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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. Nr 100

1080

USTAWA

z dnia 6 lipca 2001 r.

o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego.

Rozdzia∏ 1

Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏ecz-
no-Gospodarczych

Art. 1. 1. Trójstronna Komisja do Spraw Spo∏eczno-
-Gospodarczych, zwana dalej „Komisjà”, stanowi fo-
rum dialogu spo∏ecznego prowadzonego dla godzenia
interesów pracowników, interesów pracodawców oraz
dobra publicznego.

2. Celem dzia∏alnoÊci Komisji jest dà˝enie do osià-
gni´cia i zachowania pokoju spo∏ecznego.

3. Do kompetencji Komisji nale˝y prowadzenie dia-
logu spo∏ecznego w sprawach wynagrodzeƒ i Êwiad-
czeƒ spo∏ecznych oraz w innych sprawach spo∏ecznych
lub gospodarczych, a tak˝e realizacja zadaƒ okreÊlo-
nych w odr´bnych ustawach.

Art. 2. 1. Ka˝dej ze stron Komisji przys∏uguje prawo
wniesienia pod obrady Komisji sprawy o du˝ym zna-
czeniu spo∏ecznym lub gospodarczym, je˝eli uzna, ˝e
jej rozwiàzanie jest istotne dla zachowania pokoju spo-
∏ecznego.

2. Ka˝da ze stron Komisji, równie˝ wspólnie z in-
nà stronà Komisji, mo˝e zajàç stanowisko w ka˝dej
sprawie dotyczàcej polityki spo∏ecznej lub gospodar-
czej.

3. Ka˝da ze stron Komisji mo˝e wezwaç innà stro-
n´ Komisji do zaj´cia stanowiska w sprawie, którà uzna
za majàcà du˝e znaczenie spo∏eczne lub gospodarcze.

4. Strona pracowników i strona pracodawców Ko-
misji mogà zawieraç ponadzak∏adowe uk∏ady zbioro-
we pracy obejmujàce ogó∏ pracodawców zrzeszonych
w organizacjach, o których mowa w art. 7 ust. 1, lub
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grup´ tych pracodawców oraz pracowników zatrud-
nionych przez tych pracodawców, a tak˝e porozumie-
nia okreÊlajàce wzajemne zobowiàzania tych stron.

5. Do uk∏adów, o których mowa w ust. 4, stosuje si´
przepisy art. 239—24113 Kodeksu pracy, z wy∏àczeniem
art. 2419 § 3—5.

Art. 3. 1. Strona rzàdowa, w terminie do dnia
15 kwietnia ka˝dego roku, przedstawia Komisji wst´p-
nà prognoz´ wielkoÊci makroekonomicznych stano-
wiàcych podstaw´ do prac nad projektem ustawy bu-
d˝etowej na rok nast´pny oraz — w celu zaj´cia stano-
wiska przez strony pracowników i pracodawców —
propozycje dotyczàce wzrostu w nast´pnym roku:

1) wynagrodzeƒ w gospodarce narodowej, w tym
w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz u przedsi´-
biorców,

2) emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych.

2. Strony pracowników i pracodawców zajmujà,
w terminie do dnia 10 maja ka˝dego roku, wspólne sta-
nowisko w sprawie ka˝dej z propozycji, o których mo-
wa w ust. 1.

3. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa
w ust. 2, strony nie uzgodnià wspólnego stanowiska,
ka˝da ze stron mo˝e, w terminie do dnia 20 maja, zajàç
stanowisko w sprawie ka˝dej z propozycji, o których
mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa
w ust. 3, strona nie uzgodni stanowiska w sprawie pro-
pozycji, o których mowa w ust. 1, opini´ w tej sprawie
mo˝e przedstawiç, w terminie do dnia 25 maja, ka˝da
z organizacji, której przedstawiciele reprezentujà stro-
n´ w Komisji.

5. Strona rzàdowa, w terminie do dnia 15 czerwca
ka˝dego roku, kieruje za∏o˝enia projektu bud˝etu paƒ-
stwa na rok nast´pny do Komisji w celu zaj´cia stano-
wiska przez strony pracowników i pracodawców.

6. Strony pracowników i pracodawców zajmujà,
w terminie do dnia 20 lipca ka˝dego roku, wspólne sta-
nowisko w sprawie za∏o˝eƒ projektu bud˝etu paƒstwa
na rok nast´pny.

7. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa
w ust. 6, strony nie uzgodnià wspólnego stanowiska,
ka˝da ze stron mo˝e, w terminie do dnia 25 lipca, zajàç
stanowisko w sprawie za∏o˝eƒ projektu bud˝etu paƒ-
stwa na rok nast´pny.

8. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa
w ust. 7, strona nie uzgodni stanowiska w sprawie za-
∏o˝eƒ projektu bud˝etu paƒstwa na rok nast´pny, opi-
ni´ w sprawie za∏o˝eƒ projektu bud˝etu paƒstwa na rok
nast´pny mo˝e przedstawiç, w terminie do dnia 31 lip-
ca, ka˝da z organizacji, której przedstawiciele reprezen-
tujà stron´ w Komisji.

