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Dotyczy: Petycji 0901/2008, którą złożył David Skinner (Szwecja?), w imieniu 
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ochrony Interesów Właścicieli 
Firm, na temat prawa podstawowego, jakim jest „prawo do 
niezrzeszania się”

NIEFORMALNA PORADA WYDANA PRZEZ SEKRETARIAT KOMISJI 
EMPL

Autor petycji, piszący w imieniu grupy szwedzkich pracodawców zrzeszonych
w chrześcijańskim stowarzyszeniu właścicieli firm, zarzuca naruszenie „negatywnej 
swobody zrzeszania się” pracodawców, o których mowa. Szwedzkie związki 
zawodowe wywierają znaczny nacisk (łącznie z użyciem siły i zastraszaniem) na tych 
pracodawców, aby wstępowali do zbiorowych stowarzyszeń lub podpisywali się pod 
układami zbiorowymi, czego pracodawcy ci odmawiają, rzekomo ze względów 
religijnych. Pracodawcy uważają ponadto zbiorowe działania podejmowane 
przeciwko nim za nieuzasadnione, ponieważ pensje wypłacane przez tę grupę 
pracodawców są równe pensjom ustalonym w układach zbiorowych lub wyższe od 
nich, a także ponieważ ich pracownicy nie domagają się od nich zawierania układów 
zbiorowych.

Wydaje się, że konflikt ten skupia się wokół kwestii zachowania równowagi między 
negatywną wolnością zrzeszania się1, wzmacnianą argumentami odwołującymi się 
do wolności wyznania2 (czego autor petycji nie wyjaśnił), a prawem do zawierania 
układów zbiorowych i do działań zbiorowych3. Mają one jednak zastosowanie 
wyłącznie do materialnej sfery stosowania pierwotnego lub wtórnego prawa UE.

W tym przypadku ustalenie takiego związku z prawem UE (a zatem
i z uprawnieniami Parlamentu Europejskiego) może być trudne. 

1. W konflikt zaangażowane są dwa podmioty prywatne z jednego państwa 
członkowskiego. Dlatego też w przeciwieństwie do sprawy Laval i sprawy Viking,
w których orzeczenie wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w tym przypadku 
nie ma działań na rzecz zachowania równowagi między prawem do zawierania 
układów zbiorowych i do działań zbiorowych a europejskimi swobodami 
gospodarczymi (swobodą świadczenia usług, czy swobodą prowadzenia działalności).

2. Można polemizować z tym, czy sytuację opisaną przez autora petycji obejmuje 
dyrektywa 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 ustanawiająca ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy4, a w szczególności jej 
art. 1 i art. 3 ust. 1 lit. d) (walka z dyskryminacją ze względu na religię w odniesieniu 

                                               
1 (Negatywna) wolność zrzeszania się: art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka („negatywna 
wolność” nie jest wyraźnie wspomniana, jednak pojawia się ona w orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka); art. 12 Karty Praw Podstawowych („negatywna wolność” nie jest 
wyraźnie wspomniana, jednak należy ją interpretować zgodnie z orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka).
2 Swoboda wyznania: Art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i art. 10 Karty Praw 
Podstawowych można by połączyć z zakazem dyskryminacji, o którym mowa w art. 14 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka i art. 21 Karty Praw Podstawowych.
3 Prawo do zawierania układów zbiorowych i do działań zbiorowych: art. 28 Karty Praw 
Podstawowych.
4 Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16-22.
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do przynależności do organizacji pracowników i pracodawców oraz do 
zaangażowania w jej działalność). Pracodawcy ze stowarzyszenia chrześcijańskiego 
domagają się jednak wyjątkowego a nie „równego traktowania”, ponieważ pragną 
pozostać poza stowarzyszeniami zbiorowymi niemającymi charakteru 
chrześcijańskiego. Ponadto w Szwecji pracodawcy, którzy nie są członkami 
stowarzyszeń zbiorowych, mają możliwość podpisania „umowy zastępczej” 
gwarantującej poziom płacy i warunki pracy zbliżone do tych, które określono
w układach zbiorowych oferowanych stowarzyszeniom zbiorowym.5 Nie wydaje się, 
aby aspekt religijny, którego autor petycji nie uzasadnia, miał wpływ na odmowę 
pracodawcom ze stowarzyszenia chrześcijańskiego zawarcia umowy zastępczej.

Konflikt ten, w którym uczestniczą dwa szwedzkie podmioty, powinien zostać 
przekazany szwedzkiemu sądowi. Taki sąd mógłby ewentualnie wystosować 
zapytanie wstępne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
możliwego naruszenia dyrektywy 2000/78/WE.

Trudno jest zauważyć bezpośredni związek z zakresem stosowania prawa UE inny niż 
poprzez dyrektywę 2000/78/WE. Właściwy szwedzki sąd powinien zatem sam zająć 
się odnośnymi kwestiami związanymi z prawami podstawowymi, tj. kwestią 
zachowania równowagi między (negatywną) wolnością zrzeszania się, wzmacnianą 
ewentualnie argumentami odwołującymi się do wolności wyznania, a prawem do 
zawierania układów zbiorowych i do działań zbiorowych. Po wyczerpaniu środków 
prawnych dostępnych w szwedzkim systemie prawnym sprawę można by skierować 
do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzeka jednak wyłącznie
w sprawie postępowania państw (Szwecja) należących do Rady Europy, a nie 
podmiotów indywidualnych. W sprawie podobnej do sprawy opisanej przez autora 
petycji6 Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że art. 11 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka gwarantuje pracodawcom negatywną wolność zrzeszania 
się, tzn. prawo do nieprzystępowania do stowarzyszenia zbiorowego, stwierdził 
jednak również, że przepis ten jako taki nie gwarantuje prawa do niezawierania 
układu zbiorowego7. Trybunał wyjaśnił, że „pozytywne zobowiązanie spoczywające 
na państwie na mocy art. 11, łącznie z aspektem ochrony prywatnej opinii, może 
również rozciągać się na działania związane z funkcjonowaniem systemu układów 
zbiorowych, jednak wyłącznie, jeżeli działanie takie ogranicza wolność zrzeszania 
się”.

ZALECENIE: Odpowiedzieć autorowi petycji zgodnie z niniejszą analizą. 
Parlament Europejski nie powinien podejmować dalszych działań.

                                               
5 Zob.: orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Gustafsson przeciw Szwecji z 
dnia.25.4.1996 r., ust. 44 i 52.
6 Pracodawca, o którym mowa, odmówił wstąpienia do stowarzyszenia zbiorowego oraz zawarcia 
układu zbiorowego, odwołując się do swoich przekonań politycznych, a mianowicie do tego, że nie 
zgadza się on ze szwedzkim systemem układów zbiorowych. W przypadku autora petycji jako powód 
przeciwko przynależności do stowarzyszeń zbiorowych podaje się zastrzeżenia natury religijnej.
7 Orzeczenie w sprawie Gustafsson przeciwko Szwecji z dn. 25.4.1996 r., ust. 52. Zob. również: 
orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie szwedzkiego Związku Maszynistów z 
dn. 6.2.1976 r., ust. 40 i 41.
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