
odpowiedzialnością w art. 233 § 1, a dla 
spółek akcyjnych – w art. 397. Z reguły 
dotyczy ona tych firm, które albo prze-
chodzą intensywny rozwój i przejściowa 
strata jest wkalkulowana w ich działal-
ność, albo w przypadku przedsiębiorstw 
chylących się ku upadkowi. Zarząd ma 
obowiązek zwołania walnego zgromadze-
nia udziałowców/akcjonariuszy w celu 
podjęcia takiej uchwały natychmiast po 
powzięciu informacji o osiągnięciu odpo-
wiedniego poziomu straty. Wymaganie 
to obowiązuje w każdym momencie 
roku obrotowego, jednakże najczęściej 
pod różnymi pozorami odkłada się tę 
decyzję do czasu walnego zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdania finan-
sowe za ostatni rok obrotowy, kiedy to 
już zarząd nie może udawać, że nie zo-
rientował się, iż strata spółki przekro-
czyła ustawowy poziom. Oczywistość 
informowania o projekcie uchwały, 
a także obowiązku skonsultowania jej 
treści wynika z faktu, iż konsekwencje 
ewentualnej decyzji walnego zgromadze-
nia o zaprzestaniu działalności spółki 
dotyczą stanu zatrudnienia.

W PRAKTYCE…

Obowiązek informowania i konsultacji 
spoczywa na pracodawcy. W codziennej 
praktyce funkcjonowania rad pracow-
ników pracodawcę reprezentuje zarząd 

spółki prawa handlowego, jednakże 
w przypadku decyzji zastrzeżonych 
ustawami bądź statutem/umową spółki 
dla innych jej organów, o ile dotyczą za-
kresu spraw podlegających informowa-
niu bądź konsultacji, odpowiedzialność 
za dopełnienie wymogów ustawowych 
spoczywa na danym organie, a zarząd 
może działać tylko z jego upoważnienia. 
Owszem, to zarząd przygotowuje pro-
jekty uchwał dla walnego zgromadzenia 
i w tym zakresie to na nim spoczywają 
obowiązki informacyjne i konsulta-
cyjne, jednakże w przypadku zmiany 
przez walne zgromadzenie treści pro-
jektów, muszą być one przedmiotem 
informowania i konsultowania z radą 
pracowników, co oznaczać może nawet 
konieczność ogłoszenia kilkudniowej 
przerwy w obradach. 

Ważne jest, aby rada pracowników 
egzekwowała od pracodawcy realizację 
powyższego obowiązku nawet wtedy, 
gdy projekty uchwał nie wydają się 
istotne dla jej doraźnej działalności. 
Chodzi o to, aby ustaliła się praktyka 
wypełniania tego obowiązku, może to 
bowiem mieć znaczenie w przyszło-
ści, gdy uchwały będą dotyczyły spraw 
istotnych dla załogi; za późno wówczas 
będzie na użeranie się z pracodawcą, 
który zrobi, co zechce, zaskakując tym 
pracowników. Wyegzekwowanie tego 
obowiązku daje też możliwość zabiera-
nia głosu przez pracowników w sprawie 
przeznaczenia części zysku na nagrody 
dla załogi. Dziś byłby to tylko głos opi-
niujący, ale w związku ze zmianami na 
rynku pracy z opinią rady pracowników 
pracodawca coraz częściej będzie mu-
siał się liczyć.

Pytania prosimy kierować na adres 
rady@iso.edu.pl. W przypadku odmow-
nej odpowiedzi pracodawcy, prosimy 
o jej przesłanie do Instytutu:

Instytut Spraw Obywatelskich 
ul. Więckowskiego 33/127 

90-734 Łódź

O jakie uchwały chodzi? Dotyczy to 
1. uchwały o podziale zysku lub po-
kryciu straty; 2. uchwały o dalszym 
istnieniu spółki.

UCHWAŁA O PODZIALE 
ZYSKU LUB POKRYCIU 
STRATY

Uchwała walnego zgromadzenia wspól-
ników/akcjonariuszy o podziale zysku 
lub pokryciu straty ma istotne znaczenie 
tak dla przyszłości przedsiębiorstwa, jak 
i jego aktualnej sytuacji ekonomicznej. 
W przypadku podziału zysku, wypraco-
wanego przy udziale załogi, powinno 
być dla niej istotne, czy zostanie on 
przynajmniej w części przeznaczony na 
kapitał zapasowy, celem sfinansowania 
inwestycji, czy też zostanie w całości 
wypłacony w formie dywidendy dla 
właścicieli lub na nagrody dla załogi. 
Nie ma wątpliwości, że przeznaczenie 
zysku na kapitał zakładowy zwiększa 
zdolność inwestycyjną lub kredytową 
spółki, natomiast wypłata dywidendy 
pogarsza jej wskaźniki ekonomiczne, 
w pierwszej kolejności wskaźniki płyn-
ności finansowej, obniża także zdolności 
inwestycyjne przedsiębiorstwa. Jeżeli 
zamiast zysku przedsiębiorstwo po-
niosło stratę, nie jest obojętne dla jego 
kondycji ekonomicznej, czy zostanie 
ona pokryta z zysków przyszłych okre-
sów (co bardzo często, ze względu na 
ich iluzoryczność, stanowi papier bez 
pokrycia, w wyniku czego firma dalej 
się będzie pogrążać), czy też z dopłat 
kapitału, najczęściej w formie gotówki, 
zwiększających szanse na odbicie się 
od dna. Ponieważ, jak wspomniano, 

