
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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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 finan-
sowaniu 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) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„2. Przepisy ustawy nie majà zastosowania do au-
tostrad p∏atnych budowanych i eksploatowa-
nych na zasadach okreÊlonych przepisami o au-
tostradach 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 na-
bywanie nieruchomoÊci przeznaczo-
nych pod budow´ autostrad p∏atnych.

2. W razie wystàpienia zagro˝enia w reali-
zacji budowy autostrad p∏atnych z po-
wodu braku Êrodków na nabywanie nie-
ruchomoÊci, o których mowa w ust. 1,
minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, pro-
centowy 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.
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