
(ciąg dalszy na str. )

Nieco optymizmu wniosły pozy-
tywne przykłady podane przez rady. 
Na szczęście są również pracodawcy 
otwarci na organizacje pracownicze 

Zakres udzielanych informacji – to 
następny z problemów, najbardziej 
doskwierających radom. Jeśli praco-
dawca uzna za uzasadnione, może nie 
udostępnić wybranych dokumentów 
członkom rady, chociaż są oni zobowią-
zani do zachowania tajemnicy.

Oczywiście pracodawca powinien 
mieć prawo do nieujawniania pewnych 
danych. Problem polega na tym, że 
w ustawie nie sprecyzowano, czym 
powinny się charakteryzować takie 
dane, żeby wolno było je uznać za 
poufne lub nie udostępnić radzie . 
Taka sytuacja zostawia pracodawcy 
znaczną swobodę i dowolność w nakła-
daniu klauzul tajności na dokumenty. 
W efekcie prowadzi to również do dość 
swobodnej interpretacji w wyznacza-
niu tego, co zostanie udostępnione 
radom, a co nie.

Informacje o mających nastąpić zmia-
nach są często podawane zbyt późno 
lub w bardzo okrojonej formie.

Inne kwestie doprowadzające do 
napięć to m.in.: pozyskiwanie od pra-
codawcy funduszy na szkolenia i porady 
ekspertów; niechęć związków zawodo-
wych wobec rady pracowników; brak 
wyznaczenia miejsca i czasu na pracę 
rad; ochrona prawna członków rad.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Po rozpoznaniu największych bolączek 
należałoby podjąć działania zmierzające 
do ich przezwyciężenia.

1. Ułatwienie powstawania rad 
pracowników – projekt nowe-
lizacji ustawy proponuje znie-
sienie obowiązku zbierania 
podpisów 10 procent załogi 
pod wnioskiem o zorganizowa-
nie wyborów do rady. Inicjujący 
takie działania pracownicy nie 
mają ochrony prawnej. Mogą 
być narażeni na szykany ze stro-
ny niechętnego pracodawcy. 
Zniesienie takiego progu jest 
szczególnie istotne dla pracow-
ników przedsiębiorstw, w któ-
rych zwo lennicy powołania rady 
nie mają wsparcia związków 
zawodowych. Rozwiązanie zy-
skało akceptację podczas kon-
sultacji.

2. Sprecyzowanie zakresu udzie-
lanych informacji – podczas 
konsultacji oceniano zasadność 
wprowadzenia zapisów, precy-
zujących zakresy informacji, 
jakich pracodawca powinien 
udzielać. W tym punkcie po-
siłkowano się ustawą z dnia 
5 kwietnia 2002 roku o euro-
pejskich radach zakładowych. 
Zdecydowano się również na 
określenie formy odpowiedzi 
udzielanej przez pracodawcę 
i przeznaczonego na nią czasu 
oraz pisemne podanie przyczyn 
ewentualnej odmowy.

3. Uporządkowanie kwestii bu-
dżetowych – przedmiot długich 
dyskusji. Najczęściej fun dusze 
są potrzebne na szkolenia, po-
rady specjalistów. Pracodawcy 

W -
śmy cykl ośmiu regionalnych 
spotkań konsultacyjno-sie-

ciujących dla rad pracowników z całej 
Polski. Ich uczestnicy dyskutowali nad 
przygotowanym przez Instytut Spraw 
Obywatelskich projektem nowelizacji 

o informowaniu pracowników i prze-
prowadzaniu z nimi konsultacji .

To było siedem intensywnych mie-
sięcy, wypełnionych dyskusjami nad 
zmianami do ustawy. Wszystko po to, 
żeby projekt nowelizacji jak najpełniej 
odpowiedział na potrzeby rad pracow-
ników i zyskał mandat społeczny.

SPOTKANIA PEŁNE 
KONKRETÓW

Członkowie rad pracowników poczynili 
wiele uwag. Przedstawili propozycje 
zmian w zapisach ustawy. Opowiadali 
o zdarzeniach rozgrywających się w miej-
scach pracy. Czasem były to historie 
smutne: o deptaniu ludzkiej inicjatywy 

-
nikami a pracodawcami, zwalnianiu 
z pracy. Wiele relacjonowało trudną 
drogę dochodzenia do kompromisu 
i osiągania wewnątrzzakładowego po-
rozumienia. Wszystkie mówiły o tym, 
czego najbardziej potrzebują rady pra-
cowników do skutecznego działania.

