
Łódź 2007

INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH





Łódź 2007

Instytut Spraw Obywatelskich

„Jesteśmy u siebie”
Rady pracowników jako narzędzie 

kształtowania postaw obywatelskich 



3

Copyright  © Instytut Spraw Obywatelskich

Zdjęcia użyte w raporcie pochodzą z bezpłatnych, internetowych serwisów fotograficznych i dostępne są na licencjach Creative Commons: 

www.sxc.hu – autorzy: Geri-Jean Blanchard (1), Steve Campbell (5), Carlos Chavez (7), Carl Dwyer (19,24,29,40,60), Gfree (21), Alexander 

Abolinsh (32); flickr.com – autorzy: rocket ship (8), Rob (10), Daniel Sun (13),, MamboZ (35,43), Bálint Fejér (37), Steve Jurvetson (39), 

Gregory Barton (44), Bill Jacobus (46); freedigitalphotos.net (14); www.free-pictures-photos.com (27)

(w nawiasie numer strony raportu, na której umieszczono fotografię)

Skład:   

Wydawca:  Instytut Spraw Obywatelskich

  90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 33/127 

  tel./fax: (042) 630 17 49

  www.iso.edu.pl

  iso@iso.edu.pl

Raport przygotowany wiosną 2007 r. przez ekspertów 
i współpracowników Instytutu Spraw Obywatelskich.

Instytut Spraw Obywatelskich dziękuje za okazaną pomoc 
Dagmarze Janiszewskiej, prof. Leszkowi Gilejko, Grzegorzowi Ilce i Andrzejowi Zybale. 

Redakcja raportu: Remigiusz Okraska

Patronat medialny: „Magazyn Obywatel”, www.obywatel.org.pl 
 Obywatelska Agencja Informacyjna, www.oai.pl

Raport przygotowany w ramach projektu „Rady pracowników jako miejsce kształtowania postaw 

obywatelskich w miejscu pracy” (www.oai.pl/radypracownikow) realizowanego przez Instytut Spraw 

Obywatelskich.

Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego 

dokumentu odpowiada Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, poglądy w nim wyrażone nie 

odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.



3

Wstęp – Andrzej Zybała (Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej) 4

Rady pracowników w Polsce – stan aktualny, problemy prawne i społeczne,
perspektywy zmian – Piotr Ciompa (Instytut Spraw Obywatelskich) 5

I.  Streszczenie 5
II. Zakres informowania pracowników i konsultowania z nimi decyzji przez pracodawcę do 2006 r. 6
III. Zalecenia Dyrektywy  6
IV.  Prace nad ustawą 7
V. Regulacje ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 10
VI. Niezgodności ustawy z Dyrektywą 11
VII. Niezgodności ustawy z Konstytucją RP 14
VIII. Inne mankamenty ustawy 15
IX.  Realizacja ustawy  16
X. Zakres koniecznej nowelizacji 17
XI.  Wnioski ogólne 18

Omówienie ankiet 19

I. Jak przeprowadzono analizę 19
II. Dane ogólne 20
III. Porozumienia rada-pracodawca 22
IV. Ocena relacji pracodawca-rada 23
V. Analiza aktywności rad 23
VI.  Analiza kosztów funkcjonowania rad pracowników 25
VII.  Podsumowanie 26

Znaczenie i rola rad pracowników w procesie humanizacji pracy – prof. dr hab. Leszek Gilejko (Szkoła Główna Handlowa) 29

I.  Różne formy humanizacji pracy 29
II. Dwuwymiarowa humanizacja pracy 31
III.  Decyduje kreatywność 33

Kilka lekcji z Europy: prawo zatrudnionych do informacji i konsultacji 
w miejscu pracy – Michał Sobczyk (Instytut Spraw Obywatelskich) 35

I.  Reprezentacja pracownicza w „starej UE”: informacje ogólne  35
II.  Prawo do informacji w praktyce 37
III. Rady a inni partnerzy społeczni 38
IV.  Przegląd wybranych zagadnień z niektórych krajów UE  39

Aneks 47

I.  Stanowisko Instytutu Spraw Obywatelskich,  przesłane do stosownej agendy Unii Europejskiej 47
II. Pismo Instytutu Spraw Obywatelskich do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o przygotowanie 
  skargi konstytucyjnej ws. ustawy o informowaniu pracowników i konsultacjach z nimi 50
III. Informacja Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiona na posiedzeniu Komisji Trójstronnej 59
IV. Uchwała nr 30 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z dnia 26 lutego 2007 r. 
  w sprawie przeglądu ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników 
  i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 61
V.  Ankieta opracowana na potrzeby badań rad pracowników przeprowadzonych 
  przez Instytut Spraw Obywatelskich 63

Spis treści



„Jesteśmy u siebie”. Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich 

4 5

WSTĘP

Polska wciąż wydaje się być na etapie konstru-
owania specyficznego dla siebie systemu dialogu 
społecznego, zarówno na szczeblu centralnym, jak 
i na poziomie zakładów pracy. Okres transformacji 
ustrojowej nie wyposażył partnerów społecznych 
we właściwe mechanizmy porozumiewania się. 
Na początku lat 90. niektórzy politycy głosili, że 
nie ma sensu negocjować „starych” interesów, roli 
„starych” grup społecznych, zwłaszcza pracowni-
czych. Uważano, że będzie to hamowało tempo 
przekształceń ustrojowych. 

Efekt jest taki, że obecnie szereg mechani-
zmów konsultacji jest niesprawnych i nie zapew-
niają one realnego dialogu. Tymczasem brak insty-
tucjonalnych warunków do pogłębionego dialogu 
trzeba uznać w dzisiejszych realiach za istotny de-
fekt każdego państwa. Jest on bowiem ważnym na-
rzędziem usprawniającym zarządzanie istotnymi 
sferami funkcjonowania kraju. Dialog nie jest sto-
likiem do „pogadania”, ale miejscem formowania 
konsensusu społecznego i narodowego, który jest 
wstępem do ziszczenia szans rozwojowych kraju. 

Raport Instytutu Spraw Obywatelskich można 
uznać za ważny wkład w dyskusję nad tym, jak ufor-
mować instytucje dialogu, w tym wypadku – dialo-
gu na szczeblu przedsiębiorstw między pracodaw-
cami i pracobiorcami. Zawiera on szereg cennych 
uwag i spostrzeżeń, w tym całą gamę krytycznych w 
stosunku do obowiązujących regulacji. Zresztą sami 
partnerzy społeczni z Komisji Trójstronnej, którzy 
konstruowali propozycje zapisów ustawowych, też 
nie stronią od zastrzeżeń po rocznych doświadcze-
niach obowiązywania regulacji i deklarują dalsze 
prace nad nowelizacją ustawy. 

Niezależnie od celności wielu sądów, trzeba 
powiedzieć, że ustawa o informowaniu pracowni-
ków i przeprowadzaniu z nimi konsultacji powsta-
wała pod silną presją czasu i w sytuacji obejmowa-
nia sterów przez nowy rząd. Jej lepsze sformuło-
wanie wymagało też zapewne głębszego przemy-
ślenia nowych regulacji ze strony wszystkich stron 
zaangażowanych w prace nad ustawą. Wydaje się, 
że mieliśmy do czynienia z nadmierną dozą tra-
dycyjnego myślenia, tj. kategoriami okopywania 
się w granicach własnych interesów. Jednocześnie 
obrazuje to stan niskiego zaufania między praco-
dawcami i pracobiorcami, a także wśród tych śro-
dowisk. Ale być może taki jest już los instytucji 
społecznych, które są stosunkowo nowe czy do-
piero testowane w naszych warunkach. Tym bar-
dziej, że powstają w trudnym otoczeniu społecz-
nym, w którym brakuje i tradycji, i odpowiednie-
go klimatu społecznego. Ale niezależnie od dzi-
siejszych perypetii, rady pracowników mają w Pol-
sce przyszłość. Gdyby miało być inaczej – jakkol-
wiek patetycznie to brzmi – kraj sam nie ma przy-
szłości jako państwo. Stanie się bowiem zaledwie 
areną walki o przetrwanie. 

Andrzej Zybała

Główny Specjalista 
w Centrum Partnerstwa Społecznego 

„Dialog” im. A. Bączkowskiego 
przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
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I.  Streszczenie

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowa-
niu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsul-
tacji (dalej: ustawa o informowaniu) weszła w życie 
w maju 2006 r. Jej celem było wdrożenie Dyrektywy 
2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 marca 2002 r., ustanawiającej ogólne ramowe wa-
runki informowania i przeprowadzania konsultacji 
z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (dalej: 
Dyrektywa). Celem wedle jej autorów była intensyfi-
kacja w krajach członkowskich UE dialogu pomiędzy 
pracodawcami a pracownikami. 

Instytut Spraw Obywatelskich negatywnie 
ocenia blisko rok funkcjonowania ustawy. Nie 
implementowano wszystkich zaleceń Dyrektywy 
– państwo polskie, zamiast wspierać formy współ-
pracy pracodawców z pracownikami, przyjęło rolę 
neutralnego akuszera, uchylając się od interwencji 
po stronie słabszych partnerów dialogu, szczegól-
nie pracowników w tych zakładach pracy, gdzie 
związki zawodowe nie istnieją. Ustawa o informo-
waniu jest w wielu miejscach niejasna, często nie-
spójna z innymi regulacjami prawnymi. Wpraw-
dzie dała ona związkom zawodowym instrumenty 
wzmacniające ich pozycję negocjacyjną względem 
pracodawcy (inna sprawa, czy są one skutecznie 
wykorzystywane), praktycznie jednak nie popra-
wiła słabej pozycji pracowników w tych przedsię-
biorstwach, w których w ogóle nie ma reprezentacji 
pracowniczej w postaci związków. Świadczy o tym 
fakt, iż rady pracowników powstały tylko w 3% 
przedsiębiorstw, w których związki zawodowe nie 
działają, a które stanowią większość podmiotów zo-
bowiązanych do wdrożenia zaleceń ustawy. Na ok. 
17000 podmiotów zobowiązanych do wdrożenia 

procedur w zakresie informowania pracowników 
i przeprowadzania z nimi konsultacji, uczyniło to 
tylko 5940 przedsiębiorstw. Pozostałe, korzystając 
z „liberalnych” zapisów ustawy, zgodnie z prawem 
uchyliły się przed jej wdrożeniem.

W świetle powyższego, w opinii Instytutu Spraw 
Obywatelskich, w świetle intencji Dyrektywy funkcjo-
nowanie polskiej ustawy w obecnym kształcie należy 
ocenić jako porażkę. Konieczne jest zatem dążenie do 
jak najszybszej zmiany tej niekorzystnej sytuacji. 

RADY PRACOWNIKÓW W POLSCE 
– stan aktualny, problemy prawne i społeczne, 

perspektywy zmian 

Rady pracowników w Polsce
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II.  Zakres informowania pracowników
 i konsultowania z nimi decyzji przez
 pracodawcę do 2006 r.

Do 2006 r. polskie prawo – z wyjątkiem niektó-
rych przedsiębiorstw państwowych – nie obligowało 
pracodawców do systematycznego informowania 
pracowników i ich reprezentantów o sytuacji eko-
nomicznej przedsiębiorstwa i konsultowania z nimi 
ważniejszych decyzji. Pełną informację o sytuacji 
ekonomicznej przedsiębiorstwa pracodawca był 
zobowiązany udostępnić związkom zawodowym 
tylko w przypadku negocjowania układu zbiorowe-
go. Obowiązek ten nałożony został artykułem 2414 
§ 1 kodeksu pracy. Zauważyć należy, iż przepis ten 
nie obejmował ujawnienia planów przedsiębiorcy, 
które mogą mieć wpływ na warunki zatrudnienia 
w przyszłości. 

Ponadto na podstawie art. 261 ust. 1 ustawy 
o związkach zawodowych, w przypadku przejścia 
zakładu pracy lub jego części w ręce nowego pra-
codawcy, dotychczasowy i nowy pracodawca są 
obowiązani do poinformowania związków zawodo-
wych m.in. o przyczynach tej zmiany, co może być 
interpretowane jako poinformowanie o sytuacji eko-
nomicznej, która doprowadziła do podjęcia takiej 
decyzji. Nie jest to jednak oczywiste, bowiem infor-
macja ta w przypadku transferu zorganizowanej czę-
ści przedsiębiorstwa nie dotyczy generalnej oceny 
sytuacji ekonomicznej spółki, a ponadto może być 
ograniczona do bezpośrednich przyczyn, które po-
zbawione kontekstu niczego nie wyjaśniają. Nawet 
gdyby jednak interpretować ten przepis korzystnie 
dla związków zawodowych, incydentalność takich 
przypadków pozbawia ten przepis jakiegokolwiek 
waloru powszechności. 

Wprawdzie art. 28 kodeksu pracy stanowi, iż pra-
codawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku 
zawodowego informacji niezbędnych do prowadze-
nia działalności związkowej, jednak powszechnie 

interpretacja tego przepisu zawężana jest do spraw 
rutynowych. Podstawą interpretacji zawężającej jest 
doprecyzowanie ww. przepisu poprzez dodanie zda-
nia „w szczególności informacji dotyczących warunków pracy 
i zasad wynagradzania”. Zdaniem pracodawców, taki 
zapis świadczy o intencji Ustawodawcy dopuszczenia 
związków zawodowych jedynie do informacji bezpo-
średnio wiążących się z działalnością związkową, co 
wyklucza tym samym kwestie generalne, dotyczące sy-
tuacji ekonomicznej i przyszłych perspektyw rozwoju 
przedsiębiorstwa. Związki zawodowe zasadniczo 
pogodziły się z taką interpretacją. 

Obok art. 2414 § 1 kodeksu pracy incydental-
ną, ale mocną podstawą do domagania się przez 
związki zawodowe informacji o sytuacji ekono-
micznej przedsiębiorstwa jest art. 2 ust. 1-3 ustawy 
z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn nie dotyczących pracowników. Przepisy 
te nakładają na pracodawcę obowiązek konsultowa-
nia decyzji o zwolnieniach grupowych i udzielenia 
informacji o przyczynach takiej decyzji, a także 
innych informacji istotnych dla przebiegu konsul-
tacji. Jednakże w sprawie interpretacji tego przepi-
su opinie również są podzielone1. Incydentalność 
zarówno art. 2414 § 1 kodeksu pracy jak i art. 2 ust. 
1-3 ustawy o zwolnieniach grupowych potwierdza 
tylko brak systemowych rozwiązań w zakresie syste-
matycznego informowania przedstawicieli pracow-
ników przed wejściem w życie ustawy. 

III. Zalecenia Dyrektywy 

Ogólnym celem Dyrektywy jest rozwijanie in-
formowania, konsultowania i partycypacji pracow-
ników, przewidziane w punkcie 17 Wspólnotowej 
Karty Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników, 
a także wspieranie dialogu społecznego pomiędzy 
przedstawicielami pracodawców i pracowników, 

1. Arkadiusz Sobczyk w periodyku „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 2005/10/30 zamieszcza publikację pt. „Uwagi do ustawy o zwolnieniach grupowych”, w której 

m.in. stwierdza: „Praktyka negocjacji wskazuje, że w toku konsultacji związki zawodowe żądają najróżniejszych informacji, które mają rzekomo wykazać, iż pracodawca może dokonywać 

oszczędności na kosztach, a przez to zmniejszyć skalę zwolnień. Tyle że stopień szczegółowości żądanych informacji albo de facto zmierza ku naruszeniu tajemnicy handlowej, albo dóbr osobistych. 

Często żądania takie mają wyraźnie populistyczne intencje. Dzieje się tak w szczególności w przypadku żądań w zakresie określania kosztów zarządu przedsiębiorstwem, kosztów reprezentacyjnych, 

podróży służbowych itp. Wydaje się, że pracodawca może odmówić udzielenia informacji o takim właśnie charakterze”. Jeżeli wyłączy się z zakresu informacji dla związku zawodowego 

tajemnicę handlową (termin „tajemnica przedsiębiorstwa” formułowany jest na gruncie innych przepisów), to z racji określania przez pracodawcę co to jest tajemnica 

handlowa, artykuł 2 ustawy o zwolnieniach grupowych traci na znaczeniu jako podstawa dostępu do rzetelnej informacji.
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o czym mowa w art. 136 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską. Oba przepisy są przywołane 
w preambule Dyrektywy. 

Rozwiązania zalecane w Dyrektywie formuło-
wane są na dużym stopniu uogólnienia, pozosta-
wiając szeroką swobodę państwom członkowskim 
w ustalaniu szczegółów, zgodnie z lokalną praktyką, 
obowiązującą na ich terytorium do momentu wej-
ścia Dyrektywy w życie. Dyrektywa jedynie definiuje 
stosowane pojęcia, wskazuje podmioty podlegające 
jej wymogom, określa zakres i ramowe procedury 
informowania i konsultowania, a ponadto reguluje 
postępowanie z informacjami poufnymi, ochronę 
przedstawicieli załogi przed uznaniowymi poczy-
naniami pracodawcy, a także egzekucję przepisów 
ustawy na drodze administracyjnej i sądowej.

Mimo pozostawienia państwom członkowskim 
UE dużej swobody w kształtowaniu lokalnych roz-
wiązań, należy zwrócić uwagę na praktyczne konse-
kwencje dla przyjętych przez poszczególne państwa 
wykładni brzmienia artykułu 1 Dyrektywy. Stanowi 
on, iż lokalne rozwiązania przyjęte przez poszczegól-
ne państwa członkowskie muszą spełniać kryterium 
skuteczności. Wymagania te mają być wdrożone przy 
poszanowaniu dotychczasowej lokalnej praktyki, pod 
warunkiem, iż gwarantować będą skuteczność infor-
mowania i konsultowania w zakresie nie mniejszym, 

niż minimalne wymagania określone w Dyrektywie. 
Wymagania te odnieść należy nie do całego państwa, 
lecz do podmiotu, jakim jest przedsiębiorstwo. Dla-
tego zaleceń Dyrektywy nie wypełnia państwo, które 
w pewnej kategorii przedsiębiorstw ustanawia wyższe 
standardy informowania i konsultowania niż zalecane 
w Dyrektywie, w innych natomiast utrzymuje je w niż-
szym zakresie, ale uwzględniając „średnią” utrzymuje, 
iż wypełnia jej zalecenia. 

IV.  Prace nad ustawą

Wdrożenie Dyrektywy w Polsce przebiegało wy-
jątkowo mozolnie w porównaniu do wdrażania in-
nych standardów Unii Europejskiej. W konsekwencji 
uchwalenie ustawy o informowaniu pracowników 
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji nastąpiło po-
nad rok po terminie wymaganym przez Dyrektywę. 
Było to przyczyną wszczęcia przez Komisję Euro-
pejską postępowania przeciwko Polsce. Powodem 
przewlekłości prac nad ustawą była niechęć zarówno 
pracodawców, jak i związków zawodowych do usta-
nowienia na gruncie relacji pracowniczych nowej 
instytucji, jaką są właśnie rady pracowników.

Celem przedsiębiorców było zablokowanie 
poszerzenia dostępu pracowników do informacji 

Rady pracowników w Polsce
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o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i jego sytuacji 
ekonomicznej, bowiem z jednej strony utrudniało-
by to prowadzenie restrykcyjnej polityki płacowej, 
z drugiej zwiększałoby krąg osób z dostępem do 
informacji krytycznej dla skutecznego konkurowa-
nia z innymi podmiotami. O ile w przypadku rady 
nadzorczej właściciel spółki selekcjonuje kandyda-
tów wiarygodnych z punktu widzenia zachowania 
tajemnicy przedsiębiorstwa, o tyle w przypadku rady 
pracowników nie ma formalnego wpływu na wybór 
osób dających rękojmię zachowania poufności. 

Z kolei w przypadku związków zawodowych 
opór wobec uchwalenia ustawy wynikał z bardziej 
złożonych motywacji. W pierwszej kolejności tam, 
gdzie brak jest związków a rada pracowników sku-
tecznie reprezentowałaby interesy pracowników, 
obawiano się spadku zainteresowania zakładaniem 
związków zawodowych. Zagrożenie to dotyczyło-
by większości przedsiębiorstw w Polsce, bowiem 
obecność związków jest praktycznie ograniczona 
do państwowych lub byłych (sprywatyzowanych) 
państwowych podmiotów gospodarczych, zaś 
zgodnie z intencjami Dyrektywy jej zalecenia 
miały być wdrożone m.in. poprzez powołanie wła-
ściwej reprezentacji pracowników we wszystkich 
przedsiębiorstwach spełniających kryteria wysoko-
ści zatrudnienia. 

Po drugie, w tych przedsiębiorstwach, gdzie 
związki istnieją, obawiano się wygrywania przez 
przedsiębiorcę różnych reprezentacji pracowniczych 
przeciwko sobie. Argument ten wydaje się jednak 
bezzasadny. Rady mają mieć wyłącznie kompetencje 
konsultacyjno-informacyjne. To związki nadal będą 
miały monopol na negocjacje w sprawie płac lub 
zwolnień grupowych. Zakładając jednak, iż niektóre 
rady zechciałyby uzurpować sobie dodatkowe kom-
petencje, wskazać należy na to, że w tych zakładach, 
gdzie pracownicy są od dawna reprezentowani przez 
związki zawodowe, związków tych jest z reguły więcej 
niż jeden. Dodanie kolejnego podmiotu nie zmieni 
więc „jakości” reprezentacji pracowniczej wobec 
pracodawcy, chociaż zmienić może komfort pracy 
działacza związkowego.

Po trzecie, związki zawodowe dostrzegały 
zagrożenie ze strony państwa, które w przyszłości 
prostą nowelizacją kilku ustaw może przesunąć ich 
istotne kompetencje – takie jak negocjowanie ukła-
dów zbiorowych, warunków zwolnień grupowych 
itp. – na istniejącą instytucję rad pracowników. 
W Unii Europejskiej istnieje już znaczący prece-
dens podobnego rozwiązania (Niemcy) toteż oba-
wy takie miały uzasadnienie.  

Ostatecznie na forum Komisji Trójstronnej, 
pod patronatem rządu, przedsiębiorcy zawarli kom-
promis ze związkami zawodowymi. Ponieważ związki 
zawodowe działają przede wszystkim w państwowych 
i byłych państwowych przedsiębiorstwach, większość 
organizacji pracodawców poparła oddanie pełnej 
kontroli nad radami pracowników związkom zawo-
dowym, poprzez przyznanie im prawa do nominowa-
nia członków rad. W ten sposób zablokowana została 
możliwość wyłonienia się alternatywnej reprezentacji 
pracowniczej, co spełniało oczekiwania związków za-
wodowych i „uspokajało” ich działaczy. Dodatkową 
korzyścią dla związków była możliwość zwiększenia 
liczby działaczy związkowych podlegających jako 
członkowie rady pracowników ochronie przed arbi-
tralnym postępowaniem pracodawcy – było to tym 
bardziej istotne, że owa liczba została drastycznie 
ograniczona przez Ustawodawcę w 2003 r. 

