


      Projekt

U S T A W A

                                      z dnia

o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych

i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego oraz o zmianie niektórych

innych ustaw1)

Art. 1.   W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do

Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecz-

nego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10,

poz. 89 i Nr 240, poz. 2056) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 2 dodaje si´ art. 2a .i 2b  w brzmieniu:

„Art. 2a. Wszystkie strony Komisji mogà wspólnie zawieraç

porozumienia okreÊlajàce ich wzajemne zobowià-

zania.

 Art. 2b.Komisja mo˝e, w drodze uchwa∏y, przekazaç

spraw´ o zasi´gu wojewódzkim, o której mowa

w art. 1 ust. 3 i art. 2 ust. 1, do rozpatrzenia przez

wojewódzkà komisj´ dialogu spo∏ecznego.”;

2) w art. 3:

a) ust. 1-4 otrzymujà brzmienie:

„1. Strona rzàdowa, w terminie do dnia 10 maja

ka˝dego roku, przedstawia Komisji wst´pnà prog-

noz´ wielkoÊci makroekonomicznych stanowiàcych
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podstaw´ do prac nad projektem ustawy bud˝e-

towej na rok nast´pny.

 2. Strony pracowników i pracodawców, w terminie do

dnia 20 maja ka˝dego roku, przedstawiajà  wspólnà

propozycj´ w sprawie wzrostu  w nast´pnym roku:

1) wynagrodzeƒ w gospodarce narodowej, w tym

w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz u przed-

si´biorców, a tak˝e minimalnego wynagro-

dzenia za prac´,

2) emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-

∏ecznych.

 3. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa

w ust. 2, strony pracowników i pracodawców nie

przedstawià wspólnej propozycji, ka˝da z tych stron

mo˝e, w terminie do dnia 25 maja, przedstawiç

swojà propozycj´ w ka˝dej ze spraw, o których

mowa w ust. 2.

 4. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa

w ust. 3, strona nie przedstawi  propozycji w spra-

wach, o których mowa w ust. 2, propozycje w tych

sprawach mo˝e przedstawiç, w terminie do dnia

30 maja, ka˝da z organizacji, której przedstawiciele

reprezentujà stron´ w Komisji.” ,

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Nieprzedstawienie propozycji, o której mowa

w ust. 4, oraz opinii, o których mowa w ust. 8 i 12,

w terminie wyznaczonym odpowiednio w ka˝dym

z tych przepisów lub w terminie ustalonym przez
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Komisj´, oznacza rezygnacj´ z prawa do ich

wyra˝enia.”;

3) art. 6 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 6. 1. Stron´ pracowników w Komisji reprezentujà

przedstawiciele reprezentatywnych organizacji

zwiàzkowych.

2. Za reprezentatywne organizacje zwiàzkowe

uznaje si´ ogólnokrajowe zwiàzki zawodowe,

ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) zwiàzków

zawodowych i ogólnokrajowe organizacje mi´-

dzyzwiàzkowe (konfederacje), które spe∏niajà

∏àcznie nast´pujàce kryteria:

1) zrzeszajà, z zastrze˝eniem ust. 3, wi´cej ni˝

300.000 cz∏onków b´dàcych pracownikami,

2) dzia∏ajà w jednostkach gospodarki narodo-

wej, których podstawowy rodzaj dzia∏alnoÊci

jest okreÊlony w wi´cej  ni˝ w po∏owie sekcji

Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD),

o której mowa w przepisach o statystyce

publicznej.

3. Przy ustalaniu kryterium liczebnoÊci, o którym

mowa w   ust. 2 pkt 1, uwzgl´dnia si´ nie wi´cej

ni˝ po 100.000 cz∏onków organizacji zwiàzkowej

b´dàcych pracownikami zatrudnionymi w jed-

nostkach gospodarki narodowej, których pod-

stawowy rodzaj dzia∏alnoÊci jest okreÊlony

w jednej sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci

(PKD), o której mowa w przepisach o statystyce

publicznej. Organizacja zwiàzkowa ubiegajàca

si´ o uznanie jej za reprezentatywnà organizacj´
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zwiàzkowà przy ustalaniu liczby pracowników,

o której mowa w ust. 2, nie uwzgl´dnia

pracowników zrzeszonych w tych spoÊród jej

organizacji cz∏onkowskich, które sà lub w okresie

roku przed z∏o˝eniem wniosku o stwierdzenie

reprezentatywnoÊci by ∏y zrzeszone w

reprezentatywnej organizacji zwiàzkowej majàcej

przedstawicieli w sk∏adzie Komisji.