uchwała o podziale zysku lub pokryciu 
straty ma wpływ na sytuację ekono-
miczną przedsiębiorstwa, a dodatkowo 
pracodawca zawczasu musi w tej sprawie 
przygotować decyzje, w myśl art. 13 ust. 
1 pkt 1 i ust. 2 istnieje obowiązek poin-
formowania o projektach takich uchwał 
przygotowanych przez Zarząd – przed 
ich uchwaleniem przez walne zgroma-
dzenie udziałowców/akcjonariuszy. 
Rada natomiast ma prawo do własnej 
inicjatywy w zakresie wydania opinii 
o takim projekcie. Dyskusyjne jest na-
tomiast, czy pracodawca ma obowiązek 
skonsultowania treści projektu, zależy 
to bowiem od okoliczności, w których 
znajduje się dane przedsiębiorstwo. 
Jeżeli wypłata dywidendy lub brak do-
płat na pokrycie straty uniemożliwi 
zrealizowanie zaplanowanych inwe-
stycji, przez co pogorszą się warunki 
pracy lub niemożliwym stanie się ura-
towanie części stanowisk pracy, można 
dowodzić obowiązku skonsultowania 
treści uchwały o podziale zysku lub 
pokryciu straty.

UCHWAŁA O DALSZYM 
ISTNIENIU SPÓŁKI

Drugą uchwałą walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy podlegającą obowiązkowi 
informacyjnemu oraz bezdyskusyjnie 
konsultacji z radą pracowników jest 
uchwała o dalszym istnieniu spółki. 
Obowiązek podjęcia takiej uchwały po-
wstaje w przypadku osiągnięcia przez 
przedsiębiorstwo skumulowanej z ostat-
nich lat straty przekraczającej poziom 
kapitałów ustalony w kodeksie spółek 
handlowych dla spółek z ograniczoną 
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D o kluczowych uchwał organów spółek prawa handlowego należą uchwały 
zamykające rok obrotowy. Czasami treść takich uchwał przesądza o sytu-
acji ekonomicznej przedsiębiorstwa lub o jego perspektywach rozwoju, 

w tym pośrednio o stanie zatrudnienia. O 
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji nakazuje 
pracodawcy informować radę pracowników, a w niektórych przypadkach  
zobowiązuje do konsultacji działań.

Wiem

Wiem

Wiem
czy nie planują zwolnień grupowych,

Wiem – jestem w radzie pracowników.

www.radypracownikow.info
wszechstronna pomoc dla rad

na dalszych stronach:
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PROPOZYCJA WYSTĄPIENIA 
RADY PRACOWNIKÓW 
DO PRACODAWCY WS. 
UCHWAŁY O PODZIALE 
ZYSKU LUB POKRYCIU 
STRATY:

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o informowaniu pracowników i prze-
prowadzaniu z nimi konsultacji, rada 
pracowników zwraca się z uprzejmą 
prośbą o udostępnienie projektu uchwały 
walnego zgromadzenia, która dotyczy 
wniosku w sprawie podziału zysku lub 
pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy. 
Rada zamierza bowiem w trybie art. 
13 ust. 4 ustawy o informowaniu pra-
cowników i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji wydać opinię w powyższej 
sprawie.

Ponieważ przygotowanie informacji 
nie wymaga jakichkolwiek nakładów 
pracy, prosimy o zrealizowanie powyż-
szej prośby w terminie 2 dni roboczych 
od daty zaakceptowania przez Zarząd 
projektu takiej uchwały.

Celem wyjaśnienia swoich intencji 
informujemy, iż w myśl art. 13 ust. 1 
pkt 1 ww. ustawy rada pracowników 
jest uprawniona do każdej informacji, 
która dotyczy sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstwa lub przewidywanych 
w tym zakresie zmian. Nie ma wątpliwo-
ści, że sposób pokrycia straty poprzez 
dopłaty do kapitału lub z zysków przy-
szłych okresów stanowi istotną różnicę 
i ma wpływ na aktualną, jak i przyszłą 
sytuację ekonomiczną przedsiębior-
stwa. Tak samo wypłata dywidendy 
obniża zdolność inwestycyjną i kredy-
tową przedsiębiorstwa w porównaniu 
z decyzją o przeznaczeniu zysku na 
kapitał, dlatego podlega obowiązkowi 
informacyjnemu.

