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Szanowny Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 
Rzeczj)ospolitej Polskiej 

Stanowisko 
Forum Związków Zawodowych 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo oświatowe (druk nr 2413) 

Forum Związków Zawodowych negatywnie ocenia kierunki zmian proponowanych przez 
grupę posłów w sprawie zmiany między innymi art 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). 

Projekt ustawy zakłada między innymi dodanie wart. 63 cyt. ustawy, ustępu 14a i 14b 
o treści: 

• ust 14a -jeżeli w szkole lub placówce działa więcej niż jedna zakładowa organizacja 
związkowa będąca jednostką organizacyjną organizacji związkowej wchodzącej 
w skład organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego, zakładowe organizacje związkowe będące takimi jednostkami 
wyłaniają wspólnego przedstawiciela. 

• ust 14b - w przypadku niewyłonienia wspólnego przedstawiciela, o którym mowa 
w ust 14a, przedstawiciela do komisji konkursowej deleguje zakładowa organizacja 
związkowa zrzeszająca największą liczbę członków w szkole lub placówce. 

Zdaniem Forum Związków Zawodowych nowelizacja ustawy preferuje istnienie 
i powstawanie w Polsce organizacji związkowych o charakterze jednolitym, stawiając 
je jednocześnie w pozycji uprzywilejowanej. Tego typu nierówne traktowanie związków 
zawodowych stanowić może naruszenie przez ustawodawcę nie tylko przepisów ustawy 
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 
1881)- art. 1 ust 3 ustawy, ale również przepisów Konwenc;i Nr 87 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych przyjętej 
.w .San F:rancisco ~nia 9lip~a 1948 r. 

Forum Związków Zawodowych zauważa, że projekt ustawy ingeruje w autonomię 
organizacji związkowych przewidzianą w przepisach kr~jowych i międzynarodowych. 

KANCELARIA SEJMU 
Wydział Podawczy 
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Forum Związków Zawodowych jako . konfederacja o charakterze branżowym 
przeciwstawia się próbom ograniczania zasady samorządności i niezależności 
jakiejkolwiek organizacji związkowej działającej legalnie w polskiej przestrzeni prawnej. 

Dlatego Forum proponuje, zapis art 63 ust. 14 pkt.3 w brzmieniu: 

3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących 
jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych 
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi 
ogólnopolskich organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych 
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających 
nauczycieli i wypełniających obowiązki określone w art 251 ustawy 
o związkach zawodowych, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony 
w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy 
- z zastrzeżeniem ust. 15. 
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FORU WIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

Pan Rafał Grupiński- Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 
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