
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 

o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 

 

(druk nr 965) 

 

U S T A W A   z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 

1662) 

Art. 241
17

. 

§ 1. Reprezentatywną organizacją związkową jest ponadzakładowa organizacja związkowa: 

[1)   reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego lub] 

<1) reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. …)> 

2)   zrzeszająca co najmniej 10% ogółu pracowników objętych zakresem działania statutu, 

nie mniej jednak niż dziesięć tysięcy pracowników, lub 

3)   zrzeszająca największą liczbę pracowników, dla których ma być zawarty określony 

układ ponadzakładowy. 

§ 2. Z wnioskiem o stwierdzenie reprezentatywności ponadzakładowa organizacja 

związkowa, o której mowa w § 1 pkt 2 i 3, występuje do Sądu Okręgowego w Warszawie, 

który wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, w 

trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. 

§ 3. W przypadku stwierdzenia reprezentatywności ogólnokrajowej organizacji 

międzyzwiązkowej (konfederacji) z mocy prawa stają się reprezentatywne wchodzące w 

jej skład ogólnokrajowe związki zawodowe i zrzeszenia (federacje) związków 

zawodowych. 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 maja 1991 r. o ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 167 oraz z 2015 r. poz. 791) 

Art. 19. 

[1. Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach 
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dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych", ma prawo opiniowania 

założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków 

zawodowych. Nie dotyczy to założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy 

budżetowej, których opiniowanie regulują odrębne przepisy.] 

<1. Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 

(Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą o Radzie Dialogu Społecznego”, ma prawo 

opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami 

związków zawodowych. Nie dotyczy to założeń projektu budżetu państwa oraz 

projektu ustawy budżetowej, których opiniowanie regulują odrębne przepisy.> 

2. Organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego kierują 

założenia albo projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, do odpowiednich 

władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak 

niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes 

publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia. Bieg terminu na 

przedstawienie opinii liczy się od dnia następującego po dniu doręczenia założeń albo 

projektu wraz z pismem określającym termin przedstawienia opinii. Nieprzedstawienie 

opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia. 

2
1
. Założenia albo projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, organy władzy i 

administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego przekazują również na 

odpowiedni adres elektroniczny wskazany przez właściwy organ statutowy związku, nie 

później niż w dniu ich doręczenia na piśmie. 

3. W razie odrzucenia w całości lub w części stanowiska związku, właściwy organ 

administracji rządowej lub samorządu terytorialnego informuje o tym związek na piśmie, 

podając uzasadnienie swojego stanowiska. W razie rozbieżności stanowisk związek może 

przedstawić swoją opinię na posiedzeniu właściwej komisji sejmowej, senackiej lub 

samorządu terytorialnego. 

4. Związkom zawodowym przysługuje prawo wyrażania publicznie opinii na temat założeń 

lub projektów, o których mowa w ust. 1, w środkach masowego przekazu, w tym także w 

radio i telewizji. 
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Art. 19
1
. 

[1. Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do 

Spraw Społeczno-Gospodarczych, ma prawo opiniowania dokumentów konsultacyjnych 

Unii Europejskiej, w szczególności białych ksiąg, zielonych ksiąg i komunikatów, oraz 

projektów aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie zadań objętych zadaniami 

związków zawodowych.] 

<1. Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego, ma prawo opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii 

Europejskiej, w szczególności białych ksiąg, zielonych ksiąg i komunikatów, oraz 

projektów aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie zadań objętych zadaniami 

związków zawodowych.> 

2. Organy władzy i administracji państwowej kierują dokumenty konsultacyjne Unii 

Europejskiej oraz projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, do odpowiednich 

władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii. 

3. Dokumenty konsultacyjne Unii Europejskiej oraz projekty aktów prawnych, o których 

mowa w ust. 1, organy władzy i administracji państwowej przekazują na odpowiedni 

adres elektroniczny, wskazany przez właściwy organ statutowy związku. 

 

Art. 20.  

[1. Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do 

Spraw Społeczno-Gospodarczych, ma prawo występowania z wnioskami o wydanie lub 

zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami związku 

zawodowego. Wnioski dotyczące ustaw związek kieruje do posłów lub organów mających 

prawo inicjatywy ustawodawczej. W przypadku aktów prawnych niższego rzędu wnioski 

kieruje się do organów uprawnionych do ich wydania.] 

<1. Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego, ma prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy 

albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami związku 

zawodowego. Wnioski dotyczące ustaw związek kieruje do posłów lub organów 

mających prawo inicjatywy ustawodawczej. W przypadku aktów prawnych niższego 

rzędu wnioski kieruje się do organów uprawnionych do ich wydania.> 
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2. Organ państwowy, do którego został skierowany wniosek, obowiązany jest w terminie 30 

dni przedstawić związkowi zawodowemu swoje stanowisko, a w razie negatywnego 

stanowiska - także jego uzasadnienie. 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 maja 1991 r. o ORGANIZACJACH PRACODAWCÓW (Dz. U. Nr 

55, poz. 235, z późn. zm.) 

Art. 16. 

[1. Organizacja pracodawców, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach 

dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych", ma prawo opiniowania 

założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów związków pracodawców. 

Nie dotyczy to założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej, 

których opiniowanie regulują odrębne przepisy.] 

<1. Organizacja pracodawców, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 25 

czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą o Radzie Dialogu Społecznego”, 

ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i 

interesów związków pracodawców. Nie dotyczy to założeń projektu budżetu państwa 

oraz projektu ustawy budżetowej, których opiniowanie regulują odrębne przepisy.> 

2. Organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego są 

obowiązane zapewnić organizacjom pracodawców wykonywanie uprawnień, o których 

mowa w ust. 1, na równych prawach ze związkami zawodowymi. 

 

Art. 16
1
.  

[1. Organizacja pracodawców, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji 

do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ma prawo opiniowania dokumentów 

konsultacyjnych Unii Europejskiej, w szczególności białych ksiąg, zielonych ksiąg i 

komunikatów, oraz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie objętym 

zadaniami związków pracodawców.] 

<1. Organizacja pracodawców, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego, ma prawo opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii 
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Europejskiej, w szczególności białych ksiąg, zielonych ksiąg i komunikatów, oraz 

projektów aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie objętym zadaniami 

związków pracodawców.> 

2. Organy władzy i administracji państwowej kierują dokumenty konsultacyjne Unii 

Europejskiej oraz projekty aktów prawnych Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1, 

do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii. 

3. Dokumenty konsultacyjne Unii Europejskiej oraz projekty aktów prawnych, o których 

mowa w ust. 1, organy władzy i administracji państwowej przekazują na odpowiedni 

adres elektroniczny, wskazany przez właściwy organ statutowy związku. 

 

Art. 16
2
. 

[1. Organizacja pracodawców, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji 

do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ma prawo występowania z wnioskami o wydanie lub 

zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami 

organizacji pracodawców.] 

<1. Organizacja pracodawców, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego, ma prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy 

albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami organizacji 

pracodawców.> 

2. Wnioski dotyczące ustaw organizacja kieruje do posłów lub organów mających prawo 

inicjatywy ustawodawczej, a wnioski dotyczące innych aktów prawnych - do organów 

uprawnionych do ich wydania. 

3. Organ państwowy, do którego został skierowany wniosek, jest obowiązany, w terminie 30 

dni, przedstawić organizacji pracodawców swoje stanowisko, a w razie negatywnego 

stanowiska - także jego uzasadnienie. 

 

 

U S T A W A  z dnia 23 maja 1991 r. o ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 295) 

Art. 11. 

[1. Mediatora ustalają wspólnie strony sporu zbiorowego. Mediatorem może być osoba z listy 

ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami 

związkowymi oraz organizacjami pracodawców reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy 
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z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i 

wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.).] 

<1. Mediatora ustalają wspólnie strony sporu zbiorowego. Mediatorem może być osoba 

z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z 

organizacjami związkowymi oraz organizacjami pracodawców, reprezentatywnymi 

w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. …).> 

2. Jeżeli strony sporu zbiorowego nie porozumieją się w ciągu 5 dni w sprawie wyboru 

mediatora, dalsze postępowanie jest prowadzone z udziałem mediatora wskazanego, na 

wniosek jednej ze stron, przez ministra właściwego do spraw pracy z listy, o której mowa 

w ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

wynagradzania mediatorów z listy, o której mowa w ust. 1, uwzględniając czas trwania 

mediacji. 

 

 

U S T A W A  z dnia  7 września 1991 r. o SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.) 

Art. 24. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek ministra właściwego w 

zakresie zawodu, którego dotyczy wniosek, określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację 

zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i 

specjalności na potrzeby rynku pracy. 

2. Klasyfikacja zawodów, o której mowa w ust. 1, wskazuje także typy szkół 

ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, 

kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, zawody, w których nie wyodrębnia się 

kwalifikacji, wnioskodawcę oraz obszary kształcenia, do których są przypisane zawody, a 

także kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

[3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się opinię organizacji pracodawców 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do 

Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. 

Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.).] 
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<3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się opinię organizacji pracodawców, 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. …), zwanej dalej 

„ustawą o Radzie Dialogu Społecznego”.> 

4. Wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego może nastąpić 

wyłącznie w przypadku gdy żaden z zawodów ujętych w klasyfikacji nie obejmuje 

wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

1)   opis zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu, wraz ze zbiorem 

umiejętności zawodowych dla każdej kwalifikacji; 

2)   uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie; 

3)   nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności na 

potrzeby rynku pracy; 

4)   informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu. 

6. Właściwi ministrowie, o których mowa w ust. 1, mogą wspomagać materialnie i 

organizacyjnie szkoły i placówki kształcące w danym zawodzie w zakresie zajęć 

praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia 

zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. 

7. Stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze oraz inne organizacje gospodarcze 

mogą występować do właściwych ministrów z propozycją ustanawiania nowych zawodów 

szkolnictwa zawodowego. 

Art. 30. 

1. Kuratora oświaty powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. W przypadku odwołania kuratora oświaty wojewoda, z dniem 

odwołania kuratora, powierza pełnienie jego obowiązków wicekuratorowi oświaty. 

2. Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu. Konkurs 

ogłasza wojewoda najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia, w którym nastąpiło odwołanie 

kuratora. 

2a. Kandydatem na stanowisko kuratora oświaty może być nauczyciel mianowany lub 

dyplomowany mający wykształcenie wyższe magisterskie oraz posiadający co najmniej 7-

letni staż pracy w swoim zawodzie, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku 

wymagającym sprawowania nadzoru pedagogicznego. 
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2b. Konkurs na stanowisko kuratora oświaty przeprowadza komisja konkursowa powołana 

przez wojewodę. W skład komisji konkursowej wchodzą: 

1)   trzej przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

2)   trzej przedstawiciele wojewody; 

3)   dwaj przedstawiciele sejmiku województwa; 

[4)   po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych o zasięgu 

ogólnokrajowym, zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i 

wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. 

zm.).] 

<4)  po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych, 

zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie 

Dialogu Społecznego;> 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty, wzór ogłoszenia o konkursie, tryb 

pracy komisji konkursowej oraz sposób głosowania, a także możliwość unieważnienia 

konkursu w przypadku naruszenia przepisów dotyczących jego przeprowadzania, kierując 

się sprawnością i efektywnością prac komisji. 

4. Wicekuratorów oświaty powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek kuratora oświaty. 

 

Art. 31.  

1. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie 

oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w 

szczególności: 

1)  sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, 

innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, oraz kolegiami pracowników służb 

społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa; 

2)   wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie; 

3)   (uchylony); 

4)   współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 48; 
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5)   wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego: 

a)  w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół 

publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz 

szkół i placówek niepublicznych, 

b)  w stosunku do dyrektorów szkół - w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów; 

6)   realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek 

samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i 

lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa; 

6a)  (uchylony); 

6b)   (uchylony); 

[6c)  opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia 

nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach 

dialogu społecznego;] 

<6c) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia 

nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii 

związków zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie 

Dialogu Społecznego;> 

7)   organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy 

współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa; 

8)   współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi; 

9)  współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących 

diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie 

doskonalenia nauczycieli; 

10)  wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w 

szkołach; 

11)  współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania 

i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek; 
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12)  współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach 

dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu 

zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów; 

13)  koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na 

obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych; 

14)  wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w 

zakresie obronności. 

2. Programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w 

ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), a 

także programy rządowe, o których mowa w art. 90u, mogą określać zadania, które 

kurator oświaty wykonuje w imieniu wojewody. 

3.  Stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty nie można łączyć z mandatem radneg. 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 czerwca 1995 r. o STATYSTYCE PUBLICZNEJ (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 591, z późn. zm.) 

Art. 16. 

