
 

 
 

 
 

NIE MA POROZUMIENIA - JEST SPÓR 
 

omisja NSZZ „Solidarność” wbrew krążącym plotką 
nie podpisała jak dotąd żadnej zgody i porozumienia 
dotyczącego zmian dla pracowników produkcyjnych. 

Wszystkie decyzje są działaniami pracodawcy, który ogłosił 
regulamin zmian. Na jego podstawie rozpocznie się proces 
restrukturyzacji dla pracowników produkcyjnych. 
  

rganizacja związkowa NSZZ „Solidarność” znajduje się 
w trakcie rokowań dotyczących sporu zbiorowego.  
Komisja Zakładowa po okresie rozmów, który trwał 

od czerwca bieżącego roku, nadal będzie kwestionować 
celowość tego kroku. Nie zgadzamy się z decyzją Zarządu, 
aby w ten sposób potraktować pracownice z I kategorii 
zaszeregowania w zakładzie. Podczas rozmów 
przedstawiciele Solidarności bardzo mocno zaangażowali się 
w rozmowy, prowadząc dialog oraz używając argumentów, 
które mogłyby wpłynąć na decyzję pracodawcy. Uczestniczyli 
w nich przemiennie: Danuta Jusińska, Małgorzata Lejdyn, 
Elżbieta Dębska, Marek Stabiński i Dariusz Skorek.  
Komisja Zakładowa, jako władza wykonawcza przekazała w 
dniu 25.10.2013 roku żądania, wyznaczając Zarządowi Spółki 
20 dniowy termin na ich spełnienie. Trwające rokowania, 
związane ze sporem, maja na celu doprowadzić do zmiany 
decyzji, która w żadnej mierze nie jest spowodowana trudna 
sytuacją ekonomiczną i nie ma tez nic wspólnego z 
restrukturyzacją. Aby w pełni zrozumieć, dlaczego NSZZ 
„Solidarność” postanowiła samotnie podjąć działania 
zmierzające do zmiany decyzji dyrekcji, musimy zaznajomić 
was z punktami, które Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” przedstawiła, jako ultimatum i żądania.  

 
 Wycofania się ze zmian zawartych w piśmie z dnia 
08.10.2013 roku dla „pracowników produkcji” 
zatrudnionych w I kategorii zaszeregowania. 

Uważamy, że zmiana jest nie do przyjęcia dla pracowników i 
utwierdza nasze przekonanie o pośredniej dyskryminacji tej 
grupy zawodowej w Spółce. Powodem zaproponowanych 
zmian jest podłoże ekonomiczne, na które w żadnej mierze 
nie wpłynęli pracownicy produkcyjni. Komisja Zakładowa 
oceniła, że propozycja pracodawcy dotycząca zmiany etatów 
na ½, pozbawi pracowników podstawowego źródła 
dochodów i środków do życia, oraz zachwieje strukturą 
zakładu. Podczas rokowań pojawiła się propozycja 

