Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw
1)

z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608)

Art. 1 W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) wprowadza si ę
nast ępuj ące zmiany:
1) po art. 1 dodaje si ę art. 11 w brzmieniu:
,, Art. 11. Ilekro ć w ustawie jest mowa o:
1) osobie wykonuj ącej prac ę zarobkow ą - nale ży przez to rozumie ć pracownika lub osob ę świadcz ąc ą prac ę
za wynagrodzeniem na innej podstawie ni ż stosunek pracy, je żeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych
osób, niezale żnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy zwi ązane z wykonywaniem pracy,
które mog ą by ć reprezentowane i bronione przez zwi ązek zawodowy;
2) pracodawcy - nale ży przez to rozumie ć pracodawc ę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076) oraz jednostk ę organizacyjn ą, cho ćby nie posiadała
osobowo ści prawnej, a tak że osob ę fizyczn ą, je żeli zatrudniaj ą one inn ą ni ż pracownik osob ę wykonuj ąc ą
prac ę zarobkow ą, niezależnie od podstawy tego zatrudnienia;
3) pracowniku - nale ży przez to rozumie ć osob ę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. ";
2) w art. 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Prawo tworzenia i wst ępowania do zwi ązków zawodowych przys ługuje osobom wykonuj ącym prac ę
zarobkow ą.
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Przej ście na emerytur ę lub rent ę nie pozbawia osób, o których mowa w ust. 1, prawa przynale żno ści i
wst ępowania do zwi ązków zawodowych.
c) po ust. 4 dodaje si ę ust. 41 w brzmieniu:
41. Wolontariuszom, sta żystom i innym osobom, które świadcz ą osobi ście prac ę bez wynagrodzenia, przys ługuje
prawo wst ępowania do zwi ązków zawodowych w przypadkach i na warunkach okre ślonych statutami zwi ązków.
d) ust. 5-7 otrzymuj ą brzmienie:
5. Prawo tworzenia i wst ępowania do zwi ązków zawodowych dzia łaj ących u pracodawców przys ługuje równie ż
osobom skierowanym do tych pracodawców w celu odbycia s łu żby zast ępczej. Do tych osób stosuje si ę
odpowiednio przepisy ustawy dotycz ące osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą.
6. Do praw zwi ązkowych funkcjonariuszy Policji, Stra ży Granicznej, Słu żby Celno-Skarbowej i S łu żby Wi ęziennej
oraz stra żaków Pa ństwowej Stra ży Po żarnej, a tak że pracowników Najwy ższej Izby Kontroli stosuje si ę
odpowiednio przepisy ustawy, z uwzgl ędnieniem ogranicze ń wynikaj ących z odr ębnych ustaw.
7. Przepisy ustawy dotycz ące pracowników stosuje si ę odpowiednio do funkcjonariuszy.
3) art. 3-5 otrzymuj ą brzmienie:
,, Art. 3.
1. Zakazuje si ę nierównego traktowania w zatrudnieniu osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 3-6, z powodu
przynale żno ści do zwi ązku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji zwi ązkowej,
którego skutkiem jest w szczególności:
1) odmowa nawi ązania lub rozwi ązanie stosunku prawnego,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za prac ę zarobkow ą lub innych warunków zatrudnienia albo
pomini ęcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadcze ń zwi ązanych z prac ą zarobkow ą,
3) pomini ęcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnosz ących kwalifikacje zawodowe - chyba że
pracodawca udowodni, że kierował si ę obiektywnymi powodami.
2. W sprawach dotycz ących roszcze ń z tytułu naruszenia zakazu nierównego traktowania w zatrudnieniu z
powodu przynale żno ści do zwi ązku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji
zwi ązkowej do innych ni ż pracownicy osób wymienionych w ust. 1 stosuje si ę odpowiednio przepisy art. 18 3d i art.
183e ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
3. Do post ępowa ń w sprawach dotycz ących naruszenia zakazu nierównego traktowania w zatrudnieniu z powodu
przynale żno ści do zwi ązku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji zwi ązkowej wobec
innych ni ż pracownicy osób wymienionych w ust. 1 stosuje si ę odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks post ępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, 1467, 1499 i 1544) o post ępowaniu w
sprawach z zakresu prawa pracy. S ądem wła ściwym do rozpoznawania tych spraw jest wła ściwy s ąd pracy.
4. Postanowienia umów i innych aktów, na podstawie których inne ni ż pracownicy osoby wymienione w ust. 1
świadcz ą prac ę, naruszaj ące zasad ę równego traktowania w zatrudnieniu z powodu przynale żno ści do zwi ązku
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zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji zwi ązkowej s ą niewa żne. Zamiast takich
postanowie ń stosuje si ę odpowiednie przepisy prawa reguluj ące stosunek prawny łącz ący te osoby z
pracodawc ą, a w razie braku takich przepisów postanowienia te zast ępuje si ę odpowiednimi postanowieniami
niemaj ącymi charakteru dyskryminacyjnego.
Art. 4. Zwi ązki zawodowe reprezentuj ą osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 3-6, a tak że broni ą ich godno ści,
praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.
Art. 5. Zwi ązki zawodowe maj ą prawo reprezentowania na forum mi ędzynarodowym interesów osób, o których
mowa w art. 2 ust. 1 i 3-6.
4) art. 7 i art. 8 otrzymuj ą brzmienie:
,, Art. 7.
1. W zakresie praw i interesów zbiorowych zwi ązki zawodowe reprezentuj ą wszystkie osoby, o których mowa w
art. 2 ust. 1 i 3-6, niezale żnie od ich przynale żno ści zwi ązkowej.
2. W sprawach indywidualnych dotycz ących wykonywania pracy zarobkowej zwi ązki zawodowe reprezentuj ą
prawa i interesy swoich członków.
3. Na wniosek niezrzeszonej osoby, o której mowa w art. 2 ust. 1 i 3-6, zwi ązek zawodowy mo że podj ąć si ę
obrony jej praw i interesów wobec pracodawcy.
Art. 8. Na zasadach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach odr ębnych zwi ązki zawodowe
kontroluj ą przestrzeganie przepisów dotycz ących interesów osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 3-6, a tak że
interesów rodzin tych osób.
5) w art. 11 w ust. 3 wyrazy ,,mi ędzynarodowych organizacji pracowników" zast ępuje si ę wyrazami
,,mi ędzynarodowych organizacji zwi ązkowych";
6) po art. 11 dodaje si ę art. 111 w brzmieniu:
,, Art. 111.
1. Składki członkowskie wnoszone do mi ędzynarodowych organizacji zwi ązkowych, reprezentuj ących interesy
osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą wobec instytucji Unii Europejskiej, przez organizacje zwi ązkowe,
reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego (Dz.U. poz. 1240, z 2017 r. poz. 2371 oraz z 2018 r. poz. 1464), zwanej dalej „ustaw ą o
Radzie Dialogu Społecznego”, wchodz ące w skład Rady Dialogu Społecznego, mog ą by ć dofinansowane z
bud żetu pa ństwa w formie dotacji celowej.
2. Dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, udziela - na wniosek organizacji zwi ązkowej - minister w ła ściwy do
spraw pracy, na podstawie umowy zawartej z t ą organizacj ą.
3. O dofinansowanie składek, o których mowa w ust. 1, mo że ubiega ć si ę organizacja zwi ązkowa, o której mowa
w ust. 1, która na dzie ń z ło żenia wniosku jest członkiem mi ędzynarodowej organizacji zwi ązkowej od co najmniej
12 miesi ęcy.
4. Kwota dotacji celowej na dofinansowanie sk ładek z bud żetu pa ństwa w danym roku, dla ka żdej organizacji
zwi ązkowej, o której mowa w ust. 1, nie mo że by ć wy ższa ni ż 300 000 zł i stanowi ć wi ęcej ni ż 95% wysoko ści tych
składek.
5. Minister wła ściwy do spraw pracy okre śli, w drodze rozporz ądzenia, szczegó łowy tryb sk ładania wniosków, o
których mowa w ust. 2, wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz niezb ędne dokumenty, maj ąc na wzgl ędzie
zapewnienie prawidłowo ści, przejrzysto ści i efektywno ści wydatkowania środków publicznych.
7) art. 16 otrzymuje brzmienie:
,, Art. 16. Zwi ązek zawodowy zawiadamia w ła ściwy s ąd o zmianie statutu w terminie 30 dni od dnia podj ęcia
uchwały w tym zakresie. ";
8) w art. 17 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,, 2) pracodawca, u którego dotychczas działa ł zwi ązek zawodowy, zosta ł wykre ślony z wła ściwego rejestru z
powodu jego likwidacji lub upadło ści albo jego przekszta łcenia organizacyjno-prawnego, uniemo żliwiaj ącego
kontynuowanie działalno ści tego zwi ązku; ";
9) uchyla si ę art. 18;
10) w art. 19 ust. 1-21 otrzymuj ą brzmienie:
1. Organizacja zwi ązkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ma prawo
opiniowania zało że ń i projektów aktów prawnych w zakresie obj ętym zadaniami zwi ązków zawodowych. Nie
dotyczy to zało że ń projektu bud żetu pa ństwa oraz projektu ustawy bud żetowej, których opiniowanie reguluj ą
odr ębne przepisy.