1. W skład Rady wchodzą, jako członkowie Rady, powołane przez Prezesa Rady Ministrów 

osoby reprezentujące: 

1)   organy administracji rządowej - pięć osób, 

2)   stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - jedna 

osoba, 

3)   Narodowy Bank Polski - jedna osoba, 

4)   organizacje społeczne, samorząd zawodowy i gospodarczy - trzy osoby, 

[5)   organizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 

r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich 

komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), zwanej dalej 

"ustawą o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych" - po jednej 

osobie z każdej organizacji, 

6)   organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji 

do Spraw Społeczno-Gospodarczych - po jednej osobie z każdej organizacji, 
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oraz dwóch ekspertów - po jednym z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych.] 

<5)  organizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. 

U. poz. …), zwanej dalej „ustawą o Radzie Dialogu Społecznego” – po jednej osobie z 

każdej organizacji, 

6) organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego – po jednej osobie z każdej organizacji,> 

2. W pracach Rady uczestniczy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 1997 r. o REHABILITACJI ZAWODOWEJ I 

SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. z 2011 

r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

Art. 43. 

1. Rada składa się z: 

1)   pięciu przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym jednego 

przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2)   pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; 

3)   przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym: 

[a)  po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw 

Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. 

Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o Trójstronnej Komisji do 

Spraw Społeczno-Gospodarczych", 

b)  po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w 

rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,] 

<a) po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców, 

reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 

…), zwanej dalej „ustawą o Radzie Dialogu Społecznego”, 

b) po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej, reprezentatywnej 

w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,> 
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c)  przedstawicieli innych niż wymienione w lit. a i b organizacji pozarządowych w 

liczbie równej przedstawicielom tych organizacji; przepis ust. 1a stosuje się 

odpowiednio. 

[1a. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady organizacja pracodawców lub 

organizacja związkowa stanie się organizacją reprezentatywną w rozumieniu ustawy o 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, przedstawiciel tej organizacji 

wchodzi w skład Rady.] 

<1a. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady organizacja pracodawców lub 

organizacja związkowa stanie się organizacją reprezentatywną w rozumieniu ustawy 

o Radzie Dialogu Społecznego, przedstawiciel tej organizacji wchodzi w skład 

Rady.> 

2. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na 

wniosek Pełnomocnika, a w przypadku członków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, na 

wniosek tych organizacji. 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może odwołać członka Rady 

przed upływem kadencji: 

1)   na jego wniosek; 

2)   na wniosek reprezentowanego przez niego organu lub organizacji; 

3)   na wniosek Pełnomocnika po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, którą członek 

Rady reprezentuje. 

4. Posiedzenia Rady są zwoływane przez jej przewodniczącego lub co najmniej 5 członków 

Rady nie rzadziej niż raz na kwartał oraz w każdym czasie na wniosek Pełnomocnika. 

5. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

Art. 50. 

1. Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd. 

2. Rada Nadzorcza składa się z: 

1)   Prezesa Rady Nadzorczej, którym jest Pełnomocnik; 

1a)  przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2)   przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym: 

[a)  po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w 

rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, 

b)  po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w 

rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,] 
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<a)  po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców, 

reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 

b) po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej, reprezentatywnej 

w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,> 

c)  dwóch przedstawicieli innych niż wymienione w lit. a i b organizacji 

pozarządowych. 

[2a. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady organizacja pracodawców lub 

organizacja związkowa stanie się organizacją reprezentatywną w rozumieniu ustawy o 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, przedstawiciel tej organizacji 

wchodzi w skład Rady.] 

<2a. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady organizacja pracodawców lub 

organizacja związkowa stanie się organizacją reprezentatywną w rozumieniu ustawy 

o Radzie Dialogu Społecznego, przedstawiciel tej organizacji wchodzi w skład 

Rady.> 

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje na wniosek Pełnomocnika, a w przypadku 

przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 pkt 2, na wniosek uprawnionych organizacji, 

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może odwołać członka Rady 

Nadzorczej przed upływem kadencji: 

1)   na jego wniosek; 

2)   na wniosek reprezentowanego podmiotu; 

3)   na wniosek Pełnomocnika, zaopiniowany przez reprezentowany podmiot. 

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata. 

6. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

1)   zatwierdzanie planów działalności i projektu planu finansowego Funduszu; 

2)   opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu, 

zgodnie z kierunkowymi założeniami polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych, określonymi przez Pełnomocnika; 

3)   zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach zaciągania przez Fundusz pożyczek; 

4)   (uchylony); 

5)   opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania każdego z zastępców 

Prezesa Zarządu; 

6)   dokonywanie kontroli i oceny działalności Zarządu; 
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7)   zatwierdzanie rocznych sprawozdań Funduszu; 

8)   składanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie 

do dnia 20 marca każdego roku, sprawozdań z działalności Funduszu. 

7. Obsługę Rady Nadzorczej sprawuje Biuro Funduszu. 

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady i tryb powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej, a 

także szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz 

wysokość ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady. 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 października 1998 r. o SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 i 689) 

 

Art. 75. 

1. Rada Nadzorcza Zakładu jest powoływana przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią 

kadencję, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, przy czym: 

1)   4 członków, w tym przewodniczący Rady, powoływanych jest na wniosek ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych; 

[2)   po 1 członku jest powoływanych na wniosek każdej z organizacji pracodawców, 

reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji 

do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego 

(Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o Trójstronnej Komisji 

do Spraw Społeczno-Gospodarczych"; 

3)   po 1 członku jest powoływanych na wniosek każdej organizacji związkowej, 

reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych;] 

<2) po 1 członku jest powoływanych na wniosek każdej z organizacji pracodawców, 

reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. …), 

zwanej dalej „ustawą o Radzie Dialogu Społecznego”; 

3) po 1 członku jest powoływanych na wniosek każdej organizacji związkowej, 

reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;> 
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4)   1 członek jest powoływany na wniosek ogólnokrajowych organizacji emerytów i 

rencistów. 

1a. Członek Rady Nadzorczej Zakładu może być odwołany przez Prezesa Rady Ministrów 

przed upływem kadencji w przypadku złożenia przez niego rezygnacji lub na wniosek 

organu albo organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę. 

1b. Prezes Rady Ministrów dokonuje uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Zakładu w trybie 

przewidzianym dla powołania. 

2. Do zadań Rady Nadzorczej Zakładu należy w szczególności: 

1)   uchwalanie regulaminu działania Zarządu Zakładu; 

2)   ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, z wyłączeniem Prezesa Zakładu; 

3)   okresowa ocena - w przyjętym przez siebie trybie - pracy Zarządu; 

4)   zatwierdzanie projektu rocznego planu finansowego Zakładu i sprawozdania z jego 

wykonania, a także rocznego sprawozdania z działalności Zakładu; 

5)   opiniowanie projektów planów finansowych FUS i FRD oraz sprawozdań z ich 

wykonania; 

6)   opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz 

zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie kierowanych do ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego; 

7)   (uchylony) 

8)   wybór biegłego rewidenta wykonującego badanie rocznego sprawozdania 

finansowego Zakładu, FUS i FRD 

9)   (uchylony) 

10)  (uchylony) 

11)  opiniowanie projektu statutu Zakładu. 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu; 

2)   regulamin i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Zakładu. 
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U S T A W A   z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o EMERYTURACH I RENTACH Z 

FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 748) 

 

Art. 89. 

1. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 

poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu 

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. 

2. Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 1, jest 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw 

domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. 

[3. Zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1, jest przedmiotem corocznych negocjacji, w ramach Trójstronnej Komisji 

do Spraw Społeczno-Gospodarczych, przeprowadzanych w czerwcu, w roku 

poprzedzającym waloryzację. 

4. Jeżeli Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych w terminie 14 dni od dnia 

przedstawienia przez stronę rządową partnerom społecznym informacji o 

prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym o wielkości wskaźnika 

inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 

następny uzgodni, w drodze uchwały, wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 3, 

wysokość tego zwiększenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski", w drodze komunikatu ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 

5. Jeżeli nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych w trybie określonym w ust. 3 i 4, Rada Ministrów określi w terminie 21 

dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia, o 

którym mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach 

makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do 

opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny.] 

<3. Zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1, jest przedmiotem corocznych negocjacji, w ramach Rady 
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Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym 

waloryzację. 

4. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez 

stronę rządową partnerom społecznym informacji o prognozowanych wielkościach 

makroekonomicznych, w tym o wielkości wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę 

do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny, uzgodni, w drodze 

uchwały, wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 3, wysokość tego zwiększenia 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”, w drodze komunikatu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 

5. Jeżeli nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Rady Dialogu Społecznego w trybie 

określonym w ust. 3 i 4, Rada Ministrów określi w terminie 21 dni od dnia 

zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia, o którym 

mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach 

makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do 

opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny.> 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze komunikatu, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 3 dni 

roboczych od dnia ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

komunikatu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 i 2, wskaźnik waloryzacji, biorąc pod 

uwagę wskaźniki, o których mowa w ust. 1 i 2, jak również wysokość zwiększenia, o 

którym mowa w ust. 3. 

 

 

U S T A W A  z dnia 7 października 1999 r. o WSPIERANIU RESTRUKTURYZACJI 

PRZEMYSŁOWEGO POTENCJAŁU OBRONNEGO I MODERNIZACJI TECHNICZNEJ 

SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2015 r. poz. 677) 

 

Art. 15. 

1. Postępowanie oddłużeniowe prowadzi się na podstawie umowy zawartej przez spółkę 

przemysłowego potencjału obronnego z wierzycielem, sporządzonej zgodnie z ustawą. 

Umowa określa sposób restrukturyzacji finansowej. 
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2. Przesłanką postępowania oddłużeniowego jest spełnienie przez spółkę przemysłowego 

potencjału obronnego, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2001 

r., następujących warunków: 

[1)   nieprzekroczenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ustalonego 

przez Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. na podstawie ustawy 

z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu 

przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 

z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.)
(2)

;] 

<1)  nieprzekroczenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 

ustalonego przez Radę Dialogu Społecznego na podstawie ustawy z dnia 16 

grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych 

wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 

r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.)> 

2)   niedokonywania darowizn, chyba że dotyczy to nieodpłatnego przekazania obiektów 

majątku nieprodukcyjnego przynoszącego straty lub darowizn z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

3)   nieudzielania poręczeń i gwarancji z wyjątkiem weksli i poręczeń związanych z 

obrotem towarowym z zagranicą, wystawionych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa celnego; 

4)   realizowania pozytywnie zaopiniowanego programu naprawczego, o którym mowa w 

art. 14 ust. 2 i 5; 

5)   regulowania, w uzgodnionych z wierzycielami terminach, bieżących zobowiązań z 

tytułu: podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, 

ubezpieczeń społecznych, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, a także z tytułu opłat i kar należnych Narodowemu Funduszowi 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

3. Z dniem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, wstrzymuje się wykonywanie 

zawartych wcześniej i niewykonanych umów, porozumień oraz decyzji dotyczących 

zobowiązań, o których mowa w art. 10 ust. 1, a postępowania egzekucyjne zawiesza się 

do dnia zakończenia postępowania oddłużeniowego. 



- 19 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4. W okresie prowadzenia postępowania oddłużeniowego nie stosuje się przepisów art. 5 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z późn. zm.)
(3)

. 

5. W przypadku gdy spółka przemysłowego potencjału obronnego przez trzy kolejne miesiące 

nie wykona zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w ust. 1, postępowanie 

oddłużeniowe umarza się, a objęte umową zobowiązania stają się wymagalne. 

6. O umorzeniu postępowania oddłużeniowego decyduje minister właściwy do spraw 

gospodarki, działając w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw Skarbu Państwa, 

finansów publicznych i środowiska. 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 grudnia 1999 r. o KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ W 

PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.) 

 

[Art. 7. 

1. Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, są 

corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych. 

2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedkłada Trójstronnej 

Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, a także ogólnokrajowym organizacjom 

związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej w celu 

wyrażenia opinii, propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w 

państwowej sferze budżetowej na rok następny. Wraz z tą propozycją Rada Ministrów 

przedkłada informację o: 

1)   prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto; 

2)   prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych; 

3)   prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w sektorze 

przedsiębiorstw; 

4)   prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej; 

5)   prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia; 

6)   prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej; 
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7)   wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników państwowej sfery 

budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. 

3. Nieprzedstawienie przez organizacje związków zawodowych opinii, w terminie 20 dni od 

dnia przedłożenia propozycji, uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia. 

4. Jeżeli Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uzgodni, w drodze 

uchwały, wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej 

sferze budżetowej, Rada Ministrów jest zobowiązana do uwzględnienia w projekcie 

ustawy budżetowej wynagrodzeń zapewniających osiągnięcie uzgodnionej wysokości 

wskaźników. 

