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W nawiązaniu do przedłożonego projektu z dnia 2 sierpnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy
o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw uprzejmie informuję, że zgłaszam
następującą uwagę.
Należy zauważyć, iż w załączonym do przedmiotowego projektu OSR w pkt 6 - w tabeli nie
wskazano wydatków dla budżetu państwa w związku z wejściem w życie przedmiotowego
projektu. Jednocześnie została tam zawarta informacja, iż skutki finansowe wynikające z
rozszerzenia prawa koalicji związkowej na nowe grupy podmiotów są trudne do oszacowania.
Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w pkt 6 OSR
powinna być zawarta informacja o skutkach dla sektora finansów publicznych wynikająca z
przedmiotowego projektu, przy czym w przypadku braku możliwości precyzyjnych wyliczeń
należy określić skutki przybliżone określając rząd wielkości tych skutków. Należy podkreślić, że
dopiero prawidłowe określenie wszystkich skutków finansowych umożliwia pełne odniesienie
się do zaproponowanych zmian i pozwala ocenić możliwości finansowania nowych zadań z
budżetu państwa. Jest ono niezbędne w świetle przepisów art. 50 ust. 1a, 4 i 5 ustawy o
finansach publicznych, które nie znajdą zastosowania wyłącznie w przypadku jednoznacznego
wskazania, że przedmiotowa ustawa nie spowoduje zmiany poziomu wydatków w stosunku do
obowiązujących przepisów (tj. ich zwiększenia), lub stwierdzenia, iż nałożenie nowych zadań
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wynikających z wprowadzenia ustawy będzie mieściło się w ramach ogólnej puli wydatków
dotychczas przeznaczonych na to zadanie .
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