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Dopuszczalność instytucji lokautu
 – rozważania z perspektywy Europejskiej 
Karty Społecznej oraz polskiego 
i amerykańskiego porządku prawnego

The admissibility of the lockout – analysis from the perspective 
of European Social Charter as well as Polish and American legal system

In the current reality a phenomenon of the augmentation 
of significance of the economic and social rights can be easily ob-
served. Additionally, the traditional role of the human rights of 
so called II generation aims to protect the worker as the “injured 
party” in the mutual relationship arising from the labour relation. 
Such statement implies the question if and in which circumstances 
the social rights can be applied to protect the interest of the em-
ployer. The mechanism of lockout disturbs the balance between 
the economic advantage of employers and legally privileged posi-
tion of the workers. 

Keywords: lockout, employer, worker, European Social Charter, 
equality of arms. 

We współczesnej rzeczywistości dostrzegalny jest wzrost zna-
czenia praw o charakterze ekonomicznym i społecznym. Równocze-
śnie tradycyjną funkcją praw tzw. II generacji jest ochrona pracow-
nika jako strony „pokrzywdzonej” w relacji wynikającej ze stosunku 
pracy. Stwierdzenie to implikuje pytanie, czy i w jakich sytuacjach 
prawa socjalne mogą być nastawione na ochronę interesów pra-
codawcy. Instytucja lokautu zakłóca zatem równowagę pomiędzy 
ekonomiczną przewagą pracodawcy a prawnym uprzywilejowa-
niem pracowników. 

Słowa kluczowe: lokaut, pracodawca, pracownik, Europejska Karta 
Społeczna, równość broni.
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Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest analiza prawna instytu-
cji lockout (w wersji spolszczonej lokautu) na tle przyjętych 
rozwiązań dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych. 
Perspektywą dla powyższych rozważań będą regulacje Eu-
ropejskiej Karty Społecznej z 18 października 1961 roku 
oraz jej zrewidowanej wersji z 3 maja 1996 roku (dokument 
ten w dalszej części artykułu będzie skrótowo określany 
jako EKS, natomiast jego zrewidowana wersja z dnia 3 maja 
1996 roku, mianem ZEKS). Pomocniczo Autorka odniesie 
się także do linii orzeczniczej wypracowanej przez ame-
rykańskie sądy federalne i stanowe. Rozwiązania przyjęte 
w obcych modelach prawnych w zamyśle Autorki stanowić 
mają przyczynek do odpowiedzi na pytanie o możliwość im-
plementowania instytucji lokautu do polskiego porządku 
prawnego. W tym kontekście szczególnie doniosła wydaje 
się odpowiedź na pytanie o zgodność wspomnianej insty-
tucji z krajową Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 

z dnia 23 maja 1991 roku. Niniejszy artykuł ma na celu po-
lemikę z dualistycznym spojrzeniem na instytucję lokautu – 
z jednej strony postrzeganą jako usprawiedliwioną reakcję 
pracodawcy na strajk pracowniczy (zwłaszcza nielegalny), 
z drugiej zaś utożsamianą z naruszeniem podstawowych 
praw pracowników oraz uszczerbkiem dla ich uzasadnio-
nych interesów. Celem rzetelnej analizy wspomnianej insty-
tucji przywołane zostaną przykłady z orzecznictwa krajowe-
go i międzynarodowego, jak również stanowisko doktryny. 
W dalszych fragmentach niniejszego artykułu Autorka po-
sługiwać się będzie spolszczonym terminem lokaut. 

Na wstępie niniejszego artykułu koniecznym wydaje się 
zwięzłe wyjaśnienie pojęcia lokautu. Dosłowne tłumacze-
nie angielskiego terminu lockout oznacza przemieszczenie, 
zmianę miejsca bądź usunięcie z miejsca. Anglojęzyczne 
znaczenie tego pojęcia nawiązuje zatem do faktu, że w da-
nej sytuacji pracodawca zabrania pracownikom wstępu na 
teren przedsiębiorstwa. Występujący w języku niemieckim 
analogiczny termin – Aussperrung oznacza zawieszenie da-
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nej osoby w wypełnieniu obowiązków bądź też przerwanie 
łączącego strony stosunku prawnego. Z kolei włoskie okre-
ślenie serrata odnosi się do czasowego zamknięcia zakładu 
pracy, celem wymuszenia ustępstw na pracownikach (Pen-
nings 2008). W tym miejscu zaznaczyć należy, że w polskim 
systemie prawnym brak jest definicji legalnej analizowane-
go pojęcia, a sama instytucja lokautu nie została w Polsce 
unormowana. Jedynie tytułem wyjaśnienia należy wskazać, 
że podczas procedowania nad Ustawą o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku (ustawa ta 
będzie dalej skrótowo określana jako u.s.z.), Senat wystąpił 
z propozycją uregulowania wspomnianej materii, co jednak 
nie spotkało się z aprobatą Sejmu. 

Powyższe uwagi o charakterze porządkowym mają na 
celu ukazanie wielości postaci, pod którymi może występo-
wać lokaut. Najczęściej w literaturze prawa pracy wskazuje 
się na trojakie rozumienie instytucji lokautu. Może być on 
zatem pojmowany jako: 

1. Natychmiastowe, jednostronne i zbiorowe rozwią-
zanie indywidualnych stosunków pracy łączących 
pracodawcę z pracownikami, którzy biorą udział 
w toczącym się sporze zbiorowym; 

2. Natychmiastowe, jednostronne i czasowe zawiesze-
nie wzajemnych obowiązków stron stosunku pracy, 
które trwa do czasu nowego uregulowania spornych 
spraw; 

3. Natychmiastowe i rzeczywiste zamknięcie zakładu 
pracy objętego protestem pracowniczym, celem 
spowodowania skutków analogicznych do skutków 
likwidacji pracodawcy (Witkowski 2014).

Równocześnie, w tym miejscu konieczna wydaje się 
uwaga, że lokaut należy odróżnić od strajków pracowni-
czych oraz innych akcji protestacyjnych. Wprawdzie zarów-
no lokaut, strajk, jak i inne akcje protestacyjne zaliczają się 
do metod rozwiązywania sporów zbiorowych, lecz na tym 
ich podobieństwo się kończy. Zgodnie z artykułem 17 ustęp 
1 u.s.z., strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się 
pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania 
sporu dotyczącego interesów wskazanych w artykule 1 
ustawy. Równocześnie interesy wymienione w analizowa-
nym przepisie mogą dotyczyć warunków pracy, płac lub 
świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych 
pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo 
zrzeszania się w związkach zawodowych. Z powyższej de-
finicji w sposób jednoznaczny wynika zatem, iż lokaut nie 
zawiera się w definiensie strajku, gdyż oczywistym jest, że 
pracodawca nie jest podmiotem świadczącym pracę. Wy-
kładnię tę potwierdza artykuł 50 ustęp 3 Konstytucji Rzecz-
pospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, w którym to 

przepisie pojęcie strajk zostało doprecyzowane za pomocą 
określenia „pracowniczy”. Należy zatem podzielić pogląd       
J. Witkowskiego, zgodnie z którym, krąg podmiotów legity-
mowanych do strajku na gruncie Ustawy o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych, ogranicza się wyłącznie do pracowni-
ków (Witkowski 2014). 