5. Jeżeli w terminie do dnia 20 lipca nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Trójstronnej Komisji 

do Spraw Społeczno-Gospodarczych, Rada Ministrów przyjmie do projektu ustawy 

budżetowej średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej na rok następny, z tym że nie mogą być one niższe od wskaźników zawartych w 

propozycji, o której mowa w ust. 2. 

6. Terminy, o których mowa w ust. 2 i 5, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-

Gospodarczych zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie, 

odpowiednio do zmiany terminu dokonanej na podstawie art. 3 ust. 13 ustawy z dnia 6 

lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich 

komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.).] 

<Art. 7. 

1. Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 

2, są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. 

2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedkłada Radzie 

Dialogu Społecznego, a także ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych 

zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej w celu wyrażenia opinii, 

propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej na rok następny. Wraz z tą propozycją Rada Ministrów przedkłada 

informację o: 

1)  prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto; 

2)  prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych; 

3)  prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w 

sektorze przedsiębiorstw; 
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4)  prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej; 

5)  prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia; 

6)  prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej; 

7)  wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników państwowej 

sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. 

3. Nieprzedstawienie przez organizacje związków zawodowych opinii, w terminie 20 dni 

od dnia przedłożenia propozycji, uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia. 

4. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego uzgodni, w drodze uchwały, wysokość 

średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej, Rada Ministrów jest zobowiązana do uwzględnienia w projekcie ustawy 

budżetowej wynagrodzeń zapewniających osiągnięcie uzgodnionej wysokości 

wskaźników. 

5. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji nie nastąpi uzgodnienie 

stanowiska Rady Dialogu Społecznego, Rada Ministrów przyjmie do projektu 

ustawy budżetowej średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej 

sferze budżetowej na rok następny, z tym że nie mogą być one niższe od wskaźników 

zawartych w propozycji, o której mowa w ust. 2. 

6. Terminy, o których mowa w ust. 2, 3 i 5, Rada Dialogu Społecznego zmienia na 

wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie, odpowiednio do zmiany 

terminu dokonanej na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o 

Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 

…).> 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 listopada 2000 r. o UTWORZENIU POLSKIEJ AGENCJI 

ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804) 

 

Art. 6b. 

1. W zakresie realizacji zadań Agencja może udzielać pomocy finansowej: 

1)   przedsiębiorcom, pracownikom przedsiębiorców i osobom zamierzającym podjąć 

działalność gospodarczą; 

2)   podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego; 
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3)   podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub 

potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców; 

4)   jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom; 

5)   podmiotom działającym na rzecz innowacyjności; 

6)   partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

[7)   organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym reprezentatywnym w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw 

Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 

100, poz. 1080, z późn. zm.);] 

<7) organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym, reprezentatywnym w 

rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. …);> 

8)   jednostkom naukowym w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. 

o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049)
(1)

; 

9)   stowarzyszeniom z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. 

1a. Przez podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorców rozumie się w szczególności: 

1)   organ prowadzący szkołę lub placówkę działającą w systemie oświaty; 

2)   uczelnię; 

3)   jednostkę naukową; 

4)   inną osobę prawną, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową; 

5)   przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może mieć formę: 

1)   bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem"; 

2)   pożyczek; 

3)   finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za 

odpłatnością niższą od ceny rynkowej. 

3. Agencja nie może udzielić wsparcia ani pożyczki: 

1)   przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko 

mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe 
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albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych; 

2)   podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, niebędącemu osobą fizyczną, 

jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został 

skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1; 

3)   podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, który: 

a)  posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub 

b)  pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji albo 

postępowania upadłościowego, lub 

c)  naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją - przez okres 3 lat od dnia 

rozwiązania tej umowy. 

4)   podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, 

subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi. 

3a. Przepisu ust. 3 pkt 3 lit. a nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego zaległości z 

tytułu należności publicznoprawnych, ubiegającego się lub otrzymującego wsparcie lub 

pożyczkę na działanie określone w art. 6 ust. 1 pkt 10 lit. h, jeżeli przedsiębiorca ten 

zawarł porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo spłaca raty lub korzysta z 

odroczenia terminu płatności. 

4. Agencja może odmówić udzielenia wsparcia lub pożyczki podmiotowi, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawidłowego ich 

wykorzystania. 

4a. Agencja może odmówić udzielenia wsparcia lub pożyczki podmiotowi, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, jeżeli prowadziłoby to do obejścia zasad udzielenia wsparcia, w 

szczególności warunków podmiotowych, przeznaczenia, intensywności lub kwoty 

wsparcia. 

5. Wsparcie udzielone przez Agencję podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, 

przeznaczone na utworzenie lub powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z 

którego ten podmiot: 

1)   udziela pożyczek, zwanego dalej "funduszem pożyczkowym", lub 

2)   udziela poręczeń, zwanego dalej "funduszem poręczeniowym", lub 

3)   obejmuje akcje lub udziały w spółkach będących przedsiębiorcami we wczesnej fazie 

rozwoju, zwanego dalej "funduszem kapitału zalążkowego", lub 
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4)   dokonuje inwestycji w spółki będące mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi 

przedsiębiorcami, zwanego dalej "funduszem kapitału podwyższonego ryzyka" 

- uznaje się za wykorzystane w kwocie faktycznie wykorzystanej przez podmiot zgodnie z 

umową o udzielenie wsparcia, odpowiednio na udzielenie pożyczek, udzielenie 

poręczeń, objęcie akcji lub udziałów, bądź dokonywanie inwestycji. 

6. Wykorzystanie wsparcia, o którym mowa w ust. 5, powinno nastąpić w ciągu okresu 

ustalonego w umowie o udzielenie wsparcia, nie dłuższego niż 5 lat licząc od dnia 

przekazania kwoty wsparcia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5. Z upływem 

tego okresu podmiot zwraca Agencji niewykorzystaną kwotę wsparcia wraz z odsetkami 

wynikającymi z przechowywania tej kwoty na rachunku bankowym. 

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, który po zakończeniu obowiązywania 

umowy o udzielenie wsparcia, o której mowa w ust. 5, bez zgody Agencji zlikwidował 

fundusz pożyczkowy, fundusz poręczeniowy, fundusz kapitału zalążkowego lub fundusz 

kapitału podwyższonego ryzyka bądź zmienił zasady gospodarowania tymi funduszami, 

jest obowiązany wpłacić Agencji kwotę równą kwocie wykorzystanego wsparcia, 

powiększoną o odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych od dnia likwidacji 

funduszu albo zmiany zasad gospodarowania funduszem. 

8. Agencja udziela pomocy finansowej w drodze umowy, do której stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

9. Umowa, o której mowa w ust. 8, określa w szczególności: 

1)   szczegółowe przeznaczenie pomocy finansowej; 

2)   wielkość pomocy finansowej; 

3)   szczegółowe zasady wykorzystywania pomocy finansowej; 

4)   sposób wypłaty pomocy finansowej; 

5)   sposób nadzorowania przez Agencję wykorzystania pomocy finansowej; 

6)   warunki rozwiązania umowy; 

7)   warunki zwrotu pomocy finansowej; 

8)   w przypadku pomocy finansowej przeznaczonej na powiększenie funduszu, o którym 

mowa w ust. 5 - szczegółowe zasady gospodarowania funduszem. 

10. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, o 

którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w 

ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w drodze 
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rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję 

pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność realizacji celów 

w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz 

zapewnienia przejrzystości jej udzielania. 

10a. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, o 

którym mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję 

pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność realizacji celów 

w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz 

zapewnienia przejrzystości jej udzielania. 

11. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej niezwiązanej 

z programami operacyjnymi, uwzględniając konieczność realizacji celów określonych w 

programach, o których mowa w art. 4 ust. 1, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej 

pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania. 

12. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki: 

1)   udzielania pożyczek, 

2)   udzielania poręczeń, 

3)   obejmowania akcji lub udziałów 

- ze środków wsparcia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność efektywnego 

i skutecznego wykorzystania wsparcia oraz zapewnienia przejrzystości jego 

udzielania. 

13. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami klęski żywiołowej, uwzględniając konieczność 

szybkiego i skutecznego udzielenia tej pomocy oraz jej efektywnego wykorzystania. 

 

Art. 13. 

1. Rada liczy od 4 do 11 członków. 



- 26 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego i pozostałych członków Rady powołuje, z 

zastrzeżeniem ust. 3-6, oraz odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki spośród 

osób, które: 

1)   spełniają warunki określone w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstw państwowych(2), dotyczące kandydatów na członków rad 

nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz 

2)   posiadają doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji programów z zakresu, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1. 

[3. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw pracy, 

powołuje 2 członków Rady; we wniosku minister właściwy do spraw pracy uwzględnia 

kandydata spośród osób zgłoszonych przez organizacje pracodawców reprezentatywne w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.] 

<3. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw 

pracy, powołuje 2 członków Rady; we wniosku minister właściwy do spraw pracy 

uwzględnia kandydata spośród osób zgłoszonych przez organizacje pracodawców, 

reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.> 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, powołuje 1 członka Rady. 

4a. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego, powołuje 1 członka Rady. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ogólnopolskich organizacji 

zrzeszających organizacje przedsiębiorców, działających na podstawie: 

1)   ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z 

późn. zm.), 

2)   ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych 

przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770), 

3)   ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 

710 oraz z 2014 r. poz. 1662), 

powołuje 3 członków Rady. 
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6. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek współprzewodniczącego Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego reprezentującego samorząd terytorialny, 

któremu kandydata zgłaszają marszałkowie województw, powołuje 1 członka Rady. 

7. Do wniosków, o których mowa w ust. 3-6, powinny być dołączone kopie dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków określonych w ust. 2. 

8. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem powołania Przewodniczącego Rady i 

co najmniej 3 członków Rady. 

9. Do wynagrodzeń członków Rady stosuje się odpowiednio przepisy o wynagrodzeniach 

członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym 

akcjonariuszem. 

10. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Prezes. 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 września 2001 r. o DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662) 

Art. 4. 

1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne 

podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: 

1)   organy władzy publicznej; 

2)   organy samorządów gospodarczych i zawodowych; 

3)   podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa; 

4)   podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu 

terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne 

albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; 

5)   podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują 

zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w 

których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu 

gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów 

o ochronie konkurencji i konsumentów. 

[2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i 

pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej 

Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu 

społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), oraz partie polityczne.] 
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<2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i 

pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o 

Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 

…), oraz partie polityczne.> 

3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 

i 2, będące w posiadaniu takich informacji. 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 kwietnia 2002 r. o EUROPEJSKICH RADACH ZAKŁADOWYCH 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1146) 

Art. 8. 

1. W przypadku gdy pracownicy są zatrudnieni w Polsce w jednym zakładzie pracy 

wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu 

wspólnotowym, członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego reprezentujący 

pracowników polskich są wyznaczani przez reprezentatywną zakładową organizację 

związkową, a w przypadku jej braku - wybierani przez pracowników w liczbie określonej 

niniejszą ustawą lub ustawą innego państwa członkowskiego. 

2. Zakładowa organizacja związkowa jest reprezentatywna, jeżeli spełnia warunki określone 

w art. 241
25a

 § 1 Kodeksu pracy. Przepisy art. 241
25a

 § 3-5 Kodeksu pracy stosuje się 

odpowiednio. 

3. W przypadku gdy w zakładzie pracy działa kilka reprezentatywnych organizacji 

związkowych, wyznaczają one wspólnie członków specjalnego zespołu negocjacyjnego. 

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez reprezentatywne organizacje związkowe, 

członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wybierają pracownicy spośród kandydatów 

zgłoszonych przez te organizacje. 

4. Wybory członków specjalnego zespołu negocjacyjnego przez pracowników organizuje 

zarząd centralny, powiadamiając pracowników o terminie i sposobie ich przeprowadzenia 

w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy. Powiadomienie pracowników powinno 

nastąpić nie później niż na 14 dni przed dniem wyborów. 

[5. W terminie, o którym mowa w ust. 4, zarząd centralny zawiadamia o wyborach 

organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach 

dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.
4)

).] 
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<5. W terminie, o którym mowa w ust. 4, zarząd centralny zawiadamia o wyborach 

organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. 

U. poz. …).> 

6. Organizacje, o których mowa w ust. 5, mają prawo delegować swoich przedstawicieli do 

uczestniczenia w czynnościach związanych z przeprowadzeniem wyborów. 

7. Wybory są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

8. Wybory są ważne, jeżeli uczestniczyło w nich co najmniej 50% pracowników. 

9. W przypadku gdy w wyborach nie uczestniczyło co najmniej 50% pracowników, po 

upływie 3 miesięcy przeprowadza się ponowne wybory, które są ważne bez względu na 

liczbę uczestniczących w nich pracowników. 

