizacji o informacj´ o pracownikach korzy-
stajàcych z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2.
Nieudzielenie tej informacji w ciàgu 5 dni zwalnia pra-
codawc´ od obowiàzku wspó∏dzia∏ania z zak∏adowà or-
ganizacjà zwiàzkowà w sprawach dotyczàcych tych
pracowników.

3. W sprawach dotyczàcych zbiorowych praw i in-
teresów pracowników organizacje zwiàzkowe mogà
tworzyç wspólnà reprezentacj´ zwiàzkowà.

4. W sprawach wymagajàcych zawarcia porozumie-
nia lub uzgodnienia stanowiska z organizacjami zwiàz-
kowymi, organizacje te przedstawiajà wspólnie uzgod-
nione stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania
tego stanowiska przez ka˝dorazowo wy∏anianà do tych
spraw wspólnà reprezentacj´ zwiàzkowà okreÊla poro-
zumienie zawarte przez organizacje zwiàzkowe.

5.14) Je˝eli w sprawie ustalenia regulaminu wyna-
gradzania, regulaminu zak∏adowego funduszu Êwiad-
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—————
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy

z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o zwiàzkach zawo-
dowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 82, poz. 518), która wesz∏a w ˝ycie z dniem  8 sierpnia
1997 r.

10) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 15 pkt 1 lit. b) ustawy
z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ
socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 30 marca 1994 r. z mocà od dnia 1 stycznia 1994 r.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 9.

—————
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 2 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 7.
13) Dodany przez art. 40 pkt 2 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 7.
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 2 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 7, oraz ze zmianà wprowadzo-
nà przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, o której mowa w przypi-
sie 9.



czeƒ socjalnych lub regulaminu pracy albo planu urlo-
pów, a tak˝e okresu rozliczeniowego, o którym mowa
w art. 1294 § 2 zdanie drugie i § 3 Kodeksu pracy, orga-
nizacje zwiàzkowe nie przedstawià wspólnie uzgodnio-
nego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych
sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu od-
r´bnych stanowisk organizacji zwiàzkowych.

6.15) Przepis ust. 5 nie dotyczy zawarcia lub zmiany
zak∏adowej umowy zbiorowej albo porozumienia
o wprowadzeniu zak∏adowego systemu wynagradza-
nia i zwiàzanych z nimi regulaminów nagród i premio-
wania.

Art. 31. 1. Prawo do zwolnienia z obowiàzku Êwiad-
czenia pracy na okres kadencji w zarzàdzie zak∏adowej
organizacji zwiàzkowej przys∏uguje:

1) cz´Êciowo jednemu pracownikowi w miesi´cznym
wymiarze godzin równym liczbie cz∏onków zatrud-
nionych w zak∏adzie pracy, gdy ich liczba jest
mniejsza od 150,

2) jednemu pracownikowi, gdy zwiàzek liczy od
150 do 500 cz∏onków zatrudnionych w zak∏adzie
pracy,

3) dwom pracownikom, gdy zwiàzek liczy od 501 do
1000 cz∏onków zatrudnionych w zak∏adzie pracy,

4) trzem pracownikom, gdy zwiàzek liczy od 1001 do
2000 cz∏onków zatrudnionych w zak∏adzie pracy,

5) kolejnemu pracownikowi za ka˝dy rozpocz´ty no-
wy tysiàc, gdy zak∏adowa organizacja zwiàzkowa li-
czy ponad 2000 cz∏onków zatrudnionych w zak∏a-
dzie pracy, 

6) w niepe∏nym wymiarze godzin i wtedy mo˝e ono
byç udzielane wi´kszej liczbie pracowników, zgod-
nie z zasadami zawartymi w punktach poprzedzajà-
cych.