2. Organy władzy i administracji rz ądowej oraz organy samorz ądu terytorialnego kieruj ą za ło żenia albo projekty
aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, do odpowiednich władz statutowych zwi ązku, okre ślaj ąc termin
przedstawienia opinii nie krótszy jednak ni ż 30 dni. Termin ten mo że zosta ć skrócony do 21 dni ze wzgl ędu na
wa żny interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia. Bieg terminu na przedstawienie
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opinii liczy si ę od nast ępnego dnia roboczego, z wyłączeniem soboty, nast ępuj ącego po dniu przekazania za ło że ń
albo projektu wraz z informacj ą okre ślaj ąc ą termin przedstawienia opinii. Nieprzedstawienie opinii w
wyznaczonym terminie uwa ża si ę za rezygnacj ę z prawa jej wyra żenia.
21. Zało żenia albo projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, wraz z informacj ą okre ślaj ąc ą termin
przedstawienia opinii, organy władzy i administracji rz ądowej oraz organy samorz ądu terytorialnego przekazuj ą na
odpowiedni adres elektroniczny wskazany przez wła ściwy organ statutowy zwi ązku. Opinia zwi ązku jest
przesyłana na odpowiedni adres elektroniczny wskazany przez organ władzy lub administracji rz ądowej albo
organ samorz ądu terytorialnego w informacji okre ślaj ącej termin przedstawienia opinii.
11) w art. 191 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Organizacja zwi ązkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ma prawo
opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, w szczególno ści bia łych ksi ąg, zielonych ksi ąg i
komunikatów, oraz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie spraw obj ętych zadaniami zwi ązków
zawodowych.
12) w art. 21 dodaje si ę ust. 3 w brzmieniu:
3. Przepisy działu jedenastego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje si ę odpowiednio do
innych ni ż pracownicy osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą oraz ich pracodawców, a tak że do organizacji
zrzeszaj ących te podmioty.
13) art. 25 i art. 251 otrzymuj ą brzmienie:
,, Art. 25.
1. Pracownikowi powołanemu do pe łnienia z wyboru funkcji zwi ązkowej poza zak ładem pracy, je żeli z wyboru
wynika obowi ązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, przys ługuje - na wniosek organizacji
zwi ązkowej - prawo do urlopu bezpłatnego.
2. Pracownik, w okresie urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, zachowuje prawo do umundurowania oraz
do korzystania z lokalu mieszkalnego lub innego pomieszczenia mieszkalnego, zajmowanego przed urlopem
bezpłatnym, je żeli pracodawca jest uprawniony do okre ślania warunków zajmowania przez pracowników takiego
lokalu lub pomieszczenia.
3. Pracownikowi, który po upływie urlopu bezpłatnego lub wyga śni ęciu mandatu do pe łnienia z wyboru funkcji
zwi ązkowej, stawi si ę do pracy w terminie przewidzianym w art. 74 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy, okres urlopu bezpłatnego wlicza si ę do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
4. Rada Ministrów okre śli, w drodze rozporz ądzenia, tryb udzielania urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1,
oraz sposób post ępowania w przypadku wyga śni ęcia mandatu do pe łnienia z wyboru funkcji zwi ązkowej przez
pracownika korzystaj ącego z urlopu bezpłatnego, maj ąc na wzgl ędzie niwelowanie ujemnych nast ępstw
wynikaj ących z pełnienia funkcji zwi ązkowej przez pracownika, a tak że zabezpieczenie potrzeb pracodawcy.
5. Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas
niezb ędny do wykonania doraźnej czynno ści wynikaj ącej z jego funkcji zwi ązkowej poza zak ładem pracy, je żeli
czynno ść ta nie mo że by ć wykonana w czasie wolnym od pracy.
6. Inna ni ż pracownik osoba wykonuj ąca prac ę zarobkow ą ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej na czas
niezb ędny do wykonania doraźnej czynno ści wynikaj ącej z jej funkcji zwi ązkowej poza zak ładem pracy, je żeli
czynno ść ta nie mo że by ć wykonana w czasie wolnym od pracy. Osoba ta zachowuje prawo do wynagrodzenia,
chyba że przepisy szczególne stanowi ą inaczej.
7. Umowa zawarta mi ędzy pracodawc ą a inn ą ni ż pracownik osob ą wykonuj ąc ą prac ę zarobkow ą, w której
okre ślono termin wykonania pracy, nie ulega przedłu żeniu o czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 6.
8. W układzie zbiorowym pracy mo żna okre śli ć limity czasu zwolnie ń od pracy zawodowej na czas niezb ędny do
wykonania doraźnej czynno ści wynikaj ącej z funkcji zwi ązkowej osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą.
Art. 251.
1. Uprawnienia zakładowej organizacji zwi ązkowej przysługuj ą organizacji zrzeszaj ącej co najmniej 10 cz łonków
b ęd ących:
1) pracownikami u pracodawcy obj ętego działaniem tej organizacji lub
2) innymi ni ż pracownicy osobami wykonuj ącymi prac ę zarobkow ą, które świadcz ą prac ę przez co najmniej 6
miesi ęcy na rzecz pracodawcy obj ętego działaniem tej organizacji.
2. Organizacja, o której mowa w ust. 1, przedstawia pracodawcy, co 6 miesi ęcy - według stanu na dzie ń 30
czerwca i 31 grudnia - w terminie do 10. dnia miesi ąca nast ępuj ącego po tym okresie, informacj ę o liczbie
członków, o których mowa w ust. 1, z zastrze żeniem ust. 3.
3. Organizacja wskazana w ust. 1, która zosta ła utworzona w ci ągu 6-miesi ęcznego okresu sprawozdawczego,
przedstawia pracodawcy pierwsz ą informacj ę o liczbie członków - wed ług stanu na dzie ń z ło żenia informacji - w
terminie 2 miesi ęcy od dnia utworzenia organizacji zwi ązkowej. Przedstawienie informacji w terminie okre ślonym
w zdaniu poprzednim nie wyłącza obowi ązku zło żenia przez t ę organizacj ę informacji w terminie, o którym mowa
w ust. 2.
4. Informacja, o której mowa w ust. 2 lub 3, jest udost ępniana przez pracodawc ę do wgl ądu innej dzia łaj ącej u
niego organizacji zwi ązkowej na pisemny wniosek tej organizacji.
5. Je żeli osoba wykonuj ąca prac ę zarobkow ą nale ży do wi ęcej ni ż jednej zak ładowej organizacji zwi ązkowej u
danego pracodawcy, przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w organizacji zwi ązkowej, o której mowa w ust.
1, osoba ta mo że by ć uwzgl ędniona tylko jako członek jednej wskazanej przez siebie zak ładowej organizacji
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zwi ązkowej.
6. Organizacji, która nie wypełniła w terminie obowi ązków, o których mowa w ust. 2 lub 3, nie przys ługuj ą
uprawnienia zakładowej organizacji zwi ązkowej do czasu wykonania tych obowi ązków.
7. Pracodawca lub działaj ąca u niego organizacja zwi ązkowa mo że zg łosi ć pisemne zastrze żenie co do
liczebno ści danej zakładowej organizacji zwi ązkowej w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez t ę
organizacj ę informacji, o której mowa w ust. 2 lub 3.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zak ładowa organizacja zwi ązkowa, wobec której zosta ło zg łoszone
zastrze żenie, wyst ępuje do s ądu rejonowego - s ądu pracy w ła ściwego ze wzgl ędu na siedzib ę pracodawcy z
wnioskiem o ustalenie liczby członków na ostatni dzie ń danego półrocza. Zakładowa organizacja zwi ązkowa mo że
równie ż z własnej inicjatywy wyst ąpi ć z wnioskiem o ustalenie liczby cz łonków. S ąd wydaje w tej sprawie
orzeczenie w terminie 60 dni od dnia zło żenia wniosku, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post ępowania cywilnego o post ępowaniu nieprocesowym.
9. Organizacji zwi ązkowej, która w terminie 30 dni od dnia zg łoszenia zastrze żenia nie wyst ąpi ła do s ądu, nie
przysługuj ą uprawnienia zakładowej organizacji zwi ązkowej do czasu wykonania tego obowi ązku.
10. W post ępowaniu s ądowym do przetwarzania danych ujawniaj ących przynale żno ść zwi ązkow ą osób
wykonuj ących prac ę zarobkow ą jest upowa żniony wy łącznie s ąd oraz osoby dzia łaj ące w imieniu zak ładowej
organizacji zwi ązkowej, która zło ży ła wniosek o ustalenie liczby jej członków.
11. Przy ustalaniu uprawnie ń organizacji zwi ązkowej bierze si ę pod uwag ę odpowiednio liczb ę jej członków
podan ą w informacji, o której mowa w ust. 2 lub 3, albo liczb ę tych cz łonków ustalon ą przez s ąd w trybie
okre ślonym w ust. 8. Zmiany stanu liczbowego, które nast ąpi ą w ci ągu 6-miesi ęcznego okresu sprawozdawczego,
pozostaj ą bez wpływu na te uprawnienia.
12. Je żeli uprzednio zgłoszone przez pracodawc ę lub zakładow ą organizacj ę zwi ązkow ą, o której mowa w ust. 7,
zastrze żenie co do liczebno ści danej zakładowej organizacji zwi ązkowej okazało si ę bezpodstawne, ponowne
zgłoszenie przez te podmioty zastrze żenia co do liczebno ści tej samej organizacji zwi ązkowej mo że nast ąpi ć nie
wcze śniej ni ż po upływie roku od dnia uprawomocnienia si ę orzeczenia w sprawie ustalenia liczby cz łonków tej
organizacji.
14) po rozdziale 3 dodaje si ę rozdział 3a w brzmieniu:
,,
Rozdział 3a
Reprezentatywna organizacja zwi ązkowa
Art. 252.