modyfikująca działania pracodawcy, która wprowadzała 
rozwiązania na ¾ etatu przy rocznym okresie 
rozliczeniowym. Propozycja ta miała na celu zmniejszenie 
skutków w budżecie domowym pracowników. Nadal jednak 
nie była żadnym poparciem lub wyrażeniem zgody na 
zmiany zaproponowane przez Zarząd, z którymi Solidarność 
się nie zgadza. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność w dniu 
21.11.2013 zrezygnowała ze względów społecznych na 
kontynuowanie rozmów dotyczącego tej modyfikacji. Nie 
bylibyśmy w stanie podpisać porozumienia na temat decyzji, 
z którymi się nie zgadzamy. Wpływ na to miały także 
pracownice, które jednoznacznie stwierdziły, że nawet taka 
zmiana nie jest w stanie pozwolić na normalna egzystencję. 
Szczególnie, że przy rocznym okresie rozliczeniowym można 
byłoby się spodziewać niewielkiej szansy na dopracowanie 
jakiejkolwiek godziny w zakładzie. Zmiana dotycząca 
rocznego okresu rozliczeniowego, miałaby także dotyczyć 
innych pracowników zatrudnionych w Spółce, co już na tym 
etapie przekreśliłoby jakiekolwiek oddelegowania i 
dopracowanie do pełnego etatu. Decyzja o odejściu od 
rozmów dotyczących ¾ etatu podyktowana została także 
brakiem akceptacji tego ruchu wśród większości 
pracowników pierwszej kategorii, którzy określili tą 
propozycję, jako dużo mniej akceptowalną od innych. 
Zdajemy sobie sprawę, że znaczna część pracowników nie 
przymnie zaproponowanych zmian, rezygnując z 
zatrudnienia. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” starał 
się na tym etapie wszystko, aby złagodzić skutki ruchu 
Zarządu Spółki.  Odejście jakiejkolwiek grupy pracowników 
będzie zagrożeniem, dla jakości wyrobów i bezpieczeństwa 
zakładu.  Wymusi to też na innych większe zaangażowanie, 
które doprowadzić może do pogłębiającej się absencji i 
niezadowolenia. Jak twierdzą pracownicy, doszedł do tego 
brak zaufania dla 
przełożonych, którzy 
przez swoje działania 
stali się mało 
wiarygodni dla 
podwładnych. 
Trwający od dłuższego 
czasu, a obecnie 
pogłębiający się chaos 
organizacyjny, może 
doprowadzić do 
ekstremalnej sytuacji, 
za którą NSZZ 
„Solidarność nie 
zamierza brać 
odpowiedzialności. 
Dlatego trudno było 
podjąć decyzje o podpisaniu jakiegokolwiek porozumienia, 
które wskazywałoby akceptację tego kroku, z którym w 
dalszym ciągu się nie zgadzamy i będziemy podważać, jako 
konieczną restrukturyzację.  
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 Zaprzestania zatrudniania pracowników agencji 
pracy tymczasowej na stanowiskach powyżej I 
kategorii zaszeregowania.  

Komisja Zakładowa uważa, że w tej sytuacji zatrudnianie 
pracowników APT, którzy przyjmowani są na stanowiska 
operatorskie, jest działaniem, które pozbawia naszych 
pracowników kilku miejsc w zakładzie. Świadomie 
wprowadza się w błąd naszych pracowników, a w 
szczególności pracownice, którym obiecuje się po 90 
dniowym okresie oddelegowania, zmianę etatu. 
Wykorzystując zapis o oddelegowaniach na okres trzech 
miesięcy bez konieczności zmiany angażu, doprowadza się 
do sytuacji dyskryminacji pracowników zatrudnionych na 
umowę o pracę, zastępując ich pracownikami tymczasowymi.  
Komisja Zakładowa uznaje, że pracownicy z I kategorii w 
wielu przypadkach pozbawieni zostali możliwości awansu, 
mimo że od dłuższego czasu a niekiedy lat wykonują prace 
na wyższych stanowiskach. Są to także osoby, które w 
wyniku zawirowań i konfliktów personalnych z 
kierownictwem, pozbawieni zostali wyższych grup 
zaszeregowania. Nadal są wykorzystywani przez 
przełożonych, jako osoby posiadające doświadczenie i 
wiedzę wymagane na stanowiskach, mamieni wieloma 
obietnicami o rychłych aneksach lub angażach. W kilku 
przypadkach taka sytuacja trwa kilka lat, co zostało 
przedstawione na spotkaniach toczących się od czerwca. 
Solidarność nie widzi żadnych przesłanek ku temu, aby na 
stanowiskach powyżej I kategorii zaszeregowania 
zatrudniani byli pracownicy APT. Stanowiska te musza być 
udostępnione i zagospodarowane przez pracowników, 
którzy maja podpisaną jakąkolwiek formę umowę o prace z 
Lotte Wedel. Pracownicy APT w widzeniu NSZZ „Solidarność” 
przy zagrożeniach dla stanowisk pracy w zakładzie powinni 
świadczyć pracę wspierające produkcje, a nie na zasadzie 
pracowników stale wykonujących zadania w wyższych 
kategoriach. Nasze żądania nie są skierowane przeciwko 
pracownikom pracy tymczasowej, ale przeciw sposobowi 
zarządzania tym zakładem. Wiadomym jest, że w okresach 
wzmożonej pracy, pracownicy ci stanowią poważne wsparcie 
dla działów produkcyjnych. Ale forma i sposób zatrudnienia 
na wyższe stanowiska nie mieści się w jakiejkolwiek formie 
etycznej i to w momencie ruchu, na który pozwolił sobie 
pracodawca. Przy okazji, nie trudno było także zauważyć 
ruch przełożonych, którzy przed sama zmianą, awansowali 
kilka osób na kategorie wyższe.   
 

