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Związek zawodowy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą 

dr hab. Monika Latos-Miłkowska* 

 

Praktyczne problemy związane z ustaleniem statusu prawnego związku zawodowego, 

w szczególności w świetle tzw. tarcz antykryzysowych, zrodziły potrzebę pogłębionej refleksji 

teoretycznej dotyczącej statusu prawnego związku zawodowego prowadzącego działalność 

gospodarczą. Tekst niniejszy będzie koncentrował się na wpływie, jaki podjęcie działalności 

gospodarczej wywiera na status prawny związku zawodowego, i wynikających z tego 

konsekwencjach w sferze jego sytuacji prawnej.  
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Uwagi wprowadzające 

Problematyka prowadzenia działalności gospodarczej przez związki zawodowe – 

pomimo że przepis ją dopuszczający obowiązuje od dnia wejścia w życie ustawy z 23.5.1991 

r. o związkach zawodowych1 – nie była do tej pory przedmiotem szczególnego zainteresowania 

nauki prawa pracy. Poza pojedynczymi opracowaniami2 nie była również poddawana bardziej 

wnikliwej analizie prawnej. 

Prowadzenie działalności gospodarczej przez związki zawodowe jest uważane za 

zjawisko o charakterze niszowym3. Jednakże wydarzenia ostatnich miesięcy – epidemia wirusa 

COVID-19 i będący jej skutkiem lockdown – spowodowały, że problematyka ta nabrała 

nowego, praktycznego znaczenia. Związki zawodowe zaczęły bowiem występować o 

świadczenia pomocowe (dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem 

ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy) przewidziane w kolejnych tzw. 

tarczach antykryzysowych, powołując się na prowadzenie działalności gospodarczej i związany 

z nią status przedsiębiorcy. Jak się okazuje, w praktyce niektóre związki zawodowe prowadzą 

działalność w branży turystycznej (prowadzenie ośrodków wczasowych, sanatoryjnych, biur 

                                                           
* Autorka jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
1 T.jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.; dalej jako: ZwZawU. 
2 W szczególności należy wymienić artykuł M. Raczkowskiego, Prawo związku zawodowego do prowadzenia 

działalności gospodarczej, [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, 

Warszawa 2012, s. 511–519. 
3 Por. P. Grzebyk, [w:] P. Czarnecki, P. Grzebyk,  A. Reda-Ciszewska, B. Surdykowska, Ustawa o związkach 

zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, Warszawa 2020, s. 148 i powołane tam dane statystyczne. 
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podróży) czy polegającą na wynajmie sal konferencyjnych lub innych nieruchomości. Jest to 

niekiedy działalność o znacznym rozmiarze. 

Należy przy tym zastrzec, że niniejszy artykuł dotyczy co do zasady działalności 

gospodarczej w ścisłym tego słowa znaczeniu, rozumianej jako zorganizowana działalność 

zarobkowa wykonywana przez związek zawodowy w imieniu własnym i w sposób ciągły4.  

 

Przesłanki dopuszczalności prowadzenia działalności gospodarczej przez związek 

zawodowy 

Działalność gospodarcza związków zawodowych została poddana bardzo skromnej 

regulacji w art. 24 ZwZawU. Zgodnie z powołanym przepisem dochód z działalności 

gospodarczej prowadzonej przez związki zawodowe służy realizacji ich zadań statutowych i 

nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy ich członków. Ponadto, zgodnie z art. 24 

ust. 2 ZwZawU, związki zawodowe korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla 

stowarzyszeń. W przepisie tym pośrednio ustawodawca dopuścił prowadzenie działalności 

związkowej przez związki zawodowe5.  

Działalność gospodarczą prowadzoną przez związki zawodowe należy definiować w 

świetle art. 3 PrPrzedU, zgodnie z którym działalnością gospodarczą jest zorganizowana 

działalność, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Ustawa o związkach 

zawodowych nie daje podstaw do stosowania odmiennej definicji.  

Artykuł 24 ZwZawU nie rozstrzyga, w jakiej formie organizacyjno-prawnej związki 

zawodowe mogą prowadzić działalność gospodarczą, stąd też można przyjąć, że dopuszczalna 

jest każda prawem przewidziana forma prowadzenia takiej działalności. Związek może ją 

prowadzić we własnym imieniu i na własny rachunek, jak też we współdziałaniu z innymi 

podmiotami (np. spółki osobowe)6.  

(…) 

                                                           
4 Art. 3 ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, t.jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.; dalej jako: 

PrPrzedU. 
5 D. Książek, [w:] K.W. Baran (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia, Warszawa 2020, s. 124. 
6 G. Orłowski, Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, [w:] J. Wratny, K. Walczak (red.), Zbiorowe 

prawo pracy, Warszawa 2009, s. 43. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobzga2dg