9. Strona rzàdowa, nie póêniej ni˝ 20 dni przed
przedstawieniem projektu ustawy bud˝etowej Sejmo-
wi, kieruje projekt ustawy bud˝etowej na rok nast´pny
wraz z uzasadnieniem do Komisji w celu zaj´cia stano-
wiska przez strony pracowników i pracodawców.

10. Strony pracowników i pracodawców zajmujà
wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy bu-
d˝etowej na rok nast´pny, nie póêniej ni˝ w 6 dniu ro-
boczym po dniu, w którym otrzyma∏y ten projekt.

11. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa
w ust. 10, strony nie uzgodnià wspólnego stanowiska,
ka˝da ze stron mo˝e, w ciàgu nast´pnych 3 dni robo-
czych, zajàç stanowisko w sprawie projektu ustawy bu-
d˝etowej na rok nast´pny.

12. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa
w ust. 11, strona nie uzgodni stanowiska w sprawie
projektu ustawy bud˝etowej na rok nast´pny, opini´
w sprawie projektu ustawy bud˝etowej na rok nast´p-
ny mo˝e przedstawiç, w ciàgu nast´pnych 2 dni robo-
czych, ka˝da z organizacji, której przedstawiciele repre-
zentujà stron´ w Komisji.

13. Terminy, o których mowa w ust. 1—8, Komisja
mo˝e zmieniaç na wniosek strony rzàdowej.

14. Nieprzedstawienie opinii, o których mowa
w ust. 4, 8 i 12, w terminie wyznaczonym odpowiednio
w ka˝dym z tych przepisów lub w terminie ustalonym
przez Komisj´ oznacza rezygnacj´ z prawa do jej wyra-
˝enia.

Rozdzia∏ 2

Sk∏ad i organizacja Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych

Art. 4. 1. W sk∏ad Komisji wchodzà przedstawiciele
strony rzàdowej, strony pracowników oraz strony pra-
codawców.

2. W pracach Komisji biorà udzia∏ przedstawiciele
jednostek samorzàdu terytorialnego, z g∏osem dorad-
czym, w zakresie dotyczàcym wykonywania zadaƒ pu-
blicznych przez samorzàd terytorialny.

3. W pracach Komisji biorà udzia∏, z g∏osem dorad-
czym, przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego oraz przedstawiciel Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego.

Art. 5. 1. Stron´ rzàdowà w Komisji reprezentujà
przedstawiciele Rady Ministrów wskazani przez Preze-
sa Rady Ministrów.

2. Strona rzàdowa mo˝e zapraszaç do udzia∏u
w pracach komisji z g∏osem doradczym przedstawicie-
li administracji rzàdowej i samorzàdowej oraz przed-
stawicieli organizacji spo∏ecznych i zawodowych.

Art. 6. 1. Stron´ pracowników w Komisji reprezen-
tujà przedstawiciele reprezentatywnych organizacji
zwiàzkowych.
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2. Reprezentatywnymi organizacjami zwiàzkowymi
sà Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy „Soli-
darnoÊç” i Ogólnopolskie Porozumienie Zwiàzków Za-
wodowych.

3. Za reprezentatywne organizacje zwiàzkowe
uznaje si´ równie˝ ogólnokrajowe zwiàzki zawodowe,
ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) zwiàzków zawo-
dowych i ogólnokrajowe organizacje mi´dzyzwiàzko-
we (konfederacje), które spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce
kryteria:

1) zrzeszajà, z zastrze˝eniem ust. 4, wi´cej ni˝ 300 000
cz∏onków b´dàcych pracownikami,

2) dzia∏ajà w jednostkach gospodarki narodowej, któ-
rych podstawowy rodzaj dzia∏alnoÊci okreÊlony
jest w wi´cej ni˝ w po∏owie sekcji Polskiej Klasyfi-
kacji Dzia∏alnoÊci (PKD), o której mowa w przepi-
sach o statystyce publicznej.

4. Przy ustalaniu kryterium liczebnoÊci, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1, uwzgl´dnia si´ nie wi´cej ni˝ po
100 000 cz∏onków organizacji zwiàzkowej b´dàcych
pracownikami zatrudnionymi w jednostkach gospo-
darki narodowej, których podstawowy rodzaj dzia∏al-
noÊci okreÊlony jest w jednej sekcji Polskiej Klasyfika-
cji Dzia∏alnoÊci (PKD), o której mowa w przepisach
o statystyce publicznej.

5. Strona pracowników mo˝e zapraszaç do udzia∏u
w pracach Komisji, z g∏osem doradczym, przedstawi-
cieli zwiàzków zawodowych i organizacji zwiàzkowych
niespe∏niajàcych kryteriów okreÊlonych w ust. 3 i 4
oraz przedstawicieli organizacji spo∏ecznych i zawodo-
wych.

Art. 7. 1. Stron´ pracodawców w Komisji reprezen-
tujà przedstawiciele reprezentatywnych organizacji
pracodawców.

