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 KONWENCJA (NR 87) DOTYCZĄCA WOLNOŚCI
ZWIĄZKOWEJ I OCHRONY PRAW
ZWIĄZKOWYCH, przyjęta w San Francisco dnia
9 lipca 1948 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz.
125)

 Artykuł 2 Pracownicy i pracodawcy, bez
jakiegokolwiek rozróżnienia, mają prawo, bez
uzyskania uprzedniego zezwolenia, tworzyć
organizacje według swego uznania, jak też
przystępować do tych organizacji, z jedynym
zastrzeżeniem stosowania się do ich
statutów.



 Uprawnienia zakładowej organizacji
związkowej przysługują organizacji
zrzeszającej co najmniej 10 członków
będących:

1) pracownikami/funkcjonariuszami u
pracodawcy objętego działaniem tej organizacji
lub
2) innymi niż pracownicy osobami
wykonującymi pracę zarobkową, które
świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy
na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej
organizacji,



 Osoba wykonująca pracę zarobkową :

1) pracownik,

2) osoba świadcząca pracę za wynagrodzeniem

na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli:

- nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych
osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia,

- ma takie prawa i interesy związane z
wykonywaniem pracy, które mogą być
reprezentowane i bronione przez związek
zawodowy.



 Wolontariuszom, stażystom i innym osobom,
które świadczą osobiście pracę bez
wynagrodzenia, przysługuje prawo
wstępowania do związków zawodowych w
przypadkach i na warunkach określonych
statutami związków.



 W statucie może zatem pojawić się zapis o przykładowej
treści:

„Związek Zawodowy XYZ zrzesza pracowników
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz osoby
zatrudnione na innej podstawie prawnej w ……. oraz w
podmiotach współpracujących lub kooperujących.



 Pracodawca jest obowiązany udzielić na wniosek
zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych
do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności
informacji dotyczących:

1) warunków pracy i zasad wynagradzania;
2) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy
związanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym
zakresie zmian;
3) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia
oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu
zatrudnienia;
4) działań, które mogą powodować istotne zmiany w
organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Pracodawca udziela zakładowej organizacji związkowej ww.
informacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.



 Organizacja związkowa, przedstawia
co kwartał - według stanu na ostatni dzień
kwartału - w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po tym kwartale, pracodawcy
albo dowódcy, informację o łącznej liczbie
członków tej organizacji.



 Organizacja, związkowa, przedstawia
pracodawcy, co 6 miesięcy - według stanu na
dzień 30 czerwca i 31 grudnia - w terminie
do 10. dnia miesiąca następującego po tym
okresie, informację o liczbie członków.



 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2010
r. (II PK 311/09)

Jeżeli pracodawca w zakreślonym terminie (10 dni
po zakończeniu kwartału) nie uzyskał informacji
wymaganych art. 251 ust. 2 ustawy z 1991 r.
o związkach zawodowych, to ma prawo przyjąć
założenie, że od tej daty zakładowej organizacji
związkowej nie przysługują jej ustawowe
uprawnienia.

Członek zarządu zakładowej organizacji
związkowej zrzeszającej mniejszą liczbę
pracowników od określonej w art. 251 ust. 1 ustawy
z 1991 r. o związkach zawodowych nie korzysta
z ochrony przewidzianej w art. 32 ust. 1 tej ustawy.



 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 
2012 r. (III PZP 7/12)

 Nieprzedstawienie przez zakładową
organizację związkową informacji, o której
mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o związkach zawodowych powoduje,
że nie są wadliwe czynności podjęte przez
pracodawcę bez wymaganego współdziałania
z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia
tej informacji.



*wejście w życie 23 sierpnia 2019 r.

*Przy ustalaniu liczby osób wykonujących pracę
zarobkową zrzeszonych w zakładowej organizacji
związkowej, uwzględnia się wyłącznie osoby
wykonujące pracę zarobkową należące do tej
organizacji przez okres co najmniej 6 miesięcy przed
przystąpieniem do rokowań lub uzgodnień.

 Przy ustalaniu liczby osób wykonujących pracę
zarobkową zatrudnionych u pracodawcy, od której
liczy się procent dotyczący reprezentatywności lub
przy ustalaniu największej liczby osób wykonujących
pracę zarobkową, uwzględnia się wyłącznie osoby
wykonujące pracę zarobkową zatrudnione u
pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy przed
rozpoczęciem rokowań lub uzgodnień.



