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Opinia prawnaw sprawieobowiazku pracodawcyprzekazaniaorganizacjizwiazkowej
w sporzezbiorow}'mlist}' imiennejpracowników zakładupracy uprawnionychdo
będącę-i
głosowaniaw referęndumstrajkowym

na pytanieskierowaneprzezKomisję Krajową
Przedmiotemniniejszejopinii jest odpowiędź
NSZZ .SolidarnośÓ,'- czy pracodawcama obowiąZek przekazania organizacji zwiękowej
będącejw sporze zbiorowym listy imiennej pracowników zakJadupracy uprawnionychdo
głosowaniaw ręferendumstrajkowym.
W polskim prawie pracy problematykęsporów zbiorowych reguluje ustawa z dnia f3 mĄa
199l r. o rozwiązywaniusporów zbiorowych (zwana dalej ,,ustawąo sporach'').Definiuje
ona spór zbiorowy jako spór pracowników z pracodawcą lub pracodawcami dotyczący
warunków pracy, płac lub świadczeńsocjalnych (albo praw i wolnościzwiązkowych).Tak
rozumianę spory zbiorowę są zjawiskiem zupełnienaturalnym w relacjach pomiędzy
pracownikamii ich przedstawicielamia pracodawcami,przy czym stopieńnasileniaemocji
towarzyszącychzagraia (potencjalniebardzo powainie) homeostazie społecznej.Dlatego
kwestią niezwykle istotnąjest stworzenie procedw łagodzącychnapięcie i pozwalających
rozwiązaósytuacjekonfliktowe. Celowi temu słuząprzyjętew ustawięo sporachpolubowne
(ireniczne) i strajkowe instrumenty rozwiązywania sporów zbiorowych. Nalezy przy tym
podkreślió,Że rozwięywanie sporu zbiorowegojest mozliwe jedynie w ramach procedur
przewidzianychustawąo sporach.Potwierdzeniemtegojest wyraŹnadyspozycja zawartaw
prowadzenieSporuzbiorowego
art.4 ust' 1 tej ustawy,zgodniez którąnie jest dopuszcza|nę
w celu poparcia indywidualnych ządań pracowniczych, jeie|i ich rozstrzygnięcie jest
mozliwe w postępowaniuprzed organemrozstrzygającymSpory o roszczęniapracowników.
A ccntario wynika z tego, Żę bez podstawy prawnej sporu zbiorowego nie mozna poddaó
rczstrzygnięciusądowemu.ZtesztąSprawyz zabęsu zbiorowegoprawa pracy co do zasady
nie podlegająkognicji sądownictwapowszechnego.
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Do polubownych (irenicznych) metod rozwiązywania sporu zbiorowego za|icza się
rokowania, mediację i (fakultaĘwny) arbitrai społeczny. W przypadku niemozności
rozwięania sporuZa pomocątych metod związekzawodowyzyskuje prawo zorganizowania
strajku.Strajk polega na zbiorowym powstrzymyvaniu się pracowników od wykonywania
pracy w celturozwiązania sporu zbiorowego. Pracownicy w celu wywarcia nacisku na
pracodawcę mogą odmówić zbiorowo wykonywania pracy. W ten sposób wzmacniĄą
pozycję negocjacyjnąreprezentującychich przedstawicieli związkowych. oprócz strajku
mogąbyć organizowaneinne formy akcji protestacyjnej,nie zagruŻająceiyciu lub zdrowiu
ludzkiemu' bez przerywania pracy, z zastrzęŻeniemprzesttzeganiaobowiązującegoporządku
prawnego.Chodzi tu np. o oflagowaniezakładu,pikiety etc.
Z punktu widzenia przedmiotuniniejszej opinii kluczowe znaczenięma treśćart. f0
ustawy o sporach. Przepis ten przewiduje, ze strajk zakJadowy ogłasza organizacja
związkowapo uzyskaniu zgody większościgłosującychpracowników, jezeli w głosowaniu
wzięło udział. co najmniej 50% pracowników za|<ł.adupracy. Natomiast strajk
wielozakładowyogłaszaorgan zwięku wskazanyw statuciepo uzyskaniu zgody większości
głosującychpracownikóW w poszczególnych zakładach pracy, które mają być objęte
strajkiem,jezeli w głosowaniuw kazdym z tych zakJadówwzięło udziałco najmniej 50%
pracowników. ogłoszenie strajku powinno nastąpićco najmniej na 5 dni przed jego
rozpoczęciem.
Z przedstawionejregulacji wynika jednoznacznie,ze podmiotem zobowiązanymdo
wypełnienia przesłanek legalności strajku jest jego

