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ROKOWANIA W ROZWISZYWANIU  
SPORÓW ZBIOROWYCH 

 
 
Fundamentalnymi zasadami wspó]dzia]ania partnerów spo]ecznych na szcze-

blu zak]adu pracy sa z jednej strony zapobieganie powstawaniu sporów, z dru-
giej zac, w sytuacji zaistnienia zatargu, powinnocd eliminowania rozbieenych 
stanowisk w sposób polubowny. Realizacji tychee celów s]uey szereg rozwiazaf 
instytucjonalnych opierajacych sig na zasadzie dialogu spo]ecznego1. Ustawa 
o rozwiazywaniu sporów zbiorowych2 wskazuje na rokowania3, mediacjg i arbi-
trae, jako na procedury o charakterze pokojowym4. 
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1 Zob. J. MoCINA (red.), Dialog spo)eczny na poziomie zak)adu pracy. Mi6dzy zasadami a rea-

liami, Warszawa 2009. 
2 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiazywaniu sporów zbiorowych, Dz. U. Nr 55, poz. 236 

z pósn. zm. [dalej: u.r.s.z.]. 
3 Pojgcia „rokowania zbiorowe” i „negocjacje zbiorowe” w dos]ownym znaczeniu sa toesame. 

W niniejszym opracowaniu bgda ueywane zamiennie. W picmiennictwie podkrecla sig, ee nego-
cjacje zbiorowe to szczególny rodzaj pertraktacji dotyczacych zbiorowych stosunków pracy. Oczy-
wiccie w doktrynie zwraca sig tee uwagg na to, ee rokowania zbiorowe nie sa 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 pa@stwa w rozwiAzywaniu sporów zbiorowych, PiP 1994, nr 10, s. 67. 

4 Takie wyodrgbnienie polubownych metod rozwiazywania sporów jako rokowaf, mediacji 
i arbitraeu mia]o swój poczatek jue w latach siedemdziesiatych w Stanach Zjednoczonych. Zosta]o 
przyjgte przez kraje Unii Europejskiej. Ich wspólna cecha jest wola rozwiazania powsta]ej sytuacji 
na drodze pozasadowej. Ponadto na gruncie migdzynarodowego prawa pracy, polubowne rozwia-
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W niniejszym opracowaniu zostanie omówiona instytucja rokowaf, bgdaca 
obligatoryjnym sposobem rozwiazaniu sporu zbiorowego. Po przedstawieniu 
definicji, przedmiotu i stron sporu zbiorowego, przedmiotem analiz bgdzie naj-
pierw istota i zasady rokowaf, a nastgpnie wszczgcie, przebieg i sposoby za-
kofczenia rokowaf w rozwiazywaniu sporów zbiorowych.  
 
 

1. DEFINICJA, PRZEDMIOT I STRONY SPORU ZBIOROWEGO 

 
Zgodnie z art. 1 u.r.s.z., spór zbiorowy to konflikt pomigdzy pracownikami 

a pracodawca5. Moee dotyczyd warunków pracy, p]ac, cwiadczef socjalnych oraz 
praw i wolnocci zwiazkowych pracowników lub innych grup, którym przys]uguje 
prawo zrzeszania sig w zwiazkach zawodowych. Przedmiot sporu zbiorowego zo-
sta] zdefiniowany w sposób ogólny6. Wymienia sig jedynie kategorie spraw, któ-
rych spór moee dotyczyd, a brakuje wskazania dotyczacego rodzajów eadaf, jakie 
moga byd formu]owane przez strong pracownicza wszczynajaca spór zbiorowy. 
W dyspozycji przepisu nie sposób równiee znalesd odpowiedzi na pytanie, co 
moee byd treccia eadaf i jakie jest pojgcie interesu pracowniczego7.  

Definicji przedmiotu sporu zbiorowego nie sformu]owano wprost równiee 
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 Spo]ecznej z dnia 3 maja 1996 r.9, która znowelizowa]a Eu-
ropejska Kartg Spo]eczna z 1961 r.10, zobowiazuje sig pafstwa do popierania 
dobrowolnych konsultacji i negocjacji migdzy pracodawcami i pracownikami, 
 

zywanie zatargów zbiorowych to – inaczej mówiac – sposoby na zapobieganie strajkom i lokautom. 
A. JAKUBIAK-MIROPCZUK, Alternatywne a sAdowe rozstrzyganie sporów, Warszawa 2008, s. 20.  

5 W systemie ustawodawstwa polskiego spory zbiorowe dziela sig na spory o prawo i spory o in-
teresy. K.W. BARAN, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 391. Zob. G. GOz-
DZIEWICZ, Spory zbiorowe, Toruf 1991; K.W. BARAN, Spór indywidualny a spór zbiorowy w prawie 

pracy, [w:] G. GOzDZIEWICZ (red.), Zbiorowe prawo pracy w spo)ecznej gospodarce rynkowej, 
Toruf 2000, s. 224.   

6 Przepis ten nie zawiera definicji zatargu pracy. G]ówne znaczenie regulacji zawartej w tym 
przepisie sprowadza sig do tego, ee m.in. pafstwo ustanawia katalog dozwolonych przez prawo 
przyczyn zatargów pracy. W. MASEWICZ, Ustawa o zwiAzkach zawodowych. Ustawa o rozwiA-

zywaniu sporów zbiorowych, Warszawa 1998, s. 133-134. 
7 Zob. H. LEWANDOWSKI, Ustawa o rozwiAzywaniu 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 takee ich organizacjami, w celu regulacji warunków zatrudnienia w drodze 
uk]adów zbiorowych pracy (art. 6 ust. 2)11.      

Naleey zaznaczyd, ee definicje ustawowe przedmiotu sporów zbiorowych 
spotykamy w prawodawstwie niektórych pafstw. Sa one zróenicowane, ale 
w kaedym przypadku zawieraja zazwyczaj niewielka liczbg ogólnie sformu]o-
wanych kryteriów w zakresie ustalenia przedmiotu sporu zbiorowego12. Taka 
konstrukcja usuwa watpliwocci interpretacyjne i pozwala odpowiedzied na pyta-
nie, czy konkretne eadania pracowników naleey zakwalifikowad do przedmiotu 
sporu zbiorowego.    

Na gruncie obowiazujacej w Polsce ustawy o rozwiazywaniu sporów zbioro-
wych przedmiotem sporu zbiorowego moee byd realizacja interesów pracowni-
ków w aspekcie warunków pracy13, jak i trecd stosunków pracy, czyli nie tylko 
okolicznocci cwiadczenia pracy, ale równiee w znaczeniu szerszym – wszelkie 
czynniki determinujace bezpocrednio bads pocrednio trecd stosunku pracy14.  

