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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce

powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2008 r.

ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego

połączenia się spółek, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 2 w pkt 10 wyrazy "właściwym organem" zastępuje się wyrazami "właściwymi

organami";

2) w art. 10 w ust. 3 wyrazy "Właściwy organ spółki uczestniczącej oraz zainteresowanej

spółki zależnej" zastępuje się wyrazami "Właściwy organ spółki uczestniczącej,

zainteresowanej spółki zależnej lub kierownictwo zakładu";

3) w art. 10 skreśla się ust. 5 - 7;

4) w art. 11 w ust. 1 wyrazy "powiadamia pracowników, zakładowe organizacje związkowe

oraz organizacje związkowe, o których mowa w art. 10 ust. 5" zastępuje się wyrazami

"powiadamia pracowników i zakładowe organizacje związkowe";

5) w art. 14 skreśla się ust. 2;

6) w art. 28 w ust. 1 w pkt 1 i 2 wyrazy "33 1/3 %" zastępuje się wyrazami "jedną trzecią";
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7) w art. 29 wyrazy "rozwiązań dotyczących uczestnictwa" zastępuje się wyrazami "form

uczestnictwa";

8) w art. 33 w ust. 1 skreśla się wyrazy "ust. 1-4 i 7";

9) w art. 35 po wyrazach "zebranie organizacyjne" dodaje się wyrazy "członków zespołu

przedstawicielskiego".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w

wyniku transgranicznego połączenia się spółek, postanowił wprowadzić do niej 9 poprawek.

Większość poprawek ma charakter doprecyzowujący lub zmierza do zapewnienia

ustawie spójności terminologicznej.

Poprawki nr 3, 4, 5 i 8 zmierzają do uchylenia przepisów, na podstawie których

członkami specjalnego zespołu negocjacyjnego mogą zostać przedstawiciele organizacji

związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw

Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, niebędący

pracownikami spółki uczestniczącej, zainteresowanej spółki zależnej lub zakładu.

W opinii Senatu członkami specjalnego zespołu negocjacyjnego powinni być tylko

pracownicy spółek lub zakładów uczestniczących w procesie łączenia. W przeciwnej sytuacji

pracodawca zatrudniający członka zespołu negocjacyjnego funkcjonującego w innym

zakładzie pracy, musiałby ponosić koszty związane z takim uczestnictwem.

Ponadto istotnym argumentem przemawiającym za przyjęciem poprawek jest

zdaniem Izby okoliczność, że przedstawiciele organizacji związkowej reprezentatywnej w

rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych będą mogli

uczestniczyć w posiedzeniach zespołu negocjacyjnego jako eksperci.