4. Strona pracowników mo˝e zapraszaç do udzia∏u

w pracach Komisji, z g∏osem doradczym, przed-

stawicieli zwiàzków zawodowych i organizacji

zwiàzkowych niespe∏niajàcych kryteriów  okreÊlo-

nych w ust. 2 i 3 oraz przedstawicieli organizacji

spo∏ecznych i zawodowych.”;

4) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych.

 2. Komisja podejmuje uchwa∏y na posiedzeniach

plenarnych,  je˝eli w g∏osowaniu bierze udzia∏

przedstawiciel:

1) Rady Ministrów,

2) co najmniej jednej z organizacji, o których

mowa w art. 6 ust. 1,

3) co najmniej jednej z organizacji, o których

mowa w art. 7 ust. 1.

 3. Podj´cie uchwa∏y przez Komisj´ wymaga zgody

wszystkich bioràcych udzia∏ w g∏osowaniu,

o którym mowa w ust. 2.

 4. Komisja mo˝e, w drodze uchwa∏y, zdecydowaç

o podj´ciu uchwa∏y w danej sprawie w drodze
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korespondencyjnego g∏osowania strony rzàdo-

wej oraz ka˝dej z organizacji, o których mowa

w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1.

 5. Przy podejmowaniu uchwa∏y w drodze kores-

pondencyjnego g∏osowania g∏os w imieniu:

1) strony rzàdowej – oddaje przewodniczàcy

Komisji,

2) organizacji, o których mowa w art. 6 ust. 1

i art. 7 ust. 1 – oddaje w∏aÊciwy  statutowo

organ tych organizacji.

 6. G∏osowanie korespondencyjne jest wa˝ne,

je˝eli wzi´∏y w nim udzia∏ wszystkie organi-

zacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7

ust. 1, oraz strona rzàdowa.

 7. Podj´cie uchwa∏y w drodze koresponden-

cyjnego g∏osowania wymaga zgody wszystkich

bioràcych udzia∏ w g∏osowaniu.

 8. Posiedzenia Komisji odbywajà si´ w zale˝noÊci

od potrzeb, nie rzadziej jednak ni˝ raz na

2 miesiàce.”;

5) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:

 „Art. 10a. Komisja, w drodze uchwa∏y, mo˝e przekazaç

Prezydium Komisji rozpatrzenie sprawy nale-

˝àcej do jej kompetencji, z wyjàtkiem zadaƒ,

których realizacja przez Komisj´ wynika

z odr´bnych ustaw.”;

6) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. Prezydium Komisji ustala program dzia∏ania i harmono-

gram prac Komisji, porzàdek posiedzenia Komisji oraz

rozpatruje sprawy przekazane przez Komisj´.”;

7) w art. 17:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a  w brzmieniu:

„1a. Na wspólny wniosek strony pracowników i strony

pracodawców marsza∏ek województwa jest obo-

wiàzany przedstawiç wojewódzkiej komisji dialogu

spo∏ecznego do zaopiniowania projekt strategii

rozwoju województwa.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wszystkie strony wojewódzkiej komisji dialogu

spo∏ecznego mogà wspólnie zawieraç porozumie-

nia o zasi´gu wojewódzkim okreÊlajàce ich

wzajemne zobowiàzania w zakresie odpowiada-

jàcym  ich zadaniom.”.

Art. 2.   W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.2)) w art. 24117  § 1 i 2 otrzymujà

brzmienie:

„§ 1. Reprezentatywnà organizacjà zwiàzkowà jest ponad-

zak∏adowa organizacja zwiàzkowa:

1) reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trój-

stronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospo-

darczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo-

∏ecznego lub

2) zrzeszajàca co najmniej 10% ogó∏u pracowników

obj´tych zakresem dzia∏ania statutu, nie mniej

jednak ni˝ dziesi´ç tysi´cy pracowników, lub
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3) zrzeszajàca najwi´kszà liczb´ pracowników, dla

których ma byç zawarty okreÊlony uk∏ad ponad-

zak∏adowy.

