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W zwi?zku z niedawnymi wydarzeniami dot. sporów zbiorowych w ENEA S.A. i Jastrz?bskiej
Spó?ce W?glowej i odmowami Zarz?dów tych spó?ek udost?pnienia organizacjom zwi?zkowym
list pracowników do przeprowadzenia zgodnie z prawem referendów strajkowych ,
przedstawiamy opini? w tej sprawie dr hab.Jakuba Seliny kierownika Katedry Prawa Pracy na
Uniwersytecie Gda?skim.
Referendum strajkowe i obowi?zki pracodawcy
Pracodawca ma bezwzgl?dny obowi?zek udzielenia zwi?zkowi zawodowemu informacji
niezb?dnych do przeprowadzenia referendum strajkowego, w tym listy pracowników.

To wniosek z opinii prawnej przygotowanej dla Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno??” przez dr
hab. Jakuba Stelin? kierownika Katedry Prawa Pracy na Uniwersytecie Gda?skim.
Prawo do strajku jest jednym z najwa?niejszych praw pracowniczych. Zanim jednak dojdzie do
protestu, zwi?zek zawodowy, który najcz??ciej jest jego organizatorem musi spe?ni? warunki
okre?lone w ustawie o rozwi?zywaniu sporów zbiorowych.
Organizacja zak?adowa og?asza strajk po uzyskaniu zgody wi?kszo?ci g?osuj?cych
pracowników. Problem w tym, ?e zarz?dy organizacji zwi?zkowych nie dysponuj? danymi
pracowników zak?adu pracy. Administratorem tych informacji jest pracodawca. Dlatego
organizacje zwi?zkowe przed przeprowadzeniem referendum strajkowego wyst?puj? do
pracodawcy o list? imienn? pracowników zak?adu pracy. Problem pojawia si?, gdy pracodawca
odmawia jej udost?pnienia zas?aniaj?c si? ochron? danych osobowych.
Zagadnienie jest na tyle istotne z punktu widzenia praktyki zwi?zkowej, ?e przewodnicz?cy
Komisji Krajowej, Piotr Duda zwróci? si? do G?ównego Inspektora Danych Osobowych o
wydanie opinii w tej sprawie. „Pracodawca ?atwo mo?e podwa?y? legalno?? strajku, je?li
wyka?e, ?e nie wszystkie osoby spo?ród 50 proc. bior?cych udzia? w referendum strajkowym
by?y pracownikami” – pisze w li?cie do ministra Wojciecha Wiewiórowskiego przewodnicz?cy
NSZZ „Solidarno??”.
W swojej opinii dr hab. Jakub Stelina jednoznacznie wskazuje, ?e pracodawca ma bezwzgl?dny
obowi?zek udzielenia zwi?zkowi informacji niezb?dnych do przeprowadzenia referendum
strajkowego a przepisy ustawy o ochronie danych nie stwarzaj? ?adnych ku temu przeszkód
prawnych. Co wi?cej zdaniem dr Steliny nieudzielanie tych informacji przez pracodawc?
skutkuje jego odpowiedzialno?ci? karn?.
Dzia? Informacji KK
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