organizator, czy|i zaMadowa

(międzyzakładowa)organizacjazwiękowa w przypadku sporów zaktadowych i właściwy
organ związku w

przypadku sporów więlozakładowych. Organizacja ta

przed

proklamowaniem strajku jest zobowiązana uzyskaó zgodę zaŁogi w drodze referendum.
tego nie aĘkułuje, niemniej bez wątpieniawynika z niego,Że
Przepis co prawda v,ryraźnie
refęręndum przeprowadza organizacja związkowa. Sugeruje to określęnię,,otganizacja
w niezbędnymzakresie
związkowa po uzyskaniu zgody większości...''. Jednocześnie
pracodawcapowinien współdziałacz organizacjązwiązkową- zgodnie z art' 26 ustawy o
sporach odpowiedzialnościkarnej podlega ten, kto przeszkadza wę wszczęciu lub
prowadzeniuzgodniez prawemsporuzbiorowego.
W tym stanie rzeczy niewątpliwie na gruncie ustawy o sporach zakJadowa
(międzyzaŁJadowa)organizacjazwiązkowa lub właściwyorgan zwięku zawodowegomają
prawo żządać,
od pracodawcy informacji niezbędnych do przeprowadzenia referendum.
Refęrendumma bowięm charakterobligatoryjny,moŻnaewęntualnierozwaiać zwolnienie z
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w art' 17
obowiązkujęgo przeprowadzęniaw przypadkuwypełnieniaprzesłanekokreślonych
ust. 2 ustawy o sporach (choó wniosek ten nie jest pewny z uwagi na sty|izacjętego
przepisu).Ponadto do przeprowadzęniaręferendumkoniecznejest - z istoty tej czynności_
dysponowanieodpowiednimi danymi' a w szczególnościwykazem osób uprawnionychdo
udziału w referendum. Udziat. w referendum jest prawem wszystkich pracowników
zatrudnionych w danym zahJadzie,a nie tylko członków związku, stąd zakres wiedzy
organizacji związkowej na temat osób uprawnionych do głosowania wyhacza poza
mozliwościuzyskania jej własnym sumptem ptzez daną organizację.Niezbędna jest tu
aktywnośćpracodawcy, który tymi danymi dysponuje. Tak więc bez współdziałania
referendumstrajkowego,a w konsekwencji
pracodawcynie jest mozliwe przeprowadzenie
takŻe zotganizowaniestrajku. Prowadzi to do wniosku, że pracodawca ma bezwzg|ędny
obowiązek udostępnieniana Żądaniezwiązku Zawodowego imiennej listy pracowników
uprawnionychdo udziałuw referendum'a więc wszystkich pracowników zatrudnionych
przez tego pracodawcę.Tylko taki wniosekjest zgodny z logiką ustawy o sporach.Jeśli
uznalibyśmy'Że pracodawca moze odmówió udzielęnia listy pracowników wówczas
oznaczaŁobyto moŹliwośózablokowania przęZ ptacodawcę akcji strajkowej, co trudno
ustawodawcy,a|etakŻez uwagi
zaakceptowaónie Ęlko ze względuna postulatracjonalności
na tączące Polskę standardy międzynarodowe i aksjologię demokratycznego ustroju
społeczno-politycznego.
Problęmem, który na|eŻyrozwaiyi, jest odpowiedźna pytanie' czy powyŻsze
ustaleniaco do istnienia obowiązku pracodawcy przekazaniazwiązkowi zawodowemulisty
referendumstrajkowego'ulegająjakiejśmodyfikacji
pracownikóww celu przeprowadzenia
w