W przypadku warunków p]acowych moena mówid o wszelkich kwestiach 
dotyczacych wysokocci wynagrodzef i innych cwiadczef zwiazanych z praca, 
form wynagradzania, jego sk]adników15. Przedmiotem sporów zbiorowych pra-
cy moga byd m.in. sprawy dotyczace polityki p]acowej, rozdzia]u crodków 
finansowych przyznanych np. na podwyekg wynagrodzef, podzia]u kompetencji 
podmiotów uprawnionych do decydowania o podziale tych crodków, ustalanie 
struktur wynagrodzef za pracg oraz przyznawanie uprawnief do cwiadczef ma-
jatkowych niezaliczanych do sk]adników wynagrodzenia za pracg: odpraw, de-
putatów, dodatków, cwiadczef rekompensujacych, wyp]at gwarancyjnych16.  

 

11 Nie we wszystkich pafstwach europejskich definiuje sig przedmiot sporu zbiorowego. Za-
zwyczaj zakres tego pojgcia wypracowuje praktyka orzecznicza.   

12 B. CUDOWSKI, Spory zbiorowe w polskim prawie pracy, Bia]ystok 1998, s. 53. 
13 Od warunków pracy naleey odróenid kodeksowe pojgcie „warunki umowy o pracg”. Podstawo-

wym argumentem dla potwierdzenia tej tezy nieuznania warunków umowy o pracg za warunki pracy 
jest wyszczególnienie przez ustawodawcg w art. 1 u.r.s.z. p]ac, jako odrgbnej od warunków pracy 
przyczyny sporu zbiorowego. A.M. {WISTKOWSKI, Ustawa o rozwiAzywaniu 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: zwiAzkach zawodowych, organi-

zacjach pracodawców, zbiorowych sporach pracy, Lóds 1992, s. 102; K.W. BARAN, Zbiorowe 

prawo pracy, s. 392-393. 
15 A. MAREK, Spory zbiorowe. ObowiAzujAce etapy i procedury, „S]ueba Pracownicza” 2009, 

nr 2, s. 1. 
16 A.M. {WISTKOWSKI, Ustawa o rozwiAzywaniu sporów zbiorowych, s. 278-283. Zakres sporów 

o kwestie p]acowe obejmuje szeroki katalog spraw. Przyk]adowo – orzecznictwo Sadu Najwye-
szego wskaza]o, ee spór o okreclenie podstawy obliczenia szczegó]owego sk]adnika wynagrodzenia 
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Przedmiotem sporu zbiorowego moga byd równiee cwiadczenia socjalne. 
Wed]ug K.W. Barana, obowiazujace ustawodawstwo pracy nie precyzuje jedno-
znacznie tego pojgcia. Odwo]ujac sig jednak do art. 2 ust. 1 ustawy o zak]ado-
wym funduszu cwiadczef socjalnych17, moena wnioskowad, ee w zakres wcho-
dza cwiadczenia rzeczowe bads pienigene pracodawców na cele zwiazane m.in. 
z wypoczynkiem pracowników, zak]adowa dzia]alnoccia kulturalno-ocwiatowa, 
pomoca materialna dla pracowników, budownictwem mieszkaniowym. Chodzi 
tu jednak o prawa socjalne zbiorowe. Wed]ug dyspozycji art. 4 u.r.s.z., nie jest 
dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych 
eadaf pracowniczych, jeeeli ich rozstrzygnigcie jest moeliwe w postgpowaniu 
przed organem rozstrzygajacym spory18. 

W sporach zbiorowych, których przedmiotem sa prawa i wolnocci zwiazko-
we, naleey zwrócid uwagg na okolicznocd, ee ustawodawca rozdzieli] te dwa 
pojgcia, tj. prawa i wolnocci. Róenica polega g]ównie na tym, ee dzia]ania po-
dejmowane w granicach dozwolonej przez prawodawcg wolnocci, niekoniecznie 
musza mied swoja podstawg prawna w regulacjach prawa pozytywnego, pod-
czas gdy uprawnienie dla swojej skutecznocci musi posiadad tytu] prawny19. 
W zwiazku z tym spór moee dotyczyd wolnocci niezapisanych w ustawach oraz 
praw, które maja swoje umocowanie w przepisach prawnych. 

W sporze migdzy organizacjami pracowników i pracodawca moga pojawid 
sig takee zatargi niewynikajace wprost z art. 1 u.r.s.z. Do takich naleea kon-
flikty o charakterze organizacyjnym, np. wprowadzenie i realizacja zak]ado-
wego regulaminu pracy. Jednak nie wszystkie spory pomigdzy organizacjami 
pracowników a pracodawca sa traktowane jako spory zbiorowe. Przyk]adowo – 
ustawa o rozwiazywaniu sporów zbiorowych nie przewiduje moeliwocci 
wszczgcia i kontynuowania sporu zbiorowego w przypadku dokonywania przez 
pracodawcg zwolnief grupowych. W wyroku Sadu Najwyeszego z 5 marca 
2009 r. stwierdzono, ee przepisy ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych 
nie odnosza sig do trybu wypowiadania umów o pracg20. Wobec wielorakich 
watpliwocci interpretacyjnych, które eadania strony pracowniczej naleey 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 zak]adowym funduszu cwiadczef socjalnych, Dz. U. 
1996, Nr 70, poz. 335 z pósn. zm.  

18 K.W. BARAN, Zbiorowe prawo pracy, s. 394. 
19 Uchwa]a SN z dnia 15 pasdziernika 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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lifikowad do przedmiotu sporu zbiorowego, zasadna wydaje sig koncepcja przy-
jgcia za przedmiot sporu zbiorowego kaedego sporu dotyczacego zbiorowych 
praw i interesów pracowniczych, którego stronami sa wy]acznie pracodawcy 
i pracownicy21. Natomiast opierajac sig na ustawie o rozwiazywaniu sporów 
zbiorowych, nie moga byd spory dotyczace innej materii, nie wskazana lub to-
czace sig pomigdzy innymi podmiotami22. 