2. Reprezentatywnymi organizacjami pracodaw-
ców sà Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska
Konfederacja Pracodawców Prywatnych i Zwiàzek Rze-
mios∏a Polskiego.

3. Za reprezentatywne uznaje si´ równie˝ organiza-
cje pracodawców, które spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce
kryteria:

1) zrzeszajà pracodawców zatrudniajàcych, z zastrze-
˝eniem ust. 4, wi´cej ni˝ 300 000 pracowników,

2) majà zasi´g ogólnokrajowy,

3) dzia∏ajà w jednostkach gospodarki narodowej, któ-
rych podstawowy rodzaj dzia∏alnoÊci okreÊlony
jest w wi´cej ni˝ w po∏owie sekcji Polskiej Klasyfi-
kacji Dzia∏alnoÊci (PKD), o której mowa w przepi-
sach o statystyce publicznej.

4. Przy ustalaniu kryterium liczebnoÊci, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1, uwzgl´dnia si´ nie wi´cej ni˝ po
100 000 pracowników zatrudnionych przez pracodaw-
ców zrzeszonych w organizacji pracodawców, których
podstawowy rodzaj dzia∏alnoÊci okreÊlony jest w jed-

nej sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD), o któ-
rej mowa w przepisach o statystyce publicznej.

5. Strona pracodawców mo˝e zapraszaç do udzia∏u
w pracach Komisji, z g∏osem doradczym, przedstawi-
cieli organizacji pracodawców niespe∏niajàcych kryte-
riów okreÊlonych w ust. 3 i 4 oraz przedstawicieli orga-
nizacji spo∏ecznych i zawodowych.

Art. 8. 1. Wnioski organizacji zwiàzkowych, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 3, o stwierdzenie ich reprezen-
tatywnoÊci rozpatruje sàd okr´gowy w Warszawie, któ-
ry wydaje w tej sprawie orzeczenie w ciàgu 30 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku, w trybie przepisów Kodeksu po-
st´powania cywilnego o post´powaniu nieproceso-
wym.

2. Wnioski organizacji pracodawców, o których
mowa w art. 7 ust. 3, o stwierdzenie ich reprezenta-
tywnoÊci rozpatruje sàd okr´gowy w Warszawie, któ-
ry wydaje w tej sprawie orzeczenie w ciàgu 30 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku, w trybie przepisów Kodeksu
post´powania cywilnego o post´powaniu nieproceso-
wym.

Art. 9. 1. Ka˝da z organizacji, o których mowa
w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1, ma równà liczb´ przedsta-
wicieli w sk∏adzie Komisji.

2. Liczb´ przedstawicieli, o której mowa w ust. 1,
okreÊla Komisja w drodze uchwa∏y.

3. Liczb´ przedstawicieli Rady Ministrów w sk∏adzie
Komisji oraz liczb´ przedstawicieli samorzàdu teryto-
rialnego bioràcych udzia∏ w pracach Komisji okreÊla
Prezes Rady Ministrów, zasi´gajàc — w zakresie liczby
przedstawicieli samorzàdu terytorialnego — opinii
strony samorzàdowej w Komisji Wspólnej Rzàdu i Sa-
morzàdu Terytorialnego.

4. Prezes Rady Ministrów powo∏uje do sk∏adu Ko-
misji i odwo∏uje ze sk∏adu Komisji przedstawicieli:

1) Rady Ministrów,

2) organizacji, o których mowa w art. 6 ust. 1, na wnio-
sek ka˝dej z tych organizacji,

3) organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 1, na wnio-
sek ka˝dej z tych organizacji.

5. Prezes Rady Ministrów powo∏uje i odwo∏uje do
udzia∏u w pracach Komisji przedstawicieli:

1) samorzàdu terytorialnego, na wniosek strony sa-
morzàdowej w Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzà-
du Terytorialnego,

2) Prezesa Narodowego Banku Polskiego, na jego
wniosek,

3) Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, na jego
wniosek.

6. Osoby powo∏ane do sk∏adu Komisji albo do
udzia∏u w jej pracach uczestniczà osobiÊcie w pracach
Komisji.
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Art. 10. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach ple-
narnych.

2. Komisja mo˝e podejmowaç uchwa∏y, 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. Posiedzenia Komisji odbywajà si´ w zale˝noÊci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni˝ raz na 2 miesiàce.

Art. 11. 1. Komisja mo˝e, w drodze uchwa∏y, powo-
∏ywaç sta∏e i doraêne zespo∏y problemowe.

2. Uchwa∏a o powo∏aniu zespo∏u okreÊla zadania
zespo∏u oraz jego sk∏ad albo sposób ustalenia tego
sk∏adu.

Art. 12. 1. Pracami Komisji kieruje Prezydium Ko-
misji, w sk∏ad którego wchodzà przewodniczàcy Komi-
sji i wiceprzewodniczàcy Komisji.

2. Przewodniczàcego Komisji wyznacza Prezes Ra-
dy Ministrów spoÊród cz∏onków Rady Ministrów b´dà-
cych przedstawicielami Rady Ministrów w sk∏adzie Ko-
misji.

