
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, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

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

„Art. 2a. 1. Wszystkie strony Komisji mogà wspól-
nie zawieraç porozumienia.

2. Przedmiotem porozumieƒ sà wzajem-
ne zobowiàzania stron s∏u˝àce realiza-
cji celów, o których mowa w art. 1
ust. 1 i 2.

3. Porozumienia okreÊlajà w szczególno-
Êci:

1) czas obowiàzywania, 

2) tryb dokonywania zmian treÊci,

3) tryb rozwiàzania,

4) przypadki wygaÊni´cia,

5) tryb rozstrzygania kwestii spornych.

Art. 2b. 1. Komisja mo˝e przekazaç spraw´ o za-
si´gu wojewódzkim, o której mowa
w art. 1 ust. 3 i art. 2 ust. 1, wojewódz-
kiej komisji dialogu spo∏ecznego.

2. W sprawie przekazania komisja podej-
muje uchwa∏´.”;

2) w art. 3:

a) ust. 1—4 otrzymujà brzmienie:

„1. Strona rzàdowa, w terminie do dnia 10 ma-
ja ka˝dego roku, przedstawia Komisji wst´p-
nà prognoz´ wielkoÊci makroekonomicz-
nych stanowiàcych podstaw´ do prac nad

projektem ustawy bud˝etowej na rok na-
st´pny.

2. Strony pracowników i pracodawców, w ter-
minie do dnia 20 maja ka˝dego roku, przed-
stawiajà wspólnà propozycj´ w sprawie
wzrostu w nast´pnym roku:

1) wynagrodzeƒ w gospodarce narodowej,
w tym w paƒstwowej sferze bud˝etowej
oraz u przedsi´biorców, a tak˝e minimal-
nego wynagrodzenia za prac´,

2) emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

3. W przypadku gdy w terminie, o którym mo-
wa w ust. 2, strony pracowników i praco-
dawców nie przedstawià wspólnej propozy-
cji, 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 mo-
wa w ust. 3, strona nie przedstawi propozy-
cji w sprawach, o których mowa w ust. 2,
propozycj´ w ka˝dej ze spraw mo˝e przed-
stawiç, w terminie do dnia 30 maja, ka˝da
z organizacji, której przedstawiciele repre-
zentujà stron´ w Komisji.”,

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Nieprzedstawienie propozycji, o której mo-
wa w ust. 4, oraz opinii, o których mowa
w ust. 8 i 12, w terminie wyznaczonym od-
powiednio w ka˝dym z tych przepisów lub
w terminie ustalonym przez Komisj´, ozna-
cza rezygnacj´ z prawa do ich wyra˝enia.”;

3) 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), 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 podmiotach gospodarki
narodowej, których podstawowy ro-
dzaj dzia∏alnoÊci jest okreÊlony
w wi´cej ni˝ w po∏owie sekcji Polskiej
Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD), o któ-
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USTAWA

z dnia 8 paêdziernika 2004 r.

o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach
dialogu spo∏ecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, ustaw´ z dnia 23 ma-
ja 1991 r. o zwiàzkach zawodowych, ustaw´ z dnia 23 ma-
ja 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 syste-
mie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ
u przedsi´biorców oraz o zmianie niektórych ustaw, usta-
w´ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych,
ustaw´ z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagro-
dzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie nie-
których ustaw, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie
do informacji publicznej, ustaw´ z dnia 10 paêdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac´.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10,
poz. 89 i Nr 240, poz. 2056.



rej 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 zwiàz-
kowej b´dàcych pracownikami za-
trudnionymi w podmiotach gospo-
darki narodowej, których podstawo-
wy 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´ zwiàzkowà przy ustalaniu
liczby pracowników, o której mowa
w ust. 2, nie uwzgl´dnia pracowni-
ków zrzeszonych w tych spoÊród jej
organizacji cz∏onkowskich, które sà
lub w okresie roku przed z∏o˝eniem
wniosku o stwierdzenie reprezenta-
tywnoÊci by∏y zrzeszone w reprezen-
tatywnej organizacji zwiàzkowej ma-
jàcej przedstawicieli w sk∏adzie Komi-
sji. 