2. W zale˝noÊci od wniosku zarzàdu zak∏adowej or-
ganizacji zwiàzkowej zwolnienia od pracy, o których
mowa w ust. 1, udzielane sà z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia lub bezp∏atnie. Rada Ministrów okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb udzielania zwolnieƒ od
pracy oraz zakres uprawnieƒ przys∏ugujàcych pracow-
nikowi w czasie tych zwolnieƒ.16)

3. Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy za-
wodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na
czas niezb´dny do wykonania doraênej czynnoÊci wy-
nikajàcej z jego funkcji zwiàzkowej, je˝eli czynnoÊç ta
nie mo˝e byç wykonana w czasie wolnym od pracy.

Art. 32. 1. Pracodawca nie mo˝e bez zgody zarzàdu
zak∏adowej organizacji zwiàzkowej wypowiedzieç ani
rozwiàzaç stosunku pracy z pracownikiem b´dàcym
cz∏onkiem zarzàdu lub komisji rewizyjnej zak∏adowej
organizacji zwiàzkowej w czasie trwania mandatu oraz
w okresie roku po jego wygaÊni´ciu.

2. Pracodawca nie mo˝e bez zgody zarzàdu zak∏a-
dowej organizacji zwiàzkowej zmieniç jednostronnie
warunków pracy lub p∏acy na niekorzyÊç pracownika
b´dàcego cz∏onkiem zarzàdu lub komisji rewizyjnej za-
k∏adowej organizacji zwiàzkowej w okresie, o którym
mowa w ust. 1, chyba ˝e dopuszczajà to odr´bne prze-
pisy.

3. Ochrona przewidziana w ust. 1 i 2 przys∏uguje
cz∏onkom komitetu za∏o˝ycielskiego przez okres 6 mie-
si´cy od dnia utworzenia komitetu za∏o˝ycielskiego.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
pracownika pe∏niàcego z wyboru funkcj´ w organach
organizacji zwiàzkowych dzia∏ajàcych poza zak∏adem
pracy, z tym ˝e zgod´, o której mowa w tych przepi-
sach, wyra˝a w∏aÊciwy statutowo organ tej organizacji
zwiàzkowej, w której pracownik pe∏ni lub pe∏ni∏ swojà
funkcj´.

Art. 33. Pracodawca obowiàzany jest na warunkach
okreÊlonych w umowie udost´pniç zak∏adowej organi-
zacji zwiàzkowej pomieszczenia i urzàdzenia technicz-
ne niezb´dne do wykonywania dzia∏alnoÊci zwiàzko-
wej w zak∏adzie pracy.

Art. 331.17) 1. Pracodawca, na pisemny wniosek za-
k∏adowej organizacji zwiàzkowej i za pisemnà zgodà
pracownika, jest obowiàzany pobieraç z wynagrodze-
nia pracownika sk∏adk´ zwiàzkowà w zadeklarowanej
przez niego wysokoÊci.

2. Pracodawca jest obowiàzany niezw∏ocznie prze-
kazywaç kwoty pobranych sk∏adek zwiàzkowych na ra-
chunek bankowy wskazany przez zak∏adowà organiza-
cj´ zwiàzkowà.

Art. 34.18) 1. Przepisy art. 26—331 stosuje si´ do
mi´dzyzak∏adowej organizacji zwiàzkowej obejmujàcej
swoim dzia∏aniem pracodawc´, z zastrze˝eniem ust. 2
i art. 341.

2. Przy ustalaniu prawa do zwolnienia z obowiàzku
Êwiadczenia pracy, o którym mowa w art. 31 ust. 1,
uwzgl´dnia si´ ∏àcznà liczb´ cz∏onków mi´dzyzak∏ado-
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—————
15) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 15 pkt 2 ustawy,

o której mowa w przypisie 10, i art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 9.

16) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 3
ustawy, o której mowa w przypisie 7.

—————
17) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 1127), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.

18) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której
mowa w przypisie 17.



wej organizacji zwiàzkowej zatrudnionych u wszyst-
kich pracodawców obj´tych dzia∏aniem tej organizacji.

