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Federacja Związków Zawodowych     Warszawa, 23.06.2022r. 
Pracowników Kultury i Sztuki  
 
 
 
 
       Związki Członkowskie  
       Federacji ZZPKiS 
 
 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki jest 
ogólnokrajową, reprezentatywną organizacją związkową. Federacja -  
na zasadach dobrowolności - zrzesza: zakładowe, międzyzakładowe oraz 
terytorialne organizacje związkowe i zawodowe. Większość ze zrzeszonych  
w FZZPKiS organizacji to międzyzakładowe organizacje związkowe.  

 
FZZPKiS należy do jednej z trzech central związkowych (Ogólnopolskie 

Porozumienie Związków Zawodowych), uznanych za reprezentatywne  
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Związki zawodowe przez 
przynależność do Federacji, mają niższy próg (tj. 8%) uznania danej organizacji 
za reprezentatywną. 

 
          

 
I. Reprezentatywność a objęcie ochroną trwałości stosunku pracy działaczy 

związkowych. Pracodawca bez zgody zarządu organizacji związkowej nie może: 
1) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego ze wskazanym uchwałą 

zarządu jego członkiem lub z inną osobą wykonującą pracę zarobkową 
będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną 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 wynagrodzenia na niekorzyść 
osoby wykonującej pracę zarobkową, o której mowa w pkt 1 
- z wyjątkiem przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,  
a także jeżeli dopuszczają to przepisy odrębne (art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.z.). 

 
Zgodnie z art. 32 ustawy o związkach zawodowych związek zawodowy, który 
posiada status organizacji reprezentatywnej może wskazać więcej osób, 
których stosunek prawny podlega ochronie niż organizacja, która nie ma 
takiego statusu. W organizacji związkowej niereprezentatywnej ochrona 
przysługuje tylko jednej osobie wykonującej pracę zarobkową wskazanej uchwałą 
zarządu tej organizacji (zob. ust. 6 art. 32 u.z.z.).  

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16794195_art(32)_1?pit=2022-06-13
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II. Możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów ustalenia liczby działaczy 

zakładowej organizacji związkowej podlegających ochronie.  
Ustawa o związkach zawodowych w art. 32 przewiduje dwie metody określenia 
liczby osób, które mogą być objęte ochroną związkową przed zwolnieniem z pracy 
lub zmianą warunków zatrudnienia. Są to metoda parytetowa (ust. 3) i 
progresywna (ust. 4). Wybór każdej z tych metod w konkretnym przypadku może 
dać różne wyniki. 

 

Zgodnie z metodą parytetową (art. 32 ust. 3 u.z.z.)  ochronie trwałości stosunku 
pracy podlegają osoby wykonujące pracę zarobkową w liczbie nie większej niż 
liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy. Kadrę tę 
stanowią kierujący jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępcy albo członkowie 
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. 
Powiadomienie następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku 
zarządu zakładowej organizacji związkowej.  
 

Istota metody progresywnej określania liczebności działaczy podlegających ochronie 
(art. 32 ust. 4 u.z.z.) polega na tym, że liczba chronionych osób wykonujących 
pracę zarobkową wzrasta wraz z liczbą członków zakładowej organizacji 
związkowej. Zarząd zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywnej  
w rozumieniu art. 25³ ust. 1 lub 2, zrzeszającej do 20 członków zatrudnionych przez 
pracodawcę ma prawo wskazać pracodawcy 2 osoby wykonujące pracę 
zarobkową podlegające ochronie, a jeżeli organizacja zrzesza więcej niż  
20 członków zatrudnionych przez pracodawcę ma prawo wskazać, jako podlegające 
tej ochronie, 2 osoby wykonujące pracę zarobkową oraz dodatkowo: 
1) po jednej osobie wykonującej pracę zarobkową na każde rozpoczęte 10 członków 
tej organizacji zatrudnionych przez pracodawcę, w przedziale od 21 do 50 tych 
członków; 
2) po jednej osobie wykonującej pracę zarobkową na każde rozpoczęte 20 członków 
tej organizacji zatrudnionych przez pracodawcę, w przedziale od 51 do 150 tych 
członków; 
3) po jednej osobie wykonującej pracę zarobkową na każde rozpoczęte 30 członków 
tej organizacji zatrudnionych przez pracodawcę, w przedziale od 151 do 300 tych 
członków; 
4) po jednej osobie wykonującej pracę zarobkową na każde rozpoczęte 40 członków 
tej organizacji zatrudnionych przez pracodawcę, w przedziale od 301 do 500 tych 
członków; 

https://sip.lex.pl/#/document/16794195?unitId=art(32)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794195?unitId=art(32)ust(4)&cm=DOCUMENT
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5) po jednej osobie wykonującej pracę zarobkową na każde rozpoczęte 50 członków 
tej organizacji zatrudnionych przez pracodawcę, w przedziale powyżej 500 tych 
członków. 