4. Strona pracowników mo˝e zapraszaç
do udzia∏u w pracach Komisji, z g∏o-
sem doradczym, przedstawicieli
zwiàzków zawodowych i organizacji
zwiàzkowych niespe∏niajàcych kryte-
riów okreÊlonych w ust. 2 i 3 oraz
przedstawicieli organizacji spo∏ecz-
nych i zawodowych.”;

4) w art. 7 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dzia∏ajà w podmiotach gospodarki narodowej,
których podstawowy rodzaj dzia∏alnoÊci okre-
Êlony jest w wi´cej ni˝ w po∏owie sekcji Pol-
skiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD), o której
mowa w przepisach o statystyce publicznej.”;

5) art. 10 otrzymuje brzmienie:

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

2. Komisja podejmuje uchwa∏y na posie-
dzeniach plenarnych, je˝eli w g∏oso-
waniu 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´ na po-
siedzeniu plenarnym wymaga zgody
wszystkich bioràcych udzia∏ w g∏oso-
waniu, o którym mowa w ust. 2.

4. Komisja mo˝e, w drodze uchwa∏y, zde-
cydowaç o podj´ciu uchwa∏y w danej
sprawie w drodze korespondencyjne-
go g∏osowania strony rzàdowej 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
korespondencyjnego g∏osowania g∏os
w imieniu:

1) strony rzàdowej — oddaje przewod-
niczàcy Komisji,

2) organizacji, o których mowa w art. 6
ust. 1 i art. 7 ust. 1 — oddaje w∏aÊci-
wy statutowo organ tych organiza-
cji.

6. G∏osowanie korespondencyjne jest
wa˝ne, je˝eli wzi´∏y w nim udzia∏
wszystkie organizacje, o których mowa
w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1, oraz strona
rzàdowa.

7. Podj´cie uchwa∏y w drodze korespon-
dencyjnego g∏osowania wymaga zgo-
dy wszystkich bioràcych udzia∏ w g∏o-
sowaniu.

8. Posiedzenia Komisji odbywajà si´
w zale˝noÊci od potrzeb, nie rzadziej
jednak ni˝ raz na 2 miesiàce.

9. Komisja, w drodze uchwa∏y, mo˝e
przekazaç Prezydium Komisji rozpa-
trzenie sprawy nale˝àcej do jej kompe-
tencji, z wyjàtkiem zadaƒ, których re-
alizacja przez Komisj´ wynika z odr´b-
nych ustaw.”;

6) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezydium Komisji ustala program dzia∏ania
i harmonogram prac Komisji, porzàdek posie-
dzenia Komisji oraz rozpatruje sprawy przeka-
zane przez Komisj´.”;

7) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Do w∏aÊciwoÊci wojewódzkiej komisji
dialogu spo∏ecznego nale˝y wyra˝anie
opinii:

1) w sprawach obj´tych zakresem za-
daƒ zwiàzków zawodowych lub or-
ganizacji pracodawców b´dàcych
w kompetencji administracji rzàdo-
wej i samorzàdowej z terenu woje-
wództwa,

2) w sprawach, o których mowa
w art. 2b,

3) w sprawach, o których mowa
w art. 17b ust. 1 i 4.

2. Na wspólny wniosek strony pracowni-
ków i strony pracodawców marsza∏ek
województwa jest obowiàzany przed-
stawiç wojewódzkiej komisji dialogu
spo∏ecznego do zaopiniowania projekt
strategii rozwoju województwa.

3. Przyj´cie opinii, o której mowa w ust. 1
i 2, wymaga zgody przedstawicieli
wszystkich stron wojewódzkiej komisji
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dialogu spo∏ecznego; je˝eli wojewódz-
ka komisja dialogu spo∏ecznego nie
uzgodni wspólnej opinii, ka˝dej ze
stron wojewódzkiej komisji dialogu
spo∏ecznego przys∏uguje prawo wyra-
˝enia stanowiska w sprawie podlegajà-
cej opiniowaniu.

4. Opini´ w sprawie, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, wojewódzka komisja
dialogu spo∏ecznego przekazuje Komi-
sji.