USTAWOWY BUBEL

Obowiązująca obecnie ustawa została 
zmiażdżona krytycznymi opiniami. 
Zyskała nawet miano „bubla ustawo-
wego”. Rady pracowników chcą dzia-

łać na rzecz załogi i przedsiębiorstwa. 
Żeby ich starania przynosiły efekty, 
potrzebne są zmiany w obowiązujących 
przepisach. Rady chcą, by ich głos był 
słyszalny. I słuchany.

RZESZKODY DO 
POKONANIA

Wybory rady pracowników – to pierw-
sza z barier. Jeśli w przedsiębiorstwie 
działają związki zawodowe, często po-
magają w zainicjowaniu wyborów. Jeśli 
ich nie ma, pracownicy sami muszą 
znaleźć w sobie siły i determinację, żeby 

załogi i doprowadzić do wyborów. I na 
szczęście w wielu zakładach znajdują.

Niechęć pracodawcy – to kolejna 
z najczęściej wymienianych przeszkód. 
Niestety większość pracodawców patrzy 
nieprzychylnie na rady pracowników. 
Co za tym idzie – albo utrudniają pro-
ces komunikacji, albo w ogóle nie chcą 
rozmawiać. W skrajnych przypadkach 

pracowników informacji, których ujawnienie mogłoby, według obiektywnych kryteriów, poważnie 
zakłócić działalność przedsiębiorstwa lub zakładu, których dotyczą, albo narazić je na znaczną szkodę.

JAKICH ZMIAN 
POTRZEBUJĄ RADY 
PRACOWNIKÓW?

PERYSKOP – BIULETYN DLA RAD PRACOWNIKÓW

FORUM RAD PRACOWNIKÓW
Zjazd przedstawicieli rad pracowników 
z całej Polski odbędzie się  czerwca 
 roku w Centrum Prasowym PAP 

Na program Forum złożą się m.in.:
• prezentacja projeku nowelizacji 

ustawy,
• wystąpienia członków rad pra-

cowników, ekspertów,
• debata poświęcona problema-

tyce rad pracowników.

Do udziału w Forum zostaną zaproszeni 
m.in.: członkowie rad pracowników, 
parlamentarzyści, przedstawiciele mi-
nisterstw, członkowie Rady Dialogu 
Społecznego, związki zawodowe, eks-
perci rynku pracy, dziennikarze.

Zapraszamy do zapisów. Na 
Państwa zgłoszenia czekamy do 

-
niowe znajdują się na stronie: 
www.radypracownikow.info.

Rafał Górski
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Rada pracowników Volkswagen 
Group Polska jest partnerem 
projektu „Rady pracowników 

– skuteczne narzędzie zwiększenia 
zaangażowania obywateli w życie pu-
bliczne” realizowanego przez Instytut 
Spraw Obywatelskich i Grupę INSPRO. 

po wprowadzeniu do naszego porządku 
prawnego przepisów unijnej dyrektywy, 
umożliwiającej tworzenie rad w Polsce. 
Działa już trzecią kadencję.

JAKIE BYŁY RADY POCZĄTKI 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE?

– Bodźcem do utworzenia rady pra-

a rzeczywistą przesłanką poczucie, że 

szeroko rozumianych spraw pracowni-
czych – wspomina jeden z członków rady.

było reprezentacji pracowniczej. Po 
wejściu w życie ustawy o radach pra-
cowników w organizację wyborów za-
angażowało się parę osób. Jedna z nich 
zwróciła się do mnie z propozycją kan-
dydowania do rady, zapewniając o po-
parciu swoim i wielu osób z jej zespołu. 
Wówczas nie wiedziałam zbyt wiele 
o tej formie działalności, ale jako osoba 
aktywna społecznie, po chwili zastano-
wienia podjęłam wyzwanie. Wybory 
zostały przeprowadzone – mówi Julitta 
Szuman, przewodnicząca rady. – Nasza 
rada liczyła wówczas pięciu członków. 
Od drugiego posiedzenia rozpoczęli-
śmy działalność.

zawodowy, zatem jedyną reprezentacją 
załogi była rada. Konsultacje z praco-
dawcą nie ograniczały się wyłącznie 
do tematów określonych w ustawie dla 
rad pracowników; dotyczyły wielu ob-
szarów. Podczas cyklicznych spotkań 

warunków zatrudnienia, organizacji 
pracy. Inicjowano wśród pracowników 
akcje prozdrowotne, jak na przykład 

badania gęstości kości. Rada wniosko-
wała również o objęcie pracowników 
programem kompleksowej opieki me-
dycznej. Udało się, od tego momentu 

prywatną opieką medyczną.

Rada uczestniczyła w opracowywa-
niu Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych oraz zasad funk-
cjonowania Komisji Socjalnej, w któ-
rej do dnia dzisiejszego zasiada jeden 
z członków rady.