 Przy ustalaniu reprezentatywności zakładowej 
organizacji związkowej bierze się pod uwagę:

1) tylko liczbę zrzeszonych pracowników, a więc
z wyłączeniem nakładców, emerytów, rencistów
i bezrobotnych albo zatrudnionych na innej
podstawie prawnej i niebędących pracownikami;

2) tylko tych pracowników, którzy są zrzeszeni
w danym związku co najmniej 6 miesięcy.



 Pracownik ma prawo do zwolnienia
od pracy zawodowej z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia na czas niezbędny
do wykonania doraźnej czynności wynikającej z
jego funkcji związkowej poza zakładem pracy,
jeżeli czynność ta nie może być wykonana w
czasie wolnym od pracy.

 Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy
zawodowej z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania
doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji
związkowej, jeżeli czynność ta nie może być
wykonana w czasie wolnym od pracy.



 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2017 r. II PK 
322/16

Należy ocenić zwrot "wykonywanie doraźnej czynności
wynikającej z funkcji związkowej". Doraźność zawiera
w sobie element nagłości i krótkotrwałości. Chodzi o to aby
działacz związkowy miał sposobność wykonania czynności,
której nie dało się przewidzieć wcześniej, a jest ona istotna
z uwagi na pełnienie funkcji związkowej.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że o doraźności
czynności świadczą każdorazowo usprawiedliwione
okoliczności, które muszą być niezależne temporalnie
od decyzji organizacji związkowej. Kilkudniowe szkolenie
organizowane przez związek zawodowy w godzinach
przeznaczonych na pracę nie stanowi czynności, o której
mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych.



 W układzie zbiorowym pracy można określić
limity czasu zwolnień od pracy zawodowej na
czas niezbędny do wykonania doraźnej
czynności wynikającej z funkcji związkowej
osób wykonujących pracę zarobkową oraz
ustanowić definicję doraźnej czynności.



 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r.
(II PK 367/09)
Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków
pracowniczych może być zwolnienie się z pracy przez
związkowca bez uzyskania na to zgody przełożonego.
Samo powiadomienie pracodawcy o nieobecności w pracy
nie wywołuje skutku w postaci zwolnienia pracownika
od pracy zawodowej. Podstawę taką stanowi dopiero
decyzja pracodawcy udzielająca zwolnienia.

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2001 r.
I PKN 460/00
Indywidualne zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, dla załatwienia
doraźnych spraw związanych z pełnioną funkcją
związkową nie zależy od uznania pracodawcy,
ale od istnienia obiektywnych przesłanek określonych
w tym przepisie.



 Zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej
przedstawia pracodawcy, który zwolni pracownika lub
pracowników z obowiązku świadczenia pracy lub od
pracy zawodowej z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia, informacje o liczbie członków tej
organizacji zatrudnionych u wszystkich pracodawców
objętych działaniem tej organizacji oraz u każdego z
tych pracodawców - w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy, według stanu na ostatni dzień miesiąca.

 Zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej
przedstawia ww. informacje, do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
zwolnienie pracownika lub pracowników z obowiązku
świadczenia pracy lub od pracy zawodowej z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia.



 Organy państwowe, samorządu terytorialnego
i pracodawcy obowiązani są traktować
jednakowo wszystkie związki zawodowe.



 Podwyższone progi dot. reprezentatywności,
 Konieczność wyłonienia wspólnej reprezentacji –

skutek braku wyłonienia:
- reprezentatywną jest największa,
- spełniająca kryterium 15%.

Utrata przymiotu reprezentatywności w sprawach
dotyczących zbiorowych praw i interesów osób
wykonujących pracę zarobkową pozostaje bez
wpływu na pozostałe uprawnienia
reprezentatywnych zakładowych organizacji
związkowych i posiadanie przymiotu
reprezentatywności w pozostałych sprawach.



 Organizacje związkowe, których
reprezentatywność została stwierdzona na
podstawie orzeczenia sądowego utrzymują tę
reprezentatywność przez okres roku od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.



 Pracodawca lub działająca u niego organizacja związkowa
może zgłosić pisemne zastrzeżenie co do liczebności lub
reprezentatywności danej zakładowej organizacji
związkowej w terminie 30 dni od dnia przedstawienia
przez tę organizację informacji o liczbie członków.

 30 dni na wystąpienie do sądu rejonowego – sądu pracy
właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy

 Sąd wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni od
dnia złożenia wniosku.

 Kolejne zastrzeżenie najwcześniej po upływie roku od
prawomocnego orzeczenia.



