
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., art. 240 § 4 i § 5 Kodeksu pracy – tekst 
jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.); Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Oświadcza się, Ŝe realizacja zobowiązań płacowych wynikających z zawartego 
27 maja 2008 r. Protokołu dodatkowego Nr 2 do Układu Zbiorowego Pracy Nr:U-CDLXXVII 
dla pracowników Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie nastąpi wyłącznie 
w ramach środków finansowych będących w dyspozycji tego Zakładu. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Zmiana ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz.1593, z późn. zm.), spowodowała konieczność  uaktualnienia obowiązującego 
pracowników Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych  Układu Zbiorowego Pracy 
do obowiązujących przepisów. 
 
Zmiany do układu zbiorowego wprowadza się drodze protokołów dodatkowych.  
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych wraz ze Związkami Zawodowymi uzgodnił i 
opracował treść Protokołu dodatkowego Nr 2 do Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników 
ZBiLK. 
 
Rejestracja protokołu dodatkowego podlega przepisom Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001r. w sprawie trybu postępowania 
w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt 
rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz.U. z dnia 20 
kwietnia 2001r.)  
Zgodnie z art. 240 § 4 Kodeksu pracy  zawarcie układu dla pracowników zatrudnionych w 
zakładach  budŜetowych moŜe nastąpić wyłącznie w ramach środków finansowych będących 
w ich dyspozycji.  
Natomiast zgodnie art. 240 § 5 Kodeksu pracy wniosek o zarejestrowanie protokołu 
dodatkowego dla pracowników zatrudnionych w zakładach budŜetowych powinien zawierać 
oświadczenie organu, który utworzył dany podmiot o spełnieniu wymogu o którym mowa w  
art. 240 § 4 Kodeksu Pracy.   
 
W celu rejestracji Protokołu dodatkowego Nr 2 wnosimy o podjęcie uchwały przez Radę 
Miasta Szczecin o realizacji zobowiązań płacowych wynikających z Protokołu Dodatkowego 
nr 2 do Układu Zbiorowego Pracy  dla pracowników Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych w Szczecinie  wyłącznie w ramach środków finansowych będących w 
dyspozycji tego zakładu 
 
Brak uchwały oraz  oświadczenia organu załoŜycielskiego stanowi przeszkodę w rejestracji 
protokołu dodatkowego w Okręgowym Inspektoracie Pracy.  
 
 