-
dowego wpłynęło naturalnie na zmianę 
w działalności rady. Pracodawca teraz 
częściej kontaktuje się ze związkami. 
Tym samym nasze oddziaływanie nie 
jest już tak szerokie jak w początko-
wym okresie.

JAKO TRZY NAJWAŻNIEJSZE 
KWESTIE DO ZMIANY 
W USTAWIE O RADACH 
PRACOWNIKÓW 
WSKAZANO…

• określenie obszaru kompeten-
cji rady pracowników jako do-
pełnienie kompetencji związków 
zawodowych,

• -
nia działalności rad na szkolenia, 
ekspertyzy, konsultacje itp.,

• doprecyzowanie zasad powoływa-
nia ekspertów dla rad – konieczne 
wsparcie prawne, ekonomiczne, 
księgowe.

– Zmiany w prawie powinny pójść 
w takim kierunku, by rada stała się peł-
noprawnym partnerem dla pracodawcy, 
podobnie jak związek zawodowy. Jeżeli 
w zakładzie może działać nieograni-
czona liczba związków zawodowych 
na równych prawach, to dlaczego ta 
zasada nie miałaby dotyczyć również 
rady – zastanawiają się członkowie rady 
w Volkswagenie.

Proponowane zmiany mają na celu 
zwiększenie uprawnień, możliwości 
działania i znaczenia rad pracowników.

JAKIE CELE CHCIELIBY 
ZREALIZOWAĆ?

Znaleźć płaszczyznę porozumienia ze 
związkami zawodowymi w celu podjęcia 
wspólnej pracy i konsultacji z praco-
dawcą. Jest to dość trudne, gdyż ustawa 

związków zawodowych jednoznacz-
nie wskazuje na ich „przywódczą rolę” 
w porównaniu z radami pracowników. 
To w rękach przewodniczącego związku 
leży los współpracy z radą.

JAKICH ZMIAN POTRZEBUJĄ 

nie zawsze chcą je wyasygno-
wać, kiedy zaistnieje potrze-
ba. Większość rad zgodziła się 
z opinią, że pewien stopień sa-
modzielności zapewniłoby im 
posiadanie rocznego budżetu 
i prawo samodzielnego rozpo-
rządzania nim. Dużym wyzwa-
niem okazało się opracowanie 
schematu, według którego moż-
na by ustalać wysokość takiej 
kwoty budżetowej.

4. Wydłużenie okresu ochrony 
członków rad również na rok 
po wygaśnięciu mandatu – 
propozycja spotkała się z apro-
batą rad.

5. Współpraca ze związkami za-
wodowymi – to kwestia spo-
za zapisów ustawy. Wiąże się 
z budowaniem zaufania i rozwi-
janiem kooperacji między rada-
mi a związkami. Organizacje pra-
cownicze powinny zrozumieć, że 
bez względu na to, która z nich 
ma dłuższą tradycję i większe 
uprawnienia, współpraca za-
wsze wpłynie na wzmocnienie 
ich potencjału i zwiększenie siły 
w działaniach po stronie pracow-
ników.

SZUKAMY SOJUSZNIKÓW

Na podstawie rozwiązań, które zy-
skały największe poparcie rad podczas 
spotkań konsultacyjno-sieciujących, 
przygotowaliśmy projekt nowelizacji 
ustawy. Aktualnie szukamy sojusz-
ników, którzy pomogą nam wnieść 
projekt pod obrady Sejmu. Liczymy na 
poparcie ze strony Prezydenta Andrzeja 
Dudy, Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, posłów i senato-
rów, związków zawodowych, członków 
Rady Dialogu Społecznego.

Zachęcamy do współpracy.

Rafał Górski
prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

JAK TO ROBIĄ 
W VW GROUP POLSKA?

O RADACH W PRASIE

„Gazeta Wyborcza” opublikowała 
artykuł analizujący sposoby zarzą-

linii organizacje pracownicze – pra-
codawcy. Poświęcono w nim również 
uwagę radom pracowników.

ustawę o radach pracowników, wdra-
żając w ten sposób dyrektywę unijną, 
która zmierzała do poprawy dialogu 

siedmiu członków i przydawać się m.in. 
tam, gdzie nie działają związki – napi-
sała w artykule Adriana Rozwadowska.