10. W skład specjalnego zespołu negocjacyjnego wchodzą kandydaci, którzy otrzymają 

kolejno największą liczbę głosów. 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 października 2002 r. o MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA 

PRACĘ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, 

poz. 1314) 

Art. 1. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1)   "Trójstronna Komisja" - Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, o 

której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 

i Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89);] 

<1) „Rada Dialogu Społecznego” – Rada Dialogu Społecznego, o której mowa w ustawie 

z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. poz. …);> 

2)   "prognozowany wskaźnik cen" - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej; 

  3)   "wskaźnik cen" - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 

ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"; 
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3a)  
(1)

 "przeciętne wynagrodzenie" - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 

gospodarce narodowej, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"; 

  4)   "prognozowany wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia" - średnioroczny wskaźnik 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyjęty do opracowania projektu 

ustawy budżetowej; 

  5)   "wydatki gospodarstw domowych" - przeciętne w roku miesięczne wydatki na jedną 

osobę na towary i usługi konsumpcyjne dla 20% osób o najniższych dochodach w 

gospodarstwach domowych pracowników, uzyskane z prowadzonego przez Główny 

Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych; 

  6)   "wskaźnik udziału dochodów z pracy najemnej" - przeciętny w roku udział dochodów z 

pracy najemnej w wydatkach gospodarstwa domowego dla 20% osób o najniższych 

dochodach w gospodarstwach domowych pracowników, uzyskany z prowadzonego przez 

Główny Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych; 

  7)   "przeciętna liczba osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie" - przeciętna w roku 

liczba osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie dla 20% osób o najniższych 

dochodach w gospodarstwach domowych pracowników, uzyskana z prowadzonego przez 

Główny Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych; 

  8)   "rok następny" - rok, na który ustala się wysokość minimalnego wynagrodzenia; 

  [9)   "rok poprzedni" - rok poprzedzający rok, w którym odbywają się negocjacje 

Trójstronnej Komisji.] 

<9) „rok poprzedni” – rok poprzedzający rok, w którym odbywają się negocjacje Rady 

Dialogu Społecznego;> 

[Art. 2. 

1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej "minimalnym 

wynagrodzeniem", jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji. 

2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Trójstronnej 

Komisji: 

  1)   propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z 

terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia, zgodnie z art. 3; 

  2)   informację o wskaźniku cen w roku poprzednim; 

  3)   informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku 

przeciętnego wynagrodzenia; 
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3a)  
(2)

 wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym 

odbywają się negocjacje; 

  4)   informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim; 

  5)   informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie 

osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim; 

  6)   informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim 

według rodzajów działalności; 

  7)   informację o poziomie życia różnych grup społecznych; 

  8)   informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu 

państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności 

utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia; 

  9)   
(3)

 wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto. 

3. Trójstronna Komisja, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa w ust. 2, 

uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie do dnia 15 

lipca każdego roku. 

4. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze 

obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku. 

5. Jeżeli Trójstronna Komisja nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, Rada Ministrów ustala wysokość 

minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany tej wysokości, w 

drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku. Wysokość 

minimalnego wynagrodzenia ustalona przez Radę Ministrów nie może być niższa od 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1. 

6. 
(4)

 Terminy, o których mowa w ust. 2-5, Trójstronna Komisja zmienia na wniosek 

przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie, odpowiednio do zmiany terminu 

dokonanej na podstawie art. 3 ust. 13 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji 

do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. 

U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.).] 

<Art. 2. 

1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej „minimalnym 

wynagrodzeniem”, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu 

Społecznego. 



- 32 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie 

Dialogu Społecznego: 

1) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z 

terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia, zgodnie z art. 3; 

2) informację o wskaźniku cen w roku poprzednim; 

3) informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku 

przeciętnego wynagrodzenia; 

4) wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym 

odbywają się negocjacje; 

5) informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim; 

6) informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej 

liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim; 

7) informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku 

poprzednim według rodzajów działalności; 

8) informację o poziomie życia różnych grup społecznych; 

9) informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji 

budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i 

konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia; 

10) wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto. 

3. Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa w 

ust. 2, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji. 

4. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze 

obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego 

roku. 

5. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, 

wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, Rada Ministrów ustala 

wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany 

tej wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego 

roku. Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalona przez Radę Ministrów nie 

może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 

pkt 1. 
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6. Terminy, o których mowa w ust. 2–5, Rada Dialogu Społecznego zmienia na wniosek 

przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie, odpowiednio do zmiany terminu 

dokonanej na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.> 

 

Art. 5. 

 1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 2, jest ustalana w taki 

sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w 

stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Jeżeli w roku poprzednim prognozowany wskaźnik cen różni się od wskaźnika cen, przy 

ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym uwzględnia się 

wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok, na który jest ustalane 

minimalne wynagrodzenie, skorygowaną wskaźnikiem weryfikacyjnym, o którym mowa 

w ust. 3. 

3. Wskaźnik weryfikacyjny otrzymuje się przez podzielenie wskaźnika cen w roku 

poprzednim przez prognozowany wskaźnik cen w roku poprzednim. 

[4. 
(6)

 Jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego 

wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym 

mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3a, stopień wzrostu, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się 

dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego 

brutto.] 

<4. Jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego 

wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o 

którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4, stopień wzrostu, o którym mowa w ust. 1, 

zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu 

produktu krajowego brutto.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 listopada 2002 r. o SĄDZIE NAJWYŻSZYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 

499 oraz z 2014 r. poz. 504, 1031 i 1081)  

Art. 60. 

§ 1. Jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego 

ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może 
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przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie Sądowi Najwyższemu w składzie siedmiu 

sędziów lub innym odpowiednim składzie. 

[§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Rzecznik Praw 

Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej właściwości, Rzecznik 

Praw Dziecka, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik 

Ubezpieczonych.] 

<§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Rzecznik Praw 

Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej właściwości, 

Rzecznik Praw Dziecka, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, 

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Ubezpieczonych.> 

 

 

U S T A W A    z dnia 22 maja 2003 r. o NADZORZE UBEZPIECZENIOWYM I 

EMERYTALNYM ORAZ RZECZNIKU UBEZPIECZONYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 

290 i 1717) 

Art. 25. 

1. Rada Ubezpieczonych jest organem opiniodawczo-doradczym Rzecznika. 

2. Radę Ubezpieczonych powołuje na wniosek Rzecznika - na okres jego kadencji - minister 

właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zabezpieczenia społecznego, spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty 

wymienione w ust. 3. 

3. W skład Rady Ubezpieczonych wchodzą przedstawiciele: 

1)   reprezentantów samorządu terytorialnego w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego - 2 członków; 

2)   krajowych organizacji konsumenckich - 2 członków; 

3)   ogólnokrajowych organizacji pracodawców - 2 członków; 

4)   Rzecznika Praw Obywatelskich - 2 członków; 

[5)   każdej z organizacji związkowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 

lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i 

wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.) - 

po 2 członków;] 



- 35 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<5) każdej z organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z 

dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego (Dz. U. poz. …);> 

6)   najliczniejszej organizacji emeryckiej - 1 członek. 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, może odwołać członka Rady 

Ubezpieczonych, po zasięgnięciu opinii podmiotu, który zgłosił go do uczestnictwa w 

Radzie Ubezpieczonych. 

5. Odwołanie członka Rady Ubezpieczonych przed upływem kadencji Rzecznika może 

nastąpić wyłącznie z następujących przyczyn: 

1)   złożenia rezygnacji; 

2)   niewypełniania obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6 

miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

3)   rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych 

lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, 

uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę 

kapitałową lub osób przez nie uposażonych; 

4)   rażącego naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw; 

5)   skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. 

6. Rada Ubezpieczonych działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez 

Rzecznika regulamin. 

7. Członkom Rady Ubezpieczonych nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jej 

posiedzeniach. 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 listopada 2003 r. o ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 

2015 r. poz. 114 i 693) 

[Art. 19. 

1. W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, o której mowa w art. 18 ust. 1, Rada 

Ministrów, do dnia 15 maja, przedstawia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych: 

1)   propozycje wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2; 
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2)   propozycje wysokości świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia 

pielęgnacyjnego; 

3)   wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin; 

4)   informację o realizacji świadczeń rodzinnych za okres od poprzedniej weryfikacji, w 

tym liczbę osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz wydatki na ten cel w 

poszczególnych latach; 

5)   informację o sytuacji dochodowej rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu. 

2. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, po otrzymaniu propozycji i 

informacji Rady Ministrów, uzgadnia wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 

oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości 

świadczenia pielęgnacyjnego, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku 

kalendarzowego. 

3. Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2009 r. nie może być niższa niż 40% 

wartości koszyka żywnościowego dla danej grupy wieku ustalonej w badaniach progu 

wsparcia dochodowego rodzin. 

4. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie uzgodni w 

terminie, o którym mowa w ust. 2, wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz 

w art. 15b ust. 2, oraz wysokości świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości 

świadczenia pielęgnacyjnego, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kwoty, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokość świadczeń 

rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, w terminie do dnia 15 

sierpnia danego roku, na poziomie nie niższym niż wynika to z propozycji, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1 i 2. 

5. Wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokość 

świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, ogłasza się 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze 

obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 sierpnia roku, w którym 

przeprowadza się weryfikację.] 

<Art. 19. 

1. W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, o której mowa w art. 18 ust. 1, 

Rada Ministrów, do dnia 15 maja, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego: 

1)  propozycje wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b 

ust. 2; 
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2) propozycje wysokości świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości 

świadczenia pielęgnacyjnego; 

3) wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin; 

4) informację o realizacji świadczeń rodzinnych za okres od poprzedniej 

weryfikacji, w tym liczbę osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz wydatki 

na ten cel w poszczególnych latach; 

5) informację o sytuacji dochodowej rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu. 

2. Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji Rady Ministrów, 

uzgadnia wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, 

oraz wysokość świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia 

pielęgnacyjnego, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego. 

3. Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2009 r. nie może być niższa niż 40% 

wartości koszyka żywnościowego dla danej grupy wieku ustalonej w badaniach 

progu wsparcia dochodowego rodzin. 

4. W przypadku gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, 

oraz wysokości świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia 

pielęgnacyjnego, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kwoty, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysokość świadczeń 

rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, w terminie do 

dnia 15 sierpnia danego roku, na poziomie nie niższym niż wynika to z propozycji, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

5. Wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz 

wysokość świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia 

pielęgnacyjnego, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do 

dnia 15 sierpnia roku, w którym przeprowadza się weryfikację.> 

 

 

 

 

 



- 38 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A   z dnia 12 marca 2004 r. o POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 163 i 693) 

Art. 9. 

1. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań 

progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i 

Spraw Socjalnych. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób ustalania progu interwencji socjalnej, zakres potrzeb niezbędnych do egzystencji, 

minimalny zakres wydatków, okres oraz źródło danych, z jakiego przyjmuje się wysokość 

cen towarów i usług, uwzględniając poziom wydatków gospodarstw domowych z I 

kwintyla rozkładu dochodów, których wydatki należy uwzględnić w badaniu progu 

interwencji socjalnej. 

3. [W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, Rada Ministrów do dnia 15 maja 

przedstawia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych:] 

 <W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, Rada Ministrów do dnia 15 maja 

przedstawia Radzie Dialogu Społecznego:> 

1)   propozycję kwot kryteriów dochodowych; 

2)   informację o realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za okres od 

poprzedniej weryfikacji, obejmującą liczbę świadczeniobiorców, liczbę świadczeń i 

ogólną kwotę wydatków na świadczenia. 

[4. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uzgadnia kryteria dochodowe w 

terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.] 

<4. Rada Dialogu Społecznego uzgadnia kryteria dochodowe w terminie do dnia 

15 czerwca danego roku kalendarzowego.> 

5. Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, 

na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kwoty 

minimalnego i maksymalnego świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie 

wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 

pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 

1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, a także maksymalna 

kwota zasiłku stałego ulegają zmianie w terminach weryfikacji kryteriów dochodowych o 



- 39 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

50% sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i 

kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. 

6. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego ulega zmianie w terminach weryfikacji kryteriów 

dochodowych o 25% sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby samotnie 

gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zweryfikowane 

kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, do dnia 15 lipca w roku, w 

którym przeprowadza się weryfikację. 

[8. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie uzgodni w 

przewidzianym terminie kryteriów dochodowych, Rada Ministrów ustala, nie niższe niż w 

przedstawionej propozycji, kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, w 

drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 lipca danego roku.] 

<8. W przypadku gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w przewidzianym terminie 

kryteriów dochodowych, Rada Ministrów ustala nie niższe niż w przedstawionej 

propozycji kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, w drodze 

rozporządzenia, w terminie do dnia 15 lipca danego roku.> 

8a. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, obowiązują 

od dnia 1 października roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja. 

