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Poz. 2056

2056
U S TA W A
z dnia 18 grudnia 2002 r.
o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach
dialogu spo∏ecznego.
Art. 1. W ustawie 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 oraz z 2002 r.
Nr 10, poz. 89) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do uk∏adów, o których mowa w ust. 4, stosuje
si´ przepisy art. 239—24113 Kodeksu pracy,
z wy∏àczeniem art. 2412 § 2 oraz art. 2419
§ 3—5.”;
2) 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) zrzeszajàce,
z zastrze˝eniem ust. 3, co najmniej
500 000 pracowników.
3. Organizacja zwiàzkowa ubiegajàca si´
o uznanie jej za reprezentatywnà organizacj´ 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, przedstawicieli zwiàzków zawodowych i organizacji zwiàzkowych
niespe∏niajàcych kryteriów okreÊlonych
w ust. 2 i 3 oraz przedstawicieli organizacji spo∏ecznych i zawodowych.”;
3) w art. 7:
a) uchyla si´ ust. 2,
b) w ust. 3 skreÊla si´ wyraz „równie˝”,
c) w ust. 4 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:
„Organizacja pracodawców ubiegajàca si´
o uznanie jej za reprezentatywnà organizacj´
pracodawców przy ustalaniu liczby pracowników, o której mowa w ust. 3, nie uwzgl´dnia

pracowników zatrudnionych przez tych spoÊród zrzeszanych pracodawców, którzy sà lub
w okresie roku przed z∏o˝eniem wniosku
o stwierdzenie reprezentatywnoÊci byli zrzeszeni w reprezentatywnej organizacji pracodawców majàcej przedstawicieli w sk∏adzie Komisji.”;
4) w art. 8:
a) w ust. 1 wyrazy „art. 6 ust. 3” zast´puje si´ wyrazami „art. 6 ust. 2”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Z wnioskami, o których mowa w ust. 1 i 2, organizacje zwiàzkowe i organizacje pracodawców wyst´pujà co 4 lata. Okres 4 lat liczy
si´ od dnia uprawomocnienia si´ uprzednio
wydanego orzeczenia.
4. Z up∏ywem 4 lat od uprawomocnienia si´
orzeczenia o stwierdzeniu reprezentatywnoÊci organizacja zwiàzkowa i organizacja pracodawców traci uprawnienia organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 6 i art. 7,
chyba ˝e udokumentuje Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych z∏o˝enie wniosku o ponowne
stwierdzenie reprezentatywnoÊci. W takim
przypadku organizacja ta zachowuje status
organizacji reprezentatywnej do czasu uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdu o ponownym stwierdzeniu reprezentatywnoÊci.”;
5) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do w∏aÊciwoÊci wojewódzkiej komisji dialogu
spo∏ecznego nale˝y wyra˝anie opinii w sprawach obj´tych zakresem zadaƒ zwiàzków zawodowych lub organizacji pracodawców b´dàcych w kompetencji administracji rzàdowej
i samorzàdowej z terenu województwa oraz
wyra˝anie opinii, o których mowa w art. 17b
ust. 1 i 4.”;
6) po art. 17 dodaje si´ art. 17a—17c w brzmieniu:
„Art. 17a. 1. Wojewódzka komisja dialogu spo∏ecznego mo˝e rozpatrywaç sprawy spo∏eczne lub gospodarcze powodujàce
konflikty mi´dzy pracodawcami i pracownikami, je˝eli uzna te sprawy za
istotne dla zachowania spokoju spo∏ecznego.
2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, mogà byç na piÊmie przedstawiane wojewódzkiej komisji dialogu spo∏ecznego
przez ka˝dà z jej stron, zwiàzki zawo-

Dziennik Ustaw Nr 240

— 15680 —

dowe i organizacje pracodawców niewchodzàce w sk∏ad wojewódzkiej komisji dialogu spo∏ecznego, organy administracji publicznej oraz strony, których konflikt dotyczy.

Poz. 2056 i 2057
Art. 17c. 1. Osobie z misjà dobrej woli na czas
prowadzenia misji dobrej woli przys∏uguje zwolnienie od pracy.
2. Osobie z misjà dobrej woli przys∏uguje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych przez nià kosztów przejazdu
i zakwaterowania okreÊlone w umowie zawartej przez t´ osob´ z wojewodà. Wynagrodzenie to nie mo˝e byç
wy˝sze od wynagrodzenia okreÊlonego dla mediatorów z listy mediatorów,
o którym mowa w przepisach dotyczàcych rozwiàzywania sporów zbiorowych.

Art. 17b. 1. W sprawach, o których mowa
w art. 17a, wojewódzka komisja dialogu spo∏ecznego wyra˝a opini´ lub podejmuje uchwa∏´ o koniecznoÊci wyznaczenia osoby z misjà dobrej woli,
którà b´dzie osoba z listy mediatorów,
o której mowa w przepisach o rozwiàzywaniu sporów zbiorowych, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. W wyjàtkowych przypadkach, je˝eli
wymaga tego interes spo∏eczny, przewodniczàcy wojewódzkiej komisji dialogu spo∏ecznego mo˝e samodzielnie
zadecydowaç o koniecznoÊci wyznaczenia osoby z misjà dobrej woli.
3. Z wnioskiem do ministra w∏aÊciwego
do spraw pracy o wyznaczenie osoby,
o której mowa w ust. 1, wyst´puje
przewodniczàcy wojewódzkiej komisji
dialogu spo∏ecznego.
4. Osoba z misjà dobrej woli pomaga
stronom, których konflikt dotyczy, w jego rozwiàzaniu. Je˝eli nie jest mo˝liwe
rozwiàzanie konfliktu, jego strony lub
osoba z misjà dobrej woli wyst´pujà
do wojewódzkiej komisji dialogu spo∏ecznego o wyra˝enie przez nià opinii.

3. Wynagrodzenie i koszty, o których
mowa w ust. 2, sà pokrywane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa przeznaczonych na dzia∏alnoÊç urz´du wojewódzkiego.”.
Art. 2. Organizacja, której przedstawiciele zostali
powo∏ani do sk∏adu Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, zachowuje status organizacji reprezentatywnej do dnia 31 grudnia 2005 r.
Art. 3. Do post´powaƒ o stwierdzenie reprezentatywnoÊci organizacji, wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

2057
USTAWA
z dnia 19 grudnia 2002 r.
o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych.
Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepisy ustawy nie majà zastosowania do autostrad p∏atnych budowanych i eksploatowanych na zasadach okreÊlonych przepisami o autostradach p∏atnych, z zastrze˝eniem art. 4a.”;
2) w art. 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 40% — na zadania, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 1, z zastrze˝eniem art. 4a,”;
3) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
mo˝e przekazaç cz´Êç Êrodków, o któ-

rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, na nabywanie nieruchomoÊci przeznaczonych pod budow´ autostrad p∏atnych.
2. W razie wystàpienia zagro˝enia w realizacji budowy autostrad p∏atnych z powodu braku Êrodków na nabywanie nieruchomoÊci, o których mowa w ust. 1,
minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, procentowy udzia∏ przekazywanej cz´Êci
Êrodków, o których mowa w art. 4 ust. 1
pkt 1, w wysokoÊci do 20%.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