W tekście trafnie zauważono, że 
w okresie rozkwitu rad pracowników 

– Ustawa została napisana w taki 
sposób, że radę ciężko jest założyć 
– pod wnioskiem musi się podpisać 

sankcji dla pracodawcy, który po prostu 
nie życzy sobie założenia rady - tłu-
maczy Rafał Górski, prezes Instytutu 
Spraw Obywatelskich. Górski pracuje 
nad nowelizacją, ale ciężko znaleźć 
mu poparcie wśród posłów. Tematem 
nikt nie jest zainteresowany.

zarządzanie wpływa na biznes, „Gazeta 

„Nowelizacja ustawy o radach pra-
cowników” to tekst z „Tygodnika 
Solidarność”, w którym prezes 
INSPRO Rafał Górski kontynuuje wą-
tek zmiany ustawy. Pisze o tym, co rady 
doskonale znają z codziennej prak-
tyki, i o tym, co podkreślały podczas 
spotkań konsultacyjno-sieciujących:

– To było siedem intensywnych 
miesięcy, wypełnionych dyskusjami. 
Wszystko po to, żeby projekt nowe-
lizacji jak najpełniej odpowiedział na 
potrzeby rad pracowników i zyskał 
mandat społeczny. Członkowie rad 
pracowników przedstawili swoje pro-
pozycje zmian w zapisach ustawy. 
Obowiązująca obecnie ustawa została 
zmiażdżona krytycznymi opiniami. 
Zyskała miano bubla ustawowego. 
Rady pracowników chcą działać na 
rzecz załogi i przedsiębiorstwa. Żeby 
ich starania przynosiły efekty, po-
trzebne są zmiany w obowiązujących 
przepisach.

Nowelizacja ustawy o radach pra-
cowników, „Tygodnik Solidarność” 

O RADACH W POLSKIM  
RADIU

Na razie w formie spotu informa-
cyjnego. Spot zachęcał do udziału 
w regionalnych spotkaniach kon-
sultacyjno-sieciujących dla rad. 
Można go było usłyszeć w radio-
wej Jedynce na przełomie lutego 

-
szłości znalazło się więcej czasu 
antenowego dla rad.

Spot powstał w ramach pro-
jektu „Rady pracowników – sku-
teczne narzędzie zwiększenia 
zaangażowania obywateli w życie 

środków programu operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; 
podobnie jak program spotkań 
regionalnych.
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Wśród rad z różnych regionów 
Polski zorganizowaliśmy mi-
nisondaż. Zadaliśmy każdej 

z nich trzy pytania: 

 Dlaczego zaangażowa-
ł/a się Pan/Pani w działal-
ność rady pracowników?
 Proszę podać trzy naj-
ważniejsze kwestie, 
które powinny zostać 
zmienione w ustawie, 
żeby rady mogły działać 
efektywniej.
 Jaki cel chciałaby zre-
alizować Państwa rada 
w najbliższym czasie?

Poniżej prezentujemy odpowiedzi. 
Ponieważ część odpowiadających osób 
prosiła o zachowanie anonimowości, 
zdecydowaliśmy się na uszeregowanie 
tekstów według branż.

RADA PRACOWNIKÓW 
Z BRANŻY MEDYCZNEJ

 Z uwagi na możliwości, jakie daje 
ustawa, czyli: zdobycie wiedzy na temat 

wyrażenia swojej opinii, chęć poprawy 
warunków pracy dla pracowników, zna-
jomość planu inwestycji, informowanie 
pracowników o prawdziwym bilansie 
oraz rachunku zysków i strat.

 Wybory powinny odbywać się tuż 
po zakończeniu kadencji rady obligatoryj-
nie, bez konieczności zbierania podpisów.

Pracodawca po uchwaleniu zmian 
w organizacji pracy przekazuje tę infor-

pracowników.
Informacje o sytuacji ekonomicznej 

pracodawca przekazuje raz na kwartał.

 Powiększenie parkingu [przed 
szpitalem – przyp. red.].

Poprawa przepływu informacji.

RADA PRACOWNIKÓW 
Z SEKTORA 
PRODUKCYJNEGO

Bierność, akceptacja tego, co 
można zmienić, polepszyć, nie leżą w mo-
jej naturze. Zaczynałam pracę jako sze-
regowy pracownik i pamiętam pewne 
problemy. Dziś mogę je pomóc rozwiązać.

Najważniejsze kwestie to:
• wyegzekwowanie od pracodawcy 

przeprowadzania rzeczowych kon-

• stworzenie mechanizmów realnego 
wpływania na decyzje pracodawcy,

• wyraźne rozdzielenie kompeten-
cji związków zawodowych i rad 
pracowników.

Naszym celem jest pomoc pracow-

zatrudnienia, przez prywatne biuro, a nie 

przez zakład pracy) poczuć się pełno-
wartościowymi pracownikami. Chcemy 
prowadzić dialog z dyrekcją zakładu na 
temat odpowiedzialności kadry nadzoru-
jącej (reagowanie na zgłaszane problemy 
przez pracowników, dotyczące organizacji, 
jakości i bezpieczeństwa pracy).

