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Projąki
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r.

zlrliauie ustłw1. o zr,r'iązkach znwodorvych oraz ustrwy * Kodeks prary

Art. 1.
!y' ustawie z dnia f3 łnaja i99t r. o związkach zawodowych (D'z' U. z 20ol r. Nr.79'
poz. 854, zpóżn.

zl.n.l)) vlprowadzo się następujące zmiany:

vl art. 13 pkt 10 Ótfzymuje b,zmienie:

,,10) aódła finansowania działalnościzwi4zku, sposÓb ustanawiania i
ńierania sKadek członkowskich oraz zasady ptowadzenia gospodarki
fi nansowej związklr,'';

f)

art. 25 ust. 2 obzymuje bzmienie:

prarło do ałoinienia od pncy zawodowe.i na czas niefbędny
-2- Pracownik ma
do rvykonarria doraźrrej czynmści }v-/nildąccj z jogo funkcji związkowej poza
zakładem precy, jeże|i czynnośćta nie moze byó wykonana w czasie wolnym od
przcy. zA czas wykonywariia taŁiej doraźnej czynnościpmcołnikowi nic
przysługuje wynagrodzenie z !ńrłu stosunku pracy zwartego z pracodawcą.'';

brauienic:
Zwo|nienia od pracy, o których mowa w ust 1, udzielane są be4]atrue na
',2'
wniosek zarzadu zakładowej organizaoji związkowcj' Rada Ministrów okrcśli, w
dmdzc roąnrządzenia" tryb udzielania zrvo}:rień od pracy oTaz zak'es upra'łtień
placo\łnikowi w czasie tych zwolnień.
przystrrgujqc.vch
'J.
Praco.t'.'ilc nra prawo do zwolnienia od pracy zalr.odowej na czas niezbędny do
rvykonania doraźnej czymości vrynikaj4cej z jego lunkcji avĘzkorvej ' jezeli
czynnośó ta nie moze być rvykonarra w czasie *oinyrn od pracy. Za ozas
rvykonyrvania rakiej donimej ezyrnościpracon.nikowi nie przysługuje
w1nagmdzenie z Ęrtułu stosunku pracy ualfartego z pracodawcą'';

)) an. ] l ust.

2 i 3 otrzynują

4) ax. 3.l otrąvmuje brzmienie:
,,Art. 33, i. Z-akładowa orgaoizacja

z"oią*owa ma prawo zwotywarria na tercnie zakładu
spotkan pracowdków w celu omówienia Śpraw doĘczących ogołu człouków
zwiąrkawej lub ogółu pracownikÓvł. .
orgarizacji
"
2. Na uzasatlniony wniosek zarządu 7aHadowcj organizacji związkowcj
prccodawca ma obowi7ek udostęp ió połoi11e na terenie zakładu odpowiedŃe
pomieszczenie .ltyposaŹone w urz4dzenia lec}niczne.
CO/wtt;\LL(w\
,
,t
t
.,łl,Ą..
l28'
iNl
1060
r.N.
l00,
Dz.
U'
z200l
u z,miany teksfu.jednolitego qymier'ionej ustaĘ zDsaiy o.głoszo-n-w
PoZ.
*.r,rós,"zoor,'r..;l3ipoą-lla6iNf'ło,poizosz.żzoo:r.l.lr6],ptra590iNr213,poz20Bl,z2004l.Nr240,

?'t"*
!.{

iuz.24d7. z20o6 r Nr go'pof. sś2o162.z20| I

'.}k244,

Por' l4{d'

-23. Pracodawca jcst zwolnrony z obo$iqzlaL o ldórym mową W ust. 2, jeżeli nie

rlysponlje 1nmieszczeniem odpowiednim dla przęrowadzenia spotkania'

o

którvm morva w ust. l ''':

WARIAN'T'I

ań

3.{t otrzymuje brzrrienie:

Zakładowa organizacja zwiąd<owa i pracodawca mogą z2'\fu'rzeć
porozumienie w sprawie pobierania ptza pracodawcę D^ rzer;z zakładowe.i
orgarrizacji zrviązkowej składck n,iązlio*ych od pracowników'
2. W przypadku zawatęia porozumienia, o hórym mowa w ust l, pobielanie
pnez plźEodawcę składek zwiqzkowych jest uzależniorre od pisemaej zgody

,'a't' ltl. 1.

każ:dego z praoowników.

Pracodawca, z !1órym z zak|adowa organizacja związkowa Zawade
porozumienie, o którym mo.!\.a w ust. 1 , jcsr obowiązany niezwłccznie
przekazy,Nać kwoty pot'ranych składek z,v,liązkovlych na Tachungk bankoqz
wskazaly przez zakładową organizacje nłiązkową w treściporozumienia..';

3.