1. Reprezentatywn ą ponadzakładow ą organizacj ą zwi ązkow ą jest ponadzakładowa organizacja zwi ązkowa:
1) reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego lub
2) zrzeszaj ąca co najmniej 15% ogółu osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą obj ętych zakresem dzia łania
statutu, nie mniej jednak ni ż 10 000 osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą, lub
3) zrzeszaj ąca najwi ększ ą liczb ę osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą, dla których ma by ć zawarty okre ślony
ponadzakładowy układ zbiorowy pracy.
2. Ponadzakładowa organizacja zwi ązkowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wyst ępuje do S ądu Okr ęgowego w
Warszawie z wnioskiem o stwierdzenie reprezentatywno ści, zawieraj ącym informacj ę o liczbie jej cz łonków, który
wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 30 dni od dnia zło żenia wniosku, w trybie przepisów ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks post ępowania cywilnego o post ępowaniu nieprocesowym.
3. W przypadku stwierdzenia reprezentatywno ści ogólnokrajowej organizacji mi ędzyzwi ązkowej (konfederacji) z
mocy prawa staj ą si ę reprezentatywne, wchodz ące w jej skład, ogólnokrajowe zwi ązki zawodowe i zrzeszenia
(federacje) zwi ązków zawodowych.
Art. 253.
1. Reprezentatywn ą zakładow ą organizacj ą zwi ązkow ą jest zakładowa organizacja zwi ązkowa:
1) b ęd ąca jednostk ą organizacyjn ą albo organizacj ą członkowsk ą ponadzakładowej organizacji zwi ązkowej
uznanej za reprezentatywn ą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszaj ąca co najmniej 8%
osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą zatrudnionych u pracodawcy lub
2) zrzeszaj ąca co najmniej 15% osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą zatrudnionych u pracodawcy.
2. Je żeli żadna z zakładowych organizacji zwi ązkowych nie spe łnia wymogów, o których mowa w ust. 1,
reprezentatywn ą zakładow ą organizacj ą zwi ązkow ą jest organizacja zrzeszaj ąca najwi ększ ą liczb ę osób
wykonuj ących prac ę zarobkow ą zatrudnionych u pracodawcy.
3. Je żeli u pracodawcy działa wi ęcej ni ż jedna organizacja zwi ązkowa reprezentatywna w rozumieniu ust. 1 pkt 1,
wchodz ąca w skład tego samego zrzeszenia (federacji) zwi ązków zawodowych lub ogólnokrajowej organizacji
mi ędzyzwi ązkowej (konfederacji), organizacje te wyłaniaj ą wspóln ą reprezentacj ę w sprawach dotycz ących
zbiorowych praw i interesów osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą.
4. W przypadku niewyłonienia wspólnej reprezentacji, o której mowa w ust. 3, reprezentatywn ą zak ładow ą
organizacj ą zwi ązkow ą jest organizacja zrzeszaj ąca najwi ększ ą spo śród nich liczb ę osób wykonuj ących prac ę
zarobkow ą zatrudnionych u pracodawcy lub organizacja spełniaj ąca kryterium reprezentatywno ści, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2.
5. Utrata przymiotu reprezentatywno ści w sprawach dotycz ących zbiorowych praw i interesów osób
wykonuj ących prac ę zarobkow ą pozostaje bez wpływu na pozostałe uprawnienia reprezentatywnych zakładowych
organizacji zwi ązkowych i posiadanie przymiotu reprezentatywno ści w pozostałych sprawach.
6. Przy ustalaniu liczby osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą zrzeszonych w zak ładowej organizacji zwi ązkowej,
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o której mowa w ust. 1 lub 2, uwzgl ędnia si ę wyłącznie osoby wykonuj ące prac ę zarobkow ą nale żące do tej
organizacji przez okres co najmniej 6 miesi ęcy przed przyst ąpieniem do rokowa ń lub uzgodnie ń.
7. Przy ustalaniu liczby osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą zatrudnionych u pracodawcy, od której liczy si ę
procent wskazany w ust. 1 pkt 1 lub 2, lub przy ustalaniu najwi ększej liczby osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą
zatrudnionych u pracodawcy, o której mowa w ust. 2, uwzgl ędnia si ę wy łącznie osoby wykonuj ące prac ę
zarobkow ą zatrudnione u pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesi ęcy przed rozpocz ęciem rokowa ń lub
uzgodnie ń.
8. W celu stwierdzenia reprezentatywno ści stosuje si ę odpowiednio przepisy art. 251 ust. 2-12. ";
15) w art. 26 pkt 1 i 2 otrzymuj ą brzmienie:
,, 1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w
przepisach prawa pracy oraz w indywidualnych sprawach osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą w zakresie
zwi ązanym z wykonywaniem tej pracy;
2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy lub organu samorz ądu za łogi w sprawach dotycz ących
zbiorowych interesów i praw osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą; ";
16) art. 261 otrzymuje brzmienie:
,, Art. 261.
1. W razie przej ścia zak ładu pracy lub jego cz ęści na nowego pracodawc ę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, dotychczasowy i nowy pracodawca w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy s ą obowi ązani do poinformowania na pi śmie działaj ących u ka żdego z nich zak ładowych
organizacji zwi ązkowych o przewidywanym terminie tego przej ścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych
oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a tak że zamierzonych dzia łaniach dotycz ących warunków
zatrudnienia tych pracowników, w szczególno ści warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotychczasowy i nowy pracodawca w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy s ą obowi ązani przekaza ć co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem
przej ścia zakładu pracy lub jego cz ęści.
3. Je żeli dotychczasowy lub nowy pracodawca w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy zamierza podj ąć działania dotycz ące warunków zatrudnienia pracowników, jest obowi ązany do podj ęcia
negocjacji z zakładowymi organizacjami zwi ązkowymi w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie, w terminie
nie dłu ższym ni ż 30 dni od dnia przekazania informacji o tych działaniach.
4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, zawieraj ą wszystkie zak ładowe organizacje zwi ązkowe, które
prowadziły negocjacje nad tym porozumieniem. Je żeli nie jest mo żliwe uzgodnienie tre ści porozumienia ze
wszystkimi zakładowymi organizacjami zwi ązkowymi, pracodawca w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy uzgadnia tre ść porozumienia z uczestnicz ącymi w negocjacjach reprezentatywnymi w
rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 zakładowymi organizacjami zwi ązkowymi, z których ka żda zrzesza co najmniej 5%
pracowników zatrudnionych u pracodawcy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
5. W razie niezawarcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 3, z powodu niemo żno ści uzgodnienia
jego tre ści przez pracodawc ę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z zakładowymi
organizacjami zwi ązkowymi albo z uczestnicz ącymi w negocjacjach reprezentatywnymi w rozumieniu art. 25 3 ust.
1 lub 2 zakładowymi organizacjami zwi ązkowymi zrzeszaj ącymi pracowników, pracodawca w rozumieniu art. 3
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy samodzielnie podejmuje działania w sprawach dotycz ących
warunków zatrudnienia pracowników, uwzgl ędniaj ąc ustalenia dokonane z zak ładowymi organizacjami
zwi ązkowymi w toku negocjacji nad zawarciem porozumienia.
6. Przepisy ust. 3-5 nie maj ą zastosowania, je żeli tryb dokonania działa ń dotycz ących warunków zatrudnienia
pracowników, jakie zamierza podj ąć pracodawca w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy, okre ślaj ą odr ębne przepisy.
17) w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymuj ą brzmienie:
2. Przyznawanie świadcze ń z funduszu, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane w uzgodnieniu z zak ładow ą
organizacj ą zwi ązkow ą.
3. Regulaminy nagród i premiowania s ą ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładow ą organizacj ą zwi ązkow ą;
dotyczy to równie ż zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach
sektora finansów publicznych.
18) art. 28 otrzymuje brzmienie:
,, Art. 28.
1. Pracodawca jest obowi ązany udzieli ć na wniosek zak ładowej organizacji zwi ązkowej informacji niezb ędnych
do prowadzenia działalno ści zwi ązkowej, w szczególno ści informacji dotycz ących:
1) warunków pracy i zasad wynagradzania;
2) działalno ści i sytuacji ekonomicznej pracodawcy zwi ązanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym
zakresie zmian;
3) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz dzia ła ń maj ących na celu utrzymanie poziomu
zatrudnienia;
4) działa ń, które mog ą powodowa ć istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

yk6natca

2. Pracodawca udziela zakładowej organizacji zwi ązkowej informacji, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni
od dnia otrzymania wniosku.
19) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W razie uzasadnionego podejrzenia, że w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawc ę do
wykonywania pracy zarobkowej wyst ępuje zagro żenie dla życia lub zdrowia osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 i
41-6, zakładowa organizacja zwi ązkowa mo że wyst ąpi ć do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie
odpowiednich bada ń, zawiadamiaj ąc o tym równocze śnie w ła ściwego okr ęgowego inspektora pracy. Pracodawca
jest obowi ązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku zawiadomi ć zak ładow ą organizacj ę zwi ązkow ą o
swoim stanowisku. W razie przeprowadzenia bada ń, pracodawca niezwłocznie, nie później ni ż w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wyników bada ń, udost ępnia te wyniki ka żdej dzia łaj ącej u niego zak ładowej organizacji
zwi ązkowej wraz z informacj ą o sposobie i terminie usuni ęcia stwierdzonego zagro żenia.
20) art. 30 otrzymuje brzmienie:
,, Art. 30.
1. Je żeli u pracodawcy działa wi ęcej ni ż jedna zakładowa organizacja zwi ązkowa, ka żda z nich broni praw i
reprezentuje interesy swoich członków.