RADA PRACOWNIKÓW 
Z BRANŻY MEDYCZNEJ

Dlatego, że dawała dodatkową 
możliwość pozyskiwania informacji od 
pracodawcy i reprezentowania szpitala 
i jego załogi, co było szczególnie ważne 
w okresie kryzysu. U nas w szpitalu 
osoby zaangażowane w działalność rady 
są jednocześnie w zarządach związków 
zawodowych. Rada działa w porozu-
mieniu ze związkami.

Zapis, że pracownik będący 
członkiem rady pracowników ma prawo 
do zwolnienia od pracy zawodowej z za-
chowaniem prawa do wynagrodzenia na 
czas niezbędny do udziału w pracach 
rady pracowników; zapis, że pracodawca 
zapewnia pomieszczenie i sprzęt do 
prac rady, oraz zapis, że pracodawca 
ma obowiązek zorganizować wybory.

U nas w szpitalu najważniejsze 
wydaje się utrzymanie poziomu za-
trudnienia i nieprzekazywanie różnych 
grup zawodowych w outsourcing obcym 

informacji o planowanych zmianach or-
ganizacyjnych – i dla nas jest to trudne. 

RADA PRACOWNIKÓW 
Z BRANŻY OKRĘTOWEJ, 
USŁUGI DORADCZE

W okresie tworzenia się struktur 
rady pracowników byliśmy dość młodą 

-
skim rynku, w której większość personelu 
stanowiła młoda kadra pracownicza. Nie 
wszyscy w tamtym okresie posiadali 
świadomość oraz wolę zaangażowania 
w sprawy związane ze współpracą oraz 
rozmowami z pracodawcą wykraczające 
poza ramy Kodeksu pracy. Dlatego też 
zdecydowałem się wraz z pozostałymi 
kolegami zaangażować się w działalność 
rady pracowników.

Ustawa powinna sprecyzować 
zakres informacji, jaki pracodawca udo-
stępnia radzie i częstotliwość przekazy-
wania tych informacji. Należy ustanowić 
budżet dla rady pracowników. Rada po-
winna mieć większe uprawnienia – nie 
tylko istniejące jako ciało informacyjne.

Jako jedna z niewielu rad pra-
cowników w Polsce możemy poszczycić 
się partnerskim traktowaniem w rela-
cjach z pracodawcą, tj. bez zbędnych 
przepychanek i nacisków w celu egze-
kwowania zapisów ustawy. Obecnie 
w naszym przedsiębiorstwie wdrażane 
są procesy ujednolicające po połączeniu 

-
gowym. Po zakończeniu zmian mamy 
na celu przeprowadzenie wyborów do 
nowej rady pracowników, zrzeszającej 
pracowników z różnych komórek or-
ganizacyjnych działających wewnątrz 
spółki. Kolejnym ambitnym celem jest 
stworzenie związków zawodowych.

RADA PRACOWNIKÓW 
Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Jak się okazuje, mam żyłkę spo-
łecznikowską. Tak więc zadziałał przy-
padek. Kilka lat temu, gdy pojawiły się 
komunikaty o wyborach do rady pra-
cowników, grupa współpracowników 
„napadła” na mnie, wmawiając, że je-
stem właśnie tą osobą, która powinna 
ich reprezentować. I choć już wiele lat 
dźwigam na karku, to jak małolata dałam 
się wkręcić. Zaangażowałam się bardzo 
mocno, poważnie potraktowałam moją 
rolę i poświęciłam jej bardzo dużo czasu, 
energii. Koszt był dość wysoki, jednak nie 
żałuję. Mam wiele spostrzeżeń z mojej 
pracy społecznej na temat możliwości 
funkcjonowania rad pracowników.

Pracodawca zasiadł z nowo wybraną 
radą pracowników do opracowania zasad 
współpracy. Że bardzo ograniczył nam 
pole działania, to inna sprawa. Zasiadł 
do negocjacji ze swojej strony z prawni-
kiem, członkami zarządu, HR-owcem. 
Po drugiej stronie – pracowniczej – byli 
przedstawiciele produkcji, o sztuce nego-
cjowania (czyt. manipulowania) niemający 
pojęcia. Było bardzo trudno. Czuliśmy jak 
kubeł zimnej wody wylewa się nam na 
głowę. Liczył się jednak pierwszy krok, 
ustaliliśmy zasady współpracy takie, ja-
kie się wtedy udało wynegocjować, choć 
bez szczególnego zadowolenia.