Prosimy o potraktowanie niniejszego 
pisma jako wystąpienia o powyższą 
informację w każdym kolejnym roku 
obrotowym. Ze względu na fakt, iż 
walne zgromadzenie może suwerennie 
zmienić projekt uchwały, prosimy także 
o poinformowanie walnego zgromadze-
nia o treści niniejszego pisma, celem 
zrealizowania obowiązku informacyj-
nego odnośnie treści ewentualnej nowej 
uchwały. Obowiązek informacyjny spo-
czywa na pracodawcy, a w przypadkach 
zastrzeżenia decyzji skutkujących dla 
materii, o której mowa w art. 13 ust. 1 
ww. ustawy dla innych organów spółki 
niż zarząd, spoczywa na tych organach, 
pod rygorem odpowiedzialności, o któ-
rej mowa w art. 17 ustawy. Zarząd w ta-
kich przypadkach może działać jedynie 
z upoważnienia tych organów.

PROPOZYCJA WYSTĄPIENIA 
RADY PRACOWNIKÓW 
DO PRACODAWCY WS. 
INFORMACJI NA TEMAT 
PROJEKTU UCHWAŁY 
O DALSZYM ISTNIENIU 
SPÓŁKI:

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy o informowaniu pracowników 
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, 
rada pracowników zwraca się z uprzejmą 
prośbą o udostępnianie, w przypadku 
zaistnienia okoliczności o których mowa 
w kodeksie spółek handlowych, pro-
jektu uchwały walnego zgromadzenia 
w sprawie dalszego istnienia spółki. 
Jednocześnie zwracamy pracodawcy 
uwagę, iż na podstawie art. 14 ust. 1 
ww. ustawy decyzja o dalszym istnie-
niu spółki wymaga przeprowadzenia 
konsultacji z radą pracowników.

Ponieważ przygotowanie tej informa-
cji nie wymaga jakichkolwiek nakładów 
pracy, prosimy o zrealizowanie powyż-
szej prośby w terminie 2 dni roboczych 
od daty zaakceptowania przez Zarząd 
projektu takiej uchwały.

Celem wyjaśnienia swoich intencji 
informujemy, iż w myśl art. 13 ust. 1 pkt 
2 i 3 ww. ustawy rada pracowników jest 
uprawniona do każdej informacji, która 
dotyczy spraw zatrudnienia. Nie ma 
wątpliwości, że ewentualna negatywna 
decyzja o dalszym istnieniu spółki ma 
wpływ na poziom zatrudnienia i dlatego 
podlega obowiązkowi informacyjnemu 
i konsultacji.

Ze względu na fakt, iż walne zgro-
madzenie może suwerennie zmienić 
projekt uchwały, prosimy także o po-
informowanie walnego zgromadze-
nia o treści niniejszego pisma, celem 
zrealizowania obowiązku informacyj-
nego odnośnie treści ewentualnej nowej 
uchwały. Obowiązek informacyjny spo-
czywa na pracodawcy, a w przypadkach 
zastrzeżenia decyzji skutkujących dla 
materii, o której mowa w art. 13 ust. 2 
i 3 ustawy o informowaniu dla innych 
organów spółki niż zarząd, spoczywa 
na tych organach, pod rygorem odpo-
wiedzialności, o której mowa w art. 19 
ww. ustawy. Zarząd w takich przypad-
kach może działać jedynie z upoważ-
nienia tych organów.

PROCEDURA 
PRZYJMOWANIA UCHWAŁY 
O PODZIALE ZYSKU LUB 
POKRYCIU STRATY ORAZ 
UCHWAŁY O DALSZYM 
ISTNIENIU SPÓŁKI:

Zazwyczaj spółka prawa handlowego 
posiada trzy organy: zarząd, radę nad-
zorczą (w spółkach z ograniczoną odpo-
wiedzialnością nie jest to bezwzględnym 
wymogiem) oraz walne zgromadzenie 
udziałowców (w przypadku spółek ak-
cyjnych – akcjonariuszy). Procedura 
uchwalania ww. uchwał przedstawia 
się następująco:

1. Zarząd przygotowuje projekt 
uchwały walnego zgromadzenia. Na 
tym etapie zobowiązany jest poinfor-
mować radę o treści projektu, jako że 
materia będąca jego przedmiotem speł-
nia kryteria określone w art. 13 ust. 1 
ustawy o informowaniu.