3. Przedstawiciele ka˝dej z organizacji, o których
mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1, wybierajà po jednym
wiceprzewodniczàcym Komisji.

4. Prezydium Komisji ustala program dzia∏ania
i harmonogram prac Komisji oraz porzàdek posiedze-
nia Komisji.

5. Posiedzenia Komisji zwo∏uje przewodniczàcy Ko-
misji.

Art. 13. Komisja uchwala regulamin Komisji, który
okreÊla szczegó∏owe zasady i tryb pracy Komisji, Pre-
zydium Komisji oraz zespo∏ów, o których mowa
w art. 11, a tak˝e uprawnienia cz∏onków Komisji zwià-
zane z udzia∏em w jej pracach.

Art. 14. 1. Z posiedzenia Komisji sporzàdza si´ ko-
munikat, którego form´ i sposób udost´pniania okre-
Êla regulamin Komisji.

2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci uchwa∏y Komisji i stanowiska stron
Komisji.

Art. 15. 1. Obs∏ug´ Komisji zapewnia sekretariat
Komisji b´dàcy komórkà organizacyjnà Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów.

2. Koszty dzia∏ania Komisji sà pokrywane z bud˝e-
tu paƒstwa w cz´Êci dotyczàcej Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów.

Rozdzia∏ 3

Wojewódzkie komisje dialogu spo∏ecznego

Art. 16. 1. W województwach mogà byç tworzone
wojewódzkie komisje dialogu spo∏ecznego.

2. O utworzeniu wojewódzkiej komisji dialogu spo-
∏ecznego postanawia wojewoda na wspólny wniosek
co najmniej jednej z organizacji, o których mowa
w art. 6 ust. 1, oraz co najmniej jednej z organizacji,
o których mowa w art. 7 ust. 1.

3. Wojewoda postanawia o likwidacji wojewódzkiej
komisji dialogu spo∏ecznego, je˝eli o odwo∏anie swo-
ich przedstawicieli z jej sk∏adu wystàpià wszystkie z or-
ganizacji, o których mowa w art. 6 ust. 1, lub wszystkie
z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 1.

Art. 17. 1. Do w∏aÊciwoÊci wojewódzkiej komisji
dialogu spo∏ecznego nale˝y wyra˝anie opinii w spra-
wach obj´tych zakresem zadaƒ zwiàzków zawodowych
lub organizacji pracodawców b´dàcych w kompetencji
administracji rzàdowej i samorzàdowej z terenu woje-
wództwa.

2. Przyj´cie opinii, o której mowa w ust. 1, wymaga
zgody przedstawicieli wszystkich stron wojewódzkiej
komisji dialogu spo∏ecznego; je˝eli wojewódzka komi-
sja dialogu spo∏ecznego nie uzgodni wspólnej opinii,
ka˝dej ze stron wojewódzkiej komisji dialogu spo∏ecz-
nego przys∏uguje prawo wyra˝enia stanowiska w spra-
wie podlegajàcej opiniowaniu.

Art. 18. 1. W sk∏ad wojewódzkiej komisji dialogu
spo∏ecznego wchodzà przedstawiciele:

1) wojewody — jako strona rzàdowa,

2) organizacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 — jako
strona pracowników,

3) organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 1 — jako
strona pracodawców,

4) marsza∏ka województwa — jako strona samorzàdo-
wa.

2. Wojewódzka komisja dialogu spo∏ecznego mo˝e
zapraszaç do udzia∏u w posiedzeniach przedstawicieli
powiatów i gmin z terenu województwa.

3. Cz∏onków wojewódzkiej komisji dialogu spo∏ecz-
nego powo∏uje i odwo∏uje wojewoda, który wchodzi
w sk∏ad tej komisji jako jej przewodniczàcy.

4. Szczegó∏owe zasady i tryb dzia∏ania wojewódz-
kich komisji dialogu spo∏ecznego, a tak˝e ustalania ich
sk∏adu, w tym powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków
tych komisji, oraz ich uprawnienia zwiàzane z pracà
w komisji okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, Prezes Ra-
dy Ministrów po zasi´gni´ciu opinii organizacji, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1, oraz strony sa-
morzàdowej w Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu
Terytorialnego.
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5. Obs∏ug´ wojewódzkiej komisji dialogu spo∏ecz-
nego zapewnia biuro wojewódzkiej komisji dialogu
spo∏ecznego b´dàce komórkà organizacyjnà urz´du
wojewódzkiego.

Rozdzia∏ 4

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 19. W ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Paƒ-
stwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276,
z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 24, poz. 110
i Nr 106, poz. 496, z 1998 r. Nr 113, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 oraz z 2001 r. Nr 76,
poz. 809 i 811) w art. 6 w ust. 3 wyrazy „ogólnokrajowe
zwiàzki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federa-
cje) zwiàzków zawodowych oraz ogólnokrajowe orga-
nizacje mi´dzyzwiàzkowe” zast´puje si´ wyrazami „or-
ganizacje zwiàzkowe oraz organizacje pracodawców —
reprezentatywne 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)”.