Natomiast barierą na długo nie do 
pokonania była ta postawiona przez 
związkowców. Dwaj działacze związ-
kowi, jak później dowiodła tego komisja 
rewizyjna, realizowali prywatną politykę 
związkową, także na szkodę związku. Za 
to jeden został wydalony z organizacji, 
drugi zdołał „uciec” do innego zakładu. 
Rada pracowników „nieopanowana” przez 
nich była zagrożeniem dla ich prywat-
nego interesu, stąd nieustający bojkot. 
Pracodawca korzystał z tego. Dla niego 
każdy organ przedstawicielski, z którym 
trzeba cokolwiek uzgadniać, omawiać, 
jest niekomfortowy. Straciliśmy prawie 
całą poprzednią kadencję na torowanie 

Szczęśliwie zmiana w organizacji 
związkowej i powstanie drugiego związku 
zawodowego spowodowały zrozumie-

nie konieczności współpracy. Jest nieco 
lepiej, związki zaczęły dostrzegać w ra-
dzie pracowników partnera wspomaga-
jącego i wspierającego w reprezentacji 
interesów pracowników, choć niektórzy 
wciąż jeszcze są ślepi. To jest sukces 
rady pracowników w moim zakładzie.

Wokół widzę, że tam gdzie są związki 
zawodowe, duże lub kilka, nie dają one 
szans na powstanie radom pracowni-
ków. Związki zawodowe przyjęły także 
rolę rady pracowników. Według mnie 
to zawłaszczanie funkcji i roli rady 
pracowników. Ustawodawca przewi-
dział funkcjonowanie rad pracowników 
i związków zawodowych niezależnie. 
Każdy podmiot społeczny ma odpo-
wiednie zadania do wypełnienia.

Najważniejsza sprawa. Za żadną 
cenę nie powinno się rezygnować z po-
woływania rad pracowników. Martwią 
mnie statystyki, liczba rad jest coraz 
mniejsza. Przede wszystkim rady pra-
cowników mają zbyt słabe umocowanie 
ustawowe. Wszystko jest płynne. Druga 
słabość, to w przeciwieństwie do związ-
ków zawodowych, objętych organizacyjnie 
strukturą od podstawowej jednostki do 
centralnej, rady pracowników są pozosta-
wione same sobie. Nie mają wsparcia lub 
jest ono nadal znikome. Może powinna 
powstać jakaś struktura wspierająca?

Rady pracowników powinny być sa-
morządne, niezależne od innych orga-
nizacji. Do rady pracowników nie mogą 
wchodzić pracownicy pełniący aktualnie 
funkcje związkowe. Związki zawodowe 
mogą wytypować kandydatów do rady 
pracowników. Konieczne jest określe-
nie budżetu. Jeśli rada ma prawo do 
korzystania z ekspertyzy zewnętrznej, 
powinien znaleźć się zapis, na przykład 
o ustaleniu budżetu na ten cel, jego 
wielokrotność – według potrzeb i we-
dług cen rynkowych. Wtedy kwota jest 
możliwa do ustalenia. To samo dotyczy 
szkoleń. Budżet powinien być oparty na 
liczebności rady pracowników i cenach 
rynkowych szkoleń. Należy skończyć 
z pozoranctwem. Firma zobligowana 
ustawą dopuszcza możliwość funkcjo-
nowania rady pracowników, a reszta 

rady i po wyborach uzyskują zaufa-
nie pracowników, ale jednocześnie nie 
szkolą swych umiejętności w zakresie 
niezbędnej wiedzy i nie rozumieją me-

bezużyteczne i nieuczciwe wobec swo-
ich wyborców. Członkostwo w radzie 
pracowników to ciężka praca, ale warta 
podjęcia, gdy widzi się jej sens.

RADY O SOBIE 
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Działalność Centrum Wspierania 
Rad Pracowników nie mogłaby 
mieć miejsca, gdyby nie współ-

praca z Kołem Naukowym Prawa Pracy 
(KNPP) działającym przy Katedrze Prawa 
Pracy na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego.

Od kilku lat KNPP i Katedra Prawa 
Pracy stanowią merytoryczne wsparcie 
dla INSPRO w prowadzeniu poradnic-
twa prawnego, udzielając odpowiedzi na 
pytania zadawane przez członków rad 
pracowników z całej Polski i sporządza-
jąc dla nich opinie prawne. Członkami 
Koła Naukowego są studenci kierunków 
prawo i administracja Uniwersytetu 
Łódzkiego, a także doktoranci z Katedry 
Prawa Pracy. Członkowie projektu pra-
cują w zespołach kierowanych przez 
liderów. Nadzór merytoryczny nad udzie-
lanymi odpowiedziami sprawują adiunkci 

w Katedrze Prawa Pracy: dr Katarzyna 

jest koordynowany przez mgr Barbarę 
Muszyńską i mgr Aleksandrę Pietras 
z Katedry Prawa Pracy.