Osobnego rozważenia wymaga kwestia zakwalifikowa-
nia strajku jako akcji protestacyjnej zgodnie z artykułem 25 
u.s.z. Celem dogłębnego wyjaśnienia tematu wspomnieć 
należy, że w przeciwieństwie do ustawy, Konstytucja za-
miast terminu „akcja protestacyjna” używa określenia „inne 
formy protestu”. Zgodnie z zapatrywaniem Witkowskiego, 
kierując się argumentem a cohaerentia, terminy te należy 
traktować jako synonimy (Witkowski 2014). Twierdzenie to 
prowadzi do konkluzji, że na gruncie Ustawy o rozwiązywa-
niu sporów zbiorowych, lokaut może być pojmowany jedy-
nie jako inna akcja protestacyjna. Należy również podzielić 
pogląd A. M. Świątkowskiego, iż lokaut stanowi nieirenicz-
ną metodę rozwiązywania sporu zbiorowego, której zasad-
niczą funkcją jest zakończenie sporu zbiorowego poprzez 
wywarcie presji na pracownikach (Świątkowski 1996). 

Podkreślenia wymaga fakt, że Ustawa o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych nie zawiera legalnej definicji akcji pro-
testacyjnej. Posługuje się ona jednak otwartym katalogiem 
cech, pozwalającym na dokonanie choćby częściowej cha-
rakterystyki wspomnianego pojęcia. Zgodnie z literalnym 
brzmieniem artykułu 25 u.s.z., „w obronie praw i interesów 
określonych w artykule 1 mogą być stosowane, po wyczer-
paniu trybu postępowania określonego w rozdziale 2, inne 
niż strajk formy akcji protestacyjnej, niezagrażające życiu 
lub zdrowiu ludzkiemu, bez przerywania pracy, z zastrzeże-
niem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego”. 
Z innych form akcji protestacyjnej mogą korzystać także 
pracownicy niemający prawa do strajku. Powyższy przepis 
implikuje kilka konsekwencji praktycznych. Oczywistym 
wydaje się wniosek, że akcja protestacyjna musi przybrać 
inną formę niż strajk. Po drugie, może być ona wszczęta 
jedynie w celu obrony praw i interesów wymienionych 
expressis verbis w artykule 1 u.s.z. Są one zatem identycz-
ne jak w przypadku strajku. Intencją przeprowadzenia akcji 
protestacyjnej jest w każdym przypadku wywarcie presji 
na drugiej stronie sporu zbiorowego, na płaszczyźnie eko-
nomicznej, organizacyjnej lub psychologicznej. Akcja pro-
testacyjna powinna równocześnie zostać przeprowadzona 
z poszanowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa. Tytułem uzupełnienia dodać należy, iż zastrzeżenie 
to nie jest ograniczone do regulacji z zakresu prawa pra-
cy. Zgodnie z treścią analizowanego przepisu, przeprowa-
dzenie akcji protestacyjnej nie może zagrażać zdrowiu ani 
życiu ludzkiemu. Zgodnie z poglądem przeważającej części 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 1(17)/2016                                                                                                    

68

doktryny, chodzi tu o zdrowie bądź życie zarówno organiza-
torów akcji protestacyjnej, o przedstawicieli drugiej strony 
sporu zbiorowego, jak i o osoby trzecie – neutralne wobec 
powstałego sporu (Cudowski 2009).

Na zakończenie tej części rozważań należy podkreślić, 
że u.s.z. w swoim obecnym kształcie nie przesądza, czy je-
dynie pracownicy mogą być uważani za podmiot uprawnio-
ny do zainicjowania akcji protestacyjnej. Artykuł 25 ustęp 1 
zdanie 2 u.s.z. zastrzega jedynie, że z prawa do zainicjowa-
nia innych akcji protestacyjnych mogą korzystać także pra-
cownicy niemający prawa do strajku. Analizowana ustawa 
nie przesądza zatem w szczególności roli pracodawców oraz 
przysługujących im uprawnień w przypadku zaistnienia spo-
ru zbiorowego. Kwestia ta będzie przedmiotem analizy w dal-
szej części niniejszego artykułu. Tak postawiony problem 
powinien zostać zgłębiony nie tylko w oparciu o brzmienie 
polskiej ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, lecz 
również rozpatrzony z perspektywy międzynarodowej. 

Instytucja lokautu
 – uwarunkowania amerykańskie

Na wstępie poniższej części artykułu zaznaczyć należy, 
że na gruncie amerykańskiego systemu prawnego pojęcie 
lokautu rozumiane jest w sposób zbliżony do definicji eu-
ropejskiej, a więc jako narzucone przez pracodawcę wstrzy-
manie pracy, w celu bezpośredniego wywarcia na pracow-
nikach presji ekonomicznej, a w konsekwencji zmuszenie 
ich do zaakceptowania warunków pracy narzuconych przez 
pracodawcę. W doktrynie prawa amerykańskiego wskazuje 
się na istotną różnicę pomiędzy instytucją lokautu a roz-
wiązaniem stosunku pracy – konsekwencją lokautu jest 
bowiem jedynie czasowe zawieszenie obowiązków wynika-
jących ze stosunku pracy do momentu, w którym pracowni-
cy przyjmą warunki zaproponowane im przez pracodawcę. 
Z powyższego stwierdzenia w sposób nie budzący wątpli-
wości wynika wniosek, że lokaut stanowi odpowiedź na 
zbiorowe postulaty związków zawodowych. Z tego powodu 
wśród przedstawicieli organizacji pracowniczych przez dłu-
gi czas panował pogląd, że lokaut należy klasyfikować jako 
nieuczciwe praktyki pracodawców. W tym twierdzeniu skry-
wa się jednak zaledwie część prawdy. W nawiązaniu do ju-
rysprudencji amerykańskiego sądownictwa należy bowiem 
przyjąć, że lokaut może być uznany za nieuczciwą praktykę 
wobec pracowników, jeżeli jest wykorzystywany w odpo-
wiedzi na żądanie uznania danego związku zawodowego 
bądź też jako środek prowadzący do usunięcia zwolenników 
danego związku zawodowego z listy płac. Innymi słowy, 
lokaut nie może być wykorzystywany jako narzędzie pro-

wadzące do nieuzasadnionej dyskryminacji pewnej grupy 
pracowników (w szczególności tych należących do związków 
zawodowych) bądź też jako anihilacja prawa do zrzeszania 
się w związkach zawodowych (Goldman, Corrada 2011). 

Z drugiej strony, w orzecznictwie amerykańskich są-
dów, zgodnie z doktryną American Ship Building, ukształ-
tował się pogląd, że co do zasady lokaut powinien być trak-
towany jako zgodna z prawem odpowiedź pracodawcy na 
zbiorowe żądania związków zawodowych. Stanowisko to 
uzasadniane jest postulatem zapewnienia równości broni 
w sporach zbiorowych. Zgodnie z opinią Williama Goulda, 
podkreślić należy, iż przed wydaniem orzeczenia w sprawie 
American Ship Building, lokaut traktowano jako prakty-
kę niedozwoloną, chyba że nastąpił przestój w zakładzie, 
w którego magazynie znajdują się dobra łatwo psujące 
się, co groziłoby pracodawcy niepowetowaną stratą, pra-
codawca zastosował lokaut we wczesnej fazie sporu, tak 
aby zawieszenie wzajemnych obowiązków wynikających 
ze stosunku pracy nie nastąpiło w ekonomicznie trudniej-
szej sytuacji albo w przypadku, gdy spółka będąca częścią 
stowarzyszenia należącego do pracodawcy podjęła decyzję 
o lokaucie pracowników w odpowiedzi na próbę związku 
zawodowego podziału i podbicia stowarzyszenia poprzez or-
ganizację strajków przeciwko pracodawcy (ang. whipsawing). 
Oczywistym jest również, że ciężar dowiedzenia powyższych 
okoliczności spoczywał na pracodawcy (Gould 2013). 