III. Zasady Ochrony trwałości stosunku pracy działaczy organizacji 

międzyzakładowych zostały określone w art. 34² ust. 1 i 2 u.z.z. Wybór metody 
obliczania liczby osób wykonujących pracę zarobkową, których stosunek pracy 
podlega ochronie na gruncie art. 34² ust. 1 pkt 1 u.z.z., należy do kompetencji 
zarządu międzyzakładowej organizacji związkowej. Przyjęcie jednej z metod może 
skutkować tym, że przy takim samym stanie faktycznym, liczba osób chronionych 
będzie mniejsza, niż gdyby zastosowano inną metodę. 
 
Zgodnie z art. 34² u.z.z. zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej, która co 
najmniej u jednego pracodawcy objętego jej działaniem zrzesza osoby wykonujące 
pracę zarobkową w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji 
reprezentatywnej w rozumieniu art. 25³ ust. 1 lub 2, może wskazać osoby 
wykonujące pracę zarobkową podlegające ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1: 
1) w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 lub 
2) w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 u jednego pracodawcy 
wskazanego przez tę organizację spośród pracodawców objętych jej działaniem,  
u którego ta organizacja zrzesza osoby wykonujące pracę zarobkową w liczbie 
wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 25³ 
ust. 1 lub 2, powiększonej o liczbę pozostałych pracodawców objętych działaniem tej 
organizacji, u których jest zatrudnionych co najmniej 10 osób wykonujących pracę 
zarobkową będących jej członkami. 
 

Jak wynika z powyższego przepisu, w stosunku do międzyzakładowej organizacji 
związkowej, która ma status organizacji reprezentatywnej, co najmniej  
u jednego pracodawcy objętego jej działaniem, zostały przewidziane cztery 
mechanizmy objęcia ochroną działaczy związkowych: 

1. według metody parytetowej w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3  
u.z.z., tj. w liczbie nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę 
kierowniczą u pracodawców objętych działaniem tej organizacji. Zarząd 
międzyzakładowej organizacji związkowej powinien zwrócić się do wszystkich 
pracodawców z wnioskiem o wskazanie liczby osób wchodzących w skład 
kadry kierowniczej. Powinno uwzględniać się kadrę kierowniczą ze wszystkich 
zakładów pracy, w których jest choćby jeden członek takiego związku1; 
 

2. według metody progresywnej w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 4 
u.z.z., tj. w liczbie uzależnionej od łącznej liczby członków międzyzakładowej 
organizacji związkowej. Zarząd organizacji związkowej, zrzeszającej  

 

1 Żołyński Janusz, Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz, LEX 2014.  

https://sip.lex.pl/#/document/16794195?unitId=art(34(2))ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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do 20 członków zatrudnionych przez pracodawcę ma prawo wskazać 
pracodawcy 2 osoby wykonujące pracę zarobkową podlegające ochronie,  
a jeżeli organizacja zrzesza więcej niż 20 członków zatrudnionych przez 
pracodawcę ma prawo wskazać, jako podlegające tej ochronie, 2 osoby 
wykonujące pracę zarobkową oraz dodatkowo: 
1) po jednej osobie wykonującej pracę zarobkową na każde rozpoczęte 10 

członków tej organizacji zatrudnionych przez pracodawcę, w przedziale od 
21 do 50 tych członków; 

2) po jednej osobie wykonującej pracę zarobkową na każde rozpoczęte 20 
członków tej organizacji zatrudnionych przez pracodawcę, w przedziale od 
51 do 150 tych członków; 

3) po jednej osobie wykonującej pracę zarobkową na każde rozpoczęte 30 
członków tej organizacji zatrudnionych przez pracodawcę, w przedziale od 
151 do 300 tych członków; 

4) po jednej osobie wykonującej pracę zarobkową na każde rozpoczęte 40 
członków tej organizacji zatrudnionych przez pracodawcę, w przedziale od 
301 do 500 tych członków; 

5) po jednej osobie wykonującej pracę zarobkową na każde rozpoczęte 50 
członków tej organizacji zatrudnionych przez pracodawcę, w przedziale 
powyżej 500 tych członków. 

 

3. Metoda ta polega na tym, że do ustalenia liczby osób objętych szczególną 
ochroną brana jest pod uwagę liczba osób należących do kadry kierowniczej 
tylko u jednego pracodawcy,  u którego ta organizacja posiada status 
organizacji reprezentatywnej, powiększona dodatkowo o liczbę pozostałych 
pracodawców objętych działaniem tej organizacji, u których jest zatrudnionych 
co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową będących jej członkami.   

 

4. Według tej metody liczbę chronionych działaczy związkowych ustala się w ten 
sposób, że bierze się pod uwagę ilość członków związku tylko u jednego 
pracodawcy, u którego organizacja ta posiada status organizacji 
reprezentatywnej i powiększa się tę liczbę dodatkowo o liczbę pozostałych 
pracodawców objętych działaniem tej organizacji, u których jest zatrudnionych 
co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową będących jej członkami. 

 

W przypadku międzyzakładowych organizacji związkowych działających  
w instytucjach kultury, najkorzystniejszy okazuje się często wybór metody 
parytetowej. Sytuacja taka występuje wówczas, gdy organizacja związkowa 
zrzesza stosunkowo niewielką liczbę członków u kilku pracodawców, przy 
jednoczesnym występowaniu licznej kadry kierowniczej instytucji kultury.  
 

Magdalena Kossakowska 
        Radca prawny  
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