 § 2. Z wnioskiem o stwierdzenie reprezentatywnoÊci ponad-

zak∏adowa organizacja zwiàzkowa, o której mowa w § 1

pkt 2 i 3, wyst´puje do Sàdu Okr´gowego w Warsza-

wie, który wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie

30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, w trybie przepisów

Kodeksu post´powania cywilnego o post´powaniu nie-

procesowym.”.

Art. 3.   W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawodowych

(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce

zmiany:

 1) w  art. 19:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organy w∏adzy i administracji rzàdowej oraz organy

samorzàdu terytorialnego kierujà  za∏o˝enia albo

projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1,

do odpowiednich w∏adz statutowych zwiàzku,

okreÊlajàc termin przedstawienia opinii nie krótszy

jednak ni˝  30 dni. Termin ten mo˝e zostaç

skrócony do 21 dni ze wzgl´du na wa˝ny interes

publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczegól-

nego uzasadnienia. Bieg terminu na przedstawienie

opinii liczy si´ od dnia nast´pujàcego po dniu

dor´czenia za∏o˝eƒ albo projektu wraz z pismem

okreÊlajàcym termin przedstawienia opinii. Nie-

przedstawienie opinii w wyznaczonym terminie

uwa˝a si´ za rezygnacj´ z prawa jej wyra˝enia.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 21 w brzmieniu:
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„21. Za∏o˝enia albo projekty aktów prawnych, o których

mowa w ust. 1, organy w∏adzy i administracji

rzàdowej oraz organy samorzàdu terytorialnego

przekazujà równie˝ na odpowiedni adres elektro-

niczny wskazany przez w∏aÊciwy organ statutowy

zwiàzku, nie póêniej ni˝ w dniu ich dor´czenia na

piÊmie.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie odrzucenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci

stanowiska zwiàzku, w∏aÊciwy organ administracji

rzàdowej lub samorzàdu terytorialnego informuje

o tym zwiàzek na piÊmie, podajàc uzasadnienie

swojego stanowiska. W razie rozbie˝noÊci stano-

wisk zwiàzek mo˝e przedstawiç swojà opini´ na

posiedzeniu w∏aÊciwej komisji sejmowej, senackiej

lub samorzàdu terytorialnego.”;

2) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownikowi powo∏anemu do pe∏nienia z wyboru

funkcji zwiàzkowej poza zak∏adem pracy, je˝eli z wy-

boru wynika obowiàzek wykonywania tej funkcji w cha-

rakterze pracownika, przys∏uguje, na wniosek orga-

nizacji zwiàzkowej, prawo do urlopu bezp∏atnego. Za

pisemnà zgodà tego pracownika, zamiast urlopu

bezp∏atnego  mo˝e  on zostaç zwolniony z obowiàzku

Êwiadczenia pracy, na warunkach okreÊlonych w umo-

wie zawartej mi´dzy pracodawcà a organizacjà zwià-

zkowà, w której pe∏ni funkcj´ zwiàzkowà poza zak∏adem

pracy.”;

3) art. 33 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 33. 1. Pracodawca, na warunkach okreÊlonych

w umowie, jest obowiàzany udost´pniç zak∏a-

dowej organizacji zwiàzkowej pomieszczenia

i urzàdzenia techniczne niezb´dne do wykony-

wania dzia∏alnoÊci zwiàzkowej w zak∏adzie

pracy.

 2. Zak∏adowej organizacji zwiàzkowej oraz pra-

codawcy przys∏uguje prawo  wystàpienia do

sàdu pracy z roszczeniem wynikajàcym z nie-

wykonania lub nienale˝ytego wykonania umo-

wy, o której mowa w ust. 1.

 3. Je˝eli warunki udost´pniania organizacji zwià-

zkowej pomieszczeƒ i urzàdzeƒ technicznych

okreÊlajà postanowienia uk∏adu zbiorowego

pracy, prawo wystàpienia z roszczeniem, o któ-

rym mowa w ust. 2, przys∏uguje pracodawcy lub

ka˝dej z organizacji zwiàzkowych, której

postanowienia te dotyczà.

