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 Szanowny Panie Przewodniczący  

 

 Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Pana …… …… dotycząca 

zasad uzyskiwania członkostwa w NSZZ „Solidarność” (kopia pisma w załączeniu). 

Zdaniem Skarżącego, wskazany związek zawodowy wymaga od swoich członków 

wyrażenia zgody na potrącanie składki członkowskiej przez pracodawcę z wynagrodzenia. 

Po zapoznaniu się z treścią szablonu deklaracji członkowskiej zamieszczonego na stronie 

internetowej
1
 zwrócono uwagę, że nie została w nim przewidziana opcja samodzielnego 

opłacania składek przez członka związku, co może prowadzić do przekonania, że nie ma on 

takiej możliwości.  Zgodnie z art. 33¹ ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881) pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej 

organizacji związkowej i za pisemną zgodą pracownika, jest obowiązany pobierać 

z wynagrodzenia pracownika składkę związkową  

w zadeklarowanej przez niego wysokości. Zgoda taka powinna mieć charakter dobrowolny. 

Zasadne byłoby więc rozważenie możliwości zmiany treści wskazanej deklaracji 

członkowskiej.  

                                                           
1
 http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/dokumenty/deklaracja_czlonkowska_20182.pdf 

Warszawa, dnia 6 września 2018 r.  
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Piotr Duda 
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 Ponadto Skarżący kwestionuje zasadność obowiązywania § 8 ust. 3 Statutu NSZZ 

„Solidarność”, zgodnie z którym członek Związku nie może należeć do innego związku 

zawodowego zarejestrowanego w Polsce. Nie dotyczy to przynależności do NSZZ 

Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Konstytucja RP w art. 59 każdemu zapewnia 

wolność zrzeszania się w związkach zawodowych. Zgodnie z przyjętą  w tym przepisie 

indywidualistyczną koncepcją wolności zrzeszania się, decydująca jest tu wola jednostki co 

do przynależności do związku zawodowego (Ł. Pisarczyk, Art. 59 [Wolność zrzeszania się 

w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców], [w:] Konstytucja RP. Tom I. 

Komentarz do art. 1–86,red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis 2016, s. 9). Na gruncie przepisów 

powszechnie obowiązujących nie ma natomiast regulacji ograniczających przynależność do 

kilku związków zawodowych. Można więc mieć wątpliwości co do celowości 

obowiązywania wskazanego przepisu Statutu.  

 Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 958 ze zm.), 

zwracam się do Pana Przewodniczącego z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska  

w niniejszej sprawie. 

                   Z poważaniem  

                  (Stanisław Trociuk) 
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