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Gdańsk, dnia 30 października 2018 r.

Szanowny Pan

dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
NR .

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 września 2018 r. (Wasz znak: VII.611.3.2018) 

wyjaśniam, że zgodnie z art. art. 331 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (t.j. 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. 

Powyższe oznacza, że członkowie NSZZ „Solidarność” dobrowolnie wyrażają zgodę na 

potrącanie składki związkowej deklarując jej wysokość, dopiero po wypełnieniu dolnej części 

„Deklaracji członkowskiej”, w której wskazana jest wysokość składki na poziomie 0,82% 

świadczenia.

Przywołany wyżej przepis ustawy o związkach zawodowych wprost wskazuje, 

że realizacja obowiązku pobierania przez pracodawcę składki związkowej możliwa jest 

dopiero po „zadeklarowaniu wysokości” składki. Wniosek do księgowości jest wypełniany 

tylko w sytuacji, gdy członek Związku decyduje się na potrącanie składki przez pracodawcę. 

W przeciwnym wypadku, gdy członek Związku nie wypełni dolnej części „Deklaracji 

członkowskiej”, zakładowa organizacja związkowa nie może złożyć wniosku z obowiązkiem 

potrącania składki związkowej od tego pracownika. Sformułowanie zawarte w pkt. 1 

„Deklaracji członkowskiej” ma raczej charakter zobowiązania deklaraty wnego uznającego 

zasady obowiązujące w NSZZ „Solidarność”, iż członkostwo wiąże się z obowiązkiem 

opłacania składki. Zgodnie bowiem z treścią § 15 pkt 1 Statutu NSZZ „Solidarność”, członek 

Związku jest obowiązany przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku oraz 

regularnie płacić składki członkowskie.

Co się tyczy § 8 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”, zgodnie z którym członek 

Związku nie może należeć do innego związku zawodowego zarejestrowanego w Polsce za 

wyjątkiem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, to nie mogę zgodzić się z Panem 

Rzecznikiem, iż jest to przepis pozbawiony celowości, ponieważ członkowie



NSZZ „Solidarność” mają reprezentować na forum krajowym i międzynarodowym interesy 

NSZZ „Solidarność”. Niedającą się pogodzić z zasadą tejże reprezentacji byłaby sytuacja, 

gdyby członek Rady Dialogu Społecznego był jednocześnie członkiem NSZZ „Solidarność”, 

OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Osoba taka z pewnością nie byłaby wyrazicielem 

woli NSZZ „Solidarność” dającym gwarancję reprezentacji praw Związku. Stąd 

przedmiotowy nakaz przynależności do jednego tylko związku zawodowego, który w mojej 

ocenie jest wyrazem samorządności i niezależności Związku. W powyższym zakresie zwrócę 

ponadto uwagę, że wyrażona w art. 1 ustawy o związkach zawodowych zasada niezależności 

oznacza, że związek zawodowy w swojej działalności nie podlega żadnym podmiotom. 

Nie jest zatem nikomu podporządkowany w tym organom administracji państwowej, 

samorządu terytorialnego, partiom politycznym, stowarzyszeniom itp. Inaczej mówiąc jest to 

brak uprawnień podmiotów zewnętrznych wobec związku do ingerowania w swobodę działań 

tych organizacji, a także sprawowania nad nimi nadzoru lub kontroli (G. Orłowski, Zbiorowe 

prawo pracy. Komentarz, praca zbiorowa (red.: J. Wratny, K. Walczak), Warszawa 2009, s.

7.).
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