W zamian za to ustępstwo, związki zawodowe 
na forum Komisji Trójstronnej zaakceptowały wpro-
wadzenie utrudnień w powstawaniu rad pracowników 
w sektorze prywatnym z faktycznym (chociaż nie 
formalnym) wyłączeniem byłych przedsiębiorstw 
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państwowych. Wytyczono w ten sposób linię demar-
kacyjną pomiędzy organizacjami pracodawców i pra-
cowników. Tego kompromisu nie zaakceptowała tylko 
jedna organizacja pracodawców, tj. Konfederacja Pra-
codawców Polskich, w której znaczącą rolę odgrywają 
państwowe podmioty gospodarcze. Jej przedstawiciele 
uznali zawarty kompromis za niesprawiedliwe prze-
rzucenie na nich przez inne organizacje pracodawców 
ciężarów wynikających z kompromisu ze związkami 
zawodowymi w sprawie zapisów ustawy.2 

Już sama nazwa ustawy sugeruje złe intencje 
Ustawodawcy. Zamiast tytułu „o radach pracowni-
ków”, jak to ma miejsce w przypadku rad „euro-
pejskich”, nadano jej nazwę „o informowaniu pra-
cowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji”, 
by zmarginalizować samą instytucję rady.

Każda ze stron zawartego układu kierowała 
się doraźnymi korzyściami, ze szkodą dla swoich 
długofalowych interesów lub wartości, które pu-
blicznie deklaruje. W zamian za przywileje, związ-
ki zgodziły się na zamrożenie status quo w sektorze 
prywatnym, porzucając swoją misję, jaką jest 
ochrona najsłabszych na rynku pracy. Postąpiły 
także wbrew swojemu długofalowemu interesowi, 
bowiem dynamiczny, pełny wiary w swoje powo-
łanie związek łatwo mógłby zgromadzić rozpro-
szone rady wokół siebie, a bezinteresownie służąc 
im swoim doświadczeniem, w efekcie prawdopo-
dobnie implementowałby struktury związkowe na 
trudny teren, jakim są firmy z sektora prywatnego. 
Tak dzieje się w wielu krajach Europy, gdzie rady 
są naturalnym sojusznikiem związków. 

Także organizacje pracodawców przedłożyły 
krótkoterminowe korzyści ponad długofalowy 
interes. To prawda, pierwszy etap funkcjonowania 
rad pracowników niewątpliwie czyni kierowanie 
firmą mniej komfortowym. Budowałby jednak 
kapitał społecznego zaufania, bez którego długofa-
lowe prowadzenie biznesu staje się jeszcze bardziej 
niewygodne i kosztowne. Od lat 80. gwałtownie ro-
sną tzw. koszty transakcyjne, czyli koszty braku za-
ufania w biznesie (np. zwiększające się wydatki na 
obsługę prawną, celem zabezpieczenia się przed 
kontrahentem). Tak samo będą rosły ukryte koszty 
braku zaufania między pracodawcami a pracow-
nikami. Rada posiadająca zaufanie załogi łatwiej 
przekona ją do ograniczeń w razie pogorszenia 
się kondycji firmy. Takie przypadki nie należą do 
wyjątków w zachodniej Europie, nierozsądne jest 
więc hamowanie przez organizacje przedsiębior-
ców procesu dojrzewania reprezentacji pracowni-
czej w Polsce. 

Niestety, wśród polskich menedżerów do-
minuje patrzenie w kategoriach wzrostu wartości 
akcji i udziałów, którymi bezpośrednio zarządzają. 
Śladowo obecna jest refleksja, że na wartość tych 
udziałów wpływ ma również jakość standardów 
rynkowych, w tym – obok takich elementów, jak 
stopień korupcji czy honorowanie umów cywil-
nych – także standardów na rynku zatrudnienia. 
Jeśli połączy się to z faktem, że menedżerowie mają 
pomysły tylko na czasy koniunktury, nie dziwi, iż 
bagatelizują znaczenie dla nich samych dojrzałej 
reprezentacji pracowniczej. 

2.  O charakterze kompromisu świadczą zapisy z przebiegu prac parlamentarnych nad ustawą. I tak w trakcie pierwszego czytania ustawy w senacie Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski poinformował, iż „(...) najważniejsza sprawa to jest kompromis między pracodawcami a związkami 

zawodowymi. Oni stworzyli tę ustawę, rząd, tak jak powiedziałem, przyjął te rozwiązania jako kompromisowe, jako rozwiązania realizujące dyrektywę”. Aby rozwiać 

obawy senatorów z Platformy Obywatelskiej czy proponowana ustawa nie zaszkodzi przedsiębiorczości przedstawiciel rządu stwierdził: „(...) ta dyrektywa została 

wdrożona w minimalnym zakresie. Zastosowaliśmy wszystkie możliwe zapisy, które spowodowały, że ta ustawa, choć wchodzi u nas w życie, dotyczy jak najmniejszej 

liczby przedsiębiorstw” (patrz: http://www.senat.gov.pl/k6/dok/sten/008/15.HTM). Faktyczne intencje autorów ustawy odzwierciedla przebieg posiedzenia w dniu 

4 kwietnia 2006 r.  połączonych komisji sejmowych  Gospodarki i Pracy, gdzie  poseł sprawozdawca ustawy Stanisław Szwed (PiS, działacz związkowy) oraz reprezentu-

jący rząd wiceminister polityki społecznej Robert Kwiatkowski, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku senatora Zbigniewa Romaszewskiego wycofali się ze swego 

stanowiska tylko dlatego, że zaprotestowali przeciwko temu pracodawcy. Przedstawiciel rządu uznając racjonalność poprawki uzasadniał zmianę swojego stanowiska 

tym, że naruszyłoby to ugodę pomiędzy związkami a biznesem. A w sprawie innej poprawki ten sam wiceminister w imieniu rządu stwierdza: „Uważamy, że [wpro-

wadzenie proponowanego rozwiązania – przyp. autorów] jest korzystne, gdyż umożliwi elastyczniejsze stosowanie przedmiotowej ustawy. Jeśli partnerzy społeczni nie 

oprotestują tej zmiany, to nie będziemy mieli nic przeciwko jej przyjęciu”. Tak więc rząd uzależnia wprowadzenie rozwiązań korzystnych w swojej opinii dla dobra 

publicznego od aprobaty grup interesów (patrz http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main5?OpenForm&GOS)

Rady pracowników w Polsce
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V.  Regulacje ustawy o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu 
z nimi konsultacji

Ustawa nakłada na pracodawców prowadzą-
cych działalność gospodarczą obowiązek wpro-
wadzenia procedur informowania pracowników 
i przeprowadzania z nimi konsultacji. Dotyczy 
to pracodawców zatrudniających minimum 100 
pracowników (od marca 2008 roku – 50 pracow-
ników). Tam ustawa przewiduje powołanie rady 
pracowników jako partnera dla pracodawcy. 

W przypadku zawarcia przez pracodawcę 
z reprezentacją pracowników – przed dniem wejścia 
ustawy w życie – porozumienia gwarantującego in-
formowanie i konsultowanie w stopniu nie niższym 
niż wymagania ustawowe, obowiązek powołania 
rady nie istnieje. 

Jeżeli do zawarcia porozumienia nie doszło, 
w przedsiębiorstwie, w którym działają związki 
zawodowe, rada pracowników jest powoływana 
w uzgodnieniu przez wszystkie związki zawodowe, 
a w przypadku braku takiego uzgodnienia – wybie-
rana przez załogę z pomiędzy kandydatów zgłoszo-
nych przez związki. 

Tam, gdzie związki zawodowe nie działają, na 
wniosek 10% pracowników przedsiębiorca przepro-
wadza wybory z pomiędzy kandydatów legitymu-
jących się poparciem 10 pracowników w przedsię-
biorstwach zatrudniających poniżej 100 osób, a 20 

pracowników w przedsiębiorstwach większych. Gło-
sowanie odbywa się w sposób bezpośredni. W przy-
padku powstania związku zawodowego w trakcie 
4-letniej kadencji rady pochodzącej z wyboru, ulega 
ona rozwiązaniu, a nową radę powołuje związek. 

Związki zawodowe pokrywają koszty funk-
cjonowania powołanej przez siebie rady we wła-
snym zakresie, chyba że pracodawca w odrębnym 
porozumieniu z radą zgodzi się partycypować 
w tych kosztach. W przypadku rady pochodzącej 
z wyborów, koszty jej funkcjonowania pokrywa 
pracodawca. Ważnym aspektem funkcjonowania 
rady są koszty ekspertyz przygotowywanych na 
potrzeby jej działalności. Pozwolą one przynajm-
niej częściowo zrównoważyć przewagę pracodaw-
cy nad pracownikami w zakresie wiedzy na temat 
funkcjonowania przedsiębiorstw, co może mieć 
wpływ na przebieg dialogu w zakresie warunków 
zatrudnienia. Zakres przekazywanej informacji 
określony został bardzo szeroko – generalnie 
obejmować ma całokształt działalności praco-
dawcy (art. 13 ust. 1 pkt. 1). Tylko w szczególnych 
przypadkach, gdy przekazanie informacji według 
obiektywnych kryteriów może w sposób poważny 
zakłócić funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub 
narazić je na znaczne straty, pracodawca może od-
mówić ujawnienia informacji poufnej, na co przy-
sługuje radzie pracowników prawo dochodzenia 
swoich racji na drodze sądowej (koszty procesowe 
pokrywa pracodawca). 
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Ustawa przewiduje także sankcje karne z tytułu 
naruszenia przepisów ustawy poprzez utrudnianie 
powstania rad pracowników, uchylania się przez 
pracodawcę od informowania rady i przeprowadza-
nia konsultacji lub ujawnienia przez stronę pracow-
niczą informacji poufnej. Sankcje karne ograniczają 
się do grzywny lub ograniczenia wolności (do mie-
siąca prac publicznych) z możliwością zamiany na 
grzywnę.

VI.  Niezgodności ustawy z Dyrektywą

Polska ustawa w szeregu swoich postanowień 
jest niezgodna tak z literą, jak i z duchem Dyrektywy. 
Wiele jej zaleceń wdrożonych zostało w sposób wypa-
czający intencje Komisji i Parlamentu Europejskiego. 

W punkcie 2 preambuły Dyrektywy, powołu-
jąc się na punkt 17 Wspólnotowej Karty Socjalnych 
Praw Podstawowych Pracowników, stwierdza się, iż 
informowanie, przeprowadzanie konsultacji oraz 
uczestnictwo pracowników „muszą być rozwija-
ne”. Oznacza to, że intencją Komisji i Parlamentu 
Europejskiego jest, aby państwa członkowskie 
nie przyjmowały roli neutralnych arbitrów pomię-
dzy pracodawcami a pracownikami w zakresie dia-
logu społecznego, lecz przyjęły na siebie aktywną 
i permanentną rolę promotora nowych rozwiązań. 
Dotyczyć to powinno zwłaszcza najsłabszej stro-
ny dialogu społecznego, jaką są pracownicy tych 
przedsiębiorstw, w których związki zawodowe nie 
działają. Tymczasem zgoda państwa na wprowadze-
nie utrudnień w powstawaniu rad pracowników 
w takich właśnie przedsiębiorstwach, jest jaskra-
wym dowodem na odstąpienie państwa od misji 
określonej w preambule Dyrektywy. 

Przejawem tej dezercji, a nawet złej woli we 
wdrażaniu nowych rozwiązań jest przewrotne wyko-
rzystanie przyzwolenia zawartego w art. 1.2 Dyrek-
tywy, wprowadzonego z szacunku dla regionalnych 
uwarunkowań na odstąpienie od niektórych jej 
zaleceń na rzecz dotychczasowych rozwiązań lokal-
nych. Jak wykazano w punkcie II powyżej, w Polsce 
do 2006 r. za wyjątkiem przedsiębiorstw państwo-
wych nie istniał rodzimy, całościowy system infor-
mowania pracowników i przeprowadzania z nimi 

konsultacji (także w spółkach Skarbu Państwa). Po-
jedyncze elementy takiego systemu istniały w przy-
padku zwolnień grupowych lub negocjowania ukła-
du zbiorowego, ale tylko tam, gdzie działały związki 
zawodowe, czyli w wyraźnej mniejszości przedsię-
biorstw. Dlatego nie było podstaw do odstąpienia 
od niektórych zaleceń Dyrektywy. Aby jednak takie 
odstąpienie uzasadnić, w projekcie ustawy wprowa-
dzono zapis, iż w przypadku zawarcia jeszcze przed 
wejściem ustawy w życie porozumień między repre-
zentacją pracowników (czyli związkami zawodowy-
mi) a pracodawcą, niektóre z jej zapisów opartych 
o Dyrektywę nie muszą być stosowane.

W trakcie wielomiesięcznych prac na forum 
Komisji Trójstronnej oraz parlamentu nad projektem 
ustawy, ponad 4 tysiące spośród 17 tysięcy pracodaw-
ców podlegających ustawie zdążyło zawrzeć takie po-
rozumienia ze związkami zawodowymi. Tak więc ad 
hoc stworzono „tradycję” lokalnych rozwiązań, nieza-
korzenioną w rzeczywistej praktyce stosunków pracy. 
Zignorowano natomiast rzeczywistą tradycję rad 
pracowniczych w przedsiębiorstwach państwowych, 
istniejących od 1983 r., które do czasu upadku komu-
nizmu często były sposobem na prowadzenie dzia-
łalności przez zdelegalizowane niezależne związki 
zawodowe. Wraz z przekształcaniem przedsiębiorstw 
państwowych w spółki Skarbu Państwa oraz w wyni-
ku prywatyzacji powszechność tego rozwiązania kur-
czyła się znacząco, ożywiona mogła jednak stanowić 
podstawę nowych rozwiązań. Ani rząd, ani związki 
zawodowe nie podniosły tego postulatu. 

Podstawowym odejściem od zaleceń Dyrekty-
wy jest rezygnacja z tworzenia rad pracowników na 
szczeblu zarówno przedsiębiorstwa, jak i zakładu. 
Polska ustawa, idąc za przyzwoleniem Dyrektywy 
na stosowanie lokalnych rozwiązań, jako podmiot 
obowiązany do stosowania ustawy wskazuje nie 
przedsiębiorców, lecz pracodawców, których defi-
nicja obejmować może zarówno przedsiębiorstwo, 
jak i zakład (w skład przedsiębiorstwa wchodzą za-
kłady pełniące rolę pracodawcy). Jednakże polskie 
prawo także definiuje pojęcie przedsiębiorstwa, jak 
i odpowiadającą użytemu w Dyrektywie pojęciu 
zakładu3 (chodzi o samobilansującą się, zorganizo-
waną część przedsiębiorstwa), tak więc uwarunko-

3. Artykuł 2 pkt. b) Dyrektywy: zakład „oznacza jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa, zdefiniowaną zgodnie z krajowym prawem i praktyką, której siedziba znajduje się na terytorium 

Państwa Członkowskiego, prowadzącą działalność gospodarczą w sposób nieprzerwany, mając do dyspozycji zasoby ludzkie i materialne”.

Rady pracowników w Polsce



„Jesteśmy u siebie”. Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich 

12 13

wania lokalne nie stały na przeszkodzie wiernemu 
wdrożeniu zaleceń Dyrektywy. 

Oparcie się o definicję pracodawcy pozwoliło 
na wyłączenie w przypadku niektórych podmio-
tów – obok rady pracowników na szczeblu całego 
przedsiębiorstwa – także obowiązku utworzenia 
rady na niższym szczeblu zarządzania. Z drugiej 
strony, w przypadku utworzenia rad u pracodawców 
zakładowych, wchodzących w skład całego przedsię-
biorstwa, umożliwiło nie tworzenie rad na szczeblu 
centralnym, jeśli zatrudnionych w nim jest poniżej 
100 pracowników – mimo że to przecież właśnie 
szczebel centralny podejmuje strategiczne decyzje co 
do losów zakładów wchodzących w skład przedsię-
biorstwa. Zakładowa rada pracowników może mieć 
trudności z otrzymaniem informacji na temat decy-
zji dotyczących zakładu, bowiem zgodnie z ustawą, 
partnerem rady podlegającym obowiązkowi infor-
mowania i konsultowania jest pracodawca, którym 
zarząd przedsiębiorstwa wcale być nie musi4. 

Dlatego krytycznie należy ocenić zakres 
podmiotowy obowiązywania ustawy. Prawo pracy, 
z którego zaczerpnięto definicję pracodawcy, jest 
zbyt wąskim obszarem prawa, aby można jego 
elementy stosować do regulacji odnoszących się do 
oceniania całokształtu działalności gospodarczej, 
a taki jest właśnie cel wprowadzenia obowiązku in-
formowania pracowników i konsultowania z nimi 
decyzji. To, że beneficjentem tych rozwiązań mają 
być pracownicy w rozumieniu prawa pracy, nie 
może być podstawą zawężenia zakresu podmioto-
wego ustawy do definicji pracodawcy funkcjonu-
jącej na gruncie prawa pracy, bowiem decydujące 
jest tu kryterium celowościowe, czyli umożliwienie 
reprezentacji pracowniczej ocenę całokształtu dzia-
łalności gospodarczej. Tymczasem celu tego nie 
można zrealizować zawężając zakres podmiotowy 
ustawy do pracodawcy, bowiem jak wykazano na 
przykładzie zakładów-pracodawców, strategiczne 
decyzje co do ich przyszłości zapadają często po-
nad nimi. 

Ustawodawca popełnia błąd systemowy, gdy 
w art. 13 ust. 1 pkt. 1 mówi o sytuacji ekonomicznej 
pracodawcy, bowiem sytuację ekonomiczną moż-

na oceniać tylko dla przedsiębiorstwa (np. ustawa 
o rachunkowości, której celem jest ujednolicenie 
systemu oceny kondycji ekonomicznej podmiotów 
gospodarczych, nie obejmuje swoim zakresem pra-
codawców). Polska ustawa ze szkodą dla swojego 
celu zrezygnowała z logiki proponowanej w Dyrek-
tywie, w której co prawda również stosuje się ter-
min „pracodawca”, ale przy definiowaniu zakresu 
obowiązywania ustawy lub w przypadku zakresu 
informacji o sytuacji ekonomicznej konsekwentnie 
stosuje się termin „przedsiębiorstwo”. Odstępstwo 
w polskiej ustawie od terminologii Dyrektywy, 
mimo istnienia w polskim prawie aparatu pojęcio-
wego odpowiadającego tej terminologii, pociąga za 
sobą ograniczenie jej stosowania. 

Prawidłowe odczytanie Dyrektywy powinno 
być następujące: W przedsiębiorstwie spełniają-
cym określone kryteria wysokości zatrudnienia, 
każdy pracodawca (tj. bez względu na stan zatrud-
nienia), w tym poszczególne zakłady wchodzące 
w skład przedsiębiorstwa, podlegają obowiązkowi 
informowania pracowników i konsultowania de-
cyzji z nimi. Dodatkowo, w przedsiębiorstwie nie 
spełniającym kryteriów wysokości zatrudnienia, 
każdy zakład spełniający kryterium ustalone dla 
zakładów także podlega obowiązkowi informo-
wania i konsultowania. Tylko takie rozumienie 
zapisów Dyrektywy jest logiczne i nie tworzy luk 
prawnych, umożliwiających obchodzenie jej regula-
cji poprzez powoływanie w ramach przedsiębiorstw 
pracodawców na niższym szczeblu zarządzania, 
utrzymujących zatrudnienie na poziomie tuż pod 
wyznaczonym przez prawo progiem. Tak więc art. 
1 ust. 2 ustawy w zakresie użycia terminu „praco-
dawca” zamiast „przedsiębiorstwo” należy uznać za 
niezgodny z artykułem 3.1 pkt. a) i b) oraz z artyku-
łem 4.2 pkt. a) Dyrektywy.  

Na marginesie zwrócić należy uwagę na fakt 
zaistniałego bałaganu wprowadzonego niekonse-
kwentnym odwołaniem się do terminów praco-
dawca i przedsiębiorca. Artykuł 18 ustawy zobo-
wiązał pracodawców – a nie przedsiębiorców – do 
przesłania informacji na temat realizacji ustawy do 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Tymcza-

4. Jakub Stelina i Marcin Zieleniecki w komentarzu do ustawy (wyd. Fundacja Gospodarcza, Gdynia 2006) zauważyli, iż oparcie zakresu podmiotowego ustawy o pra-

codawcę a nie przedsiębiorstwo/zakład, pozwala w niektórych przypadkach na uniknięcie tworzenia rad na obu szczeblach. Firma zatrudniająca 500 pracowników 

podzielona jest na zakłady, z których żaden, w tym także centrala, nie zatrudnia więcej niż 100 osób.
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sem ustawową informację przesyłali przedsiębior-
cy, w tym także duże korporacje, w których struk-
turach funkcjonuje wielu pracodawców. Tak więc 
podmiotów zobowiązanych do wdrożenia ustawy 
powinno być znacznie więcej niż to wynika z infor-
macji Ministerstwa przedstawionej na posiedzeniu 
Komisji Trójstronnej w dniu 27 lutego 2007 r. 

Polska ustawa odbiega także od Dyrektywy 
w zakresie kategorii podmiotów objętych obowiąz-
kiem informowania pracowników i przeprowadza-
nia z nimi konsultacji. Przedsiębiorstwa zostały 
podzielone na dwie grupy ze względu na kryterium 
uzwiązkowienia ich pracowników – tam, gdzie 
związki zawodowe istnieją, wymagania dotyczące 
informowania i konsultowania wprowadzane są 
bezwarunkowo, natomiast w przypadku przedsię-
biorstw bez związków zawodowych warunkiem 
jest wniosek o utworzenie rady pracowników, 
podpisany przez 10% zatrudnionych. Dyrektywa 
nie dopuszcza różnicowania przedsiębiorstw pod-
legających ustawie na podstawie innych kryteriów 
niż wielkość zatrudnienia. Nie uzależnia też wdro-
żenia swoich standardów od wyrażenia takiej woli 
przez część pracowników. Dyrektywa w 18 punkcie 
preambuły oraz artykule 1.1, a także artykule 11.1 

mówi natomiast, że zawarte w niej wymagania 
stanowią określone minimum podlegające wdro-
żeniu na terenie całej Wspólnoty. Oczywiste jest, iż 
z racji uzależnienia wdrożenia zaleceń ustawy od 
dodatkowego kryterium, w przypadku większości 
polskich przedsiębiorstw minimum to się nie sto-
suje. Tak więc art. 8 ust. 1 ustawy należy uznać za 
niezgodny z Dyrektywą.