Działalność członków Koła w ramach 
Centrum Wspierania Rad Pracowników 
jest dobrowolna i prowadzona pro pu-
blico bono. Członkowie projektu chcą 
w ten sposób przyczynić się do wzro-
stu świadomości prawnej członków rad 
pracowników, a także do zwiększenia 
poziomu partycypacji pracowników 
w funkcjonowaniu ich codziennego 
środowiska, jakim jest zakład pracy. 
Z jednej strony, doradztwo to stanowi 
wsparcie dla pracowników, którzy dys-
ponują mniejszymi zasobami i dostępem 
do wiedzy eksperckiej niż pracodawca. 
Z drugiej strony, dzięki działalności 
w projekcie studenci i doktoranci do-

SPOTKANIA W LICZBACH

Dobiegł końca cykl ośmiu bezpłatnych 
regionalnych spotkań konsultacyjno-
-sieciujących. Z przedstawicielami 
rad pracowników spotkaliśmy się w: 
Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Łodzi, 
Wrocławiu, Krakowie, Białymstoku 
i Gdańsku. W spotkaniach wzięło 

-

Dyskusje nad projektem noweliza-

czyli pełną dobę (osiem spotkań po 
trzy godziny). Powstało osiem kom-
pletów podsumowań zawierających 
wnioski z przeprowadzonych dyskusji. 

wyczerpujących energetycznie prac 
nad projektem nowelizacji wypito 
wiele kubków kawy i herbaty, których 
nie zdołaliśmy zliczyć.

skonalą w praktyce swoje umiejętności: 
rozwiązywania problemów prawnych 
w praktyce, formułowania argumen-
tów i sporządzania pisemnych opinii, 
a także pracy w zespole. W swojej pracy 
członkowie dokonują analizy aktów 
prawnych, korzystają z orzecznictwa 
i literatury prawniczej.

W związku z lakonicznym i mocno 
niedoskonałym brzmieniem ustawy, 
w trakcie swojej działalności KNPP 
miało do czynienia z szerokim spek-
trum zagadnień dotyczących funkcjo-
nowania rad pracowników. Znalazły 
się wśród nich w szczególności kwestie 
dotyczące wyborów do rady, ochrony 
przed wypowiedzeniem członka rady, 
zakresu informacji podlegających prze-
kazaniu lub konsultacji z radą, losów 
rady w razie transferu zakładu pracy. 
Pojawiały się także pytania wykraczające 
poza regulacje ustawy, np. dotyczące 
relacji rady pracowników ze związkami 
zawodowymi.

Warto w tym miejscu napisać kilka 
słów o samym Kole. Okazuje się bowiem, 
że pomimo wzrostu zatrudnienia na 
podstawie umów cywilnoprawnych i tzw. 
samozatrudnienia nie brakuje osób, które 

interesują się prawem pracy i pragną się 
nim zajmować naukowo bądź zawodowo. 

roku, z krótką przerwą, istnieje Koło 
Naukowe Prawa Pracy, działające pod 
auspicjami Katedry Prawa Pracy, kiero-
wanej przez sprzyjającemu inicjatywom 
studenckim prof. dra hab. Zbigniewa 
Górala. Aktualnie opiekunem nauko-
wym KNPP jest dr Ewa Staszewska. 
Koło Naukowe Prawa Pracy jest bardzo 
aktywną organizacją. Oprócz współpracy 
z Centrum Wspierania Rad Pracowników 
prowadzi intensywną działalność na-
ukową i edukacyjną. W szczególności 
organizuje liczne konferencje naukowe 
(m.in. interdyscyplinarny cykl „Prawo 
pracy w systemie prawa”, w którym 
badane są zagadnienia ze styku prawa 
pracy i prawa karnego, podatkowego, 
ubezpieczeniowego i innych dziedzin 
prawa), wydaje publikacje (aktualnie 
cykl „Monogra�e Koła Naukowego 
Prawa Pracy”), organizuje spotkania 
i szkolenia.

Barbara Muszyńska
Aleksandra Pietras
KNPP

SYNERGIA, CZYLI 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
WSPÓŁPRACA Z KOŁEM NAUKOWYM PRAWA PRACY UŁ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co decyduje o tym, że nowo wybrana 
rada pracowników ukonstytuuje 
się? Czy decyduje o tym zwołanie 
pierwszego posiedzenia przez praco-
dawcę, czy zgłoszenie do stosownego 
ministerstwa?

Ukonstytuowanie się rady pracowni-
ków następuje w czasie pierwszego jej 
posiedzenia.

dnia wyboru członków rady pracow-
ników, zwołuje pierwsze posiedzenie 

sporządza zawiadomienie o pierwszym 
zebraniu rady pracowników, wskazując 
datę i miejsce, w którym odbędzie się 
zebranie. Należy zwrócić uwagę, że pra-
codawca ma obowiązek zwołać zebra-

członków rady, natomiast jako termin 
pierwszego zebrania może oznaczyć 
datę późniejszą. Podczas pierwszego 
zebrania rady pracowników należy do-
konać wyboru przewodniczącego rady 
oraz uchwalić regulamin rady.