2. Osoba wykonuj ąca prac ę zarobkow ą niezrzeszona w zwi ązku zawodowym ma prawo do obrony swoich praw
na zasadach dotycz ących osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą b ęd ących członkami zwi ązku, je żeli wybrana
przez ni ą zakładowa organizacja zwi ązkowa wyrazi zgod ę na obron ę jej praw.
3. W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowi ązuj ą pracodawc ę w
rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy do wspó łdzia łania z zak ładow ą organizacj ą
zwi ązkow ą, przed podj ęciem dzia łania, pracodawca w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jest obowi ązany zwróci ć si ę do tej organizacji o informacj ę o pracowniku korzystaj ącym z jej
obrony, zgodnie z ust. 1 i 2. Nieudzielenie tej informacji w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez zak ładow ą
organizacj ę zwi ązkow ą wniosku zwalnia pracodawc ę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z obowi ązku współdziałania z zakładow ą organizacj ą zwi ązkow ą w sprawach dotycz ących tego
pracownika.
4. W sprawach dotycz ących zbiorowych praw i interesów osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą zak ładowe
organizacje zwi ązkowe mog ą tworzy ć wspóln ą reprezentacj ę zwi ązkow ą.
5. W sprawach wymagaj ących zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z zakładowymi organizacjami
zwi ązkowymi organizacje te przedstawiaj ą wspólnie uzgodnione stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania
tego stanowiska przez wyłonion ą do tych spraw wspóln ą reprezentacj ę zwi ązkow ą okre śla porozumienie zawarte
przez organizacje zwi ązkowe.
6. Je żeli w sprawie ustalenia:
1) regulaminu wynagradzania,
2) regulaminów nagród i premiowania,
3) regulaminu zakładowego funduszu świadcze ń socjalnych,
4) planu urlopów lub regulaminu pracy,
5) okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
6) wykazu prac, o którym mowa w art. 1517 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
7) indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2-4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 r. poz. 567, z 2016 r. poz. 2206 oraz z 2018 r. poz.
1480) - organizacje zwi ązkowe albo reprezentatywne organizacje zwi ązkowe w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub
2, z których ka żda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, nie przedstawi ą
wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni od dnia przekazania im przez pracodawc ę tego
dokumentu, decyzje w sprawie jego ustalenia podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odr ębnych stanowisk
organizacji zwi ązkowych.
7. Przepis ust. 6 stosuje si ę odpowiednio, je żeli u pracodawcy dzia ła jedna reprezentatywna zak ładowa
organizacja zwi ązkowa zrzeszaj ąca co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.
21) w art. 31:
a) ust. 1 i 2 otrzymuj ą brzmienie:
1. Prawo do zwolnienia z obowi ązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarz ądzie zak ładowej organizacji
zwi ązkowej przysługuje:
1) cz ęściowo jednej osobie wykonuj ącej prac ę zarobkow ą w miesi ęcznym wymiarze godzin równym liczbie
członków zatrudnionych przez pracodawc ę, je żeli ich liczba jest mniejsza od 150;
2) jednej osobie wykonuj ącej prac ę zarobkow ą, je żeli zwi ązek liczy od 150 do 500 cz łonków zatrudnionych
przez pracodawc ę;
3) dwóm osobom wykonuj ącym prac ę zarobkow ą, je żeli zwi ązek liczy od 501 do 1000 członków zatrudnionych
przez pracodawc ę;
4) trzem osobom wykonuj ącym prac ę zarobkow ą, je żeli zwi ązek liczy od 1001 do 2000 cz łonków
zatrudnionych przez pracodawc ę;
5) kolejnej osobie wykonuj ącej prac ę zarobkow ą za ka żdy rozpocz ęty nowy tysi ąc, je żeli zak ładowa
organizacja zwi ązkowa liczy ponad 2000 członków zatrudnionych przez pracodawc ę;
6) w niepełnym wymiarze godzin i wtedy mo że ono by ć udzielane wi ększej liczbie osób wykonuj ących prac ę
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zarobkow ą, zgodnie z zasadami okre ślonymi w pkt 1-5.
2. Osobie wykonuj ącej prac ę zarobkow ą w okresie zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, przysługuj ą:
1) uprawnienia lub świadczenia osoby wykonuj ącej prac ę zarobkow ą;
2) prawo do wynagrodzenia lub świadczenia pieni ężnego, o ile zarz ąd zak ładowej organizacji zwi ązkowej
wyst ąpi ł z takim wnioskiem.
b) po ust. 2 dodaje si ę ust. 21 w brzmieniu:
21. Rada Ministrów okre śli, w drodze rozporz ądzenia, tryb udzielenia i korzystania ze zwolnienia od pracy, o
którym mowa w ust. 1, przysługuj ącego osobie wykonuj ącej prac ę zarobkow ą, sposób ustalenia wysoko ści
wynagrodzenia albo świadczenia pieni ężnego przys ługuj ącego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz
wynikaj ących z tego tytułu uprawnie ń i świadcze ń, maj ąc na wzgl ędzie niwelowanie ujemnych nast ępstw
wykonywania czynno ści w zarz ądzie zakładowej organizacji zwi ązkowej oraz charakter stosunku łącz ącego osob ę
zwolnion ą od pracy z pracodawc ą, a także zabezpieczenie potrzeb pracodawcy.
c) dodaje si ę ust. 4 i 5 w brzmieniu:
4. Inna ni ż pracownik osoba wykonuj ąca prac ę zarobkow ą ma prawo do zwolnienia od pracy na czas niezb ędny
do wykonania doraźnej czynno ści wynikaj ącej z jej funkcji zwi ązkowej, je żeli czynno ść ta nie mo że by ć wykonana
w czasie wolnym od pracy. Osoba ta zachowuje prawo do wynagrodzenia, chyba że przepisy szczególne
stanowi ą inaczej.
5. Umowa zawarta mi ędzy pracodawc ą a inn ą ni ż pracownik osob ą wykonuj ąc ą prac ę zarobkow ą, w której
okre ślono termin wykonania pracy, nie ulega przedłu żeniu o czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 4.
22) w art. 32:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Pracodawca bez zgody zarz ądu zakładowej organizacji zwi ązkowej nie mo że:
1) wypowiedzie ć ani rozwi ąza ć stosunku prawnego ze wskazanym uchwałą zarz ądu jego cz łonkiem lub z inn ą
osob ą wykonuj ąc ą prac ę zarobkow ą b ęd ąc ą członkiem danej zakładowej organizacji zwi ązkowej, upowa żnion ą
do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonuj ącej za pracodawc ę
czynno ści w sprawach z zakresu prawa pracy,
2) zmieni ć jednostronnie warunków pracy lub wynagrodzenia na niekorzy ść osoby wykonuj ącej prac ę
zarobkow ą, o której mowa w pkt 1 - z wyj ątkiem przypadku og łoszenia upad ło ści lub likwidacji pracodawcy, a
tak że je żeli dopuszczaj ą to przepisy odr ębne.
b) po ust. 1 dodaje si ę ust. 11-14 w brzmieniu:
11. Termin na wyra żenie zgody lub odmow ę wyra żenia zgody przez zarz ąd zak ładowej organizacji zwi ązkowej
wynosi:
1) 14 dni roboczych liczonych od dnia zło żenia przez pracodawc ę pisemnego zawiadomienia o zamiarze
wypowiedzenia lub jednostronnej zmiany stosunku prawnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, z
podaniem przyczyny uzasadniaj ącej wypowiedzenie lub jednostronn ą zmian ę stosunku prawnego;
2) 7 dni roboczych liczonych od dnia zło żenia przez pracodawc ę pisemnego zawiadomienia o zamiarze
rozwi ązania stosunku prawnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, z podaniem przyczyny uzasadniaj ącej
rozwi ązanie stosunku prawnego.
12. Bezskuteczny upływ terminów, o których mowa w ust. 1 1, jest równoznaczny z wyra żeniem zgody przez
zarz ąd zakładowej organizacji zwi ązkowej.
13. W przypadku naruszenia przez pracodawc ę warunków, o których mowa w ust. 1, innej ni ż pracownik osobie
wykonuj ącej prac ę zarobkow ą przysługuje, niezale żnie od wielko ści poniesionej szkody, rekompensata w
wysoko ści równej 6-miesi ęcznemu wynagrodzeniu przysługuj ącemu tej osobie w ostatnim okresie zatrudnienia, a
je żeli wynagrodzenie tej osoby nie jest wypłacane w okresach miesi ęcznych - w wysoko ści równej 6-krotno ści
przeci ętnego wynagrodzenia miesi ęcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urz ędu Statystycznego w Dzienniku Urz ędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak ładowym funduszu świadcze ń socjalnych (Dz.U. z
2018 r. poz. 1316). Osoba ta mo że dochodzi ć odszkodowania lub zado śćuczynienia przenosz ącego wysoko ść
rekompensaty.
14. Przy ustalaniu wysoko ści wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 3 , bierze si ę pod uwag ę przeci ętne
miesi ęczne wynagrodzenie z okresu 6 miesi ęcy poprzedzaj ących dzie ń rozwi ązania, wypowiedzenia lub
jednostronnej zmiany stosunku prawnego, a je żeli inna ni ż pracownik osoba wykonuj ąca prac ę zarobkow ą
świadczyła prac ę przez okres krótszy ni ż 6 miesi ęcy - przeci ętne miesi ęczne wynagrodzenie z ca łego okresu jej
zatrudnienia.
c) ust. 3-7 otrzymuj ą brzmienie:
3. Zarz ąd zakładowej organizacji zwi ązkowej, reprezentatywnej w rozumieniu art. 25 3 ust. 1 lub 2, wskazuje
pracodawcy osoby podlegaj ące ochronie przewidzianej w ust. 1, w liczbie nie wi ększej ni ż liczba osób
stanowi ących kadr ę kierownicz ą u pracodawcy albo w liczbie ustalonej zgodnie z ust. 4.