[9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedkłada corocznie do dnia 15 

kwietnia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych informację o 

wysokości minimum egzystencji ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Jeśli 

w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej i kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie będzie równa lub 

niższa niż minimum egzystencji, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych 

może wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o zweryfikowanie kwot kryteriów 

dochodowych. W takim przypadku ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.] 

<9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedkłada corocznie do 

dnia 15 kwietnia Radzie Dialogu Społecznego informację o wysokości minimum 

egzystencji ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Jeśli w danym roku 

kalendarzowym kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i 

kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie będzie równa lub niższa niż 

minimum egzystencji, Rada Dialogu Społecznego może wystąpić do Rady Ministrów 
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z wnioskiem o zweryfikowanie kwot kryteriów dochodowych. W takim przypadku 

ust. 1–8 stosuje się odpowiednio.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o PROMOCJI ZATRUDNIENIA I 

INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i 357) 

 

Art. 3. 

1. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej są realizowane na podstawie uchwalanego przez Radę Ministrów 

Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, zawierającego zasady realizacji 

Europejskiej Strategii Zatrudnienia, zwanego dalej "Krajowym Planem Działań", oraz w 

oparciu o inicjatywy samorządu gminy, powiatu, województwa i partnerów społecznych. 

2. Projekt Krajowego Planu Działań przygotowuje minister właściwy do spraw pracy przy 

współudziale w szczególności: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego. 

3. Krajowy Plan Działań określa w szczególności: 

1)   cele i kierunki działań zgodne z priorytetami polityki państwa w dziedzinie rynku 

pracy; 

2)   przewidywaną wysokość środków finansowych, w tym Funduszu Pracy oraz budżetu 

państwa, na dofinansowanie działań wynikających z Krajowego Planu Działań; 

3)   wskaźniki efektywności Krajowego Planu Działań. 

[4. Samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań, uwzględniając strategie 

rozwoju województwa, w tym w zakresie polityki społecznej, o których mowa w przepisach 

o samorządzie województwa i przepisach o pomocy społecznej, przygotowuje corocznie 

regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, określający priorytetowe grupy 

bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia - po zasięgnięciu opinii powiatów 

wchodzących w skład województwa oraz wojewódzkiej komisji dialogu społecznego, o 

której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, 

z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o Trójstronnej Komisji".] 
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<4. Samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań, uwzględniając 

strategie rozwoju województwa, w tym w zakresie polityki społecznej, o których 

mowa w przepisach o samorządzie województwa i przepisach o pomocy społecznej, 

przygotowuje corocznie regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, określający 

priorytetowe grupy bezrobotnych i osób wymagających wsparcia – po zasięgnięciu 

opinii powiatów wchodzących w skład województwa oraz wojewódzkiej rady dialogu 

społecznego, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. …), zwanej dalej 

„ustawą o Radzie Dialogu Społecznego”.> 

5. Rada Ministrów w ramach Krajowego Planu Działań może przyjąć rządowe programy 

promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, mające na celu aktywizację 

zawodową bezrobotnych. 

6. (uchylony) 

Art. 22. 

1. Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw 

pracy w sprawach polityki rynku pracy oraz organem stanowiącym w zakresie ustalania 

priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS, o której mowa w art. 109 ust. 2e. 

2. Wojewódzkie rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi marszałka 

województwa w sprawach polityki rynku pracy. 

3. Powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach 

polityki rynku pracy. 

4. Do zakresu działania Rady Rynku Pracy należy w szczególności: 

1)   inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i 

rozwoju zasobów ludzkich; 

2)   opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań oraz okresowych sprawozdań z jego 

realizacji; 

3)   opiniowanie przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, 

wzoru podziału środków KFS i planu ich wydatkowania; 

4)   ustalanie w układzie branżowym i regionalnym dodatkowych priorytetów 

wydatkowania środków z rezerwy KFS oraz decydowanie o przeznaczeniu tych 

środków zgodnie z przyjętymi priorytetami; 

5)   opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena 

racjonalności gospodarki środkami tego funduszu; 
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6)   realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w 

razie niewypłacalności pracodawcy; 

7)   opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 

5. Do zakresu działania wojewódzkich rad rynku pracy należy w szczególności: 

1)   inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia 

w województwie; 

2)   ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy; 

3)   opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego 

realizacji; 

4)   opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów 

powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących 

promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie 

opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków 

Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich 

wykorzystania; 

5)   składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków 

kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie; 

6)   ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz 

przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach 

zatrudnienia; 

7)   delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata 

na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy; 

8)   opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy; 

9)   opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców; 

[10)  współpraca z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w 

zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i 

rozwoju rynku pracy.] 

<10) współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w szczególności w 

zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i 

rozwoju rynku pracy.> 

6. Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy stosuje się odpowiednio przepisy ust. 5. 

7. Powiatowe rady rynku pracy opiniują: 
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1)   celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności: 

a)  liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób, 

b)  zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność 

kosztową i zatrudnieniową, 

c)  koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć; 

2)   proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych; 

3)   celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, 

biorąc pod uwagę w szczególności: 

a)  kryteria doboru bezrobotnych, 

b)  zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. 

 

Art. 23. 

[1. W skład Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez ministra właściwego do 

spraw pracy spośród przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych i organizacji 

pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, oraz 

jeden przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, reprezentujący 

stronę samorządową. 

2. W skład wojewódzkiej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez marszałka 

województwa spośród działających na terenie województwa wojewódzkich struktur każdej 

organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym 

związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji 

pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. 

3. W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród 

działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i 

organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej 

Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych 

rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących 

się statutowo problematyką rynku pracy.] 

<1. W skład Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez ministra właściwego 

do spraw pracy spośród przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych i 

organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie 
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Dialogu Społecznego, oraz jeden przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu Terytorialnego, reprezentujący stronę samorządową. 

2. W skład wojewódzkiej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez 

marszałka województwa spośród działających na terenie województwa 

wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-

zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników 

indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się 

statutowo problematyką rynku pracy. 

3. W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę 

spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji 

związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o 

Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym 

związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji 

pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.> 

4. Członków rad rynku pracy, o których mowa w ust. 1-3, powołuje się spośród kandydatów 

zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa odpowiednio w ust. 1-3, zgodnie 

z następującym trybem: 

1)   minister właściwy do spraw pracy (marszałek województwa, starosta) w formie 

pisemnej zwraca się do organów i organizacji, o których mowa w ust. 1-3, o 

zgłoszenie kandydata do rady rynku pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia 

otrzymania zaproszenia; 

2)   do zgłoszenia organy i organizacje załączają opisy kariery zawodowej kandydata oraz 

informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy. 

5. Minister właściwy do spraw pracy (marszałek województwa, starosta) informuje organy i 

organizacje, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o 

terminie posiedzenia inaugurującego. 

6. Minister właściwy do spraw pracy (marszałek województwa, starosta) może powoływać w 

skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu 

terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. 

7. Minister właściwy do spraw pracy (marszałek województwa, starosta) może zapraszać do 

udziału w posiedzeniach rady rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i 
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instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu 

rozstrzygnięć. 

8. Rady rynku pracy, o których mowa w ust. 1-3, wybierają spośród swoich członków 

przewodniczącego na czas trwania kadencji. 

9. W przypadku gdy powiatowy urząd pracy realizuje zadania z zakresu promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na obszarze 

przekraczającym granice powiatu, tworzy się jedną powiatową radę rynku pracy, która 

jest powoływana przez starostę sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem 

pracy w porozumieniu ze starostą powiatu dotującego. 

10. Członek rady rynku pracy może zostać odwołany: 

1)   na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady; 

2)   z inicjatywy odpowiednio ministra właściwego do spraw pracy, marszałka 

województwa lub starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które 

zgłosiły jego kandydaturę na członka rady. 

11. Kadencja rad rynku pracy trwa 4 lata. 

12. Ze środków Funduszu Pracy mogą być finansowane koszty szkoleń członków rad rynku 

pracy. 

13. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb 

działania rad rynku pracy oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad, mając na 

względzie zapewnienie efektywnego dialogu społecznego. 

14. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w 

posiedzeniach rady rynku pracy. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do 

wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia 

za urlop wypoczynkowy. 

15. Na wniosek członków rady rynku pracy zamieszkałych poza miejscowością, w której 

odbywają się obrady rady, koszty ich przejazdów są refundowane ze środków Funduszu 

Pracy odpowiednio przez ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa 

lub starostę, w wysokości i na zasadach określonych dla podróży krajowej w przepisach w 

sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

 

Art. 66c. 

1. Marszałek województwa inicjuje programy regionalne. 
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[2. Programy regionalne mogą być inicjowane na wniosek starostów, wojewódzkiej rady 

rynku pracy albo wojewódzkiej komisji dialogu społecznego.] 

<2. Programy regionalne mogą być inicjowane na wniosek starostów, wojewódzkiej rady 

rynku pracy albo wojewódzkiej rady dialogu społecznego.> 

3. Program regionalny jest inicjowany na podstawie diagnozy sytuacji na rynku pracy 

dokonanej na podstawie analiz i prognoz dotyczących w szczególności: 

1)   sytuacji bezrobotnych na rynkach pracy województwa, powiatów i gmin; 

2)   zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje na regionalnym rynku pracy; 

3)   mobilności siły roboczej. 

4. Program regionalny obejmuje co najmniej jeden z priorytetów przyjętych do realizacji w 

ramach regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia, zgodny z priorytetami polityki 

państwa w dziedzinie rynku pracy przedstawionymi w Krajowym Planie Działań. 

5. Program regionalny jest realizowany przez wojewódzki urząd pracy w porozumieniu z 

powiatowymi urzędami pracy. 

6. Na podstawie diagnozy sytuacji na rynku pracy wojewódzki urząd pracy określa grupy 

bezrobotnych, dla których jest konieczne przygotowanie programu regionalnego, oraz 

dokonuje wyboru powiatów o najwyższym udziale tych bezrobotnych w ogólnej liczbie 

bezrobotnych w powiecie. 

7. Wojewódzki urząd pracy przekazuje powiatowym urzędom pracy przewidzianym do 

udziału w programie regionalnym założenia programu regionalnego, obejmujące w 

szczególności: 

1)   diagnozę sytuacji na wojewódzkim rynku pracy, z uwzględnieniem sytuacji w 

poszczególnych powiatach i gminach; 

2)   wykaz powiatów proponowanych do objęcia programem regionalnym; 

3)   proponowaną: 

a)  liczbę i strukturę uczestników programu regionalnego w poszczególnych 

powiatach, 

b)  wysokość środków Funduszu Pracy w przeliczeniu na jednego uczestnika 

programu regionalnego, 

c)  wysokość środków Funduszu Pracy dla poszczególnych powiatów; 

4)   oczekiwane wskaźniki efektywności programu regionalnego dla poszczególnych 

powiatów. 
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8. Po akceptacji założeń programu regionalnego przez starostę powiatowy urząd pracy 

przygotowuje propozycję działań, którymi zostaną objęci uczestnicy programu 

regionalnego w powiecie. 

9. Wojewódzki urząd pracy we współpracy z powiatowym urzędem pracy: 

1)   uzgadnia zakres działań, którymi zostaną objęci uczestnicy programu regionalnego, 

oraz przewidywane wskaźniki efektywności programu regionalnego dla powiatu; 

2)   dokonuje analizy czynników mogących wpłynąć negatywnie na efektywność 

programu regionalnego w powiecie oraz uzgadnia propozycję działań niezbędnych do 

podjęcia w przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji programu regionalnego w 

powiecie. 

10. Podstawą wdrożenia programu regionalnego jest porozumienie zawarte pomiędzy 

wojewódzkim urzędem pracy a powiatowymi urzędami pracy, które określa w 

szczególności: 

1)   wykaz powiatów, na których terenie będzie realizowany program regionalny, i 

uzasadnienie wyboru tych powiatów; 

2)   liczbę i strukturę uczestników programu regionalnego, ogółem i odrębnie dla 

poszczególnych powiatów; 

3)   zakres działań planowanych do realizacji w ramach programu regionalnego w 

poszczególnych powiatach; 

4)   koszt programu regionalnego, ogółem i odrębnie dla poszczególnych powiatów oraz 

źródła finansowania; 

5)   wskaźniki efektywności, ogółem dla programu regionalnego i odrębnie dla 

poszczególnych powiatów; 

6)   czynniki mogące wpłynąć negatywnie na efektywność programu regionalnego oraz 

działania niezbędne do podjęcia w przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji 

programu regionalnego. 

11. Programy regionalne są finansowane ze środków Funduszu Pracy, o których mowa w art. 

109 ust. 2a, oraz mogą być wspierane innymi środkami. 