Omawiana sprawa American Building Ship stanowiła 
wyłom w dotychczasowej linii orzeczniczej amerykańskiego 
sądownictwa, z uwagi na fakt, iż ustanowiła ona generalne 
uprawnienie pracodawców do lokautu pracowników celem 
zapobieżenia poważnym stratom ekonomicznym (Ameri-
can Ship Building Co. v. Labour Board, 380 U.S. 300 1965). 
W tym miejscu zaakcentować należy fakt, że zgodnie z po-
wyższym orzeczeniem, straty te mogłyby się okazać druzgo-
cące nie tylko dla samych pracodawców, ale również jego 
klientów i kontrahentów. W okolicznościach rozpatrywa-
nej sprawy, Sąd Najwyższy USA posłużył się porównaniem 
strat ekonomicznych pracodawcy stojącego w porcie okrętu 
podczas pełni sezonu lub w sytuacji, gdy port jest przepeł-
niony. Taka sytuacja, zdaniem Sądu Najwyższego, skutkuje 
stagnacją nie tylko dla pojedynczego przedsiębiorcy, ale 
także dla całej amerykańskiej gospodarki (American Ship 
Building Co. v. Labour Board, 380 U.S. 300 1965). 

Doktryna ta wywarła niebagatelny wpływ na rozwój 
amerykańskiej jurysprudencji w omawianym zakresie. 
Zgodnie z dominującym w orzecznictwie i doktrynie sta-
nowiskiem, prawo pracodawcy do lokautu powinno być 
dopuszczalne w takim samym zakresie jak prawo pracow-
ników do strajku. Dobitną ilustracją wspomnianej tezy jest 
pogląd Alvina L. Goldmana, który uważa, że „podobnie jak 
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strajk może zostać wszczęty, zanim nastąpi całkowity impas 
w porozumieniu, tak również lokaut może zostać zastoso-
wany celem wywarcia presji na związkach zawodowych, 
nawet jeżeli w negocjacjach dokonał się pewien postęp” 
(Goldman, Corrada 2011). Tym niemniej, w orzecznictwie 
amerykańskim widoczne są również głosy, że sięgnięcie po 
lokaut przed osiągnięciem impasu we wzajemnych nego-
cjacjach należy uznać za nieuczciwą praktykę względem 
pracowników, chyba że istnieje ekonomiczne uzasadnienie 
dla tak wczesnego zastosowania analizowanego sposobu 
wywierania nacisku na pracowników. 

Należy wprawdzie podkreślić, że amerykańska Ustawa 
w sprawie relacji w stosunkach pracy (ang. National La-
bour Relations Act, dalej określana skrótem NLRA) z 1935 
roku, podobnie jak polska Ustawa o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych, jednoznacznie nie przesądza kwestii dopusz-
czalności lokautu. Z drugiej strony należy mieć na uwadze, 
że praktyka orzecznicza zarówno amerykańskiego Sądu 
Najwyższego, jak również większość ustaw stanowych 
przemawia za kwalifikacją lokautu jako usprawiedliwionej 
odpowiedzi na strajk pracowniczy. Podobny pogląd widocz-
ny jest również w jurysprudencji amerykańskiej Krajowej 
Komisji do spraw relacji w stosunkach pracy (ang. National 
Labour Relations Board, dalej określana skrótem NLRB). 
Potwierdza to decyzja NLRB w sprawie Harter z 1986 roku, 
w której stwierdzono, że z braku konkretnego dowodu, iż 
lokaut wynikał z antyzwiązkowych pobudek pracodawcy, 
nie narusza on ustawy NLRA (Harter Equipment Inc., 280 
NLRB 597 1986). W tej samej sprawie Komisja do spraw 
relacji w stosunkach pracy uznała, że „zatrudnienie tym-
czasowych pracowników celem wywarcia ekonomicznej 
presji i tym samym wsparcia usprawiedliwionych żądań 
pracodawcy jest środkiem rozsądnie wykorzystywanym 
dla osiągnięcia uzasadnionych interesów pracodawcy, 
który zarazem wywiera jedynie stosunkowo nieznacznie 
szkodliwy efekt na podlegające ochronie prawa pracowni-
ków”. Konsekwencją decyzji wydanej w sprawie Harter jest 
zatem prawo pracodawców do decydowania, czy i kiedy 
zawiesić wykonywanie pracy, po tym jak czasowo wygasną 
obowiązujące ich umowy o pracę. Powyższą uwagę nale-
ży jednak uzupełnić o jedno istotne zastrzeżenie. Sięgając 
po lokaut, pracodawca nie może zdradzać jakichkolwiek 
symptomów wskazujących na antyzwiązkową motywację 
tej decyzji. Powody lokautu pracowników powinny mieć 
zatem charakter obiektywny, w szczególności zaś być po-
wiązane z koniecznością ochrony ekonomicznego interesu 
pracodawcy. Należy jednak podkreślić, że ciężar dowodu, iż 
konkretna decyzja o lokaucie stanowiła rezultat motywacji 
antyzwiązkowej spoczywa na reprezentacji pracowników, 
a w konsekwencji nie obciąża ona pracodawcy. Biorąc pod 

uwagę fakt, że ewentualny dowód musi być wyraźny, przy-
jęta w amerykańskim porządku prawnym alokacja ciężaru 
dowodu stawia pracodawcę w znacznie bardziej uprzywi-
lejowanej pozycji, co sprzyja szerokiemu korzystaniu z in-
stytucji lokautu. 

Podobne konkluzje zostały wywiedzione ze sprawy 
Boilermakers Local No. 374 przeciwko NLRB, która na sku-
tek odwołania od decyzji Komisji do spraw relacji w sto-
sunkach pracy, trafiła do District of Columbia Circuit Court 
of Appeals (National Labor Relations Board, Petitioner, v. 
International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Buil-
ders and Helpers of America, A.f.l., District No. 2, Respon-
dent, 232 F.2d 393 2d Cir. 1956). Wskazany Sąd podtrzy-
mał wcześniejsze rozstrzygnięcie NLRB, która stwierdziła, 
iż pracodawca ma prawo zawiesić wzajemne zobowiązania 
wynikające ze stosunku pracy jedynie w celu wzmocnie-
nia własnej pozycji w ramach toczącego się sporu zbioro-
wego. Zdaniem sądu takie zachowanie nie nosi znamion 
motywacji antyzwiązkowej, która zgodnie z jurysprudencją 
amerykańskich sądów stała się decydującym kryterium dla 
kwalifikacji dopuszczalności lokautu. 