4. Zarz ąd zakładowej organizacji zwi ązkowej, reprezentatywnej w rozumieniu art. 25 3 ust. 1 lub 2, zrzeszaj ącej do
20 członków zatrudnionych przez pracodawc ę ma prawo wskaza ć pracodawcy 2 osoby wykonuj ące prac ę
zarobkow ą podlegaj ące ochronie przewidzianej w ust. 1, a je żeli organizacja zrzesza wi ęcej ni ż 20 członków
zatrudnionych przez pracodawc ę ma prawo wskaza ć, jako podlegaj ące tej ochronie, 2 osoby wykonuj ące prac ę
zarobkow ą oraz dodatkowo:
1) po jednej osobie wykonuj ącej prac ę zarobkow ą na ka żde rozpocz ęte 10 cz łonków tej organizacji
zatrudnionych przez pracodawc ę, w przedziale od 21 do 50 tych członków;
2) po jednej osobie wykonuj ącej prac ę zarobkow ą na ka żde rozpocz ęte 20 cz łonków tej organizacji
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zatrudnionych przez pracodawc ę, w przedziale od 51 do 150 tych członków;
3) po jednej osobie wykonuj ącej prac ę zarobkow ą na ka żde rozpocz ęte 30 cz łonków tej organizacji
zatrudnionych przez pracodawc ę, w przedziale od 151 do 300 tych członków;
4) po jednej osobie wykonuj ącej prac ę zarobkow ą na ka żde rozpocz ęte 40 cz łonków tej organizacji
zatrudnionych przez pracodawc ę, w przedziale od 301 do 500 tych członków;
5) po jednej osobie wykonuj ącej prac ę zarobkow ą na ka żde rozpocz ęte 50 cz łonków tej organizacji
zatrudnionych przez pracodawc ę, w przedziale powyżej 500 tych członków.
5. Osobami stanowi ącymi kadr ę kierownicz ą, o których mowa w ust. 3, s ą kieruj ący jednoosobowo zak ładem
pracy i ich zast ępcy albo osoby wchodz ące w skład kolegialnego organu zarz ądzaj ącego zakładem pracy, a tak że
inne osoby wyznaczone do dokonywania za pracodawc ę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
6. Ochrona przewidziana w ust. 1, w zak ładowej organizacji zwi ązkowej innej ni ż wymieniona w ust. 3 i 4,
przysługuje jednej osobie wykonuj ącej prac ę zarobkow ą wskazanej uchwałą zarz ądu tej organizacji.
7. Ochrona przewidziana w ust. 1 przys ługuje, przez okres 6 miesi ęcy od dnia utworzenia komitetu
zało życielskiego zak ładowej organizacji zwi ązkowej, nie wi ęcej ni ż trzem osobom wykonuj ącym prac ę zarobkow ą
wskazanym uchwałą komitetu zało życielskiego.
d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
9. Ochrona przewidziana w ust. 1 przys ługuje osobie wykonuj ącej prac ę zarobkow ą pe łni ącej z wyboru funkcj ę
zwi ązkow ą poza zakładow ą organizacj ą zwi ązkow ą, korzystaj ącej u pracodawcy z urlopu bezp łatnego lub ze
zwolnienia z obowi ązku świadczenia pracy. Ochrona przys ługuje w okresie tego urlopu lub zwolnienia oraz przez
rok po upływie tego okresu. Zgod ę, o której mowa w ust. 1, wyra ża w ła ściwy statutowo organ organizacji
zwi ązkowej, w której dana osoba pełni albo pełniła t ę funkcj ę.
e) po ust. 9 dodaje si ę ust. 91 i 92 w brzmieniu:
91. Pracodawca powiadamia na pi śmie zarz ąd zak ładowej organizacji zwi ązkowej o liczbie osób stanowi ących
kadr ę kierownicz ą, o których mowa w ust. 5. Powiadomienie nast ępuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pisemnego wniosku zarz ądu zakładowej organizacji zwi ązkowej.
92. Zarz ąd zakładowej organizacji zwi ązkowej lub komitet za ło życielski zak ładowej organizacji zwi ązkowej
wskazuj ą pracodawcy na pi śmie osoby, których stosunek prawny podlega ochronie, o której mowa w ust. 1,
poprzez podanie imienia i nazwiska tych osób, a tak że czasu trwania ochrony. Zmiany we wskazaniu s ą
dokonywane przez zarz ąd lub komitet zało życielski zakładowej organizacji zwi ązkowej na pi śmie w terminie 7 dni
od dnia zaistnienia zmiany.
f) uchyla si ę ust. 10;
23) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Pracodawca, na warunkach okre ślonych w uk ładzie zbiorowym pracy lub umowie, jest obowi ązany udost ępni ć
zakładowej organizacji zwi ązkowej pomieszczenia i urz ądzenia techniczne niezb ędne do wykonywania
działalno ści zwi ązkowej u pracodawcy.
24) art. 331 otrzymuje brzmienie:
,, Art. 331.
1. Pracodawca, na pisemny wniosek zak ładowej organizacji zwi ązkowej i za pisemn ą zgod ą osoby wykonuj ącej
prac ę zarobkow ą, jest obowi ązany pobiera ć z wynagrodzenia tej osoby składk ę zwi ązkow ą w zadeklarowanej
przez ni ą wysoko ści.
2. Pracodawca jest obowi ązany niezw łocznie przekazywa ć kwoty pobranych składek zwi ązkowych na rachunek
bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszcz ędno ściowo-kredytowej wskazany przez zakładow ą organizacj ę
zwi ązkow ą.
25) art. 341 i art. 342 otrzymuj ą brzmienie:
,, Art. 341.
1. Pracodawcy obj ęci działaniem mi ędzyzak ładowej organizacji zwi ązkowej ponosz ą koszty, w tym koszty
wynagrodze ń i składek na ubezpieczenia społeczne, zwi ązane z zatrudnianiem osoby wykonuj ącej prac ę
zarobkow ą zwolnionej:
1) z obowi ązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarz ądzie mi ędzyzak ładowej organizacji zwi ązkowej na podstawie art. 31 ust. 1 w zwi ązku z art. 34 ust. 2,
2) od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - na podstawie art. 31 ust. 3 lub od pracy z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia - na podstawie art. 31 ust. 4 - odpowiednio do udzia łu liczby członków
tej organizacji zatrudnionych u danego pracodawcy w łącznej liczbie cz łonków tej organizacji zatrudnionych u
wszystkich pracodawców obj ętych działaniem tej organizacji - w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
2. Zarz ąd mi ędzyzak ładowej organizacji zwi ązkowej przedstawia pracodawcy, który zwolni osob ę lub osoby
wykonuj ące prac ę zarobkow ą z obowi ązku świadczenia pracy, od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia lub od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, informacje o liczbie członków tej
organizacji zatrudnionych u wszystkich pracodawców obj ętych dzia łaniem tej organizacji oraz u ka żdego z tych
pracodawców - w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na ostatni dzie ń miesi ąca.
3. Zarz ąd mi ędzyzak ładowej organizacji zwi ązkowej przedstawia informacje, o których mowa w ust. 2, w terminie
do 10. dnia miesi ąca nast ępuj ącego po miesi ącu, w którym nast ąpi ło zwolnienie osoby lub osób wykonuj ących
prac ę zarobkow ą z obowi ązku świadczenia pracy, od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
lub od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
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4. Na potrzeby przeliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, w przypadku innych ni ż pracownicy osób wykonuj ących
prac ę zarobkow ą b ęd ących członkami mi ędzyzak ładowej organizacji zwi ązkowej przyjmuje si ę, że osoby te s ą
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.
5. Sposób i tryb ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, okre śla ka żdy pracodawca, który zwolni osob ę lub
osoby wykonuj ące prac ę zarobkow ą z obowi ązku świadczenia pracy lub od pracy zawodowej z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia, w zakresie dotycz ącym kosztów zwi ązanych z zatrudnianiem tej osoby lub tych osób
wykonuj ących prac ę zarobkow ą.
Art. 342.
1. Zarz ąd mi ędzyzak ładowej organizacji zwi ązkowej, która co najmniej u jednego pracodawcy obj ętego jej
działaniem zrzesza osoby wykonuj ące prac ę zarobkow ą w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji
reprezentatywnej w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2, mo że wskaza ć osoby wykonuj ące prac ę zarobkow ą
podlegaj ące ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1:
1) w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 lub
2) w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 u jednego pracodawcy wskazanego przez t ę organizacj ę
spo śród pracodawców obj ętych jej działaniem, u którego ta organizacja zrzesza osoby wykonuj ące prac ę
zarobkow ą w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 253 ust. 1
lub 2, powi ększonej o liczb ę pozosta łych pracodawców obj ętych dzia łaniem tej organizacji, u których jest
zatrudnionych co najmniej 10 osób wykonuj ących prac ę zarobkową b ęd ących jej członkami.
2. Je żeli mi ędzyzak ładowa organizacja zwi ązkowa u żadnego pracodawcy obj ętego jej dzia łaniem nie zrzesza
liczby osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w
rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2, liczba osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą podlegaj ących ochronie przewidzianej
w art. 32 ust. 1 nie mo że by ć wi ększa od liczby pracodawców obj ętych dzia łaniem tej organizacji, którzy
zatrudniaj ą co najmniej 10 osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą b ęd ących jej członkami.
