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Stanowisko  w sprawie sporu zbiorowego w PLL LOT 

Szanowni Państwo! 

Obserwując sposób prowadzenia sporu zbiorowego w Polskich Liniach 
Lotniczych LOT, Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków protestuje 
przeciwko łamaniu prawa pracowników do sporu zbiorowego oraz prawa do strajku. 

Zrzeszenie protestuje szczególnie przeciw uzurpowaniu sobie przez 
pracodawców prawa do oceny dopuszczalności, czy też legalności sporu zbiorowego, 
a także biurokratyzowaniu tego prawa przez poddawanie go kontroli sądowej bez 
wyraźnej podstawy prawnej. 

Zrzeszenie wzywa jednocześnie do zaprzestania szykan wobec protestujących 
pracowników oraz należytego zaangażowania się w spór podmiotu decyzyjnego w tej 
sprawie tj. państwowych organów właścicielskich. 

Uzasadnienie! 

Prawo do sporu zbiorowego oraz prawo do strajku jest konstytucyjnie 
zagwarantowanym prawem człowieka, jednym z praw podstawowych.1 Wszelkie przypadki 
wątpliwe w tej materii powinny być rozstrzygane na korzyść tych praw, a nie przeciwko nim. 
Prawa te są ugruntowane w międzynarodowych konwencjach, których Rzeczypospolita 
Polska jest stroną. Na gruncie Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
przyjmuje się, że prawo do strajku jest jedną z podstawowych wolności związkowych.2 

Wobec powyższego Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków uważa za 
niedopuszczalne działania, jakie podejmują pracodawcy z Grupy PLL LOT wobec 
upominających się o swoje prawa pracowników i reprezentujących ich organizacji 
związkowych. Szczególnie niepokojące jest ciche przyzwolenie ze strony podmiotów na 

                                                           
1  porównaj post. SA w Katowicach z 14 marca 2016 r., III APz 8/16 i wyr. SN z 7 lutego 2007 r., I PK 206/06 
2
 (zob. Raport MOP nr 311, sprawa nr 1954, ust. 405, Raport nr 306, sprawa nr 1884, ust. 686). 
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odpowiednim poziomie decyzyjności (tj. państwowych organów właścicielskich) na obecną 
sytuację w PLL LOT. 

W ocenie Zrzeszenia obecna kryzysowa sytuacja wynika z uzurpowania sobie przez 
niektórych pracodawców prawa do decydowania o dopuszczalności i legalności sporu 
zbiorowego oraz prób biurokratyzowania sporów zbiorowych przez sądową ich kontrolę bez 
należytej podstawy prawnej i w sposób sprzeczny z charakterem tych praw. 

Zgodnie z obowiązującym prawem spór zbiorowy powstaje z mocy prawa tj. 
w wyniku niespełnienia żądań pracowniczych. Uznawanie go przez którąkolwiek ze stron – 
tym bardziej przez pracodawcę - nie ma żadnego znaczenia. Pracodawca zamiast przyjmować 
rolę arbitra we własnej sprawie i podejmować próby uznawania za dopuszczalny czy też 
legalny spór zbiorowy, ma ustawowy obowiązek przystąpić do rokowań ze stroną społeczną 
i dążyć do jego rozwiązania. 

Obecna sądowa kontrola dopuszczalności sporów zbiorowych ma wątpliwą 
podstawę prawną oraz nieokreślony zakres. Aktualna sytuacja w PLL LOT pokazuje, że takie 
działania przynoszą więcej szkody niż korzyści. Ten przykład powinien mieć także wpływ na 
kierunek zmian w prawie pracy, a w szczególności na próby dokonywania zmian w ustawie 
o rozwiazywaniu sporów zbiorowych. Projektowana tam sądowa kontrola dopuszczalności 
sporu zbiorowego obok sądowej kontroli legalności referendum i strajku, a także obok 
(już uchwalonej w ustawie o związkach zawodowych) sądowej kontroli liczebności 
związków zawodowych oraz sądowej kontroli reprezentatywności związku doprowadzi do 
paraliżu działalności związkowej oraz wyłączenia sporów zbiorowych z relacji 
z pracodawcami – o czym szerzej w kolejnym stanowisku. 

Taka sytuacja jest niedopuszczalna i przeciwko takim działaniom Zrzeszenie 
stanowczo protestuje. 

Z poważaniem: 
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1. Prezydent RP 
2. MRPiPS 
3. Marszałek Sejmu 
4. Marszałek Senatu 
5. Pan Prezes Jarosław Kaczyński 
6. Kluby Parlamentarne 
7. Rada Dialogu Społecznego 
8. OPZZ 
9. NSZZ Solidarność 
10. FZZ 
11. Organizacje związkowe działające w PLL LOT 
12. Biuro ZZZE 