Spór zbiorowy dotyczy okreclonej zbiorowocci, interesów wigkszej grupy 
pracowników, z regu]y ca]ej lub czgcci za]ogi zak]adu pracy. Pracownik jako 
jednostka nie moee byd strona i nie moee inicjowad sporu zbiorowego23. Prawa 
i interesy zbiorowe pracowników wskazane w art. 1 u.r.s.z.  na podstawie art. 2 
ust. 1 sa reprezentowane przez zwiazki zawodowe24. Natomiast na podstawie 
art. 2 ust. 2 u.r.s.z. prawa i interesy pracodawców w sporach zbiorowych sa re-
prezentowane przez w]acciwe organizacje pracodawców25.  

Druga strona sporu zbiorowego jest pracodawca. Przepisy prawne dotyczace 
udzia]u zwiazku zawodowego w sporze zbiorowym reguluja równiee prawa 
pracodawców i organizacji pracodawców do prowadzenia sporu zbiorowego. 
Nie istnieja w tym zakresie dodatkowe normy prawne. Pracodawca nie moee 
byd równiee inicjatorem sporu zbiorowego26.  
 

21 M. LEWANDOWICZ-MACHNIKOWSKA, A. GÓRNICZ-MULCAHY, Mediacja w sporze zbiorowym, 
„ADR. Mediacja i Arbitrae” 2011, nr 2, s. 51. 

22 E. WRONIKOWSKA, P. NOWIK, Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2008, s. 132. 
23 J. |OLYPSKI, Ustawa o rozwiAzywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism, Warsza-

wa 2011, s. 22. 
24 Zob. ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o zwiazkach zawodowych, Dz. U.  2001, Nr 79, poz. 854 

z pósn. zm. [dalej: u.z.z.]. Zgodnie z art. 1 u.z.z., zwiazek zawodowy jest dobrowolna i samorzadna 
organizacja ludzi pracy, powo]ana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i so-
cjalnych. W rozumieniu art. 1 ust. 2 u.z.z. zwiazek zawodowy jest niezaleeny w swojej dzia]alnocci 
statutowej od pracodawców, administracji pafstwowej i samorzadu terytorialnego oraz od innych 
organizacji. Artyku] 12 Konstytucji RP zawiera fundamentalna gwarancjg wolnocci tworzenia i dzia-
]ania zwiazków zawodowych. Konkretyzuje i rozwija ja art. 59 Konstytucji RP, stanowiac m.in., ee: 
zapewnia sig wolnocd zrzeszania sig w zwiazkach zawodowych, organizacjach spo]eczno-zawodo-
wych rolników oraz w organizacjach pracodawców; zwiazki zawodowe oraz pracodawcy i ich organi-
zacje maja prawo do rokowaf, w szczególnocci w celu rozwiazywania sporów zbiorowych oraz za-
wierania uk]adów zbiorowych pracy i innych porozumief. Zwiazkom zawodowym przys]uguje prawo 
organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach okreclonych w ustawach.  

25 Prawo Unii Europejskiej nie definiuje wprost zak]adowej organizacji zwiazkowej. Jednak na 
podstawie art. 28 Karty Praw Podstawowych pracownicy i pracodawcy lub ich odpowiednie orga-
nizacje maja zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi prawo do 
negocjowania i zawierania uk]adów zbiorowych pracy na odpowiednich poziomach, a takee do po-
dejmowania w przypadku konfliktu interesów dzia]af 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 ustawa o rozwiazywaniu 
sporów zbiorowych, odbywa sig przy wykorzystaniu konstrukcji Mult-Steps. 
Pierwszym i obligatoryjnym etapem sa rokowania27.  
 
 

2. ISTOTA I ZASADY ROKOWAP  
W ROZWISZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH 

 
Celem procesu likwidowania zatargu zbiorowego jest próba pogodzenia 

przeciwstawnych eadaf stron. Dokonuje sig to poprzez rozwiazanie konfliktu 
w sposób polubowny wed]ug z góry okreclonych zasad, zmierzajace do trwa]ej 
eliminacji sytuacji konfliktowej, lub poprzez jego rozstrzygnigcie, czyli zakof-
czenie konfliktu w sposób „si]owy”28.  

Ze wzglgdu na metody likwidowania sporów zbiorowych ustawg o rozwia-
zywaniu sporów zbiorowych moena podzielid na dwie czgcci. Pierwsza dotyczy 
tzw. irenicznych sposobów likwidowania zatargów, pod pojgciem których rozu-
mie sig kaedy rodzaj postgpowania zmierzajacy do pokojowego zakofczenia 
sporu zbiorowego, bez uciekania sig do ueycia przymusu, zw]aszcza ekono-
micznego bads organizacyjnego29. Druga swym zakresem znaczeniowym obej-
muje nieireniczne sposoby rozwiazania sporów zbiorowych, których cecha cha-
rakterystyczna jest przymus ekonomiczny, organizacyjny lub psychologiczny, 
wywierany na druga strong z zamierzeniem uzyskania zgody na postulaty sta-
wiane w sporze30.  

W mycl art. 8 i 10 u.r.s.z. spór zaczyna sig od prób jego rozwiazania po-
migdzy stronami na drodze w pierwszej kolejnocci obligatoryjnych rokowaf31. 
 

27 A. KALISZ, A. ZIENKIEWICZ, Mediacja sAdowa i pozasAdowa. Zarys wyk)adu, Warszawa 
2014, s. 86-87.  

28 Zob.  I.L. HOROWITZ, Foundations of Political Sociology, Nowy Jork 1972, s. 392; A. KORYB-
SKI, Alternatywne rozwiAzywanie sporów w USA. Studium teoretycznoprawne, Lublin 1993, s. 31-32. 

29 W europejskich pafstwach poza rokowaniami, mediacja i arbitraeem istnieja takee inne me-
tody irenicznego rozwiazywania sporów, tzw. hybrydowe metody zawierajace elementy typowe dla 
poszczególnych podstawowych sposobów, jak np. koncyliacje bgdace swoistym po]aczeniem arbi-
traeu i mediacji, w których, w przeciwiefstwie do mediacji podmiot trzeci formu]uje propozycjg 
za]atwienia sporu. Zob. A. KORYBSKI, Alternatywne rozwiAzywanie sporów, s. 115; K. KLOC, 
RozwiAzywanie sporów zbiorowych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzgl6dnieniem roli alter-

natywnych metod rozwiAzywania 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 zakofczenia niepowodzeniem procedury mediacji, 

