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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o negocjacyjnym
systemie kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u przedsię-
biorców.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Stanisława Janasa.

(-)   Krzysztof Baszczyński;  (-)   Bronisław Dankowski;  (-)   Wojciech
Domaradzki;  (-)   Joanna Grobel-Proszowska;  (-)   Krystyna Herman;
(-)   Barbara Hyla-Makowska; (-) Stanisław Janas;  (-)   Zbigniew Janowski;
(-)   Mieczysław Jedoń;  (-)   Tadeusz Kaleniecki;  (-)   Zbigniew Kaniewski;
(-)   Jacek Kasprzyk;  (-)   Tadeusz Motowidło;  (-)   Andrzej Otręba;  (-)   Marian
Stępień;  (-)   Władysław Szkop;  (-)   Jan Szymański;  (-)   Zofia Wilczyńska;
(-)   Ryszard Zbrzyzny.



Projekt   

Ustawa

z dnia ............................................. 2003 r.

o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych

wynagrodzeƒ u przedsi´biorców

Art. 1.

W ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta∏towania przyrostu
przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z
1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162,
poz.1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100 poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 63)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 ust. 1-3 otrzymujà brzmienie:
"1. U przedsi´biorcy przyrost przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w danym

roku ustalajà, w drodze porozumienia, strony uprawnione do zawarcia
zak∏adowego uk∏adu zbiorowego pracy. Porozumienie to powinno uwzgl´dniaç
sytuacj´ i mo˝liwoÊci finansowe przedsi´biorcy oraz wskaêniki ustalone zgodnie
z art. 3 ust. 3 lub art. 3 ust. 5, a tak˝e z art. 4a.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno byç zawarte w terminie do
koƒca lutego ka˝dego roku.

3. U przedsi´biorców, u których porozumienie, o którym mowa w ust. 1, nie zosta∏o
zawarte, przyrost przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia ustala, w terminie
do dnia 10 marca ka˝dego roku, pracodawca w drodze zarzàdzenia.";

2) traci moc art. 4b.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
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Uzasadnienie

22 listopada 2002 roku Sejm uchwali∏ nowelizacj´ ustawy o negocjacyjnym systemie

kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców, która wchodzi w

˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Akt ten zmienia obowiàzujàcy stan prawny w szczególnoÊci w sposób powodujàcy, ˝e

porozumienie - pomi´dzy stronami (pracodawcà i dzia∏ajàcymi u niego organizacjami

zwiàzkowymi) uprawnionymi do zawarcia zak∏adowego uk∏adu zbiorowego pracy -

ustalajàce przyrost przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia u przedsi´biorcy w

danym roku, mo˝e byç zawarte dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

tego przedsi´biorcy za poprzedni rok obrotowy.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego - stosownie do przepisów rachunkowoÊci -

powinno nastàpiç nie póêniej ni˝ w 6 miesiàcu po zakoƒczeniu roku obrotowego, przy

czym (co wykazuje praktyka) wczeÊniejsze zatwierdzenie sprawozdania nale˝y do

rzadkoÊci.

W tym stanie rzeczy porozumienia ustalajàce przyrost przeci´tnego miesi´cznego

wynagrodzenia u przedsi´biorców najcz´Êciej b´dà zawierane nie wczeÊniej ni˝ w II

po∏owie roku, którego ten przyrost dotyczy. Spowoduje to unicestwienie wieloletnich

dà˝eƒ partnerów dialogu spo∏ecznego w zak∏adach pracy - pracodawców i zwiàzków

zawodowych - majàcych na celu ustalanie mo˝liwego wzrostu wynagrodzeƒ jak najbli˝ej

poczàtku roku obrotowego.