WARI'ĄNT2

uchylasięT:!-

i

i otzymqie brznrienie: [tylko w przypadku rvyboru Wariantu 2 pkt 5]
,,l. Przepisy afl.2sl 33 stoeuje się do międzyzakładowej organizacj'i z'wiązko1ej

6) art 34 usr

oĘjmujłcej s'*,oim dziataniem pracodawcę, z zfitrzei!.eniem ust, 2 oraz

34.;';

a]1. 34.

i

,
;
.ł ':.l-.<,'.< ') .',..
-3
a

z) alt. 34I otrzymujB blznienie:
,,ArL -14'. l. Prłcodawcy objęci działaniem międąyzakładowej organizaej i zrviązkorvei
ponoszą koszty składek na ubczpieczenia społeczne, zrt'iązane 2 zakudnronien
pracownika zwolnionego

r

obor'r.iazku świadezenia pmcy na okres kadencji w alządae
rniędzyzakładowej organizacji rwiazkowej na podstawie art. 3l usL l
w zrryiąż<u z art. 34 ust. 2,
2) od pracy za1ł'odowej - na podstawie aff. 3l ust. J
- odpowiednio do udziału liczby cz*onków 1ej orgaĘi?acji z.atnldnionych u
danego pmcodawcy w Ęcmej liczbie członkÓw tej organizacji zarruclnionych
u wszystkiclr pracodawców objęĘch ilziałanign tej organizacji - w
przeliczeniu na pełry rvymiar czzsu pracy.
f. Zuz4d, międzyzakładowej orgtmiz'rroji zwiqzkov/€j przedstawia pracodawcy,
który zwolni pracownika lub pragowników z obowiązku świadczenia pracy luh od
pracy zawodowej, infbrmacje o liczbie człorików Ę organizacji zamldnionyclr u
łszys&ich pracotlawców objętych działanicm tej otganizącji oraz u keżdego z
tych pracodawców - w przeliczeniu na pełny wyrniar czasu pracy, 'ł.edług stalru
na ostatni dzień miesiaca.
3. Zarrąd międzyzakładowej organizacji zwiqzkowej przedstawia informacje, o
których mowa w ust, 2, lł.tefninie do 10 dnia miesiąca następującęgo p')
miesiqctt, w któryln nastąpiło awolnięnie pracorłniko lub pracolvników z
obowiąz-ku świadczenia pracy lub od pracy zawodowej.'';
l
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8) art 35 ust

1

pL1
. 4 otrrymuje brzmienie: [tylko w
,,4) nie óopełnil

2,

.!Y

ustawie z dnia 26 cfsIw.ą 1974 r. - Kodeks pracy (Dz' U'
pó'Ll. ztłl.\ aft' 258 s 2 otrzymujc branienie:

t c,ue,u
.

y'ołcLLat,z

5]

obowięków okreśIonyclr rv art. 26, | 34"'.

Art.
z

przyprdtu ryi91-{.arientu 2 pkt

z

1993 r. Nr 2l poz. 94,
'

ponoszą w
,,$ 2. wydatki zlńęana z dzia}alnością komisji po.jednawczej
częściach'ńwnych pracodawcł i zakładowa organizacja związkowa' a jeż€li u
_ w ca]ości
danego pracotlawoy l e działa zak.ładowa orgłnizncja zwiEekowa
pracodawca. Wydatki te obejmują równieŹ fównolvartośó utraconego
wynagrodzenia 7A czas nieryzrprauowany przez pracownikł w związku z
u&iŃcm w postępowarriu pojednawczym.''
Art.

-1.

Przepisy wykonawcz€ wydane na podstawie przepisów ustawy o związkach
za*odo*y.i' * bo-i"oi., nodanym niniejszą ustawą zachowrfą moc do czasu wy{ali1
niniejszej
nowych prz4isów, nie dtuzej jednak f Węz 3 miesiące od dnia wejścia w fycie
ustawy.

Ań.4.

Zwiqzki zawodowe, w terminie miesiqca od dnia wejściaw Ącie niniejszeJ usta\q.'
dosiosują srvoje statuty tto przepisÓw Bstawy o zvttązkauh zawodoryclr w brzmieniu
nadiuryn rrińejszą ustawą.

Ań.5.