podmiot prowadzacy spór zbiorowy w interesie pracowników moee podjad próbg rozwiazania sporu 
przez poddanie go rozstrzygnigciu kolegium arbitraeu spo]ecznego. 
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Na gruncie prawa cywilnego rokowania to inaczej negocjacje w celu zawarcia 
umowy, porozumienia. W prawie migdzynarodowym pojgcie rokowaf zbioro-
wych w szerokim znaczeniu to wszelkie negocjacje migdzy pracodawca, grupa, 
organizacja lub organizacjami pracodawców a zwiazkiem zawodowym lub 
zwiazkami zawodowymi, których celem jest okreclenie warunków zatrudnienia 
lub regulacji stosunków migdzy pracodawcami i pracownikami lub migdzy pra-
codawcami i ich organizacjami a zwiazkami zawodowymi32. Aktualnie Migdzy-
narodowa Organizacja Pracy pos]uguje sig znaczeniem wgeszym, obejmujac 
tym pojgciem negocjowanie warunków pracy i warunków umów o pracg33. Celem 
rokowaf w cwietle przytoczonych regulacji jest przede wszystkim zawarcie uk]a-
du zbiorowego pracy, wiaeacego strony i osoby nimi objgte, w których imieniu 
uk]ad zosta] zawarty. Rezultat ten moee byd osiagnigty w drodze ustawowej lub 
umownej w zaleenocci od porzadku prawnego konkretnego kraju34.  

W Polsce zasadnicza rola rokowaf jest ugodowe za]atwienie sporu35. Sa one 
jednym ze sposobów zaeegnania problemów w „sferze stosunków pracy” pow-
sta]ych w zak]adzie pracy, umoeliwiajac stronom bezpocredni kontakt na etapie 
zatargu. W pafstwach europejskich rokowania postrzega sig równiee jako szer-
szy proces kszta]towania stosunków pracy tak, by nie dosz]o w ogóle do jakie-
gokolwiek sporu36. Sa one traktowane jako element dwustronnej komunikacji 
pomigdzy stronami dialogu spo]ecznego37.  

Negocjacje zbiorowe to rozmowy migdzy zwiazkami zawodowymi i praco-
dawcami w zakresie warunków zatrudnienia pracowników, praw i obowiazków 
zwiazków zawodowych38. Ten sposób  prowadzenia sporu polega na wymianie 
informacji, które s]uea podejmowaniu decyzji prowadzacych 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 [dostgp: 30 marca 2014]. 

33 Zob. B. GERNIGON, A. ODERO, H. GUIDO, Collective Bargaining: ILO standards and the prin-

ciples 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, Post6powanie pojednawcze a post6po-

wanie mediacyjne, „ADR Arbitrae 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. |OLYPSKI, Pracodawca a zwiAzki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa 

pracy, Warszawa 2011, s. 22-28. 
38 „Przedmiotem dialogu spo]ecznego, prowadzonego migdzy organizacjami pracodawców 

i zwiazkami zawodowymi sa kwestie dotyczace stosunków zawodowych: warunków pracy, p]ac, 
cwiadczef socjalnych oraz przestrzeganie praw i wolnocci partnerów spo]ecznych, a takee ich wza-
jemnych zobowiazaf” (MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ, RozwiAzywanie sporów zbio-

rowych, Warszawa 2015, s. 5. 
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interesów róenych stron, co skutkuje m.in. zawarciem porozumienia39. Maja one 
swoja podstawg m.in. w Deklaracji Filadelfijskiej dotyczacej celów i zadaf 
Migdzynarodowej Organizacji Pracy z 10 czerwca 1944 r.40 W prawie polskim 
wprost art. 20 Konstytucji RP uznaje dialog partnerów spo]ecznych za jeden 
z filarów ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej. Ustawa zasadnicza wskazuje, 
ee jest on instrumentem realizacji idei spo]ecznej gospodarki rynkowej. Tg ogólna 
dyrektywg normatywna precyzuje art. 59 ust. 2 Konstytucji RP, przyznajac 
zwiazkom zawodowym i pracodawcom prawo do rokowaf. W cwietle posta-
nowienia art. 59 ust. 2 szczególna rolg odgrywaja negocjacje prowadzone przez 
partnerów spo]ecznych w celu rozwiazania sporów zbiorowych pracy oraz zawar-
cia uk]adów zbiorowych. |adna ze stron nie ma w sferze normatywnej moeli-
wocci uchylenia sig od podjgcia rozmów. Zasada dialogu spo]ecznego jest ccicle 
powiazana z instytucja rokowaf zbiorowych i najpe]niej sig w nich wyraea.  

Ustawa o rozwiazywaniu sporów zbiorowych nie definiuje rokowaf po-
migdzy pracodawca a zwiazkami zawodowymi. W literaturze przedmiotu roko-
wania definiuje sig jako proces wzajemnego komunikowania sig poszczegól-
nych grup interesów. Sa jednym z wielu crodków s]ueacych zapewnieniu tzw. 
pokoju spo]ecznego i przejawem gry w walce o dobra i interesy migdzy uczest-
nikami zainteresowanymi w rozdziale tych dóbr41.  

Istota rokowaf jest umoeliwienie stronom sporu zbiorowego bezpocrednich 
negocjacji w sprawie eadaf zg]oszonych przez zwiazek zawodowy, które maja 
na celu przed]ueenie pokoju spo]ecznego w zbiorowych stosunkach pracy. 
W trakcie rokowaf i bezpocrednich negocjacji zwiazki zawodowe nie moga 
organizowad akcji protestacyjnych, szczególnie strajków42. W okresie prac nad 
treccia u.r.s.z. przyjgto, ee celem tej konstrukcji prawnej powinno byd stwo-
rzenie mechanizmu zapobiegajacego eskalacji budowania konfliktowej atmo-
sfery migdzy stronami. Ratio legis przepisów prawnych jest odsunigcie strajku 
jako narzgdzia nacisku. Procedura obowiazkowych rokowaf stron sporu powin-
na byd wszczynana po odrzuceniu przez pracodawcg któregokolwiek z eadaf 
zg]oszonych przez organizacjg zwiazkowa, jeeeli nie zostana uwzglgdnione 
wszystkie eadania w terminie okreclonym w wystapieniu43.  

