
Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstron-
nej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wo-
jewódzkich 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 repre-
zentujà przedstawiciele reprezentatyw-
nych organizacji zwiàzkowych.

2. Za reprezentatywne organizacje zwiàz-
kowe uznaje si´ ogólnokrajowe zwiàzki
zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia
(federacje) zwiàzków zawodowych
i ogólnokrajowe organizacje mi´dzy-
zwiàzkowe (konfederacje) zrzeszajàce,
z zastrze˝eniem ust. 3, co najmniej 
500 000 pracowników.

3. Organizacja zwiàzkowa ubiegajàca si´
o uznanie jej za reprezentatywnà organi-
zacj´ zwiàzkowà przy ustalaniu liczby
pracowników, o której mowa w ust. 2,
nie uwzgl´dnia pracowników zrzeszo-
nych w tych spoÊród jej organizacji
cz∏onkowskich, które sà lub w okresie ro-
ku przed z∏o˝eniem wniosku o stwierdze-
nie reprezentatywnoÊci by∏y zrzeszone
w reprezentatywnej organizacji zwiàzko-
wej majàcej przedstawicieli w sk∏adzie
Komisji.

4. Strona pracowników mo˝e zapraszaç do
udzia∏u w pracach Komisji, z g∏osem do-
radczym, przedstawicieli zwiàzków za-
wodowych i organizacji zwiàzkowych
niespe∏niajàcych kryteriów okreÊlonych
w ust. 2 i 3 oraz przedstawicieli organiza-
cji 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 pracowni-
ków, o której mowa w ust. 3, nie uwzgl´dnia

pracowników zatrudnionych przez tych spo-
Êród zrzeszanych pracodawców, którzy sà lub
w okresie roku przed z∏o˝eniem wniosku
o stwierdzenie reprezentatywnoÊci byli zrzesze-
ni w reprezentatywnej organizacji pracodaw-
ców majàcej przedstawicieli w sk∏adzie Komi-
sji.”;

4) w art. 8:

a) w ust. 1 wyrazy „art. 6 ust. 3” zast´puje si´ wy-
razami „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, or-
ganizacje zwiàzkowe i organizacje praco-
dawców 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 reprezentatywno-
Êci organizacja zwiàzkowa i organizacja pra-
codawców traci uprawnienia organizacji re-
prezentatywnej w rozumieniu art. 6 i art. 7,
chyba ˝e udokumentuje Prezydium Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Go-
spodarczych z∏o˝enie wniosku o ponowne
stwierdzenie reprezentatywnoÊci. W takim
przypadku organizacja ta zachowuje status
organizacji reprezentatywnej do czasu upra-
womocnienia si´ orzeczenia sàdu o ponow-
nym 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 spra-
wach obj´tych zakresem zadaƒ zwiàzków za-
wodowych lub organizacji pracodawców b´dà-
cych 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∏ecz-
nego mo˝e rozpatrywaç sprawy spo-
∏eczne lub gospodarcze powodujàce
konflikty mi´dzy pracodawcami i pra-
cownikami, je˝eli uzna te sprawy za
istotne dla zachowania spokoju spo-
∏ecznego.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, mo-
gà byç na piÊmie przedstawiane woje-
wódzkiej komisji dialogu spo∏ecznego
przez ka˝dà z jej stron, zwiàzki zawo-
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dowe i organizacje pracodawców nie-
wchodzàce w sk∏ad wojewódzkiej ko-
misji dialogu spo∏ecznego, organy ad-
ministracji publicznej oraz strony, któ-
rych konflikt dotyczy.

Art. 17b. 1. W sprawach, o których mowa
w art. 17a, wojewódzka komisja dialo-
gu spo∏ecznego wyra˝a opini´ lub po-
dejmuje uchwa∏´ o koniecznoÊci wy-
znaczenia osoby z misjà dobrej woli,
którà b´dzie osoba z listy mediatorów,
o której mowa w przepisach o rozwià-
zywaniu sporów zbiorowych, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. W wyjàtkowych przypadkach, je˝eli
wymaga tego interes spo∏eczny, prze-
wodniczàcy wojewódzkiej komisji dia-
logu spo∏ecznego mo˝e samodzielnie
zadecydowaç o koniecznoÊci wyzna-
czenia 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 je-
go 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.

Art. 17c. 1. Osobie z misjà dobrej woli na czas
prowadzenia misji dobrej woli przy-
s∏uguje zwolnienie od pracy.

2. Osobie z misjà dobrej woli przys∏ugu-
je wynagrodzenie oraz zwrot ponie-
sionych przez nià kosztów przejazdu
i zakwaterowania okreÊlone w umo-
wie zawartej przez t´ osob´ z wojewo-
dà. Wynagrodzenie to nie mo˝e byç
wy˝sze od wynagrodzenia okreÊlone-
go dla mediatorów z listy mediatorów,
o którym mowa w przepisach dotyczà-
cych rozwiàzywania sporów zbioro-
wych.

3. Wynagrodzenie i koszty, o których
mowa w ust. 2, sà pokrywane ze Êrod-
ków bud˝etu paƒstwa przeznaczo-
nych na dzia∏alnoÊç urz´du woje-
wódzkiego.”.

Art. 2. Organizacja, której przedstawiciele zostali
powo∏ani do sk∏adu Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy, zachowuje status organizacji re-
prezentatywnej do dnia 31 grudnia 2005 r.

Art. 3. Do post´powaƒ o stwierdzenie reprezenta-
tywnoÊci 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.
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