PODSTAWY PRAWNE STRAJKU
Wyciągi z ustaw
1. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - art. 17, art.
20 ust. 1, 2, 3; art. 23 ust. 1 i 2:
Art. 17.1. Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników
od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów wskazanych
w art. 1.
2. Strajk jest środkiem ostatecznym i nie moŜe być ogłoszony bez uprzedniego
wyczerpania moŜliwości rozwiązania sporu według zasad określonych w art. 7-14.
Strajk moŜe być zorganizowany bez zachowania tych zasad, jeŜeli bezprawne
działanie pracodawcy uniemoŜliwiło przeprowadzenie rokowań lub mediacji,
a takŜe w wypadku, gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym
spór działaczem związkowym.
3. Przy podejmowaniu decyzji o ogłoszeniu strajku podmiot reprezentujący interesy
pracowników powinien wziąć pod uwagę współmierność Ŝądań do strat związanych
ze strajkiem.
Art. 20.1. Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody
większości głosujących pracowników, jeŜeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50%
pracowników zakładu pracy.
2. Strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu
zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które
mają być objęte strajkiem, jeŜeli w głosowaniu w kaŜdym z tych zakładów wzięło udział
co najmniej 50% pracowników.
3. Ogłoszenie strajku powinno nastąpić co najmniej na 5 dni przed jego
rozpoczęciem.
Art. 23. 1. Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami
ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.
2. W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik
zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień
ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu
pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.
2. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - art. 4:
Art. 4. Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa
w art. 2, a takŜe bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych,
zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.
3. Odpowiedzialność administracji art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych:
Art. 26.1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu
zbiorowego,
2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. Tej samej karze podlega ten, kto kieruje strajkiem lub inną akcją protestacyjną
zorganizowaną wbrew przepisom ustawy.
3. Za szkody wyrządzone strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną
wbrew przepisom ustawy organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym.