Ustarva wchodzi w żYcie po uptylvie ó miesięcy od dnia ogłoszerria'
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UZASADNIENIE
Szczególna rola związków zawodowyuh w tworzeńu współozesnego curopejskiego tadrt
demokmĘczrego ' nltaszcra istotna w rozszcrzeniu czynnego i biemego pmwa rv1óorczego
na kalŁdcgo dorosłcgo obywalela nowoźrytnych pansr.ł europejskrch oraz historyczla rola i
zasługa polskich związ,ków zawodow1'ch w prą,u.rócenirr demoloacji nakazują skutecznie
zabezp)e'czyć pravto pacowników do zrzeszania się w ałiązkach zawodowych.

B;z posz.rldwanie ńrłnowegi pomiędzy interesami różnych obyivateli' pracorvników i
pracodavców, producentów i konsurnentów, pracowników poszczegóIrryclr gałezi
gospodarki, które jest istoą wolnego rytrłeczeristwa przebiegato prawidłou.o prawo
prac'ow ków clo zbiorowej foprczntacji muszą byó nie rylko deklaratywne lecz reahe.
Prawa le nie mogą jcdnak stać się przyrvilejami, które wynoszę jedne grupy obywateli nad
inne.

Wychodząc naprzeciw potrzóie ńwnego tralttowania ohywa1eli zrzeszonych !r, rÓirnych
lormaclr organizacj i społecznyclr zakłada się zniesienie nadmiernych przywilejów zviązków
z.awodou4ich' których nie mają inne organizagjg sPÓłeczne.
Celern projeł1u jest zniesienie trzech nadmiernycb

(ij
ii|
(iii)

przwilejów zrviązkÓw zawotlowyc}r,

tj.:

Przywileju etatów zwi4zkor.łych na kosa prasdawcy
PrzyrviĘu pomiesfczenia na terenie zakłatlu pracy, oraz
Przyrviteju obowiązkowego zbierania składck związkorvych przez pracodawcę'

Prauowlicy, którzy podejmują pracę a fteęz zwią?k!' powirmi lralśowaó to zajęcie jako
działalnośóspołecmą' Jcślizdecydottaliby się na działalnośćzwiązkowę rł.pełnym\ł)'miarzę
czasu to ich pensja powinna być firransowarra z funduszy związkorvych. Nie można obarc.zaĆ
pracoilarnców' czyli w rzerzywistościkonsrunentów obowiązkiem wypłacania pracownikom
pensji za działalnośÓ związkową'
Na|eży zaaaczyć, że większośćduĘch orgaaizacji związkowych. które mają prawo do
etatórł na koszt pracodawcy działa w sektorze publir"znynr (oświaĘnauką oc'hrona zdrowia,
administracja) oraz brąllinęh charaliteryzujących się dużyrr udzialem wtasności pańsrłowej
(rrp' górnictrvo) lub w branżach o ograniconej kcnkureocji. Najbar&iej uaniqzkowione
bralrżo to te, w których siła konsumenta jest najmniejsza. Łatu'iej jesi w takiclr branŻach
uz.7skaó korzyści od pracodawców' która pracodawcy łatwo przerzuciÓ $ wyżs.lych cenach
na konsumeńa ltlb

pdztnika.

Lokal na teręnle zakładu to nie prawo' ale nadmiemy pźylvilęJ ' Inne organizacie spoleczne
nie mogą oczekiwaó' że ktośinny zapev{ni irn lokal i jego rvyposażrnic do działąlności.
w lokalu na
Moijna zagwarantować prawo związliowców do ErYołania spotkania pracot,ników
1ereniu zakła<lu, co wydaje śęzapewniać dostatecmy poziom ochrony ealizacji
pray sfuguj ących zwiąakom zawodoqvm uprawnień'.
są
Wiele organizacji społccznych pobiera od swych czJonków składki. Związki zawodowe nie
pmcodavlców i
tu v.ry1ątkiem, a|e mają wyją&owy przywile.j zbierania swoich skarlek przez

na koszt pracodarrców. Powinny to robió os wŁsny kosd i
dobrrrwo|nie zgodzi się zbienć sHadki *lĘą*onle.

,lzyk,, cńyba że pra.rda\'ca

Wplowadzona projekren uriana aniejsą' kmzĘ obciłżającepfacodawcó$'' zvyłaszcza w
branź,ach i działach gorynda*i gdzie rlysc},plinujący wdyw konsumontów słabo oddziafuje
Da

pracodawcół.

Projekt ustavy nie bęitzie miał negatyrrnep wpływu na doghody i wyrlatki błrdżcttl panstwa
na budz€ty jedłostek saniorządu r€rybdalnego'
Projekt ninidszy niejest objęty prawem Unii Ewopejskioj.
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