
STATUS ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH PO PRZEJŚCIU DO 
NOWEGO PRACODAWCY, W WYNIKU PRZEJĘCIA CZĘŚCI ZAKŁADU PRACY 
LUB CAŁOŚCI.

W dobie gospodarki wolnorynkowej często zdarza się,  że określony zakład pracy, czy też 
inny  podmiot  zmienia  właściciela.  Decyzjom  ekonomicznym  w  zakresie  transferu 
pracowników  
i majątku towarzyszy szereg konsekwencji. 
Należy zwrócić uwagę, iż automatyzm prawny przyjęty w art. 23 ze znaczkiem 1 Kodeksu 
pracy, dotyczy indywidualnego prawa pracy przy okazji transferu, natomiast nie ma jasnych 
zasad dotyczących zbiorowego prawa pracy.
Mogą  pojawić  się  wówczas  pytania  odnośnie  funkcjonowania  zakładowych  organizacji 
związkowych.
W  sytuacji  przejścia  całego  zakładu  pracy  na  nowego  pracodawcę  przyjmuje  się,  że  
i  zakładowa  organizacja  związkowa  przechodzi  do  nowego  podmiotu,  gdyż  działalność 
dotychczasowego zakładu pracy podlega kontynuacji.
Z  kolei  w  przypadku  przejścia  części  zakładu  pracy  na  nowego  pracodawcę  sytuacja 
wygląda inaczej.
W  literaturze  przedmiotu  wyrażany  jest  pogląd,  że  przejściu  części  zakładu  pracy  nie 
towarzyszy podział zakładowej organizacji  związkowej.  A zatem nie można też uznać, że 
przejęcie części zakładu pracy prowadzi do powstania nowej organizacji związkowej. 
Nowy pracodawca nie jest więc objęty działaniem tej zakładowej organizacji związkowej i nie 
ma  wobec  niej  żadnych  obowiązków,  oczywiście  dopóki  u  niego  nie  ukonstytuują  się 
zakładowe  organizacje  związkowe.  Wydaje  się,  iż  członkostwo  przejętych  pracowników 
będących członkami  samodzielnego związku zawodowego wygasa. 
Sytuacja  opisana  powyżej  dotyczy  samodzielnych  zakładowych  organizacji  związkowych, 
które  nie  wchodzą  w  struktury  ponadzakładowej  organizacji  związkowej,  np.  NSZZ 
Solidarność. 

Status organizacji związkowej u dotychczasowego pracodawcy zależy od tego, czy sytuacja 
ta  nie  spowodowała  uniemożliwienia  dalszego  funkcjonowania  związku  zawodowego.  
Zgodnie bowiem z art. 17 ust.1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych, ustanie kadencji 
działaczy związkowych następuje wtedy,  gdy sąd skreśla związek zawodowy z rejestru,  
w przypadku gdy zakład pracy, w którym dotychczas działał ten związek, został wykreślony 
z  rejestru  z  powodu  likwidacji  lub  upadłości  tego  zakładu,  albo  jego  przekształcenia 
organizacyjno  -  prawnego  uniemożliwiającego  kontynuowanie  działalności  związku.  Do 
czasu,  gdy  zakład  pracy  nie  zostanie  przekształcony organizacyjnie  lub  prawnie  tak,  że 
działalność  zakładowej  organizacji  związkowej  nie  może  być  kontynuowana,  taka 
organizacja związkowa nadal istnieje. 

Co  do  statusu  międzyzakładowych  organizacji  związkowych  ustawa  o  związkach 
zawodowych nie zawiera żadnych przepisów. 
Międzyzakładowa organizacja związkowa obejmuje swoim działaniem te zakłady pracy, które 
są wskazane w jej statucie. Samo jednak wskazanie w statucie związku, iż obejmuje swoim 
działaniem dany zakład pracy nie wystarczy, aby nowy pracodawca musiał uznawać istnienie 
i prawa takiej organizacji. Zatem należy w tym przypadku stosować ogóle zasady dotyczące 
zakładowych  organizacji  związkowych.  Wobec  powyższego  uprawnienia  zakładowej 
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organizacji związkowej przysługują takiej organizacji, która zrzesza co najmniej 10 członków, 
będących pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji, czyli gdy zrzesza 
ona co najmniej 10 pracowników zatrudnionych we wszystkich zakładach pracy objętych jej 
działaniem.
Pracodawca ma obowiązek uznać istnienie i prawa takiej organizacji dopiero wówczas, gdy
w jego zakładzie pracy zatrudniona jest co najmniej jedna osoba zrzeszona w takim związku, 
a  ponadto,  do  nowego  pracodawcy  przejdzie  jeden  pracownik  zrzeszony  
w międzyzakładowej organizacji związkowej. 