 Zaprzestania podnoszenia norm wykonywanej 
pracy, poprzez zmniejszanie obsad 
stanowiskowych, na podstawie osobistego 

zaangażowania pracowników, a nie w wyniku 
wprowadzonych modyfikacji i udoskonaleń.  
Komisja Zakładowa po analizie dokumentacji związanej z 
Miesięczną Premią Motywacyjną, może bez wątpliwości 
stwierdzić, że wiele czynników a przede wszystkim te 
związane z wydajnością i efektywnością w większości 
przypadków utrzymywane są na poziomie premiowym tylko 
dzięki zmniejszeniu obsady urządzeń i linii produkcyjnych.  
W konsekwencji wiąże się ze zwiększonym osobistym 
zaangażowaniem pracowników. Stanowić może to także 
wykroczenie przeciw Art. 83 § 3 Kodeksu Pracy. Taka 
sytuacja pojawia się najczęściej podczas nietypowych 
zamówień odbiegających od standardów. Bałagan 
organizacyjny, brak stałych osób podczas procesu 
produkcyjnego oraz pełnej obsady linii, to grzechy główne. 
Te same wyroby produkowane i pakowane do różnych 
odbiorców wymagają innego podejścia i innej ilości 

pracowników, co jest permanentnie łamane. Łączenie 
stanowisk, nowe niezdefiniowane zadania do wykonania, 
TPM i inne niesprecyzowane wymogi, którymi obciążani, są 
pracownicy miałyby szansę na prawidłowe zaistnienie, 
gdyby zostały przemyślanie i prawidłowo zdefiniowane i 
przekazane. Niestety odbywa się to na zasadzie bezmyślnego 
kopiowania od innych, bez wprowadzenia procesu 
dostosowawczego dla naszej specyficznej fabryki.  
 

Zaprzestania działań dyskryminujących kobiety 
poprzez utrudnianie im rozwoju i drogi awansu 
na stanowiskach produkcyjnych, oraz 

