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Rola menedżera HR w zarządzaniu 
relacjami ze związkami zawodowymi
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Z punktu widzenia prawidłowego i sku- 
tecznego zarządzania relacjami ze 
związkami zawodowymi, rekomen-
dowane jest w pierwszej kolejności 
wyznaczenie jednej lub kilku osób 

upoważnionych do kontaktowania się ze związ-
kami zawodowymi w imieniu pracodawcy. Naj-
częściej będzie to dyrektor HR lub inna osoba 
odpowiedzialna za sprawy personalne. Ma to 
znaczenie z kilku względów. Po pierwsze, pozwa-
la w sposób przejrzysty rozłożyć odpowiedzial-
ność w ramach podmiotu będącego pracodawcą 
(np. spółki), która niekoniecznie musi pozosta-
wać przy zarządzie. Po drugie, daje możliwość 
skoordynowania działań ze strony pracodawcy 
i efektywnego zarządzania relacjami ze związ-
kami zawodowymi. Po trzecie wreszcie, ułatwia 
również związkowi zawodowemu dotarcie do 
pracodawcy i umożliwia bieżący kontakt w spra-
wach dotyczących działalności związkowej.

Relacje ze związkiem zawodowym z istoty swojej 
wymagają znacznego zaangażowania ze strony 
pracodawcy, tym bardziej jeżeli mają faktycznie 
służyć interesowi pracowników. Szczególną rolę 
w tym zakresie odgrywa właśnie menedżer HR 
(lub inna osoba z działu personalnego wyzna-
czona do kontaktów ze związkami zawodowymi), 
który najlepiej zna bieżące sprawy pracowni-
cze i jest w stanie zidentyfikować podstawowe 
problemy oraz właściwie odpowiedzieć na ocze-
kiwania i żądania związku zawodowego.

UREGULOWANIE ZASAD 
WSPÓŁPRACY

Kolejnym krokiem w budowaniu relacji ze związ-
kiem jest uregulowanie zasad wzajemnej współ-
pracy. Powszechnie obowiązujące przepisy re-
gulują wprawdzie wzajemne prawa i obowiązki 
pracodawcy i związków zawodowych, niemniej 
jednak wiele praktycznych kwestii związa-
nych z wykonywaniem tych praw i obowiązków  

Sprawne i efektywne zarządzanie relacjami ze związkami zawodowymi wyma-
ga przejrzystego uregulowania zasad współpracy i odpowiedzialności. Ważne 
jest także zrozumienie wzajemnych potrzeb i oczekiwań pracodawcy, pracow-
ników i związku zawodowego, a także proaktywnej postawy oraz konsekwen-
cji w działaniu ze strony pracodawcy. Jest to rola menedżera HR.
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pozostaje nieuregulowanych. To z kolei bywa 
przedmiotem wątpliwości i sporów pomiędzy 
pracodawcą a związkiem, a niekiedy staje się 
podstawą wytaczania pod adresem pracodawcy 
zarzutów utrudniania działalności związkowej.

Przykładem są zwolnienia od pracy przysłu-
gujące działaczom związkowym. Powszechnie 
obowiązujące przepisy nakładają na pracodaw-
cę obowiązek udzielenia zwolnienia na wniosek 
związku zawodowego. Nie regulują natomiast 
tego, jak taki wniosek powinien wyglądać, w jaki 
sposób powinien zostać złożony czy w jakim ter-
minie. A także co dokładnie powinien zawierać 
czy wreszcie, kto decyduje o terminie wykorzy-
stania zwolnienia – pracodawca czy związek?

POROZUMIENIE  
O WSPÓŁPRACY

Wspomniane wcześniej kwestie warto uregulo-
wać w porozumieniu ze związkiem zawodowym. 
Takie porozumienie najlepiej jest zawrzeć zaraz 
na początku współpracy. Pozwala to uregulować 
poszczególne sprawy w sposób w miarę możli-
wości jak najbardziej odpowiadający interesom 
obu stron i uniknąć wątpliwości w przyszłości.