2. Rada nadzorcza, o ile została 
w spółce powołana, opiniuje projekt 
zarządu; jest to opinia niewiążąca.

3. Walne zgromadzenie przyjmuje 
uchwałę, przy czym może wprowadzić 
dowolne zmiany, ignorując stanowisko 
zarządu i rady nadzorczej. Jeżeli do pro-
jektu uchwały przygotowanego przez 
zarząd i przedstawionego radzie pracow-
ników zostaną wprowadzone zmiany, 
nowy projekt podlega obowiązkowi in-
formacyjnemu i konsultacyjnemu, do 
czego może zostać upoważniony zarząd 
spółki. Przeprowadzenie konsultacji 
może wymagać ogłoszenia przerwy w po-
siedzeniu walnego zgromadzenia.

USTAWA O INFORMOWANIU 
PRACOWNIKÓW 
I PRZEPROWADZANIU 
Z NIMI KONSULTACJI

Art. . 1. Pracodawca przekazuje radzie 
pracowników informacje dotyczące:

 1) działalności i sytuacji ekono-
micznej pracodawcy oraz przewidywa-
nych w tym zakresie zmian;

 2) stanu, struktury i przewidywa-
nych zmian zatrudnienia oraz działań 
mających na celu utrzymanie poziomu 
zatrudnienia;

 3) działań, które mogą powodo-
wać istotne zmiany w organizacji pracy 
lub podstawach zatrudnienia.

2. Pracodawca przekazuje informa-
cje w razie przewidywanych zmian lub 
zamierzonych działań oraz na pisemny 
wniosek rady pracowników.

Art. . 1. Pracodawca prowadzi kon-
sultacje z radą pracowników w spra-
wach, o których mowa w art. 13 ust. 
1 pkt 2 i 3.

KODEKS SPÓŁEK 
HANDLOWYCH

dotyczy spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Art. 233 § 1. Jeżeli bilans sporządzony 
przez zarząd wykaże stratę przewyż-
szającą sumę kapitałów zapasowego 
i rezerwowych oraz połowę kapitału 
zakładowego, zarząd jest obowiązany 
niezwłocznie zwołać zgromadzenie 
wspólników w celu powzięcia uchwały 
dotyczącej dalszego istnienia spółki.

dotyczy spółek akcyjnych

Art. 397. Jeżeli bilans sporządzony przez 
zarząd wykaże stratę przewyższającą 
sumę kapitałów zapasowego i rezer-
wowych oraz jedną trzecią kapitału 
zakładowego, zarząd obowiązany jest 
niezwłocznie zwołać walne zgromadze-
nie celem powzięcia uchwały dotyczącej 
dalszego istnienia spółki.

PISMA, PROCEDURY, PRZEPISY…



NA WARSZAWSKIEJ PRADZE…
13 listopada 2009 r. Sąd Okręgowy 
w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy 
Odwoławczy postanowieniem sygn. 
akt XXIII Ga 578/09 nakazał zarządowi 
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Praga” w Warszawie udostępnienie ra-
dzie pracowników danych dotyczących 
wynagrodzeń w zakładzie pracy oraz ra-
portu biegłego rewidenta. Postanowienie 
jest prawomocne. Rozprawa odbyła się 
na wniosek rady pracowników, opraco-
wany przez eksperta Instytutu Spraw 
Obywatelskich w Łodzi. Wobec odmowy 
kierownictwa spółdzielni współpracy 
z radą pracowników, przedstawiciele 
załogi za poradą ISO postanowili wy-
stąpić na drogę sądową. Zwróciliśmy się 
m.in. o udostępnienie raportu biegłego 
rewidenta, który w sposób szczegółowy 
opisuje finanse przedsiębiorstwa. O ile 
opinia biegłego rewidenta, zawierająca 
bardzo ogólne informacje o sprawozda-
niach finansowych, jest jawna i składana 
w Rejestrze Sądowym, dostępnym dla 
każdego obywatela na podstawie doku-
mentu osobistego, o tyle raport zawiera 
dane poufne, które mają pozwolić radzie 
nadzorczej i właścicielom ocenić kon-
dycję przedsiębiorstwa oraz działalność 
zarządu. Tego dokumentu odmówiono 
radzie pracowników. W odpowiedzi na 
apelację pracodawcy od niekorzystnego 

dla niego wyroku sądowego w I instancji 
zwróciliśmy uwagę, iż wobec oczywisto-
ści art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy o infor-
mowaniu nie ma sporu co do tego, iż 
rada pracowników jest uprawniona do 
wiedzy na temat sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstwa. Podstawowym źró-
dłem wiedzy o sytuacji ekonomicznej 
są sprawozdania finansowe – bilans, 
rachunek zysków i strat oraz przepływy 
środków pieniężnych. Potwierdzeniem 
ich wiarygodności, a także oceny wnio-
sków wynikających ze sprawozdań, jest 
raport biegłego rewidenta. Odmawiając 
dostępu do opinii i raportu biegłego re-
widenta, pracodawca kwestionuje prawo 
rady pracowników do wiedzy na temat 
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. 
Sąd odwoławczy podzielił to stanowisko 
w całej rozciągłości. Ponieważ postano-
wienie sądu jest prawomocne, wszystkie 
rady pracowników, którym pracodawca 
odmawia udostępnienia raportu, mogą 
wystąpić do niego z powołaniem się na 
rzeczony wyrok (do ściągnięcia na www.
radypracownikow.info/dokumenty/
postanowienie_sadu.pdf).