26) w art. 35:
a) w ust. 1:
- pkt 3 i 4 otrzymuj ą brzmienie:
,, 3) dyskryminuje, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, z powodu przynale żno ści do zwi ązku
zawodowego, pozostawania poza zwi ązkiem zawodowym lub wykonywania funkcji zwi ązkowej,
4) nie dopełnia w terminie obowi ązku informacyjnego, o którym mowa w art. 261 ust. 1, ",
- dodaje si ę pkt 5-7 w brzmieniu:
,, 5) nie dopełnia w terminie obowi ązku podj ęcia negocjacji z zak ładowymi organizacjami zwi ązkowymi, o
którym mowa w art. 261 ust. 3,
6) nie dopełnia obowi ązku pobrania z wynagrodzenia danej osoby składki zwi ązkowej w zadeklarowanej przez
t ę osob ę wysoko ści lub obowi ązku niezw łocznego przekazania kwoty pobranych składek zwi ązkowych, o
których mowa w art. 331, na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszcz ędno ściowokredytowej wskazany przez zakładow ą organizacj ę zwi ązkow ą,
7) nie dopełnia obowi ązku ponoszenia kosztów, o którym mowa w art. 34 1 ust. 1, w odpowiedniej proporcji
wskazanej w art. 341 ust. 1 z uwzgl ędnieniem art. 341 ust. 4 ",
b) dodaje si ę ust. 21 w brzmieniu:
21. Kto w zwi ązku z pełnion ą funkcj ą zwi ązkow ą:
1) wbrew obowi ązkowi nie zawiadamia w terminie wła ściwego s ądu o zmianie statutu, o której mowa w art. 16,
2) niezgodnie z przepisem art. 24 ust. 1, przeznacza dochód z dzia łalno ści gospodarczej prowadzonej przez
zwi ązek zawodowy na cele niesłu żące realizacji zada ń statutowych zwi ązku lub dzieli go pomi ędzy cz łonków
zwi ązku,
3) w celu uzyskania uprawnie ń zakładowej organizacji zwi ązkowej, reprezentatywnej zak ładowej organizacji
zwi ązkowej, mi ędzyzak ładowej organizacji zwi ązkowej lub reprezentatywnej ponadzakładowej organizacji
zwi ązkowej w informacji, o której mowa w art. 25 1 ust. 2 lub 3 lub w art. 34 1 ust. 2 lub we wniosku, o którym
mowa w art. 252 ust. 2, podaje lub na podstawie art. 34 2 ust. 1 wskazuje liczb ę cz łonków organizacji
zwi ązkowej wy ższ ą ni ż wynikaj ąca ze stanu faktycznego - podlega grzywnie.
27) w art. 36:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. S ąd rejestrowy w razie stwierdzenia, że organ zwi ązku zawodowego prowadzi dzia łalno ść niezgodn ą z
prawem, wyznacza termin co najmniej 14 dni na dostosowanie dzia łalno ści tego organu do obowi ązuj ącego
prawa. Post ępowanie wszczyna si ę na wniosek wła ściwego prokuratora okr ęgowego.
b) uchyla si ę ust. 4;
28) art. 37 otrzymuje brzmienie:
,, Art. 37. Spory mi ędzy zwi ązkami zawodowymi a pracodawcami i ich organizacjami dotycz ące interesów osób
wykonuj ących prac ę zarobkow ą rozwi ązywane s ą na zasadach okre ślonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o
rozwi ązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 399 i 730). ";
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29) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. U pracodawców mog ą by ć tworzone kasy zapomogowo-po życzkowe, których członkami mog ą by ć osoby
wykonuj ące prac ę zarobkow ą, emeryci i renci ści bez wzgl ędu na przynale żno ść zwi ązkow ą. Nadzór spo łeczny
nad tymi kasami sprawuj ą zwi ązki zawodowe.
Art. 2 W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076) wprowadza się
nast ępuj ące zmiany:
1) w art. 676 § 2 otrzymuje brzmienie:
,, § 2. Je żeli nie jest mo żliwe uzgodnienie tre ści porozumienia ze wszystkimi zak ładowymi organizacjami
zwi ązkowymi, pracodawca uzgadnia tre ść porozumienia z organizacjami zwi ązkowymi reprezentatywnymi w
rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o zwi ązkach zawodowych, z których ka żda zrzesza co najmniej 5%
pracowników zatrudnionych u pracodawcy. ";
2) w art. 139 § 5 otrzymuje brzmienie:
,, § 5. Je żeli nie jest mo żliwe uzgodnienie tre ści porozumienia, o którym mowa w § 3, ze wszystkimi zak ładowymi
organizacjami zwi ązkowymi, pracodawca uzgadnia tre ść porozumienia z organizacjami zwi ązkowymi
reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o zwi ązkach zawodowych, z których ka żda zrzesza
co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy. ";
3) w art. 150 w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1) w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami zwi ązkowymi; je żeli nie jest
mo żliwe uzgodnienie tre ści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami zwi ązkowymi, pracodawca
uzgadnia tre ść porozumienia z organizacjami zwi ązkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub
2 ustawy o zwi ązkach zawodowych, z których ka żda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u
pracodawcy, albo ";
4) w art. 239 § 2 otrzymuje brzmienie:
,, § 2. Układem mog ą by ć obj ęci emeryci i renci ści. ";
5) w art. 2419 § 4 otrzymuje brzmienie:
,, § 4. Organizacja zwi ązkowa, która po zawarciu układu stała si ę reprezentatywna na podstawie art. 25 2 ust. 1 lub
art. 253 ust. 1 ustawy o zwi ązkach zawodowych, mo że wst ąpi ć w prawa i obowi ązki strony uk ładu, sk ładaj ąc w
tym celu o świadczenie stronom tego uk ładu. Do zakładowej organizacji zwi ązkowej stosuje si ę odpowiednio art.
253 ust. 3-6 ustawy o zwi ązkach zawodowych, a w celu stwierdzenia reprezentatywno ści - art. 25 1 ust. 2-12
ustawy o zwi ązkach zawodowych. ";
6) w art. 24114a § 2 otrzymuje brzmienie:
,, § 2. Ogólnokrajowa organizacja mi ędzyzwi ązkowa (konfederacja) uczestniczy w rokowaniach i zawiera uk ład
ponadzakładowy w miejsce wchodz ących w jej skład ponadzak ładowych organizacji zwi ązkowych,
reprezentuj ących pracowników, dla których układ ten ma by ć zawarty i które uzyskały reprezentatywno ść na
podstawie art. 252 ust. 3 ustawy o zwi ązkach zawodowych, w razie skierowania do niej umotywowanego
pisemnego wniosku w tej sprawie przez organizacj ę pracodawców prowadz ąc ą rokowania w sprawie zawarcia
tego układu lub co najmniej jedn ą z pozosta łych ponadzak ładowych organizacji zwi ązkowych prowadz ących
rokowania w sprawie zawarcia tego układu. Organizacja, do której skierowano wniosek, nie mo że odmówi ć
przyst ąpienia do rokowa ń; odmowa skutkuje pozbawieniem reprezentatywno ści dla potrzeb okre ślonego uk ładu
ponadzakładowego wszystkich organizacji, w miejsce których powinna wst ąpi ć organizacja, do której skierowany
został wniosek. ";
7) w art. 24116 :
a) § 3 otrzymuje brzmienie:
,, § 3. Warunkiem prowadzenia rokowa ń, o których mowa w § 2, jest uczestniczenie w nich co najmniej jednej
reprezentatywnej ponadzakładowej organizacji zwi ązkowej w rozumieniu art. 25 2 ust. 1 ustawy o zwi ązkach
zawodowych. ",
b) § 5 otrzymuje brzmienie:
,, § 5. Układ ponadzakładowy zawieraj ą wszystkie organizacje zwi ązkowe, które prowadzi ły rokowania nad tym
układem, b ądź co najmniej wszystkie reprezentatywne organizacje zwi ązkowe, w rozumieniu art. 252 ust. 1 ustawy
o zwi ązkach zawodowych, uczestnicz ące w rokowaniach. ";
8) uchyla si ę art. 24117 ;
9) w art. 24125 :
a) § 3 otrzymuje brzmienie:
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,, § 3. Warunkiem prowadzenia rokowa ń, o których mowa w § 2, jest uczestniczenie w nich co najmniej jednej
reprezentatywnej zakładowej organizacji zwi ązkowej w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o zwi ązkach
zawodowych. ",
b) § 5 otrzymuje brzmienie:
,, § 5. Układ zakładowy zawieraj ą wszystkie organizacje zwi ązkowe, które prowadzi ły rokowania nad tym
układem, b ąd ź przynajmniej wszystkie reprezentatywne organizacje zwi ązkowe, w rozumieniu art. 25 3 ust. 1 lub 2
ustawy o zwi ązkach zawodowych, uczestnicz ące w rokowaniach. ";
10) uchyla si ę art. 24125a ;
11) w art. 24128 § 4 i 5 otrzymuj ą brzmienie:
,, § 4. Je żeli w terminie wyznaczonym przez podmiot wyst ępuj ący z inicjatyw ą zawarcia uk ładu zak ładowego, nie
krótszym ni ż 30 dni od dnia zg łoszenia inicjatywy zawarcia uk ładu, nie wszystkie organizacje zwi ązkowe
przyst ąpi ą do rokowa ń, do prowadzenia rokowa ń s ą uprawnione organizacje zwi ązkowe, które do nich przyst ąpi ły,
pod warunkiem uczestniczenia w tych rokowaniach wszystkich organów, o których mowa w § 3, wskazanych
przez ponadzakładowe organizacje zwi ązkowe reprezentuj ące pracowników zatrudnionych u pracodawców
wchodz ących w skład osoby prawnej, reprezentatywne w rozumieniu art. 252 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy o
zwi ązkach zawodowych.