Obok zasad udzielania zwolnień od pracy, w takim 
porozumieniu powinny się znaleźć również regu-
lacje dotyczące komunikowania się pomiędzy 
pracodawcą a związkiem. Chodzi tutaj w szcze-
gólności o to, w jakiej formie taka komunikacja 
ma się odbywać (np. korespondencja mejlowa 
lub wymiana pism), jak często będą odbywały się 
spotkania pomiędzy pracodawcą i związkiem, co 
będzie przedmiotem takich spotkań, kto będzie 
brał w nich udział etc. Z tym wiąże się kwestia 
korzystania przez związek zawodowy z adresu 
mejlowego czy z adresu do korespondencji nale-
żącego do pracodawcy. Te z pozoru błahe kwestie 
mogą rodzić istotne problemy praktyczne. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY

Kolejna kwestia, która może zostać uregulowana 
w porozumieniu ze związkiem, to zakres informa-
cji, jakie powinny być przekazywane związkowi 
przez pracodawcę. W powszechnie obowiązują-
cych przepisach mowa jest o obowiązku przeka-
zywania związkowi informacji niezbędnych do 
prowadzenia działalności związkowej. Przepisy 
te nie precyzują jednak, o jakie kategorie infor-
macji chodzi. Dlatego właśnie warto to uregulo-
wać. Z tym wiąże się następny problem, a mia-
nowicie ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. 
Dyrektor HR lub inna osoba odpowiedzialna za 
kontakty ze związkami zawodowymi powinna, 
z jednej strony, działać z poszanowaniem praw 
i wolności związkowych (a więc w szczególności 
przekazywać związkom informacje niezbędne 
do prowadzenia działalności związkowej), ale 
z drugiej strony, jako przedstawiciel pracodaw-
cy, ma obowiązek należycie zabezpieczyć jego 
interesy. Wykonanie obowiązku przekazania 
związkowi informacji niezbędnych do prowadze-
nia przez niego działalności niejednokrotnie wią-
że się z przekazywaniem dokumentów i infor-
macji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
pracodawcy (np. regulaminów; danych finan-
sowych). Pracodawca ma w związku z tym pra-
wo oczekiwać od związku zawodowego, że ten  

Korzystanie przez związek zawodowy 
z adresu mejlowego i oprogramowania 
należącego do pracodawcy może bu-
dzić wątpliwości co do zgodności wy-
korzystywania tego oprogramowania 
do celów działalności związkowej z za-
kresem licencji udzielonej pracodawcy 
przez dostawcę oprogramowania. Z ko-
lei korzystanie przez związek z adresu 
do korespondencji będącego adresem 
siedziby pracodawcy może wiązać się 
z objęciem korespondencji związkowej 
ogólnymi zasadami obiegu korespon-
dencji obowiązującymi u pracodawcy. 
Korespondencja taka może być otwie-
rana, rejestrowana i dopiero przeka-
zywana adresatowi. Warto to wyraźnie 
uregulować, aby uniknąć w przyszłości 
zarzutów dotyczących naruszenia ta-
jemnicy korespondencji.
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zachowa te informacje w poufności. Problem 
jest szczególnie istotny w przypadku między-
zakładowych organizacji związkowych, tym 
bardziej jeżeli obejmują one swoim działaniem 
podmioty konkurencyjne względem pracodaw-
cy. Rozwiązaniem może być umowa o zachowa-
niu poufności zawarta pomiędzy pracodawcą 
a związkiem zawodowym.