Art. 20. W ustawie z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r.
o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 1991 r.
Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107,
poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547,
z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791,
z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118,
poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 123,
poz. 777, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 84, poz. 948 oraz
z 2001 r. Nr 3, poz. 18) w art. 37a w ust. 1 w pkt 4 wyra-
zy „Komisj´ Trójstronnà” zast´puje si´ wyrazami
„Trójstronnà Komisj´”.

Art. 21. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàz-
kach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organizacja zwiàzkowa, reprezentatywna w ro-

zumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospo-
darczych i wojewódzkich komisjach dialogu
spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080), zwanej
dalej «ustawà o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych», ma prawo opinio-
wania za∏o˝eƒ i projektów aktów prawnych w za-
kresie obj´tym zadaniami zwiàzków zawodo-
wych. Nie dotyczy to za∏o˝eƒ projektu bud˝etu
paƒstwa oraz projektu ustawy bud˝etowej, któ-
rych opiniowanie regulujà odr´bne przepisy.”;

2) w art. 20 w ust. 1 wyrazy „Ogólnokrajowa organi-
zacja mi´dzyzwiàzkowa, a tak˝e ogólnokrajowy
zwiàzek zawodowy reprezentatywny dla pracow-
ników wi´kszoÊci zak∏adów pracy majà prawo”
zast´puje si´ wyrazami „Organizacja zwiàzkowa,

reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodar-
czych, ma prawo”;

3) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organizacja zwiàzkowa, reprezentatywna w ro-

zumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych, ma prawo
wnieÊç rewizj´ nadzwyczajnà od orzeczeƒ Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego oraz od pra-
womocnych orzeczeƒ organów pozasàdowych
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych. Do rewizji nadzwyczajnej or-
ganizacji zwiàzkowej stosuje si´ odpowiednio
przepis art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja
1995 r. o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym
(Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515,
z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679,
Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853,
z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60,
poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49,
poz. 508 i 509 i Nr 98, poz. 1070).”

Art. 22. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organi-
zacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z 1996 r.
Nr 34, poz. 148, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 oraz z 2000 r.
Nr 60, poz. 700 i Nr 107, poz. 1127) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:
1) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sk∏adka na rzecz zwiàzków pracodawców,
o których mowa w ust. 1, zaliczana jest w kosz-
ty uzyskania przychodu do wysokoÊci okreÊlo-
nej rozporzàdzeniem Rady Ministrów.”;

2) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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), ma
prawo opiniowania za∏o˝eƒ i projektów aktów
prawnych w zakresie obj´tym zadaniami zwiàz-
ków pracodawców. Nie dotyczy to za∏o˝eƒ pro-
jektu bud˝etu paƒstwa oraz projektu ustawy
bud˝etowej, których opiniowanie regulujà od-
r´bne przepisy.”

Art. 23. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochro-
nie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci
pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87,
poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 137,
poz. 887 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 15:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Funduszu sk∏ada si´ z przedstawicieli:

1) organizacji pracodawców, reprezentatyw-
nych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw
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Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódz-
kich komisjach dialogu spo∏ecznego
(Dz. U. Nr 100, poz. 1080), zwanej dalej
«ustawà o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych»,

2) organizacji zwiàzkowych, reprezentatyw-
nych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej
Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodar-
czych,

powo∏ywanych w liczbie po jednym przed-
stawicielu ka˝dej z tych organizacji.”,

b) w ust. 8 wyrazy „3/4 g∏osów” zast´puje si´ wy-
razami „4/5 g∏osów”;

2) w art. 18 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmie-
nie:

„Stanowisko w sprawie wysokoÊci sk∏adki na Fun-
dusz Rada Funduszu uchwala wi´kszoÊcià 4/5 g∏o-
sów cz∏onków Rady.”

Art. 24. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U.
z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475 i Nr 89, poz. 973)
w art. 10:

1) w ust. 1 wyrazy „reprezentatywnych organizacji
zwiàzkowych, organizacji pracodawców, organów
administracji rzàdowej oraz” zast´puje si´ wyraza-
mi „organizacji zwiàzkowych i organizacji praco-
dawców — reprezentatywnych w rozumieniu usta-
wy 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), zwanej dalej «ustawà o Trójstronnej Ko-
misji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych», oraz
organów administracji rzàdowej i”;

2) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. W sk∏ad wojewódzkiej rady zatrudnienia wcho-

dzi marsza∏ek województwa, jako przewodni-
czàcy rady, oraz do 20 osób powo∏ywanych
spoÊród przedstawicieli wojewody i dzia∏ajà-
cych na terenie województwa:
1) wojewódzkich struktur ka˝dej organizacji

zwiàzkowej, reprezentatywnej w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych,

2) wojewódzkich struktur ka˝dej organizacji
pracodawców, reprezentatywnej w rozumie-
niu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych,