Polska ustawa nie gwarantuje także skuteczno-
ści we wdrożeniu zapisów, czego wymaga Dyrekty-
wa. W przypadku odmowy udzielenia informacji 
radzie pracowników przez pracodawcę, przedsta-
wicielom załogi przysługuje wniesienie sprawy na 
drogę sądową w rutynowym postępowaniu. Nieste-
ty, realia polskich sądów pozwalają uznać za sukces 
uzyskanie prawomocnego wyroku w okresie dwóch 
lat od złożenia pozwu. Daje to pracodawcy okazję 
do odmowy dostępu do informacji z błahych przy-
czyn, gdyż ewentualna przegrana po 2 latach uczy-
ni tę informację całkowicie zdezaktualizowaną. 
Ponadto powierzenie w art. 25 ust. 2 niechętnym 
idei rad pracodawcom przeprowadzenia wśród 
pracowników akcji informacyjnej na temat ich 
uprawnień, bez wyznaczenia jakichkolwiek kry-
teriów, które akcja ta ma spełniać, uniemożliwia 

Rady pracowników w Polsce



„Jesteśmy u siebie”. Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich 

14 15

ściganie przypadków nierzetelnej lub tylko symbo-
licznej realizacji tego wymogu. Taki stan rzeczy jest 
podstawą do jednoznacznego stwierdzenia, iż pol-
ska ustawa nie realizuje wskazania skuteczności, 
o którym mowa w artykule 1.2 Dyrektywy.

VII.  Niezgodności ustawy z Konstytucją RP

Za niezgodny z artykułem 32 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej należy uznać art. 19 ust. 
2 ustawy, określający sankcje karne za ujawnienie 
informacji poufnej przez członka rady pracowni-
ków. Działacze związkowi na podstawie art. 2424 
§ 1 kodeksu pracy odpowiadają za ten sam czyn 
z art. 23 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji. Natomiast członkowie rady nadzorczej 
spółki prawa handlowego nie mają bezpośrednio 
zapisanego w ustawach zakazu ujawniania tajemni-
cy przedsiębiorstwa, toteż za czyn o takim charak-
terze można ich ścigać z artykułów o działaniu na 
szkodę spółki, tj. art. 296 § 1 kodeksu karnego lub 
art. 585 kodeksu spółek handlowych. 

Przywołane powyżej artykuły, stanowiące 
podstawę ścigania ujawnienia informacji pouf-
nych przez działaczy związkowych lub członków 
rad nadzorczych, wymagają udowodnienia podej-
rzanemu wyrządzenia swoim czynem szkody lub 

wywołania zagrożenia szkodą. Rygory wyznaczone 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego dla udoku-
mentowania szkody nie pozwalają na skuteczne 
ściganie wielu przypadków ujawnienia informacji 
poufnej. Tymczasem w przypadku członków rad 
pracowników art. 19 ust. 2 nie wymaga udowodnie-
nia szkody – sam fakt ujawnienia podlega ściganiu. 
Z drugiej strony, w przypadku udowodnienia – co 
jest niezwykle trudne – wyrządzenia szkody, dzia-
łacz związkowy może zostać skazany na karę do 
2 lat więzienia, natomiast za ujawnienie tej samej 
informacji poufnej członkowi rady pracowników 
grozić może tylko grzywna lub ograniczenie wol-
ności zamienne na dodatkową grzywnę5.  

Drugim przypadkiem niezgodności ustawy 
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu 
z nimi konsultacji z artykułem 32 Konstytucji RP 
jest zróżnicowanie przedsiębiorstw w zakresie pod-
legania wymogom ustawy od istnienia związków 
zawodowych. Przedsiębiorstwa, w których działają 
związki zawodowe, podlegają ustawie – rady pracow-
ników powoływane są w nich właśnie przez związki 
zawodowe bez względu na to, czy związki te lub 
inna grupa pracowników firmy sobie tego życzą, czy 
też nie. Tymczasem w przypadku przedsiębiorstw, 
w których związki nie działają, warunkiem ustano-
wienia rady pracowników jest wyrażenie takiej woli 
przez 10% zatrudnionych osób. Oznacza to nierów-
ne traktowanie przedsiębiorców, należy bowiem 
założyć, iż w dwóch przedsiębiorstwach prowadzą-
cych w tej samej branży działalność gospodarczą na 
podobną skalę, w długim okresie czasu negocjacje 
warunków zatrudnienia przez przedstawicieli 
załogi będą w przypadku dostępu do informacji 
o rzeczywistej sytuacji ekonomicznej firmy daleko 
skuteczniejsze niż w przypadku przedsiębiorstwa, 
w którym rada pracowników nie działa. Takie zróż-
nicowanie oznacza pogorszenie przez Ustawodawcę 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej 
na wolnym rynku przedsiębiorstw, w których dzia-
łają związki zawodowe.

Uzupełnić należy, iż Konfederacja Praco-
dawców Polskich zaskarżyła ustawę do Trybunału 
Konstytucyjnego, utrzymując, iż jej zapisy impli-
kują przymus przynależności pracowników do 

5.  Instytut Spraw Obywatelskich skierował do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o złożenie skargi konstytucyjnej, zwracający m.in. uwagę na ten przykład łamania 

zasady równości obywateli wobec prawa. Pełny tekst wniosku znajduje się w Aneksie do niniejszego raportu.
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związków zawodowych, bowiem w tych przedsię-
biorstwach, w których związki zawodowe działają, 
niezrzeszony pracownik nie może realizować swo-
ich uprawnień wynikających z ustawy, takich jak 
np. bierne i czynne prawo wyborcze.

VIII. Inne mankamenty ustawy

Do najważniejszych wad ustawy zaliczyć 
należy powierzenie pracodawcy w art. 25 ust. 2 za-
dania poinformowania pracowników o możliwości 
powołania rady i jej kompetencjach. Skuteczność 
kampanii informacyjnej zależy więc od dobrej woli 
osób i podmiotów, które powołanie rady zazwyczaj 
uważają za szkodliwe dla swoich interesów. Jedno-
cześnie państwo nie zabezpieczyło elementarnego 
sposobu wyegzekwowania ww. obowiązku. Okre-
ślenie sposobu i zakresu informacji Ustawodawca 
powierzył także pracodawcy, jest więc praktycznie 
niemożliwe udowodnienie w trybie art. 19 ustawy 
popełnienia przez niego wykroczenia, bowiem 
nawet symboliczna kampania informacyjna, dla 
przeciętnego pracownika niedostrzegalna, spełnia 
wymóg ww. artykułu.

Ponadto wymóg zebrania 10% podpisów 
osób zatrudnionych jako warunku powstania rady 
pracowników w przedsiębiorstwie bez związków 
zawodowych – oprócz jego niezgodności tak z Dy-
rektywą, jak i z Konstytucją RP – jest sam w sobie 
zapisem szkodliwym, bowiem ze względu na częste 
przypadki represjonowania komitetów założyciel-
skich związków istnieje obawa pracowników przed 
angażowaniem się w sprawy nieprzychylnie przyj-
mowane przez pracodawcę. Ponadto postawiony 
wymóg poparcia przez 10% pracowników zupełnie 
abstrakcyjnej idei powołania instytucji dotychczas 
nieznanej, jest ustanowieniem faktycznej bariery 
dla powstawania rad pracowników.

Stwierdzić również należy nienadążanie 
Ustawodawcy za realiami rynkowymi. Coraz 
więcej podmiotów gospodarczych funkcjonuje 
w strukturze grup kapitałowych. Ekonomicz-
na wartość dodana, wypracowywana w danym 
przedsiębiorstwie, może być dyskontowana przez 
właścicieli w innym podmiocie, a istotne decyzje 
dotyczące danego przedsiębiorstwa mogą zapadać 
poza nim. Ustawodawca wykazał się tu brakiem 
elementarnej wyobraźni, mimo że w ustawie 

o europejskich radach zakładowych przyjęto roz-
wiązania w zakresie informowania pracowników 
i przeprowadzania z nimi konsultacji w warun-
kach funkcjonowania danego przedsiębiorstwa 
w strukturze grupy kapitałowej. Brak podobnych 
rozwiązań na gruncie ustawy dotyczącej polskich 
przedsiębiorstw należy uznać za poważne niedo-
patrzenie Ustawodawcy.

W przypadku ustanowienia rady pracowni-
ków z wyboru, artykuł 4 ust. 4 pkt. 2 regulujący 
ilość koniecznych podpisów popierających, by 
zarejestrować kandydata, wymaga zebrania podpi-
sów 20 pracowników w przedsiębiorstwie zatrud-
niającym 100 lub więcej osób. Tak więc osiągnięcie 
pożądanej liczby co najmniej 2 kandydatów na 
jedno miejsce w 3-osobowej radzie oznaczać musi 
w zakładzie zatrudniającym 100 pracowników 
zgromadzenie przez wszystkich kandydatów łącz-
nie 120 podpisów, uwzględniając w tym kadrę kie-
rowniczą z pracodawcą na czele. Wybory spośród 4 
kandydatów na 3 miejsca w radzie przedsiębiorstwa 
100-osobowego wymagać będą zgodnie z ustawą 80 
podpisów popierających, czyli o 30 osób więcej niż 
wymagana frekwencja 50% do ważności głosowa-
nia w zakładzie pracy. Tak więc pre-wyborcze wy-
magania postawione zostały wyżej niż wymagania 
określone dla samego aktu wyborczego.

Ustawa nie przewiduje, inaczej niż w przypad-
ku innych aktów wyborczych (np. ordynacja do 
Sejmu i Senatu), możliwości poparcia przez jedną 
osobę więcej niż jednego kandydata. Nawet jeżeli 
zostanie przyjęta interpretacja ustawy dopuszcza-
jąca poparcie pracownika dla więcej niż jednego 
kandydata (na jakiej podstawie analogiczne do-
mniemanie na gruncie regulacji innych aktów 
wyborczych Ustawodawca uznał za nieuprawnio-
ne?), to w środowisku zakładu pracy, w którym nikt 
nie pozostaje anonimowy a podpis popierający 
daną osobę oznacza deklarację oddania na nią 
głosu w wyborach, skłania wielu pracowników do 
powstrzymania się od poparcia więcej niż jednej 
osoby, paraliżując w ten sposób przeprowadzenie 
wyborów z racji niedostatecznej liczby prawomoc-
nie zgłoszonych kandydatów. 

Również art. 10 ust. 4 o bezpośredniości 
wyborów utrudnia powołanie rady pracowników 
w przedsiębiorstwie zlokalizowanym w kilku odle-
głych miejscach albo zatrudniającym więcej niż 500 

Rady pracowników w Polsce 
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pracowników funkcjonujących w odseparowanych 
od siebie wydziałach. Polski Ustawodawca, któremu 
Dyrektywa pozwoliła na odstępstwa na rzecz lokal-
nej specyfiki, sam nie okazał podobnej tolerancji 
i nie zdecydował się na pozostawienie uregulowania 
tej kwestii każdemu przedsiębiorstwu samodziel-
nie, zależnie od uwarunkowań. Zapis ten preferuje 
dużych przedsiębiorców i jest dowodem „wrażliwo-
ści” ustawodawcy na ich lobbing6.

IX.  Realizacja ustawy 

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, na dzień 1 marca 2007 r., na ok. 17000 
podmiotów spełniających według Dyrektywy 
kryteria zobowiązujące do wdrożenia zaleceń usta-
wy7 powstało 1900 rad pracowników, natomiast 
w 4040 przypadkach jeszcze przed wejściem usta-
wy w życie pracodawcy podpisali z reprezentacją 
pracowników (związkami zawodowymi) porozu-
mienie wdrażające zalecenia ustawy bez koniecz-
ności powoływania rad. Za podstawowe kryterium 
oceny wdrożenia ustawy Instytut Spraw Obywatel-
skich uznaje liczbę rad pracowników powstałych 
w przedsiębiorstwach podlegających Dyrektywie, 
ale nie objętych działalnością związków zawodo-
wych. Na około 11000 takich przedsiębiorstw, rady 
pracowników powstały w 354 przypadkach, czyli 

ok. 3,2%. Tak więc w wyniku wdrożenia ustawy 
nastąpił znikomy postęp w tworzeniu reprezentacji 
pracowników dotychczas pozbawionych takiej re-
prezentacji. Wprawdzie do korzyści wynikających 
z ustawy należy zaliczyć wzmocnienie pozycji 
związków zawodowych poprzez poszerzenie do-
stępu do informacji o przedsiębiorstwie, nie jest to 
jednak wystarczająca zmiana jakości, by rekompen-
sować zasadnicze niepowodzenie. Dlatego w ocenie 
autorów niniejszego raportu tak niski wskaźnik 
świadczy o całkowitej klęsce wdrożenia Dyrekty-
wy na terytorium Polski. Także w większości tych 
przedsiębiorstw, w których wdrożono ustawę, 
informowanie i konsultowanie pracowników ze 
względu na opór pracodawców i niski stan wiedzy 
prawnej reprezentacji pracowników powoduje, iż 
ustawa jest realizowana w niewielkim zakresie. 

Na część tych problemów wskazuje informacja 
Państwowej Inspekcji Pracy (zobacz Aneks niniejsze-
go raportu). W opinii Instytutu Spraw Obywatel-
skich, raport PIP nie oddaje jednak rzeczywistych 
problemów, które napotyka realizacja ustawy 
w przedsiębiorstwach. Świadczy o tym brak stwier-
dzenia w raporcie PIP nawet jednego przypadku 
naruszenia artykułu 25 ust. 2 ustawy, który nakłada 
na pracodawcę obowiązek poinformowania pracow-
ników o prawie powołania rady i jej kompetencjach. 
Nie stwierdzenie ani jednego przypadku naruszenia 

6. Świadczy o tym fragment z cytowanego powyżej w przypisie 2 protokołu posiedzenia połączonych komisji sejmowych Gospodarki i Pracy w dniu 4 kwietnia 2006 r. 

rozpatrującej poprawki Senatu do ustawy (podkreślenia autorów raportu): „Poseł Włodzimierz Stępień (SLD – przewodniczący obrad): Przechodzimy do poprawki nr 5. Poseł 

Stanisław Szwed (PiS – poseł sprawozdawca ustawy, działacz związkowy): Poprawka dotyczy art. 10 ust. 4 i polega na skreśleniu w tym przepisie wyrazów „są bezpośrednie”. Chodzi o to, 

żeby w dużych firmach można było ustalić inne, niż bezpośrednie, formy głosowania tajnego. Poseł Włodzimierz Stępień (SLD): Jaka jest rekomendacja pana posła dla tej poprawki? Poseł Sta-

nisław Szwed (PiS): Rekomenduję jej przyjęcie. Poseł Włodzimierz Stępień (SLD): Proszę pana ministra o przedstawienie stanowiska rządu odnośnie do poprawki nr 5. Podsekretarz stanu 

w MPiPS Robert Kwiatkowski: Jest to poprawka merytoryczna, dotycząca trybu głosowania, a zatem partnerom społecznym oddajemy prawo do zajęcia wobec niej stanowiska. Natomiast rząd 

popiera propozycję uelastycznienia trybu wyboru członków rady pracowników, bowiem byłby on określany w regulaminie danego przedsiębiorstwa. Poseł Włodzimierz Stępień (SLD): Otwieram 

dyskusję. Przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Jacek Mącina: O tej poprawce nie można powiedzieć, że jej zaletą jest uelastycznienie trybu wyboru człon-

ków rady pracowników. Przypomnę, że prawo pracowników do informacji i konsultacji jest ich prawem podmiotowym. Tylko wtedy jest ono spełnione, gdy pracownik dokonuje wyboru bezpośrednie-

go. Osobiście głosując na konkretnego kandydata wypowiada się, kto ma go reprezentować w radzie. Poza tym uważam, iż konstrukcja wyborów bezpośrednich czyni ten proces bardziej przejrzystym. 

Natomiast wybory pośrednie, poprzez jakichś elektorów, komplikują ten proces. Nie uważamy poprawki nr 5 za celową, ponieważ pomniejsza ona prawa pracowników. Przypomnę, iż jednym 

z istotnych elementów porozumienia między partnerami społecznymi jest ustalenie, że wybory do rad pracowniczych będą przeprowadzane w trybie bezpośrednim. (...) Przedstawiciel Konfederacji 

Pracodawców Polskich Henryk Michałowicz: (...) Na temat rozpatrywanej poprawki mam to samo zdanie, co przedstawiciel organizacji pracodawców Lewiatan, iż pracownik powinien mieć 

prawo głosowania na wybraną przez siebie osobę, do której ma zaufanie. Natomiast poprawka ogranicza to prawo. Poseł Stanisław Szwed (PiS): Czy na pewno skutkiem przyjęcia poprawki 

nr 5 będzie możliwość przeprowadzania wyborów w trybie pośrednim? Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu Bogdan Cichy: Taka jest konsekwencja skreślenia wyrazów „są 

bezpośrednie”. Poseł Stanisław Szwed (PiS): Wobec tego wycofuję moje poparcie dla tej poprawki i rekomenduję jej odrzucenie. Podsekretarz stanu w MPiPS Robert Kwiatkowski: W związku 

z protestem jednej ze stron, z którą uzgadniany był rządowy projekt ustawy, poprawkę nr 5 opiniujemy negatywnie. W tej sytuacji przyjęcie poprawki oznaczałoby naruszenie wypracowanego kompro-

misu z partnerami społecznymi”. Zauważyć należy, iż przedstawicielstwo pracodawców nie jest wybierane w wyborach bezpośrednich, których domaga się dla pracowników. 

7. Liczba podana za informacją przedstawioną przez Ministerstwo w trakcie prac parlamentarnych nad projektem ustawy.
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art. 25 ust. 2 ustawy wynika z braku zawiadomień 
kierowanych do PIP o naruszeniu tego artykułu, do 
czego przyczynia się abstrakcyjność idei oraz prze-
waga wiedzy prawnej pracodawcy nad pracownika-
mi przedsiębiorstw, w których związki zawodowe 
nie działają. Tak więc raport PIP oddaje stopień nie-
przestrzegania ustawy co najwyżej w tych przedsię-
biorstwach, w których pracownicy mają skuteczną 
reprezentację, bowiem tylko w takich przypadkach 
PIP była zawiadamiana o naruszeniu prawa. Dlate-
go brak jest jakiejkolwiek wiedzy na temat przestrze-
gania ustawy tam, gdzie takiej reprezentacji brak 
lub gdzie jest ona znikoma. Nawet w tych przedsię-
biorstwach, w których związki zawodowe działają, 
ze względu na nieprzejrzystość ustawy, przewagę 
wiedzy prawniczej pracodawcy nad pracownikami 
i brak orzecznictwa, fakty naruszania ustawy nie są 
zgłaszane do PIP. 

Wniosek ten Instytut Spraw Obywatelskich 
opiera na podstawie wyników przeprowadzonej 
ankiety (zobacz następne rozdziały niniejszego ra-
portu) i bezpośrednich kontaktów z radami. Z an-
kiety wynika, iż na 269 rad, które co najmniej jed-
nokrotnie wystąpiły o udostępnienie informacji, 
34 radom przynajmniej raz jej odmówiono, czyli 
w 12,6% przypadków. Zwrócić należy jednak uwagę 
na niepokojący fakt, iż na 423 rady, które odesłały 
ankiety, aż 36,41% nie przejawiało „ponadnorma-
tywnej” aktywności, nie wykraczały bowiem poza 
to, co pracodawca sam zechciał ujawnić. Podkreślić 
trzeba fakt, iż dotyczy to rad, które z racji wzięcia 
udziału w badaniu należy zaklasyfikować jako 
aktywne w stopniu ponadprzeciętnym, tak więc 
przytoczony wskaźnik pośrednio sugeruje bardzo 
niski stopień aktywności tej większości rad, które 
nie odesłały ankiety. 

X.  Zakres koniecznej nowelizacji

Wynikające z badania ankietowego manka-
menty ustawy, blokujące jej faktyczną realizację, 
powinny zostać usunięte w procesie nowelizacji. 
Istnieją dwie zasadnicze kwestie, których powinna 
dotyczyć nowelizacja. Po pierwsze, w przedsiębior-
stwach, w których związki nie działają, należy znieść 
wymóg wniosku podpisanego przez 10% pracowni-
ków jako warunku powołania rady. Tworzenie rad 
musi być obligatoryjne, a państwo powinno przyjąć 
na siebie rolę promotora nowej instytucji. Bez takie-
go wsparcia, niezorganizowani pracownicy nie są 
w stanie przełamać bariery, jaką jest niechęć praco-
dawców wobec nowych rozwiązań, postrzeganych 
jako ograniczenie ich suwerenności w sprawach 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Patronat państwa powinien przejawiać się w prze-
prowadzeniu akcji promocyjnej na rzecz rad pracow-
ników, tak jak to miało miejsce w przypadku innych 
programów europejskich, adresowanych np. do rolni-
ków. Akcja ta powinna być kierowana zarówno do sa-
mych pracowników, jak i do pracodawców, w celu roz-
wiania ich obaw. Dlatego nowelizacją należy zdjąć 
z pracodawców wyłączną odpowiedzialność za infor-
mowanie pracowników o uprawnieniach wynikają-
cych z ustawy, jak przewiduje art. 25 ust. 2.

Po drugie, zakres informacji, do których upraw-
niona jest reprezentacja pracowników, powinien być 
zdefiniowany analogicznie do art. 29 ust. 3 ustawy 
z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach za-
kładowych8. Aktualna regulacja w art. 13 ust. 1 usta-
wy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu 
z nimi konsultacji jest na tyle ogólna, że przedstawi-
ciele załogi nie mają jasności, do jakiej informacji są 
uprawnieni, natomiast pracodawcy, dysponując prze-

8. Ustawa o europejskich radach zakładowych z 5 kwietnia 2002 r. 

 Art. 29 ust. 3: „Informacje i konsultacje obejmują w szczególności zagadnienia dotyczące:

 1) struktury przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym,

 2) sytuacji gospodarczej i finansowej oraz możliwego rozwoju działalności, w tym produkcji, sprzedaży i inwestycji,

 3) sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i możliwego rozwoju w tym zakresie,

 4) wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych,

 5) wprowadzenia nowych metod pracy lub nowych procesów produkcyjnych,

 6)  zmiany lokalizacji przedsiębiorstwa lub zakładu pracy albo istotnej części przedsiębiorstwa lub zakładu pracy oraz przeniesienia produkcji do innego zakładu pracy lub przedsiębiorstwa,

 7)  łączenia i podziału przedsiębiorstw lub zakładów pracy,

 8)  ograniczenia rozmiarów bądź zaprzestania działalności przedsiębiorstwa lub zakładu pracy albo istotnej części przedsiębiorstwa lub zakładu pracy,

 9)  zwolnień grupowych”.