Jeszcze bardziej preferencyjną dla pracodawców wy-
kładnię zastosował ten sam sąd w sprawie International 
Paper Company przeciwko NLRB. W stanie faktycznym po-
wyższej sprawy pracodawca najpierw podjął decyzję o lo-
kaucie pracowników należących do związku zawodowego, 
a następnie zlecił ich dotychczasową pracę podwykonaw-
com, z którymi podpisał stosowny kontrakt, równocześnie 
odmawiając przedłożenia związkom zawodowym koszto-
rysu zatrudnienia podwykonawców. Krajowa Komisja do 
spraw relacji w stosunkach pracy uznała, iż pomimo legal-
ności decyzji o zainicjowaniu lokautu, postępowanie pra-
codawcy względem związków zawodowych należy zakwali-
fikować jako nieuczciwą praktykę względem pracowników. 
Tym niemniej orzekający w sprawie Sąd uznał postawę 
pracodawcy za zgodną z amerykańskim porządkiem praw-
nym (International Paper Company, 319 NLRB 1253 1995). 

W porównaniu do pobieżnie zarysowanych we wstę-
pie niniejszego artykułu regulacji prawa polskiego, które 
będą przedmiotem dokładniejszej analizy w dalszej czę-
ści artykułu, dziwić może szeroki zakres ochrony ekono-
micznej względem pracodawców, co nierzadko odbywa 
się z pogwałceniem praw gwarantowanych pracownikom. 
Kwintesencję analizowanej praktyki orzeczniczej stanowić 
może kazus Central Illinois Public Service Company (Central 
Illinois Public Service Company, 326 NLRB 928, 937 1998). 
W stanie faktycznym omawianej sprawy, Sąd Apelacyjny 
Illinois orzekł, że lokaut może być zastosowany przez pra-
codawcę w sytuacji, gdy istnieje realna groźba strajku pra-
cowniczego. W tym znaczeniu lokaut może zatem posłużyć 
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jako środek o charakterze prewencyjnym, którego pod-
stawowym celem byłoby przeciwdziałanie groźbie straj-
ku pracowników. Już to stwierdzenie daje podstawy do 
uznania, że w amerykańskim systemie prawnym instytucja 
lokautu ma znacznie szersze zastosowanie aniżeli narzę-
dzie defensywne pracodawcy. Największe znaczenie orze-
czenia w sprawie Central Illinois sprowadza się jednak do 
konstatacji, iż lokaut może stanowić skuteczne, z punktu 
widzenia pracodawcy, remedium na „wewnętrzne gierki 
pracowników”. Wśród przykładów strategii podejmowa-
nych przez pracowników, W. B. Gould wymienia przede 
wszystkim: odmowę dobrowolnej pracy powyżej normy 
czasu pracy czy ślepe posłuszeństwo zasadom bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W tym miejscu dodać należy, iż 
pomimo faktu, że powyższe zachowania stanowią wyraz 
obrony gwarantowanych pracownikom praw, przez Sąd 
Apelacyjny Illinois zostały one uznane za nadużycie pra-
wa, usprawiedliwiające decyzję pracodawcy o lokaucie 
pracowników (Gould 2013). 

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na jeszcze 
jeden istotny fakt. William B. Gould słusznie zauważa bo-
wiem stopniowy rozwój amerykańskiej praktyki orzeczni-
czej w przedmiocie dopuszczalności lokautu, co doprowa-
dziło do odejścia od modelu wypracowanego w sprawie 
American Building Ship (Gould 2013: 198). Wprawdzie, 
w obu poddanych analizie precedensach, sądy opowiada-
ły się za legalnością decyzji o lokaucie, tym niemniej uza-
sadnienia wskazanych orzeczeń wykazują zdecydowane 
odmienności. Wystarczy bowiem wskazać, iż w sprawie 
American Building Ship przesłanką dla legalności lokautu 
było ryzyko znacznej straty ekonomicznej po stronie pra-
codawcy, co negatywnie rzutowało na gospodarkę całego 
kraju. Okoliczność ta jest zatem powiązana z interesem pu-
blicznym w postaci ochrony krajowej gospodarki, pobudza-
nia inwestycji czy zabezpieczenia przed kryzysem. Z kolei 
w sprawie Central Illinois lokaut stanowi instytucję zabez-
pieczenia pracodawcy nie tylko przed stratą ekonomiczną, 
ale przede wszystkim przed nielojalnym postępowaniem 
ze strony pracowników. Wprawdzie brak lojalności ze stro-
ny pracowników może wywierać bezpośredni wpływ na 
kondycję finansową przedsiębiorstwa, tym niemniej przy-
jęta przez Sąd Apelacyjny Illinois wykładnia rodzi wyraźne 
niebezpieczeństwa praktyczne. Sąd Apelacyjny nie sfor-
mułował bowiem precyzyjnych kryteriów pozwalających 
na odróżnienie zwykłego korzystania z przysługujących 
pracownikom praw od „wewnętrznych gierek”, mających 
na celu działanie na szkodę pracodawcy. Granica ta jest 
bardzo płynna, co stwarza ryzyko arbitralnych nadużyć po 
stronie zarówno pracodawców, jak i orzekających w spra-
wie organów państwowych (Notestine 2000). 

Instytucja lokautu – uwarunkowania 
wynikające z Europejskiej Karty Społecznej

Niniejszą część artykułu należy rozpocząć od uwagi 
o charakterze wprowadzającym. Już na wstępie należy 
bowiem zauważyć wyraźny prymat Rady Europy, nie zaś, 
jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, Unii Eu-
ropejskiej, w kształtowaniu instytucji lokautu na gruncie 
europejskim. Dodatkowo, podkreślenia wymaga fakt, iż na 
mocy artykułu 153 ustęp 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, z zakresu kompetencji normotwórczych Unii 
Europejskiej wyłączone jest zagadnienie zrzeszania się oraz 
prawa do strajku i lokautu. Z tego względu przyjąć należy, 
że w świetle prawa pierwotnego Unii Europejskiej, proble-
matyka sporów zbiorowych należy do kompetencji państw 
członkowskich.

Powyższe stwierdzenie oznacza zatem, że w ramach 
swoich kompetencji Unia Europejska nie może, zamiast 
należących do niej państw członkowskich, decydować 
o przyjęciu bądź odrzuceniu prawa pracodawców do zaini-
cjowania lokautu. Teza ta nie jest jednak tożsama z faktem, 
iż akty prawa unijnego całkowicie przemilczają zagadnienie 
praw pracowniczych. Wystarczy wspomnieć o Wspólnoto-
wej Karcie Podstawowych Praw Socjalnych Pracownika, 
przyjętej w 1989 roku w Strasburgu. W punkcie 11 wspo-
mniana Karta deklaruje bowiem zapewnienie i poszanowa-
nie przez członków Unii Europejskiej prawa do prowadzenia 
sporów zbiorowych, ze strajkiem włącznie. Należy zatem 
zauważyć, że regulacja ta w swoim dosłownym brzmieniu 
przemilcza możliwość wszczęcia lokautu. Równocześnie 
jednak posługuje się ona kategorią „prawa do prowadzenia 
sporów zbiorowych”, które z całą pewnością nie zawęża się 
jedynie do organizacji strajku pracowniczego. Należy zatem 
przyjąć, iż na gruncie Wspólnotowej Karty Podstawowych 
Praw Socjalnych Pracownika, możliwość przeprowadzenia 
lokautu nie została wyłączona (Bruun 2012). 