 4. Do post´powania w sprawach, o których mowa

w ust. 2 i 3, stosuje si´ odpowiednio przepisy

Kodeksu post´powania cywilnego o post´po-

waniu z zakresu prawa pracy.”;

4) w art. 34 ust. 2  otrzymuje brzmienie:

„2. Przy ustalaniu liczby cz∏onków, o której mowa w art. 251

ust. 1,  oraz prawa do zwolnienia z obowiàzku Êwiad-

czenia pracy, o którym mowa w art. 31 ust. 1, uwzgl´-

dnia si´ cz∏onków mi´dzyzak∏adowej organizacji zwiàz-

kowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców

obj´tych dzia∏aniem tej organizacji.”.
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Art. 4.   W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach praco-

dawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce

zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Podstawowym zadaniem zwiàzków pracodawców,

ich federacji i konfederacji jest ochrona praw

i  reprezentowanie  in teresów,  w tym

gospodarczych,  zrzeszonych cz∏onków wobec

zwiàzków zawodowych, organów w∏adzy i

administracji rzàdowej oraz organów samorzàdu

terytorialnego.”;

2) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Organizacja pracodawców, reprezentatywna

w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.

o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-

Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dia-

logu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080

i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10,

poz. 89 i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r.

Nr ..., poz. ...), ma prawo opiniowania za∏o˝eƒ

i projektów aktów prawnych w zakresie praw

i interesów zwiàzków pracodawców. Nie doty-

czy to za∏o˝eƒ projektu bud˝etu paƒstwa oraz

projektu ustawy bud˝etowej, których opinio-

wanie regulujà odr´bne przepisy.

 2. Organy w∏adzy i administracji rzàdowej oraz

organy samorzàdu terytorialnego  sà obowià-

zane zapewniç organizacjom pracodawców

wykonywanie uprawnieƒ, o których mowa
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w ust. 1, na równych prawach ze zwiàzkami

zawodowymi.”;

3) po art. 16 dodaje si´ art. 161 w brzmieniu:

„Art. 161. 1. Organizacja pracodawców, reprezentatywna

w rozumieniu  ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.

o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-

Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dia-

logu spo∏ecznego, ma prawo  wyst´powania

z wnioskami o wydanie lub zmian´ ustawy

albo innego aktu prawnego w zakresie spraw

obj´tych zadaniami organizacji pracodawców.

 2. Wnioski dotyczàce ustaw organizacja kieruje

do pos∏ów lub organów majàcych prawo

inicjatywy ustawodawczej, a wnioski doty-

czàce innych aktów prawnych – do organów

uprawnionych do ich wydania.

 3. Organ paƒstwowy, do którego zosta∏ skiero-

wany wniosek, jest  obowiàzany, w terminie

30 dni, przedstawiç organizacji pracodawców

swoje stanowisko, a w razie negatywnego

stanowiska – tak˝e jego uzasadnienie.”.

Art. 5.   W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiàzywaniu sporów

zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236, z póên. zm.5))  wprowadza si´ nast´pujàce

zmiany:

1) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1.  Mediatora ustalajà wspólnie strony sporu

zbiorowego.  Mediatorem mo˝e  byç osoba

z listy ustalonej przez ministra w∏aÊciwego do
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spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami

zwiàzkowymi oraz organizacjami pracodawców

reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy z dnia

6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw

Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich ko-

misjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100,

poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r.

Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056 oraz

z 2004 r. Nr ..., poz. ...).

 2. Je˝eli strony sporu zbiorowego nie porozumiejà

si´ w ciàgu 5 dni w sprawie wyboru mediatora,

dalsze post´powanie jest prowadzone z udzia-

∏em mediatora wskazanego, na wniosek jednej

ze stron, przez ministra w∏aÊciwego do spraw

pracy z listy, o której mowa w ust. 1.

 3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, warunki wynagra-

dzania mediatorów z listy, o której mowa w ust.

1, uwzgl´dniajàc czas trwania mediacji.”;

2) w art. 111 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W razie udokumentowanego braku Êrodków na pokry-

cie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 4, na wniosek

strony sporu zbiorowego, minister w∏aÊciwy do spraw

pracy pokrywa koszty mediacji, z tym ˝e wynagrodzenie

mediatora jest pokrywane do wysokoÊci okreÊlonej

w przepisach, o których mowa w art. 11 ust. 3.”.

Art. 6.   W ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym

systemie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców
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oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r.  Nr 1, poz. 2, z póên. zm.6))

w art. 3 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 3, Komisja Trójstronna

zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w jej

sk∏adzie, odpowiednio do zmiany terminu dokonanej na

podstawie art. 3 ust. 13 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.

o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodar-

czych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego

(Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800,

z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r.