Rady pracowników w Polsce 



„Jesteśmy u siebie”. Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich 

18 19

wagą w zakresie formalno-prawnym, bronią zawężają-
cej interpretacji ww. przepisu. 

Powyższe dwie kwestie mają zasadnicze znacze-
nie dla przyszłości rad pracowników. Nowelizacja 
powinna jednak naprawić także inne wady ustawy. 
W pierwszej kolejności powinno dotyczyć to usta-
nowienia warunków informowania pracowników 
i konsultowania z nimi decyzji dla przedsiębiorstw 
funkcjonujących w strukturze grup kapitałowych. 
Wzorem powinny być w tym przypadku zapisy przy-
jęte w ustawie z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich 
radach zakładowych. Ponadto, wobec opieszałości są-
dów i wynikającej z tego faktu niemożności uzyska-
nia prawomocnego orzeczenia w sprawie dostępu do 
informacji odmówionej przez pracodawcę przed jej 
dezaktualizacją, koniecznym jest jednoznacznie pod-
danie przypadków wielokrotnego naruszenia ustawy 
w zakresie zdefiniowanym w art. 19 ust. 1 karalności 
z artykułu 218 kodeksu karnego. Tylko zagrożenie 
więzieniem może powstrzymać pracodawców przed 
złośliwym i uporczywym naruszaniem ustawy o in-
formowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji.

XI. Wnioski ogólne

Najwięcej przegrali pracownicy w sektorze 
prywatnym, pozbawieni dotychczas ochrony 
związków, a teraz rad pracowników. Przegrały 
związki zawodowe, bowiem nie skorzystały z ostat-

niej być może szansy zatrzymania marginalizacji 
ruchu związkowego. Zabrakło im odwagi, by za-
ryzykować pogorszenie swojej aktualnej, kiepskiej 
kondycji, w zamian za otwarcie nowych możli-
wości wpływania na rzeczywistość społeczno-po-
lityczną w Polsce. Przegrali pracodawcy, bowiem 
zabrakło im wielkości, by spojrzeć poza horyzont 
i dostrzec swoje korzyści w tworzeniu długofalowe-
go mechanizmu budującego rynek poprzez kapitał 
zaufania społecznego.

Niezbędna jest zmiana takiej sytuacji. De-
mokratyczny współudział obywateli-pracowników 
jest konieczny dla zdrowej równowagi społecznej 
i gospodarczej. Wystarczy, że współudział ten ogra-
niczy się do oddolnej kontroli uchwalanych de-
mokratycznie standardów. Społeczeństwo, w tym 
sami pracodawcy, nawet za cenę krótkookresowych 
wysokich kosztów, z pewnością na tym skorzy-
stają. Leży bowiem w głębokim interesie państwa 
powstanie dojrzałej reprezentacji pracowników. 
W okresie 10 lat nawet pół miliona osób zdoby-
łoby nową wiedzę i przeszłoby w radach szkołę 
odpowiedzialności za coś więcej niż tylko swój 
partykularny interes. Uzasadniona jest nadzieja, 
że wzrósłby stopień zaangażowania obywatel-
skiego także w poza-zawodowej sferze życia.

Piotr Ciompa
Instytut Spraw Obywatelskich
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I. Jak przeprowadzano analizę

Analiza kondycji rad pracowników została 
przeprowadzona na podstawie dwóch źródeł. 
Pierwszym źródłem są dane przesłane do dnia 
1 marca 2007 r. Ministerstwu Pracy i Polityki 
Społecznej przez pracodawców, zgodnie z art. 
18 ustawy, według wzoru załączonego do ustawy. 
Zaletą tego źródła jest objęcie swoim zakresem 
praktycznie wszystkich rad pracowników powsta-
łych do końca lutego 2007 r., tj. 1900 podmiotów. 
Wadą jest ubogi zakres danych, sprowadzający się 
do informacji o trybie powołania danej rady (z no-
minacji jednego związku zawodowego działającego 
u przedsiębiorcy, z nominacji przez minimum dwa 
związki, z wyboru przez załogę spośród kandy-
datów zgłoszonych przez związki oraz z wyboru 
w tych zakładach pracy, gdzie nie działa żaden 
związek zawodowy). 

Drugim źródłem informacji są ankiety rozesła-
ne przez Instytut Spraw Obywatelskich w lutym br. do 
wszystkich rad pracowników (wzór ankiet znajduje 
się w Aneksie do niniejszego raportu). Odpowiedzia-
ły na nie 424 rady (25,4%), jednak część rad pominęła 
niektóre pytania, a czasem wypełniała je błędnie. 
Dlatego analiza poszczególnych tematów związanych 
z funkcjonowaniem rad pracowników oparta jest 
o różniące się do pewnego stopnia bazy responden-
tów. Różnice te nie uchylają jednak wiarygodności 
i reprezentatywności danych. Istotną częścią analizy 
jest zbadanie wpływu na kształt rad pracowniczych 
czynnika, jakim jest lokalizacja danego przedsiębior-
stwa. Uwzględniono  4 kategorie: 

1. Miasta duże (Warszawa, Łódź, Kraków, Po-
znań, Wrocław, Szczecin, Trójmiasto oraz 
miasta aglomeracji górnośląskiej), 

2. Miasta średnie (wszystkie, które nie zaliczają 
się do kategorii miast dużych, liczą powyżej 
80 tys. mieszkańców lub są obecnymi albo 
byłymi miastami wojewódzkimi, tj. Biała 
Podlaska, Białystok, Bielsko-Biała, Byd-
goszcz, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, 
Elbląg, Gorzów, Grudziądz, Jelenia Góra, Ka-
lisz, Kielce, Konin, Koszalin, Krosno, Legni-
ca, Leszno, Lublin, Łomża, Nowy Sącz, Olsz-
tyn, Opole, Ostrołęka, Piła, Piotrków, Płock, 
Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, 
Skierniewice, Słupsk, Suwałki, Świnoujście, 
Tarnobrzeg, Tarnów, Toruń, Wałbrzych, Wło-
cławek,  Wrocław, Zamość, Zielona Góra),

3. Miasta małe (liczące 20-80 tys. mieszkańców)
4. Pozostałe miejscowości.

Omówienie ankiet

OMÓWIENIE ANKIET
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Ponadto podjęto próbę zbadania, czy opis sta-
nu rad pracowników można zinterpretować przez 
pryzmat zachowań wyborczych właściwych danym 
regionom. W tym celu poszczególne województwa 
przyporządkowano – z drobnymi korektami doty-
czącymi obszarów „pogranicznych” – następują-
cym kategoriom:

1.  Małopolskie, podkarpackie – Galicja
2.  Podlaskie, lubelskie – „ściana wschodnia”
3. Wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomor-

skie – były zabór pruski
4. Dolnośląskie, zachodniopomorskie, lubu-

skie, opolskie, warmińsko-mazurskie – „zie-
mie odzyskane”

5. Świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie z wyłą-
czeniem Warszawy – centrum

6. Śląskie
7. Warszawa

Generalnie należy poczynić zastrzeżenie, iż 
analizy oparte o rozesłaną przez Instytut Spraw 
Obywatelskich ankietę są reprezentatywne dla rad 
pracowników, które już wykazały się pewną for-
mą aktywności poprzez wypełnienie i odesłanie 
ankiety. Dlatego analiza nie może być podstawą 
do oceny całokształtu zjawiska rad pracowników 
w Polsce. Z dużym prawdopodobieństwem moż-
na przypuścić, że przeciętne parametry opisujące 
aktywność rad są dla całej Polski gorsze, niż przed-
stawione w ankiecie. Zastrzec należy również, 
iż przeprowadzone badania nie miały aspiracji 
naukowych. Ich celem było zasygnalizowanie de-
cydentom i opinii publicznej najważniejszych pro-
blemów i zjawisk dotyczących funkcjonowania rad 
pracowników. Uzyskane dane mogą także stanowić 
rodzaj zachęty dla profesjonalnych instytucji na-
ukowo-badawczych do podjęcia dalszych analiz 
sygnalizowanych zjawisk. 

II.  Dane ogólne

Z danych ministerialnych wynika, że do 
końca lutego 2007 r. rady pracowników powstały 
w 1900 przedsiębiorstwach. Może jednak być ich 
więcej, bowiem niektóre duże korporacje funkcjo-
nują w strukturze kilku pracodawców (zakładów). 
Nie zmienia to faktu, że instytucja rad zaistniała 

w około 10% z 17 tysięcy podmiotów zobowiąza-
nych do wdrożenia ustawy. Uwzględniwszy 4040 
przedsiębiorców, którzy skorzystali z okazji za-
warcia porozumienia z przedstawicielami załogi 
o informowaniu i konsultowaniu przed dniem 
wejścia ustawy w życie, co zgodnie z art. 24 ust. 
1 ustawy uniemożliwiało powstanie rady, należy 
stwierdzić, iż ponad 11 tysięcy z 17 tysięcy przed-
siębiorstw zatrudniających minimum 100 osób 
skorzystało z liberalnych przepisów i nie wdrożyło 
u siebie procedur informowania i konsultowania 
pracowników.

Z 1900 rad powstałych do końca lutego 2007 r., 
354 zostało wybranych przez załogę w przedsiębior-
stwach, gdzie nie działał żaden związek zawodowy, 
a minimum 10% pracowników zgłosiło wniosek 
o powołanie rady. Ponieważ rady te są wynikiem 
spontanicznej, oddolnej akcji pracowników, będą 
w dalszej części analizy poddane szczególnej uwa-
dze, jako bardzo interesujący barometr nastrojów 
i postaw pracowniczych. Spośród 1492 rad pracow-
ników powołanych przez związki zawodowe ok. 
35% zostało utworzonych przez jedyną istniejącą 
w zakładzie pracy organizację związkową, natomiast 
w 51 przypadkach wobec braku porozumienia 
między związkami zawodowymi odbyły się wybory 
spomiędzy kandydatów zgłoszonych przez związki. 
Brak takiego porozumienia, leżącego w interesie 
działaczy związkowych, może świadczyć o istotnym 
konflikcie pomiędzy związkami zawodowymi. Fakt, 
iż wybory takie odbyły się tylko w ok. 3,3% przed-
siębiorstw, w których funkcjonują przynajmniej dwa 
związki zawodowe, w tym w większości przypadków 
NSZZ „Solidarność”, dowodziłby, iż napięcia po-
między ogólnopolskimi związkami zawodowymi 
albo nie są tak głębokie, jak utrzymują czasem 
przedstawiciele władz tych central związkowych, 
albo że tylko w niewielkim stopniu przekładają się 
one na funkcjonowanie związkowych struktur na 
poziomie zakładów pracy. 

Na podstawie ankiet rysuje się następujący pro-
fil przeciętnej rady pracowników:

· średni wiek członka rady wynosi 46,1 lat, 
· 64,1% stanowią mężczyźni, a 35,9% kobiety,
· 76,8% radnych posiada ponad 10-letni a 7,0% 

krótszy niż 5-letni staż pracy u danego przed-
siębiorcy; 16,2% członków rad zatrudnionych 
jest u danego pracodawcy 5-10 lat   
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· 27,8% członków rad posiada wykształcenie 
wyższe, 53,5% średnie, a 18,7% poniżej śred-
niego.

Profil statystycznego przewodniczącego rady 
tylko symbolicznie odbiega od przeciętnego człon-
ka rady. Wśród przewodniczących średni wiek 
wynosi 47,2 lat, o 1,7% jest więcej mężczyzn (czyli 
praktyczny brak obserwowanego w innych struk-
turach społecznych wzrostu udziału mężczyzn 
na kolejnym szczeblu w piramidzie hierarchii), 
staż zatrudnienia powyżej 10 lat posiada 78,6% 
przewodniczących, a krótszy niż 5 lat – tylko 6,2% 
z nich. Wykształcenie wyższe posiada 33,3% prze-
wodniczących, a poniżej średniego tylko 15,4%. 

Porównując profil przeciętnej rady pocho-
dzącej z wyboru załogi w tych przedsiębiorstwach, 
w których związki nie działają, z radami nomino-
wanymi przez związki zawodowe, zwracają uwagę 
następujące różnice. Średnia wieku radnego dla rad 
z wyboru wynosi 40,9 lat i jest o 6 lat niższa niż śred-
ni wiek radnych powołanych przez związki zawodo-
we. Udział kobiet w radach z wyboru wynosi 39,8% 
i jest o 7,2% wyższy niż w przypadku rad „związko-
wych”. Natomiast w przypadku poziomu wykształ-
cenia, w radach „związkowych” większa jest liczba 

radnych z wykształceniem wyższym (28,2%) niż 
w radach z wyboru (23,3%). Osób z wykształceniem 
poniżej średniego w radach związkowych jest 17,2%, 
natomiast w radach z wyboru 31,1%. Najistotniej-
sze różnice dotyczą jednak stażu zatrudnienia 
u danego pracodawcy. I tak, liczba radnych ze 
stażem dłuższym niż 10 lat spada z 81,6% w przy-
padku rad powołanych przez związki do 42,7% 
w przypadku rad z wyboru. W radach z wyboru wię-
cej jest osób ze stażem krótszym niż 5 lat (21,4%), 
gdy tymczasem takich osób w radach „związko-
wych” jest tylko 4,8%. 

Zwłaszcza ostatnie z przytoczonych danych 
w połączeniu z informacją o różnicach w średnim 
wieku pomiędzy tymi dwoma kategoriami rad, 
może świadczyć o „konserwatyzmie” struktur 
związkowych, przejawiającym się niechęcią tych 
organizacji wobec otwartości na zmiany. O ile róż-
nica w średnim wieku radnych nie świadczy jeszcze 
o przepaści pokoleniowej pomiędzy aktualnie 
dominującymi działaczami związkowymi a naj-
aktywniejszymi młodszymi pracownikami, o tyle 
różnice w średnich wynikach dotyczących stażu za-
trudnienia wskazują na narastający dla związków 
zawodowych problem mobilności pracowników. 
Coraz częstsze zmiany miejsca zatrudnienia alie-
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nują kolejne grupy ze struktur związkowych. W ten 
sposób w organizacjach związkowych coraz słabiej 
reprezentowani są najbardziej mobilni pracownicy. 
Jeżeli bowiem w „dziewiczych” dla aktywności 
pracowniczej przedsiębiorstwach, w spontanicznie 
powstających radach ponad 20% radnych posiada 
krótki staż pracy, to uprawnione jest przypuszcze-
nie, że potencjalne zaangażowanie pracowników 
o krótkim stażu zatrudnienia w przedsiębior-
stwach „zagospodarowanych” przez związki jest 
przez nie gdzieś „gubione”. 

Analizując uzyskane dane pod kątem zróż-
nicowania regionalnego, można zaobserwować 
następujące zjawiska. W przypadku udziału kobiet 
w radach pracowników w Warszawie, stanowią one 
aż 54,2% członków rad, czyli o niemal 20% więcej 
niż dla średniej krajowej. Najniższy udział kobiet 
w radach pracowników ma miejsce w centrum (woj. 
łódzkie, świętokrzyskie i mazowieckie z wyłącze-
niem Warszawy) oraz na „ścianie wschodniej” (woj. 
podlaskie i lubelskie) i wynosi niewiele ponad 31%. 
W przypadku stażu zatrudnienia u danego praco-
dawcy najwięcej osób o zatrudnieniu dłuższym niż 
10 lat, bo 89,9%, zasiada w radach „galicyjskich” 
(woj. małopolskie i podkarpackie), natomiast naj-
niższy udział tej kategorii osób jest w Warszawie 
(61,2%). W Warszawie najwięcej jest też członków 
rad o stażu krótszym niż 5 lat (16,4%). Osób o tak 
krótkim stażu w Galicji jest tylko 2,7%. Najmniej 
osób z wyższym wykształceniem zasiada w radach 
na „ziemiach odzyskanych” (22,9%). Tam też naj-
więcej pośród wszystkich regionów jest radnych 
o wykształceniu poniżej średniego (23,5%). W War-
szawie stanowiącej drugi kraniec tego wskaźnika, 
owe liczby wynoszą odpowiednio 46,9% oraz 4,4%. 

III. Porozumienia rada-pracodawca 

Artykuł 5 ustawy przewiduje możliwość zawarcia 
przez rady pracowników porozumienia z pracodaw-
cą, regulującego szczegółowe rozwiązania w zakresie 
informowania i konsultowania. Ustawodawca uchylił 
się przed narzuceniem tych rozwiązań, pozostawiając 
w wielu kwestiach ogólnikowe zapisy (np. w kwestii 
zakresu informacji o przedsiębiorstwie, do której 
upoważniona jest rada). Brak takiego porozumienia 
utrudnia funkcjonowanie rady, bowiem faworyzuje 

pracodawcę, który jest lepiej przygotowany do „agre-
sywnej” interpretacji prawa. Porozumienie jest więc 
probierzem stosunków reprezentacji pracowniczej 
(najczęściej związków zawodowych wyznaczających 
radę) z pracodawcą.

Z informacji przesłanej przez pracodawców 
Ministerstwu wynika, iż na 1543 rady „związko-
we”, porozumienie z pracodawcą zawarły 504 rady, 
czyli 32,7%. Analiza liczby zawartych porozumień 
z uwzględnieniem wielkości ośrodka miejskiego 
nie stanowi podstawy do wyciągania jednoznacz-
nych wniosków. W przypadku uwzględnienia 
regionów, najniższy wskaźnik zawartych poro-
zumień do ilości rad związkowych wystąpił dla 
województw centralnych (ok. 28%), natomiast 
najwyższy wskaźnik porozumień miał miejsce na 
„ścianie wschodniej” (ok. 36%). 

W przypadku konfliktu pomiędzy związkami za-
wodowymi i wyboru rady spośród kandydatów związ-
kowych, porozumienie podpisało 23,5% takich rad (12 
na 51 przypadków). Wskaźnik ten sugerować może 
trudności negocjacyjne tam, gdzie związki, które so-
bie nie ufają, licytują się w kwestii „twardszej” postawy 
wobec pracodawcy. Świadczyć o tym może także fakt, 
iż łatwiej dochodziło do zawarcia porozumienia z pra-
codawcą tam, gdzie rada wyznaczona była przez jedy-
ny działający w przedsiębiorstwie związek zawodowy 
(w ok. 35% przypadków zawarto porozumienie) niż 
przez rady powołane wspólnie przez minimum dwa 
związki zawodowe (ok. 31%). Natomiast w przypadku 
354 rad pochodzących z wyboru w przedsiębiorstwach, 
gdzie nie działają związki zawodowe, porozumienie z 
pracodawcami podpisało 170 rad, czyli 47,9%. Świad-
czy to o lepszych relacjach na linii rada-pracodawca 
w przypadku tych przedsiębiorstw, gdzie związki nie 
działają. Niestety, istnieją przesłanki, by sądzić, iż te 
lepsze relacje wynikają z niższych wymagań stawia-
nych pracodawcy przez niedoświadczone w reprezen-
towaniu pracowników rady pochodzące z wyboru. Do-
wodzi tego fakt, iż w ocenie Instytutu wiele zawartych 
porozumień przewiduje ograniczenie zdefiniowanej 
w ustawie pozycji rady w przedsiębiorstwie lub inter-
pretuje jednostronnie na korzyść pracodawcy enigma-
tyczne zapisy poczynione przez Ustawodawcę. Cho-
ciaż radom „związkowym” także zdarzyło się zawrzeć 
niekorzystne porozumienia z pracodawcami, to jednak 
proporcjonalnie udział takich porozumień w większej 
części przypada na rady „niezwiązkowe”. 
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Powyższe dane nie zmieniają jednak faktu, iż na 
1900 rad – aż 1226 nie ma podpisanego z pracodawcą 
porozumienia uściślającego zapisy ustawowe, co bar-
dzo utrudnia funkcjonowanie rad i ułatwia pracodaw-
cy prowadzenie uznaniowej polityki w zakresie infor-
mowania i konsultowania decyzji z pracownikami.

IV.  Ocena relacji pracodawca-rada

W rozesłanej przez Instytut Spraw Obywatel-
skich ankiecie znalazło się pytanie o ocenę współpracy 
z pracodawcą w skali: 1 (fatalna), 2 (zła), 3 (poprawna), 
4 (dobra) i 5 (bardzo dobra). Na 358 rad, które odpo-
wiedziały na to pytanie ankiety, średnia ocena przez 
rady pracowników współpracy z pracodawcą wynosi 
3,46, z czego 68 (19%) oceniło relacje jako fatalne lub 
złe, a 184 (51,4%) jako dobre lub bardzo dobre. 

Dla rad powołanych przez związki zawodowe, 
średnia ocena relacji z pracodawcą wynosi 3,39, 
natomiast dla rad z wyboru w przedsiębiorstwach, 
w których nie działają związki zawodowe – wskaź-
nik ten to 3,89. Rozbieżność tych ocen potwier-
dzałaby zasadność wnioskowania do pewnego 
stopnia o relacjach z pracodawcą także na podsta-
wie wynegocjowanych porozumień lub ich braku. 
W podziale na wielkość ośrodków nie występują 
znaczące różnice w ocenie relacji z pracodawcą. 
W ujęciu regionalnym najlepiej oceniane są relacje 
z pracodawcą przez rady warszawskie (3,75), nato-
miast najgorsze oceny pracodawcy otrzymują na 
„ziemiach odzyskanych” (3,23). 

W analizie koncentrującej się na wielkości za-
trudnienia, najwyżej relacje oceniane są przez rady 
w przedsiębiorstwach zatrudniających do 150 osób 
(3,59), najniżej zaś w przedsiębiorstwach zatrudnia-
jących powyżej 500 osób (3,22). Wyraźne różnice 
w ocenie relacji z przedsiębiorcą występują także 
w przypadku firm o kapitale zagranicznym. Ocena 
relacji z pracodawcą przez rady pracowników pol-
skich przedsiębiorstw wynosi 3,51, natomiast dla 
przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego 
– 3,21. Aż 25% rad funkcjonujących w takich przed-
siębiorstwach ocenia relacje z pracodawcą jako fa-
talne lub złe (w przypadku firm polskich wskaźnik 
ten wynosi 16,6%). Ocena dobra lub bardzo dobra 
występuje w przypadku 44,4% pracodawców zagra-
nicznych i aż 55% polskich. 