Dokumentem o znaczeniu rudymentarnym na gruncie 
prawa Unii Europejskiej jest jednak Karta Praw Podsta-
wowych – uchwalona w Nicei dnia 7 grudnia 2000 roku. 
W tym miejscu podkreślić należy, iż wejście w życie Trak-
tatu Lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 roku ostatecznie 
przekreśliło kontrowersje dotyczące roli Karty Praw Pod-
stawowych (dalej określanej jako KPP) w systemie źródeł 
prawa unijnego. Początkowo, przez wielu przedstawicieli 
doktryny uważana jedynie za dokument zaliczany do źró-
deł prawa miękkiego (ang. soft law), obecnie zyskała moc 
równą traktatom, stając się tym samym częścią unijnego 
prawa pierwotnego. Spostrzeżenia te mają niebagatelne 
znaczenie w kontekście rozpatrywania unormowań doty-
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czących lokautu na gruncie regulacji prawa Unii Europej-
skiej. Przechodząc zaś do konkretnych postanowień, wska-
zać należy na artykuł 28 KPP, zgodnie z którym „pracow-
nicy i pracodawcy lub ich odpowiednie organizacje, mają 
zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwem i praktykami 
krajowymi, prawo do negocjowania i zawierania układów 
zbiorowych pracy na odpowiednich poziomach oraz do po-
dejmowania, w przypadkach konfliktów interesów, działań 
zbiorowych, w tym strajków, w obronie swych interesów”. 
Wprawdzie z cytowanego przepisu nie wynika expressis 
verbis ochrona prawa do zainicjowania lokautu, to należy 
jednak zauważyć, że w przeciwieństwie do Wspólnotowej 
Karty Podstawowych Praw Socjalnych Pracownika, przepis 
ten wyraźnie zastrzega, że jego adresatami są nie tylko pra-
cownicy oraz związki zawodowe, lecz również pracodawcy 
i ich organizacje. 

Jak wykazano na wstępie niniejszego artykułu, praco-
dawcy nie mogą być podmiotem prawa do strajku, gdyż 
prawo do strajku przysługuje jedynie osobom świadczącym 
pracę. Konsekwentnie zatem, pracodawcom i ich organiza-
cjom należy zagwarantować inną formę obrony własnych 
interesów podczas sporu zbiorowego, która również powin-
na być objęta ochroną na mocy Karty Praw Podstawowych. 
Jedną z takich form może być właśnie lokaut (Harvey, Ken-
ner 2003). 

Fundamentalne znaczenie dla analizy zakresu dopusz-
czalności instytucji lokautu mają uregulowania artykułu 6 
paragraf 4 Europejskiej Karty Społecznej, której zrewido-
wana wersja (dalej: ZEKS) została uchwalona w Strasbur-
gu dnia 3 maja 1996 roku, pod auspicjami Rady Europy. 
Zgodnie ze wspomnianym przepisem państwa, w celu za-
pewnienia skutecznego wykonywania prawa do rokowań 
zbiorowych, powinny uznać prawo pracowników oraz pra-
codawców do zbiorowego działania w przypadku konflik-
tów interesów. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku 
artykułu 28 KPP zauważyć należy, iż podmiotem prawa do 
zbiorowego działania w przypadku konfliktów interesów 
są zarówno pracownicy, jak również pracodawcy. Należy 
wprawdzie zgodzić się ze stanowiskiem części przedstawi-
cieli doktryny, że analizowany przepis w swoim literalnym 
brzmieniu nie odwołuje się do instytucji lokautu bądź też 
innej formy ochrony interesów pracodawcy. W przeciwnym 
razie należałoby bowiem uznać, iż deklaracja o ochronie 
interesów pracodawcy w przypadku sporu zbiorowego jest 
jedynie iluzorycznym zapisem. 

Jednak już w tym miejscu artykułu należy zasygnalizo-
wać, iż zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Komitetu 
Praw Społecznych (dalej określanego jako EKPS), lokaut 
został uznany za jedną z podstawowych form ochrony in-
teresów pracodawcy podczas sporu zbiorowego. Wątek 

ten będzie przedmiotem analizy w dalszej części artyku-
łu. W tym miejscu wyjaśnić należy jedynie, że Komitet nie 
wymaga od państw należących do Rady Europy przyznania 
pracodawcom prawa do inicjowania lokautu, ani też ure-
gulowania tej instytucji w drodze ustawowej. Natomiast za 
naruszenie standardów Komitet uznaje sytuację, w której 
przepisy prawa danego państwa traktowałyby lokaut jako 
delikt i zezwalały na nałożenie sankcji karnych na praco-
dawców (Seroka 2008). 

W tym miejscu należy zaakcentować fakt, iż stanowi-
sko Europejskiego Komitetu Praw Społecznych do kwestii 
lokautu podlegało złożonej ewolucji. W I Konkluzjach EKPS, 
sformułowanych w latach 1969-1970, Komitet przyznał, 
że artykuł 6 paragraf 4 znajduje zastosowanie zarówno 
do strajków, jak i lokautów, pomimo iż te ostatnie nie zo-
stały expressis verbis wyszczególnione w treści przepisu. 
Wystarczającym uzasadnieniem dla tego rodzaju wykład-
ni jest stwierdzenie, że lokaut stanowi jedyny skuteczny 
mechanizm ochrony interesów pracodawców w przypad-
ku zaistnienia sporu zbiorowego. Interpretacja ta została 
potwierdzona w 1971 roku, kiedy to analizując włoskie 
przepisy prawa pracy, kwalifikujące lokaut jako delikt pra-
wa cywilnego, Komitet uznał te regulacje jako niezgodne 
z postanowieniami Europejskiej Karty Społecznej. Niezgod-
na z brzmieniem Karty jest również praktyka polegająca na 
tym, że przepisy krajowe zmuszają pracodawcę do wypłaty 
odszkodowania w razie zorganizowania lokautu (Konkluzje 
I, 39; Pennings 2008). 

Sformułowanie precyzyjnych kryteriów dopuszczalno-
ści lokautu nastąpiło w 1977 roku na gruncie analizy francu-
skiego prawodawstwa. W tamtym okresie francuskie prawo 
pracy kwalifikowało lokaut jako naruszenie umowy o pracę, 
chyba że został on zastosowany w wyniku zaistnienia siły 
wyższej bądź też jako odpowiedź na nielegalny strajk pra-
cowniczy. Nie do końca przekonany argumentami strony 
francuskiej, Europejski Komitet Praw Społecznych zażądał 
dodatkowych informacji, które otrzymał dwa lata później. 
W porównaniu do poprzedniego raportu strony francuskiej 
dopuszczono jeszcze przypadek lokautu (Konkluzje V, 50). 
Chodziło mianowicie o konieczność zachowania bezpie-
czeństwa i porządku publicznego. Zdaniem Komitetu wpro-
wadzenie powyższych ograniczeń stanowiło naruszenie ar-
tykułu 6 paragraf 4 ZEKS. W tym samym raporcie, Komitet 
stanowczo skrytykował prawo włoskie, które zapewniając 
pełną ochronę prawa do strajku, równocześnie przewidy-
wało sankcje o charakterze cywilnym za korzystanie z pra-
wa do lokautu. Te same spostrzeżenia zostały przez Komitet 
powtórzone w Raporcie końcowym nr VI z 1981 roku, gdyż 
w tamtym okresie, ustawodawstwa większości państw do-
puszczały lokaut jedynie w odpowiedzi na nielegalny strajk 
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pracowniczy (Konkluzje VI, 43). Działalność orzeczniczą Try-
bunału przełomu lat 70. i 80. XX wieku charakteryzowała 
wówczas odwrotna tendencja, zgodnie z którą prawo do 
organizacji lokautu postrzegane było jako reguła, która nie 
akceptowała wyjątków bądź dopuszczała je jedynie w mi-
nimalnym zakresie. 