Obok wniosku o udostępnienie ra-
portu biegłego rewidenta, rada pra-
cowników wystąpiła o udostępnienie 
danych dotyczących polityki wynagra-
dzania. Jest to obszar, który pracodawcy 

szczególnie starannie otaczają zabez-
pieczeniami przed ich ujawnieniem, 
powołując się najczęściej na ochronę 
danych osobowych, która jest parawa-
nem dla często niesprawiedliwego sys-
temu wynagradzania. Eksperci Instytutu 
Spraw Obywatelskich znaleźli sposób, 
jak obejść argumentację pracodawców 
i dotrzeć do części danych dotyczących 
polityki wynagradzania. Otóż analiza 
wynagrodzeń musi być oparta o dane, 
które nie ujawniają przyporządkowa-
nia danego wynagrodzenia do osoby. 
Pozwala na to wyliczenie średniej oraz 
mediany dla poszczególnych składników 
wynagrodzeń. Sąd odwoławczy prawo-
mocnie nakazał pracodawcy udzielenia 
informacji na temat średniej i mediany 
dla poszczególnych grup zatrudnio-
nych. Jeżeli średnia i mediana różnią 
się istotnie, oznacza to, że w polityce 
płacowej pracodawca stosuje tzw. ko-
miny i nierówno dzieli fundusz wyna-
grodzeń (patrz wypowiedź eksperta 
w ramce obok).

PROJEKT WYSTĄPIENIA 
DO PRACODAWCY 
O UDOSTĘPNIENIE 
RAPORTU BIEGŁEGO 
REWIDENTA:

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 
ustawy o informowaniu pracowników 
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 
uprzejmie prosimy o udostępnienie 
raportu biegłego rewidenta za ostatni 
rok obrotowy. Generalnie, rada pra-
cowników jest uprawniona do wie-
dzy na temat sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstwa. Podstawowym 
źródłem wiedzy o sytuacji ekono-
micznej są sprawozdania finansowe 
– bilans, rachunek zysków i strat oraz 
przepływy środków pieniężnych. 
Potwierdzeniem ich wiarygodności, 
a także oceny wniosków wynikają-
cych ze sprawozdań jest opinia i ra-
port biegłego rewidenta. Bez tego 
dokumentu rada pracowników nie 
jest w stanie ocenić wiarygodności 
sprawozdań finansowych przedsię-
biorstwa, a co za tym idzie – jego 
sytuacji ekonomicznej. Stanowisko 
to potwierdza prawomocny wy-
rok z dnia 13 listopada 2009 r. 
Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII 
Wydział Gospodarczy Odwoławczy 
sygn. akt XXIII Ga 578/09, do-
stępny na stronie internetowej  
www.radypracownikow.info.

Na wstępie wyjaśnijmy, co to jest 
mediana i czym różni się od śred-
niej. O ile średnie wynagrodzenie 
wylicza się sumując wynagrodzenia 
wszystkich pracowników i dzieląc 
otrzymany wynik przez ich liczbę, 
o tyle mediana jest równa wartości 
wynagrodzenia pracownika lokują-
cego się pod tym względem dokładnie 
pośrodku badanej grupy pracowni-
ków (w przypadku parzystej liczby 
pracowników medianą jest średnia 
wynagrodzeń dwóch pracowników, 
„powyżej” i „poniżej” których znaj-
duje się taka sama liczba pozostałych 
pracowników). Jeżeli więc otrzymamy 
informację, iż w danym miesiącu 
średnia płaca w grupie 12 pracowni-
ków wykonujących taką sama pracę 
wynosiła 1799 zł, a mediana 1695 zł, 
to świadczy to o tym, iż pracodawca 
faworyzuje niektórych pracowników 
poprzez kominy płacowe. 

Czy jest to uzasadnione wydaj-
nością pracy? Odpowiedź na takie 
pytanie postawione pracodawcy wy-
jaśni, czy system wynagradzania jest 
sprawiedliwy, bowiem pracodawcy 
trudno będzie mówić nieprawdę – 
pracownicy zazwyczaj znają swoje 
obciążenie pracą. Analizę tę można 
pogłębić, żądając odnośnie do wy-
nagradzania informacji o średniej 
i medianie dla pierwszego i ostatniego 
kwartyla powyższej, 12-osobowej 
grupy (kwartyl to grupa obejmująca 
¼ badanego zbioru – pierwszy kwar-
tyl oznacza w przywołanym przykła-
dzie trzy najniższe wynagrodzenia, 
ostatni kwartyl – trzy najwyższe; 
w przypadku liczniejszych działów 
zamiast kwartyli można żądać infor-
macji w odniesieniu do decyli, czyli 
grup obejmujących 1/10 badanego 
zespołu pracowników). Wynoszą one 
odpowiednio dla pierwszego kwartyla 
1540 zł (średnia) i 1550 zł (mediana), 
a dla ostatniego kwartyla 2273 zł 
(średnia) i 2500 zł (mediana). 

