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Szanowna Pani 

Ewa·Kopacz 

Marszałek Sejmu 

W dniu 26 maja bieżącego roku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" pismem z dnia 

20 maja otrzymała z upoważnienia Marszałka Sejmu w trybie art. 19 ust. l ustawy z dnia 

23 maja 1991 r o związkach zawodowych ( Dz.U z 2001 r Nr 79, poz. 854 ze zm)- rządowy 

projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z prośbą o wyrazenie opinii. 

Pan Premier w dniu 12 maja 2014 r. skierował do Pani Marszałek Rządowy projekt 

ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Z infonnacji uzyskanej na stronie 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2392 wynika, że w dniu 20 maja 2014 

roku w/w projekt został skierowany do pierwszego czytania, które odbędzie się 6 czerwca br. 

Natomiast z uzasadnienia do projektu wynika, ze projekt założeń do projektu ustawy 

o odwróconym kredycie hipotecznym nie był przedmiotem konsultacji z NSZZ "Solidarność", 

o czym świadczyć może także treść przytoczonego na wstępie pisma. 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" nie po raz pierwszy zwraca uwagę, że sposób 

konsultacji projektów aktów prawnych jest niewłaściwy, a prawo do opiniowania przez 

organizację związkową, reprezentatywną w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. 

o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach 

dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm. założeń i projektów aktów 

prawnych) wynikające z art.l9 ust. l ustawy z dnia 23 maja 1991 r o związkach zawodowych 

(Dz.U z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm) jest nieprzestrzegane przez organy władzy 

i administracji rządowej. 



Z ubolewaniem stwierdzam, że ten nieodosobniony przypadek pokazuje, w jaki sposób 

organy władzy i administracji rządowej traktują ustawowy obowiązek przeprowadzenia 

konsultacji z partnerami społecznymi, uniemożliwiając wyrażenie opinii do projektu aktu 

prawnego, co jest utrudnieniem prowadzenia działalności związkowej o czym mowa w art. 35 

ustawy z dnia 23 maja 1991 r o związkach zawodowych ( Dz.U z 2001 r Nr 79, poz. 854 ze 

zm) 

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie, w jaki 

sposób Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" ma wyrazić swoją opinię do rządowego 

projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym w trybie art. 19 ust l ustawy z dnia 

23 maja·t991 r o związkach zawodowych ( Dz.U z 2001 r Nr 79, poz. 854 ze zm) zgodnie 

z prośbą wyrażoną w piśmie z dnia 20 maja 2014 r, otrzymaną w dniu 26 maja br. 

Do wiadomości: 

Z poważaniem 

Członek Prezydium Komisji Kraj 
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He kN nieczn 

-Donald Tusk; Premier Rzeczypospolitej Polskiej 


