
 

Projekt z dnia 03.01.2013 r. 
 

USTAWA 

z dnia …………………………… 2013 r. 

o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców 

 

 
Art. 1.  W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 

poz. 854, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy 

bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych, osoby wykonujące pracę nakładczą oraz osoby wykonujące pracę na 

podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia osób, o których mowa w ust. 1, 

prawa przynależności i wstępowania do związków zawodowych.”; 

 

2) w art. 35: 

a) w ust. 1: 

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

   „2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej,”, 

   - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) nie dopełnia obowiązku określonego w art. 261, 331 lub 341 ust. 1”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu: 

„21. Karze, o której mowa w ust. 1, podlega ten, kto w związku z pełnioną 

funkcją związkową: 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 
1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2011 
r. Nr 244, poz. 1454. 



 

1) przeznacza dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez 

związek zawodowy na cele niesłużące realizacji zadań statutowych 

związku lub dzieli go pomiędzy członków związku, 

2) w sposób uporczywy uchyla się od przedstawienia informacji, o której 

mowa w art. 341 ust. 2.”; 

3) w art. 36 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Postępowanie wszczyna się na wniosek właściwego prokuratora okręgowego.”. 

 

Art. 2.  W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, 

poz. 235, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 19 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Postępowanie wszczyna się na wniosek właściwego prokuratora okręgowego.”; 

2) po art. 19 dodaje się art. 191 w brzmieniu: 

„Art. 191. Kto w związku z pełnioną funkcją przeznacza dochód z działalności gospodarczej 

prowadzonej przez związek pracodawców, federację lub konfederację na cele niesłużące 

realizacji ich zadań statutowych, lub dzieli go pomiędzy członków związku, federacji lub 

konfederacji podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”. 

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r. Nr 121, 
poz. 769, z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i Nr 107, poz. 1127, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407. 
 