związku z

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Niewątpliwie

administratoremdanych osobowych pracowników jest pracodawca i to na nim cięą
obowiązki związane z ochroną tych danych i ich przefrvuzaniem, Zasady przetlvarzania
danychosobowychokreślaaĘkuł 23 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r, o ochroniedanych
osobowych (zwanej dalej ,,ustawą o ochronie danych''). Zgodnie z jego brzmieniem
przetwarzaniedanychjest dopuszczalnetylko wtedy,gdy: 1) osoba, której dane dotyczą
wyraz|na to zgodę,chyba ie chodzi o usunięciedotyczącychjejdanych, 2) jest to niezbędne
d|a zrea|izowaniauprawnienialub spełnieniaobowiązkuwynikającegoz przepisuprawa, 3)
jest to koniecznedo rea|izacjiumowy, gdy osoba,której dane doĘcząjest jej stronąlub gdy
jest to niezbędnedo podjęcia działafiprzed zawarciemumowy na Żądanieosoby, której dane
doĘczą 4) jest niezbędne do wykonania okeślonych prawem zadń rea|izowanychdla
dobrapublicznęgo,5)jestto niezbędnedla wypełnieniaprawnieusprawiedliwionychcelów

rea|izowanychprzez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanienie
nanJszaprawi wolnościosoby, któĘ dane dotyczą,
Ustawa o ochronie danych nie określawprost analizowanegow niniejszej opinii
Należy
zagadnienia,nie wprowadzaw ustawieo sporachŻadnychzmian,choćbypośrednich.
stąd wnosić, Że rozstrzyganieewentualnejkolizji pomiędzy obiema ustawami powinno się
odbyó w płaszczyźniewykładni przepisów prawa, która ma doprowadzió do stworzenia
spójnego obrazu badanej rzeczywistościnormatylvnej.ZacząÓ na|eŻyod niewątpliwego
stwierdzenia,Że ptzepisyustawy o sporachi ustawyo ochronie danych mają identycznąmoc
prawnąi są zlokalizowane na tym samym szczęb|uw hięrarchii źródęŁprawa.Nie ma zatem
iadnych przesłanek,by którejś z nich dawaó pierwszeństwo w stosowaniu. Zresńą
jeślibyśmychcieli ustalió jukąs hierarchię w systemie wartości podstawowych
charakteryzującychsystem prawny (choć uważam,Że nie jest to w ana|izowanejsprawie
potrzebne)to wydaje się, ze ze wzg|ęduna standardymiędzynarodowe,jak i regulacje
Zawartew ustawie zasadniczej'przepisy o rozwiązywaniusporów zbiorowych niewątpliwie
zajmowaĘby vtyŻsząpozycję, aniŻe|iprzepisy o ochronie danych osobowych. Jednym z
argumentów za przyjęciem takiego stanowiska mogłyby być wnioski wynikające z
przepisów Konstytucji, która nader oszczędnie odnosi się do kwestii ochrony danych
osobowych,natomiast szeroko wspiera prawa kolektywne pracowników, w tym prawo do
strajku. Zgodnie z art. 59 ustawy zasadniczej zapewnia się wolnośó ztzeszania się w
związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w
organizacjachpracodawców.Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają
prawo do rokowań, w szczególnościw celu rozwiązywania sporów zbiorowych, otaz do
zawięrania układów zbiorowych pracy i innych porozumień.Związkom zawodowym
ganicach określonychw ustawie.Ze wzg|ęduna dobro publiczne ustawa moie ograniczyÓ
prowadzeniestrajku |ub zakazac go w odniesieniu do określonychkategorii pracowników
lub w określonychdziedzinach.ZaŁ'reswolnościzrzeszaniasię w związkach zawodowychi
organizacjachpracodawców oraz innych wolnościzwiązkov,rychmozę podlegaćtylko takim
ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszcza|neprzez wiąŻąceRzeczpospolitą Polską
umowymiędzynarodowę.
Biorąc powyŻsze pod rozwagę przyjmuję' ie w celu rea|izacji obowiązku
wynikającegoz będącegow mocy przepisu prawa' a mianowicie art. 20 ustawy o sporach,
stworzenie mechanizmu umożliwiającego organizacji zwią7kowej
przeprowadzeniereferendumwśródzaŁogiw celu vyruŻeniaprzez niąstanowiska odnośnie