Ilu członków musi być obecnych na 
pierwszym zebraniu rady pracowników, 
aby wybrać przewodniczącego rady? 
Czy wybory te są tajne, czy jawne? 
Czy te kwestie omawiają akty prawne?

Kwestie dotyczące funkcjonowania rad 
pracowników regulowane są w ustawie. 
Nie zostało tam jednak scharakteryzo-
wane zagadnienie dotyczące wyboru 
przewodniczącego rady. Tę kwestię 
powinien normować regulamin okre-
ślający strukturę organizacyjną i zasady 
funkcjonowania rady, uchwalany na 
pierwszym posiedzeniu rady.

Na pierwszym zebraniu rady pracow-
ników może pojawić się dowolna liczba 
członków rady, jednakże – biorąc pod 
uwagę szczególny charakter pierwszego 
posiedzenia rady – wszyscy członkowie 
powinni być na takim zebraniu obecni. 
Wybór przewodniczącego oraz uchwa-
lenie regulaminu ma bowiem doniosłe 
znaczenie z punktu widzenia sprawnego 
funkcjonowania rady, której efektywne 
działanie powinno leżeć w interesie 
wszystkich pracowników.

Jeśli zaś chodzi o zasadę tajności 
obowiązującą przy wyborze członków 
rady pracowników, to należy stwierdzić, 
że choć ustawa nie odnosi tej zasady 
bezpośrednio również do wyboru prze-
wodniczącego, także wybory przewod-
niczącego mogą być tajne, jeśli ma to 
ułatwić członkom rady podjęcie decy-
zji zgodnie z własnymi przekonaniami 
i ochronić ich przed naciskami ze strony 
innych członków rady, w tym również 
kandydatów aspirujących do sprawo-
wania funkcji przewodniczącego.

NOWY RAPORT O RADACH 
PRACOWNIKÓW

Pierwszy raport ekspercki na temat rad 
pracowników, przygotowany i wydany 
przez Instytut Spraw Obywatelskich, 

w „Polecamy” na stronie www.inspro.
org.pl). W najnowszym, tegorocznym 
raporcie znajdą się m.in.:

• podsumowanie stanu obecnego 
oraz problemów prawnych rad 
pracowników w Polsce,

• relacja i wnioski z regionalnych 
konsultacji projektu nowelizacji 
ustawy o radach pracowników,

• omówienie badania ankietowego, 
przeprowadzonego wśród rad.

W raporcie znajdzie się również pre-
zentacja sytuacji rad pracowników 
w Niemczech. Przekonamy się, jak 
działa ta sama organizacja w sąsied-
nim kraju, z czym musi się zmagać 
u siebie.

Niemiecki przykład będzie też 
okazją do porównania, w jaki spo-
sób ta sama Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady, ustanawiająca 
ogólne ramowe warunki informo-
wania i przeprowadzania konsulta-
cji z pracownikami we Wspólnocie 
Europejskiej, została wprowadzona 
w dwóch różnych krajach.

Raport zostanie wysłany do rad, które 
wzięły udział w spotkaniach konsulta-
cyjnych, oraz do osób zainteresowanych 
tematyką rad pracowników.

SZKOLENIA DLA RAD 
PRACOWNIKÓW

Zapraszamy do skorzystania ze szko-
leń dla rad pracowników. Dostarczamy 
wiedzę i narzędzia służące współpracy 
pracowników z pracodawcą dla dobra 
wspólnego.

Korzyści dla uczestników:
• nabycie specjalistycznej wiedzy 

z zakresu funkcjonowania rad pra-
cowników w Polsce,

• wzrost kompetencji (wiedza, po-
stawa, umiejętności) w zakresie 
zarządzania, pracy zespołowej i mo-

• poczucie rozwoju osobistego 
i zawodowego – nabycie nowych 
umiejętności,

• rozszerzenie sieci kontaktów, wy-
miana pomysłów i doświadczeń.

Korzyści dla firmy,
• dobrze działająca rada pracowni-

ków jest jednym z elementów bu-
dowania wiarygodności i przewagi 

• zmotywowana i zaangażowana 
rada pracowników wspiera roz-

• wzrost efektywności i skutecz-
ności członków rady w osiąganiu 

przedsiębiorstw. 
Oferta szkoleń dostępna na: 

www.radypracownikow.info.

ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.

Przekaż nam 1% podatku, abyśmy mogli  
pomagać Twojej radzie – KRS 0000191928.