Uwzględniając natomiast wskaźnik uzwiązko-
wienia w danym przedsiębiorstwie, najwyżej (3,80) 
relacje z pracodawcą oceniają rady, gdzie przyna-
leżność do związków zawodowych nie przekracza 
20% ogółu pracowników. W przypadku przedsię-
biorstw uzwiązkowionych w ponad 60% średnia 
ocena relacji rady pracowników z pracodawcą 
wynosi 3,13. Wymaga jednak podkreślenia, iż we 
wszystkich przekrojach  ocena relacji z pracodawcą 
jest wyższa niż poprawna. Na marginesie można 
zauważyć, iż relacje z pracodawcą pogarszają się 
wraz ze wzrostem liczby związków zawodowych 
działających u danego przedsiębiorcy. W przypad-
ku rad pochodzących z wyboru u tych pracodaw-
ców, gdzie nie działają związki zawodowe, 5,7% rad 
ocenia stosunki z pracodawcą jako złe lub wręcz 
fatalne. Dla rad w przedsiębiorstwach,  w których 
działa tylko jeden związek, wskaźnik ten wynosi 
15,8%. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw, 
w których działają 2, 3 i 4 organizacje związkowe, 
wskaźnik ten rośnie odpowiednio do 18,3%, 27,3% 
oraz 36,0%.

V.  Analiza aktywności rad

Artykuł 13 ust. 2 ustawy daje radzie pracowni-
ków uprawnienie do występowania pod adresem pra-
codawcy z wnioskami o udostępnienie informacji na 
temat aktualnej i przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa, 
która nie została przekazana radzie z własnej inicja-
tywy pracodawcy. W niniejszym raporcie realizacja 
tego uprawnienia jest uznawana za jedno z kryteriów 
aktywności rady. Sugeruje ona też pewne napięcie (ale 
niekoniecznie konflikt) pomiędzy radą a pracodawcą, 
bowiem jest formą kwestionowania otwartości praco-
dawcy na współpracę z radą, skoro dostarczone przez 
niego informacje uznawane są za niewystarczające. 

Na 424 rady, 60 z nich nie wypełniło tego pola 
w ankiecie, co nastręcza problem interpretacyjny, czy 
do pomiarów aktywności należy uznać brak odpo-
wiedzi za równoznaczny z brakiem wystąpień, czy też 
wyłączyć z analizy. Na użytek raportu brak odpowie-
dzi przyjęto za równoznaczny z brakiem wystąpienia. 
I tak spomiędzy 424 rad, które odesłały ankietę, co 
najmniej jednokrotnie wystąpiło z wnioskiem o do-
datkową informację 269 rad, czyli 63,4%. Z tej grupy 
25,0% wystąpiło tylko jeden raz, 18,4% dwukrotnie, 
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10,4% trzykrotnie, a czterokrotnie lub więcej uczy-
niło to 9,7%. W przypadku rad „związkowych”, co 
najmniej jednokrotnie o informację wystąpiło 78,1%, 
natomiast dla rad z wyboru w firmach, gdzie nie dzia-
łają związki zawodowe, wskaźnik ten był znacznie 
niższy i wyniósł 58,2%. Pośród 269 rad, które wystę-
powały o udostępnienie informacji, średnio każda 
z nich występowała 2,3 razy. Dla rad z wyboru, średnia 
liczba wystąpień na radę wyniosła w 2006 r. 1,7. 

W podziale na regiony, najmniej aktywne były 
rady w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na 
„ścianie wschodniej” - średnio rada występowała 
tam 1,5 razy. Najczęściej z wnioskami o dodatkową 
informację występowały rady z aglomeracji górno-
śląskiej oraz Warszawy – 2,7 razy. W dalszej analizie 
rady pogrupowano ze względu na liczbę wystąpień, 
tj. rady nieaktywne/bierne (0 wystąpień), rady prze-
ciętnie aktywne (1 lub 2 wystąpienia) oraz rady 
najaktywniejsze, czyli takie, które występowały 
o udostępnienie informacji częściej niż dwukrot-
nie. Rady bierne stanowiły 36,7% wszystkich rad, 
a rady najaktywniejsze 19,7%. W ujęciu regio-
nalnym najwięcej rad nieaktywnych jest w woje-
wództwach centralnych (łódzkie, świętokrzyskie 
i mazowieckie z wyłączeniem Warszawy) – 44,1%. 
Zaskakujące, iż na drugim miejscu pod względem 
ilości rad biernych jest Warszawa – 41%. Być może 
należy to tłumaczyć słabszą presją pracowników 
na polepszenie warunków zatrudnienia, wyni-
kającą z lepszej sytuacji ekonomicznej Warszawy 
i atrakcyjniejszego rynku pracy. Jeżeli już jednak 
przeciętna rada „warszawska” występowała z wnio-

skami o dodatkową informację, to czyniła to zaraz 
po radach śląskich częściej niż rady pracowników 
zlokalizowane w innych regionach. Najmniej rad 
biernych pośród wszystkich rad z danego regionu 
funkcjonuje w aglomeracji górnośląskiej – 28,8%. 
Najwięcej rad najbardziej aktywnych (25,8%) funk-
cjonuje w województwach byłego zaboru pruskiego, 
natomiast najmniej na „ścianie wschodniej”, bo 
tylko 2,9% rad występowało tam o informację czę-
ściej niż dwukrotnie. W ujęciu problemu według 
wielkości miejscowości, w której zlokalizowane jest 
dane przedsiębiorstwo, największy udział rad bier-
nych występuje w miejscowościach poniżej 20 tys. 
mieszkańców, bowiem ich udział wynosi 40,8%. 
W tej kategorii miejscowości najniższy jest też 
udział rad najaktywniejszych (16,3%). 

Ważnym kryterium oceny funkcjonowania 
ustawy są przypadki odmowy ze strony pracodawcy 
udostępnienia informacji, o które występowały rady. 
Na 269 rad, które przynajmniej jednokrotnie wystą-
piły z wnioskiem o udostępnienie informacji, odmo-
wa taka miała miejsce w 12,6% przypadków. Tak ni-
ski wskaźnik należy ocenić pozytywnie, chociaż nie 
może być on podstawą do wyciągania ostatecznych 
wniosków, z racji braku wiedzy na temat szczegóło-
wości i znaczenia pytań autorstwa rad pracowników. 
Nie można wykluczyć, iż żądane informacje były na 
tyle ogólne, że pracodawca nie widział zagrożenia 
wzmocnieniem pozycji negocjacyjnej rady i związ-
ków poprzez udzielenie takiej informacji. 

Zakładając jednak, iż średni zakres pytań rad 
pracowników obejmował podobne zagadnienia, 
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niepokoić muszą pewne dane świadczące o kie-
rowaniu się przez pracodawcę w swojej polityce 
informacyjnej wobec rady innymi kryteriami niż 
zgodność z ustawą. I tak, 60,6% odmów dotyczyło 
rad oceniających swoje relacje z pracodawcą jako 
złe lub fatalne. W przypadku wystąpień rad oce-
niających swoje relacje z pracodawcą jako dobre, 
odmów było 9,1%, natomiast ani razu pracodawca 
nie odmówił dostępu w przypadku wystąpień 
o informację rad oceniających swoje relacje z pra-
codawcą jako bardzo dobre. Takie zróżnicowanie 
może świadczyć o kierowaniu się przez pracodaw-
cę w udostępnianiu informacji innymi kryteriami 
niż formalno-prawnymi. Potwierdzałby to także 
fakt, iż ilość odmów rosła proporcjonalnie do 
uzwiązkowienia załogi: na firmy, w których do 
związków należało nie więcej niż 20% pracowni-
ków, przypadało 12,9% wszystkich odmów, 16,1% 
odmów przypada na przedsiębiorstwa uzwiązko-
wione na poziomie 20-40%, a w przypadku firm 
uzwiązkowionych w wysokości 40-60% i powyżej 
60%, liczba odmów przypadająca na te kategorie 
firm wynosi odpowiednio 22,6% oraz 48,4%.   

VI.  Analiza kosztów funkcjonowania 
 rad pracowników

Na zawarte w ankiecie pytanie o koszty funkcjo-
nowania odpowiedziały 162 rady. Pytanie dotyczyło 
kosztów bezpośrednich, takich jak ekspertyzy, podró-
że, łączność itp. z wyłączeniem takich kosztów, jak 
wynagrodzenie członków rady za czas przeznaczony 
na wypełnianie obowiązków wynikających z funk-
cji, koszty udostępnienia pomieszczeń itp. Zgodnie 
z ustawą, pracodawca ma obowiązek finansować 
działalność wyłącznie rad pochodzących z wyboru 
w tych przedsiębiorstwach, gdzie nie działa żaden 
związek zawodowy. Działalność rad nominowanych 
przez związki zawodowe muszą opłacać one same. 
Pracodawca może jednak dobrowolnie pokryć część 
lub wszystkie koszty rady „związkowej”. Ze względu 
na fakt, iż wystąpiły pojedyncze przypadki nienatu-
ralnie wysokiego finansowania niektórych rad przez 
pracodawcę, wyliczona średnia zniekształca przecięt-
ny poziom finansowania. W tych przypadkach wła-
ściwszym parametrem do oceny stanu faktycznego 
jest mediana. 

Przy założeniu, że brak udzielenia odpowiedzi 
na pytanie w ankiecie oznacza brak kosztów bezpo-
średnich funkcjonowania rady, przeciętny wydatek na 
jedną radę w 2006 r. wyniósł 149,73 zł, z czego 99,16 
zł pokrył pracodawca, a 50,57 zł związki zawodowe. 
Jeżeli w analizie uwzględni się wyłącznie 162 odpowie-
dzi na pytanie o koszty, przeciętny wydatek w 2006 r. 
wyniósł 403,14 zł z czego na pracodawcę przypada 
264,81 zł, a na związki zawodowe – 138,34 zł. Nato-
miast dla rad, które poniosły jakiekolwiek wydatki, 
po wyeliminowaniu najbardziej skrajnych wartości, 
średni wydatek pracodawcy na radę wyniósł 921,11 zł 
(mediana 926 zł). Większość tej kwoty nie stanowiła 
dla pracodawcy wydatku obligatoryjnego, bowiem 
przypada w przeważającej części na rady „związkowe”. 
Zawężając analizę wyłącznie do rad pochodzących 
z wyboru, pracodawcy sfinansowali wydatki tylko 5 na 
55 rad, które wzięły udział w ankiecie, w średniej wy-
sokości 330 zł. Z powodów przedstawionych powyżej, 
wyniku tego nie można ekstrapolować na rady, które 
nie wzięły udziału w badaniu. Faktyczny, średni koszt 
funkcjonowania rady pracowników, do których fi-
nansowania pracodawca jest zobowiązany ustawowo, 
musi wynosić znacznie poniżej tej kwoty. Generalnie 
pracodawcy finansowali 19,4% rad, które udzieliły na 
pytanie o koszty odpowiedzi, ale przy uwzględnieniu 
braku odpowiedzi jako informacji o braku finanso-
wania wskaźnik ten spada do 7,4%. W odniesieniu 
do wszystkich rad powstałych w 2006 r. wskaźnik 
ten jest prawdopodobnie jeszcze niższy, bowiem 
jak zaznaczono powyżej, w ankiecie wzięły udział 
prawdopodobnie najaktywniejsze rady. Uprawnione 
jest założenie, iż pośród rad, które nie wzięły udziału 
w badaniu, koszty bezpośrednie wystąpiły zapewne 
znacznie rzadziej niż w radach objętych badaniem.

Interesującą konkluzją bardziej szczegółowych 
analiz jest twierdzenie, iż nakłady ponoszone na 
wydatki rad pracowników niewiele mają wspólnego 
z merytorycznymi przesłankami. Teoretycznie, im 
przedsiębiorstwo większe, tj. zatrudniające większą 
ilość pracowników, tym wyższe powinny być nakłady 
na funkcjonowanie rady pracowników. Tymczasem 
współczynnik korelacji pomiędzy średnimi wydat-
kami finansowanymi przez pracodawcę a zatrud-
nieniem wynosi -0,02, co oznacza faktyczny brak 
powiązania nakładów z wielkością przedsiębiorstwa 
(ujemna wartość współczynnika świadczy o wręcz 
przeciwnej tendencji – im niższe zatrudnienie, tym 
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wyższe koszty rady pracowników; oczywiście, wartość 
ta jest tak symboliczna, że nie może być podstawą 
do formułowania tego rodzaju wniosków). Istotna 
korelacja występuje jedynie pomiędzy nakładami 
pracodawcy na radę a oceną relacji na linii rada-pra-
codawca. Współczynnik osiąga w tym przypadku 
wartość -0,57, wskazując, że do pewnego stopnia im 
niższa jest ocena relacji, czyli stosunki pracodawcy 
z radą są bardziej skomplikowane, tym chętniej pra-
codawca finansuje jej wydatki. Być może zjawisko to 
jest funkcją siły związków zawodowych, które stoją za 
radą. Przypuszczenie to potwierdza fakt, iż pracodaw-
cy w większym stopniu finansują rady „związkowe”, 
do których finansowania nie są zobowiązani, niż rady 
„niezwiązkowe”, których utrzymanie jest ustawowym 
obowiązkiem pracodawcy.

Gdyby fakt ten się potwierdził, oznaczałoby to 
konieczność interwencji Ustawodawcy poprzez usta-
lenie pewnych kryteriów finansowania rad pracowni-
ków przez pracodawcę – zwłaszcza rad pochodzących 
z wyborów w przedsiębiorstwach, gdzie związki nie 
działają, bowiem brak środków finansowych na dzia-
łalność rady może doprowadzić do ich bezsilności, 
a w konsekwencji do kompromitacji samej idei rad 
pracowników.

VII.  Podsumowanie

Wnioskiem dotyczącym zmiany ustawy, naj-
częściej zgłaszanym przez rady pracowników, które 
udzieliły nam odpowiedzi, jest wprowadzenie obliga-
toryjności zawarcia porozumienia pracodawcy z radą, 
o którym mowa w art. 5 ustawy oraz doprecyzowanie 
w ustawie (lub akcie wykonawczym) minimalnego 
zakresu informacji o sytuacji przedsiębiorstwa, do 
której upoważniona jest rada. Na 1900 rad, porozu-
mienia zawarto tylko w 35,5% przypadków. Porozu-
mienie takie jest radom potrzebne, ponieważ ustawa 
sformułowana została na dużym stopniu uogólnie-
nia, pozostawiając ustalenie szczegółów partnerom 
społecznym w zakładzie pracy. Niestety, w opinii rad, 
pracodawcy w istotnej części przypadków wykorzy-
stują własną przewagę prawną, interpretując ogólne 

sformułowania ustawy na swoją korzyść i nie chcą do-
precyzowania swoich obowiązków w porozumieniu. 
Co więcej, wśród podpisanych porozumień znajdują 
się takie, w których pracodawcom udało się narzucić 
niedoświadczonym członkom rady pracowników 
zapisy pogarszające pozycję rady w porównaniu do 
zapisów ustawy. Dotyczy to np.:

· możliwości posiedzeń rady tylko po godzi-
nach pracy, po obowiązkowym uprzedzeniu 
pracodawcy na 3 do 7 dni przed posiedze-
niem, 

· zakazu przekazywania jakichkolwiek infor-
macji (nie tylko informacji poufnej w rozu-
mieniu ustawy) pozostałym pracownikom, 

· zawężenia zakresu informacji, do których 
otrzymania upoważniona jest rada, 

· możliwości korzystania z ekspertyz sporzą-
dzanych wyłącznie przez innych pracowni-
ków spółki, czyli zależnych od zarządu, 

· ograniczenia posiedzeń rady do czterech 
w roku,

· jednomyślności wśród członków rady przy 
występowaniu do pracodawcy o informację. 

Są też dobre przykłady porozumień, przewi-
dujące np. dostęp rady do protokołów z posiedzeń 
zarządu, informacje o każdym kontrakcie przekra-
czającym kwotę znaczną w relacji do obrotów firmy, 
określenie bez zawężenia zakresu informacji, do któ-
rych uprawniona jest rada. Te pozytywne przypadki 
nie zmieniają jednak krytycznej opinii Instytutu 
Spraw Obywatelskich o standardzie zawieranych po-
rozumień. Przejawia się w nich nierówność pozycji 
negocjacyjnych pracodawców i pracowników. Nieste-
ty, już na etapie tworzenia projektu ustawy państwo 
przyjęło postawę neutralną, kontynuowaną obecnie, 
co wobec sporu pracowników z pracodawcami ozna-
cza faktyczne opowiedzenie się władzy publicznej po 
stronie silniejszej. Pozorna neutralność państwa jest de 
facto wspieraniem pracodawców w sporach z radami 
pracowników. 9

Wobec braku porozumień określających 
szczegóły współpracy, drugim najczęściej zgła-
szanym przez rady pracowników postulatem jest 

9. Rząd nie był konsekwentny w swojej postawie, bowiem jego przedstawiciel w kwestii bezpośrednich wyborów do rad pracowników poparł wniosek pracodawców, by 

sprawy tej nie pozostawiać regulaminowi uchwalonemu w zakładzie pracy, lecz odgórnie narzucić ustawą wybory bezpośrednie, co utrudnia ukonstytuowanie się rad 

w dużych zakładach pracy – patrz przypis nr 6 w tekście Piotra Ciompy.
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określenie minimum informacyjnego, do którego 
rada jest upoważniona. Na 269 rad, które z wła-
snej inicjatywy chociaż raz wystąpiły z wnioskiem 
o udostępnienie informacji, 34 z nich (12,6%) 
spotkało się z odmową. Dotyczyła ona zasadniczo 
dwóch kwestii: warunków wynagradzania oraz 
finansów przedsiębiorstwa. Z reguły pracodawcy 
nie odmawiali danych publicznie dostępnych (np. 
w rejestrach sądowych) lub sformułowanych na du-
żym stopniu uogólnienia, o które rady najczęściej 
występowały, co tłumaczy niski wskaźnik odmów.

Pracodawcy stanowczo sprzeciwiają się jednak 
dostępowi rad do danych bardziej szczegółowych 
(np. wieloletni plan finansowy). Ponieważ Usta-
wodawca określił w art. 13 ust. 1 zakres informacji 
bardzo enigmatycznie10, pracodawcy korzystając 
z przewagi w zakresie formalno-prawnym, inter-
pretują brzmienie tego artykułu w sposób zawęża-
jący zakres informacji. Jednocześnie rady nie mają 
możliwości szybkiego uzyskania prawomocnego 
wyroku zobowiązującego pracodawcę do ujaw-
nienia informacji. Dlatego pojawił się postulat 
wprowadzenia do ustawy zasady szybkiej ścieżki 
procesowej w przypadku sporu rady pracowników 
z pracodawcą o dostęp do informacji.

Drugim powodem frustracji rad pracowni-
ków jest brak kompetencji decyzyjnych, co pro-
wadzi do lekceważenia wymogów konsultowania 
przez pracodawcę najważniejszych decyzji z radą 
nawet w tych przypadkach, gdzie relacje układają 
się poprawnie. W związku z powyższym, zgła-
szane są liczne pomysły nowelizacji przepisów 
w zakresie kompetencji rad, posunięte aż do prawa 
współdecydowania o najważniejszych kwestiach. 
Do umiarkowanych pomysłów na nowelizację 
ustawy, podnoszącą znaczenie rad, zaliczyć na-
leży obowiązek przeprowadzania niewiążących 
konsultacji, skutkujący w przypadku ich braku 
nieważnością poczynań pracodawcy (np. w zakre-
sie zmian organizacyjnych, w zatrudnieniu itp. na 
wzór procedury konsultacyjnej związków zawodo-
wych przewidzianej dla zwolnień grupowych) lub 
prawo do wyznaczania przez radę pracowników 

w spółkach prawa handlowego jednego członka 
rady nadzorczej. Postulowano – na wzór ustawy 
o przedsiębiorstwie państwowym, powołującym 
radę pracowniczą jako organ przedsiębiorstwa 
– wprowadzenie na podobnej zasadzie rady pra-
cowników do kodeksu spółek handlowych jako 
jednego z organów spółki.

Ponadto w swoich odpowiedziach rady pra-
cowników zwracały uwagę na liczne braki w okre-
śleniu szczegółów funkcjonowania rad, które wobec 
niechęci pracodawców nie mogą zostać rozwiązane 
porozumieniem na szczeblu przedsiębiorstwa. Do 

10. Art. 13. 1. Pracodawca przekazuje radzie pracowników informacje dotyczące:

 1) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;

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

 3) działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.
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najważniejszych szczegółów należy całkowity brak 
komunikacji członków rady z załogą. Rada pracow-
ników w przypadku braku współpracy z pracodawcą 
nie dysponuje własnymi tablicami ogłoszeń, nie po-
siada dostępu do biuletynu zakładowego lub intrane-
tu, co skazuje ją na izolację, a pracowników pozbawia 
jakiejkolwiek regularnej informacji na temat działal-
ności swoich przedstawicieli. Ustawodawca, zakła-
dając dobrą wolę pracodawców, powstrzymał się od 
ustalenia minimalnych wymagań w tym zakresie. 

Żadne przepisy nie regulują także takich 
codziennych problemów, jak np. koszty podróży 
członków rady w ramach wypełniania mandatu 
w przypadku przedsiębiorstw wielozakładowych, 
terminów odpowiedzi na wystąpienia rady do 
pracodawcy, trybu zwolnień z obowiązków służ-
bowych członków rady celem umożliwienia im 
wzięcia udziału w jej pracach itp. 

Podnoszony był także wielokrotnie wniosek 
o zobowiązanie pracodawców do finansowania 
szkoleń dla nowo wybranych członków rad pra-
cowników. Wiele rad powołanych przez związki 
zawodowe podnosiło konieczność finansowania 
ekspertyz na użytek rad przez pracodawcę, tak 
jak ma to miejsce w przypadku rad pracowników 
w przedsiębiorstwach, gdzie nie ma związków zawo-
dowych. Zwrócono uwagę, iż szczególnie w mniej-

szych przedsiębiorstwach lub w przedsiębiorstwach 
o niskim stopniu uzwiązkowienia, związków zawo-
dowych nie stać na taki wydatek, jak to przewiduje 
ustawa. Uniemożliwia to elementarne niwelowanie 
przewagi pracodawcy nad radą w dyskusji o sytuacji 
ekonomicznej przedsiębiorstwa. 

Ponadto proponowano wprowadzenie mini-
malnego wynagrodzenia dla członków rad z tytułu 
pełnionej funkcji albo na zasadach opłacania 
społecznego inspektora pracy lub ryczałtem w wy-
sokości 15% średniego wynagrodzenia w danym 
przedsiębiorstwie, względnie stałego zwolnienia 
z obowiązków służbowych w wymiarze odpowia-
dającym 15% wynagrodzenia celem wykonywania 
mandatu bez obniżania pensji. 

