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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zasadność podjęcia prac zmierzających do wydania rozporządzenia wynika z upoważnienia ustawowego zawartego w
art. 25 ust. 4 znowelizowanej ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881, z
późn. zm.) zwanej dalej „u.z.z.”. W art. 25 ust. 4 u.z.z. została zawarta delegacja ustawowa dla Rady Ministrów do
określenia, w drodze rozporządzenia, trybu udzielania urlopu bezpłatnego w celu pełnienia z wyboru funkcji związkowej
poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, oraz
sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika
korzystającego z urlopu bezpłatnego.
Przedmiotowe rozporządzenie będzie regulowało ww. kwestie, w szczególności określi podmiot, który występuje do
pracodawcy z wnioskiem o udzielnie urlopu bezpłatnego, termin wystąpienia z wnioskiem oraz jego treść.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu
bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu
uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. poz. 336)
zakresowo obejmowało dwie kwestie: 1) tryb udzielania urlopu bezpłatnego w celu pełnienia z wyboru funkcji
związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze
pracownika oraz zakres uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego oraz 2) tryb udzielania
pracownikom zwolnień z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie tej organizacji, jeżeli zakładowa
organizacja związkowa wykaże we wniosku, że zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zwolnienia, o których
mowa w art. 31 ust. 1 u.z.z. oraz zakres uprawnień przysługujących pracownikom w czasie zwolnień od pracy.
W związku z rozszerzeniem prawa koalicji związkowej na nowe podmioty, zaistniała konieczność odpowiedniego
dostosowania przepisów aktów wykonawczych. Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw zostaną zmienione przepisy u.z.z., które zawierały upoważnienia
ustawowe dla Rady Ministrów do wydania dotychczas obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11
czerwca 1996 r. (art. 25 ust. 12 oraz art. 31 ust. 2 u.z.z.). Zdecydowano się na wydanie dwóch odrębnych aktów
wykonawczych. Pierwszy z nich (objęty niniejszą Oceną Skutków Regulacji) będzie regulował kwestie związane z
trybem udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza
zakładem pracy oraz sposobem postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji
związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego. Drugi akt wykonawczy dotyczy trybu udzielenia i
korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji
związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo
świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu
uprawnień i świadczeń.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W Wielkiej Brytanii działacze związkowi są uprawnieni do korzystania z urlopu bezpłatnego w związku z wykonywaniem
działalności związkowej (https://www.unison.org.uk/content/uploads/2017/04/trade-union-victimisation-april.pdf).
W Bułgarii reprezentanci pracowników mają prawo do oddelegowania jeśli konieczne jest to do wypełniania ich
obowiązków związanych z pełnioną funkcją, poprzez zmniejszenie godzin pracy lub dodatkowy urlop.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

Pracownicy
(osoby 12 217 tys. osób (2017 Badanie
pracujące na podstawie r.)
Ekonomicznej
umowy o pracę)
BAEL
12 285 tys. osób (I kw.
2018 r.)

Pracodawcy (w rozumieniu 2017 r.: 1 506 tys.
art. 3 k.p.)
podmiotów, w tym:
- 663 tys. osób
fizycznych
prowadzących
działalność
gospodarczą
zatrudniających
pracowników oraz
- 843 tys. pozostałych
podmiotów
zatrudniających
pracowników (spółki,
przedsiębiorstwa
państwowe,
spółdzielnie).

Aktywności Przedmiotowy
projekt
Ludności - rozporządzenia nie zmienia
kręgu podmiotów, których
dotyczy
rozporządzenie
wynikające z upoważnienia
ustawowego zawartego w art.
25 ust. 12 u.z.z. – w zakresie, w
jakim dotyczy ono określenia
trybu
udzielania
urlopu
bezpłatnego
oraz
zakresu
uprawnień
przysługujących
pracownikom w czasie urlopu
bezpłatnego, ani nie przyznaje
pracownikom
dodatkowych
uprawnień.
Badanie
Aktywności Przedmiotowy
projekt
Ekonomicznej
Ludności
– rozporządzenia nie zmienia
BAEL (GUS).
kręgu podmiotów, których
Miesięczna
informacja dotyczy
rozporządzenie
o podmiotach
gospodarki wynikające z upoważnienia
narodowej (GUS).
ustawowego zawartego w art.
25 ust. 12 u.z.z. – w zakresie, w
jakim dotyczy ono określenia
trybu
udzielania
urlopu
bezpłatnego
oraz
zakresu
uprawnień
przysługujących
pracownikom w czasie urlopu
bezpłatnego, ani nie nakłada na
pracodawców w rozumieniu
art. 3 k.p. dodatkowych
obciążeń.

I kw. 2018 r.: 1 498
tys., w tym
- 646 tys. osób
fizycznych
prowadzących
działalność oraz
- 852 tys. pozostałych
podmiotów

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego
Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29
października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).
Projekt przesłano do zaopiniowania następującym partnerom społecznym:
1) na podstawie art. 19 u.z.z.:
a) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,
b) Forum Związków Zawodowych,
c) NSZZ „Solidarność”,
2) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców:
a) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Konfederacji „Lewiatan”,

c) Związkowi Rzemiosła Polskiego,
d) Związkowi Pracodawców Business Centre Club,
e) Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców.
Ponadto, projekt został skierowany do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24
lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz.1240).
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)

(ceny stałe z …… r.)
0

1

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie miało wpływu na sektor finansów
publicznych,
w
tym
budżet
państwa
oraz
budżety
jednostek
samorządu
terytorialnego, ponieważ ani krąg podmiotów, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie, ani
zakres ich uprawnień lub obowiązków nie ulegają zmianie w stosunku do kręgu i zakresu
przewidzianych rozporządzeniem wydanym na podstawie dotychczas obowiązującego art. 25 ust. 12
u.z.z. – w zakresie, w jakim dotyczy ono określenia trybu udzielania urlopu bezpłatnego oraz
zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanej regulacji nie zmieni wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i
gospodarstwa domowe, ponieważ ani krąg podmiotów, na które oddziałuje projektowane
rozporządzenie, ani zakres ich uprawnień lub obowiązków nie ulegają zmianie w porównaniu do
kręgu i zakresu przewidzianych rozporządzeniem wydanym na podstawie dotychczas
obowiązującego art. 25 ust. 12 u.z.z. – w zakresie, w jakim dotyczy ono określenia trybu udzielania
urlopu bezpłatnego oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu
bezpłatnego.
Projektowana regulacja może mieć wpływ na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych w przypadku, gdy członek rodziny, osoba niepełnosprawna
lub osoba starsza są pracownikami powołanymi do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza
zakładem pracy, korzystającymi z urlopu bezpłatnego.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy
Bez zmian w stosunku do wpływu na rynek pracy wywołanego obowiązywaniem dotychczasowej regulacji.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 stycznia 2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na charakter zmian efekty wejścia w życie projektowanej regulacji będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