NIEZALEŻNOŚĆ ZWIĄZKOWA

Warto także zwrócić uwagę na zagadnienie do-
magania się od związku przekazania wewnętrz-
nych regulacji związkowych. Kwestia ta nie zosta-
ła wyraźnie uregulowana w przepisach. Wskazuje 
się na to, że niezależność związkowa zwalnia 
związek zawodowy z obowiązku przekazywania 
takich dokumentów. Taki wniosek jest jednak 
zbyt daleko idący. Niezależność związkowa nie 
oznacza, że związek stoi ponad prawem. Zwią-
zek cały czas ma obowiązek w swojej działalno-
ści tego prawa przestrzegać. Skoro natomiast 
przyznaje się związkowi określone uprawnienia 
ustawowe i nakłada na pracodawcę związane 
z nimi obowiązki, to uzasadnione jest zapewnie-
nie pracodawcy możliwości zweryfikowania, czy 
konkretne uprawnienia rzeczywiście związkowi 
przysługują, a co za tym idzie – czy na pracodaw-
cy ciążą związane z nimi obowiązki. Wiąże się to 
ściśle z odpowiedzialnością pracodawcy za po-
dejmowanie określonych działań wobec związku 

zawodowego, a więc w praktyce z odpowiedzial-
nością dyrektora HR lub innej osoby odpowie-
dzialnej za kontakty ze związkami zawodowymi. 
Dlatego sprawne zarządzanie relacjami ze związ-
kami zawodowymi wymaga od dyrektora HR 
(lub innej osoby odpowiedzialnej za te relacje) 
w szczególności upewnienia się co do statusu 
oraz uprawnień przysługujących związkowi za-
wodowemu.

KOMUNIKACJA  
Z PRACOWNIKAMI

Rolą dyrektora HR lub innej osoby odpowiedzial-
nej za relacje ze związkiem zawodowym jest 
również utrzymywanie właściwych relacji i wy-
pracowanie skutecznych kanałów komunikacji 
z samymi pracownikami. Istotą współpracy po-
między pracodawcą a związkiem zawodowym 
powinno być bowiem poszukiwanie kompromi-
su pomiędzy interesem pracodawcy a interesem 
pracowników. Aby mieć szanse na osiągnięcie 
tak rozumianego kompromisu, dyrektor HR (lub 
inna osoba odpowiedzialna za te relacje) musi 
dobrze zrozumieć nie tylko interes pracodawcy, 
lecz także interes pracowników i potrafić ziden-
tyfikować, czy i w jakim zakresie dążenia i ocze-
kiwania związku zawodowego są spójne z tym 
interesem i zmierzają do jego ochrony. Tylko 
w ten sposób będzie w stanie właściwie odpo-
wiedzieć na te dążenia i oczekiwania. Związek 
zawodowy powinien bowiem mieć świadomość, 
że działalność związkowa jest działalnością spo-
łeczną, podejmowaną w interesie pracowników. 
W konsekwencji interesy związku zawodowego 
i pracowników z założenia powinny być spójne. 
Jeżeli pomiędzy tymi interesami występują roz-
bieżności, związek nie ma podstaw oczekiwać, że 
pracodawca będzie pozytywnie odpowiadał na 
jego dążenia i oczekiwania. Sprawna i efektywna 
współpraca ze związkami zawodowymi wyma-
ga od dyrektora HR umiejętności rozróżnienia 
tych dwóch sytuacji, tj. kiedy interesy związku 
zawodowego i interesy pracowników są spójne, 
a kiedy nie oraz odpowiedniej reakcji na dążenia 
i oczekiwania związku.

Można wskazać sytuację, w której praco-
dawca (dyrektor HR) – nie wiedząc, czy 
pracownik jest objęty obroną związku 
zawodowego – przekazuje związkowi 
informacje o tym pracowniku, który, jak 
się później okazuje, nie korzysta z obro-
ny związkowej. Naraża się tym samym 
na odpowiedzialność z tytułu nieupraw-
nionego przetwarzania danych osobo-
wych tego pracownika oraz naruszenia 
tzw. negatywnej wolności związkowej 
– uprawnienia pracownika niezrzeszo-
nego do pozostawania poza związkiem 
zawodowym i nieponoszenia z tego ty-
tułu jakichkolwiek negatywnych konse-
kwencji.
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