
Dz.U.2003.108.1013  

Rozporządzenie 
Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej1) 

z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji 
związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz 

wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji 
związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także 

dokonywania zmian w takim wskazaniu 

(Dz. U. z dnia 26 czerwca 2003 r.) 

Na podstawie art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Pracodawca powiadamia na piśmie zarząd zakładowej organizacji związkowej o 
liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy, o których mowa w art. 32 
ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, zwanej dalej "ustawą". 

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania pisemnego żądania zarządu zakładowej organizacji związkowej w celu 
realizacji art. 32 ust. 3 ustawy. 

§ 2. 1. Zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej imiennie 
wskazują pracodawcy na piśmie pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, o 
której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy. 

2. Zmiany we wskazaniu, o którym mowa w ust. 1, zarząd oraz komitet założycielski 
zakładowej organizacji związkowej dokonują na piśmie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 
zmiany. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r. 

________ 
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej 

- praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 
stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). 

2) 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 oraz 
z 2003 r. Nr 63, poz. 590. 

 