 Informacja o liczbie członków co 6 miesięcy,
 Brak informacji = brak uprawnień zakładowej

organizacji związkowej
 „Status quo” przez 6 miesięczny okres

sprawozdawczy,
 Informacja jest udostępniana na wniosek

innej organizacji (do wglądu na pisemny
wniosek),

 Pierwsza informacja od nowo utworzonej
organizacji związkowej najpóźniej 2 miesiące
po jej utworzeniu,



 Jeżeli osoba wykonująca pracę zarobkową
należy do więcej niż jednej organizacji
związkowej, przy ustalaniu liczby członków
zrzeszonych w organizacji związkowej, osoba
ta uwzględniona może być tylko jako członek
jednej wskazanej przez siebie organizacji
związkowej.



 W razie gdy pracownik należy do kilku
zakładowych organizacji związkowych,
uwzględniony może być tylko jako członek
jednej wskazanej przez niego organizacji
związkowej.



Kto w związku z pełnioną funkcją związkową:

w celu uzyskania uprawnień zakładowej
organizacji związkowej, reprezentatywnej
zakładowej organizacji związkowej,
międzyzakładowej organizacji związkowej, lub
reprezentatywnej ponadzakładowej organizacji
związkowej podaje w informacji wyższą liczbę
członków organizacji związkowej niż
wynikająca ze stanu faktycznego podlega karze
grzywny.



 Regulaminy nagród i premiowania są ustalane
i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową
organizacją związkową; dotyczy to również
zasad podziału środków na wynagrodzenia
dla pracowników zatrudnionych w
jednostkach sektora finansów publicznych.



 Związek zawodowy zawiadamia właściwy sąd
o zmianie statutu w terminie 30 dni od dnia
podjęcia stosownej uchwały.

 Kto w związku z pełnioną funkcją związkową:
wbrew obowiązkowi nie zawiadamia
w terminie właściwego sądu o zmianie
statutu, podlega grzywnie.



 Pracodawca, na warunkach określonych
w umowie, jest obowiązany udostępnić
zakładowej organizacji związkowej
pomieszczenia i urządzenia techniczne
niezbędne do wykonywania działalności
związkowej w zakładzie pracy.



 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2009 r. II FSK 517/08

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, pracodawca ma
obowiązek zapewnienia pomocy organizacyjnej związkom
zawodowym. Ta obowiązkowa pomoc dotyczy dwóch
kwestii: po pierwsze, pracodawca powinien udostępnić
zakładowej organizacji związkowej pomieszczenie
i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania
działalności związkowej; po drugie, powinien pobierać
składki członkowskie od pracowników - o ile ci ostatni
się na to zgodzą, organizacja związkowa zaś złoży
odpowiedni wniosek.

Ustawa o związkach zawodowych nie przesądza jednak,
by którakolwiek z powyższych czynności musiała być
wykonywana przez pracodawcę bezpłatnie bądź też musiała
obciążać jego koszty.



 Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej
organizacji związkowej nie może:

1) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy
z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego
członkiem lub z innym pracownikiem będącym
członkiem danej zakładowej organizacji
związkowej, upoważnionym do reprezentowania
tej organizacji wobec pracodawcy albo organu
lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy,

2) zmienić jednostronnie warunków pracy
lub płacy na niekorzyść pracownika, o którym
mowa w pkt 1.



 „Ww. osoba jest upoważniona
do reprezentowania Związku
Zawodowego XYZ w szczególności
do …………………… wobec Nazwa
Pracodawcy S.A., albo organu
dokonującego za ww. pracodawcę
czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy.”



Zmiany we wskazaniu, o którym mowa
powyżej, zarząd oraz komitet założycielski
zakładowej organizacji związkowej dokonują
na piśmie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
zmiany.



 Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne lub orzekając
o przywróceniu do pracy, sąd na wniosek pracownika może w wyroku
nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do
czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. ;

 W sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający
szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy
za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia
o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie stosunku pracy lub
o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego może na
każdym etapie postępowania udzielić zabezpieczenia poprzez nakazanie
dalszego zatrudniania go przez pracodawcę do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania.

 W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie
uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Udzielenia zabezpieczenia
sąd może odmówić wyłącznie wtedy, gdy roszczenie jest mało
prawdopodobne. Sąd uchyla postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia,
o ile obowiązany wykaże wysokie prawdopodobieństwo bezzasadności
roszczenia.