przygotowanie projektu rozwoju, zgodnie z 
obowiązującymi nadal opisami stanowisk i wymaganiami 
tam określonymi.  
To jeden z najważniejszych punktów sporu zbiorowego. Jest 
też wynikiem spostrzeżeń i uwag przekazanych przez 
pracownice na temat kierownictwa firmy. Mimo że ta sprawa 
znajduje się dopiero na czwartej pozycji sporu, uważamy, że 
stanowi jeden z głównych zarzutów pod względem 
zarzadzania pracownikami. Komisja Zakładowa uważa, że 
mamy do czynienia z dyskryminacja pośrednią w znaczeniu 
Art. 183a § 4. Kodeksu Pracy. Co ciekawe problem ujawniło 
już badanie poziomu zadowolenia, jakie przeprowadził 
pracodawca. Niestety nie postarał się wyciągnąć z tego 
żadnych konkretnych wniosków. Komisja Zakładowa od 
dłuższego czasu obserwuje ruchy dyskryminujące kobiety na 
stanowiskach operatorskich. Nie przyjmujemy tłumaczenia o 
wymogach BHP, lecz o jednostronnej zmianie zasad i 
obowiązków na stanowiskach, dzięki którym pracodawca 
może powoływać się na nieuzasadnione ograniczenia. 
Prawdą jest, że na kilku i wcale nie tak licznych 
stanowiskach, tego typu ograniczenia mogą wystąpić. Nie jest 
to jednak normą, że większość podlega ograniczeniom a 
ciągłość wykonywania zadań, na których wymagania BHP 
uniemożliwiają pracę kobiet jest aż tak wielka.. Niestety nie 
możemy się pokusić na stwierdzenie, że podczas zmiany na 
½ etatu, dyskryminowane są tylko kobiety. Bierze się to tylko 
z tego, że w grupie 138 pracowników znalazło się aż ośmiu 
mężczyzn.  Musieli jednak być od początku przeznaczeni do 
zmian, bo nie znaleźli się w grupie uprzywilejowanych 
pracowników, którym przed całym zamieszaniem 
pracodawca szybko zmienił warunki na bardziej korzystne.  
 

Przeprowadzenie kompleksowych badań 
wysiłkowych i kaloryczności pracy na 
stanowiskach wymagających fizycznego i 

manualnego zaangażowania pracownika (pracownicy 
produkcji, pakowaczki, operatorzy maszyn)  
Powiązany z trzecim punktem naszego sporu, ale ma inne 
bardziej złożone znaczenie. Komisja Zakładowa stwierdziła, 
że normą stało się dokładnie obowiązków i zadań, które nie 
zostały oparte na badaniach medycyny pracy. Ważnym jest, 
aby występujące przeciążenia oraz wygląd i przystosowanie 
stanowiska pracy, było poparte badaniem nad 
możliwościami merytorycznymi związanymi z tym 
stanowiskiem. Najłatwiej było zatrudnić studentów ze 
stoperami, którzy wymierzyli czas danej operacji, niestety 
nikt nie zadbał, aby zmierzyć jeszcze inne czynniki takie jak 
obciążenia, ilość oraz wytrzymałość człowieka wykonującego 
pewne ruchy.  Doszła do tego niezgodna z rzeczywistością 
odpowiedzialność i opis stanowiska pracy. Bez 
prawidłowego opracowywania kart stanowiskowych, 
połączonych z badaniami nad wydatkiem energetycznym, nie 
jesteśmy w stanie stwierdzić rzeczywistej sytuacji dotyczącej 
przerw relaksacyjnych wynikających z obciążeń i monotonni 
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pracy. Nie mamy wątpliwości, że takie badania wraz z 
działaniem lekarzy medycyny pracy i służby bhp, powinny 
odbyć się na większości stanowisk produkcyjnych. Ze 
zdziwieniem i niedowierzaniem traktujemy informacje o 
braku przerw na linii ptasiego mleczka, które pozwalają na 
odprężenie lub umożliwienie odpoczynku przeciążonym 
stawom lub mięśniom. Komisja proponuje skorzystać z 
doświadczeń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, który takie 
badania wykonuje w ramach projektów badawczych i nie 
generuje to żadnych kosztów dla pracodawcy. Chyba, że 
chodzi o koszty pośrednie wynikające z zaleceń i nakazanych 
przerw, które aby utrzymać w nienagannym stanie zdrowie 
pracownika i nie narazić go na chorobę zawodową, będą 
musiały wystąpić.  
  