Nr ..., poz. ...).”.

Art. 7.   W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.  Nr  123,

poz. 776, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 43:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawicieli organizacji pozarzàdowych, w tym:

a) po jednym przedstawicielu ka˝dej organizacji

pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu

ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej

Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych

i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego

(Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154 poz. 1793

i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240,

poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr ..., poz. ...), zwanej

dalej „ustawà o Trójstronnej Komisji do Spraw

Spo∏eczno-Gospodarczych”,
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b) po jednym przedstawicielu ka˝dej organizacji

zwiàzkowej reprezentatywnej w rozumieniu

ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-

∏eczno-Gospodarczych,

c) oÊmiu przedstawicieli innych ni˝ wymienione

w lit. a i b organizacji  pozarzàdowych.”,

b) po ust.1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady

organizacja pracodawców lub organizacja  zwià-

zkowa stanie  si´ organizacjà reprezentatywnà

w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do

Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych, przedstawiciel

tej organizacji wchodzi w sk∏ad Rady.”;

2) w art. 50:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawicieli organizacji pozarzàdowych, w tym:

a) po jednym przedstawicielu ka˝dej organizacji

pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu

ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-

∏eczno-Gospodarczych,

b) po jednym przedstawicielu ka˝dej organizacji

zwiàzkowej reprezentatywnej w rozumieniu

ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-

∏eczno-Gospodarczych,

c) trzech przedstawicieli innych ni˝ wymienione

w lit. a i b organizacji pozarzàdowych.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a  w brzmieniu:
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„2a. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady

organizacja pracodawców lub organizacja  zwià-

zkowa stanie  si´ organizacjà reprezentatywnà

w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do

Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych, przedstawiciel

tej organizacji wchodzi w sk∏ad Rady.”.

Art. 8.   W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wyna-

grodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw

(Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z póên. zm.8)) w art. 7 po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a

w brzmieniu:

„5a. Terminy, o których mowa w ust. 2 i 5, Trójstronna Komisja

do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych zmienia na wniosek

przedstawiciela Rady Ministrów w jej sk∏adzie, odpo-

wiednio do zmiany terminu dokonanej na podstawie art. 3

ust. 13 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji

do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich

komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080

i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89

i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr ..., poz. ...).”.

Art. 9.   W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji

publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w art. 4

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiàzane do udost´pniania informacji publicznej sà

ogólnokrajowe zwiàzki zawodowe, zrzeszenia (federacje)

zwiàzków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje mi´-

dzyzwiàzkowe oraz partie polityczne.”.



16

Art. 10.   W ustawie z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679) w  art. 2 po ust. 5 dodaje

si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Terminy, o których mowa w ust. 2-5, Trójstronna Komisja

zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w jej

sk∏adzie, odpowiednio do zmiany terminu dokonanej na

podstawie art. 3 ust. 13 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.

o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodar-

czych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego.”.

Art. 11.   Lista mediatorów ustalona na podstawie art. 11 ust. 1

ustawy, o której mowa w art. 5, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem

wejÊcia w ˝ycie ustawy zachowuje moc.

Art. 12.   Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie

ustawy na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 5, zachowujà

moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych.

Art. 13. 1.   Kadencja Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób

Niepe∏nosprawnych oraz Rady Nadzorczej Paƒstwowego Funduszu Rehabi-

litacji Osób Niepe∏nosprawnych, rozpocz´ta przed dniem wejÊcia w ˝ycie

ustawy, koƒczy si´ z up∏ywem okresu tej kadencji.

 2.   W trakcie trwania kadencji, o której mowa w ust. 1, w

sk∏ad Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych oraz

Rady Nadzorczej Paƒstwowego Funduszu Rehabil itacji Osób

Niepe∏nosprawnych wchodzi przedstawiciel organizacji pracodawców lub

organizacji zwiàzkowej, która w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy spe∏nia ∏àcznie

nast´pujàce warunki:

1) posiada orzeczenie o stwierdzeniu reprezentatywnoÊci;
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2) nie wchodzi w sk∏ad Krajowej Rady Konsultacyjnej do

Spraw Osób Niepe∏nosprawnych oraz Rady Nadzorczej

Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏no-

sprawnych.

