
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 10 lipca 2015 r. 

w sprawie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 

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

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 32 w ust. 3 po wyrazie „Sejmowi” dodaje się wyrazy „i Senatowi”; 

2)  w art. 85: 

a) w ust. 1 po wyrazach „niniejszej ustawie” dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem 

ust. 1a”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do trybu opiniowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016 wraz 

z uzasadnieniem mają zastosowanie terminy określone w ustawie z dnia 6 lipca 

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

komisjach dialogu społecznego.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 

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

postanowił wprowadzić do niej 2 poprawki. 

Izba uznała za konieczne wprowadzenie przepisu przejściowego, który przesądzi 

o stosowaniu dotychczasowego trybu opiniowania projektu ustawy budżetowej wraz 

z uzasadnieniem w odniesieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2016. 

Izba zwróciła uwagę, iż przedmiotowa ustawa ma wejść w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. Z tą datą traci też moc ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do 

Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (dalej jako 

"ustawa o Trójstronnej Komisji"). Z treści przepisów przejściowych wynika natomiast, iż datą 

istotną dla oceny, które przepisy obowiązują (pomimo wejścia ustawy w życie) jest termin 

powołania przez Prezydenta RP pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie 

bowiem z treścią art. 84 ust. 1, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych 

działa do dnia powołania pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego, na zasadach 

określonych w ustawie o Trójstronnej Komisji. Sprawy prowadzone przez Trójstronną 

Komisję na zasadach określonych w ustawie o Trójstronnej Komisji, niezakończone do dnia 

powołania pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego, przejmuje Rada i prowadzi je na 

zasadach określonych w niniejszej ustawie (art. 85 ust. 1).  

Zdaniem Izby, taka konstrukcja przepisów przejściowych (brak terminu powołania 

pierwszego składu Rady) i przepisu o wejściu ustawy w życie (termin określony przez upływ 

czasu a nie poprzez kalendarzowe wyznaczenie daty) uniemożliwia ustalenie ostatecznego 

terminu stosowania rozwiązań nowej ustawy, zaś rozstrzygnięcie tej kwestii jest kluczowe dla 

oceny możliwości dotrzymania konstytucyjnego terminu przekazania Sejmowi projektu 

ustawy budżetowej na rok 2016. Nowa ustawa zobowiązuje stronę rządową do 

przedstawienia Radzie Dialogu Społecznego projektu budżetu państwa nie później niż 30 dni 

przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi. Istotne jest również to, iż 

wydłużeniu uległy terminy na zajęcie stanowiska przez strony społeczne Rady, oraz przez 

każdą ze stron i każdą z reprezentatywnych organizacji. Termin przedstawienia projektu 

ustawy budżetowej Sejmowi upływa 30 września. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

w art. 222 nakłada na Radę Ministrów obowiązek przedkładania Sejmowi projektu ustawy 
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budżetowej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. Dopuszcza wprawdzie 

także późniejsze złożenie projektu, ale kwalifikuje to jako rzecz wyjątkową, nie precyzując 

przy tym, jakie przypadki uznać należy za wyjątkowe i kiedy niedotrzymanie tego terminu 

jest dopuszczalne. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Senatu zasadne jest jednoznaczne przesądzenie, 

iż projekt ustawy budżetowej na rok 2016 będzie procedowany z zastosowaniem terminów 

krótszych, wynikających z ustawy o Trójstronnej Komisji. Wyrazem takiego stanowiska jest 

treść poprawki nr 2. 

Poprawka nr 1 statuuje obowiązek corocznego przedstawiania Senatowi sprawozdania 

z działalności Rady Dialogu Społecznego. 

 