Wracając  do  tematu  zakładowych  organizacji  związkowych  wchodzących  w  struktury 
ponadzakładowe, niewątpliwie ciekawym zagadnieniem jest wpływ przejścia części zakładu 
pracy  na  nowego  pracodawcę,  na  byt  takiej  organizacji,  a  co  istotne,  czy  możliwe  jest 
funkcjonowanie  w  jednym  zakładzie  pracy  więcej  niż  jednej  zakładowej  organizacji 
związkowej tego samego związku zawodowego, np. NSZZ Solidarność. 
Zakładowe  organizacje  związkowe  będące  jednostką  organizacyjną  ponadzakładowego 
związku zawodowego powstają na mocy statutu danego związku.  Statut  takiego związku 
zawodowego  może  przewidywać  utworzenie  zakładowej  organizacji  związkowej  będącej 
jego jednostką organizacyjną w następstwie  podziału na skutek przejścia części  zakładu 
pracy  na  nowego  pracodawcę.  Zatem  w  przeciwieństwie  do  samodzielnej  organizacji 
związkowej,  skutkiem  przejścia  części  zakładu  pracy,  w  odniesieniu  do  zakładowych 
organizacji  wchodzących  w  struktury  ponadzakładowe,  może  być  ich  podział  celem 
dostosowania  do  nowych  struktur  (Ł.  Pisarczyk,  Przejście  zakładu  pracy  na  nowego 
pracodawcę, Warszawa 2002 r.). W tym przypadku również, zgodnie z ogólnymi wymogami, 
jeśli zakładowa organizacja związkowa powstała na skutek przejścia będzie zrzeszała mniej 
niż 10 członków,  to nie przysługują jej  uprawnienia zakładowej  organizacji  związkowej,  a 
pracodawca nie ma obowiązku współdziałania z taką organizacją.  

Przy odpowiedzi  na   pytanie,  dotyczące  możliwości  funkcjonowania  w jednym zakładzie 
pracy  więcej  niż  jednej  zakładowej  organizacji  związkowej  tego  samego  związku 
zawodowego, pomocna będzie uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1996 r., I 
PZP 38/95.
Otóż  Sąd  Najwyższy  swoje  prawne  rozważania  rozpoczyna  od  sformułowania  definicji 
zakładowej organizacji związkowej. Sąd zwraca uwagę na to, iż ustawodawca wielokrotnie 
posługuje się nazwą organizacja „zakładowa”, a zatem działająca na terenie całego zakładu 
pracy.  Dalej  Sąd  stwierdza,  iż  „nie  można  traktować  jako  zakładową  takiej  jednostki 
organizacyjnej związku zawodowego, która obejmuje swoim działaniem tylko część zakładu 
pracy”. 
W konkluzji Sąd przyjął, iż „z wykładni językowo-logicznej, a także systemowej wynika, iż 
przez  zakładową  organizację  związkową  należy  rozumieć  tylko  taką  jednostkę 
organizacyjną, która zasięgiem swojego działania obejmuje cały zakład pracy w rozumieniu 
art. 3 Kodeksu pracy. 
Sąd podkreśla, iż nie jest możliwe traktowanie jako organizacji zakładowych kilku organizacji 
związkowych  jednego  związku  zawodowego,  choćby  nazywane  one  były  organizacjami 
zakładowymi. 
Sąd w swoich rozważaniach słusznie zwraca uwagę, iż jednostka organizacyjna nie będąca 
zakładową  organizacją  związkową  jest  inną  jednostką  organizacyjną,  jej  członkowie  nie 
korzystają więc z ochrony przewidzianej art. 32 ustawy o związkach zawodowych. 
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„Brak jest jednak normy prawnej nakazującej związkowi zawodowemu dostosowanie własnej 
struktury do organizacji zakładu pracy, a w szczególności normy nakazującej przymusowe 
zlikwidowanie jednej ze struktur związkowych uważanych za zakładowe. 
Jedyną sankcją istnienia kilku ogniw traktowanych przez związek zawodowy za zakładowe 
organizacje związkowe jest to, że żadna z takich organizacji nie może być w rzeczywistości 
za taką uznawana w rozumieniu stosownych przepisów prawa pracy”. 

Zatem należy uznać, iż w przypadku zdublowania się zakładowych organizacji związkowych 
należących  do  tej  samej  struktury  ponadzakładowej,  powinny  one  dostosować  swoją 
strukturę organizacyjną do przekształconego zakładu pracy,  o ile chcą być uznawane za 
zakładową organizację związkową z wszelkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami.
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