Przestrzegania zapisów artykułu 125 paragraf 3 
kodeksu pracy. 
Bardzo sucha informacja i punk, ale w tym temacie 

stanowisko nasze musi odnosić się do nowych zapisów 
Kodeksu Pracy.  Po raz pierwszy w ustawie pojawił się zapis, 
dotyczący harmonogramowania, który w sposób jasny i 
czytelny określają długość oraz wymogi dotyczące 
ogłaszanych harmonogramów. Nie do przyjęcia jest dla nas 
sytuacja wiecznego zmieniania harmonogramów ze 
względów, które nie są związane z zarządzaniem zespołu, a 
wiążą się tylko z potrzebami biznesowymi.  
Komisja Zakładowa stoi na stanowisku, że ogłoszony 
najkrótszy dopuszczalny harmonogram (w nowym zapisie 
nie może być krótszy niż miesiąc) jest dokumentem, który 
nie powinien podlegać żadnym zmianom. Dopuszczalne są 
zmiany, które nie wiążą się bezpośrednio potrzebami 
większych zamówień lub zmiany planów produkcyjnych, a 
wymuszone są nagłymi nieprzewidzianymi przypadkami. 
Pracownik nie może ponosić konsekwencji za złe planowanie 
lub za nieodpowiedzialny sposób zarządzania skupiający się 
tylko na biznesie bez odpowiedzialności za część społeczna i 
rodzinną pracowników. W tym względzie stanowisko, jakie 
podjął związek nie musi być poparte jakimikolwiek 
stanowiskami lub opiniami. Stoimy na stanowisku, że 
odpowiedzialność społeczna prowadzenia biznesu, musi 
odpowiadać potrzebom społecznym i rodzinnym 
pracowników.  
 

paru krótkich słowach omówiliśmy punkty pisma, 
które są żądaniami związku NSZZ „Solidarność” 
wobec pracodawcy. Staraliśmy się wskazać na 

zasadność naszych żądań oraz pokazać, że mogły one 
pośrednio wpłynąć na decyzję Zarządu dotyczącą zmian w 
pierwszych kategoriach zaszeregowania.  Od czerwca 2013 
roku toczyły się nieformalne rozmowy na temat zmian, jakie 
maja nastąpić. Mimo przedstawiania kilku wariantów oraz 
użycia szeregu argumentów, pracodawca nie przychylił się 
do rozwiązań proponowanych przez stronę związkową oraz 
radę pracowników. Początki rozmów były ciężkie i nie 
zrozumiałe dla nas. Fakt nagłośnienia medialnego całej tej 
sytuacji, podważył wiarygodność pracodawcy, który w 
wewnętrznej komunikacji negował te informacje. Czas 
pokazał, kto bardziej wiarygodnie przekazywał informacje i 
przedstawiał scenariusze sytuacji, które wkrótce zdarzą się 
lub mogą się zdarzyć. W związku z powyższym zachodzi 
pytanie? Czy możemy uznać, że szumnie ogłaszany kodeks 
etyczny, stanowi w tej chwili jakakolwiek wartości w firmie? 
Sami sobie w myślach odpowiedzcie na to pytanie. My 
wnioski już dawno wyciągnęliśmy, a spór zbiorowy jest 
narzędziem i potwierdzeniem naszego stanowiska.  
 

becny stan i świadomość pracowników wiąże się 
teraz z jednym zagadnieniem. Czy propozycja zmiany 
warunków w danym momencie jest rozwiązaniem, 

które umożliwia dalsze zatrudnienie w zakładzie, czy tez 
spowoduje brak akceptacji tego kroku? Nikt z Członków 
Komisja Zakładowej nie jest w stanie za Was dokonać oceny 
zmiany, waszych możliwości i podjąć decyzji. Nie powinny 
emocje brać górę nad rozsądkiem i przemyśleniami nad 
krokiem dotyczącą przyszłości.  Wywieranie nacisku 
psychicznego podczas wykonywanej pracy, nagabywanie 
pracowników podczas czynności produkcyjnych, nie 
powinny na tym etapie mieć jakiegokolwiek miejsca. 
Rozmowy i tłumaczenie skomplikowanej sytuacji oraz 
decyzji, powinny odbywać się w miejscu, który nie będzie 
stanowić zagrożenia dla pracownika oraz produkcji. 
Przekrzykiwanie maszyn i urządzeń w celu prowadzenia 
dyskusji nie znajduje akceptacji społecznej Solidarności. 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” nie będzie w tym 
momencie kwestionować procesu wręczania zbiorowych 
wypowiedzeń zmieniających. Nie oznacza to, że zgadzamy się 
z taką polityką Zarządu i będziemy w dalszym ciągu 
kwestionował słuszności i potrzebę tego ruchu.  
 

racodawca rozpoczął proces wręczania oświadczeń 
dotyczących wypowiedzenia warunków pracy i płacy, 
na podstawie regulaminu ogłoszonego przez Zarząd.  

