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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 marca 2008 r.

zmieniająca ustawę – Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
o zmianie niektórych ustaw

(druk nr 93)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z

późn. zm.)

Art. 24118.

[§ 1. Na wspólny wniosek organizacji pracodawców i ponadzakładowych organizacji
związkowych, które zawarły układ ponadzakładowy, minister właściwy do spraw pracy
może - gdy wymaga tego ważny interes społeczny - rozszerzyć, w drodze
rozporządzenia, stosowanie tego układu w całości lub w części na pracowników
zatrudnionych u pracodawcy nieobjętego żadnym układem ponadzakładowym,
prowadzącego działalność gospodarczą taką samą lub zbliżoną do działalności
pracodawców objętych tym układem, ustalonej na podstawie odrębnych przepisów
dotyczących klasyfikacji działalności, po zasięgnięciu opinii tego pracodawcy lub
wskazanej przez niego organizacji pracodawców oraz zakładowej organizacji
związkowej - o ile taka działa u pracodawcy - a także opinii Komisji do Spraw Układów
Zbiorowych Pracy powołanej na podstawie odrębnych przepisów.]

<§ 1. Na wspólny wniosek organizacji pracodawców i ponadzakładowych organizacji
związkowych, które zawarły układ ponadzakładowy, minister właściwy do spraw
pracy może – gdy wymaga tego ważny interes społeczny – rozszerzyć, w drodze
rozporządzenia, stosowanie tego układu w całości lub w części na pracowników
zatrudnionych u pracodawcy nieobjętego żadnym układem ponadzakładowym,
prowadzącego działalność gospodarczą taką samą lub zbliżoną do działalności
pracodawców objętych tym układem, ustalonej na podstawie odrębnych przepisów
dotyczących klasyfikacji działalności, po zasięgnięciu opinii tego pracodawcy lub
wskazanej przez niego organizacji pracodawców oraz zakładowej organizacji
związkowej, o ile taka działa u pracodawcy.>

§ 2. Wniosek o rozszerzenie stosowania układu ponadzakładowego powinien wskazywać
nazwę pracodawcy i jego siedzibę, a także uzasadnienie potrzeby rozszerzenia
stosowania układu ponadzakładowego oraz zawierać informacje i dokumenty niezbędne
do stwierdzenia wymogów, o których mowa w § 1.

[§ 3. Projekt rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie wymaga skierowania do
zaopiniowania przez organizacje związkowe i organizacje pracodawców.]

§ 4. Rozszerzenie stosowania układu ponadzakładowego obowiązuje nie dłużej niż do czasu
objęcia pracodawcy innym układem ponadzakładowym.
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[§ 5. Do wniosku o uchylenie rozszerzenia stosowania układu stosuje się odpowiednio
przepisy § 1-3 oraz art. 2418 § 2.]

<§ 5. Do wniosku o uchylenie rozszerzenia stosowania układu stosuje się odpowiednio
przepisy § 1 i 2 oraz art. 2418 § 2.>

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS PRACY ORAZ O

ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW (Dz. U. Nr 113, poz. 547, z późn. zm.)

[Art. 17.

1. Tworzy się przy Ministrze Pracy i Polityki Socjalnej Komisję do Spraw Układów
Zbiorowych Pracy.

2. Celem Komisji będzie wspieranie rokowań zbiorowych i udzielanie pomocy stronom
zamierzającym zawrzeć układ.

3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, skład Komisji,
uwzględniając przedstawicieli centralnych organów administracji rządowej,
ponadzakładowych organizacji związkowych uznanych za reprezentatywne na podstawie
przepisów art. 24117 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 Kodeksu pracy oraz konfederacji
pracodawców, tryb powoływania jej członków na wniosek właściwych ministrów,
Głównego Inspektora Pracy oraz statutowych organów organizacji związkowych i
pracodawców, zasady jej działania w celu udzielania stronom zamierzającym zawrzeć
układ zbiorowy pracy pomocy w formie doradztwa i konsultacji oraz zasady zwrotu
zamiejscowym członkom Komisji i innym osobom biorącym udział w jej pracach kosztów
podróży.]