W ten sposób uzyskaliśmy in-
formacje o ogromnej dysproporcji 
płacowej wśród pracowników wyko-
nujących tę samą pracę. Analizę taką 
można przeprowadzić oddzielnie 
dla wszystkich grup zatrudnionych, 
według dowolnych kryteriów, a więc 
dla osób na stanowiskach kierowni-
czych i niekierowniczych, według 
rodzaju wykonywanej pracy (umy-
słowi/fizyczni, spawacze/księgowi), 
wieku/stażu/płci – w podziale na po-
szczególne rodzaje wynagrodzenia 
(wynagrodzenie zasadnicze, premia 
regulaminowa, premia uznaniowa, 
dodatki za szkodliwe warunki pracy, 
nadgodziny itp.). Wszystko to pod 
warunkiem, że nie dojdzie do ujaw-
nienia danych personalnych żadnej 
osoby, która otrzymuje dane wyna-
grodzenie. Przykładowa analiza znaj-
duje się pod adresem internetowym  
www.radypracownikow.info.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 
ustawy o informowaniu pracowników 
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 
uprzejmie prosimy o przedstawienie 
następujących średniomiesięcznych 
danych za I kwartał bieżącego i po-
przedniego roku obrotowego:

1.średniego wynagrodzenia oraz 
mediany wynagrodzeń w rozbiciu na 
elementy wynagrodzenia (zasadnicze, 
premie, nadgodziny, inne) dla dzia-
łów A, B i C oraz średniej i mediany 
dla pierwszego i ostatniego kwartyla 
(decyla) wynagrodzeń w ww. działach 
w podziale na poszczególne elementy 
wynagrodzenia; 

2.średniej i mediany płatności dla 
umów o dzieło, zlecenia lub umów 
zawartych z osobami prowadzącymi 
działalność gospodarczą, a także śred-
niej wartości faktury netto z tytułu 
usług pracy tymczasowej wraz z infor-
macją o liczbie zatrudnionych w tym 
trybie osób;

3.tych samych informacji, jak 
w punkcie pierwszym, w rozbiciu 
na stanowiska niekierownicze i kie-
rownicze z wyłączeniem członków 
zarządu.

Dane powyższe spełniają kryte-
rium określone w przywołanej na 

wstępie podstawie prawnej. W przy-
padku wątpliwości wyjaśniamy, iż 
rada pracowników jest uprawniona 
do szczegółowych danych dotyczą-
cych wynagradzania, o ile tylko nie 
narusza to ustawy o ochronie danych 
osobowych, czyli nie pozwala na iden-
tyfikację danej informacji z osobą. 
Stanowisko to potwierdza prawo-
mocny wyrok z dnia 13 listopada 2009 r. 
Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII 
Wydział Gospodarczy Odwoławczy 
sygn. akt XXIII Ga 578/09, dostępny 
na stronie internetowej www.radypra-
cownikow.info. Powyższych danych 
oczekujemy za każdy kolejny kwartał. 
Ponieważ rozumiemy, iż przygotowa-
nie ich za pierwszym razem może być 
pracochłonne, jesteśmy gotowi przyjąć 
termin dostarczenia powyższych in-
formacji wskazany przez pracodawcę, 
jednak nie dłuższy niż 30 dni od daty 
doręczenia niniejszego wystąpienia. 
Ponieważ kolejne sporządzenie da-
nych będzie powieleniem schematów 
wypracowanych za pierwszym razem, 
oczekujemy dostarczenia powyższych 
danych nie później niż 3 dni robocze 
po dacie wypłat za ostatni miesiąc 
danego kwartału. 

PRZYKŁAD WYSTĄPIENIA DO PRACODAWCY  
WS. UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI  
O POLITYCE WYNAGRADZANIA:

MÓWI PIOTR CIOMPA,  
EKSPERT INSTYTUTU  
SPRAW OBYWATELSKICH



Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego  

Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Centrum Wspierania Rad Pracowników
prowadzone przez Instytut Spraw Obywatelskich

promuje powstawanie rad pracowników  • 
jako formy dialogu społecznego

inicjuje, śledzi i opiniuje zmiany w prawie  • 
dotyczące rad pracowników

prowadzi bezpłatne szkolenia dla rad• 

prowadzi infolinię i wspiera swoim doświadczeniem rady • 
w chwilach, kiedy relacje z pracodawcą stają się trudne

wydaje bezpłatne poradniki oparte na obserwacji • 
funkcjonowania rad w całej Polsce

