
Art. 46.   W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego (Dz. Ustaw z 2018 . poz. 2232) w art. 27 po ust.2 dodaje się ustęp 2a i 2b w 

brzmieniu: 

2a. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady w przypadku: 

1/ utraty zaufania związaną z informacją dotyczącą pracy, współpracy lub pełnienia służby w 

organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.306); 

2/ sprzeniewierzenia się działaniom Rady doprowadzając do braku możliwości prowadzenia 

przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców 

oraz strony rządowej. 

2b. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia 

lustracyjnego, o którym mowa w ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, 

stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.  

/draft translation/ 

Art. 46.   In the Act of 24 July 2015 on the Social Dialogue Council and other social dialogue 

institutions (Journal of Laws of 2018, item 2232) in Art. 27 after paragraph 2, the following 

paragraphs 2a and 2b are added: 

2a. The Prime Minister shall dismiss a member of the Council in the event of: 

1 /  loss of trust related to information regarding work, cooperation or performing    

service in state security bodies within the meaning of art. 2 of the Act of 18 October 

2006 on the disclosure of information about documents of the state security organs 

from 1944-1990 and the content of these documents (Journal of Laws of 2020, item 

306); 

2 / misappropriation of the Council's activities, leading to the inability to conduct a 

transparent, substantive and regular dialogue of employees' and employers' 

organizations and the government. 

2b.  Membership in the Council expires if an untrue lustration declaration is filed, referred to 

in the Act of 18 October 2006 on the disclosure of information on documents of state 

security organs from 1944-1990 and the content of these documents, confirmed by a 

final court decision.  

 


