
 

 

CZYNNOŚĆ DORAŹNA 
Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych pracownikowi zrzeszonemu  

w zakładowej organizacji związkowej przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku 

świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas niezbędny do 

wykonania doraźnej czynności, wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta 

nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy (art. 31 ust. 3 ustawy o związkach 

zawodowych z dnia 23 maja 1991 r.). 

Doraźną czynnością związkową jest krótkotrwałe, najczęściej jednorazowe, działanie 

służące wypełnianiu zadań związanych z funkcją związkową np. szkolenie związkowe lub 

negocjacje z pracodawcą. 

Zarząd organizacji związkowej we wniosku do pracodawcy wskazuje osobę 

oddelegowaną do dokonania takiej czynności, określa czas potrzebny na jej wykonanie oraz 

okoliczności uzasadniające konieczność zwolnienia od pracy. 

Nieuzasadniona odmowa pracodawcy zwolnienia związkowca z obowiązku świadczenia 

pracy zawodowej może być uznana za utrudnianie wykonywania działalności związkowej. 

Udzielenie zwolnienia nie zależy zatem od uznania pracodawcy, ale od istnienia 

obiektywnych przesłanek określonych w tym przepisie (vide: wyrok Sądu Najwyższego  

z dnia 06.06.2001 r., I PKN 460/00, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2002/9/8). 

Zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. pracownik ma 

prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas 

niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza 

zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy. 

Przepis art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych przewiduje prawo do 

zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności związkowej.  

W myśl tego przepisu pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej  

z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej 

czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być 

wykonana w czasie wolnym od pracy. 

W jednym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że indywidualne zwolnienie 

od obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, dla załatwienia 

doraźnych spraw związanych z pełnioną funkcją związkową na podstawie art. 31 ust. 3 

ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych nie zależy od uznania pracodawcy, 



 

 

ale od istnienia obiektywnych przesłanek określonych w tym przepisie (wyrok SN z dnia 6 

czerwca 2001r., sygn. akt I PKN 460/00). 

W doktrynie podkreśla się, że „kontekst językowy uzasadnia przyjęcie, że czynności 

doraźne to takie, które są jednorazowe, niecierpiące zwłoki, natychmiastowe, dorywcze lub 

krótkotrwałe (czasowe). Ponadto doraźność może być utożsamiana z niemożliwością 

planowania czy przewidywania konieczności wykonania tych czynności oraz osiągnięciem 

określonego celu. Jak widać, wykładnia językowa jest w tym przypadku mało 

precyzyjna(…) Z wnioskiem takim [o udzielenie doraźnego zwolnienia od pracy 

pracowników pełniących funkcje związkowe] powinna wystąpić organizacja związkowa,  

a nie sam pracownik. Jednak to pracownik byłby odpowiedzialny za wykonanie obowiązku 

usprawiedliwienia nieobecności w pracy, tj. dostarczenie wniosku. [...] Udzielenie 

zwolnienia jest zawsze uzależnione od wyrażenia zgody przez pracodawcę. Nie można też 

wykluczyć dokonania oceny zgodności zwolnienia i jego wykorzystania przez pracodawcę. 

[...] Pracodawcy powinno przysługiwać prawo do podania przyczyn zwolnienia i czasu jego 

trwania. [...] Forma zawiadomienia pracodawcy nie jest określona w przepisach.  

W tej sytuacji skuteczne jest zwrócenie się do pracodawcy w dowolnej formie. Jak zwykle  

w takiej sytuacji, ze względów praktycznych (dowodowych), można jedynie postulować 

zachowanie formy pisemnej” (Cudowski B. artykuł PiZS 2004/8/26). 

Ponadto wymiar zwolnienia od pracy nie został przy tym określony sztywno lecz 

uzależniono go od zakresu doraźnych działań związkowych, które nie mogą być wykonane 

poza godzinami pracy. 

Warto podkreślić, że nie wszystkim działaczom związkowym w przypadku udzielenia 

doraźnego zwolnienia od pracy przysługuje wynagrodzenie. Nie ulega wątpliwości,  

że zwolnienie nie musi być w ogóle udzielane związkowcom, którzy nie wykonują pracy.  

Są to bezrobotni, emeryci i renciści. W przypadku nakładców, to nie muszą oni wprawdzie 

występować o zwolnienie, ale można rozważać, czy nie powinno im się należeć 

wynagrodzenie. Należy stwierdzić, że jeżeli działacz związkowy nie ma obowiązku 

występowania o udzielenie zwolnienia i usprawiedliwiania nieobecności, to przesądza to  

o braku prawa do wynagrodzenia. 

Można zatem wysnuć wniosek, że w każdym przypadku zasadą powinno być 

udzielanie zwolnień tylko na czas faktycznego wykonywania pracy oraz że wynagrodzenie 

za czas zwolnienia przysługuje jedynie wtedy, gdy dochodzi do uszczerbku na 

wynagrodzeniu pracowniczym. Zasadnicze znaczenie ma to, że przepisy ustawy wyraźnie 

stanowią, iż pracownik ma prawo do zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

Wynika z tego, że nie można brać pod uwagę wynagrodzenia dodatkowego, do którego 

pracownik nabyłby być może prawo, gdyby nie korzystał ze zwolnienia. 



 

 

Należy również podkreślić, że pracownik, który w okresie zwolnienia przewidzianego 

w art. 31 ust. 3 oraz art. 25 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych nie wykonuje doraźnej 

czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, korzysta z tego zwolnienia bezprawnie. 

Naraża się w ten sposób na szereg negatywnych konsekwencji, w szczególności pracodawca 

poza żądaniem zwrotu wypłaconego wynagrodzenia może rozwiązać z nim stosunek pracy  

w trybie dyscyplinarnym (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). 

 