 

39 Zob. M. JARUS, Problemy porozumiewania si6, „Polityka Spo]eczna” 1991, nr 11, s. 26-27. 
40 Zob. http://www.mop.pl/html/index1.html#miedzynarodowe_standardy/deklaracja_filadelfij 

ska. htm [dostgp: 30.03.2014].  
41 W. MASEWICZ, Ustawa o zwiAzkach zawodowych, s. 164. 
42 A.M. {WISTKOWSKI, Ustawa o rozwiAzywaniu sporów zbiorowych, s. 331. 
43 Zob. H. LEWANDOWSKI, Ustawa o rozwiAzywaniu sporów zbiorowych, s. III/ E/158-28-30. 
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Ponadto celem rozwiazaf przyjgtych w u.r.s.z. jest stworzenie ram prawnych 
i instytucjonalnych dla prowadzenia dialogu spo]ecznego i rozwiazywania 
konfliktów w gospodarce rynkowej w obszarze zbiorowych stosunków pracy 
poprzez rozmowg strony pracowniczej i pracodawcy44. Pracodawca moee je-
dynie odmówid ich zastosowania w sytuacji, gdy eadania nie mieszcza sig 
w przedmiocie sporu zbiorowego lub zosta]y zg]oszone przez podmiot niebg-
dacy zwiazkiem zawodowym45. Poeadane jest, by negocjacje migdzy praco-
dawca a zwiazkiem zawodowym prowadzid ae do momentu, w którym istnieje 
jeszcze szansa na osiagnigcie porozumienia46.  

Art. 8 u.r.s.z. nie wprowadza zasad zachowywania sig stron podczas roko-
waf, doboru reprezentacji interesów stron zaangaeowanych w spór zbiorowy 
oraz metod i technik prowadzenia rokowaf. Ustawowa konstrukcja prawna wy-
maga jedynie, aby na kaedym etapie irenicznego rozwiazywania zatargu, takee 
podczas rokowaf, nie podejmowano i nie prowadzono bezprawnych dzia]af 
blokujacych ich przebieg. Niedope]nienie powyeszego obowiazku umoeliwia 
zak]adowej lub ponadzak]adowej organizacji zwiazkowej zorganizowanie straj-
ku bez wyczerpania formu]y postgpowania s]ueacego pokojowemu zakofczeniu 
sporu zbiorowego47. Kaedorazowo strony powinny rozpoczad rokowania naj-
szybciej, jak to tylko jest moeliwe i bez jakiejkolwiek nieuzasadnionej zw]oki48. 

Obecne regulacje prawne dotyczace przebiegu negocjacji sa niewystar-
czajace. Ustawodawca nie wprowadzi] zasady, ee na stronach uczestniczacych 
w rozmowach ciaey ustawowy obowiazek prowadzenia ich w dobrej wierze, co 
ma miejsce przy prowadzeniu rokowaf „uk]adowych” w trybie art. 2413 § 1 k.p. 
Nie ulega jednak eadnej watpliwocci, ee ta metoda rozwiazywania zatargu 
powinna byd prowadzona zgodnie z art. 2413 § 1 k.p., z poszanowaniem s]usz-
nych interesów drugiej strony oraz z nienaruszaniem dóbr osobistych osób 
w niej uczestniczacych49. W picmiennictwie wskazuje sig, ee na tym etapie 

 

44 Tamee. 
45 Zob. J. |OLYPSKI, Ustawa o rozwiAzywaniu sporów zbiorowych, s. 53-59. 
46 Zob. K.W. BARAN, Zbiorowe prawo pracy, s. 412-413. 
47 A.M. {WISTKOWSKI, Ustawa o rozwiAzywaniu 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. {WISTKOWSKI 

(red.), Ochrona praw cz)owieka w Zwietle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia spo)ecznego. 
Referaty i wystApienia wyg)oszone na XVII Zje]dzie Katedr/Zak)adów Prawa Pracy i Zabez-

pieczenia Spo)ecznego, Kraków 7-9 maja 2009 r.,  Warszawa 2009, s. 210; TEN|E, Model rozwiAzy-

wania sporów zbiorowych, [w:] G. GOzDZIEWICZ (red.), Zbiorowe prawo pracy w spo)ecznej 

gospodarce rynkowej, s. 245-246. 
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powinno unikad sig podejmowania dzia]af majacych na celu wstrzymywanie 
lub utrudnianie negocjacji, poprzez np. umyclne ich przed]ueanie, czgste i nie-
uzasadnione zmiany negocjatorów, przekazywanie nieprawdziwych bads nie-
pe]nych informacji, nieudzielanie odpowiedzi na propozycje partnerów, odrzu-
canie wszelkich konstruktywnych propozycji rozwiazania sporu. W praktyce 
dobra wiara w toku rokowaf sprowadza sig do zasad rzetelnocci, lojalnocci, 
uczciwocci i racjonalnocci eadaf. Regu]y te maja charakter postulatów de lege 

lata. Wprost za pomoca crodków prawnych nie moena wymusid ich prze-
strzegania50.  
 
 

3. WSZCZoCIE, PRZEBIEG I SPOSOBY ZAKOPCZENIA ROKOWAP 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 u.r.s.z. spór zbiorowy istnieje od dnia wystapienia 
przez podmiot reprezentujacy interesy pracownicze do pracodawcy z eadaniami, 
jeeeli pracodawca nie uwzglgdni] wszystkich eadaf w terminie okreclonym 
w wystapieniu, nie krótszym jednak nie 3 dni. Termin trzydniowy naleey liczyd 
zgodnie z art. 111 § 1 k.c., w mycl którego termin wyznaczony w dniach kofczy 
sig z up]ywem ostatniego dnia. Na podstawie art. 111 § 2 k.c. dnia wp]ywu ea-
dania nie uwzglgdnia sig, a jeeeli termin up]ywa w dniu ustawowo wolnym, to 
liczy sig dzief nastgpny wed]ug zasady wyraeonej w art. 115 k.c. W rozumieniu 
art. 8 u.r.s.z. pracodawca podejmuje niezw]ocznie rokowania w celu rozwiaza-
nia sporu w drodze porozumienia, zawiadamiajac równoczecnie o powstaniu 
sporu w]acciwego Okrggowego Inspektora Pracy. Powiadomienie w]acciwego 
Okrggowego Inspektora Pracy nie powinno mied istotnego wp]ywu na sytuacjg 
prawna i negocjacyjna pracodawcy51. Jednak brak zg]oszenia sporu moee skut-
kowad poniesieniem odpowiedzialnocci z tytu]u naruszenia ustawy i tym samym 
wystapieniem przez ten organ do sadu o na]oeenie grzywny na pracodawcg52.  

Aby powsta] spór zbiorowy, a co za tym idzie – dosz]o do zapoczatkowania 
rokowaf, zwiazek zawodowy zobowiazany jest do wysunigcia eadaf wobec 
pracodawcy objgtych zakresem znaczeniowym ujgtym w art. 1 u.r.s.z. Art. 1 

 

50 L. PISARCZYK, Ustawowa procedura rozwiAzywania sporów zbiorowych, [w:] K.W. BARAN 
(red.), Zarys systemu prawa pracy, t. V: Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2014, s. 618-619. 