§ 5. Układ zakładowy zawieraj ą wszystkie organizacje zwi ązkowe, które prowadzi ły rokowania nad tym uk ładem,
b ąd ź co najmniej wszystkie organy, o których mowa w § 3, wskazane przez ponadzak ładowe organizacje
zwi ązkowe reprezentuj ące pracowników zatrudnionych u pracodawców wchodz ących w sk ład osoby prawnej,
reprezentatywne w rozumieniu art. 252 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy o zwi ązkach zawodowych. ".
Art. 3 W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029) wprowadza się
nast ępuj ące zmiany:
1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Pracodawc ą w rozumieniu ustawy jest podmiot, o którym mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
zwi ązkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608).
2) po art. 2 dodaje si ę art. 21 w brzmieniu:
,, Art. 21.
1. Składki członkowskie wnoszone do mi ędzynarodowych organizacji pracodawców, reprezentuj ących interesy
pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej, przez organizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Spo łecznego i innych instytucjach dialogu spo łecznego (Dz.U.
poz. 1240, z 2017 r. poz. 2371 oraz z 2018 r. poz. 1464), zwanej dalej „ustaw ą o Radzie Dialogu Spo łecznego”,
wchodz ące w skład Rady Dialogu Spo łecznego, mog ą by ć dofinansowane z bud żetu pa ństwa w formie dotacji
celowej.
2. Dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, udziela - na wniosek organizacji pracodawców - minister w ła ściwy do
spraw pracy, na podstawie umowy zawartej z t ą organizacj ą.
3. O dofinansowanie składek, o których mowa w ust. 1, mo że ubiega ć si ę organizacja pracodawców, o której
mowa w ust. 1, która na dzie ń z ło żenia wniosku jest cz łonkiem mi ędzynarodowej organizacji pracodawców od co
najmniej 12 miesi ęcy.
4. Kwota dotacji celowej na dofinansowanie sk ładek z bud żetu pa ństwa w danym roku, dla ka żdej organizacji
pracodawców, o której mowa w ust. 1, nie mo że by ć wy ższa ni ż 300 000 z ł i stanowi ć wi ęcej ni ż 95% wysoko ści
tych składek.
5. Minister wła ściwy do spraw pracy okre śli, w drodze rozporz ądzenia, szczegó łowy tryb sk ładania wniosków, o
których mowa w ust. 2, wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz niezb ędne dokumenty, maj ąc na wzgl ędzie
zapewnienie prawidłowo ści, przejrzysto ści i efektywno ści wydatkowania środków publicznych.
3) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Organizacja pracodawców, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Spo łecznego, ma prawo
opiniowania zało że ń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów zwi ązków pracodawców. Nie
dotyczy to zało że ń projektu bud żetu pa ństwa oraz projektu ustawy bud żetowej, których opiniowanie reguluj ą
odr ębne przepisy.
4) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:
,, Odpowiedzialno ść za naruszenie przepisów prawa "
5) w art. 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. S ąd rejestrowy w razie stwierdzenia, że dany organ zwi ązku pracodawców prowadzi dzia łalno ść niezgodn ą z
prawem, wyznacza termin co najmniej 14 dni na dostosowanie dzia łalno ści tego organu do obowi ązuj ącego
prawa. Post ępowanie wszczyna si ę na wniosek wła ściwego prokuratora okr ęgowego.
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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,, 1) orzec grzywn ę wobec poszczególnych członków danego organu zwi ązku w wysoko ści okre ślonej w art.
163 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post ępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, 1467,
1499 i 1544); ";
6) po art. 19 dodaje si ę art. 191 w brzmieniu:
,, Art. 191. Kto w zwi ązku z pe łnion ą funkcj ą przeznacza dochód z działalno ści gospodarczej prowadzonej przez
zwi ązek pracodawców, federacj ę lub konfederacj ę na cele niesłu żące realizacji ich zada ń statutowych lub dzieli
go pomi ędzy członków zwi ązku, federacji lub konfederacji, podlega grzywnie. ".
Art. 4 W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwi ązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 399 i 730) art.
5 i art. 6 otrzymuj ą brzmienie:
,, Art. 5. Pracodawc ą w rozumieniu ustawy jest podmiot, o którym mowa w art. 1 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o zwi ązkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608).
Art. 6. Przepisy ustawy, w których jest mowa o pracownikach, maj ą odpowiednie zastosowanie do innych ni ż
pracownicy osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą, o których mowa w art. 1 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
zwi ązkach zawodowych, oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach
zawodowych. ".
Art. 5 W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia łalno ści kulturalnej (Dz.U. z
2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105) w art. 16 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,, 3) dwóch przedstawicieli zakładowych organizacji zwi ązkowych reprezentatywnych w rozumieniu art. 25 3
ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r.
poz. 1608), działaj ących w tej instytucji kultury; ".
Art. 6 W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zak ładowym funduszu świadcze ń socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1316) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zasady i warunki korzystania z us ług i świadcze ń finansowanych z Funduszu, z uwzgl ędnieniem ust. 1, oraz
zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje dzia łalno ści socjalnej okre śla
pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
zwi ązkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608). Pracodawca, u którego nie dzia ła
zakładowa organizacja zwi ązkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez za łog ę do
reprezentowania jej interesów.
Art. 7 W ustawie z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1247) w art. 8
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zakładowa organizacja zwi ązkowa jest reprezentatywna, je żeli spe łnia warunki okre ślone w art. 25 3 ust. 1
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608).
Przepisy art. 253 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych stosuje si ę odpowiednio.
Art. 8 W ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi ązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotycz ących pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1474 oraz z 2017 r. poz. 2181) w art. 3 ust. 3
otrzymuje brzmienie:
3. Je żeli nie jest mo żliwe uzgodnienie tre ści porozumienia ze wszystkimi zak ładowymi organizacjami
zwi ązkowymi, pracodawca uzgadnia tre ść porozumienia z organizacjami zwi ązkowymi reprezentatywnymi w
rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz.
1881 oraz z 2018 r. poz. 1608), z których ka żda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u
pracodawcy.
Art. 9 W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 594) w
art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Pracodawca u żytkownik jest obowi ązany informowa ć organizacj ę zwi ązkow ą reprezentatywn ą w rozumieniu
art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z
2018 r. poz. 1608) o zamiarze powierzenia wykonywania pracy tymczasowej pracownikowi agencji pracy
tymczasowej. Jednak że pracodawca u żytkownik, który zamierza powierzy ć pracownikowi agencji pracy
tymczasowej wykonywanie pracy przez okres dłu ższy ni ż 6 miesi ęcy, jest obowi ązany podj ąć dzia łania
zmierzaj ące do uzgodnienia tego zamierzenia z reprezentatywnymi organizacjami zwi ązkowymi.
Art. 10 W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.
1449 oraz z 2018 r. poz. 1091) w art. 11 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
8. Je żeli w okresie 2 miesi ęcy od dnia przedstawienia przez pracodawc ę reprezentacji pracowników oferty
utworzenia programu, o której mowa w ust. 7, nie dojdzie do zawarcia umowy zak ładowej z powodu niemo żno ści
uzgodnienia przez strony jej tre ści, pracodawca mo że zawrze ć umow ę zak ładow ą z organizacjami zwi ązkowymi
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reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608), z których ka żda zrzesza co najmniej 5% pracowników
zatrudnionych u pracodawcy. Przepis ust. 7 stosuje si ę odpowiednio.
Art. 11 W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó łce
europejskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2142 oraz z 2018 r. poz. 398) w art. 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W przypadku gdy pracownicy spó łki uczestnicz ącej, zainteresowanej spó łki zale żnej albo zak ładu, maj ących
wej ść w skład SE, s ą zatrudnieni w Rzeczypospolitej Polskiej u jednego pracodawcy, członków specjalnego
zespołu negocjacyjnego wyznacza reprezentatywna zakładowa organizacja zwi ązkowa w rozumieniu art. 25 3 ust.
1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608).
Przepisy art. 253 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych stosuje si ę odpowiednio.
W przypadku braku takiej organizacji, członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wybiera zebranie załogi.
Art. 12 W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o spó łdzielni europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 7 oraz z 2018 r. poz.
398) w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W przypadku gdy pracownicy podmiotu uczestnicz ącego, zainteresowanej spółki zale żnej albo zak ładu,
maj ących wej ść w sk ład SCE, s ą zatrudnieni w Rzeczypospolitej Polskiej u jednego pracodawcy, cz łonków
specjalnego zespołu negocjacyjnego wyznacza reprezentatywna zakładowa organizacja zwi ązkowa w rozumieniu
art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r.
poz. 1608). Przepisy art. 253 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych stosuje si ę
odpowiednio. W przypadku braku takiej organizacji, cz łonków specjalnego zespołu negocjacyjnego wybiera
zebranie załogi.
