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fLnAM
Stosownie do § 43 pkt 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października
2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979, z późn. zm.) przedstawiam
następujące stanowisko do uwag zgłoszonych w piśmie z dnia 30 sierpnia 2016 r., znak
MGMiŻŚ.DG.IX.0202.1.2016.JD (4189/16) do projektu ustawy o zmianie ustawy
o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 sierpnia 2016 r.
Uwaga nr 1 dotycząca propozycji zastąpienia określenia „pisemnego żądania zarządu”
z projektowanego art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1881; dalej jako „u.z.z.”) określeniem „pisemnego wniosku zarządu” została uwzględniona.
Zmieniono ust. 10 w art. 32 u.z.z. w następujący sposób:
„ 10. Pracodawca powiadamia na piśmie zarząd zakładowej organizacji związkowej o liczbie
osób stanowiących kadrę kierowniczą, o których mowa w ust. 5. Powiadomienie następuje
w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku zarządu zakładowej organizacji
związkowej. ”
Uwaga nr 2 dotycząca propozycji zastąpienia określenia „bezrobotnych i ich rodzin”
z projektowanego art. 8 u.z.z. określeniem „bezrobotnych, a także interesów rodzin
wymienionych osób” - została uwzględniona.
W wyniku zgłoszonych uwag zmieniono projektowany art. 8 u.z.z. w następujący sposób:
,^irt. 8. Na zasadach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach odrębnych związki
zawodowe kontrolują przestrzeganie przepisów dotyczących interesów osób, o których mowa
w art. 2 ust. 1 i 3-6, a także interesów rodzin tych osób.”
Uwaga nr 3 dotycząca doprecyzowania brzmienia projektowanego art. 251 ust. 2 u.z.z.
- nie została uwzględniona.
Wskazany przepis odnosi się do informacji o ogólnej liczbie członków danej organizacji
związkowej. Uznano, że nie ma potrzeby podawania odrębnie liczby członków będących

pracownikami i liczby członków niebędących pracownikami, w związku z tym
doprecyzowanie brzmienia przepisu art. 251 ust. 2 u.z.z nie jest konieczne.
Uwaga nr 4 dotycząca zastąpienia w projektowanym art. 261 ust. 4 u.z.z. wyrażenia
„uwzględniając ustalenia dokonane” sformułowaniem „mając na uwadze ustalenia dokonane”
- nie została uwzględniona.
Zmiana przepisu art. 261 ust. 4 u.z.z. ma charakter porządkujący wynikający z dodanego
ust. 31 w art. 261. Brzmienie przepisu nie budzi wątpliwości interpretacyjnych i jest używane
m.in. w art. 676 § 3 Kodeksu pracy. Przedmiotowa uwaga zostanie przekazana Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która we wrześniu 2016 r. rozpoczęła swoją działalność.
Uwaga nr 5 dotycząca błędnej numeracji nowelizowanych przepisów następujących
po pkt 21 - została uwzględniona.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przyjęcie
wyjaśnień i pozytywne zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach
zawodowych oraz niektórych innych ustaw.
Jednocześnie z uwagi na pilny charakter sprawy bardzo proszę o potwierdzenie
podtrzymania lub odstąpienia od zgłoszonych uwag do dnia 2 listopada 2016 r.
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