Stanowisko koła Wolni i Solidarni

do sprawozdania Komisji Polityki

Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o

związkach

zawodowych

oraz

niektórych

innych

ustaw

(tekst

niewygłoszony).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko co
do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych
i niektórych innych ustaw.
Podczas dotychczasowych prac nad tym projektem wielokrotnie było
powtarzane, że jest on oczekiwany, przywracający prawo do koalicji i zrzeszania
się. Jak można było jednak obserwować podczas posiedzeń komisji
i podkomisji, kompromis w tym obszarze jest trudny do osiągnięcia. Również
długi czas oczekiwania na procedowanie nad tą ustawą, negocjacje
z partnerami społecznymi i konsultacje z Radą Dialogu Społecznego świadczą
o tym, że osiągnięcie porozumienia nie jest łatwe.
Do przyjęcia nowelizacji jesteśmy jednak zobowiązani wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego z 2015 r. mówiącym o tym, że obowiązujące obecne regulacje
dające prawo do zrzeszania się jedynie osobom zatrudnionym na umowę
o pracę nie spełniają wymogów konstytucyjnych.
Dzięki rozwiązaniom zawartym w tym projekcie osoby samozatrudnione oraz
pracujące na umowach cywilnoprawnych będą mogły przystępować do
związków zawodowych.
Rozumiem obawy pracodawców, którzy boją się nadużyć. Moim zdaniem
jednak w projekcie zawarte są uwarunkowania, jakie osoby zrzeszające się lub

wstępujące do związków będą musiały spełnić, które ewentualne nadużycia
będą

minimalizować,

tak

jak

szczegółowe

doprecyzowanie

podczas

prowadzonych prac każdej wątpliwej kwestii.
Proponowane zmiany są rewolucyjne, ale również potrzebne. Od wydania
wyroku TK minęły już 3 lata i trzeba się do niego dostosować. Podczas prac
w podkomisji padły sugestie, że ta ustawa jest niepotrzebna, skoro w komisji
kodyfikacji trwają prace nad nowym Kodeksem pracy. Dziś kodeks ten jest już
na pewnym etapie skończony i rozpoczął się proces legislacyjny, zanim jednak
skończą się konsultacje i trafi on pod obrady Sejmu, miną kolejne długie
miesiące.
W mojej opinii potrzebne jest nasze działanie już dziś. Dlatego koło Wolni
i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem nad tym projektem.