Pragniemy przypomnieć ze członkowie związku powinni 
upewnić się zanim przyjmą dokumenty czy ich sprawa 
zgodnie z artykułem 38 Kodeksu Pracy przeszła przez ręce 
Komisji Zakładowej, która w tym przypadku ma 5 dni na 
wyrażenie swojej opinii.  Na chwilę obecną prowadzony jest 
spór zbiorowy, który być może pozwoli osiągnąć jakikolwiek 
kompromis.. W najbliższym okresie Komisja Zakładowa 
przygotuje ankiety z różnymi pytaniami. Będą one całkowicie 
anonimowe, co pozwoli wam na szczere odpowiedzi. Jest to 
jedno z dopuszczalnych w sporze zbiorowym narzędzi, 
zdobywania wiedzy i sondażu pracowników. Komisja 
Zakładowa o dalszych działaniach i ruchach związanych ze 
sporem będzie Was informować na bieżąco.  Pragniemy 
zaznaczyć i uświadomić wszystkich zatrudnionych w Spółce 
o zapisach wynikających z ustawy. 
Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną 
funkcją: 
- przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób 
zgodny z prawem sporu zbiorowego, 
- nie dopełnia obowiązków określonych w ustawie 
Podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
 

„FABRYKA PRZYJEMNOŚCI” 
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okazji Święta Niepodległości w poniedziałek odbyło 
się w Warszawie kilkanaście uroczystości, zgromadzeń 
i imprez. Jedną z imprez masowych dla wybranych 

była praca w Lotte Wedel na ulicy Zamoyskiego. Zarząd firmy 
umożliwił Polakom, godne i patriotyczne spędzenia 
Narodowego Święta Niepodległości, proponując wspólne 
uczestnictwo przy taśmach produkcyjnych. Ta zapomniana 
forma świętowania w jednej z najbardziej rozpoznawalnych 
marek w Polsce, może być godnym wzorem do naśladowania 
dla innych. Do tego, zobowiązuje nas ponad 160 letnia 
tradycja, aby przykład szedł od najlepszych. Podziwiamy 
także dalekowzroczność naszej Dyrekcji, która pomogła 
zapobiec temu, aby naszym pracownikom nie stała się żadna 
krzywda podczas Marszu Niepodległości. 
 

 
 

CO TO JEST SPÓR ZBIOROWY? 
 

pór zbiorowy może być sporem o prawa lub sporem o 
interesy, może dotyczyć warunków pracy, płac lub 
świadczeń socjalnych oraz także praw i wolności 

związkowych. Jak łatwo zauważyć ogłoszony przez 
organizację związkową NSZZ „Solidarność” spór zbiorowy 
mieści się w powyższej definicji, który opiera się na 
żądaniach dotyczących warunków pracy i płacy.  Stronami 
sporu zbiorowego jest pracodawca i pracownicy, ale 
reprezentowani przez związki zawodowe. Pracodawców 
mogą reprezentować organizację pracodawców. Tylko 
związek zawodowy może prowadzić spór zbiorowy, 
pracownicy nie mogą tworzyć specjalnych reprezentacji dla 
prowadzenia sporu. W zakładzie pracy, w którym działa 
więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich może 
prowadzić spór w imieniu swoich członków, albo mogą one 
utworzyć wspólną reprezentację związkową.  Obecnie w 
sporze zbiorowym jest wyłącznie NSZZ „Solidarność”. 
 