3) spo∏eczno-zawodowych organizacji rolni-
ków,

4) zwiàzków zawodowych rolników indywidu-
alnych,

5) izb rolniczych,
6) jednostek samorzàdu terytorialnego (woje-

wództwa, powiatów i gmin).
3. W sk∏ad powiatowej rady zatrudnienia wchodzi

starosta jako przewodniczàcy rady oraz do

16 osób powo∏ywanych spoÊród dzia∏ajàcych
na terenie powiatu:
1) terenowych struktur ka˝dej organizacji

zwiàzkowej, reprezentatywnej w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych,

2) terenowych struktur ka˝dej organizacji pra-
codawców, reprezentatywnej w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych,

3) spo∏eczno-zawodowych organizacji rolni-
ków,

4) zwiàzków zawodowych rolników indywidu-
alnych,

5) izb rolniczych,
6) jednostek samorzàdu terytorialnego (powia-

tu i gmin).”

Art. 25. W ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o nego-
cjacyjnym systemie kszta∏towania przyrostu przeci´t-
nych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 43,
poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 wyrazy „Komisja Trójstronna do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych, stanowiàca forum
wspó∏dzia∏ania naczelnych organów administracji
paƒstwowej, zwiàzków zawodowych i organizacji
pracodawców” zast´puje si´ wyrazami „Trój-
stronna Komisja do Spraw Spo∏eczno-Gospodar-
czych”;

2) w art. 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Ministrów, w terminie do 15 czerwca
ka˝dego roku, przedstawia Komisji Trój-
stronnej informacj´ o prognozowanych wiel-
koÊciach makroekonomicznych stanowià-
cych podstaw´ do opracowania projektu
ustawy bud˝etowej na rok nast´pny oraz
proponowany na nast´pny rok maksymalny
roczny wskaênik przyrostu przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia.”,

b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „oraz proponowany
maksymalny roczny wskaênik przyrostu prze-
ci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia”,

c) w ust. 3 wyrazy „31 sierpnia ka˝dego roku, usta-
la” zast´puje si´ wyrazami „10 wrzeÊnia ka˝de-
go roku, ustala, w drodze uchwa∏y,”.

Art. 26. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o sta-
tystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r.
Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. W sk∏ad Rady wchodzà, jako cz∏onko-

wie Rady, powo∏ane przez Prezesa Ra-
dy Ministrów osoby reprezentujàce:
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1) organy administracji rzàdowej —
pi´ç osób,

2) stron´ samorzàdowà w Komisji
Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Teryto-
rialnego — jedna osoba,

3) Narodowy Bank Polski — jedna oso-
ba,

4) organizacje spo∏eczne, samorzàd za-
wodowy i gospodarczy — trzy oso-
by,

5) organizacje pracodawców, reprezen-
tatywne w rozumieniu ustawy z dnia
6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji
do Spraw Spo∏eczno-Gospodar-
czych i wojewódzkich komisjach dia-
logu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100,
poz. 1080), zwanej dalej «ustawà
o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych» — po
jednej osobie z ka˝dej organizacji,

6) organizacje zwiàzkowe, reprezenta-
tywne w rozumieniu ustawy o Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo∏ecz-
no-Gospodarczych — po jednej oso-
bie z ka˝dej organizacji,

oraz dwóch ekspertów — po jednym
z zakresu nauk spo∏ecznych i ekono-
micznych.

2. W pracach Rady uczestniczy Prezes
G∏ównego Urz´du Statystycznego.”;

2) w art. 17 w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy „ust. 2”
zast´puje si´ wyrazami „ust. 1”.

Art. 27. W ustawie z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie
ustawy o zwiàzkach zawodowych oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 518 i z 1999 r.
Nr 1, poz. 6) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Kwota Êrodków pieni´˝nych b´dàcych
przedmiotem przej´cia przez Ogólnopol-
skie Porozumienie Zwiàzków Zawodowych
od Pe∏nomocnika Komisji do Sprawowania
Zarzàdu Majàtkiem b. Central Zwiàzko-
wych, wymieniona w protokole zdawczo-
-odbiorczym sporzàdzonym dnia 22 czerw-
ca 1985 r. w pozycji «IV. 5. Ârodki pieni´˝ne
w wysokoÊci» — pomniejszona o kwot´
Êrodków pieni´˝nych, wymienionà w tym
protokole w pozycji «VI. 4. 4) wp∏aty „Soli-
darnoÊci” Regiony» — podlega waloryza-
cji.

2. Waloryzacja, o której mowa w ust. 1, pole-
ga na podzieleniu kwoty podlegajàcej wa-
loryzacji, obliczonej zgodnie z ust. 1, przez
kwot´ przeci´tnego miesi´cznego wyna-
grodzenia w gospodarce uspo∏ecznionej
w grudniu 1981 r. okreÊlonà w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 22 listopada 1990 r. w sprawie przy-
gotowania do rewaloryzacji emerytur i rent

(Dz. U. Nr 83, poz. 484), a nast´pnie pomno-
˝eniu wyniku tego dzielenia przez kwot´
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodze-
nia w IV kwartale 2001 r. og∏oszonà przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801
i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2,
poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238,
Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz
z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85,
poz. 924 i Nr 89, poz. 968).