Zgłaszano także postulat ustawowego zobo-
wiązania pracodawcy do wsparcia rady w zakresie 
dostępu do pomieszczeń lub materiałów biuro-
wych i sprzętu na wzór związków zawodowych. 
W przypadku przedsiębiorstw, w których związki 
nie działają, zgłaszano pomysł wyposażenia rad 
pracowników w kompetencje związków. Zwracano 
też uwagę na liczne błędy lub brak wyobraźni Usta-
wodawcy. Np. ustawa milczy, w jakim terminie pra-
codawca jest zobowiązany przeprowadzić wybory 
uzupełniające po odejściu jednego z członków 
rady, co blokuje jej prace w ustawowym składzie. 
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I.  Różne formy humanizacji pracy

Problem humanizacji pracy ma długą histo-
rię. Stał się przedmiotem szczególnych zaintereso-
wań wraz z rozwojem samej pracy, a jednocześnie 
jej degradacją. Na temat humanizacji pracy i przy-
czyn jej degradacji wypowiedzieli się i wypowiadają 
przedstawiciele różnych nauk. Była ona i pozostaje 
ważnym celem wielu ruchów społecznych, szcze-
gólnie tych, które za jeden ze swoich najważniej-
szych celów uznawały wyzwolenie pracy. Wyzwo-
lenie pracy określano często jako samorealizację 
w pracy lub jej podmiotowość. Aktualnie ideał 
samorealizacji w pracy, jej podmiotowości znajdu-
je się w różnych koncepcjach lewicowych, w tym 
w neomarksizmie i katolickiej nauce społecznej. 

Humanizacja pracy stała się szczególnie 
ważnym problemem już w ubiegłym stuleciu. 
Powodem tego było tworzenie się i rozwój spo-
łeczeństwa przemysłowego, które jednocześnie 
było społeczeństwem pracowniczym. Pracownicy 
najemni stawali się grupą najliczniejszą, a wśród 
nich największy procent stanowili robotnicy. 
Wraz z rozwojem produkcji przemysłowej, tech-
nik wytwarzania, pojawieniem się szans masowej 
produkcji, przede wszystkim praca tej najliczniej-
szej grupy, robotników przemysłowych, uległa 
rozczłonkowaniu, daleko idącej specjalizacji i jej 
silnemu zawężeniu. Symbolem zespołowej pracy 
stała się taśma produkcyjna i robotnik przyuczony, 
wyspecjalizowany, wykonujący te same, powtarza-
jące się czynności. To jego pracę określał jeden 
z najbardziej znanych socjologów francuskich 
G. Friedmann „pracą w okruchach”. 

Jej utrwalaniu towarzyszyło opracowanie od-
powiednich metod organizacji pracy, którym od 

nazwiska twórcy nadano nazwę taylorowskiego sys-
temu organizacji pracy. Przewidywał on naukową, 
precyzyjnie opracowaną organizację pracy, opartą 
na szczegółowej analizie czynności niezbędnych do 
wykonania dla sprawnej obsługi taśmy lub innego 
ciągu produkcyjnego. Miarami pracy i kryteriami 
oceny jej efektywności stają się tempo, sprawność, 
funkcjonowanie człowieka jak sprawnej maszyny. 
Ten typ organizacji pracy w praktyce z uwagi na 
modelowe wręcz jej zastosowanie w amerykańskim 
koncernie Forda nazwano fordowskim typem or-
ganizacji, a jednocześnie jednym z podstawowych 
elementów ogólniejszej struktury nazywanej for-
dowskim typem kapitalizmu. 

Procesom tym towarzyszyło organizowanie 
się pracowników w związki zawodowe. Składowym 
elementem tego systemu stały się właśnie związki 

Znaczenie i rola rad pracowników w procesie humanizacji pracy
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zawodowe, nazywane przemysłowym syndykali-
zmem. Główną postacią w ruchu związkowym był 
robotnik wyspecjalizowany, którego charakter pra-
cy był standardowy a „taśma” stała się czynnikiem 
kreującym z jednej strony konkurencję, rywalizację 
między robotnikami, a z drugiej poczucie wspólno-
ty interesów, rodziła ich solidarność. W fordowski 
model kapitalizmu wmontowany był także zbio-
rowy przetarg pracy, obejmujący regulacje i układy 
zbiorowe oraz prawo do zrzeszania się i strajku. 

Decydujący wpływ na to miała oczywiście siła 
związków zawodowych. Z rozwoju tych procesów 
zrodziły się funkcje związków zawodowych nazy-
wane funkcjami obronnymi i emancypacyjnymi lub 
obronnymi i partycypacyjnymi. Prawa związków 
zawodowych, przetarg zbiorowy, układy i strajki 
stały się stałym elementem stosunków pracy, a także 
formą partycypacji. Prawa związków zawodowych 
były wyrazem humanizacji pracy, ale nie dotyczyły 
one samego procesu pracy. Związki zawodowe były 
i pozostają nadal przede wszystkim stroną w tych 
stosunkach, chociaż pośrednio lub bezpośrednio 
mają wpływ na decyzje zarządów spółek lub właści-
cieli przede wszystkim w sprawach pracowniczych.

Drugim nurtem, który wpływał na nabieranie 
dużego znaczenia przez humanizację pracy było 
„odkrycie” znaczenia uczestnictwa, roli pracowni-
ków w kształtowaniu organizacji pracy, jej warun-
ków, organizowaniu zespołów pracowniczych, sty-
lu kierownictwa. Zyskał on nazwę human relations, 
związany był z nazwiskiem autora koncepcji, Elto-
nem Mayo. Koncepcja human relations (stosunków 
międzyludzkich) podkreślała znaczenie relacji 
między pracownikami, zwłaszcza w małych gru-
pach oraz ich szefami (majstrami, brygadzistami 
itp.), wskazywała na znaczenie więzi grupowej, 
zalecała udział pracowników w powoływaniu 
na stanowiska kierownicze w grupie, a nawet po-
wierzanie funkcji „służbowych” nieformalnym 
liderom grupy. 

Z czasem z koncepcji tych wyrosły zalecenia 
innych rozwiązań, udziału pracowników w decydo-
waniu o regulaminach pracy, warunkach, czasie pra-
cy itp. Aktualnie koncepcje te znajdują wyraz w de-
mokratycznych metodach zarządzania, badaniach 
opinii pracowników, popieraniu ich inicjatyw itp. 
Ten typ zarządzania nazywany jest modelem stosun-
ków międzyludzkich, który zaleca stwarzanie przez 

przełożonych każdemu pracownikowi poczucia 
ważności i przydatności, a także informowanie pra-
cowników i wysłuchiwanie ich opinii w tym krytyki 
i zarzutów. Daje to pracownikowi poczucie uznania 
i wartości oraz uczestnictwa w organizowaniu pracy.

Twórcy modelu dowodzą, że „dla motywacji 
pracy ma to większe znaczenie niż pieniądz”. Jego 
rozwinięciem stał się model zasobów ludzkich, 
który traktuje zarządzanie partycypacyjne i udział 
pracowników w organizacji pracy i decyzjach kie-
rowniczych jako czynniki zasobowe, element kapi-
tału ludzkiego mający istotny wpływ na produk-
tywność pracy. Partycypacja, samodecydowanie 
i samokontrola prowadzą do wzrostu produk-
tywności, twierdzą zwolennicy systemu.

Jak podkreślają specjaliści, paradygmat speł-
niającej się zawodowo jednostki wkomponowany 
jest w koncepcję zarządzania zasobami ludzkimi. 
Wyróżnia się przy tym dwie formy partycypacji: 
bezpośrednią i pośrednią.

Bezpośrednimi formami udziału jest właśnie 
uczestnictwo pracowników w decyzjach dotyczą-
cych organizacji pracy, jej warunków, inicjatyw 
produkcyjnych itp. Formy pośrednie natomiast 
to różne przedstawicielskie organy, wybierane 
przez wszystkich pracowników – rady pracowni-
cze, komitety czy wreszcie udział przedstawicieli 
pracowników w organach zarządzających przed-
siębiorstwa (np. w radach nadzorczych spółek).

Pierwszą z nich uważa się dość powszechnie 
właśnie za wyraz humanizacji pracy. Druga oceniana 
jest jako forma wyższa, dająca pracownikom szanse 
współzarządzania, współdecydowania o sprawach 
dotyczących całego przedsiębiorstwa, mających 
strategiczne znaczenie. Jest ona także formą huma-
nizacji, ale w znacznie szerszym znaczeniu, oznacza 
bowiem nie tylko uczestnictwo, udział w decydowa-
niu o organizacji pracy, demokratyzacji zarządzania 
ludźmi, ale także o przeznaczeniu produktu pracy, 
zawiera elementy współwłaścicielskie. Jest więc for-
mą demokracji przemysłowej.

Słusznie zauważa T. Kowalak, że „kategoria de-
mokracji przemysłowej mieści w sobie różnorodną treść. Pod-
porządkowuje się jej: 1) posunięcia zmierzające do osłabienia 
jednostajności pracy, rotację pracowników na stanowiskach 
pracy, 2) udział robotników we własności i w zyskach, 3) 
rady fabryczne i pracownicze, w których przedstawiciele 
robotników i zarządu wymieniają informacje i dyskutują 



„Jesteśmy u siebie”. Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich 

30 31

problemy powstające w środowisku pracy, z głównym celem 
zwiększenia efektywności, 4) współzarządzanie w różnych 
formach i podział władzy, 5) samorząd”.

II. Dwuwymiarowa humanizacja pracy

W literaturze teoretycznej i badaniach empi-
rycznych określa się pracę jako wartość instrumen-
talną, autoteliczną lub instrumentalno-autotelicz-
ną, w zależności od tego, czy praca jest sposobem do 
osiągnięcia założonego celu najczęściej ekonomicz-
nego (wartość instrumentalna), czy celem „samym 
w sobie” (wartość autoteliczna), czy wreszcie łączy 
te dwa elementy w nierozerwalną całość w myśli 
i działaniach człowieka. 

Na ogół istnieje przekonanie, że „wyższa” jest 
wartość autoteliczna, że człowieczeństwo w pełni re-
alizuje się właśnie poprzez autoteliczność. Warun-
kiem tego jest podmiotowy charakter pracy i pod-
miotowy status pracownika.

Pracę można traktować również jako wartość 
ekonomiczną lub prospołeczną i rzeczową. Eko-
nomiczna wartość pracy charakteryzuje się czysto 
zarobkowym jej traktowaniem. Dla pracownika 
czynności jakie wykonuje, co robi, nie mają więk-
szego znaczenia, najważniejszym jest zarobek, jego 
wysokość, a następnie możliwość zaspakajania po-
trzeb poza pracą. Określa się to także jako instru-
mentalny stosunek do pracy. Jest on produktem 
i wyrazem dehumanizacji pracy. Wysokość zarob-
ku czy cena pracy zawsze stanowią przedmiot zain-
teresowania pracownika. Stanowi ona wyznacznik 
jego statusu, położenia, jest, mówiąc słowami Ralfa 
Dahrendorfa „przepustką do świata zasobów”. Jest 
też podstawą satysfakcji, zadowolenia. Ale ekono-
miczne bodźce mają zawsze swoje granice, a nawet 
umacniają instrumentalne traktowanie pracy. Pro-
wadzą do dehumanizacji bądź ją utrwalają.

Prospołeczna wartość pracy związana jest 
z poczuciem jej ważności, użyteczności. Czło-
wiek pracuje dla dobra zbiorowego, a praca daje 
zadowolenie, tworzy i umacnia więź z przedsię-
biorstwem, załogą, wyzwala kreatywne postawy. 

Właśnie rzeczowa wartość pracy charaktery-
zuje się łączeniem ważności zarobków i czynności, 
działania. Praca jest, bo musi być, źródłem utrzy-
mania, ale jest także podstawą uznania, dostarcza 

satysfakcji, czyli zaspokaja potrzeby psychiczne 
i społeczne. 

Twórcy i zwolennicy modelu stosunków mię-
dzyludzkich czy teorii zasobów ludzkich uważają, 
że realizacja wynikających z nich założeń prowadzi 
skutecznie do humanizacji pracy. Rozwiązania te 
tworzą niewątpliwie ważny wymiar humanizacji 
pracy, są jedną z jej form, produktem koncepcji 
menedżerskich, symbolem nowoczesnego zarzą-
dzania. 

W krótkim szkicu pod znamiennym tytułem 
„Orientacja humanistyczna w zarządzaniu zasoba-
mi ludzkimi na początku XXI wieku”, Lidia Zbie-
gień-Maciąg prezentuje dwa modele podejścia do 
pracowników w przedsiębiorstwie. Pierwszy z nich, 
tradycyjny, określa jako „użytkowe podejście do 
pracowników w firmie” traktowania ich jako mało 
znaczącego „zasobu”. Drugi uznaje pracowników 
za kluczowy zasób – traktuje ich jako „wartość”. 
W pierwszym ludzie (pracownicy) traktowani są 
jako koszty, występuje brak wiary w zalety pracow-
ników, inne zasoby są ważniejsze od pracowników, 
„inwestycje w ludzi” są nieopłacalne.

Model drugi, przyszłościowy, odpowiadający 
wyzwaniom XXI wieku, traktuje ludzi jako dobro 
inwestycyjne, podkreśla znaczenie wartości, trak-
tuje pracę jako wartość, uznaje ją za „kluczową 
bazę kultury organizacyjnej”, zakłada nastawienie 
na wiedzę i dzielenie się wiedzą. „Model nowego, 
przyszłościowego scenariusza podkreśla kluczowe 
znaczenie ludzi w firmie”. Podkreśla się często, że 
konieczność stosowania tego modelu wiąże się ze 
wzrostem kwalifikacji pracowników i wynikającego 
stąd znaczenia ich potrzeb wyższego rzędu. Wśród 
nich poczesne miejsce zajmuje właśnie potrzeba 
samorealizacji. 

Rozwiązania zalecane w ramach formuły sto-
sunków międzyludzkich czy modelu zarządzania 
zasobami ludzkimi, nawet należycie rozbudowane 
i realizowane, nie prowadzą jednak do udziału pra-
cowników w podejmowaniu ogólniejszych decyzji, 
uczestnictwa w realizacji funkcji właścicielskich. 
Takie możliwości stwarzają dopiero różne insty-
tucje przedstawicielstwa pracowniczego, pośrednie 
formy partycypacji.

Dotychczasowe doświadczenia, wynikające 
z funkcjonowania rad zakładowych, rad pracow-
niczych czy komitetów przedsiębiorstwa oraz 
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„zawartość” decyzji menedżerskich – zwłaszcza 
z krajów, gdzie instytucja partycypacji jest ważnym 
elementem zbiorowych stosunków pracy – dają 
podstawy do jej jakościowej charakterystyki. Pod-
stawę jej stanowi zakres kompetencji instytucji 
przedstawicielskich. Poziom podstawowy tworzą 
uprawnienia opiniodawczo-konsultacyjne, wyższe 
– uprawnienia kontrolne, a następnie współdecy-
dowanie o sprawach zaliczanych do strategicznych. 
Należą do nich decyzje dotyczące: wielkości pro-
dukcji, jej struktury, inwestycji, podziału zysku, 
restrukturyzacji, zatrudnienia itp. 

W międzynarodowych badaniach na temat 
demokracji przemysłowej w krajach europejskich 
(Industrial Democracy in Europe) wytypowano 
następujące sprawy należące do kompetencji współ-
decydowania przez przedstawicielstwa pracownicze 
bądź samych pracowników: warunki bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, nominacje kierownictwa 
średniego szczebla, ustalenie kryteriów i proce-
dury przyjęć nowych pracowników, kształcenie 
zawodowe pracowników na koszt przedsiębiorstwa, 
przenoszenie pracowników na stałe do innej pracy 
w ramach przedsiębiorstwa, podejmowanie znaczą-
cych inwestycji, uruchamianie całkowicie nowej 
produkcji, mianowanie kierowników szczebla 

podstawowego (majstrów, mistrzów, brygadzistów), 
ustalanie indywidualnych wynagrodzeń, przydział 
narzędzi i materiałów, dokonywanie zmian w struk-
turze przedsiębiorstwa, indywidualne przydziały 
czynności (organizacja pracy), zwalnianie pracow-
ników, zastosowanie metod naukowej organizacji 
pracy (racjonalizacji), ustalanie terminów urlopów, 
określanie czasu pracy, zastosowanie technologii 
produkcji masowej, dokonywanie poważnej reduk-
cji zatrudnienia (powyżej 5% załogi).

Rady pracowników tworzone w Polsce w ra-
mach realizacji dyrektyw UE na podstawie ubie-
głorocznej ustawy sejmowej można usytuować na 
niższych poziomach partycypacji, co stanowi ich 
wadę, a jednocześnie zaletę. Wada polega na tym, 
że ich kompetencje dotyczą informacji o niewąt-
pliwie ważnych sprawach przedsiębiorstwa i wyra-
żania opinii. Nie są to jednak uprawnienia kontro-
lne, a tym bardziej współdecyzyjne. Ich powołanie 
i kompetencje realizują prawo pracowników, załóg 
przedsiębiorstw do informacji i konsultacji. Udział 
w podejmowaniu decyzji regulują ustawy i inne po-
stanowienia wewnątrzkrajowe i jak wiadomo są one 
zróżnicowane. Zaletą rad pracowników zgodnie 
z dyrektywą UE jest perspektywa powszechności 
ich występowania, limitowana w ujęciu unijnym 
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jedynie wielkością przedsiębiorstwa, liczbą zatrud-
nionych. 

Ważne są również sprawy przewidziane  w unij-
nej dyrektywie, mające być przedmiotem informa-
cji i konsultacji. Należą do nich: problemy rozwoju 
i sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jego struk-
tury, perspektyw rozwojowych, zatrudnienia, istot-
nych zmian w organizacji pracy itp. Celem konsul-
tacji ma być osiągnięcie porozumienia w sprawach 
mających być przedmiotem decyzji gospodarczych 
zarządu spółek czy właściciela przedsiębiorstwa. Je-
śli zasady te są realizowane a prawo pracowników do 
informacji przestrzegane, to można powiedzieć, że 
partycypacja na poziomie podstawowym ma miej-
sce, a dodatkowym walorem tej formy jest to, że jest 
ona najbliższa zasadom humanizacji wynikającym 
z modelu stosunków międzyludzkich czy zasobów 
pracy. 

Rady pracowników jako podstawowa, bazowa, 
ale powszechna forma partycypacji, tworzą nowy 
wymiar humanizacji i chronią humanizację przed 
instrumentalnym „wynaturzeniem”. Oczywiście 
zależy to od rzeczywistej realizacji uprawnień pra-
cowniczych reprezentacji. Realizacja ta bowiem jest 
uzależniona od postaw przedsiębiorców z jednej 
strony, kierowania się tradycyjnymi bądź nowocze-
snymi regułami zarządzania i poparcia ze strony 
związków zawodowych dla instytucji partycypacji 
pracowniczej, zwłaszcza takich jak rady pracowni-
ków, mające uprawnienia konsultacyjno-opinio-
dawcze. 

Z badań prowadzonych m.in. przez Europejską 
Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, 
wynika, że większość pracowników pozytywnie oce-
nia realizację tych praw. W raporcie opracowanym 
na podstawie kolejnej ankiety europejskiej doty-
czącej warunków pracy stwierdza się, że większość 
pracowników (70%) uważa, że są dobrze lub bardzo 
dobrze poinformowani o sprawach dotyczących 
warunków pracy (78%), zmian w organizacji pracy 
(76%), poprawy warunków pracy (75%) itp. Przy 
czym większość potwierdza istnienie takich możli-
wości na najniższym poziomie organizacji (koledzy, 
bezpośredni przełożeni), ale blisko 50% wymienia 
reprezentantów załogi i możliwości otrzymywania 
od nich informacji, a tym samym oddziaływanie na 
sprawy dotyczące całego przedsiębiorstwa. Pozytyw-
ny sąd jest uwarunkowany poziomem kwalifikacji 

i charakterem wykonywanej pracy, ale i wykwalifi-
kowani robotnicy wymieniają reprezentację załogi 
jako instytucję, dzięki której czują się poinformo-
wani i konsultowani w sprawach warunków pracy. 
Walorem informacji i konsultacji w instytucjonal-
nej formie jest również to, że znajdują one poparcie 
menedżerów i przedsiębiorców.

Z badań przeprowadzonych w Polsce w dru-
giej połowie minionej dekady wynikało, że wśród 
przedsiębiorców i menedżerów tylko 23% opo-
wiadało się za całkowitą rezygnacją z uczestnictwa 
pracowników w zarządzaniu. Większość wyrażała 
sąd pozytywny, ale jednocześnie uważała, że party-
cypacja powinna dotyczyć niższych poziomów or-
ganizacji, prawa do informacji i konsultacji, a nie 
współdecydowania w sprawach strategicznych. Po 
wyraźnym kryzysie partycypacji w Polsce jej odro-
dzenie może się zaczynać w formule rad pracowni-
czych i uprawnień informacyjno-opiniodawczych 
oraz oczywiście utrwalaniu wyższych form (np. 
europejskie rady zakładowe).

III.  Decyduje kreatywność

We współczesnych teoriach zarządzania, 
organizacji pracy i koncepcjach strategii przed-
siębiorstwa dominuje przekonanie, że o wzroście 
wydajności pracy i sukcesie firmy nie decyduje 
drobiazgowa organizacja i presja rynku pracy, 
ale kreatywność człowieka. Nowoczesne przed-
siębiorstwa opierają się na tym właśnie założeniu. 
A przecież państwo nasze, społeczeństwo, a przede 
wszystkim główni aktorzy sfery ekonomicznej, 
stają wobec wielkiego wyzwania – szybkiego pod-
noszenia konkurencyjności gospodarki.

W tym kontekście kształtowanie i umacnianie 
stosunków pracy opartych na zasadzie udziału 
społecznego, sprzyjających aktywności i kreatyw-
ności, a więc zorientowanych na partnerskie rela-
cje, staje się jedną z ważniejszych szans na zajęcie 
przynajmniej mocnej środkowej pozycji w pele-
tonie wyścigu zwanego „pozytywnym rozwojem 
społeczno-gospodarczym”. 