 3.   W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji, o której

mowa w ust. 1, organizacja pracodawców lub organizacja zwiàzkowa stanie si´

organizacjà reprezentatywnà,  w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.

o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich

komisjach dialogu spo∏ecznego,   przedstawiciel tej organizacji wchodzi w sk∏ad

Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych oraz Rady

Nadzorczej Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych.

Art. 14.   Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia

og∏oszenia.

__________________________________

1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustaw´ z dnia 23 maja
1991 r. o zwiàzkach zawodowych, ustaw´ z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, ustaw´ z dnia
23 maja 1991 r. o rozwiàzywaniu sporów zbiorowych, ustaw´ z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie
kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie niektórych ustaw, ustaw´
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz o zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych,
ustaw´ z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie
niektórych ustaw,  ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej, ustaw´ z dnia 10 paê-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac´.

2) Zmiany tekstu jednolitego  wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107,  poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,  Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128,
poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r. Nr 121, poz. 769,
z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i Nr 107, poz. 1127 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 88, poz. 554, z 1999 r. Nr 72,
poz. 802, z 2000 r. Nr 107, poz. 1127 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1995 r.  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.

7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r.  Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90,
poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39,
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poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169,
poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 90, poz. 844.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924,
Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r.  Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802
i Nr 214, poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750 i Nr 199, poz. 1939.

5-01-aa



U Z A S A D N I E N I E

Projektowana zmiana ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-

Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego wynika

z potrzeby uregulowania zagadnieƒ, które pojawi∏y si´ w trakcie dotychcza-

sowego funkcjonowania  Komisji i wojewódzkich komisji dialogu spo∏ecznego,

jak równie˝ dokonania zmian w przepisach niektórych ustaw.

Projekt przewiduje:

1) zawieranie przez wszystkie strony Trójstronnej Komisji oraz wojewódzkiej

komisji dialogu spo∏ecznego porozumieƒ okreÊlajàcych wzajemne zobo-

wiàzania stron – co umo˝liwi podejmowanie zobowiàzaƒ na poziomie

ogólnokrajowym nie tylko przez partnerów spo∏ecznych, lecz równie˝

przedstawicieli Rzàdu, jak równie˝ stworzy mo˝liwoÊç zawierania takich

porozumieƒ na poziomie wojewódzkim (art. 1 pkt 1 i 7),

2) mo˝liwoÊç przekazania przez Trójstronnà Komisj´ sprawy nale˝àcej do jej

kompetencji, a majàcej zasi´g wojewódzki, do rozpatrzenia przez

wojewódzkà komisj´ dialogu spo∏ecznego – rozwiàzanie to ma na celu

odcià˝enie Komisji sprawami, które mogà byç efektywniej rozwiàzane na

poziomie lokalnym (art. 1 pkt 1),

3) zmian´ terminu przedstawiania  Trójstronnej Komisji wst´pnej prognozy

wielkoÊci makroekonomicznych stanowiàcych podstaw´ do prac nad

projektem ustawy bud˝etowej na rok nast´pny – co przyczyni si´ do

zwi´kszenia prawdopodobieƒstwa prognoz zaprezentowanych przez stron´

rzàdowà  Komisji. Na podstawie tej prognozy strony pracodawców i pra-

cowników w Komisji, ka˝da z tych stron bàdê ka˝da z  organizacji wcho-

dzàcych w sk∏ad danej strony, b´dà mog∏y przedstawiç propozycje

w sprawie wzrostu w nast´pnym roku wynagrodzeƒ oraz emerytur i rent
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– co pozwoli na zapoznanie si´ z oczekiwaniami partnerów spo∏ecznych