Kamieniem milowym dla pojmowania instytucji lokau-
tu na kanwie Europejskiej Karty Społecznej był rok 1984. 
Zgodnie z twierdzeniem Fransa Penningsa, był to moment, 
w którym odwróciła się karta, a wizja nieograniczonego 
prawa do lokautu została zastąpiona wprowadzeniem re-
strykcji (Pennings 2008: 486). Koncepcja ta sprowadza się 
do konkluzji, że kompetentne organy państwowe mogą 
wprowadzać ograniczenia w korzystaniu z prawa do organi-
zacji lokautu, z zastrzeżeniem, iż ani ustawy, ani decyzje or-
ganów władzy sądowniczej nie doprowadzą do zanegowa-
nia istnienia analizowanego prawa. W tym okresie Komitet 
zaakcentował fakt istnienia fundamentalnej różnicy pomię-
dzy prawem do strajku i lokautu. Należy bowiem przyjąć, że 
władze państwowe nie są zobligowane do regulacji lokau-
tu na poziomie ustawowym, a sądy państw członkowskich 
mogą nałożyć na korzystających z tego prawa określone 
ograniczenia. W 1986 roku, na kanwie francuskiego przy-
padku, Komitet sprecyzował ponadto, iż lokaut może być 
uzasadniony wiodącą pozycją pracodawcy bądź reakcją na 
nadużycie prawa do strajku ze strony pracowników. Część 
doktryny słusznie zwraca uwagę, że pojęcie nadużycia pra-
wa na gruncie Europejskiej Karty Społecznej nie musi być 
tożsame z rozumieniem tego terminu w ustawodawstwie 
poszczególnych państw Rady Europy. Raport końcowy nu-
mer XV-I, w odniesieniu do prawa niemieckiego, potwier-
dził, utrwalone w praktyce orzeczniczej Komitetu, prawo 
do organizacji lokautu defensywnego. Interesującym wy-
daje się jednak, że w swoim raporcie Komitet całkowicie 
pominął fakt, iż niemieckie prawo pracy dopuszcza również 
lokaut o charakterze ofensywnym. Dodatkowo, stwierdzić 
należy, iż stanowisko Komitetu dotyczące zagadnienia lo-
kautu ofensywnego nie jest jednolite (Pennings 2008).

Równocześnie, w ósmym cyklu nadzorczym, Komitet 
sprecyzował zasady dotyczące generalnego prawa do za-
stosowania instytucji lokautu. Przede wszystkim, EKPS wy-
raźnie podkreślił, że z mocy artykułu 6 paragraf 4 istnieje 
gwarantowane, zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, 
prawo do akcji zbiorowych, w sytuacji narastającego kon-
fliktu interesów (Konkluzje VIII; Council of Europe 2002). 
W związku z tym, zdaniem Komitetu, nie istnieje jakakol-
wiek przeszkoda dla wprowadzenia legislacji, która przy-
znawałaby pracodawcom prawo do ogłoszenia lokautu, 
podobnie jak dla uchwalenia ustawy gwarantującej pra-
cownikom prawo do strajku. Równocześnie należy jednak 

zaznaczyć, że ani ustawy krajowe, ani praktyka orzecznicza 
nie stanowią czynnika wpływającego na istnienie prawa do 
podejmowania akcji zbiorowych, przewidzianego w Karcie. 

Wartym uwagi jest jednak fakt, iż zarówno Europejska 
Karta Społeczna, jak również praktyka orzecznicza Euro-
pejskiego Komitetu Praw Społecznych, nie wprowadzają 
wymogu istnienia pełnej równości pomiędzy gwarancją 
prawa do strajku, które Karta wymienia w sposób bezpo-
średni oraz które uważa się za fundamentalne prawo pra-
cowników w konstytucjach kilkunastu państw Rady Europy 
a prawem do zainicjowania lokautu. Konsekwentnie przyj-
muje się zatem, iż brak uregulowania instytucji lokautu na 
poziomie ustawowym nie stanowi naruszenia postanowień 
Europejskiej Karty Społecznej. Posługując się argumentum 
a maiori ad minus, należy także przyjąć, iż kompetentne 
organy sądownicze państw Rady Europy uprawnione są do 
wprowadzenia ograniczeń prawa do organizowania lokau-
tu, w szczególności jeżeli prowadzi to do nadużycia prawa 
podmiotowego bądź też w sytuacji, gdy zainicjowanie lo-
kautu nie znajduje uzasadnienia w zaistnieniu siły wyższej 
(ang. force majeure) lub też dezorganizacji przedsiębior-
stwa spowodowanej akcją zbiorową pracowników (Council 
of Europe 2002). 

Powyższe konkluzje Komitetu mogą budzić wątpli-
wość natury formalnej. Wiąże się ona z faktem, iż zgodnie 
z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 
1997 roku, niezbędnym wymogiem formalnym dla wpro-
wadzenia ograniczeń w korzystaniu z poszczególnych praw 
i wolności jest wprowadzenie ich w formie ustawy, a więc 
aktu normatywnego o najwyższej, po Konstytucji, mocy 
prawnej w hierarchii źródeł powszechnie obowiązującego 
prawa. Wprawdzie w polskim porządku prawnym lokaut nie 
jest uważany za podlegające ochronie prawo pracodawcy, 
tym niemniej dyspozycja artykułu 31 ustęp 3 Konstytucji, 
znajduje zastosowanie do praw człowieka wszystkich ka-
tegorii. Gdyby zatem przyznać, że poprzez oddziaływanie 
Europejskiej Karty Społecznej w pewnych określonych sytu-
acjach, pracodawcy powinni mieć zagwarantowane prawo 
do lokautu, wówczas ograniczenia wspomnianego prawa 
mogłyby zostać nałożone jedynie w drodze ustawy. 

W świetle powyższej analizy przede wszystkim zauwa-
żyć należy, iż ewolucja postrzegania prawa do lokautu na 
gruncie europejskiej tradycji prawnej przebiega w zupeł-
nie odwrotny sposób niż miało to miejsce w amerykańskim 
systemie prawnym. Podczas, gdy w Stanach Zjednoczonych 
linia orzecznicza cechuje się stopniowym poszerzaniem do-
puszczalnego zakresu korzystania z prawa do lokautu, od-
chodząc od początkowej niechęci względem analizowanej 
instytucji zauważalnej przed rokiem 1965, kiedy to wydane 
zostało wielokrotnie przywoływane już orzeczenie w spra-
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żają, iż naturalnym jest, że zorganizowany przez pracowni-
ków strajk może prowadzić do zakończenia stosunku pracy 
(Pic 1985). Pracodawca ma bowiem możliwość zatrudnie-
nia tzw. łamistrajków (ang. strike breakers), a następnie 
odmówić przywrócenia do pracy inicjatorów strajku, pod-
czas gdy najbardziej posłusznych pracowników zatrudniać 
na podstawie mniej korzystnych dla nich umów o pracę. 
W tym kontekście instytucja lokautu mogła zostać uzna-
na za przestarzałą, tym niemniej należy podzielić pogląd 
Penningsa, że unormowania Europejskiej Karty Społecznej 
nadały analizowanej instytucji nowe życie (Pennings 2008). 

