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Opinia Forum Związków Zawodowych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy
o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców

Forum Związków Zawodowych pozytywnie ocenia zaproponowany w projekciedodatkowy katalog pracowników, którzy otrzymają prawo wstępowania i tworzeniazwiązków zawodowych. Jednakże podejmując dyskusje nad tą problematyką, postulujewprowadzenie dodatkowych zapisów umożliwiających wstępowanie do organizacjizwiązkowych również osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.Pojawiająca się na polskim rynku pracy coraz częstsza praktyka zatrudniania osób naróżnego rodzaju umowach cywilnoprawnych doprowadza do sytuacji, że co do zasadyosoby takie wykonują wszelkie zadania związane z działalnością pracodawcy, leczpozbawione są prawa do tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych.Obowiązujące  rozwiązania prawne skutkują brakiem możliwości reprezentowaniai obrony praw pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.Według statystyk, obecnie w Polsce na etatach pracuje ok. 70 proc. zatrudnionych,w Unii Europejskiej - średnio 86 proc. Dla porównania, w 2000 roku w Polsce odsetekten sięgał 93,9 proc. Wśród pracujących młodych ludzi w ciągu 5. lat od ukończeniastudiów, 80 proc. ma umowy o pracę, a 13 proc. nadal pracuje w oparciu o inneumowy. Należy jednocześnie zaznaczyć, że co czwarty młody Polak w ogóle pozostajebez pracy.Z danych GUS za 2012 r. wynika, że na 12,7 mln. pracowników w Polsce, 3,5 mln.zatrudnionych jest na umowy czasowe, zaś z badań Państwowej Inspekcji Pracywynika, że tylko w 2011 r. o 70 proc. wzrosła liczba osób, z którymi pracodawcyzawarli umowy cywilnoprawne zamiast umów o pracę. Ich liczba nie maleje.Ponadto należy zauważyć, że stosowana w ostatnim czasie, coraz powszechniejszapraktyka zatrudniania osób na umowach cywilnoprawnych, powoduje spadekuzwiązkowienia wśród pracowników, a przez to marginalizację roli związkówzawodowych w działalności zakładów pracy. Może to tym samym prowadzićdo ograniczania roli dialogu społecznego w pełnym wymiarze, stanowiącego przecieżjeden z fundamentów społecznej gospodarki rynkowej, której realizację polski rządpublicznie deklaruje.Należy również zwrócić uwagę na fakt, że Międzynarodowa Organizacja Pracy w dniu28 marca 2012 r. przyjęła wiążące dla Polski rekomendacje, stwierdzając naruszenieprzez Polskę, Konwencji nr 87, 98 i 135 MOP. Uchwalając powyższe rekomendacje,
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Komitet Wolności Związkowych Międzynarodowej Organizacji Pracy zwrócił siędo polskich władz o podjęcie działań w celu umożliwienia ww. grupom zatrudnionych(umowy cywilnoprawne) tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych.Z tego też powodu, w opinii Forum Związków Zawodowych, umożliwienie tej grupiezatrudnionych skorzystania z prawa do tworzenia i członkostwa w związkach zawodowychjest w pełni uzasadnione i przyczyni się do wzrostu liczebności osób zrzeszonychw organizacjach związkowych.Odnosząc się do propozycji zmiany przepisów karnych ustawy o związkach zawodowych,zawartych w proponowanej zmianie art. 35 należy zauważyć, że w odniesieniu do ust. 1 pkt4 zastosowanie spójnika „lub” dawałoby możliwość alternatywnej odpowiedzialnościkarnej za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 331 „lub” art. 341 ust. 1.Dlatego też Forum Związków Zawodowych w proponowanym zapisie art. 35 ust. 1 pkt 4sugeruje wykreślenie spójnika „lub”.W odniesieniu do proponowanego, dodatkowego zapisu art. 35 ust. 21 pkt 2,  zdaniemForum Związków Zawodowych, źródłem niepożądanej dowolności interpretacyjnej możebyć ustalenie odpowiedzialności z tytułu „uporczywego uchylania się” od przedstawieniainformacji.Faktem jest, że istnieje przyjęta linia orzecznicza, określająca pojęcie „uporczywości”(np. patrz: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 grudnia 2000 r. sygn.akt II AKz 289/2000), zgodnie z którą pojęcie uporczywości zawiera zarównowielokrotność uchylania się od wykonania powinności, jak i świadomość niweczenia tymmożliwości osiągnięcia stanu zagrożonego przez prawo. Jednakże ze względu na fakt,iż zgodnie z obowiązującym zapisem art. 341 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych,informacja, która ma być przekazana pracodawcy ma charakter jednorazowy (w terminiedo 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zwolnieniepracownika lub pracowników z obowiązku świadczenia pracy), należałoby doprecyzowaćzachowanie podlegające odpowiedzialności z tego tytułu.Podsumowując, Forum Związków Zawodowych, generalnie odnosi się pozytywniedo zmian zaproponowanych w projekcie, wnosząc równocześnie o uwzględnienieprzedstawionych propozycji, zwłaszcza w zakresie pełnego dostosowania polskiego prawado wymogów norm europejskich w zakresie poszerzenia tzw. prawa koalicji o pracującychna podstawie umów cywilnoprawnych.
Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCYFORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Tadeusz Chwałka
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