konieczne jest

akcji strajkowej.Poniewaz ustawao sporachdookreślapewneparametrytego referendum,a
mianowicie zawęża jego zakres podmiotowy tylko do pracowników danego zakł'adu,a
ponadtowprowadza lvymóg kworum i zwy|<łą
większośódla podjęcia decyzji, dlatego dla
przeptowadzenia referendum niezbędne Są

a)

wykaz

wszystkich pracowników

zatrudnionychwedługstanu na określonydzień przez danegopracodawcę,b) zapewnienie
wszystkim tym pracownikom prawa do wyrażenia swego stanowiska (oczywiściebez
zmuszania pracownika do głosowania)oraz c) ustalenie wyników głosowaniapoprzęz
przeliczenie wszystkich oddanych głosów i sporządzenieprotokołu odzwięrciedlającego
wyniki referendum. Wszystkie te obowiązki ciĘą na organizacji związkowej. Ustawa o
ochronię danych, nie przewidując Żadnych szczegolnychprocedur względem referendum
strajkowego,nie moŻe zatęm stanowió przeszkodyw organizacjireferendum,moze jednak
nakładaÓpewne obowią4ki na związek zawodowy. Zresztą wniosek taki moina _ moim
zdaniem_ wyprowadzić wprost ztreścitej ustawy. Zezwa|a ona bowiem naptzetwarzanie
danych ,jest to niezbędne d|a zręa|izowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisuprawa'',a z takąwłaśnie
sytuacją mamy tu do czynienia.
Uzyskując od pracodawcy listę pracowników zwięki zawodowę mają obowiązek
wykorzystaniatej informacjijedynie w cęlu niezbędnymdo przeprowadzęniareferendum.Są
oczyrviściezobowięane do zachowania szczegó|nejostroznościw wykorzystywaniu tych
danych. Warto w tym miejscu podkreślióz całąmocą ze pracodawcanie moŻeuza|einiaó
przekazanialisty pracowników w celu przeprowadzeniareferęndumstrajkowegood zgody
tych pracowników. Pracownik swą indyrvidualnąwolą nie moze blokować'przeprowadzenia
referendum,ma natomiastprawo udziatu (bądŹnie) w tym ręfęrendum.Prawo to wynika z
pracownikado załogizakadu pracy.
samejprzynależności
Reasumując - pracodawca ma bęzwzgledny obowiazek udzielenia związkowi
zawodowemuinformacji niezbędnychdo przeprowadzeniareferendumstrajkowego(.wĘvm
list.v pracowników przez niego zatrudnian}rch)a przepisy ustawy o ochronie danych nie
stwarzają Żadnych ku temu przeszkód prawnych. Nieudzielenie Ęvch informacji przez
pracodawcęskutkujejego odpowiedzialnością
karna z art. 26 ustawy o sporach,moim
zdanięm powoduje tez mozliwośóprzvstąpieniado akcii straikowej bez uzyskania zgody
załogizakładupracy.
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