51 Zob. J. ZOLYPSKI, Ustawa o rozwiAzywaniu sporów zbiorowych, s. 54; B. SKULIMOWSKA, 
Tryb i procedury rozwiAzywania zatargów zbiorowych w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 
1992, s. 23-24. 

52 Art. 26 ust. 1 pkt 2 u.r.s.z. 
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u.r.s.z. nie nak]ada  na pracodawcg obowiazku uwzglgdnienia stanowiska strony 
zwiazkowej, pozostawiajac tg kwestig jego autonomicznemu uznaniu.  

Wystapienie zwiazku zawodowego moee byd przedstawione na picmie lub 
ustnie, chociae dla celów dowodowych poeadana jest forma pisemna. Dopusz-
czalna jest równiee droga emailowa53. |adania powinny byd konkretne, a termin 
do ich uwzglgdnienia okrecla zwiazek zawodowy inicjujacy spór. Nie moee on 
byd krótszy nie 3 dni. Spór zbiorowy powstaje nie z dniem samego wystapienia 
przez zwiazek zawodowy z eadaniami, lecz dopiero w momencie odrzucenia ich 
przez pracodawcg lub w przypadku braku odpowiedzi pracodawcy – z up]ywem 
terminu wyznaczonego przez zwiazek zawodowy. Jeeeli pracodawca zaakcep-
tuje eadania zwiazku zawodowego, to traca one charakter sporny i nie dochodzi 
do wystapienia zatargu54.  

Termin powstania sporu zbiorowego jest istotny z punktu widzenia 
ustalenia poczatku procedury rozwiazywania sporu przewidzianej ustawa. 
Dopiero z tym dniem wystgpuje obowiazek pracodawcy do niezw]ocznego 
podjgcia negocjacji oraz zawiadomienia w]acciwego okrggowego inspektora 
pracy o zaistnia]ym sporze w mycl art. 8 u.r.s.z. Rokowania powinny byd za-
poczatkowane w takim czasie, eeby nie moena by]o pracodawcy postawid za-
rzutu zw]oki w rozpoczgciu rozmów ze zwiazkami zawodowymi wszczyna-
jacymi zatarg55. Kiedy pracodawca nie odnosi sig w jakimkolwiek wzglgdzie 
do eadaf zwiazków zawodowych, to zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny56, a konkretnie z art. 682 k.c. (jeeeli przedsigbiorca 
otrzyma] od osoby, z która pozostaje w sta]ych stosunkach gospodarczych, 
ofertg zawarcia umowy w ramach swojej dzia]alnocci), brak niezw]ocznej 
odpowiedzi poczytuje sig za przyjgcie oferty57. W takiej sytuacji bierne zacho-
wanie po up]ywie wskazanego przez zwiazek zawodowy terminu naleey 
traktowad jako odrzucenie eadaf w ca]occi58.  

 

53 Zob. A.M. {WISTKOWSKI, Ustawa o rozwiAzywaniu sporów zbiorowych, s. 327, K.W. BARAN, 
Zbiorowe prawo pracy, s. 413. 

54 J. |OLYPSKI, Pracodawca a zwiAzki zawodowe, s. 34. 
55 K.W. BARAN, Zbiorowe prawo pracy, s. 412. 
56 Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93. 
57 Zob. A.M. {WISTKOWSKI, Ustawa o rozwiAzywaniu sporów zbiorowych, s. 327; J. |OLYPSKI, 

Ustawa o rozwiAzywaniu sporów zbiorowych, s. 55. 
58 K.W. BARAN, Zbiorowe prawo pracy, s. 412. Por. A.M. {WISTKOWSKI, Ustawa o rozwiAzy-

waniu sporów zbiorowych, s. 327, autor twierdzi, ee brak reakcji pracodawcy nie moee byd inter-
pretowany ani jako wyraeenie zgody na zaspokojenie przedstawionych eadaf w sytuacji, w której 
móg] i powinien wyrazid swoje stanowisko, ani jako odmowa wyraeenia zgody na zaspokojenie 
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Negocjacje moga byd jawne lub z okreclonym stopniem poufnocci, o czym 
decyduja strony sporu. To samo dotyczy terminu i miejsca rozpoczgcia roko-
waf, które powinny byd przedmiotem wspólnych uzgodnief. Ustawa o rozwia-
zywaniu sporów zbiorowych pozostawia stronom sporu dowolnocd w ustaleniu 
tych kwestii, a takee sk]adu zespo]u negocjacyjnego i sposobu prowadzenia ro-
kowaf. Z kolei czas trwania negocjacji zbiorowych moee, ale nie musi byd 
ccicle ustalony. Przepisy prawa pracy nie precyzuja – nawet pocrednio – 
terminu zakofczenia negocjacji59. Postuluje sig zatem okreclenie przez strony na 
wstgpie, na mocy odrgbnego porozumienia, czasu w jakim bgda prowadzone ro-
kowania60. Ponadto przedmiotem wzajemnych ustalef moee byd równiee miej-
sce negocjacji61. 

W prawodawstwie europejskim jak i w u.r.s.z. nie wprowadzono regulacji 
dotyczacych poszczególnych etapów rokowaf. Ich sposób przeprowadzenia 
pozostawia sig stronom sporu, które czgsto przedmiotowa kwestig ustalaja na 
mocy w]asnych porozumief. W literaturze przedmiotu podkrecla sig, ee na wy-
bór stosownej procedury rokowaf ma wp]yw wiele czynników. Sa to m.in.: 
kompetencje i nastawienie uczestników zatargu, charakter spornego przypadku, 
wspólne wstgpne ustalenia, zaakceptowanie przez wigkszocd uczestniczacych 
osób, wed]ug jakiego schematu bgda prowadzid rozmowy62.  