Na potrzebę szerokiego udziału pracowni-
ków w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie 
wskazują wszystkie nowoczesne koncepcje zarzą-
dzania, akcentujące podstawową rolę partycypacji 
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w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. 
Partycypacja wyzwala bowiem przedsiębiorczość 
i kreatywność pracowniczą, pozwala na wykorzysta-
nie olbrzymiego potencjału intelektualnego pracow-
ników, zwiększa ich zaangażowanie w wykonywaną 
pracę itp. Partycypacja daje możliwość ujawniania 
talentów organizacyjnych, jest źródłem pomy-
słów innowacyjnych oraz ułatwia rozwiązywanie 
pojawiających się problemów zakładowych. 
Szczególnie istotne są tu właśnie przekazywane pra-
cownikom bądź ich reprezentantom informacje, bez 
których trudno mówić o jakiejkolwiek partycypacji. 
Same informacje jednak nie wystarczą, potrzebne są 
drożne kanały dwustronnej komunikacji z pracow-
nikami, rozwiązania służące artykulacji poglądów, 
możliwości reakcji na uzyskane informacje – czyli 
potrzebne są również konsultacje.

Elity przemysłowe muszą mieć świadomość, 
że zbiorowe stosunki pracy zawsze kształtują się 
jako wypadkowa dwóch przeciwstawnych tenden-
cji: konfliktu i kooperacji.

Doświadczenia krajów, którym się powiodło, 
wskazują, że jedną z istotniejszych przyczyn sukce-
su stało się ukształtowanie trwałego ładu negocja-
cyjnego. Ład ten opiera się na zasadzie partnerstwa 
społecznego, a partnerstwo jest niemożliwe bez 
partycypacji. Partycypacja pracownicza należy od 
lat do zestawu podstawowych zasad europejskiego 
ładu społecznego. Polska mogłaby nie tylko uznać 
jej „odbudowę” za ważny warunek przystosowaw-
czy, ale potraktować swoje doświadczenia samorzą-
dowe jako „wkład” do ogólniejszych poszukiwań 
optymalnych rozwiązań w realizacji idei partner-
stwa społecznego. 

Nowy system zarządzania i organizacji przed-
siębiorstw (nazywany kolejną rewolucją menedżer-
ską) ma się opierać na trzech zasadach: prostoty, 
autonomii i kultury. Autonomia ma być podstawą in-
nowacyjności i swobody działań wszystkich aktorów 
uczestniczących w produkcji, a wzory i idee powinny 

zastępować sformalizowane przepisy i sankcje. Jedno-
cześnie – zdaniem znanego socjologa M. Croziera 
– nowe spojrzenie na przedsiębiorstwo i zarządzanie 
wymaga traktowania funkcjonujących w nim aktorów 
jako grupy kierującej się interesami i strategiami, a nie 
emocjami i oporem. „W nowej wizji organizacji racjonal-
ność nie jest przypisywana wyłącznie inżynierom, a emocjonal-
ność wyłącznie robotnikom” – pisze on. W tworzeniu no-
wego ładu ekonomicznego w Polsce sprawą być może 
ważniejszą niż formy własności są stosunki między 
zarządem, przedsiębiorcami i pracownikami. W tym 
obszarze może się realizować – i to właśnie w dwóch 
wymiarach – humanizacja pracy. Jest to oczywiście 
tylko szansa, której wykorzystanie zależy od aktorów 
społecznych, uczestników procesów produkcji, zarzą-
dzania i zbiorowych stosunków pracy. 

prof. dr hab. Leszek Gilejko
Szkoła Główna Handlowa
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W krajach Unii Europejskiej reprezentacja 
pracownicza przyjmuje różne formy, choć ma 
wspólne ramy, które wyznacza przede wszystkim 
Dyrektywa 2002/14/WE, dotycząca informowania 
i konsultacji z pracownikami. Ze względu jednak 
na różnice w krajowych, szczegółowych przepisach 
(Dyrektywa zostawia państwom znaczną swobodę 
w realizacji swoich celów), a także np. odmienne 
tradycje i uwarunkowania polityczne, w krajach 
członkowskich prawo pracowników do informacji 
zaspokajane jest na rozmaite sposoby – i w niejed-
nakowym stopniu. Poniższe, wybrane zagadnienia 
dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach, mogą 
stanowić dobry materiał do dyskusji nad kierun-
kiem, w jakim powinny iść polskie uregulowania 
w dziedzinie dostępu pracowników do informacji 
o ich przedsiębiorstwach. Większość informacji 
pochodzi z opracowań stworzonych bądź zgroma-
dzonych przez Europejską Fundację na rzecz Po-
prawy Warunków Życia i Pracy (European Founda-
tion for the Improvement of Living and Working 
Conditions; http://www.eurofound.europa.eu). 

I.  Reprezentacja pracownicza 
 w „starej UE”: informacje ogólne

[Uwaga: w niektórych krajach, np. w Niem-
czech czy Francji, istnieją specjalne organy repre-
zentacji pracowników sektora publicznego; wiado-
mości podane poniżej dotyczą rad pracowników 
w sektorze prywatnym]

Choć w Europie istnienie rad i podobnych 
ciał uznawane jest za jeden z charakterystycznych 
elementów relacji pracodawca-pracownik, zwłasz-
cza w „starej Unii”, to już np. sposób ich powoły-

wania i uprawnienia bardzo różnią się pomiędzy 
krajami. We wszystkich krajach Piętnastki istnieją 
jednak systemy konsultacji i informowania róż-
nych form przedstawicielstwa pracowników, opar-
te bezpośrednio na przepisach ustaw lub na ukła-
dach zbiorowych. Wyjątkami są Wielka Brytania 
i Irlandia, gdzie nie ma ustawowo umocowanych 
rad, choć rzecz jasna pracownicy (i/lub ich przed-
stawiciele) mają prawnie zagwarantowany dostęp 
do informacji, a dyrektywa wymusza powstawanie 
szczegółowych porozumień w tej sprawie, a także 
Szwecja i Finlandia, gdzie dostęp pracowników do 
informacji zapewniony jest w inny sposób.

Kilka lekcji z Europy

KILKA LEKCJI Z EUROPY: 
prawo zatrudnionych do informacji 

i konsultacji w miejscu pracy 
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Pomimo różnic, można zdefiniować radę 
pracowników. Jest to stałe, obieralne ciało, skła-
dające się z przedstawicieli pracowników (czasem 
także reprezentantów pracodawców), tworzone na 
podstawie prawa lub układów zbiorowych, którego 
celem jest wspieranie współpracy wewnątrz przed-
siębiorstwa, dla dobra jego oraz zatrudnionych, 
poprzez tworzenie i podtrzymywanie dobrych 
i stabilnych warunków zatrudnienia, zwiększanie 
dobrobytu i bezpieczeństwa pracowników oraz ich 
zrozumienia działań, finansów i zagadnień związa-
nych z konkurencyjnością ich przedsiębiorstwa.

Różna jest podstawa prawna funkcjonowania 
rad. W większości krajów powstają one na mocy 
specjalnych ustaw, choć są wyjątki – np. w Danii i we 
Włoszech ich działalność regulują układy zbiorowe 
na szczeblu centralnym, w Szwecji natomiast przepi-
sy o prawach związków zawodowych. Również skład 
rad różni się w poszczególnych krajach. Wyróżnić 
można dwa zasadnicze typy rozwiązań: najczęściej 
spotykane rady złożone wyłącznie z przedstawicieli 
załogi, wybieranych na różne sposoby, oraz rady sta-
nowiące wspólny komitet przedstawicieli pracowni-
ków i pracodawców (np. Belgia, Dania, Francja). Pro-
cedury wyborów znacznie się różnią, zwłaszcza rolą 
związków zawodowych – np. w Belgii i Włoszech 
mają one monopol w wystawianiu kandydatów, rady 
są więc de facto organami związków. W niektórych 
krajach wybory odbywają się w kategoriach (w za-
leżności od rodzaju pracy, wieku pracowników itp.) 
– kilka osobnych list i głosowań do rad spotykane 
jest np. w Belgii. Dodatkowo, niektóre kraje wprowa-
dziły także regulacje dotyczące płci reprezentantów 
pracowników – w Belgii listy kandydatów muszą 
odzwierciedlać proporcje płci w danej kategorii 
wyborców. Praktycznie wszędzie liczebność rad jest 
uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa.

Bardzo różnie wygląda sprawa minimalnej 
wielkości zatrudnienia, koniecznej do powstania 
rady. Najczęstszy jest limit 30-50 osób, choć np. 
w Szwecji brak limitów, w Niemczech i Austrii 
limity są b. niskie (5 pracowników), w Belgii czy 
Luksemburgu – wysokie (nawet 150 osób), a we 
Włoszech limity są różne dla poszczególnych 
sektorów gospodarki. Oczywiście dyrektywa stop-
niowo wymusza obniżanie najwyższych progów, 
jednak także ona zostawia poszczególnym krajom 
pewien margines swobody. 

Kolejna bardzo ważna różnica dotyczy tego, 
czy sama odpowiednia liczba zatrudnionych 
oznacza automatycznie powstanie rad, czy muszą 
je zainicjować np. pracownicy lub związki zawo-
dowe (jak w Grecji, Hiszpanii czy Niemczech) 
– tutaj spotykane są bardzo rozmaite rozwiązania. 
Warto podkreślić, że część krajów wprowadziła 
także specjalne regulacje odnośnie do innych form 
reprezentacji pracowniczej w firmach zbyt małych 
dla powstania rad (np. Francja).

Zakres i szczegółowość uprawnień przedstawi-
cieli pracowników, jeśli chodzi o informacje i kon-
sultacje, również znacznie się różni między krajami 
UE, choć podstawowe z nich są wspólne – te gwaran-
towane prawem unijnym (dyrektywami) i dotyczące 
m.in. zwolnień grupowych i bhp. W większości 
przypadków, pracownicy mają prawo do informacji 
o takich sprawach, jak zamykanie i przenoszenie 
produkcji, fuzje i inne przekształcenia własnościo-
we, wprowadzanie nowych technologii (zwłaszcza 
jeśli może to doprowadzić do większych zwolnień). 
W niektórych krajach zastosowano bardziej ogól-
ne zapisy: pracownicy muszą być informowani 
o wszystkim, co może w znaczącym stopniu doty-
czyć ich interesów. 

Prawo do konsultacji różni się nieco od pra-
wa do informacji, choć nie zawsze granice są ostre. 
Wymóg konsultacji można zdefiniować jako prawo 
do bycia informowanym o określonych działaniach 
pracodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by 
można było wyrazić swoją opinię na ich temat za-
nim zaczną być wprowadzane w życie. W przypad-
ku europejskich rad prawo do konsultacji rozciąga 
się na podobne zagadnienia, jak prawo do informa-
cji (kwestie własnościowe, poziom i warunki zatrud-
nienia, procesy restrukturyzacyjne itp.). Rzadsze jest 
przyznawanie praw do konsultacji w kwestiach finan-
sowych i biznesowych, aczkolwiek w niektórych pań-
stwach ono występuje (np. w Austrii, Francji, Hisz-
panii, Holandii i Niemczech). Same procedury i sto-
pień ich formalizacji znacznie różnią się pomiędzy 
poszczególnymi państwami. 

W niektórych krajach rady mają prawo nie tyl-
ko do konsultacji, ale także do współudziału w opra-
cowywaniu i podejmowaniu decyzji. W Austrii, Bel-
gii, Danii, Finlandii, Holandii, Luksemburgu, Niem-
czech, Szwecji i Włoszech pewne decyzje, dotykające 
pracowników bezpośrednio (plany dużych inwesty-
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cji, restrukturyzacji przedsiębiorstw itp.) nie mogą 
być samodzielnie podejmowane przez pracodawcę, 
choć nie we wszystkich krajach przedstawiciele pra-
cowników mają faktyczne prawo weta. System „kode-
terminacji” najlepiej rozwinięty jest w Niemczech, 
gdzie rozciągnięto go także na takie obszary, jak czas 
pracy czy tryb wypłat. Warto dodać, że w niektórych 
krajach (Austria, Grecja) ustawodawca zadecydował, 
że spory pomiędzy radami a pracodawcami rozstrzy-
gać będą w razie potrzeby specjalne ciała mediacyjne/
arbitrażowe. 

W krajach, gdzie dopuszcza się przekazy-
wanie radom części uprawnień negocjacyjnych 
(np. na mocy porozumień sektorowych), istnieje 
tendencja do coraz większego wykorzystywania tej 
możliwości, co ma pozwolić na większą elastycz-
ność przyjmowanych rozwiązań, np. jeśli chodzi 
o czas pracy. Taka decentralizacja procesu negocja-
cji niesie ze sobą zarówno pozytywne skutki, jak 
i zagrożenia, jako że na poziomie zakładu może 
być łatwiej wywierać presję na rzecz ogranicza-
nia przywilejów pracowniczych. Jednocześnie po-
jawiają się głosy, że wraz ze wzrostem obowiązków 
rad powinien się zwiększać ich dostęp do różnego 
rodzaju zasobów.

Ponadto, Francja, Belgia i Włochy przewidują 
także tworzenie komitetów ds. szeroko rozumia-
nego bhp, nominowanych przez rady lub wybie-
ranych przez załogi. Mają one prawo dostępu do 
pewnych informacji oraz podejmowania niektó-
rych inicjatyw (monitoring, szkolenia) związanych 
z obszarem swoich zainteresowań.

Na koniec należy wspomnieć, że we wszyst-
kich krajach, gdzie istnieje reprezentacja pracow-
nicza, obowiązują pewne wspólne reguły (nakaz 
zachowania w tajemnicy poufnych informacji, 
ochrona członków rad przed prześladowaniem 
przez pracodawcę, wsparcie działalności rad, np. 
poprzez zwolnienie ich członków z części obowiąz-
ków zawodowych), choć na poziomie konkretów 
– np. tego, w jakim zakresie koszty funkcjonowania 
rad obciążają pracodawcę – spotykane są nieraz 
spore różnice.

II. Prawo do informacji w praktyce

Choć brakuje wielu danych na temat większo-
ści krajów Unii (zwłaszcza „nowej”), a te dostępne 
oparte są na szacunkach, na podstawie informacji 

Kilka lekcji z Europy
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zgromadzonych przez Europejską Fundację ds. Po-
prawy Warunków Życia i Pracy możliwe są pewne 
uogólnienia. Należy jednak pamiętać, że określe-
nia takie jak „najwięcej w Europie” itp., ze względu 
na brak danych mogą w wielu przypadkach słabo 
pokrywać się z rzeczywistością.

Zacząć należy od tego, że w związku z proga-
mi wielkości zatrudnienia dla powstawania rad, 
wielu pracowników małych i średnich przedsię-
biorstw ma do informacji o swoich firmach bar-
dzo utrudniony dostęp. W zależności od wysoko-
ści progu, struktury gospodarki, trybu powstawa-
nia rad (obligatoryjnie, na wniosek określonej czę-
ści pracowników itp.) oraz istnienia innych przepi-
sów, w poszczególnych krajach określona część ogó-
łu pracowników jest praktycznie wyłączona z pra-
wa do informacji i konsultacji. Na liczbę rad wpływ 
ma także podejście związków zawodowych oraz 
pracodawców.

M.in. ze względów wymienionych wyżej, po-
śród krajów Piętnastki najwięcej rad pracowników 
istnieje w Niemczech (w 2003 r. ich liczbę szaco-
wano na 113 tys.) i Francji (ok. 30 tys.), najmniej 
– w Grecji (126). Bezwzględna liczba pracowników 
sektora prywatnego reprezentowanych przez rady 
jest największa w Holandii (2,4 mln) i Austrii (400 
tys.). W większości krajów odsetek przedsiębiorstw, 
gdzie powstawać mają rady, jest niewielki (naj-
większy w Austrii i Hiszpanii – odpowiednio ok. 
29 proc. i 25 proc.; w Danii, Finlandii i Holandii 
– poniżej 5 proc.). 

Należy zwrócić uwagę, jak wielki wpływ ma 
tutaj struktura gospodarki – przykładem może być 
właśnie Holandia, gdzie rady są obecne w zaledwie 
3,5 proc. przedsiębiorstw, ale obejmują aż ok. 30 
proc. zatrudnionych, a także Austria, która ma 
niski próg dla zakładania rad (5 pracowników), 
ale i bardzo dużą liczbę firm zatrudniających kilku 
pracowników. Szacuje się, że w krajach o najczęściej 
spotykanym progu (30-50 pracowników), od 60 do 
70 proc. pracowników wyłączonych jest z prawa 
dotyczącego rad.

Inną, jeszcze ważniejszą sprawą jest liczba fak-
tycznie powstałych rad w stosunku do liczby firm 
objętych prawem o radach. Tutaj widoczne są skraj-
ne różnice (od 2 proc. w Grecji do 73 proc. w Danii), 
które wyjaśniają m.in. czynniki historyczne (w Da-
nii reprezentacja pracownicza powstała w XIX w.) 

i aktualny układ sił (w Grecji rady nie cieszą się po-
parciem związków zawodowych i pracodawców). 
Duże znaczenie ma tu fakt, czy rady powstają auto-
matycznie, czy też potrzebny jest do tego np. wnio-
sek określonej części załogi. Inną sprawą jest fakt, że 
w wielu krajach rzeczywista liczba rad jest znacznie 
niższa od teoretycznej, nawet jeśli ich powstawanie 
jest „automatyczne”. 

Warto dodać, że Wielkiej Brytanii, gdzie rad 
jako takich nie ma, w 43 proc. miejsc pracy istnieją 
mechanizmy konsultacyjne w postaci komitetów 
(patrz dalej). Z kolei w Szwecji, gdzie reprezentacja 
pracownicza oparta jest na związkach zawodo-
wych, w 90 proc. przedsiębiorstw istnieją układy 
zbiorowe, a więc i prawo do informacji, konsultacji 
i „kodeterminacji”. 

Ogólnie rzecz biorąc, na podstawie do-
stępnych danych należy uznać, że reprezentacja 
pracowników nadal nie jest czymś powszech-
nym w Unii Europejskiej. W większości krajów 
znaczna lub bardzo zdecydowana większość pra-
cowników nie ma w praktyce zagwarantowanego 
dobrego dostępu do informacji o przedsiębior-
stwach, w których pracuje.

III.  Rady a inni partnerzy społeczni

Relacje między radami a związkami są rozma-
ite. W niektórych krajach, np. ze względu na me-
chanizm zgłaszania kandydatów, rady stanowią 
w praktyce część ruchu związkowego lub są bardzo 
silnie z nim związane personalnie i organizacyjnie 
(Austria, Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg). 
We Włoszech związki bezpośrednio nominują 1/3 
członków rad, a ich działalność oparta jest na po-
rozumieniach sektorowych, negocjowanych przez 
związki; w Szwecji reprezentacja pracowników od-
bywa się wyłącznie poprzez związki. Niezależnie od 
wpływu związków na rady, wynikającego z przepi-
sów, w wielu krajach większość członków rad należy 
jednocześnie do związków zawodowych.

W części krajów UE spotykana bywa sytu-
acja, że ruch rad został zdominowany przez 
związki zawodowe, co często dało mu dużą dy-
namikę, lub przeciwnie: rady cieszą się niechęcią 
lub wręcz wrogością związków, co bardzo hamuje 
ich rozwój. Ciekawym przykładem jest Grecja, 
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gdzie rady stanowią nieobligatoryjne organy re-
prezentacji i partycypacji pracowniczej, powstające 
w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 
osób (lub 20 – jeśli w firmie nie ma związków za-
wodowych). Choć od 1988 r. prawo dopuszcza ich 
powstawanie we wszystkich firmach powyżej wspo-
mnianego progu zatrudnienia, powstała ich szcząt-
kowa ilość – ze względu na niechęć związków, które 
żądają dla siebie uprawnień, jakie prawodawstwo 
unijne przyznaje radom. 

Na relacje między radami a związkami mają 
wpływ przede wszystkim przepisy: to, czy mają one 
komplementarne czy też nakładające się uprawnie-
nia, czy rady mogą w ogóle powstawać w zakładach, 
gdzie istnieją związki, czy muszą być rozwiązane, 
kiedy organizacja związkowa powstanie (jak np. 
w Czechach, Rumunii czy na Malcie) itp.

Uznaje się, że niezależnie od początkowych 
działań, obecnie związki zawodowe są raczej so-
jusznikami rad pracowników – zwłaszcza w kra-
jach Piętnastki – i często lobbują na ich rzecz (np. 
obniżenia progów zatrudnienia, pozwalających na 
tworzenie rad). Robią to także we własnym intere-
sie – rady często stają się pośrednikiem między 
związkami a ogółem załogi. Ciekawa sytuacja ma 
miejsce w Hiszpanii, gdzie realny wpływ (zasoby, 
stosunek załóg) związków w dużej mierze opiera 
się na radach.

W krajach „starej Unii” istnienie i rola rad nie 
są kontestowane przez związki czy pracodawców, 
choć istnieje opór wobec postulatów zwiększenia 
ich roli oraz czasem zgłaszane są postulaty odebra-
nia im części prerogatyw, szczególnie tych obciążają-
cych pracodawcę (jak liczba godzin odliczanych od 
pracy na działalność w radach). Nawet jednak w tych 
krajach, gdzie rady są silne, istnieją przedsiębiorstwa 
i sektory (np. sieci barów typu fast food, część firm 
„nowej ekonomii”), gdzie rady nie są mile widzia-
ne. W mniejszych firmach, podobnie jak w przypad-
ku ruchu związkowego, walka o prawa pracowników, 
w tym o prawo do informacji i konsultacji, jest za-
zwyczaj dużo trudniejsza niż w wielkich.

IV.  Przegląd wybranych zagadnień 
 z niektórych krajów UE

Austria
W Austrii rady powstają w zakładach zatrud-

niających co najmniej pięciu pracowników. War-
to podkreślić, że austriackie prawo nie przewiduje 
żadnych sankcji w przypadku, kiedy rada nie po-
wstanie. Ich członkowie, wśród których może być 
do 25 proc. działaczy związkowych spoza zakładu, 
są wybierani w wyborach i cieszą się ochroną przed 
zwolnieniem. Istnieją tam także inne warianty 
rad: tworzone dla różnych kategorii pracowników 
(fizyczni/umysłowi), złożone z przedstawicieli 
takich „specjalistycznych” rad i zajmujące się spra-
wami dotyczącymi wszystkich pracowników, rady 
na poziomie całego przedsiębiorstwa oraz grupy 
przedsiębiorstw. 

System reprezentacji pracowniczej jest duali-
styczny, jednak w praktyce rady stanowią niejako 
część ruchu związkowego, na co dowodem może 
być np. fakt, że 87 proc. ich członków należy 
jednocześnie do Austriackiej Federacji Związków 
Zawodowych (ÖGB). Ponadto, wybory do rad są 
traktowane jako element wyborów do organów 
związkowych, w efekcie w radach zasiada wielu 
funkcyjnych związkowców. Poza reprezentowa-
niem ogółu pracowników, rady służą związkom 
do ich celów: sondowania nastrojów wśród załogi, 
pozyskiwania członków itp.; siła związków zależy 
od obecności rady – i stopnia jej uzwiązkowienia. 
Jednocześnie jednak rady mogą liczyć na wsparcie 
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związków np. w razie ew. konfliktu z kadrą zarzą-
dzającą. 