Abyśmy mogli dalej pomagać Twojej radzie, 
przekaż nam 1% podatku – KRS 0000191928.

pracowników do zwolnienia od pracy za-
wodowej w celu pełnienia obowiązków 
wynikających z członkostwa. Pierwszy 
z nich jest taki, że obowiązki te nie mogą 
być spełnione po godzinach pracy. Drugim 
warunkiem jest to, że dany członek rady 
nie może korzystać z podobnego zwol-
nienia z innego tytułu. Ten przypadek 
dotyczy członków związku zawodowego 
pełniących jednocześnie funkcje związ-
kowe. Niestety, trudno argumentować, 
że rutynowe posiedzenie rady nie może 
odbywać się po regulaminowych godzi-
nach pracy. Tak więc pracodawca jest 
uprawniony do odmowy zwolnienia ze 
świadczenia pracy za wynagrodzeniem, 
chyba że rada pracowników wykaże, iż 
jej posiedzenie lub inne czynności nie 
mogą się odbywać po regulaminowych 
godzinach pracy. W jaki sposób można 
to wykazać? Po pierwsze, w przypadku 
zakładu pracy funkcjonującego w trybie 
ciągłym bądź zmianowym, jeżeli chociaż 
jeden z członków rady pracuje w innych 
godzinach niż pozostali, oczywistym jest, 
że posiedzenie rady musi wiązać się ze 
zwolnieniem przynajmniej jednego z jej 
członków ze świadczenia pracy na czas 
posiedzenia. Po drugie, na posiedzenia 
rady pracowników należy zapraszać, ce-
lem udzielenia informacji lub przepro-
wadzenia konsultacji członków, samego 
pracodawcę bądź inne osoby zatrudnione 
w przedsiębiorstwie, a upoważnione 
przez pracodawcę do kontaktów z radą. 
Ponieważ osoby te obowiązuje regulami-
nowy czas pracy, a przynajmniej co do 
zasady rada pracowników ma prawo tak 
zakładać, posiedzenie musi się odbywać 
w godzinach regulaminowych ze względu 
na zaproszone osoby. Tym bardziej, że 
w przypadku rady pracowników powo-
łanej przez związki zawodowe rada nie 
może narażać ich na koszty nadgodzin 
dla przedstawicieli pracodawcy. Po trze-
cie, jeżeli przedsiębiorstwo działa w kilku 

odległych lokalizacjach, to w przypadku, 
gdy komunikacja publiczna nie gwarantuje 
dojazdu na posiedzenie rady i powrotu 
do miejsca zamieszkania w godzinach np. 
późno popołudniowych i wieczornych, 
przewodniczący rady jest uprawniony do 
zwołania obrad na godziny umożliwia-
jące taki dojazd. Porządek obrad może 
wymagać kilku godzin, co w przypadku 
rozpoczęcia posiedzenia w godzinach 
popołudniowych uniemożliwiałoby po-
wrót komunikacją publiczną do miejsca 
zamieszkania. Wtedy pracodawca powi-
nien zgodzić się na zorganizowanie po-
siedzenia w regulaminowych godzinach 
pracy i zwolnienie członków rady ze 
świadczenia pracy, za wynagrodzeniem. 
Jeżeli regulamin rady pracowników prze-
widuje (lub w przypadku braku uregulo-
wania kwestii częstotliwości obrad rady 
wynika to z dotychczasowej praktyki), iż 
posiedzenia odbywają się np. nie rzadziej 
niż raz na miesiąc (kwartał), to po zapo-
znaniu się z materiałem informacyjnym 
(nawet do 14 dni) przewodniczący rady 
powinien uwzględnić konsultacje w po-
rządku obrad najbliższego posiedzenia, 
nawet gdyby miało się ono odbyć za 30 
dni lub dwa miesiące. Jeżeli pracodawcy 
zależeć będzie na szybszym terminie 
przeprowadzenia konsultacji i wystąpi 
o to do rady, można się na to zgodzić 
pod warunkiem zgody na zorganizo-
wanie posiedzenia w godzinach pracy 
(można w takim przypadku uwzględnić 
także inne niż konsultacje punkty po-
rządku obrad, dlatego warto posiedze-
nia łączyć z konsultacjami).Konfliktowy 
pracodawca może akcentować obowiązek 
zajęcia stanowiska przez radę w terminie 
umożliwiającym mu wdrożenie zamie-
rzonej decyzji, wynikający z art. 14 ust. 
2 pkt 1. Nie powinno to jednak oznaczać 
zwoływania posiedzeń rady na każde ski-
nienie pracodawcy, nie może on bowiem 
wymagać, by członkowie rady poświęcali 

swój prywatny czas w ilości większej niż 
przewidziana w regulaminie lub wyni-
kająca z dotychczasowej praktyki. Rada 
pracowników dochowa terminu, jeżeli 
załatwi sprawę na najbliższym, rutyno-
wym posiedzeniu, nawet gdyby miało 
ono miejsce za dwa miesiące. Powyższa 
taktyka wymaga konsekwentnego zgła-
szania Państwowej Inspekcji Pracy każ-
dego przypadku wdrożenia decyzji bez 
czekania na konsultacje rady.