12. Marszałek województwa monitoruje realizację programu regionalnego w poszczególnych 

powiatach, w tym wdrażanie działań niezbędnych do podjęcia w przypadku wystąpienia 

zagrożenia realizacji programu regionalnego. 
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U S T A W A   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o NARODOWYM PLANIE ROZWOJU (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1448 i 1856) 

Art. 39. 

1. Prezes Rady Ministrów na wniosek Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia 

Wspólnoty powołuje, w drodze zarządzenia, Komitet Monitorujący Plan. 

2. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty albo jej przedstawiciel 

przewodniczy Komitetowi Monitorującemu Plan. 

3. Komitet Monitorujący Plan: 

1)   wyraża opinie i wnioski w zakresie dostosowań i zmian w kierunkach i sposobach 

realizacji Planu; 

2)   rozpatruje i zatwierdza, przed przedłożeniem Radzie Ministrów, roczne sprawozdania 

i sprawozdanie końcowe, o których mowa w art. 49; 

3)   monitoruje przebieg oraz ocenia efektywność i skuteczność realizacji Planu; 

4)   zgłasza Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty propozycje zmian 

w ramach poszczególnych programów operacyjnych, które ułatwią osiągnięcie celów 

Planu lub usprawnią zarządzanie pomocą, w tym zarządzanie finansowe; 

5)   opiniuje zgłoszone przez Instytucję Zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty 

propozycje przesunięć środków między programami i priorytetami w ramach Planu; 

6)   zajmuje się innymi sprawami zgłoszonymi przez przewodniczącego albo członków 

Komitetu Monitorującego Plan. 

4. W skład Komitetu Monitorującego Plan wchodzą: 

1)   ze strony rządowej - po jednym przedstawicielu: 

a)  instytucji zarządzających, 

b)  właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej Planem, którzy 

nie pełnią funkcji instytucji zarządzających programami, 

c)  instytucji płatniczej, 

d)  ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej, 

e)  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

f)  (uchylona); 

2)   ze strony samorządowej: 

a)  marszałkowie województw albo ich przedstawiciele, 
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b)  przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, o 

których mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w 

Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), zwanych dalej 

"ogólnopolskimi organizacjami"; 

3)   przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych: 

[a)  organizacji pracowników i organizacji pracodawców wyłonionych na podstawie 

ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, 

poz. 1080, z późn. zm.),] 

<a) organizacji związkowych i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w 

rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. …),> 

b)  organizacji pozarządowych - wskazanych przez Radę Działalności Pożytku 

Publicznego, 

c)  środowiska naukowego - wskazanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

5. Organ powołujący Komitet Monitorujący Plan powinien zapewnić, aby przedstawiciele: 

1)   strony samorządowej - stanowili 1/3 składu; 

2)   partnerów społecznych i gospodarczych - stanowili 1/3 składu. 

6. W posiedzeniach Komitetu Monitorującego Plan mogą uczestniczyć w charakterze 

obserwatorów: 

1)   wojewodowie albo ich przedstawiciele; 

2)   przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli; 

3)   przedstawiciel Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; 

4)   przedstawiciel kontroli skarbowej; 

5)   przedstawiciel Związku Banków Polskich; 

6)   przedstawiciel Komisji Europejskiej; 

7)   przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

7. Jeżeli zakres omawianych spraw tego wymaga, w obradach Komitetu Monitorującego Plan, 

na pisemne zaproszenie przewodniczącego, mogą uczestniczyć, bez prawa do głosowania, 

eksperci oraz przedstawiciele innych instytucji lub grup społecznych i zawodowych. 

8. Komitet Monitorujący Plan jest powoływany na okres realizacji Planu. 
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9. Posiedzenie Komitetu Monitorującego Plan zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na 

6 miesięcy. 

10. Tryb pracy Komitetu Monitorującego Plan określa regulamin, którego projekt 

przygotowuje Przewodniczący Komitetu Monitorującego Plan, przyjęty zwykłą 

większością głosów na pierwszym posiedzeniu przez Komitet Monitorujący Plan. 

11. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty zapewnia obsługę 

administracyjną prac Komitetu Monitorującego Plan. 

 

Art. 42. 

1. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej powołuje, w drodze 

zarządzenia, komitet monitorujący program, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3. 

2. W skład komitetu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą: 

1)   ze strony rządowej - przedstawiciele: 

a)  Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, 

b)  instytucji zarządzającej programem, 

c)  właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej programem, 

którzy nie pełnią funkcji instytucji zarządzającej albo instytucji pośredniczącej, 

d)  instytucji pośredniczącej, jeżeli została wyznaczona, 

e)  instytucji płatniczej; 

2)   ze strony samorządu terytorialnego przedstawiciele: 

a)  konwentu marszałków, 

b)  ogólnopolskich organizacji; 

3)   przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych: 

[a)  organizacji pracowników i organizacji pracodawców wyłonionych na podstawie 

ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego,] 

<a) organizacji związkowych i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w 

rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucjach dialogu społecznego,> 

b)  organizacji pozarządowych - wskazanych przez Radę Działalności Pożytku 

Publicznego, 

c)  środowiska naukowego - wskazanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 
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3. W posiedzeniach komitetu, o którym mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć w charakterze 

obserwatorów: 

1)   wojewodowie albo ich przedstawiciele; 

2)   przedstawiciele instytucji wdrażających; 

3)   przedstawiciele beneficjentów; 

4)   przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 39 ust. 6 pkt 2 i 4-7. 

4. Komitet monitorujący program, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, finansowany z 

publicznych środków krajowych: 

1)   rozpatruje i zatwierdza kryteria wyboru projektów w ramach każdego działania; 

2)   rozpatruje i zatwierdza uzupełnienie programu oraz propozycje jego zmian; 

3)   okresowo bada postęp w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów, określonych w 

programie i uzupełnieniu programu; 

4)   bada rezultaty realizacji programu, w tym osiągnięcie celów programu wyznaczonych 

dla poszczególnych działań; 

5)   rozpatruje i zatwierdza przygotowane przez instytucję zarządzającą programem 

sprawozdania okresowe, roczne oraz sprawozdanie końcowe, o których mowa w art. 

46 ust. 1; 

6)   rozpatruje i zatwierdza zmiany w programie; 

7)   zgłasza instytucji zarządzającej programem propozycje zmian w ramach programu; 

8)   rozpatruje i zatwierdza plan działań promocyjnych w ramach programu oraz 

proponuje jego zmiany. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołuje, w drodze zarządzenia, 

komitet monitorujący program, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, współfinansowany ze 

wspólnotowych środków publicznych. 

6. W skład komitetu, o którym mowa w ust. 5, wchodzą przedstawiciele: 

1)   Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty; 

2)   instytucji zarządzającej programem; 

3)   instytucji płatniczej; 

4)   ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej programem, którzy 

nie pełnią funkcji instytucji zarządzającej programem; 

5)   16 wojewodów; 

6)   16 marszałków województw; 

7)   ogólnopolskich organizacji partnerów społecznych i gospodarczych; 
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8)   ogólnopolskich organizacji. 

7. W posiedzeniu komitetu, o którym mowa w ust. 5, mogą uczestniczyć, w charakterze 

obserwatorów, przedstawiciele: 

1)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli; 

2)   organów kontroli skarbowej; 

3)   Europejskiego Banku Inwestycyjnego; 

4)   Komisji Europejskiej. 

8. Komitet, o którym mowa w ust. 5, realizuje zadania, o których mowa w art. 35 ust. 3 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego 

przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych. 

9. Organ powołujący komitet monitorujący program powinien zapewnić, aby przedstawiciele: 

1)   strony samorządowej - stanowili 1/3 składu; 

2)   partnerów społecznych i gospodarczych - stanowili 1/3 składu. 

10. Właściwy minister albo jego przedstawiciel przewodniczy komitetowi monitorującemu 

program. 

11. Przewodniczący zwołuje posiedzenia komitetu monitorującego program nie rzadziej niż 

raz na sześć miesięcy. 

12. Do posiedzeń komitetu monitorującego program stosuje się odpowiednio przepis art. 39 

ust. 7. 

13. Komitet monitorujący program, w zależności od potrzeb, może tworzyć podkomitety oraz 

grupy robocze. 

14. Tryb pracy komitetu monitorującego program, z uwzględnieniem trybu tworzenia 

podkomitetów oraz grup roboczych, określa regulamin, którego projekt przygotowuje 

właściwy minister. Regulamin przyjmowany jest zwykłą większością głosów przez 

komitet monitorujący program. 

15. Właściwy minister zapewnia obsługę administracyjną komitetu monitorującego program 
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U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) 

 

Art. 99. 

 1. Rada Funduszu składa się z dziesięciu członków powoływanych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, w tym: 

1)   jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich; 

[2)   dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Trójstronną 

Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych;] 

<2)  dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Radę 

Dialogu Społecznego;> 

3)   jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez stronę 

samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 

4)   jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez organizacje 

pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia 

publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw zdrowia ogłoszenia o zamiarze powołania członka Rady 

Funduszu; 

5)   jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez 

Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych; 

6)   jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych; 

7)   jednego członka wskazuje Prezes Rady Ministrów; 

8)   dwóch członków wskazuje minister właściwy do spraw zdrowia. 

2. Kadencja członków Rady Funduszu trwa 5 lat. 

3. Rada Funduszu działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

4. Rada Funduszu wybiera ze swego grona przewodniczącego, który zwołuje posiedzenia i im 

przewodniczy. 

5. W skład Rady Funduszu wchodzą osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria: 

1)   nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie; 

2)   posiadają wykształcenie wyższe; 
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3)   posiadają wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania 

obowiązków członka Rady Funduszu; 

4)   posiadają uprawnienia konieczne do zasiadania w radach nadzorczych 

jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Członkowie Rady Funduszu nie mogą być jednocześnie: 

1)   pracownikami Funduszu; 

2)   świadczeniodawcami; 

3)   właścicielami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego 

produkty lecznicze i wyroby medyczne; 

4)   posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty, o których 

mowa w pkt 2 i 3; 

5)  osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8, z wyjątkiem pracowników 

urzędów obsługujących ministrów będących podmiotami tworzącymi. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze zarządzenia, wynagrodzenie 

członków Rady Funduszu, uwzględniając zakres zadań Rady. 

 

Art. 106. 

1. W oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o 

charakterze opiniodawczo-nadzorczym. 

2. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących 

ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego 

Funduszu, powoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym: 

1)   dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez sejmik 

województwa; 

2)   dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwego 

wojewodę; 

3)   jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez konwent 

powiatów z danego województwa; 

[4)   jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwą 

miejscowo wojewódzką komisję dialogu społecznego;] 

<4)  jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwą 

miejscowo wojewódzką radę dialogu społecznego;> 
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5)   jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez organizacje 

pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia 

publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw zdrowia ogłoszenia o zamiarze powołania członka rady; 

6)   jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez 

reprezentatywne organizacje pracodawców; 

7)   jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez 

właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendanta 

wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej. 

3. Kadencja rady oddziału wojewódzkiego Funduszu trwa cztery lata, licząc od dnia 

pierwszego posiedzenia rady oddziału wojewódzkiego Funduszu. Pierwsze posiedzenie 

rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zwołuje minister właściwy do spraw zdrowia. 

4. Przewodniczący rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zaprasza do udziału w 

posiedzeniach rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, w charakterze obserwatorów, 

przedstawicieli właściwej okręgowej rady lekarskiej, okręgowej rady pielęgniarek i 

położnych i okręgowej rady aptekarskiej oraz Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych. 

5. W przypadku gdy na terenie województwa działa więcej niż jedna okręgowa rada lekarska, 

okręgowa rada pielęgniarek i położnych albo okręgowa rada aptekarska, rady te delegują 

wspólnego przedstawiciela do udziału w posiedzeniach rady oddziału wojewódzkiego 

Funduszu. 

6. W skład rad oddziałów wojewódzkich Funduszu mogą wchodzić wyłącznie osoby, które: 

1)   korzystają z pełni praw publicznych; 

2)   posiadają wykształcenie wyższe; 

3)   nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie. 

7. Członkowie rady oddziału wojewódzkiego Funduszu nie mogą być jednocześnie: 

1)   dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz pracownikami oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

2)   Prezesem Funduszu; 

3)   zastępcą Prezesa Funduszu; 

4)   pracownikami centrali Funduszu; 

5)   świadczeniodawcami; 
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6)   właścicielami lub pracownikami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu 

wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne; 

7)   posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty, o których 

mowa w pkt 5 i 6; 

8)  osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8, z wyjątkiem pracowników 

urzędów obsługujących ministrów będących podmiotami tworzącymi. 

8. Członkowie rad oddziałów wojewódzkich Funduszu wybierają spośród swojego grona 

przewodniczącego. 