3. Kwota b´dàca wynikiem waloryzacji, o któ-
rej mowa w ust. 1 i 2, podlega podzia∏owi
po po∏owie pomi´dzy Niezale˝ny Samo-
rzàdny Zwiàzek Zawodowy «SolidarnoÊç»
i Ogólnopolskie Porozumienie Zwiàzków
Zawodowych.

4. Kwot´ nale˝nà w wyniku podzia∏u, o któ-
rym mowa w ust. 3, Ogólnopolskiemu Po-
rozumieniu Zwiàzków Zawodowych po-
mniejsza si´ o kwot´ Êrodków pieni´˝nych
przekazanych Ogólnopolskiemu Porozu-
mieniu Zwiàzków Zawodowych na podsta-
wie decyzji Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych ureguluje zobowiàzania Skarbu
Paƒstwa z tytu∏u waloryzacji, o której mo-
wa w ust. 1 i 2, wobec Niezale˝nego Samo-
rzàdnego Zwiàzku Zawodowego «Solidar-
noÊç» i Ogólnopolskiego Porozumienia
Zwiàzków Zawodowych — w kwotach wy-
nikajàcych z podzia∏u, o którym mowa
w ust. 3, oraz z pomniejszenia, o którym
mowa w ust. 4, zaokràglonych do pe∏nego
tysiàca z∏otych — w formie obligacji asymi-
lowanych do zerokuponowych obligacji
skarbowych sprzedawanych na przetargu
poprzedzajàcym uregulowanie tych zobo-
wiàzaƒ.

6. Uregulowanie zobowiàzaƒ, o których mo-
wa w ust. 5, nastàpi w terminie do dnia
30 kwietnia 2002 r.”

Art. 28. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i 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 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 43:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) pi´tnastu przedstawicieli organizacji poza-
rzàdowych, w tym:
a) po dwóch przedstawicieli ka˝dej organiza-

cji pracodawców, reprezentatywnej w ro-
zumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.
o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏ecz-
no-Gospodarczych i wojewódzkich komi-
sjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100,
poz. 1080), zwanej dalej «ustawà o Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Go-
spodarczych»,

b) po dwóch przedstawicieli ka˝dej organiza-
cji zwiàzkowej, reprezentatywnej w rozu-
mieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Cz∏onków Rady powo∏uje na wniosek Pe∏-

nomocnika, a w przypadku przedstawicieli,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, na wniosek
uprawnionych organizacji, minister w∏aÊci-
wy do spraw zabezpieczenia spo∏eczne-
go.”,

c) w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego mo˝e odwo∏aç cz∏onka Rady przed
up∏ywem kadencji:”;

2) w art. 50:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) siedmiu przedstawicieli organizacji pozarzà-
dowych, w tym:
a) po jednym przedstawicielu ka˝dej organi-

zacji pracodawców, reprezentatywnej
w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Ko-
misji do Spraw Spo∏eczno-Gospodar-
czych,

b) po jednym przedstawicielu ka˝dej organi-
zacji zwiàzkowej, reprezentatywnej w ro-
zumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji
do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Cz∏onków Rady Nadzorczej powo∏uje na

wniosek Pe∏nomocnika, a w przypadku
przedstawicieli, o których mowa w ust. 2
pkt 2, na wniosek uprawnionych organizacji,
minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego.”,

c) w ust. 4 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego mo˝e odwo∏aç cz∏onka Rady Nad-
zorczej przed up∏ywem kadencji:”.

Art. 29. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,
poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78,
poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118,
Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249

oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39,
poz. 459 i Nr 72, poz. 748) w art. 75 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza Zak∏adu jest powo∏ywana przez
Prezesa Rady Ministrów na pi´cioletnià kadencj´,
przy czym:
1) 3 cz∏onków, w tym przewodniczàcy Rady, po-

wo∏ywanych jest na wniosek ministra w∏aÊci-
wego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,
z∏o˝ony w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych,

2) po 1 cz∏onku jest powo∏ywanych na wniosek
ka˝dej organizacji pracodawców, reprezenta-
tywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-
∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komi-
sjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100,
poz. 1080), zwanej dalej «ustawà o Trójstronnej
Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych»,

3) po 1 cz∏onku jest powo∏ywanych na wniosek
ka˝dej organizacji zwiàzkowej, reprezentatyw-
nej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komi-
sji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych,

4) 1 cz∏onek jest powo∏ywany na wniosek ogólno-
krajowych organizacji emerytów i rencistów.”

Art. 30. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1999 r.
o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏owego poten-
cja∏u obronnego i modernizacji technicznej Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932,
z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 i z 2001 r. Nr 76, poz. 805)
w art. 15 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „Komisj´ Trójstron-
nà” zast´puje si´ wyrazami „Trójstronnà Komisj´ do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych.”

