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OPINIA PRAWNA 

sporządzona na zlecenie Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego 
NSZZ ”Solidarność”-80 

 
 Opinia prawna dotyczy zapytania Zachodniopomorskiego Regionu NSZZ 
”Solidarność”-80, o kwestię, czy w okresie biegu terminu wypowiedzenia układu 
zbiorowego pracy, w sytuacji gdy projekt nowego układu przedstawia organizacja 
reprezentatywna -  pracodawca musi czy też może przystąpić do rokowań, jak 
również zapytania dotyczącego możliwości pozbawienia pracowników prawa do 
tzw. dodatku szkodliwego, w sytuacji wygaśnięcia układu zbiorowego pracy. 
 
I.  
 
 Odpowiadając na pierwsze pytanie, tj. czy w okresie 3 - miesięcznego (jak ma 
to miejsce w nin. sprawie – por. art. 18 ust. 3 lit. b) ZUZP) biegu terminu 
wypowiedzenia zakładowego układu zbiorowego pracy z dn. 19 lutego 2001 roku – 
gdyby projekt nowego układu przedstawiła organizacja reprezentatywna - 
pracodawca musi czy też może przystąpić do rokowań, należy wskazać, że 
pracodawca nie może odmówić podjęcia rokowań. 
 
 Zgodnie z art. 241 [2] § 3 Kodeksu pracy, strona uprawniona do zawarcia 
układu nie może odmówić żądaniu drugiej strony podjęcia rokowań: 
1) w celu zawarcia układu dla pracowników nieobjętych układem; 
2) w celu zmiany układu uzasadnionej istotną zmianą sytuacji ekonomicznej 

bądź finansowej pracodawców lub pogorszeniem się sytuacji materialnej 
pracowników; 

3) jeżeli żądanie zostało zgłoszone nie wcześniej niż 60 dni przed upływem 
okresu, na jaki układ został zawarty, albo po dniu wypowiedzenia układu. 

 
 Przepis ma odpowiednie zastosowanie do inicjatywy dotyczącej 
zmiany układu i prowadzenia w tym zakresie rokowań (art. 241 [9] § 1 k.p.). 
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 Stosownie do §3 wyżej wskazanego artykułu, jeżeli dany pracodawca jest 
objęty działaniem kilku organizacji związkowych (nie wyłączając międzyzakładowej 
organizacji związkowej), jak ma to miejsce w przypadku układu będącego 
przedmiotem opinii, podmiot inicjujący zawarcie układu jest zobowiązany 
powiadomić o tym każdą organizację związkową reprezentującą pracowników, dla 
których ma być zawarty układ, w celu wspólnego prowadzenia rokowań przez 
wszystkie organizacje związkowe. Konsekwencją niepowiadomienia choćby jednej 
organizacji związkowej uprawnionej do uczestniczenia w rokowaniach, która z tego 
powodu nie zawarła układu, jest odmowa rejestracji układu. 
  
 Z inicjatywą zawarcia zakładowego układu zbiorowego mogą wystąpić 
pracodawca lub osoba prawna, w której skład wchodzą pracodawcy (art. 241 [28] § 
1 k.p.), oraz każda zakładowa organizacja związkowa działająca u tego pracodawcy 
(art. 241 [24] k.p.), a także organizacja międzyzakładowa (art. 241 [30] k.p.). W tym 
zakresie nie ma zatem nawet wymogu reprezentatywności, ważne jest by 
organizacja związkowa występująca z inicjatywą zawarcia nowego układu, była 
stroną dotychczasowego układu. Kwestia reprezentatywności organizacji 
związkowej jest istotna przy podpisywaniu układu, o czym niżej. 
 
 W sytuacji odmowy podjęcia rokowań przez pracodawcę,  związek 
zawodowy może wszcząć spór zbiorowy z pracodawcą dla ochrony interesów 
pracowników. Wszczęcie tego sporu musi jednakże być zgodne z ustawą o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych, co w szczególności oznacza zastosowanie art. 
4 ust. 2 tejże ustawy, zgodnie z którym, jeżeli spór dotyczy treści układu 
zbiorowego pracy lub innego porozumienia, którego stroną jest organizacja 
związkowa, wszczęcie i prowadzenie sporu o zmianę układu lub 
porozumienia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem ich wypowiedzenia. 
 
 Sytuacja opisana w zapytaniu oznacza, że druga strona (pracodawca) musi 
podjąć rokowania nad zawarciem układu zbiorowego pracy. Oczywiście samo 
podjęcie rokowań nie gwarantuje wynegocjowania i zawarcia układu w danym 
zakładzie pracy. Kodeks pracy pobieżnie reguluje zawieranie układów zbiorowych 
pracy w drodze rokowań. Ogranicza się do stwierdzenia, że każda ze stron jest 
obowiązana prowadzić rokowania w dobrej wierze (uczciwie, lojalnie) i z 
poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony. Oznacza to w szczególności: 
1) uwzględnianie postulatów organizacji związkowej uzasadnionych sytuacją 
ekonomiczną pracodawców, 2) powstrzymywanie się od wysuwania postulatów, 
których realizacja w sposób oczywisty przekracza możliwości finansowe 
pracodawców (efekty porozumienia muszą być możliwe do realizacji), 3) 
poszanowanie interesów pracowników nie objętych układem. Przepisy nie 
przewidują ograniczenia czasowego przeprowadzania rokowań. Kodeks pracy nie 
reguluje maksymalnego okresu od podjęcia rokowań do momentu zawarcia układu.  
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 Na marginesie dodać trzeba, że przepis art. 241[4] Kodeksu pracy nakłada na 
pracodawcę obowiązek informacyjny. Pracodawca musi udzielić przedstawicielom 
związków zawodowych prowadzącym rokowania informacji o swojej sytuacji 
ekonomicznej w zakresie objętym rokowaniami i niezbędnym do prowadzenia 
odpowiedzialnych rokowań. Przedstawiciele związków zawodowych nie mogą 
ujawniać uzyskanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 
 Ważne jest, że dopuszcza się skuteczne zawarcie układu nawet wtedy, gdy 
jedna z zakładowych organizacji nie wyrazi zgody na jego podpisanie. Wystarczy 
wówczas, aby układ został podpisany przez organizacje reprezentatywne.  
 