5. Wszystkie strony wojewódzkiej komisji
dialogu spo∏ecznego mogà wspólnie
zawieraç porozumienia. Przedmiotem
porozumieƒ mogà byç wzajemne zo-
bowiàzania stron w sprawach obj´tych
zakresem ich dzia∏ania. Przepis art. 2a
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.3)) w art. 24117 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Reprezentatywnà organizacjà zwiàzkowà jest
ponadzak∏adowa organizacja zwiàzkowa:

1) reprezentatywna w rozumieniu ustawy
o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏ecz-
no-Gospodarczych i wojewódzkich komi-
sjach dialogu spo∏ecznego lub

2) zrzeszajàca co najmniej 10 % ogó∏u pra-
cowników obj´tych zakresem dzia∏ania
statutu, nie mniej jednak ni˝ dziesi´ç tysi´-
cy pracowników, lub

3) zrzeszajàca najwi´kszà liczb´ pracowni-
ków, dla których ma byç zawarty okreÊlony
uk∏ad ponadzak∏adowy.

§ 2. Z wnioskiem o stwierdzenie reprezentatyw-
noÊci ponadzak∏adowa organizacja zwiàzko-
wa, o której mowa w § 1 pkt 2 i 3, wyst´puje
do Sàdu Okr´gowego w Warszawie, który
wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie
30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, w trybie
przepisów Kodeksu post´powania cywilne-
go o post´powaniu nieprocesowym.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàz-
kach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854,
z póên. zm.4)) 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 ter-
min przedstawienia opinii nie krótszy jednak
ni˝ 30 dni. Termin ten mo˝e zostaç skrócony
do 21 dni ze wzgl´du na wa˝ny interes pu-
bliczny. Skrócenie terminu wymaga szcze-
gólnego uzasadnienia. Bieg terminu na
przedstawienie opinii liczy si´ od dnia na-
st´pujàcego po dniu dor´czenia za∏o˝eƒ al-
bo projektu wraz z pismem okreÊlajàcym
termin przedstawienia opinii. Nieprzedsta-
wienie opinii w wyznaczonym terminie
uwa˝a si´ za rezygnacj´ z prawa jej wyra˝e-
nia.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 21 w brzmieniu:

„21. Za∏o˝enia albo projekty aktów prawnych,
o których mowa w ust. 1, organy w∏adzy
i administracji rzàdowej oraz organy samo-
rzàdu terytorialnego przekazujà równie˝ na
odpowiedni adres elektroniczny wskazany
przez w∏aÊciwy organ statutowy zwiàzku,
nie póêniej ni˝ w dniu ich dor´czenia na pi-
Êmie.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie odrzucenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci
stanowiska zwiàzku, w∏aÊciwy organ admi-
nistracji rzàdowej lub samorzàdu terytorial-
nego informuje o tym zwiàzek na piÊmie,
podajàc uzasadnienie swojego stanowiska.
W razie rozbie˝noÊci stanowisk zwiàzek mo-
˝e przedstawiç swojà opini´ na posiedzeniu
w∏aÊciwej komisji sejmowej, senackiej lub
samorzàdu terytorialnego.”;

2) po art. 19 dodaje si´ art. 191 w brzmieniu:

„Art. 191. 1. Organizacja zwiàzkowa, reprezenta-
tywna w rozumieniu ustawy o Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo∏ecz-
no-Gospodarczych, ma prawo opinio-
wania dokumentów konsultacyjnych
Unii Europejskiej, w szczególnoÊci
bia∏ych ksiàg, zielonych ksiàg i komu-
nikatów, oraz projektów aktów praw-
nych Unii Europejskiej w zakresie za-
daƒ obj´tych zadaniami zwiàzków za-
wodowych.

2. Organy w∏adzy i administracji paƒ-
stwowej kierujà dokumenty konsulta-
cyjne Unii Europejskiej oraz projekty
aktów prawnych, o których mowa
w ust. 1, do odpowiednich w∏adz sta-
tutowych zwiàzku, okreÊlajàc termin
przedstawienia opinii.

3. Dokumenty konsultacyjne Unii Euro-
pejskiej oraz projekty aktów praw-
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3) 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, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.