Wprowadzony, przywo∏anà na wst´pie nowelizacjà, ustawowy wymóg, by zawarcie

porozumienia by∏o poprzedzone zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za

poprzedni rok obrotowy nie znajduje wystarczajàcego uzasadnienia. W dyskusji

dotyczàcej tej kwestii, prowadzonej w ramach prac Trójstronnej Komisji do Spraw

Spo∏eczno-Gospodarczych, strona rzàdowa jako jedyny argument - w obronie tezy o

celowoÊci przyj´cia ustawowej zasady dopuszczajàcej wzrost wynagrodzeƒ wy∏àcznie u

przedsi´biorców, którzy w poprzednim roku obrotowym osiàgn´li dodatni wynik

finansowy - przedstawia∏a informacj´ o podwy˝kach wynagrodzeƒ u przedsi´biorców,

którzy nie osiàgajà dodatniego wyniku finansowego, z takich sektorów jak górnictwo,

hutnictwo, przemys∏ obronny czy kolejnictwo. W tym miejscu trzeba zwróciç uwag´, ˝e

wymienione sektory sà zdominowane przez podmioty z wi´kszoÊciowym lub z

wy∏àcznym udzia∏em Skarbu Paƒstwa. Nale˝y wi´c przyjàç, ˝e dla takich przypadków

rzàdowa inicjatywa ustawodawcza nie by∏a konieczna, wystarczy bowiem odpowiednio
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wykonywaç funkcje w∏aÊcicielskie w tych podmiotach - pozwalajàce kontrolowaç

dzia∏ania ich zarzàdów tak˝e w zakresie dotyczàcym wzrostu wynagrodzeƒ.

Zasadna wi´c jest nowelizacja proponowana niniejszym projektem ustawy.

TreÊç przed∏o˝onego projektu ustawy zosta∏a w pe∏ni uzgodniona Porozumieniem

zawartym w dniu 23 grudnia 2003 roku pomi´dzy wszystkimi reprezentatywnymi, w

rozumieniu przepisów o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych,

organizacjami pracodawców 

X) i Ogólnopolskim Porozumieniem Zwiàzków Zawodowych.

Pozosta∏e reprezentatywne, w rozumieniu przepisów o Trójstronnej Komisji do Spraw

Spo∏eczno-Gospodarczych, organizacje zwiàzkowe – NSZZ „SolidarnoÊç” i Forum

Zwiàzków Zawodowych – równie˝ popar∏y przedstawiony projekt ustawy.

Proponowana ustawa powinna wejÊç w ˝ycie najpóêniej w pierwszych dniach lutego

2004 roku – tak by zosta∏a utrzymana, obowiàzujàca od 1995 roku zasada, ˝e

negocjacje dotyczàce mo˝liwego u przedsi´biorcy przyrostu wynagrodzeƒ toczà si´ w

sposób pozwalajàcy na zawarcie porozumienia w tej sprawie w lutym roku

obrachunkowego. Nie ulega bowiem ˝adnej wàtpliwoÊci, ˝e z∏amanie - wbrew woli

pracodawców i zwiàzków zawodowych - tej tradycji nie b´dzie s∏u˝y∏o ani rozwojowi

dialogu spo∏ecznego, ani pokojowi spo∏ecznemu któremu ten dialog s∏u˝y, ani wreszcie

zaufaniu do Paƒstwa i prawa jakie w Jego imieniu jest stanowione.

Przyj´cie tej ustawy nie powoduje ˝adnych skutków bud˝etowych przy za∏o˝eniu, ˝e

Skarb Paƒstwa b´dzie, przez swoich przedstawicieli, nale˝ycie reprezentowany w

pe∏nieniu swoich funkcji w∏aÊcicielskich.

Przedmiot projektowanej nowelizacji nie jest obj´ty zakresem prawa Unii Europejskiej, co

potwierdza pismo Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej - Sekretarza Stanu w

Ministerstwie Spraw Zagranicznych - znak DH/3242/2002/DPE-ap z 15 paêdziernika 2002

roku, zawierajàce opini´ dotyczàcà rzàdowego projektu ustawy regulujàcego tà samà

materi´.

                                                  
X) Ze strony pracodawców Porozumienie zawar∏y:
ß Bussines Centre Club - Zwiàzek Pracodawców,
ß Konfederacja Pracodawców Polskich,
ß Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych,
ß Zwiàzek Rzemios∏a Polskiego.