Interesującym wydaje się fakt, że spośród dokumen-
tów o randze międzynarodowej, to właśnie Europejska Kar-
ta Społeczna w najpełniejszym wymiarze zapewnia ochronę 
prawa pracodawców do zainicjowania lokautu. Wskazując 
przykładowo na artykuł 8 ustep 1 litera d Międzynarodowe-
go Paktu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych, 
podkreślić należy, że przepis ten, w swoim dosłownym 
brzmieniu, chroni prawo do strajku, pod warunkiem, iż jest 
ono wykonywane w zgodzie z przepisami danego państwa. 
Przywołując stanowisko B. Israela, stwierdzić należy, że 
niewymienienie lokautu na gruncie wspomnianej regulacji 
było zabiegiem celowym (Isreal 1994: 14). Pracodawca po-
siada bowiem inne środki (np. zwolnienia bądź zamknięcie 
przedsiębiorstwa), którymi może skutecznie wywrzeć pre-
sję na pracownikach w razie zaistnienia sporu zbiorowego. 
Konsekwentnie, prawo lokautu zaburzyłoby niezbędną, 
z punktu widzenia ekonomii, równowagę pomiędzy pracą 
a kapitałem (Pennings 2008). 

Warto również przywołać unormowania zawarte 
w Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(ang. International Labour Organization). W dużej mierze 
jest ona poświęcona zagadnieniu wolności tworzenia i przy-
należności do związków zawodowych. Wprawdzie w lite-
ralnym brzmieniu Konwencji nie jest wysłowione prawo 
do strajku, tym niemniej, zgodnie z wytycznymi Komitetu 
do Spraw Wolności Zgromadzeń (ang. Freedom of Associa-
tion Committee – FAC), przyjmuje się, że prawo to również 
podlega ochronie na mocy Konwencji. Spostrzeżenie to nie 
rozciąga się jednak na ochronę względem prawa do lokau-
tu. Zgodnie ze stanowiskiem przeważającej części doktryny, 
prawo lokautu nie wpisuje się w standard chroniony Kon-
wencją Międzynarodowej Organizacji Pracy, gdyż prawo to 
przysługiwałoby jedynie organizacjom pracodawców. Wy-
kładnia ta została potwierdzona przez Komitet do Spraw 
zastosowania standardów (ang. Committee on Application 
of Standards), który stwierdził, iż prawo do strajku, lecz nie 
do lokautu, powinno być uznane za nieodłączny element 
wolności związkowej. Warto jednak dodać, że w 1998 roku, 
delegacja pracodawców na forum Międzynarodowej Orga-

wie American Ship Building Company. Z kolei na gruncie 
standardu wykreowanego przez Radę Europy (z minimal-
nym udziałem Unii Europejskiej), obserwujemy dokładnie 
odwrotny proces – uznanie prawa do lokautu pociągnęło 
za sobą znaczący rozkwit tej instytucji, a ochrona gwaran-
towana jej, poprzez orzecznictwo Komitetu lat 70., była 
porównywalna do ochrony prawa do strajku. Dopiero lata 
80. XX wieku doprowadziły do stopniowego zmniejszenia 
znaczenia instytucji lokautu poprzez zaakcentowanie roli 
praw pracowniczych, w szczególności prawa do strajku. Naj-
ciekawszym wydaje się jednak wniosek, iż pełna akceptacja 
prawa do lokautu, zarówno w amerykańskim, jak również 
europejskim systemie prawnym nastąpiła w bardzo zbliżo-
nym czasie. Pierwszy Raport Końcowy EKPS został bowiem 
wydany zaledwie 4 lata później niż orzeczenie w sprawie 
American Ship Building. Końcówkę lat 60. XX wieku nale-
ży zatem uznać za okres świetności instytucji lokautu, do 
której Europejczycy podeszli od razu z dużym zaufaniem, 
Amerykanie zaś początkowo z chłodną rezerwą. Prawdopo-
dobną wydaje się jednak teza o możliwym wzroście roli in-
stytucji lokautu na gruncie standardu Rady Europy, do cze-
go w dużym stopniu może przyczynić się Karta Praw Podsta-
wowych Unii Europejskiej, w szczególności zaś omawiany 
wcześniej artykuł 28 KPP. Mimo, że przez wielu przedstawi-
cieli doktryny lokaut bywa nazywany reliktem przeszłości, 
nie sposób pominąć roli, jaką odgrywa ona we współcze-
snych stosunkach gospodarczych (Pennings 2008). Szacuje 
się, iż w latach 1873-1904 liczba organizowanych lokautów 
wynosiła prawie 500 000. Należy przy tym podzielić stano-
wisko F. Penningsa, iż w dużej mierze, ze względu na rodzaj 
procedur konsultacyjnych, lata 50. XX wieku przyniosły na-
gły spadek popularności instytucji lokautu. Wskazany au-
tor upatruje przyczyny tego stanu rzeczy przede wszystkim 
w przypadającym na tamten okres rozwoju mechanizmów 
konsultacji związkowych z przedstawicielami pracodawców, 
które przyczyniły się do zmniejszenia liczby sporów zbioro-
wych. Dodatkowo, pracodawcy zostali wyposażeni w inne, 
niż prawo lokautu, metody ochrony własnych interesów, 
związanych z procesem zatrudnienia (Pennings 2008). 

Z drugiej strony nie należy zapominać, iż XX wiek 
przyniósł ze sobą istotną zmianę w postaci depenalizacji 
strajku. Niewątpliwie jednym z największych osiągnięć 
minionego stulecia był fakt, że z przestępstwa – strajk stał 
się jednym z podstawowych praw pracowniczych. Należy 
zatem zgodzić się z B. Edelmanem, że końcówka XX stu-
lecia zaowocowała kontraktualizacją prawa do strajku (fr. 
la contractualization de la greve), gdyż przepisy z zakresu 
prawa cywilnego znajdują zastosowanie także w przypad-
ku sporów zbiorowych (Edelman 1978). Należy zgodzić się 
również z większością przedstawicieli doktryny, którzy uwa-
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nizacji Pracy uznała prawo do lokautu za integralną część 
międzynarodowego prawa zwyczajowego (Pennings 2008).