4) 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.



nych, o których mowa w ust. 1, orga-
ny w∏adzy i administracji paƒstwowej
przekazujà na odpowiedni adres elek-
troniczny, wskazany przez w∏aÊciwy
organ statutowy zwiàzku.”;

3) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. 1. Pracodawca, na warunkach okreÊlo-
nych w umowie, jest obowiàzany udo-
st´pniç zak∏adowej organizacji zwiàz-
kowej pomieszczenia i urzàdzenia
techniczne niezb´dne do wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci zwiàzkowej w zak∏a-
dzie pracy.

2. Zak∏adowej organizacji zwiàzkowej
oraz pracodawcy przys∏uguje prawo
wystàpienia do sàdu pracy z roszcze-
niem wynikajàcym z niewykonania lub
nienale˝ytego wykonania umowy,
o której mowa w ust. 1.

3. Je˝eli warunki udost´pniania organi-
zacji zwiàzkowej pomieszczeƒ i urzà-
dzeƒ technicznych okreÊlajà postano-
wienia uk∏adu zbiorowego pracy, pra-
wo wystàpienia z roszczeniem, o któ-
rym mowa w ust. 2, przys∏uguje praco-
dawcy lub ka˝dej z organizacji zwiàz-
kowych, której postanowienia te doty-
czà.

4. Do post´powania w sprawach, o któ-
rych mowa w ust. 2 i 3, stosuje si´ od-
powiednio przepisy Kodeksu post´po-
wania cywilnego o post´powaniu z za-
kresu 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 Êwiadczenia pracy, o którym mo-
wa w art. 31 ust. 1, uwzgl´dnia si´ liczb´ cz∏on-
ków mi´dzyzak∏adowej organizacji zwiàzkowej
zatrudnionych u wszystkich pracodawców ob-
j´tych dzia∏aniem tej organizacji.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organi-
zacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z póên.
zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Zwiàzki pracodawców, ich federacje i kon-
federacje sà samorzàdne i niezale˝ne
w swej dzia∏alnoÊci statutowej od orga-
nów administracji rzàdowej, samorzàdu
terytorialnego oraz innych organizacji.”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Podstawowym zadaniem zwiàzków praco-
dawców, ich federacji i konfederacji jest

ochrona praw i reprezentowanie intere-
sów, w tym gospodarczych, zrzeszonych
cz∏onków wobec zwiàzków zawodowych,
organów w∏adzy i administracji rzàdowej
oraz organów samorzàdu terytorialnego.”;

3) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Organizacja pracodawców, reprezenta-
tywna 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,
z póên. zm.6)), zwanej dalej „ustawà
o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-
∏eczno-Gospodarczych”, ma prawo
opiniowania za∏o˝eƒ i projektów aktów
prawnych w zakresie praw i interesów
zwiàzków pracodawców. Nie dotyczy
to za∏o˝eƒ projektu bud˝etu paƒstwa
oraz projektu ustawy bud˝etowej, któ-
rych opiniowanie regulujà odr´bne
przepisy.

2. Organy w∏adzy i administracji rzàdo-
wej oraz organy samorzàdu terytorial-
nego sà obowiàzane zapewniç organi-
zacjom pracodawców wykonywanie
uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1,
na równych prawach ze zwiàzkami za-
wodowymi.”;

4) po art. 16 dodaje si´ art. 161 i art. 162 w brzmieniu:

„Art. 161. 1. Organizacja pracodawców, reprezen-
tatywna w rozumieniu ustawy o Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-
-Gospodarczych, ma prawo opiniowa-
nia dokumentów konsultacyjnych Unii
Europejskiej, w szczególnoÊci bia∏ych
ksiàg, zielonych ksiàg i komunikatów,
oraz projektów aktów prawnych Unii
Europejskiej w zakresie obj´tym zada-
niami zwiàzków pracodawców.

2. Organy w∏adzy i administracji paƒ-
stwowej kierujà dokumenty konsulta-
cyjne Unii Europejskiej oraz projekty
aktów prawnych Unii Europejskiej,
o których mowa w ust. 1, do odpo-
wiednich w∏adz statutowych zwiàzku,
okreÊlajàc termin przedstawienia opi-
nii.

