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W USA zwi zki zawodowe sektora publiczne-
go ze swoj  liczebno ci  1,3 mln członków 
s  jedn  z najbardziej licz cych si  sił wiata 
pracy. Wszystko wskazuje na to, e spotka je 
niedługo fi nansowe „ tsunami”.  Chodzi o zbli-
aj ce si  orzeczenie S du Najwy szego USA 

w ci gn cej si  od kilku lat sprawie Janus v. 
AFCSME. Zgodnie z regulacj  federaln  ukła-

dy zbiorowe wynegocjowane przez zwi zek 
zawodowy obejmuj  wszystkich pracowni-
ków. Kwesti  sporn  s  istniej ce w 22 stanach 
przepisy, które zezwalaj  zwi zkom w sektorze 
publicznym na danie, by pracownicy, którzy 
nie s  ich członkami, płacili tak zwane opłaty 
„agencyjne”. Celem jest unikni cie zjawiska 
„jazdy na gap ” przez tych, którzy korzystaj  
z efektów negocjacji lecz nie partycypuj  
w ich kosztach.

Zgodnie z wcze niejszym orzecznictwem 
S du Najwy szego zwi zki zawodowe musz  
rozdziela  rodki, które wydały z tych opłat 
na koszty prowadzenia rokowa  zbiorowych 
oraz rodki przeznaczone na inne formy 
aktywno ci (w tym aktywno  polityczn ). 
Na wniosek osoby niezrzeszonej  proporcjo-
nalna cz  rodków z opłaty musi by  jej 

zwrócona.  Pomimo istnienia takich zabezpie-
cze  Mark Janus, nieuzwi zkowiony pracow-
nik agencji stanu Illinois zarzucił, e regulacja 
ta narusza Pierwsz  Poprawk  do Konstytucji 
USA, poniewa  w wszelkie negocjacje z wła-
dz  publiczn  maj  charakter działalno ci po-
litycznej. W tle tej skargi znajduj  si  i wspiera-
j  j  prawnie fundacje i organizacje non-profi t 
fi nansowane przez pozostaj ce w cieniu lecz 
niezwykle wpływowe grupy interesów bizne-
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sowych, w ród których znacz c  rol  odgrywa 
kontrowersyjna rodzina miliarderów Koch Bro-
thers.

Analogiczna sprawa, tak e wspierana przez te 
rodowiska, trafi ła przed S d Najwy szy USA 
w 2016 r. (Friedrichs v. California Teachers As-
sociation), ale nie została rozstrzygni ta ze 
wzgl du na klincz w głosowaniach, który po-
wstał w nast pstwie mierci jednego z 9 s -
dziów. Obecn  spraw  rozstrzygnie w czerwcu 
br. głos nowo powołanego przez prezydenta 
Trumpa s dziego Neila Gorsucha. Poniewa  
jest on zadeklarowanym konserwatyst , wi c 
rezultat jest łatwy do przewidzenia. Nale y si  
spodziewa , e ameryka skie zwi zki zawodo-
we (nie tylko sektora publicznego) stan  wo-
bec zasadniczego wyzwania co do przyszło ci 

rokowa  zbiorowych w tym kraju. Niektóre 
głosy przewiduj , e grozi im zapa  fi nanso-
wa a dodatkowo powa ny spadek liczebno-
ci w sytuacji gdy obecni członkowie uznaj , 
e nie podoba im si  wizja opłacania z wła-

snych składek korzy ci z układów zbiorowych 
dla niezwi zkowców.  A co ma do tego Stalin? 
Otó  rodzina Kochów, najwi kszych sponso-
rów kampanii antyzwi zkowej budow  swe-
go obecnego imperium zacz ła od aktywnej 
współpracy z totalitarnym re imem sowieckim 
w latach 30. dwudziestego wieku. Nigdy si  
z tego nie wytłumaczyła.
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