Art. 341.19) 1. Pracodawcy obj´ci dzia∏aniem mi´-
dzyzak∏adowej organizacji zwiàzkowej ponoszà koszty,
w tym koszty wynagrodzeƒ i sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne, zwiàzane z zatrudnianiem pracownika zwol-
nionego:

1) z obowiàzku Êwiadczenia pracy na okres kadencji
w zarzàdzie mi´dzyzak∏adowej organizacji zwiàzko-
wej — na podstawie art. 31 ust. 1 w zwiàzku z art. 34
ust. 2, 

2) od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wy-
nagrodzenia — na podstawie art. 31 ust. 3,

odpowiednio do udzia∏u liczby cz∏onków tej organiza-
cji zatrudnionych u danego pracodawcy w ∏àcznej licz-
bie cz∏onków tej organizacji zatrudnionych u wszyst-
kich pracodawców obj´tych dzia∏aniem tej organiza-
cji — w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy.

2. Zarzàd mi´dzyzak∏adowej organizacji zwiàzko-
wej przedstawia pracodawcy, który zwolni pracownika
lub pracowników z obowiàzku Êwiadczenia pracy lub
od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wyna-
grodzenia, informacje o liczbie cz∏onków tej organiza-
cji zatrudnionych u wszystkich pracodawców obj´tych
dzia∏aniem tej organizacji oraz u ka˝dego z tych praco-
dawców — w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pra-
cy, wed∏ug stanu na ostatni dzieƒ miesiàca.

3. Zarzàd mi´dzyzak∏adowej organizacji zwiàzko-
wej przedstawia informacje, o których mowa w ust. 2,
w terminie do 10 dnia miesiàca nast´pujàcego po mie-
siàcu, w którym nastàpi∏o zwolnienie pracownika lub
pracowników z obowiàzku Êwiadczenia pracy lub od
pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagro-
dzenia.

4. Sposób i tryb ponoszenia kosztów, o których mo-
wa w ust. 1, okreÊla ka˝dy pracodawca, który zwolni
pracownika lub pracowników z obowiàzku Êwiadcze-
nia pracy lub od pracy zawodowej z zachowaniem pra-
wa do wynagrodzenia, w zakresie dotyczàcym kosztów
zwiàzanych z zatrudnianiem tego pracownika lub tych
pracowników.

Rozdzia∏ 5

OdpowiedzialnoÊç za naruszenie przepisów ustawy

Art. 35. 1. Kto w zwiàzku z zajmowanym stanowi-
skiem lub pe∏nionà funkcjà:

1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem orga-
nizacji zwiàzkowej,

2) utrudnia wykonywanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej
prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,

3) dyskryminuje pracownika z powodu przynale˝no-
Êci do zwiàzku zawodowego, pozostawania poza
zwiàzkiem zawodowym lub wykonywania funkcji
zwiàzkowej,

4)20) nie dope∏nia obowiàzków okreÊlonych w art. 331

i 341

— podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolno-
Êci21).

2. Tej samej karze podlega ten, kto w zwiàzku z pe∏-
nionà funkcjà zwiàzkowà kieruje dzia∏alnoÊcià sprzecz-
nà z ustawà.

3. OdpowiedzialnoÊç za kierowanie nielegalnym
strajkiem okreÊla ustawa o rozwiàzywaniu sporów
zbiorowych.

Art. 36. 1. Sàd rejestrowy w razie stwierdzenia, ˝e
organ zwiàzku zawodowego prowadzi dzia∏alnoÊç
sprzecznà z ustawà, wyznacza termin co najmniej
14 dni na dostosowanie dzia∏alnoÊci tego organu do
obowiàzujàcego prawa. Post´powanie wszczyna si´ na
wniosek w∏aÊciwego prokuratora wojewódzkiego22).

2. W razie bezskutecznego up∏ywu terminu przewi-
dzianego w ust. 1, sàd rejestrowy mo˝e:

1) orzec grzywn´ wobec poszczególnych cz∏onków or-
ganu zwiàzkowego w wysokoÊci okreÊlonej
w art. 163 § 1 Kodeksu post´powania cywilnego,

2) wyznaczyç w∏adzom zwiàzku termin przeprowa-
dzenia nowych wyborów do organu zwiàzku wy-
mienionego w ust. 1, pod rygorem zawieszenia
dzia∏alnoÊci tego organu.