3. Dokumenty konsultacyjne Unii Euro-
pejskiej oraz projekty aktów praw-
nych, o których mowa w ust. 1, orga-
ny w∏adzy i administracji paƒstwowej
przekazujà na odpowiedni adres elek-
troniczny, wskazany przez w∏aÊciwy
organ statutowy zwiàzku.

Art. 162. 1. Organizacja pracodawców, reprezen-
tatywna w rozumieniu ustawy o Trój-
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stronnej Komisji do Spraw Spo∏ecz-
no-Gospodarczych, 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 majà-
cych prawo inicjatywy ustawodaw-
czej, a wnioski dotyczàce innych ak-
tów prawnych — do organów upraw-
nionych do ich wydania.

3. Organ paƒstwowy, do którego zosta∏
skierowany wniosek, jest obowiàzany,
w terminie 30 dni, przedstawiç organi-
zacji pracodawców swoje stanowisko,
a w razie negatywnego stanowiska —
tak˝e jego uzasadnienie.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwià-
zywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236,
z póên. zm.7)) 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 mini-
stra w∏aÊciwego do spraw pracy
w uzgodnieniu z organizacjami zwiàz-
kowymi oraz organizacjami pracodaw-
ców reprezentatywnymi, w rozumie-
niu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-
-Gospodarczych i wojewódzkich komi-
sjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U.
Nr 100, poz. 1080, z póên. zm.8)).

2. Je˝eli strony sporu zbiorowego nie po-
rozumiejà si´ w ciàgu 5 dni w sprawie
wyboru mediatora, dalsze post´powa-
nie jest prowadzone z udzia∏em media-
tora 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, wa-
runki wynagradzania mediatorów z li-
sty, o której mowa w ust. 1, uwzgl´d-
niajàc czas trwania mediacji.”;

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

„5. W razie udokumentowanego braku Êrodków
na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2
i 4, na wniosek strony sporu zbiorowego, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw pracy pokrywa koszty
mediacji, z tym ˝e wynagrodzenie mediatora

jest pokrywane do wysokoÊci okreÊlonej w roz-
porzàdzeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 3.”.

Art. 6. 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, z póên.
zm.9)) w art. 3 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 3, Komi-
sja Trójstronna zmienia na wniosek przedsta-
wiciela 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 komi-
sjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100,
poz. 1080, z póên. zm.10)).”.

Art. 7. 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,
z póên. zm.11)) 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 organi-
zacji pracodawców, reprezentatywnej
w rozumieniu 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, z póên. zm.12)), zwanej dalej
„ustawà o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych”, 

b) po jednym przedstawicielu ka˝dej orga-
nizacji zwiàzkowej reprezentatywnej
w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Ko-
misji do Spraw Spo∏eczno-Gospodar-
czych,
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c) oÊmiu przedstawicieli innych ni˝ wymie-
nione w lit. a) i b) organizacji pozarzàdo-
wych.”,

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

„1a. W przypadku gdy w trakcie trwania kaden-
cji Rady organizacja pracodawców lub or-
ganizacja zwiàzkowa stanie si´ organizacjà
reprezentatywnà w rozumieniu ustawy
o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏ecz-
no-Gospodarczych, przedstawiciel tej or-
ganizacji wchodzi w sk∏ad Rady.”;

2) w art. 50: 

a) w ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) przedstawiciela ministra  w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych,”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawicieli organizacji pozarzàdowych,
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 orga-
nizacji zwiàzkowej reprezentatywnej
w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Ko-
misji do Spraw Spo∏eczno-Gospodar-
czych,

c) dwóch przedstawicieli innych ni˝ wymie-
nione w lit. a) i b) organizacji pozarzàdo-
wych.”, 

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy w trakcie trwania kaden-
cji Rady organizacja pracodawców lub or-
ganizacja zwiàzkowa stanie si´ organizacjà
reprezentatywnà w rozumieniu ustawy
o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏ecz-
no-Gospodarczych, przedstawiciel tej or-
ganizacji wchodzi w sk∏ad Rady.”. 