 
II. 
 
 Odpowiadając na pytanie, czy pracodawca może pozbawić pracowników 
dodatku dla pracowników zatrudnionych przy pracach wykonywanych w 
warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, o którym 
mowa w art. 8 układu zbiorowego pracy - należy wskazać, że zalecana jest daleko 
posunięta ostrożność w kwestii negocjowania dodatku szkodliwego bowiem może 
dojść do sytuacji, w której pracownicy zostaną tego dodatku pozbawieni całkowicie. 
 
 Przepisy nie nakładają bowiem na pracodawcę obowiązku wypłacania 
pracownikom dodatku szkodliwego. Wymagają natomiast zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy [art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy]. Wypłata dodatku szkodliwego nie jest 
obowiązkowa, chyba że tak stanowią wewnątrzzakładowe źródła prawa, jak ma to 
miejsce w dotychczas obowiązującym zakładowym układzie zbiorowym pracy.  
Zwrócić należy uwagę, że pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich 
przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy 
[art. 237 [11a] k.p.]. Ze względu na ten przepis wskazane (ale nie obowiązkowe) 
jest, by zasady wypłaty dodatku szkodliwego pracodawca skonsultował ze 
związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników. 
 
 Należy odróżnić pracę w szkodliwych warunkach od pracy w warunkach 
szczególnych, gdzie zasadniczą różnicą jest właśnie rodzaj rekompensaty jaka 
należy się pracownikowi w związku z wykonywaną pracą. W przypadku pracy w 
warunkach szkodliwych rekompensata wypłacana pracownikowi co do zasady – jak 
wskazano wyżej - na charaktery dobrowolny, natomiast praca wykonywana w 
warunkach szczególnych wiąże się nabyciem szczególnych uprawnień do których 
należy, np. wcześniejsza emerytura w związku z wykonywaniem pracy w warunkach 
szczególnych.  
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 W Kodeksie Pracy ustawodawca wyraźnie rozróżnia właśnie dwa pojęcia – 
szkodliwe warunki pracy oraz szczególne warunki pracy. Co więcej, ustawodawca 
sporządził listę zawodów, co do których można mówić, że są one wykonywane w 
szczególnych warunkach.  
 
 Z kolei zatrudnienie pracownika w warunkach szkodliwych dla zdrowia 
występuje, gdy dopuszczalne stężenia lub natężenia czynników szkodliwych dla 
zdrowia zostają przekroczone. Szkodliwe warunki pracy mają negatywny wpływ na 
zdrowie zatrudnionego, a przebywanie w nich może wiązać się z rozwojem różnych 
chorób. Z tego względu pracownicy wykonujący pracę w warunkach szkodliwych 
mają szereg specjalnych uprawnień, zaś pracodawcy – szereg obowiązków. 
Przyczyny ich powstawania dzieli się na trzy grupy czynników: a) szkodliwe – mogą 
doprowadzić do rozwoju tzw. choroby zawodowej, czyli takiej, której przyczyny 
ewidentnie wskazują na wykonywany zawód; b) uciążliwe – mogą mieć wpływ na 
ogólne samopoczucie pracowników, ale nie prowadzą do trwałego pogorszenia 
stanu zdrowia czy chorób; c) niebezpieczne – mogą prowadzić do wypadku przy 
pracy, w wyniku którego pracownik może odnieść urazy lub stracić zdrowie, a 
nawet życie. 
 
 Do czynników szkodliwych zaliczyć można m.in.: czynniki fizyczne (hałas, 
niebezpiecznie narzędzia, wysoka temperatura otoczenia, nietypowe otoczenie itp.), 
chemiczne (substancje drażniące, żrące, toksyczne, trujące itp.) i biologiczne (pleśń, 
bakterie, wirusy, grzyby itp.). Pracodawca, w którego zakładzie pracy zostały 
stwierdzone szkodliwe warunki pracy, musi bezwzględnie dostosować się do 
przepisów BHP.  
 
 Jak jednak wskazano, w prawie nie ma przepisów, które nakładają na 
pracodawcę obowiązek wypłacania pracownikom dodatków z tytułu pracy w 
szkodliwych warunkach (istnieje dodatek do emerytury za warunki szkodliwe 
wypłacany przez ZUS). Wszelkie kwestie z tym związane powinny zostać określone 
i uregulowane w regulaminie pracy i wynagradzania, względnie – w układzie 
zbiorowym pracy, jak ma to miejsce dotychczas. 
 
 Reasumując, brak dojścia do porozumienia w tym zakresie, może skutkować 
brakiem przyznania na rzecz pracowników jakichkolwiek tzw. dodatków 
szkodliwych, względnie koniecznością prowadzenia w tym zakresie sporu 
zbiorowego. 
 
       Wojciech Fraszek 
       Adwokat 
 