3.23) Je˝eli Êrodki okreÊlone w ust. 2 oka˝à si´ bez-
skuteczne, sàd rejestrowy, na wniosek Ministra Spra-
wiedliwoÊci, orzeka o skreÊleniu zwiàzku zawodowego
z rejestru. Od tego orzeczenia przys∏uguje apelacja. 

4. Do spraw, o których mowa w ust. 1—3, stosuje
si´ odpowiednio art. 18.

5.24) Zwiàzek zawodowy skreÊlony prawomocnym
orzeczeniem z rejestru w myÊl ust. 3 jest obowiàzany
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—————
19) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 17.

—————
20) Dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 17.
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 § 2 pkt 28 ustawy

z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1998 r.

22) Obecnie: prokuratora okr´gowego, stosownie do art. 3
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o pro-
kuraturze (Dz. U. Nr 162, poz. 1123), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1999 r.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 80 pkt 5 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 2.

24) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 80 pkt 5 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 2.
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niezw∏ocznie zaprzestaç swej dzia∏alnoÊci, a w terminie
najpóêniej trzech miesi´cy od uprawomocnienia si´ te-
go orzeczenia dokonaç swojej likwidacji w sposób
przewidziany w statucie.

Rozdzia∏ 6

Przepisy szczególne

Art. 37. Spory mi´dzy zwiàzkami zawodowymi
a pracodawcami i ich organizacjami dotyczàce intere-
sów pracowniczych rozwiàzywane sà na zasadach
okreÊlonych w odr´bnej ustawie.

Art. 38. Przepisy ustawy dotyczàce zwiàzków zawo-
dowych stosuje si´ odpowiednio do organizacji zwiàz-
kowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2, z wy∏àcze-
niem przepisu art. 12 ust. 1 w cz´Êci dotyczàcej liczby
za∏o˝ycieli zwiàzku, a w cz´Êci dotyczàcej liczby cz∏on-
ków zwiàzku przepisu art. 17 ust. 1 pkt 3.

Art. 39. 1.25) W zak∏adach pracy mogà byç tworzo-
ne pracownicze kasy zapomogowo-po˝yczkowe, któ-
rych cz∏onkami mogà byç pracownicy, emeryci i renci-
Êci bez wzgl´du na przynale˝noÊç zwiàzkowà. Nadzór
spo∏eczny nad tymi kasami sprawujà zwiàzki zawodo-
we.

2. (utraci∏ moc).26)

3. (utraci∏ moc).26)

4. (utraci∏ moc).26)

5.25) Rada Ministrów okreÊli w drodze rozporzàdze-
nia szczegó∏owe zasady organizowania i dzia∏ania kas,
o których mowa w ust. 1, obowiàzki zak∏adów pracy
w tym zakresie.

Rozdzia∏ 7

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych oraz przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 40—45. (pomini´te).27)

Art. 46. Rejestracja organizacji zwiàzkowych doko-
nana przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zachowuje
moc prawnà.

Art. 47. (pomini´ty).27)

Art. 48. 1. Traci moc ustawa z dnia 8 paêdziernika
1982 r. o zwiàzkach zawodowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 54,
poz. 277, z 1988 r. Nr 11, poz. 84, z 1989 r. Nr 20, poz. 105
i z 1990 r. Nr 30, poz. 179).

2. Do czasu wydania rozporzàdzenia Rady Mini-
strów, o którym mowa w art. 39 ust. 5 niniejszej usta-
wy, pozostajà w mocy przepisy wydane na podstawie
art. 58 ustawy wymienionej w ust. 1.

Art. 49. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.28)

—————
25) W brzmieniu wynikajàcym z utraty mocy w zakresie odno-

szàcym si´ do spó∏dzielczych kas oszcz´dnoÊciowo-kredy-
towych zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-kredytowych
(Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
5 lutego 1996 r.

26) Stosownie do art. 49 ustawy, o której mowa w przypisie 25.

—————
27) Zamieszczone w obwieszczeniu.
28) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 26 czerwca 1991 r.