W praktyce stosowania negocjacji zbiorowych, dokonuje sig ich podzia]u 
na  poszczególne etapy. Wed]ug jednego kryterium, w rokowaniach naleey 
uwzglgdnid trzy g]ówne etapy: w pierwszym – ustala sig problemy, w drugim – 
rozpoznaje sig ich zakres, a w trzecim – stara sig wypracowad zadowalajace 
strony rozwiazanie63. Inny charakter ma klasyfikacja zaproponowana w Stanach 
Zjednoczonych. Przedmiotowy podzia] przewiduje osiem etapów rokowaf: 
wybór miejsca przeprowadzenia negocjacji, ustalenie ich planu i zdefiniowanie 
 

zg]oszonych eadaf, kojarzona z brakiem zaprzeczenia. Zgodnie z tym pogladem, zaistnienie sporu 
zbiorowego jest uzaleenione od odniesienia sig pracodawcy do zg]oszonych eadaf. Przyjgcie zg]o-
szonych eadaf, wyraeenie gotowocci ich zaspokojenia sprawia, ie spór zbiorowy nie wystapi. 
Odmowa zaspokojenia wszystkich zg]oszonych eadaf albo ich czgcci sprawia, ee materializuje sig 
warunek, od którego art. 7 ust. 1 ustawy uzaleenia poczatek sporu zbiorowego. 

59 S. BORKOWSKA, Negocjacje zbiorowe, Warszawa 1997, s. 215. 
60 W. MASEWICZ, Ustawa o zwiAzkach zawodowych, s. 166. 
61 Na gruncie Rady Europy postulaty w zakresie terminu, miejsca i czasu rokowaf wypracowa] 

Komitet Niezaleenych Ekspertów. K. WALCZAK, Zbiorowe prawo pracy, aspekty prawa mi6dzyna-

rodowego, europejskiego i polskiego, Warszawa 2012, s. 308. 
62 Zob. J. STELMACH, B. BRO|EK, Sztuka negocjacji prawniczych, Warszawa 2011, s. 33-35. 
63 A. DOUGLAS, The Peaceful settlement of Industrial and Intergroup Disputes, „Journal of Con-

flict Resolution” 1962, s. 69. 
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kwestii spornych, okreclenie ich zakresu tematycznego, eliminowanie róenic 
wystgpujacych w poszczególnych stanowiskach stron, przygotowanie do osta-
tecznej rozmowy, dialog, potwierdzenie kompromisu, wykonanie kompro-
misu64. Powyesze modele klasyfikacyjne okreclaja w sposób sztywny etapy ro-
kowaf wraz z przekazaniem rad dotyczacych zachowania sig uczestników ne-
gocjacji65.  

Rozmowy prowadzone w ramach rokowaf zbiorowych w Polsce moga sig 
zakofczyd albo zawarciem porozumienia, albo podpisaniem protoko]u rozbiee-
nocci (art. 9 u.r.s.z.). W praktyce negocjacje moena przerwad bez jakiejkolwiek 
konkluzji kofcowej w postaci podpisania okreclonych dokumentów66. W sy-
tuacji, gdy po stronie zwiazkowej wystgpuje kilka organizacji prowadzacych 
]acznie spór, moeliwe jest wypracowanie finalnych uzgodnief tylko z jedna lub 
kilkoma z nich67.  

Aktualnie polskie regulacje ustawowe nie okreclaja, jak powinno byd sfor-
mu]owane porozumienie, tzn. w jakiej formie prawnej, jakie elementarne jego 
sk]adniki zaliczaja sig do essantialia negotii68. Porozumienie kofczace spór 
zbiorowy formu]uje wzajemne prawa i obowiazki stron zakofczonego sporu 
zbiorowego69. Nie jest ono ugoda w mycl art. 917-918 k.c.70 Tego rodzaju usta-
lenia opieraja sig co do zasady na wypracowanym w toku rokowaf kompro-
misie, w ramach którego dokonuje sig czynnocci dla dobra obu stron, z tym ee 
nie ma koniecznocci, aby by]y one obiektywnie równowaene71. 

Porozumienie stanowi dwustronne zobowiazanie stron sporu72. Powinno sig 
w nim jasno i precyzyjnie okreclad trecd poczynionych uzgodnief, 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. BRO|EK, Sztuka negocjacji, s. 40. 
66 W. MASEWICZ, Ustawa o zwiAzkach zawodowych, s. 170. 
67 Tamee. Por. J. |OLYPSKI, Pracodawca a zwiAzki zawodowe, s. 35, autor wskazuje, ee w razie 

nieosiagnigcia porozumienia sporzadzony zostaje protokó] rozbieenocci, który zgodnie z art. 9 usta-
wy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych powinien zawierad stanowiska stron. Skoro strony zosta]y 
ustawowo zobligowane w protokole rozbieenocci do wskazania swoich stanowisk, obowiazkowa 
forma w rokowaniach jest forma pisemna. 

68 J. |OLYPSKI, Pracodawca a zwiAzki zawodowe, s. 41. 
69 A.M. {WISTKOWSKI, Ustawa o rozwiAzywaniu sporów zbiorowych, s. 335. 
70 W. MASEWICZ, Ustawa o zwiAzkach zawodowych, s. 170.  
71 L. PISARCZYK, Ustawowa procedura rozwiAzywania sporów zbiorowych, [w:] K.W. BARON 

(red.), Zarys systemu prawa pracy, s. 618. 
72 Zob. art. 776 k.p.c. 
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obowiazków, a nawet kwot pienigenych lub innych wartocci przyznanych 
pracownikom z uwzglgdnieniem kryterium sposobu ich rozdysponowania73. 

Artyku] 9 u.r.s.z. stanowi, ie rokowania kofcza sig podpisaniem przez stro-
ny porozumienia i z tego wzglgdu jego zawarcie w innej formie nie pisemna 
nie moee byd uznane za ich zakofczenie74. Forma ustna moee byd potrakto-
wana wy]acznie jako wstgpnie zaakceptowany przez strony sporu zbiorowego 
projekt (art. 9 u.r.s.z.). Brak zachowania rygoru pisemnocci powoduje stan 
zawieszenia zatargu. Niedope]nienie warunków ustalonych ustnie umoeliwia 
zwiazkowi zawodowemu kontynuowanie sporu zbiorowego, poniewae inte-
resy objgte eadaniami zawartymi w jego zg]oszeniu nie uleg]y przekszta]ceniu 
w prawa podmiotowe, które mog]yby byd dochodzone przez poszczególnych 
pracowników na drodze sadowej. Porozumienie podpisane przez strony sporu 
powoduje automatycznie zmiang interesów zbiorowocci pracowników przed-
stawionych przez zwiazek zawodowy w zg]oszeniu sporu w indywidualne pra-
wa podmiotowe75.  