9. Rada wojewódzkiego oddziału Funduszu działa na podstawie uchwalonego przez siebie 

regulaminu. 

10. Do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy: 

1)   opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

2)   uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

3)   opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego 

Funduszu za dany rok; 

4)   monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów; 

5)  monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego 

informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez 

świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 21; 

6)   kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we 

wszystkich dziedzinach jego działalności; 

7)   występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego z wnioskiem o wszczęcie 

kontroli w trybie art. 64; 

8)   występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli 

realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

9)   dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez 

ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 

10)  występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

11)  wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Funduszu; 
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12)  występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o 

odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których 

mowa w art. 107 ust. 4. 

11. Uchwały rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zapadają większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków rady. W przypadku równej 

liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady. 

12. W celu wykonywania swoich obowiązków rada oddziału wojewódzkiego Funduszu może 

żądać od dyrektora oddziału wojewódzkiego sprawozdań i wyjaśnień. 

13. Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu nie ma prawa wydawania dyrektorowi oddziału 

wojewódzkiego Funduszu wiążących poleceń dotyczących bieżącej działalności oddziału 

wojewódzkiego Funduszu. 

14. Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu w związku z zadaniem, o którym mowa w ust. 

10 pkt 6: 

1)   może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania czynności 

kontrolnych; 

2)   ma wgląd we wszelkie dokumenty związane z działalnością oddziału wojewódzkiego 

Funduszu. 

15. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka rady oddziału wojewódzkiego 

Funduszu przed upływem kadencji tej rady w przypadku: 

1)   rezygnacji ze stanowiska; 

2)   utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej 

choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

3)   nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach rady oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

4)   naruszenia przepisów ust. 7; 

5)   prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 

16. W przypadku odwołania członka rady oddziału wojewódzkiego Funduszu albo jego 

śmierci przed upływem kadencji tej rady, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje 

nowego członka na okres do końca tej kadencji. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

17. Przepisu ust. 16 nie stosuje się w przypadku, gdy do końca kadencji członka rady oddziału 

wojewódzkiego Funduszu pozostało mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia jego odwołania 

albo śmierci. 

18. Członkom rady oddziału wojewódzkiego Funduszu nie przysługuje wynagrodzenie. 
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19. Członkom rady oddziału przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety na 

zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

 

 

U S T A W A  z dnia 4 marca 2005 r. o EUROPEJSKIM ZGRUPOWANIU INTERESÓW 

GOSPODARCZYCH I SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ (Dz. U. Nr 62, poz. 551, z późn. zm.) 

 

Art. 65. 

1. W przypadku gdy pracownicy spółki uczestniczącej, zainteresowanej spółki zależnej albo 

zakładu, mających wejść w skład SE, są zatrudnieni w Rzeczypospolitej Polskiej u 

jednego pracodawcy, członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wyznacza 

reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa w rozumieniu art. 241
25a

 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.
5)

), 

zwanej dalej "Kodeksem pracy". Przepisy art. 241
25a

 § 3-5 Kodeksu pracy stosuje się 

odpowiednio. W przypadku braku takiej organizacji, członków specjalnego zespołu 

negocjacyjnego wybiera zebranie załogi. 

2. W przypadku gdy u jednego pracodawcy działa więcej niż jedna reprezentatywna 

zakładowa organizacja związkowa, organizacje te wyznaczają wspólnie członków 

specjalnego zespołu negocjacyjnego. 

3. Właściwy organ spółki uczestniczącej oraz zainteresowanej spółki zależnej określa termin 

wyznaczenia członków specjalnego zespołu negocjacyjnego w trybie, o którym mowa w 

ust. 1 i 2. 

4. Jeżeli porozumienie między reprezentatywnymi zakładowymi organizacjami 

związkowymi, o których mowa w ust. 2, nie zostanie osiągnięte, członków specjalnego 

zespołu negocjacyjnego wybiera zebranie załogi spośród kandydatów zgłoszonych przez 

reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe. W przypadku gdy reprezentatywne 

zakładowe organizacje związkowe nie zgłoszą kandydatów, członków specjalnego 

zespołu negocjacyjnego wybiera zebranie załogi. 

[5. Członkami specjalnego zespołu negocjacyjnego mogą zostać przedstawiciele organizacji 

związkowej reprezentatywnej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach 
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dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.
6)

) niebędący pracownikami 

spółki uczestniczącej, zainteresowanej spółki zależnej lub zakładu, rekomendowani przez 

tę organizację.] 

<5. Członkami specjalnego zespołu negocjacyjnego mogą zostać przedstawiciele 

organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. 

U. poz. …), niebędący pracownikami spółki uczestniczącej, zainteresowanej spółki 

zależnej lub zakładu, rekomendowani przez tę organizację.> 

6. Większość w specjalnym zespole negocjacyjnym powinni stanowić pracownicy spółek 

uczestniczących, zainteresowanych spółek zależnych lub zakładów. 

7. Organizacje związkowe, o których mowa w ust. 5, mogą delegować swoich przedstawicieli 

do uczestniczenia w czynnościach związanych z przeprowadzeniem wyborów członków 

specjalnego zespołu negocjacyjnego. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 

Art. 46c. 

1. Rada działa na posiedzeniach plenarnych i przez swoje organy. Organizację i tryb działania 

Rady oraz jej organy i ich kompetencje określa statut, uchwalony przez Radę na 

posiedzeniu plenarnym. 

1a. Rada na posiedzeniu plenarnym podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 

przewodniczącemu Rady po każdym roku jego działalności. Zasady udzielania 

absolutorium określa statut Rady. 

1b. W przypadku nieudzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady, Rada dokonuje 

wyboru nowego przewodniczącego. 

[2. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele 

reprezentatywnych organizacji związkowych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach 

dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) działających w uczelniach, 

instytutach badawczych i Polskiej Akademii Nauk, po jednym z każdego związku.] 
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<2. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele 

reprezentatywnych organizacji związkowych w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 

(Dz. U. poz. …) działających w uczelniach, instytutach badawczych i Polskiej 

Akademii Nauk, po jednym z każdego związku.> 

3. Rektor, na wniosek członka Rady będącego nauczycielem akademickim, może zwolnić go 

całkowicie lub częściowo z obowiązków dydaktycznych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 lipca 2006 r. o SPÓŁDZIELNI EUROPEJSKIEJ (Dz. U. Nr 149, 

poz. 1077, z 2011 r. Nr 133, poz. 767 oraz z 2012 r. poz. 1166) 

 

Art. 41. 

1. W przypadku gdy pracownicy podmiotu uczestniczącego, zainteresowanej spółki zależnej 

albo zakładu, mających wejść w skład SCE, są zatrudnieni w Rzeczypospolitej Polskiej u 

jednego pracodawcy, członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wyznacza 

reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa w rozumieniu art. 24125a § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.7)), 

zwanej dalej "Kodeksem pracy". Przepisy art. 24125a § 3-5 Kodeksu pracy stosuje się 

odpowiednio. W przypadku braku takiej organizacji, członków specjalnego zespołu 

negocjacyjnego wybiera zebranie załogi. 

2. W przypadku gdy u jednego pracodawcy działa więcej niż jedna reprezentatywna 

zakładowa organizacja związkowa, organizacje te wyznaczają wspólnie członków 

specjalnego zespołu negocjacyjnego. 

3. Podmiot uczestniczący oraz zainteresowana spółka zależna albo zakład określa termin 

wyznaczenia członków specjalnego zespołu negocjacyjnego w trybie, o którym mowa w 

ust. 1 i 2. 

4. Jeżeli porozumienie między reprezentatywnymi zakładowymi organizacjami 

związkowymi, o których mowa w ust. 2, nie zostanie osiągnięte, członków specjalnego 

zespołu negocjacyjnego wybiera zebranie załogi spośród kandydatów zgłoszonych przez 

reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe. W przypadku gdy reprezentatywne 
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zakładowe organizacje związkowe nie zgłoszą kandydatów, członków specjalnego 

zespołu negocjacyjnego wybiera zebranie załogi. 

[5. Członkami specjalnego zespołu negocjacyjnego mogą zostać przedstawiciele organizacji 

związkowej reprezentatywnej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach 

dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.8)) niebędący pracownikami 

podmiotu uczestniczącego, zainteresowanej spółki zależnej lub zakładu, rekomendowani 

przez tę organizację.] 

<5. Członkami specjalnego zespołu negocjacyjnego mogą zostać przedstawiciele 

organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. 

U. poz. …), niebędący pracownikami podmiotu uczestniczącego, zainteresowanej 

spółki zależnej lub zakładu, rekomendowani przez tę organizację.> 

6. Większość w specjalnym zespole negocjacyjnym powinni stanowić pracownicy podmiotów 

uczestniczących, zainteresowanych spółek zależnych lub zakładów. 

7. Organizacje związkowe, o których mowa w ust. 5, mogą delegować swoich przedstawicieli 

do uczestniczenia w czynnościach związanych z przeprowadzeniem wyborów członków 

specjalnego zespołu negocjacyjnego. 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 grudnia 2006 r. o ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI 

ROZWOJU (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349) 

 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty 

finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub 

umowy o dofinansowanie projektu; 

1a)  dokumenty programowe - umowę partnerstwa oraz programy służące jej realizacji; 

2)   instytucja zarządzająca - właściwego ministra, ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd 

województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu operacyjnego; 
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3)   instytucja pośrednicząca - organ administracji publicznej lub inną jednostkę sektora 

finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z 

instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego; 

instytucja pośrednicząca pełni funkcje instytucji pośredniczącej w rozumieniu art. 2 pkt 6 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78); 

4)   instytucja wdrażająca - podmiot publiczny lub prywatny, któremu na podstawie 

porozumienia lub umowy została powierzona, w ramach programu operacyjnego, 

realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów; instytucja wdrażająca 

(instytucja pośrednicząca II stopnia) pełni również funkcje instytucji pośredniczącej w 

rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 

4a)  instytucja audytowa - organ administracji publicznej funkcjonalnie niezależny od 

instytucji zarządzającej oraz instytucji certyfikującej, wyznaczony dla każdego programu 

operacyjnego i odpowiedzialny za weryfikację skutecznego działania systemu zarządzania 

i kontroli; instytucja audytowa wykonuje zadania, o których mowa w art. 62 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999; 

4b)  koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju - koncepcję, o której mowa w art. 47 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.); 

4c)  kontrakt terytorialny - umowę określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają 

istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa, sposób ich 

finansowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowanie, opracowywanych przez 

zarząd województwa, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie 

polityki spójności; 

5)  (uchylony); 
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6)   kwalifikowalność wydatków - spełnienie przez wydatki poniesione w ramach programów 

operacyjnych kryteriów: 

a)  spójności z postanowieniami przyjętego programu operacyjnego, 

b)  określonych szczegółowo przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6, 

c)  dodatkowych, przewidzianych dla danego źródła finansowania, w przypadku 

programów finansowanych ze źródeł zagranicznych; 

6a)  obszar funkcjonalny - obszar, o którym mowa w art. 2 pkt 6a ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6b)  obszar strategicznej interwencji państwa - obszar będący przedmiotem koncentracji 

działań polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie, w tym obszary wiejskie; 

6c)  obszar problemowy - obszar strategicznej interwencji państwa, na terenie którego 

identyfikowane są zjawiska niekorzystne dla rozwoju społeczno-gospodarczego tego 

obszaru i jego ludności; 

[7)  partnerzy społeczni i gospodarczy - organizacje pracodawców i organizacje związkowe 

reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do 

Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. 

Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje 

pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620), a także Rada 

Działalności Pożytku Publicznego;] 

<7)  partnerzy społeczni i gospodarczy – organizacje pracodawców i organizacje 

związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o 

Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 

…), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz 

jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249), a 

także Rada Działalności Pożytku Publicznego;> 

7a)  programy służące realizacji umowy partnerstwa - programy: 

a)  w zakresie polityki spójności - programy realizowane z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności, z wyłączeniem programów Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej, 
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b)  realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy wspierających sektory morski lub 

rybacki; 

8)   (uchylony); 

9)   projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie 

decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a instytucją 

zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą; 

9a)  umowa partnerstwa - umowę określającą uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przygotowaną z udziałem partnerów 

społecznych i gospodarczych oraz zatwierdzoną przez Komisję Europejską; 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony). 

 

U S T A W A   z dnia 13 kwietnia 2007 r. o PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 640) 

Art. 7. 

1. Powołuje się Radę Ochrony Pracy, zwaną dalej "Radą", jako organ nadzoru w sprawach 

dotyczących przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

legalności zatrudnienia oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy. 

2. W skład Rady wchodzi 30 członków, w tym przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, 

sekretarz i członkowie, których powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu. Kadencja Rady 

trwa cztery lata. 