Wielu przedstawicieli doktryny, a wśród nich także 
Pennings, nie jest przekonanych co do zgodności prawa 
do organizacji lokautu ze standardami wypracowanymi 
w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Komitet 
do Spraw Wolności Zgromadzeń w swojej praktyce orzecz-
niczej podkreślał bowiem konieczność zagwarantowania 
prawa do pracy niestrajkujących pracowników (Pennings 
2008). Praktycznym przykładem ochrony powyższego pra-
wa były decyzje o uznaniu legislacji, która zmuszała pra-
codawcę do zamknięcia przedsiębiorstwa podczas straj-
ku, za niezgodną z Konwencją. Nie należy zapominać, iż 
istota lokautu sprowadza się do zawieszenia wzajemnych 
zobowiązań wynikających ze stosunku pracy, a jedna z jej 
najczęstszych odmian polega na zamknięciu przedsiębior-
stwa. W takim przypadku konsekwencje działań pracodaw-
cy mogą być wymierzone nie tylko w pracowników biorą-
cych aktywny udział w strajku, ale również w pracowników 
niestrajkujących. Każdorazowa decyzja o lokaucie będzie 
wymagała więc dokładnego wyważenia ekonomicznych 
interesów pracodawcy (i powiązanych z nimi argumentów 
na rzecz rozwoju gospodarki narodowej) z prawami przy-
sługującymi pracownikom (przede wszystkim tym, którzy 
nie brali udziału w danym strajku). Praktyka ta kształtuje 
się różnie w zależności od danego kraju. Tytułem przykładu 
można wspomnieć, iż we Francji pracodawca ma prawo za-
mknąć przedsiębiorstwo – całkowicie lub częściowo – także 
w przypadku strajku. Natomiast w Belgii możliwość zawie-
szenia obowiązków i uprawnień wynikać może z przesłanek 
rodzących odpowiedzialność dyscyplinarną. Tej ostatniej 
praktyki nie należy jednak utożsamiać z lokautem (Pennin-
gs 2008). W tym miejscu należy jednak wskazać, iż pogląd 
przedstawiony przez Komitet do Spraw Wolności Zgroma-
dzeń jest jednym z najpoważniejszych argumentów wysu-
wanych przeciwko prawu do lokautu. Przykładowo J. Ray 
prezentuje pogląd, iż jednostki bezpośrednio nie zaangażo-
wane w spór zbiorowy nie powinny ponosić ujemnych kon-
sekwencji w postaci zawieszenia stosunku pracy (Ray 1985). 
Kolejnym argumentem przemawiającym za ograniczeniem 
prawa do lokautu jest teoria o równości broni, wywodzą-
ca się z niemieckiej doktryny prawa pracy. Podstawowym 
założeniem wspomnianej doktryny jest założenie o neutral-
ności państwa, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi 
pomiędzy pracą a kapitałem. Konsekwentnie zatem należy 
uznać, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy 
rekompensują słabszą ekonomicznie pozycję pracowników 
(Pennings 2008). Z kolei argumentem przemawiającym na 
rzecz dopuszczenia prawa lokautu (chociaż w ograniczonym 
zakresie) jest, jak zaznaczano już kilkakrotnie w toku niniej-

szego artykułu, interes ekonomiczny pracodawcy. Z tego 
względu część przedstawicieli doktryny postuluje za moż-
liwością zainicjowania lokautu w sytuacji, gdy strajk pra-
cowniczy zagrażałby dalszemu istnieniu przedsiębiorstwa. 

Czy lokaut w Polsce jest możliwy? 
Analiza krajowych uwarunkowań 

Wypływające z poprzednich części artykułu wnioski 
należy odnieść do polskich uwarunkowań z zakresu roz-
wiązywania sporów zbiorowych. Jak wskazano na wstępie 
niniejszego artykułu, polska u.s.z. nie zawiera unormowań, 
które wprost odnosiłyby się do instytucji lokautu. Ostatnia 
część niniejszego artykułu ma jednak na celu udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, czy w świetle doświadczeń euro-
pejskich i amerykańskich do polskiego porządku prawnego 
powinna zostać wprowadzona instytucja lokautu. 

Przede wszystkim podkreślić należy, że jak zaznaczo-
no już w poprzednich fragmentach niniejszego artykułu, 
zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Komitetu Praw 
Społecznych, brak regulacji mechanizmu lokautu w drodze 
ustawowej nie stanowi naruszenia Europejskiej Karty Spo-
łecznej. Naruszenie takie stanowi kwalifikacja tej instytucji 
jako deliktu o charakterze cywilnoprawnym. Na tym tle za-
rysowuje się pytanie o dopuszczalność lokautu na gruncie 
polskiego porządku prawnego. Część doktryny uważa, że 
skoro w polskim prawie pracy instytucja ta nie została wy-
raźnie uregulowana, pracodawcom nie przysługuje upraw-
nienie do lokautu. Prezentowany jest również pogląd, że 
brak regulacji prawnej oznacza nieograniczoną swobodę 
pracodawcy w ogłoszeniu lokautu. Jednym ze zwolenni-
ków tego ostatniego stanowiska jest B. Cudowski (Cudow-
ski 2009). Zdaniem cytowanego autora, zgodnie z postu-
latem równości stron sporu zbiorowego, lokaut powinien 
zostać uznany za odpowiedź pracodawców na strajk pra-
cowniczy (Cudowski 2009). Interesującym wydaje się przy 
tym fakt, iż powtarzany zarówno w doktrynie polskiej, jak 
i niemieckiej, argument o równości broni, może prowadzić 
do dwóch skrajnie odmiennych interpretacji. Dzieje się tak 
z uwagi na fakt, że w doktrynie niemieckiej równość broni 
stron sporu zbiorowego określana jest poprzez równowagę 
pomiędzy pracą a kapitałem, co prowadzi do zawężenia 
zakresu uprawnień pracodawcy. Tego typu relatywizacja 
nie występuje natomiast w polskiej doktrynie prawa pracy. 
Należy zgodzić się z J. Witkowskim, iż koncepcja równo-
ści broni stanowić będzie kluczowy argument w dyskusji 
o możliwości wprowadzenia lokautu do polskiego usta-
wodawstwa. Refleksy analizowanej doktryny dostrzegal-
ne są również na gruncie Karty Praw Podstawowych Unii 
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Europejskiej, która, podobnie jak większość dokumentów 
prawa międzynarodowego, nie odwołuje się wprost do in-
stytucji lokautu (Witkowski 2014). Tym niemniej, podobnie 
jak Europejska Karta Społeczna, dokument ten stanowi, iż 
z przewidzianych w nim praw mogą korzystać zarówno pra-
cownicy, jak i pracodawcy. Zatem już literalna interpretacja 
artykułu 28 KPP przemawia za przyznaniem instytucji lo-
kautu ochrony prawnej. 

Z całą stanowczością stwierdzić należy, że obecnie do-
strzegalne w Europie tendencje przemawiają za uznaniem 
prawa lokautu, chociażby w ograniczonym zakresie. Mimo, 
że praktyka orzecznicza Europejskiego Komitetu Praw 
Społecznych nie wymaga regulacji wspomnianej materii 
w drodze ustawowej, należy mieć na uwadze, iż brak unor-
mowania instytucji lokautu w polskim porządku prawnym 
tworzy stan niepewności prawnej. Ujednoliceniu rozwią-
zań dotyczących instytucji lokautu nie sprzyjają także wi-
doczne w doktrynie rozbieżności. Mimo, że zdaniem sporej 
części doktryny, między innymi Witkowskiego przyjąć na-
leży, że brak wyraźnych uregulowań dotyczących instytucji 
lokautu nie stanowi przeszkody dla ratyfikacji artykułu 6 
paragraf 4 EKS. W polskiej świadomości powszechne jest 
jednak przekonanie, że brak wysłowienia prawa lokautu 
w przepisach ustawy wyklucza istnienie tego prawa w kra-
jowym porządku prawnym. Precyzyjna regulacja instytucji 
lokautu niewątpliwie przyczyniłaby się do usunięcia wspo-
mnianych wątpliwości. 

Podsumowanie

Reasumując należy uznać, iż zarówno w Europie, jak 
i w Stanach Zjednoczonych obserwujemy wzrost znacze-
nia instytucji lokautu, który z całą pewnością nie pozosta-
nie bez wpływu także na polskie ustawodawstwo. Należy 
jednak pamiętać, aby mechanizm lokautu nie pozostawał 
w konflikcie z innymi prawami, w szczególności tymi, które 
przysługują pracownikom. Taki stan rzeczy nie wydaje się 
prawdopodobny na gruncie orzecznictwa Europejskiego 
Komitetu Praw Społecznych. Wskazane niebezpieczeństwo 
wydaje się jednak znacznie bardziej realne na gruncie ame-
rykańskiego porządku prawnego.
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