Art. 8. 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 póên. zm.13)) w art. 7 po ust. 5 dodaje si´
ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Terminy, o których mowa w ust. 2 i 5, Trójstronna
Komisja do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych
zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Mini-
strów w jej sk∏adzie, odpowiednio do zmiany ter-
minu dokonanej na podstawie art. 3 ust. 13 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, z póên. zm.14)).”.

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 otrzy-
muje brzmienie:

„2. Obowiàzane do udost´pnienia informacji publicz-
nej sà organizacje zwiàzkowe i pracodawców re-
prezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lip-
ca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-
∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach
dialogu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080,
z póên. zm.15)), oraz partie polityczne.”.

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. 6 w brzmie-
niu: 

„6. Terminy, o których mowa w ust. 2—5, Trójstronna
Komisja zmienia na wniosek przedstawiciela Ra-
dy 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-Gospodarczych
i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego
(Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z póên. zm.16)).”.

Art. 11. Zachowuje moc 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.

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,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 3 miesi´cy. 

Art. 13. 1. Kadencja Krajowej Rady Konsultacyjnej
do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych oraz Rady Nad-
zorczej Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych, rozpocz´ta przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, koƒczy si´ z up∏ywem okresu tej ka-
dencji.

2. W trakcie trwania kadencji, o której mowa
w ust. 1, w sk∏ad Krajowej Rady Konsultacyjnej do
Spraw Osób Niepe∏nosprawnych oraz Rady Nadzor-
czej Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe∏nosprawnych powo∏uje si´ przedstawiciela organi-
zacji pracodawców lub organizacji zwiàzkowej, która
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy spe∏nia ∏àcznie nast´-
pujàce warunki:
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1) posiada orzeczenie o stwierdzeniu reprezentatyw-
noÊci;

2) nie wchodzi w sk∏ad Krajowej Rady Konsultacyjnej
do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych oraz Rady
Nadzorczej Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych.

3. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji,
o której mowa w ust. 1, organizacja pracodawców lub
organizacja zwiàzkowa stanie si´ organizacjà repre-
zentatywnà, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca

2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-
-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu
spo∏ecznego, przedstawiciela tej organizacji powo∏uje
si´ w sk∏ad Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw
Osób Niepe∏nosprawnych oraz Rady Nadzorczej Paƒ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Dziennik Ustaw Nr 240 — 16966 — Poz. 2407, 2408 i 2409

2408

USTAWA

z dnia 8 paêdziernika 2004 r.

zmieniajàca ustaw´ o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) uchyla si´ art. 6;

2) w art. 9:

a) w pkt 1 uchyla si´ lit. a,

b) uchyla si´ pkt 2,

c) w pkt 3 uchyla si´ lit. a,

d) uchyla si´ pkt 4—9,

e) uchyla si´ pkt 10,

f) uchyla si´ pkt 12;

3) uchyla si´ art. 17;

4) u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy „Prezes
Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast” zast´pu-
je si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyra-
zami „minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”;

5) wyrazy „w Dzienniku Urz´dowym Urz´du Miesz-
kalnictwa i Rozwoju Miast” zast´puje si´ wyraza-
mi „w Dzienniku Urz´dowym ministra w∏aÊciwe-
go do spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z mocà od dnia 21 wrzeÊnia 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

2409

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 paêdziernika 2004 r.

w sprawie dodatkowych wymagaƒ dotyczàcych znakowania obuwia przeznaczonego 
do sprzeda˝y konsumentom1)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 grudnia
2003 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów (Dz. U.
Nr 229, poz. 2275) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie reguluje dodatkowe wyma-
gania dotyczàce znakowania obuwia, przeznaczo-
nego do sprzeda˝y konsumentom, ze wzgl´du na 

———————
1) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà przepisy dyrektywy 94/11/WE z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbli˝enia

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do etykietowania
materia∏ów u˝ywanych w g∏ównych cz´Êciach sk∏adowych obuwia przeznaczonego do sprzeda˝y konsumentom (Dz. Urz.
WE L 100 z 19.04.94, z póên. zm.).


