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Uchwa³a S¹du Najwy¿szego w sprawie wspó³dzia³ania pomiêdzy 

pracodawc¹ a zwi¹zkami zawodowymi w indywidualnych sprawach 

dotycz¹cych pracowników

Odmowa ujawnienia przez zak³adow¹ 

organizacjê zwi¹zkow¹ listy pracowników 

przez ni¹ chronionych, ze wzglêdu na ochronê 

danych osobowych pracowników, nie zwalnia 

pracodawcy z obowi¹zku konsultacji z 

zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ zamiaru 

wypowiedzenia umowy o pracê konkretnemu 

pracownikowi.

1Zgodnie z art. 30 ust. 2  ustawy z dnia 23 maja 

1991 r. o zwi¹zkach zawodowych ("UZZ"), 

w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, 

w których pracodawca ma obowi¹zek wspó³dzia-

³ania z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ 

(takich jak informowanie organizacji zwi¹zkowej 

o planowanym wypowiedzeniu umowy o pracê), 

musi z ni¹ ustaliæ, czy konkretni pracownicy s¹ 

objêci jej ochron¹. Je¿eli informacja nie zostanie

przekazana w ci¹gu 5 dni, pracodawca jest 

zwolniony z obowi¹zku wspó³pracy z zak³adow¹ 

organizacj¹ zwi¹zkow¹ w sprawach dotycz¹cych 

tych pracowników.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

("UODO"), przetwarzanie danych osobowych jest 

dopuszczalne, je¿eli jest to niezbêdne do realizacji 

uprawnienia lub spe³nienia prawnie okreœlonego 

obowi¹zku. Ponadto, art. 26 ust. 1 pkt 2 UODO 

stanowi, ¿e administrator danych osobowych 

jest zobowi¹zany zapewniæ, ¿e takie dane s¹ 

gromadzone dla oznaczonych, zgodnych 

z prawem celów.

Pracodawcy czêsto zwracaj¹ siê od zak³adowych 

organizacji zwi¹zkowych o ujawnienie listy 

wszystkich pracowników chronionych przez te 

organizacje, nierzadko bez podania powodów 

takiego ¿¹dania. 

Bêd¹c w posiadaniu takiej listy pracodawca 

nie by³by zobowi¹zany informowaæ zak³adowej 

organizacji zwi¹zkowej o zamiarze zwolnienia 

pracownika, który nie zosta³ wymieniony na liœcie. 

Zak³adowe organizacje zwi¹zkowe zazwyczaj 

odmawia³y ujawnienia takich list, czêsto uzasadnia-

j¹c odmowê obowi¹zkami zwi¹zanymi z ochron¹ 

danych osobowych pracowników. Doprowadzi³o 

to do rozbie¿noœci w najnowszym orzecznictwie 

S¹du Najwy¿szego, w zakresie konsekwencji 

takiej odmowy przez organizacjê zwi¹zkow¹.

24 stycznia 2012 r. (sygn. akt III PZP 7/11) 

  S¹d Najwy¿szy orzek³, ¿e odmowa ujawnienia 

  pracodawcy listy pracowników objêtych ochron¹ 

  zak³adowej organizacji zwi¹zkowej, uzasadniona

  obowi¹zkiem przestrzegania przepisów o ochronie 

  danych osobowych, nie zwalnia pracodawcy 

  z obowi¹zku wspó³dzia³ania z t¹ organizacj¹ 

  zwi¹zkow¹ (np. w zakresie informowania 

  organizacji zwi¹zkowej o planowanym zwolnieniu 

  konkretnego pracownika).

Z kolei w wyroku z dnia 14 czerwca 2012 r. 

  (sygn. akt. I PK 231/11), S¹d Najwy¿szy uzna³, 

  ¿e odmowa, przez zak³adow¹ organizacjê zwi¹z-

  kow¹, ujawnienia pracodawcy listy wszystkich 

  pracowników objêtych jej ochron¹, nawet, jeœli 

  jest uzasadniona obowi¹zkiem przestrzegania 

  przepisów o ochronie danych osobowych, 

  zwalnia pracodawcê ze wspomnianego powy¿ej 

  obowi¹zku wspó³dzia³ania.

Najnowsza uchwa³a S¹du Najwy¿szego

21 listopada 2012 r. (sygn. akt III PZP 6/12) 

S¹d Najwy¿szy, w sk³adzie 7 sêdziów orzek³, 

¿e nieudzielenie przez zak³adow¹ organizacjê 

zwi¹zkow¹ informacji o wszystkich pracownikach 

korzystaj¹cych z jej ochrony, ¿¹danej przez 
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pracodawcê bez rzeczowej potrzeby, nie zwalnia 

pracodawcy z obowi¹zku wspó³dzia³ania z t¹ 

organizacj¹ w indywidualnych sprawach ze 

stosunku pracy. Z ustnego uzasadnienia 

orzeczenia wynika, ¿e pracodawca mo¿e 

zgodnie z prawem zbieraæ informacje dotycz¹ce

tylko tych pracowników, w stosunku, do których 

planuje podj¹æ indywidualne dzia³ania 

(np. zwolnienie). Pracodawca nie mo¿e jednak 

¿¹daæ listy wszystkich chronionych pracowników, 

poniewa¿ mog³oby to spowodowaæ niezgodne 

z prawem przetwarzanie danych osobowych 

pracowników, którzy nie podlegaj¹ zaplanowanym 

dzia³aniom ze strony pracodawcy.

Wyk³adnia prawa przyjêta przez S¹d Najwy¿szy 

w ww. uchwale z 21 listopada 2012 r. jest 

niekorzystna dla pracodawców. Organizacje 

zwi¹zkowe mog¹, bowiem zgodnie z prawem 

odmówiæ dostarczenia listy wszystkich chronionych 

przez siebie pracowników a pracodawca, przed 

rozpoczêciem zwolnieñ, bêdzie w dalszym ci¹gu 

zobowi¹zany do ustalenia, czy okreœleni 

pracownicy podlegaj¹ ochronie tej organizacji. 

Tacy pracownicy mog¹ zostaæ uprzedzeni 

o zamiarach pracodawcy (np. o planowanym 

zwolnieniu) i mog¹ podj¹æ próbê opóŸnienia 

zamierzonych zwolnieñ, np. udaj¹c siê na 

d³ugotrwa³e zwolnienie lekarskie (co do zasady, 

w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, 

pracownicy s¹ chronieni przed zwolnieniem).
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