Art. 31. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏-
towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝eto-
wej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 i z 2001 r. Nr 85,
poz. 924) w art. 7 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w ust. 4 po wyrazie „uzgodni” dodaje si´ przecinek
i wyrazy „w drodze uchwa∏y,”;

2) w ust. 5 wyrazy „w ciàgu 35 dni od dnia przedsta-
wienia propozycji, o których mowa w ust. 2,” za-
st´puje si´ wyrazami „w terminie do dnia 20 lip-
ca”.

Art. 32. Kadencja Rady Ochrony Pracy, Rady Fun-
duszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych,
Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz wojewódzkich i po-
wiatowych rad zatrudnienia, a tak˝e Rady Statystyki,
Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepe∏-
nosprawnych, Rady Nadzorczej Paƒstwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych i Rady Nad-
zorczej Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych trwajàca
w dniu og∏oszenia ustawy up∏ywa z dniem 30 czerwca
2002 r.

Art. 33. 1. Do pierwszego sk∏adu Komisji Prezes Ra-
dy Ministrów powo∏a po pi´ciu przedstawicieli ka˝dej
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USTAWA

z dnia 20 lipca 2001 r.

o kredycie konsumenckim.

Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania
umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsu-
menta, który zawar∏ umow´ o kredyt konsumencki,
oraz obowiàzki przedsi´biorcy, który udzieli∏ kredytu
konsumenckiego.

Art. 2. 1. Przez umow´ o kredyt konsumencki rozu-
mie si´ umow´, na mocy której przedsi´biorca w zakre-
sie  swojej dzia∏alnoÊci, zwany dalej „kredytodawcà”,
udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumento-
wi kredytu w jakiejkolwiek postaci.

2. Za umow´ o kredyt konsumencki uwa˝a si´
w szczególnoÊci:

1) umow´ po˝yczki, 

2) umow´ kredytu w rozumieniu przepisów prawa
bankowego, 

3) umow´ o odroczeniu konsumentowi terminu spe∏-
nienia Êwiadczenia pieni´˝nego, 

4) umow´, na mocy której Êwiadczenie pieni´˝ne kon-
sumenta ma zostaç spe∏nione póêniej ni˝ Êwiad-
czenie kredytodawcy, 

5) umow´, na mocy której kredytodawca zobowiàza-
ny jest do zaciàgni´cia zobowiàzania wobec osoby
trzeciej, a konsument — do zwrotu kredytodawcy
spe∏nionego Êwiadczenia,

6) umow´, na mocy której kredytodawca zobowiàzu-
je si´ do udzielenia kredytu zwiàzanego z obowiàz-

kiem wniesienia przez konsumenta, w jakiejkol-
wiek formie, Êrodków pieni´˝nych oprocentowa-
nych poni˝ej stopy rynkowej lub nieoprocento-
wanych.

3. Ustaw´ stosuje si´ tak˝e do umów, na mocy któ-
rych spó∏dzielcza kasa oszcz´dnoÊciowo-kredytowa
w zakresie swojej dzia∏alnoÊci udziela lub daje przyrze-
czenie udzielenia swojemu cz∏onkowi kredytu w celu
bezpoÊrednio niezwiàzanym z dzia∏alnoÊcià gospodar-
czà.

4. Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera
umow´ z przedsi´biorcà w celu bezpoÊrednio niezwià-
zanym z dzia∏alnoÊcià gospodarczà.

Art. 3. 1. Ustawy nie stosuje si´ do umów o kredyt
konsumencki:

1) o wysokoÊci mniejszej ni˝ 500 z∏ i wi´kszej ni˝
80 000 z∏ albo równowartoÊci tych kwot w innej wa-
lucie ni˝ waluta polska, 

2) na mocy których termin sp∏aty kredytu nie przekra-
cza trzech miesi´cy,

3) na mocy których konsument nie jest zobowiàzany
do zap∏aty oprocentowania ani innych kosztów
zwiàzanych z udzieleniem lub sp∏atà kredytu kon-
sumenckiego.

2. Ustawy nie stosuje si´ tak˝e do umów o kredyt
konsumencki:

organizacji zwiàzkowej z wymienionych w art. 6 ust. 2
oraz ka˝dej organizacji pracodawców z wymienionych
w art. 7 ust. 2.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, regulamin Komisji, który b´dzie obowiàzy-
wa∏ do czasu uchwalenia regulaminu, o którym mowa
w art. 13.

Art. 34. Trójstronna Komisja do Spraw Spo∏eczno-
-Gospodarczych dzia∏a do dnia powo∏ania pierwszego
sk∏adu Komisji.

Art. 35. Ilekroç przepisy prawa odwo∏ujà si´ w ja-
kiejkolwiek formie do Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych albo Komisji Trójstronnej

do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych, nale˝y przez to
rozumieç odes∏anie do Komisji, o której mowa w ni-
niejszej ustawie.

Art. 36. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 1 mie-
siàca od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 21 i 22, art. 25 pkt 2 oraz art. 31, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 2 miesi´cy od dnia powo∏ania
pierwszego sk∏adu Komisji,

2) art. 16—19, 23, 24, 26, 28 i 29, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 lipca 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