 Termin na przedstawienie stanowiska przez zarząd
zakładowej organizacji związkowej wynosi:

1) 14 dni roboczych liczonych od dnia złożenia przez
pracodawcę pisemnego zawiadomienia
o zamiarze wypowiedzenia lub jednostronnej zmiany
stosunku prawnego

2) 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia przez
pracodawcę pisemnego zawiadomienia
o zamiarze rozwiązania stosunku prawnego.

 Bezskuteczny upływ ww. terminów, jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody przez zarząd
zakładowej organizacji związkowej.



 Szczególna ochrona stosunku pracy
„działaczy związkowych”, przysługuje przez
okres określony uchwałą zarządu, a po jego
upływie - dodatkowo przez czas
odpowiadający połowie okresu określonego
uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego
upływie.

 W przypadku gdy właściwy organ nie
dokona wskazania osoby która będzie
podlegała szczególnej ochronie stosunku
pracy, ochrona przysługuje - w okresie do
dokonania wskazania - odpowiednio
przewodniczącemu zakładowej organizacji
związkowej bądź przewodniczącemu
komitetu założycielskiego.



 Osobami stanowiącymi kadrę kierowniczą są kierujący
jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy albo
wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego
zakładem pracy, a także inne osoby wyznaczone
do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy.

 Pracodawca powiadamia na piśmie zarząd zakładowej
organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę
kierowniczą w zakładzie pracy.

 Powiadomienie następuje w terminie 7 dni od dnia
otrzymania pisemnego żądania zarządu zakładowej
organizacji związkowej.



 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r. (II PK 367/09)
Określenie przez ustawodawcę limitu pracowników
korzystających ze wzmożonej ochrony trwałości stosunku pracy
oznacza, że imienne wskazanie przez zarząd zakładowej
organizacji związkowej większej ich liczby niż przewidziana
w bezwzględnie obowiązujących przepisach jest prawnie
nieskuteczne i oznacza niedokonanie takiego wskazania
w rozumieniu art. 32 ust. 8. Właściwe wskazanie pracowników
podlegających szczególnej ochronie przed rozwiązaniem umowy
o pracę należy do zarządu związku zawodowego, a niewykonanie
tego obowiązku nie może powodować dla pracodawcy ujemnych
konsekwencji, w szczególności w postaci objęcia ochroną
pracowników, którym nie przysługuje ona z mocy
obowiązujących przepisów.

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2005 r. III PK 77/04
Ochrona trwałości stosunku pracy przewidziana w art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.)
przysługuje od chwili zawiadomienia pracodawcy o uchwale
zarządu zakładowej organizacji związkowej wskazującej osoby
podlegające ochronie.



 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2013
r. (I PK 285/12)

Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 ustawy
z 1991 r. o związkach zawodowych, skuteczne
udzielenie ochrony szczególnej działaczowi
związkowemu wymaga podjęcia uchwały
wskazującej go imiennie oraz udzielenia mu
upoważnienia do reprezentowania organizacji
związkowej. Z przepisu tego nie wynika wcale,
by obie te czynności musiały zostać dokonane
jednocześnie - w jednej uchwale.



 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 
2013 r. (II PK 208/12)

Wybór pracownika do zarządu związku
zawodowego po podjęciu przez pracodawcę
działań zmierzających do jego zwolnienia
nie prowadzi wprost do nadużycia prawa. Może
się tak stać, gdy utworzenie organizacji
związkowej lub wybór pracownika do niej
nastąpił wyłącznie w celu uzyskania ochrony
przed dokonanym już wypowiedzeniem.



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2017 r.
(I PK 338/16)

Zatrudniający otrzymuje informację o objęciu konkretnych
osób ochroną. Ma zatem możliwość zweryfikowania, czy
wyznaczenie to odpowiada postanowieniom statutu. Może
zatem zgłaszać organizacji związkowej obiekcje. Jeśli
to uczyni, rozsądne staje się twierdzenie, że uchybienie
statutowi związku zawodowego przy wyznaczaniu
pracowników podlegających szczególnej ochronie powoduje
nieskuteczność powołania się na art. 32 w późniejszym
okresie.

Brak aktywności pracodawcy w tym zakresie nie powinien
negatywnie oddziaływać na sytuację pracownika, który
w interesie załogi i poszczególnych pracowników przez
dłuższy czas realnie występował w imieniu związku
zawodowego wobec pracodawcy. W takim bowiem wypadku
podniesienie przez pracodawcę na etapie sporu sądowego
zarzutu uchybienia statutowi może być uznane jako
działanie instrumentalne.



 Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem
lub pełnioną funkcją:
1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem

organizacji związkowej,
2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej

prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,
3) dyskryminuje pracownika z powodu

przynależności do związku zawodowego,
pozostawania poza związkiem zawodowym
lub wykonywania funkcji związkowej,
4) nie dopełnia obowiązków określonych

w art. 261, 331 i 341

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności.





 Regulamin pracy ustala pracodawca
w uzgodnieniu z zakładową organizacją
związkową.

 W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy
z zakładową organizacją związkową
w ustalonym przez strony terminie, a także
w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa
zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy
ustala pracodawca.



 Regulamin wynagradzania ustala pracodawca.
Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa
organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia
z nią regulamin wynagradzania.



 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2015 r. I PK 234/14

 Nie można zaakceptować stanowiska, że przy wielości
organizacji związkowych działających u pracodawcy, wystarczy
stanowisko jednej z nich, jeśli ma ona - jako jedyna - przymiot
reprezentatywności w aby było ono wiążące (w sensie
negatywnym lub pozytywnym).

 Po pierwsze, w przepisie tym użyto liczby mnogiej, co już
wskazuje, że chodzi o więcej niż jedną taką organizację. Po
drugie, zawarte jest w nim sformułowanie: "wspólnie
uzgodnionego stanowiska", które odnosi się zarówno do
organizacji związkowych, jak i organizacji związkowych
reprezentatywnych.

 Wykładnia językowa (gramatyczna) tego sformułowania nie może
nasuwać żadnych wątpliwości.. Określenie "wspólnie" oznacza
bowiem "wraz z kimś drugim, razem, łącznie z innymi", zaś
określenie "uzgadniać", to nic innego, jak "czynić zgodnym z
czymś, doprowadzać do braku rozbieżności, obopólnie wyrażać
na co coś zgodę, ujednolicać, koordynować, harmonizować". Do
"wspólnie uzgodnionego stanowiska" dochodzi zatem w
relacjach między co najmniej dwoma podmiotami, co wyklucza
przyjęcie, że jest nim także stanowisko jednej organizacji
związków.



 Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową
pracodawcy, może być zawarte porozumienie
o zawieszeniu stosowania w całości lub
w części:

- przepisów prawa pracy, określających
prawa i obowiązki stron stosunku pracy;

- układu zbiorowego pracy.

 Porozumienie zawierane przez pracodawcę
i związki zawodowe.

 Zawieszenie stosowania – okres nie dłuższy niż
trzy lata.



 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2004 r. (I PK 349/03)
Regulamin wynagradzania nie może wejść w życie bez uzgodnienia
z organizacją związkową działającą u pracodawcy. Jeżeli
u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa,
stosuje się art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych. Oznacza to, że jeśli organizacje związkowe
przedstawią wspólne, negatywne stanowisko, to regulamin
wynagradzania nie może być przez pracodawcę ustalony.

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2005 r. (II PK 29/04)
Regulaminy wynagradzania i pracy, ustalone i wprowadzone
w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami zanim u pracodawcy
powstały związki zawodowe (zakładowe organizacje związkowe),
nie wymagały późniejszego uzgodnienia z nowo utworzonymi
organizacjami związkowym i jako wewnątrzzakładowe akty
normatywne nie utraciły mocy obowiązującej tylko dlatego, że u
pracodawcy zaczęły działać związki zawodowe.

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2009 r. (II PK 232/08)
Regulamin premiowania może być potraktowany jako rodzaj
regulaminu wynagradzania.



 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r. I 
PK 83/11

 Użyte w art. 30 ust. 5 ustawy z 1991 r. o związkach
zawodowych sformułowanie: "wspólnie uzgodnionego
stanowiska" oznacza, iż chodzi w nim o zgodne
stanowisko ustalone uprzednio przez przedstawicieli
wszystkich zakładowych organizacji związkowych
albo przynajmniej organizacji reprezentatywnych,
tożsame co do treści i zawarte w jednym piśmie
adresowanym do pracodawcy, a nie o stanowiska
odrębnie i samodzielnie zajęte przez poszczególne
organizacje związkowe.



 Korzystniejsze postanowienia układu, z dniem jego wejścia
w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z
dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy
o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę
nawiązania stosunku pracy.

 Postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników
wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom
dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego
aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.

 Przy wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy
o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę
nawiązania stosunku pracy nie mają zastosowania
przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania
warunków takiej umowy lub aktu.



 