Protoko]y rozbieenocci naleey natomiast traktowad tylko jako rejestr spraw, 
w których nie osiagnigto kompromisu76. Protokó] to dokument, który powinien 
byd sporzadzony w formie pisemnej i w którym sprecyzowane sa eadania 
zwiazku zawodowego oraz stanowisko pracodawcy wobec postulatów pracow-
niczych. Dlatego tee oprócz oczekiwaf, jakie wobec spornych kwestii w toku 
rokowaf zajg]y strony, powinno sig w nim znalesd szczegó]owe okreclenie 
przedmiotu sporu77. W praktyce ma on istotne znaczenie, poniewae umoeliwia 
w dalszych etapach pokojowego rozwiazywania sporu zbiorowego rozwiazania 
spornych problemów. Migdzy innymi w zwiazku z tym protokó] powinien byd 
sporzadzony w formie pisemnej i podpisany przez obie strony78. Podobnie jak 
przy zawarciu porozumienia, odmowa z]oeenia podpisu na tym dokumencie jest 
traktowana jako niezakofczenie rokowaf. Natomiast niesporzadzenie protoko]u 
 

73 K.W. BARAN, Model polubownego likwidowania sporów pracy w systemie prawa polskiego, 
PiZS 1992, nr 3, s. 23. 

74 A.M. {WISTKOWSKI, Ustawa o rozwiAzywaniu sporów zbiorowych, [s. 415. Por. Baran, Zbio-

rowe prawo pracy, s. 384, który uwaea, ee zawarcie porozumienia w innej formie (na przyk]ad 
ustnej) nie ma wp]ywu na jego skutecznocd. 

75 A.M. {WISTKOWSKI, Ustawa o rozwiAzywaniu sporów zbiorowych, s. 334. W wielu euro-
pejskich pafstwach porozumienia nie musza mied jednak formy pisemnej, np. w Wielkiej Brytanii, 
Francji. 

76 W. MASEWICZ, Zatarg zbiorowy pracy, Bydgoszcz 1994, s. 105. 
77 L. PISARCZYK, Porozumienie ko@czAce spór zbiorowy, [w:] K.W. BARAN (red.), Zarys systemu 

prawa pracy, s. 664.  
78 K.W. BARAN, Zbiorowe prawo pracy, s. 415. 
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rozbieenocci jest przeszkoda w kontynuowaniu zatargu zbiorowego. Do otwarcia 
procedury mediacyjnej konieczne jest, w mycl regulacji ustawowych, spe]nienie 
warunku zawieszajacego, czyli wystapienia formalnego zakofczenia rokowaf79.  

Za zamknigcie  rokowaf uwaea sig fakt samego podpisania porozumienia 
w sprawie zaspokojenia przez pracodawcg czgcci eadaf zwiazku zawodowego 
i sporzadzenia protoko]u rozbieenocci, ze wskazaniem stanowisk stron w punk-
tach wymienionych w zg]oszeniu sporu, a nieobjgtych porozumieniem. Dla za-
kofczenia procedury rokowaf nie jest wymagane zawarcie porozumienia, które 
ureguluje wszelkie eadania przedstawione przez zwiazek zawodowy, stanowia-
ce podstawg zg]oszenia sporu80. Dopuszczalne jest równiee zawarcie porozu-
mienia partykularnego tylko z jedna z organizacji zwiazkowych uczestnicza-
cych w sporze zbiorowym. Nastgpnie po sporzadzeniu protoko]ów rozbieenocci 
z innymi zwiazkami zawodowymi, zatarg jest kontynuowany za pomoca pro-
cedury mediacji81. 

Konkludujac naleey podkreclid, ee analiza ca]okszta]tu rozwiazaf prawnych 
pozwala na stwierdzenie, ee w Polsce nie ma moeliwocci skutecznej obrony inte-
resów pracownika w sporze zbiorowym bez powo]ywania struktur zwiazkowych. 
Rozwiazania europejskie bronia interesów pracownika niekoniecznie przez wy-
]aczna reprezentacjg zwiazków zawodowych. W niektórych krajach europejskich, 
np. w Wielkiej Brytanii, istnieje model rozwiazywania sporu zbiorowego z przed-
stawicielami pracowników bads z radami zak]adowymi w roli g]ównej82.  

Warty zauwaeenia jest fakt, ee brak ustawowego formalizmu dotyczacego 
sposobu rozwiazania sporu pozwala na swobodne kierowanie dynamika zda-
rzenia konfliktowego oraz zawierania porozumief. W konsekwencji powyesze 
umoeliwia osiagnigcie porozumienia, które bgdzie wykonane przez zaintereso-
wane podmioty. Autonomia stron w zakresie wyboru pokojowych metod roz-
wiazywania zatargu skutkuje pozytywnym jego zakofczeniem83. Naleea]oby sig 
jednak zastanowid nad potrzeba wprowadzenia regulacji prawnych dotyczacych 
sposobu zachowywania sig strony pracowniczej i pracodawcy. Ustawa powinna 
wymienid katalog zasad, którymi powinny kierowad sig strony sporu zbioro-
 

79 A.M. {WISTKOWSKI, Ustawa o rozwiAzywaniu sporów zbiorowych, s. 337. 
80 Tamee. 
81 K.W. BARAN, Zbiorowe prawo pracy, s. 413. 
82 W. SANETRA, Konstytucyjne prawo do rokowa@, „Praca i Zabezpieczenie Spo]eczne” 1998, 

nr 12, s. 10. 
83 Zob. A. JAKUBIAK-MIROPCZUK,  Zmiany zachodzAce w charakterze form alternatywnego 

rozwiAzywania sporów sAdowych -- rozwój idei „zarzAdzania sporem”, „ADR Arbitrae i Mediacja” 
2008, nr 4, s. 69-71. 
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wego przy jego rozwiazaniu. Dzigki temu jue na etapie rokowaf stwarza]oby to 
realna moeliwocd wytyczenia granicy dla pracodawcy i zwiazków zawodowych 
dotyczacej kultury, poziomu i przedmiotu wymiany zdaf, a tym samym otwo-
rzy]oby drogg do bardziej konstruktywnych rozmów.  
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ROKOWANIA W ROZWISZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH 
 

STRESZCZENIE 
 

Przedmiotem opracowania jest instytucja rokowaf, bgdaca pierwszym i obligato-
ryjnym sposobem rozwiazywaniu zatargu zbiorowego. Po przedstawieniu definicji, 
przedmiotu i stron sporu zbiorowego, zosta]y omówione: istota i zasady rokowaf, a na-
stgpnie wszczgcie, przebieg i sposoby zakofczenia rokowaf w rozwiazywaniu sporów 
zbiorowych. 

 
S#owa 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 