w tym zakresie przy projektowaniu bud˝etu na rok nast´pny  (art. 1 pkt 2),

4) mo˝liwoÊç podj´cia uchwa∏y w danej sprawie w drodze korespon-

dencyjnego g∏osowania strony rzàdowej Trójstronnej Komisji oraz ka˝dej

z organizacji wchodzàcych w sk∏ad strony pracowników i pracodawców

w Komisji oraz mo˝liwoÊç przekazania Prezydium Komisji sprawy

nale˝àcej do  kompetencji Komisji – ma  na celu usprawnienie prac Komisji

i obni˝enie kosztów jej funkcjonowania. Przewiduje si´ przy tym rozsze-

rzenie kompetencji Prezydium Komisji o uprawnienie do rozpatrywania

spraw przekazanych przez Komisj´ (art. 1 pkt 4 i 5),

5) zrównanie kryteriów reprezentatywnoÊci organizacji zwiàzkowych z kry-

teriami ustalonymi dla organizacji pracodawców (art. 1 pkt 3),

6) przedstawienie przez marsza∏ka województwa projektu strategii rozwoju

województwa wojewódzkiej komisji dialogu spo∏ecznego do zaopiniowania,

o ile wniosek w tej sprawie z∏o˝à strony pracowników i pracodawców

komisji – co ma na celu wzmocnienie konsultacji tego dokumentu (art. 1

pkt 7),

7) zmian´ w Kodeksie pracy dotyczàcà art. 24117 polegajàcà  na zastàpieniu

dotychczasowego kryterium reprezentatywnoÊci ponadzak∏adowej orga-

nizacji zwiàzkowej (zrzeszanie co najmniej 500 tys. pracowników) kryterium

reprezentatywnoÊci w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw

Spo∏eczno-Gospodarczych – co ma na celu ujednolicenie zasad wy∏aniania

najbardziej reprezentatywnych organizacji zwiàzkowych (art. 2),

8) zmian´ w ustawie o zwiàzkach zawodowych oraz w ustawie o orga-

nizacjach pracodawców  wynikajàcà z potrzeby uelastycznienia procesu

legislacyjnego oraz dostosowania terminologii do obowiàzujàcych prze-

pisów. Polegajà one na wprowadzeniu mo˝liwoÊci skrócenia do 21 dni

terminu na zaopiniowanie aktu prawnego oraz przekazaniu takiego aktu

równie˝ na  adres elektroniczny wskazany przez w∏aÊciwy statutowo organ

organizacji.
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Organizacjom pracodawców przyznaje si´ prawo do wyst´powania

z  wnioskami o wydanie lub zmian´ ustawy albo innego aktu prawnego

w zakresie spraw nale˝àcych do kompetencji tych organizacji. Jest to

uprawnienie analogiczne do posiadanego przez zwiàzki zawodowe.

Na skutek uwag organizacji zwiàzkowych  zg∏oszonych  w trakcie  nego-

cjowania treÊci niniejszej ustawy, w art. 25 ust. 1 ustawy o zwiàzkach

zawodowych dodano zdanie drugie, w którym przyznaje si´ mo˝liwoÊç

zwolnienia z obowiàzku Êwiadczenia pracy pracownika powo∏anego do

pe∏nienia z wyboru funkcji zwiàzkowej poza zak∏adem pracy, je˝eli z wyboru

wynika obowiàzek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika – na

warunkach okreÊlonych umowà zawartà mi´dzy pracodawcà a organizacjà

zwiàzkowà. Zwolnienie to mog∏oby byç stosowane zamiast udzielenia

pracownikowi urlopu bezp∏atnego przys∏ugujàcego na podstawie dotych-

czasowych przepisów.

Ponadto na wniosek partnerów spo∏ecznych, zak∏adowej organizacji

zwiàzkowej oraz pracodawcy przyznane zosta∏o prawo dochodzenia na

drodze post´powania przed sàdem pracy roszczeƒ wynikajàcych z niewy-

konania lub nienale˝ytego wykonania umowy dotyczàcej korzystania z po-

mieszczeƒ i urzàdzeƒ technicznych udost´pnionych tej organizacji przez

pracodawc´ (art. 3),

9)  ustalanie listy mediatorów w uzgodnieniu nie tylko z reprezentatywnymi

organizacjami zwiàzkowymi lecz równie˝ z reprezentatywnymi orga-

nizacjami  pracodawców – w celu zrównania uprawnieƒ tych organizacji

(art. 5),

 10) zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu

osób niepe∏nosprawnych – majà na celu dostosowanie unormowaƒ

prawnych dotyczàcych cz∏onków  Rady Nadzorczej Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepe∏nosprawnych oraz Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw

Osób Niepe∏nosprawnych do sk∏adu partnerów spo∏ecznych reprezen-

towanych w Komisji oraz umo˝liwienie udzia∏u w tych radach przed-
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stawicielom innych organizacji pozarzàdowych. RównoczeÊnie gwarantuje

si´ przedstawicielom organizacji pracodawców lub organizacji zwiàzko-

wych, które w trakcie trwania kadencji Rad uzyska∏y status repre-

zentatywnoÊci, udzia∏ w tych Radach (art. 7). Przewiduje si´ równie˝, ˝e

Rady, których kadencja rozpocz´∏a si´ przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy

dzia∏ajà do up∏ywu tych kadencji, przy czym prawo udzia∏u w tych Radach

majà te˝ przedstawiciele organizacji zwiàzkowych i organizacji praco-

dawców, które sta∏y si´ reprezentatywne w ich trakcie (art. 13),

 11) zmiany w ustawie o  negocjacyjnym systemie kszta∏towania przyrostu

przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców..., w ustawie o kszta∏towaniu

wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz w ustawie o mi-

nimalnym wynagrodzeniu za prac´ polegajàce na mo˝liwoÊci przesuni´cia

przez Komisj´, na wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w sk∏adzie

Komisji, okreÊlonych w tych ustawach terminów,  majà na celu umo˝liwienie

zmiany tych terminów odpowiednio do zmiany terminów dokonanych na

podstawie ustawy o Trójstronnej Komisji (art. 6,  8 i 10),

 12) zmian´ w ustawie o dost´pie do informacji publicznej, która zmierza do

ograniczenia kr´gu organizacji zwiàzkowych obowiàzanych do udost´-

pniania informacji publicznej (art. 9).

Ocena przewidywanych skutków spo∏eczno-gospodarczych wynikajàcych

z projektu ustawy

1. Podmioty obj´te projektem ustawy:

– organizacje zwiàzkowe,

– organizacje pracodawców,

– administracja rzàdowa,

– administracja samorzàdowa.

2. Konsultacje spo∏eczne
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Projekt ustawy zosta∏, w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-

Gospodarczych, skonsultowany z reprezentatywnymi organizacjami zwià-

zkowymi i reprezentatywnymi organizacjami pracodawców uzyskujàc ich

aprobat´.

3. Wp∏yw ustawy na finanse publiczne, rynek pracy i konkurencyjnoÊç

gospodarki

Skutki finansowe dla bud˝etu paƒstwa wynikaç mogà ze zwi´kszenia

o 3 osoby, tj. z 7 do 10 przedstawicieli organizacji pozarzàdowych w sk∏a-

dzie Rady Nadzorczej Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepe∏nosprawnych oraz ewentualnego zwi´kszenia sk∏adu tej Rady oraz

Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych

o przedstawiciela organizacji zwiàzkowej lub organizacji pracodawców,

które uzyskajà reprezentatywnoÊç w trakcie trwania ich kadencji. Skutki te

zwiàzane b´dà z wyp∏atà dodatkowym cz∏onkom Rady Nadzorczej

wynagrodzenia za udzia∏ w posiedzeniu w wysokoÊci 250 z∏ oraz diet

i innych nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych. Bioràc pod uwag´, ˝e

posiedzenia Rady odbywajà si´ nie rzadziej ni˝ raz na kwarta∏

– w dotychczasowej praktyce raz na kwarta∏ – b´dzie to kwota 3 000 z∏

rocznie z tytu∏u wynagrodzenia oraz 240 z∏ rocznie z tytu∏u diet. Koszty

podró˝y i zakwaterowania zale˝ne b´dà od miejsca zamieszkania tych

osób.

Na sfinansowanie dodatkowych skutków finansowych z tytu∏u ewentualnego

zwi´kszenia sk∏adu Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób

Niepe∏nosprawnych b´dà wygospodarowane Êrodki w ramach wydatków

planowanych w bud˝ecie w cz´Êci 44 – Zabezpieczenie spo∏eczne.

Skutki wp∏ywu tej regulacji na rynek pracy wydajà si´ byç pozytywne, gdy˝

przy wykorzystaniu projektowanych rozwiàzaƒ, np. zawieranie porozumieƒ

przez strony  Trójstronnej Komisji, jak i wojewódzkich komisji dialogu spo-

∏ecznego, czy te˝ usprawnienie prac Komisji, b´dà mog∏y byç wypracowane

rozwiàzania dotyczàce rynku pracy.
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4. Wp∏yw regulacji na sytuacj´ i rozwój regionów

Omawiane rozwiàzania b´dà mia∏y pozytywny wp∏yw na sytuacj´ regionów

(województw) poprzez wypracowywanie rozwiàzaƒ sprzyjajàcych poprawie

ich sytuacji spo∏eczno-gospodarczej.
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