Art. 13 W ustawie z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spó łce powsta łej w wyniku
transgranicznego połączenia si ę spółek (Dz.U. poz. 525) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W przypadku gdy pracownicy spó łki uczestnicz ącej, zainteresowanej spó łki zale żnej albo zak ładu, maj ących
wej ść w skład spółki powstałej w wyniku po łączenia transgranicznego spó łek, s ą zatrudnieni w Rzeczypospolitej
Polskiej u jednego pracodawcy, członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wyznacza reprezentatywna
zakładowa organizacja zwi ązkowa w rozumieniu art. 25 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach
zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608). Przepisy art. 253 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych stosuje si ę odpowiednio. W przypadku braku takiej organizacji,
członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wybiera zebranie załogi.
Art. 14 W ustawie z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwi ązaniach zwi ązanych z ochron ą miejsc
pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 842 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obni żonego wymiaru czasu pracy
przedsi ębiorca ustala w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zak ładowymi organizacjami
zwi ązkowymi; je żeli nie jest mo żliwe uzgodnienie tre ści porozumienia ze wszystkimi zak ładowymi organizacjami
zwi ązkowymi, przedsi ębiorca uzgadnia tre ść porozumienia z organizacjami zwi ązkowymi reprezentatywnymi w
rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz.
1881 oraz z 2018 r. poz. 1608), z których ka żda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u
pracodawcy.
Art. 15 W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Spo łecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego (Dz.U. poz. 1240, z 2017 r. poz. 2371 oraz z 2018 r. poz. 1464) wprowadza si ę nast ępuj ące zmiany:
1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Tworzy si ę Rad ę Dialogu Spo łecznego, zwan ą dalej „Rad ą”, jako forum trójstronnej wspó łpracy strony
reprezentuj ącej osoby wykonuj ące prac ę zarobkow ą, o których mowa w art. 1 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991
r. o zwi ązkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608), zwanej dalej „stron ą
pracowników”, strony pracodawców, o których mowa w art. 11 pkt 2 tej ustawy, oraz strony rz ądowej, zwanych
dalej „stronami Rady”.
2) w art. 23:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1) zrzeszaj ą wi ęcej ni ż 300 000 członków b ęd ących osobami wykonuj ącymi prac ę zarobkow ą, o których
mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych; ",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Przy ustalaniu kryterium liczebno ści, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uwzgl ędnia si ę nie wi ęcej ni ż po 100 000
członków organizacji zwi ązkowej b ęd ących osobami wykonuj ącymi prac ę zarobkow ą zatrudnionymi w podmiotach
gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalno ści jest okre ślony w jednej sekcji Polskiej Klasyfikacji
Działalno ści (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej. Organizacja zwi ązkowa ubiegaj ąca si ę o
uznanie jej za reprezentatywn ą organizacj ę zwi ązkow ą przy ustalaniu liczby osób wykonuj ących prac ę
zarobkow ą, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie uwzgl ędnia osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą zrzeszonych w
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tych spo śród jej organizacji członkowskich, które s ą lub w okresie roku przed z ło żeniem wniosku o stwierdzenie
reprezentatywno ści były zrzeszone w reprezentatywnej organizacji zwi ązkowej maj ącej przedstawicieli w sk ładzie
Rady.
3) w art. 24:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1) zrzeszaj ą pracodawców, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach
zawodowych, zwanych dalej „pracodawcami”, zatrudniaj ących łącznie co najmniej 300 000 osób wykonuj ących
prac ę zarobkow ą, z zastrzeżeniem ust. 3; ",
b) ust. 3 i 4 otrzymuj ą brzmienie:
3. Przy ustalaniu kryterium liczebności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1:
1) w przypadku pracodawcy prowadz ącego działalno ść w zakresie jednej sekcji PKD wszystkie osoby
wykonuj ące prac ę zarobkow ą s ą przyporz ądkowywane do tej sekcji albo
2) w przypadku pracodawcy prowadz ącego działalno ść w wi ęcej ni ż jednej sekcji PKD wszystkie zatrudnione
osoby wykonuj ące prac ę zarobkow ą zostaj ą przyporz ądkowane do sekcji obejmuj ącej podstawowy rodzaj
działalno ści danego podmiotu - przy czym uwzgl ędnia si ę nie wi ęcej ni ż 100 000 osób wykonuj ących prac ę
zarobkow ą w danej sekcji PKD.
4. Przy ustalaniu liczby sekcji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uwzgl ędnia si ę sekcje obejmuj ące co najmniej 3000
osób wykonuj ących prac ę zarobkow ą.
3) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. WRDS mo że rozpatrywa ć sprawy społeczne lub gospodarcze powoduj ące konflikty mi ędzy pracodawcami i
osobami wykonuj ącymi prac ę zarobkow ą, je żeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.
Art. 16 Do opiniowania zało że ń i projektów aktów prawnych, które przed dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy
zostały skierowane do odpowiednich władz statutowych zwi ązku zawodowego lub odpowiednich w ładz
statutowych organizacji pracodawców w celu zasi ęgni ęcia opinii, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1 lub w art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, stosuje si ę przepisy dotychczasowe.
Art. 17 Osobom b ęd ącym w dniu wej ścia w życie niniejszej ustawy cz łonkami zwi ązków zawodowych przys ługuj ą
uprawnienia na zasadach dotychczasowych.
Art. 18 Zwi ązki zawodowe, istniej ące w dniu wej ścia w życie niniejszej ustawy, w terminie 6 miesi ęcy od dnia jej
wej ścia w życie dostosuj ą swoje statuty do zmian wynikaj ących z tej ustawy.
Art. 19
1. W okresie pełnienia przez pracownika funkcji zwi ązkowej z wyboru dokonanego na podstawie przepisów w
brzmieniu dotychczasowym, pracownikowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1, na zasadach okre ślonych w przepisach w brzmieniu dotychczasowym.
2. Pracownik korzystaj ący z prawa, o którym mowa w art. 31 ustawy zmienianej w art. 1 na podstawie przepisów
w brzmieniu dotychczasowym, korzysta z tego prawa do upływu okresu oraz w wymiarze, o których mowa w art.
31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
3. Pracownik obj ęty ochron ą, o której mowa w art. 32 ustawy zmienianej w art. 1, nabyt ą na podstawie przepisów
w brzmieniu dotychczasowym, podlega tej ochronie do upływu okresu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 1.
Art. 20
1. Organizacje zwi ązkowe, których reprezentatywno ść została stwierdzona na podstawie orzeczenia s ądowego, o
którym mowa w art. 24117 § 2 lub art. 24125a § 5 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym,
utrzymuj ą t ę reprezentatywność przez okres roku od dnia wej ścia w życie niniejszej ustawy.
2. Sprawy dotycz ące reprezentatywno ści zakładowych organizacji zwi ązkowych i ponadzakładowych organizacji
zwi ązkowych, wszcz ęte i niezako ńczone przed dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy, ulegaj ą umorzeniu z
mocy prawa z dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 21 Reprezentatywne organizacje zwi ązkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców, o których mowa w
art. 23 i art. 24 ustawy zmienianej w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym, których reprezentatywno ść zosta ła
stwierdzona na podstawie orzeczenia s ądowego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, utrzymuj ą t ę
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reprezentatywno ść przez czas pozostały do upływu okresu 4 lat wskazanego w ust. 2 tego przepisu.
Art. 22
1. W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków b ęd ących skutkiem finansowym ustawy, w zwi ązku z art. 111
ustawy zmienianej w art. 1 i art. 21 ustawy zmienianej w art. 3, b ędzie wynosi ć, w cz ęści 31 - Praca:
1) 2019 - 2 100 tys. zł;
2) 2020 - 2 100 tys. zł;
3) 2021 - 2 100 tys. zł;
4) 2022 - 2 100 tys. zł;
5) 2023 - 2 100 tys. zł;
6) 2024 - 2 100 tys. zł;
7) 2025 - 2 100 tys. zł;
8) 2026 - 2 100 tys. zł;
9) 2027 - 2 100 tys. zł;
10) 2028 - 2 100 tys. zł.
2. W przypadku wykorzystania przyj ętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków zostanie
zastosowany mechanizm koryguj ący, polegaj ący na zmniejszeniu kwoty dotacji celowej, przeznaczonej na
realizacj ę zada ń wynikaj ących z art. 111 ustawy zmienianej w art. 1 i art. 21 ustawy zmienianej w art. 3.
3. Organem wła ściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków oraz wdro żenia mechanizmu
koryguj ącego jest minister wła ściwy do spraw pracy.
Art. 23 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyj ątkiem art. 1 pkt 14 w zakresie art. 25 3 ust. 6,
który wchodzi w życie po upływie 12 miesi ęcy od dnia ogłoszenia.
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1)
Niniejsz ą ustaw ą zmienia si ę ustawy: ustaw ę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustaw ę z dnia 23 maja 1991 r. o
organizacjach pracodawców, ustaw ę z dnia 23 maja 1991 r. o rozwi ązywaniu sporów zbiorowych, ustaw ę z dnia 25 pa ździernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia łalno ści kulturalnej, ustaw ę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadcze ń socjalnych,
ustaw ę z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zak ładowych, ustaw ę z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach
rozwi ązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz ących pracowników, ustaw ę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych, ustaw ę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustaw ę z dnia 4 marca
2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó łce europejskiej, ustaw ę z dnia 22 lipca 2006 r. o spó łdzielni
europejskiej, ustaw ę z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spó łce powsta łej w wyniku transgranicznego po łączenia
si ę spó łek, ustaw ę z dnia 11 pa ździernika 2013 r. o szczególnych rozwi ązaniach zwi ązanych z ochron ą miejsc pracy oraz ustaw ę z dnia
24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Spo łecznego i innych instytucjach dialogu spo łecznego.