ierwszym etapem rozwiązania sporu zbiorowego są 
rokowania. Właśnie w takim momencie znajdujemy 
się w Lotte Wedel. Pracodawca musi zawiadomić o 

sporze okręgowego inspektora pracy, co uczynił dnia 
20.10.2013 r. Zarząd firmy nie może odmówić rokowań, 
ponieważ jest to naruszenie prawa, które może także być 
podstawą ogłoszenia strajku ostrzegawczego.  
Rokowania kończą się podpisaniem przez strony 
porozumienia o zakończeniu sporu, lub protokołu 

rozbieżności, który stanowi, podstawę następnego etapu 
rozwiązywania sporu, czyli mediacji. 
  

ediatora wspólnie ustalają strony, musi to być 
osoba zupełnie bezstronna. Jeżeli strony sporu nie 
porozumieją się w ciągu 5 dni w sprawie wyboru 

mediatora, to na wniosek którejś ze stron wyznacza go 
Minister Pracy i Polityki Socjalnej. Mediator ma pomóc 
stronom w osiągnięciu porozumienia, w razie nie osiągnięcia 
porozumienia strony chcąc dalej prowadzić spór sporządzają 
protokół rozbieżności z udziałem mediatora. Następnym 
krokiem jest arbitraż.  
 

rbitraż polega na rozpoznaniu sporu zakładowego 
przez kolegium arbitrażu społecznego przy sądzie 
wojewódzkim. Kolegium po rozpoznaniu sporu 

wydaje orzeczenie, które jest wiążące dla stron.  
W międzyczasie może dojść do dopuszczonych prawem form 
protestu lub poparcia. Są to różnego rodzaju pikiety, 
manifestacje, sondaże czy też ankiety. Najbardziej ostrą 
formą protestu jest strajk.  
 

trajk jest zbiorowym powstrzymaniem się 
pracowników od wykonania pracy w celu rozwiązania 
sporu zbiorowego. Strajk jest środkiem ostatecznym, 

po wyczerpaniu innych środków zmierzających do 
porozumienia. Strajk zakładowy jest dopuszczalny po 
uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeśli 
w głosowaniu wzięło udział, co najmniej 50 % pracowników 
danego zakładu. Strajk powinien być ogłoszony przez 
zakładową organizację związkową, co najmniej 5 dni przed 
jego rozpoczęciem. Organizatorzy strajku są obowiązani 
współdziałać z kierownikiem zakładu w zakresie 
niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu i 
nieprzerwanej pracy urządzeń i obiektów, których 
unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego. Istnieją różne formy strajku na przykład 
takie jak: 
 
 Strajk japoński - forma strajku aktywnego, polegająca na 
wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych 
w sposób skrajnie zwiększający ilość produkcji, co w 
przypadku produkcji taśmowej powoduje zapchanie systemu 
i zatrzymanie ciągu pracy. 
 
Strajk włoski – forma strajku aktywnego polegająca na 
wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych 
w sposób skrajnie drobiazgowy, co powoduje blokadę 
działania zakładu w sposób zbliżony do strajku pasywnego. 
 

dział pracownika w legalnym strajku nie stanowi 
naruszenia obowiązków pracowniczych. Zachowuje 
on prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego 

oraz uprawnień ze stosunku pracy za wyjątkiem prawa do 
wynagrodzenia. Okres takiej przerwy wlicza się także do 
okresu zatrudnienia. Ponadto organizacja może utworzyć 
fundusz strajkowy, a także pracodawca w porozumieniu 
kończącym strajk może przyznać pracownikom prawo do 
wynagrodzenia za okres strajku. Pracownikom, którzy nie 
biorą udziału w strajku służy prawo do wynagrodzenia, 
ponieważ byli gotowi do jej wykonania.  
 
Zamieściliśmy krótką definicje związane ze sporem 
zbiorowym. Wszystkie te informacje i wiadomości zawarte są 
w Ustawie z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych. 
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