Czy pracodawca bez zgody rady pracow-
ników może pozbyć się mnie jako członka 
rady, likwidując moje stanowisko pracy 
i przenosząc mnie do spółki zależnej za 
porozumieniem obu prezesów?

PC: Nie, tylko przeniesienie pracowni-
ków razem z częścią przedsiębiorstwa 
w trybie art. 231 kodeksu pracy pozwala 
pracodawcy ominąć wymóg zgody rady 
pracowników. Przeniesienie części przed-
siębiorstwa najczęściej przyjmuje formę 
sprzedaży lub wniesienia aportem części 
przedsiębiorstwa. Można jednak spróbo-
wać zakwestionować dochowanie trybu 
art. 231 kp, jeżeli przeniesienie nie do-
tyczyło wszystkich pracowników danego 
działu lub nie wiązało się z przeniesie-
niem majątku/wyposażenia dotychczas 
użytkowanego przez tych pracowników. 
Można wtedy dowodzić, iż tryb art. 231 
kp został upozorowany celem pozbycia 
się członków rady pracowników. Każda 
transakcja ma jednak swoje specyficzne 
uwarunkowania i trudno bez zapoznania 
się ze szczegółami udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi, czy dane przeniesienie speł-
nia warunki art. 231 kodeksu pracy.

Piotr Ciompa od ponad 10 lat pełni 
funkcje w zarządach średnich i dużych 
przedsiębiorstw, aktualnie jest wicepre-
zesem spółki giełdowej.

EKSPERT  
RADZI

Instytut Spraw Obywatelskich wydał dla członków rad pracowników poradnik 
„ABC Rady pracowników”, w którym ekspert Instytutu udziela odpowiedzi na naj-
częściej zadawane pytania oraz wskazuje praktyczne zastosowania ustawy o infor-
mowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Opracowanie zawiera 
także wzorcowe porozumienie między radą pracowników, a pracodawcą. Poradnik 
ma ułatwić nowo powstałym radom rozpoczęcie funkcjonowania, zaś tym już długo 
istniejącym – umożliwić skuteczniejsze działanie.

Dodatkowo wydany został raport „Jesteśmy u siebie. Rady pracowników jako 
narzędzie kształtowania postaw obywatelskich”, z którego można dowiedzieć się 
o roli i znaczeniu rad pracowników, ich kondycji, codziennych problemach, perspek-
tywach rozwoju oraz możliwościach nowelizacji ustawy. Poruszono w nim również 
kwestię praw i dostępu osób zatrudnionych do informacji i konsultacji w miejscu 
pracy, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej.

Obydwie te pozycje są nieodpłatnie dostępne na naszej stronie internetowej 
www.radypracownikow.info.

Dodatkowo, w bieżącym roku Instytut ponownie, w ramach projektu finanso-
wanego z środków Unii Europejskiej, organizuje bezpłatne szkolenia dla członków 
rad pracowników. Zaplanowano 6 szkoleń (Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, 
Warszawa, Łódź), które będą sukcesywnie odbywać się w okresie od kwietnia do 
października 2010 roku.

Na co dzień można skorzystać z porad ekspertów zajmujących się radami pra-
cowników w ramach Centrum Wspierania Rad Pracowników, które czynne jest 
od poniedziałku do piątku w godzinach od : do :. Pytania można zgłaszać 
telefonicznie (42 630 17 49) lub mailowo (rady@iso.edu.pl).

Prezes spółki odmawia nam zgody na 
obradowanie w trakcie godzin pracy. 
Czy ma do tego podstawę prawną? Czy 
posiedzenia rady pracowników mogą 
się odbywać w regulaminowych godzi-
nach pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia dla ich uczestników? 
Czy pracodawca ma rację odmawiając 
członkowi rady pracowników zwol-
nienia z obowiązków służbowych za 
zachowaniem wynagrodzenia na czas 
posiedzenia rady w regulaminowym 
czasie pracy?

Piotr Ciompa: Pracodawca nie jest zo-
bowiązany do zwolnienia pracownika 
z obowiązków służbowych na czas zajęć 
w radzie pracowników za zachowaniem 
prawa do wynagrodzenia. Od tej generalnej 
zasady istnieją jednak wyjątki, w których 
pracodawca zgody takiej udzielić musi lub 
można to na nim wymóc poprzez zgodne 
z ustawą spowalnianie prac rady w tych 
przypadkach, w których pracodawcy 
może zależeć na pośpiechu. W art. 17 
ust. 3 określone są dwa warunki, któ-
rych spełnienie uprawnia członka rady 
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