3. Członkowie Rady pełnią obowiązki do dnia powołania nowych członków. 

[4. Członków Rady powołuje się spośród posłów, senatorów i kandydatów zgłoszonych przez 

Prezesa Rady Ministrów oraz przez organizacje związkowe i organizacje pracodawców 

reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do 

Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. 

Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), a także przez inne organizacje społeczne zajmujące się 

problematyką ochrony pracy. Do Rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli 

nauki.] 

<4. Członków Rady powołuje się spośród posłów, senatorów i kandydatów zgłoszonych 

przez Prezesa Rady Ministrów oraz przez organizacje związkowe i organizacje 

pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o 
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Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 

poz. …), a także przez inne organizacje społeczne zajmujące się problematyką 

ochrony pracy. Do Rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli nauki.> 

5. W skład Rady nie można powołać pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, chyba że 

korzysta on z urlopu bezpłatnego udzielonego w celu wykonywania funkcji z wyboru. 

6. Zasady reprezentacji w Radzie oraz wysokość diety członków Rady za udział w jej pracach 

określa Marszałek Sejmu w drodze zarządzenia. 

7. Do zadań Rady należy wyrażanie stanowiska w sprawach z zakresu działania Państwowej 

Inspekcji Pracy, w szczególności dotyczących: 

1)   programów działalności i zadań Państwowej Inspekcji Pracy; 

2)   okresowych ocen działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków 

wynikających z tych ocen; 

3)   problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym. 

8. Rada wyraża opinię o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego 

zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy. 

9. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez 

Marszałka Sejmu. 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 grudnia 2008 r. o EMERYTURACH POMOSTOWYCH (Dz. U. 

Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.) 

 

Art. 42. 

1. [Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedstawia Trójstronnej Komisji 

do Spraw Społeczno-Gospodarczych w terminie do dnia 15 marca i do dnia 15 września 

każdego roku, informację:] 

 <Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedstawia Radzie 

Dialogu Społecznego w terminie do dnia 15 marca i do dnia 15 września każdego 

roku informację:> 

1)   o liczbie stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze, na podstawie danych zawartych w 

centralnym rejestrze stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w 

szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; 



- 66 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   o liczbie pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek 

na FEP, na podstawie danych zawartych w centralnym rejestrze pracowników 

wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, będą przedstawiane za lata 2010-2014. 

 

 

U S T A W A    z dnia 16 września 2011 r. o WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ (Dz. U. 

Nr 234, poz. 1386 oraz z 2013 r. poz. 1283) 

Art. 17. 

 1. Rada składa się z 21 członków. 

2. W skład Rady wchodzi: 

1)   Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej - jako przewodniczący; 

2)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

3)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki; 

4)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

5)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska; 

6)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; 

7)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia; 

8)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

9)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

10)  przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; 

11)  przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

12)  3 posłów; 

13)  senator; 

14)  4 przedstawicieli organizacji pozarządowych; 

[15)  przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z 

dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i 

wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. 

zm.);] 
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<15) przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu 

ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. …);> 

16)  przedstawiciel środowiska naukowego. 

3. Członków Rady, o których mowa w ust. 2: 

1)   pkt 2-11 i 15 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych, na 

wniosek właściwego podmiotu; 

2)   pkt 12 - powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu; 

3)   pkt 13 - powołuje i odwołuje Marszałek Senatu; 

4)   pkt 14 i 16 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych. 

4. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 października 2013 r. o SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH 

ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ MIEJSC PRACY (Dz. U. z 2015 r. poz. 385) 

 

Art. 28. 

1. Po dniu 30 czerwca 2014 r. minister właściwy do spraw pracy prowadzi na potrzeby Rady 

Ministrów miesięczny monitoring stopy bezrobocia na poziomie krajowym rozumianej 

jako procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo oraz oblicza 

procentowe zmiany krajowej stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego okresu roku 

poprzedniego. 

[2. W przypadku wystąpienia dynamiki zmian, o której mowa w ust. 1, równej lub wyższej niż 

7% w dwóch kolejnych miesiącach, minister właściwy do spraw pracy, po zasięgnięciu 

opinii Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych na temat sytuacji na 

krajowym rynku pracy, przedstawia Radzie Ministrów informację na temat tej dynamiki 

oraz bieżącą informację o wynikach w gospodarce sporządzoną w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw gospodarki.] 

<2. W przypadku wystąpienia dynamiki zmian, o której mowa w ust. 1, równej lub 

wyższej niż 7% w dwóch kolejnych miesiącach, minister właściwy do spraw pracy, 

po zasięgnięciu opinii Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji na krajowym 
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rynku pracy, przedstawia Radzie Ministrów informację na temat tej dynamiki oraz 

bieżącą informację o wynikach w gospodarce sporządzoną w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw gospodarki.> 

3. Po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 2, Rada Ministrów określa, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   kwotę pomocy, która może być udzielona na podstawie ustawy ze środków Funduszu 

i Funduszu Pracy, 

2)   okres stosowania tej pomocy, 

3)   terminy na dokonanie czynności polegających na: 

a)  zmianie planu finansowego Funduszu i Funduszu Pracy na dany rok w zakresie 

zwiększenia wydatków o kwoty pomocy, o których mowa w pkt 1 lub zgłoszeniu 

zmiany do projektu planu finansowego Funduszu i Funduszu Pracy w toku prac 

nad budżetem państwa w zakresie zwiększenia wydatków o kwoty pomocy, o 

których mowa w pkt 1, 

b)  powiadomieniu marszałków województw o kwocie limitu wydatków ujętych w 

planie finansowym Funduszu oraz starostów (prezydentów miast na prawach 

powiatu) o kwocie limitu wydatków ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy 

na dany rok lub o kwotach limitów wydatków ujętych w projekcie planu 

finansowego Funduszu i Funduszu Pracy na dany rok 

- kierując się przewidywanymi potrzebami dotyczącymi tej pomocy oraz 

uwzględniając stan środków Funduszu i Funduszu Pracy. 

4. Rada Ministrów nie wydaje rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3, jeżeli jego wydanie 

ograniczyłoby wykonywanie bieżących zadań w zakresie ochrony roszczeń 

pracowniczych finansowanych z Funduszu oraz w zakresie promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanych z Funduszu 

Pracy. 

5. Dane gromadzone i przetwarzane w zakresie wynikającym z ust. 1 są publikowane w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw pracy z częstotliwością wynikającą z prowadzonego monitoringu, 

na koniec miesiąca następującego po miesiącu objętym monitorowaniem. 
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U S T A W A   z dnia 4 kwietnia 2014 r. o USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA 

OPIEKUNÓW (Dz. U. poz. 567) 

 

Art. 10. 

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm) 

dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych. 

2. Wysokość zasiłku dla opiekuna podlega weryfikacji, o której mowa w ustawie z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na zasadach określonych w rozdziale 4 tej 

ustawy. 

[3. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie uzgodni w 

terminie, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych wysokości zasiłku dla opiekuna, Rada Ministrów ustala jego 

wysokość w drodze rozporządzenia] 

<3. W przypadku gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym 

mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

wysokości zasiłku dla opiekuna, Rada Ministrów ustala jego wysokość w drodze 

rozporządzenia.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 lipca 2014 r. o ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W 

ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI FINANSOWANYCH W PERSPEKTYWIE 

FINANSOWEJ 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378) 

 

Art. 5. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa 

członkowskiego, w celu zapewnienia zgodności sposobu realizacji programów 

operacyjnych z prawem Unii Europejskiej w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności oraz spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską w 

tym zakresie, a także w celu zapewnienia jednolitości sposobu realizacji programów 

operacyjnych i prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych ustawą, może 

wydać wytyczne horyzontalne dotyczące: 

1)   ewaluacji programów operacyjnych; 
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2)   trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych; 

3)   kontroli realizacji programów operacyjnych; 

4)   trybu dokonywania wyboru projektów; 

5)   kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; 

6)   warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji 

Europejskiej w ramach programów operacyjnych; 

7)   korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; 

8)   warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej; 

9)   systemu informacji i promocji w zakresie programów operacyjnych; 

10)  wykorzystania środków pomocy technicznej; 

11)  innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych. 

2. Wytyczne horyzontalne mogą dotyczyć wszystkich programów operacyjnych lub 

wybranych programów operacyjnych i są skierowane do instytucji uczestniczących w ich 

realizacji. 

3. Projekt wytycznych horyzontalnych i ich zmian jest przekazywany do zaopiniowania: 

1)   instytucjom zarządzającym; 

2)   ogólnopolskim organizacjom jednostek samorządu terytorialnego, tworzącym stronę 

samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, o której mowa w 

ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759); 

[3)   organizacjom związkowym i organizacjom pracodawców reprezentatywnym w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 

1080, z późn. zm.);] 

<3)  organizacjom związkowym i organizacjom pracodawców, reprezentatywnym w 

rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. …);> 

4)   organizacjom pozarządowym, ich związkom i porozumieniom, których 

przedstawiciele wchodzą w skład Rady Działalności Pożytku Publicznego, o której 

mowa w art. 35 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146). 
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4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, przekazują swoje opinie w terminie wyznaczonym 

przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania 

państwa członkowskiego, nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania projektu 

wytycznych albo ich zmian. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z 

prawa jej wyrażenia. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa 

członkowskiego: 

1)   podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej lub 

portalu, wytyczne horyzontalne oraz ich zmiany, a także termin, od którego wytyczne 

horyzontalne lub ich zmiany są stosowane; 

2)   ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 

komunikat o adresie strony internetowej oraz portalu, na których zostaną 

zamieszczone wytyczne horyzontalne oraz ich zmiany, a także o terminie, od którego 

wytyczne horyzontalne lub ich zmiany są stosowane. 

 

Art. 14. 

1. Realizacja programu operacyjnego podlega monitorowaniu przez komitet monitorujący, o 

którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego. 

2. Komitet monitorujący jest powoływany przez instytucję zarządzającą: 

1)   w drodze zarządzenia - w przypadku krajowego programu operacyjnego albo 

2)   w drodze uchwały - w przypadku regionalnego programu operacyjnego. 

3. Komitetowi monitorującemu przewodniczy przedstawiciel instytucji zarządzającej. 

4. Instytucja zarządzająca zwraca się pisemnie w szczególności do: 

1)   ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 

2)   ministrów właściwych ze względu na zakres programu operacyjnego, 

3)   ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego tworzących stronę 

samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, o której mowa w 

ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii 

Europejskiej, 

[4)   organizacji związkowych i organizacji pracodawców reprezentatywnych w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
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Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, których 

przedstawiciele wchodzą w skład: 

a)  Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych - w przypadku 

krajowego programu operacyjnego, 

b)  właściwej wojewódzkiej komisji dialogu społecznego - w przypadku regionalnego 

programu operacyjnego,] 

<4) organizacji związkowych i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w 

rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. …), których przedstawiciele 

wchodzą w skład: 

a) Rady Dialogu Społecznego – w przypadku krajowego programu 

operacyjnego, 

b) właściwej wojewódzkiej rady dialogu społecznego – w przypadku 

regionalnego programu operacyjnego,> 

5)   Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Konferencji Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich 

-   o wyznaczenie, z uwzględnieniem zakresu programu operacyjnego, jednego lub więcej 

przedstawicieli do składu komitetu monitorującego. 

5. Podmioty, o których mowa w ust. 4, mogą zrezygnować z wyznaczenia przedstawicieli do 

składu komitetu monitorującego, o czym pisemnie informują instytucję zarządzającą. 

6. W komitecie monitorującym przedstawiciele: 

1)   organizacji związkowych, organizacji pracodawców i izb gospodarczych, 

2)   organizacji pozarządowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

3)   środowiska naukowego 

-   stanowią łącznie co najmniej jedną trzecią składu. 

7. Instytucja zarządzająca określa rodzaj i liczbę organizacji pozarządowych oraz liczbę ich 

przedstawicieli w składzie komitetu monitorującego. 

8. Przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego wybierają 

organizacje pozarządowe w sposób określony w art. 48 ust. 1 zdanie drugie 

rozporządzenia ogólnego. 

9. Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, na 

wniosek instytucji zarządzającej, organizuje: 
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1)   Rada Działalności Pożytku Publicznego, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w odniesieniu 

do komitetu monitorującego krajowy program operacyjny oraz w odniesieniu do 

komitetu monitorującego regionalny program operacyjny, jeżeli w danym 

województwie nie utworzono Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

2)   Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego, o której mowa w art. 41a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie - w odniesieniu do komitetu monitorującego regionalny program 

operacyjny. 

10. Komitet monitorujący realizuje w szczególności zadania, o których mowa w art. 49 i art. 

110 rozporządzenia ogólnego, w tym zatwierdza kryteria wyboru projektów, 

uwzględniając art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego. 

11. Przepisów ust. 2-9 nie stosuje się do programów EWT. 

 