Kompetencje rad i związków są rozdzielo-
ne, aby minimalizować pole do rywalizacji. Związ-
ki (z wyjątkiem tych działających wyłącznie w jed-
nym miejscu pracy) mają wyłączne prawo negocjowa-
nia układów zbiorowych, a porozumienia rad z pra-
codawcami – wiążące pracodawcę i zawierane w kwe-
stiach, w których dopuszcza je prawo lub układ zbio-
rowy, najczęściej obejmujące takie zagadnienia, jak 
np. czas i organizacja pracy – nie mogą dotyczyć pod-
wyżek, choć już np. kwestii dywidendy – tak.

Istnieją różne typy porozumień, do których 
odnoszą się odmienne przepisy (np. porozumień 
obligatoryjnych nie można zrywać jednostronnie). 
W przypadku niektórych działań pracodawca jest 
zobowiązany do wypracowania porozumienia 
z radami. Strony mogą także zażądać porozumienia 
w pewnych kwestiach – jeśli nie uda się go osiągnąć, 
dostępna jest publiczna mediacja, a następnie arbi-
traż. Są wreszcie kwestie, dla których porozumienia 
są całkowicie dobrowolne. Ponadto, porozumienia 
w kwestiach, które zgodnie z prawem nie należą do 
kompetencji rad, nie są prawnie wiążące, jednak ta-
kie nieformalne umowy są brane pod uwagę przez 
sądy, więc pośrednio mają skutki prawne.

W związku z rosnącą presją na uelastycznia-
nie zasad pracy i płacy, podpisywane w Austrii sek-
torowe porozumienia zbiorowe coraz częściej 
zawierają zapisy umożliwiające negocjowanie 
kwestii szczegółowych na poziomie rad. 

Belgia
Obecnie ustawa wdrażająca dyrektywę jest na 

etapie konsultacji społecznych, jednak większość 
jej zapisów została już wprowadzona do krajowego 
prawodawstwa, w innych ustawach (np. o reprezen-
tacji pracowniczej); rady istnieją w Belgii prawie 
60 lat. Zakładane są w przedsiębiorstwach prywat-
nych, zatrudniających co najmniej 100 osób, bez 
względu na to, czy celem danego podmiotu jest 
wypracowywanie zysku, funkcjonują zatem także 
w sektorze non-profit. 

Są one w pewnym sensie wspólnym komite-
tem pracowników i pracodawcy, gdyż zasiadają 
w nich także osoby nominowane przez kierow-
nictwo przedsiębiorstw, zawsze jednak musi ich 
być mniej niż reprezentantów pracowników. 
Wartym podkreślenia faktem jest zasada, że kandy-
daci do rad, którzy przegrają w wyborach, także 
są chronieni przed zwolnieniem – przez dwa lata 
od ich zakończenia. Same rady pozostają pod bar-
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dzo znacznym wpływem najsilniejszych związków, 
jako że jedynie reprezentatywne organizacje mogą 
wystawiać swoich kandydatów. Wybory odbywają 
się osobno dla różnych kategorii pracowników, 
łącznie z niższą kadrą zarządzającą. Rady mają 
prawo głównie do informacji i konsultacji, jednak 
także m.in. opracowują regulamin pracy (zasady 
płacy, godziny pracy itp.). 

Czechy
Związki są podstawowym organem repre-

zentacji pracowniczej, jednak jeśli w danym 
miejscu pracy brakuje związków, możliwe jest 
– nie wymagane jednak ustawą – powołanie rady 
pracowników (pozbawionej prawa do negocjacji 
zbiorowych), która jednak musi być rozwiązana, 
gdy związki powstaną. Czeskie związki niezbyt 
angażują się w ruch na rzecz rad pracowników, 
a wręcz go zwalczają, uznając za konkurencję czy 
inicjatywę wymierzoną w związki. W efekcie 
powstaje bardzo niewiele rad – znaczna liczba 
przedsiębiorstw w ogóle nie ma reprezentacji 
pracowniczej. 

Na poziomie przedsiębiorstw związki pozo-
stają zatem podstawowym reprezentantem pracow-
ników, także jeśli chodzi o prawo do konsultacji 
i informacji. Rady pracowników mogą powsta-
wać w nieuzwiązkowionych firmach zatrudniają-
cych powyżej 25 pracowników, na wniosek co naj-
mniej jednej trzeciej załogi. Mają one jednak, jak 
dotąd, dużo mniejsze niż związki prawa w zakre-
sie konsultacji i dostępu do informacji – najważ-
niejsze kwestie, dotyczące pracy i płacy, zastrzeżone 
są dla związków.

Estonia
Nie tylko w Polsce związki zawodowe sta-

nowczo sprzeciwiały się propozycjom przepisów 
dotyczących dostępu pracowników do informacji 
o przedsiębiorstwie. Konfederacja Estońskich 
Związków Zawodowych zawzięcie blokuje ustawę 
o przedstawicielstwie pracowniczym, której pro-
jekt ma jakoby naruszać prawa związków i praco-
dawców. 

Dotychczasowe przepisy mówiły, że pracowni-
cy należący do związków, jak i ci pozostający poza 
nimi, mieli prawo do wyboru własnych reprezen-
tantów, którym przysługiwały jednakowe uprawnie-

nia, m.in. jeśli chodzi o informacje i konsultacje ze 
strony pracodawcy. Projekt ustawy zakłada powoła-
nie w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej 
niż 30 osób jednego delegata, reprezentującego 
ogół zatrudnionych i wybieranego przez wszystkich 
pracowników. Estońscy związkowcy, poparci przez 
Europejską Konfederację Związków Zawodowych, 
przekonują, że projekt jest niezgodny z przepisami 
unijnymi (z czym nie zgadza się strona rządowa) 
oraz organizują protesty. Żądają utrzymania syste-
mu podwójnej reprezentacji; co więcej, żądają, by 
delegaci nie byli traktowani równorzędnie, uza-
sadniając to brakiem doświadczenia i zasobów 
po stronie nie-związkowej. 

Projekt ustawy zakłada, że pracodawcy pokry-
wają jedynie koszty szkolenia – związkowcy chcą, 
by opłacali także inne koszty związane z reprezen-
tacją pracowniczą, jak ekspertyzy, pomoc prawna 
itp. Sprzeciwiają się także ograniczeniu czasu, jakie 
związkowy delegat poświęca wyłącznie na kwestie 
związane z reprezentowaniem załogi – z 40 do 24 
godzin tygodniowo.

Niemcy 
Rada pracowników jest w Niemczech głów-

nym organem reprezentacji pracowniczej. Rady, 
wybierane spośród „szeregowych” pracowników, 
głosami załogi (z wyjątkiem kadry zarządzającej), 
nie są tworzone obligatoryjnie, lecz na wniosek 
zatrudnionych lub dowolnie licznego związku 
zawodowego. Procedura wyborów, zapisana w ko-
deksie pracy, jest uproszczona – tak, by rady mogły 
powstawać także w mniejszych zakładach (co naj-
mniej 5 etatowych pracowników uprawnionych do 
głosowania). 

Udział rad w zarządzaniu przedsiębior-
stwem jest znaczny. Choć nie mają prawa do 
strajków czy sygnowania układów zbiorowych, to 
oprócz prawa do konsultacji i informacji mają one 
udział w ustalaniu np. kwestii związanych z cza-
sem pracy, trybem wypłaty wynagrodzeń czy bhp, 
nie regulowanych przez np. układy zbiorowe – po-
przez podpisywanie wiążących pracodawcę poro-
zumień lub quasi-formalnych porozumień, oraz 
poprzez decyzje (dotyczą indywidualnych spraw 
pracowników i mają mniejszą „moc”). Dla określo-
nych zagadnień podpisanie porozumienia z radą 
jest w pewnym sensie obligatoryjne – jeśli nie uda 
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się go osiągnąć, decyzję podejmuje zakładowa komi-
sja arbitrażowa. Ponadto, układ zbiorowy może da-
wać radom prawo do podejmowania decyzji go uzu-
pełniających. Decentralizacja negocjacji w sprawach 
pracowniczych ma jednak swoje wady. Członkowie 
rad zgodnie (ok. 80 proc.) twierdzą, że możliwość re-
negocjowania w pewnym zakresie na poziomie rad 
uzgodnień sektorowych (dotyczących np. czasu pra-
cy), oznacza zbytnie wzmocnienie pracodawcy.

Członkowie rad mają chronione miejsca pra-
cy, a reprezentowanie pracowników wlicza się do 
czasu pracy. W zakładach zatrudniających powyżej 
200 osób tworzone są w radach także etaty, opłaca-
ne przez pracodawcę.

W Niemczech możliwe jest powoływanie 
rad także na poziomie całego przedsiębiorstwa 
(jeśli prowadzi ono kilka zakładów) oraz grupy 
przedsiębiorstw. Osobne rady pracowników po-
woływane być muszą w przypadku zatrudniania/
przeszkalania zawodowego określonej liczby mło-
dych pracowników. 

Nawet w przypadku Niemiec, gdzie zarówno 
biurokracja jak i ruch rad pracowniczych działają 
bardzo dobrze (choć widoczne są różnice między 
wschodnią a zachodnią częścią kraju), brak dokład-
niejszych danych na temat rad – co wynika z braku 
obowiązku zgłaszania ich powstania. Szacuje się, 
że rady powstały w przynajmniej ponad stu tysią-
cach zakładów (dane z 2002 r.). W niemal wszyst-
kich (95 proc.) zakładach zatrudniających powyżej 
500 pracowników utworzono rady, jednak są one 
rzadkie w firmach niewielkich (często rodzin-
nych), których jest w Niemczech dużo – dlatego 
łączny wynik 11 proc. prywatnych zakładów pracy, 
gdzie istnieją rady, jest mylący. Ponadto warto do-
dać, że w bardzo znacznej liczbie małych i średnich 
firm, gdzie nie ma rad, są jednocześnie podpisane 
układy zbiorowe. Łącznie swoich reprezentantów 
w postaci członków rad ma ok. połowa niemiec-
kich pracowników, choć widoczne są znaczne róż-
nice jeśli chodzi o poszczególne branże. Ok. poło-
wy członków rad należy jednocześnie do związków 
zawodowych – tendencja ta jest malejąca. Warto 
zwrócić uwagę na wysoką frekwencję w wyborach 
do rad, w których bierze udział średnio ok. 75 proc. 
uprawnionych. 

Cały system jest efektem długiej ewolucji 
relacji między pracownikami, związkami zawo-

dowymi i pracodawcami, i nie bywa raczej ostro 
kontestowany (badania wskazują, że w większych 
niemieckich firmach obecność i działalność rad 
zwiększyła ekonomiczną efektywność!), choć np. 
pracodawcy narzekają na uciążliwości związane 
z utrzymywaniem etatów osób oddelegowanych 
do pracy w radach. Pojawiają się już jednak także 
głosy, że w związku z bezrobociem, globalizacją 
i związanym z nią powszechnym dążeniem do 
„elastyczności”, konieczne będą reformy systemu 
reprezentacji pracowniczej. Pracownicy (i członko-
wie rad) są tym zmianom  raczej niechętni, a przy-
najmniej obawiają się zbytniego osłabienia ich siły, 
na korzyść pracodawców.

Ponadto, nawet w Niemczech powstawanie 
rad w nowych firmach, szczególnie w niektórych 
sektorach (np. sieci barów fast food, tzw. nowa eko-
nomia) bywa utrudniane.

Słowacja
Czechosłowacja była jednym z pierwszych 

krajów, gdzie wprowadzono rady pracowników 
– już w 1920 r. Ponownie wprowadzono je po woj-
nie, już w 1945 r. (dla przedsiębiorstw zatrudniają-
cych 3-20 osób – pełnomocników pracowniczych). 
Ich rola była podobna do tej, jaką dziś widzi się dla 
rad, czyli konsultacja, wgląd do dokumentów, np. 
płacowych itp. Niestety, stopniowo ruch rad był 
„przejmowany” przez związki, przy wsparciu pań-
stwa, aż do 1959 r., kiedy komunistyczne związki 
zostały jedynym reprezentantem pracowników.

Słowacki kodeks pracy z 2002 r. ponownie 
wprowadził obieralne rady pracowników oraz 
pełnomocników pracowniczych (w przedsię-
biorstwach zatrudniających 5-50 osób), w firmach 
pozbawionych związków zawodowych. Jego nowe-
lizacja z 2003 r. wprowadziła te instytucje także do 
przedsiębiorstw, gdzie związki zawodowe funkcjo-
nują. W ten sposób powstał dualistyczny system 
reprezentacji pracowniczej, w którym związki 
różnią się od rad wyłącznością na prawo do 
prowadzenia negocjacji zbiorowych. W praktyce 
jednak w danym przedsiębiorstwie najczęściej 
pracowników reprezentuje jedna z tych form.

Rady pełnią na Słowacji funkcję konsultacyj-
no-informacyjno-kontrolną. Mają udział w podej-
mowaniu decyzji tylko wtedy, gdy nie ma w firmie 
podpisanych układów zbiorowych. Przepisy mówią, 
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że pracodawca musi wspierać działanie rad „w mia-
rę możliwości”, za darmo, że ich członkowie są chro-
nieni przed zwolnieniem (także pół roku po zakoń-
czeniu kadencji), a za działania bezpośrednio zwią-
zane z zadaniami pracodawcy przysługuje im wyna-
grodzenie. 

Wybory do rad ogłaszane są, gdy ponad 10 
proc. pracowników zażąda tego na piśmie. Są tajne 
i bezpośrednie, a kandydatów wskazują pracow-
nicy (co najmniej 10 proc.) oraz związki zawodo-
we. Do ważności wyborów konieczny jest udział 
bezwzględnej większości uprawnionych – tak 
jak w wielu innych państwach, prawo głosu mają 
pracownicy powyżej pewnego stażu pracy w firmie, 
w tym przypadku wynosi on minimum 3 miesiące. 
Liczebność rady uzależniona jest od liczby pracow-
ników, choć jest tu zostawiony pewien margines 
swobody. Ustalana jest z pracodawcą (przez komi-
sję wyborczą składającą się z 3 do 7 sygnatariuszy 
wniosku o powołanie rady) przed wyborami; jeśli 
odpowiednia liczba osób nie jest wybrana także 
podczas drugiej rundy wyborów, rada nie powstaje, 
a następne wybory mogą się odbyć najwcześniej za 
rok. W mniejszych firmach pełnomocnicy wybie-
rani są w głosowaniu tajnym, większością głosów. 
Jeśli liczba pracowników spada poniżej 50, rada 
zostaje rozwiązana. 

Do czasu zwiększenia uprawnień rad zaintere-
sowanie ich zakładaniem było niewielkie. Trudno 
ocenić, jak wiele ich ostatecznie powstało, ze wzglę-
du na brak oficjalnych statystyk.

Słowenia
W Słowenii działalność rad pracowników ure-

gulowano już w 1993 r., na mocy ustawy o party-
cypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębior-
stwami. Drogę do przyjęcia takich przepisów 
utorowała słoweńska konstytucja z 1991 r., w któ-
rej zapisano, że prawo powinno tworzyć warun-
ki do udziału pracowników w zarządzaniu pod-
miotami komercyjnymi. 

Ustawa wprowadza podwójny system reprezen-
tacji pracowniczej, zbliżony do spotykanego w wielu 
innych krajach UE: zatrudnieni mają swojego przed-
stawiciela w zarządzie danego przedsiębiorstwa, 
a także radę pracowników (w mniejszych firmach 
– pełnomocnika), organ przedstawicielski, wyłonio-
ny w wyborach.

Rady pracowników, które powstają jedynie 
na poziomie całych przedsiębiorstw – a nie 
zakładów pracy – a także w instytucjach i przed-
siębiorstwach realizujących cele publiczne, mają 
prawo do podpisywania z pracodawcą porozu-
mień, jednak wyłącznie w sprawach, o których nie 
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rozstrzygają układy zbiorowe (jak warunki płacy), 
lecz dotyczących np. szczegółowych zasad par-
tycypacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ich 
tworzenie nie jest dla pracodawcy obowiązkowe 
– jest prawem pracowników. Powstanie rad moż-
liwe jest w przedsiębiorstwach zatrudniających co 
najmniej 20 osób posiadających czynne prawo 
wyborcze – w mniejszych firmach możliwy jest 
z kolei wybór pełnomocnika. Rady są kadencyjne 
(możliwa jest reelekcja), a ich liczebność zależy 
od wielkości przedsiębiorstwa; wybory – są bez-
pośrednie, tajne i finansowane przez pracodawcę. 
Nominacji kandydatów dokonują sami pra-
cownicy (liczba wymaganych podpisów zależna 
jest od skali zatrudnienia, jednak kandydat z co 
najmniej 50 głosami poparcia zostaje do wyborów 
zgłoszony automatycznie), oraz reprezentatywne 
związki zawodowe. W swoim regulaminie same 
rady mogą ustalić, że poszczególni ich członkowie 
będą zgłaszani i/lub wybierani przez określone 
grupy (np. kobiety, młodzi lub niepełnosprawni 
pracownicy) lub jednostki organizacyjne przed-
siębiorstwa. Dodatkowo, w przypadku grup 
przedsiębiorstw możliwe jest powstanie dla niej 
dodatkowej rady skupiającej wybranych członków 
poszczególnych rad.

Członkom rady przysługuje miesięcznie 5 
godzin płatnego zwolnienia na sesje rady oraz 3 
godziny na konsultacje z pracownikami, ponadto 
40 płatnych godzin rocznie na szkolenia. Są też po-
dobnie chronieni jak działacze związkowi, tj. przed 
zwolnieniem, zmianą stanowiska itp. Zależnie 
od wielkości zakładu, część członków rady może 
zostać częściowo lub całkowicie zwolniona ze swo-
ich normalnych obowiązków i oddelegowana do 
działalności na rzecz konsultacji i informowania 
pracowników. Koszty ich wynagrodzeń, jak i więk-
szość innych wydatków rad pracowników pokrywa 
pracodawca. 

Warto także dodać, że słoweńskie rady mają 
prawo zwoływania zgromadzeń pracowników – 
wszystkich zatrudnionych (oprócz kadry zarządza-
jącej), ew. poszczególnych jednostek organizacyj-
nych lub zajmujących się danym etapem produk-
cji. Takie zgromadzenia omawiają kwestie należące 
do kompetencji rad lub komitetów tematycznych, 
które rady mogą tworzyć. Ponadto, istnieje zapis, 
że pracodawca musi dołożyć wszelkich starań, by 
uwzględnić zdanie rad w obszarach, które wymagają 
konsultacji. Spory pomiędzy pracodawcą a radami 
rozstrzygane są przez arbitraż (możliwe jest powoła-
nie w tym celu stałej komisji).
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Węgry 
Na Węgrzech sytuacja rad pracowniczych jest 

pod kilkoma względami znacznie odmienna od 
panującej w Polsce (głównie jeśli chodzi o czas obo-
wiązywania przepisów ich dotyczących), ale jedno-
cześnie może służyć jako źródło cennych lekcji.

Chęć reformowania społeczeństwa i gospo-
darki na wzór krajów zachodnich, a także silny 
konflikt między licznymi, zarówno „nowymi”, 
jak i post-socjalistycznymi związkami zawodo-
wymi, które m.in. chciały być traktowane jako 
przedstawiciele całych załóg przedsiębiorstw 
(podczas gdy tamtejszy Trybunał Konstytucyjny 
skłaniał się do wykładni, że reprezentują one 
jedynie swoich członków), spowodowały, że już 
w 1992 r. w Kodeksie Pracy wprowadzono podwójny 
system reprezentacji pracowniczej, wzorowany na 
niemieckim. Rady pracownicze miały stanowić 
odpowiedź na fragmentaryzację ruchu związko-
wego i kryzys jego legitymizacji, a nawet na po-
ziomie przedsiębiorstw przejąć znaczną część jego 
tradycyjnych kompetencji, choć w ostatecznym, 
kompromisowym kształcie przepisy tworzą raczej 
system „równoległych” instytucji, o częściowo du-
blujących się kompetencjach w zakresie informacji 
i konsultacji. 

Doświadczenia z tym systemem są dwuznacz-
ne. Liczba utworzonych rad bardzo różni się w 
zależności od wielkości przedsiębiorstwa, jego 
struktury własności i siły związków. Znacznie 
częściej rady powstały w dużych, państwowych 
lub niedawno sprywatyzowanych przedsiębior-
stwach, w których związki były silne – dodat-
kowo je wzmacniając, podczas gdy prawie ich nie 
ma w zakładach, gdzie nie istnieją także związki. 
Do rad w większości wybierano działaczy związko-
wych – w niedawnych badaniach jedynie 10 proc. 
z nich uznało się za niezależne od związków zawo-
dowych. Warto jednocześnie podkreślić, że aż 42 
proc. węgierskich pracodawców, którzy odpowie-
dzieli na pytania zadane podczas dużych badań 
ankietowych, uznało rady za lepszego niż związki 
partnera w konsultacjach. 

Węgierskie badania sugerują, że nakła-
dający się w tym kraju system reprezentacji 
pracowniczej prowadzi raczej do konkurencji 
niż wspólnego działania na rzecz wszystkich 
zatrudnionych. Badacze zwracają także uwagę, 

że działalność rad często jest chaotyczna, nie 
zinstytucjonalizowana (duży udział komunikacji 
werbalnej z pracodawcą, nieregularne spotkania), 
co osłabia tę formę dialogu. Jest ona jednak i tak 
silniejsza niż w krajach, gdzie związki nie mają tak 
dużego wpływu na rady (których jest na Węgrzech 
w sumie dość sporo, szczególnie na tle innych kra-
jów regionu – co najmniej 1300), lecz ignorują je 
lub wręcz zwalczają. 

Niestety, na skuteczności i wiarygodności 
rad bardzo zaciążyło to, że stały się politycznym 
zakładnikiem rozmaitych walk najważniejszych 
partnerów społecznych (związki, pracodawcy, wła-
dze). Kolejne rządy próbowały na różne sposoby 
zmieniać układ sił pomiędzy radami a związka-
mi, choć trzeba przyznać, że praktyczne skutki 
tych działań były dość ograniczone, aż do czasu 
przyznania praw do informacji i konsultacji także 
związkom, co dodatkowo zamazało role obu insty-
tucji. Spór w tej sprawie nadal trwa, zgłaszane są 
kolejne postulaty obu stron.

Wielka Brytania
Dyrektywa zostawia pewną swobodę co do 

mechanizmów konsultacyjnych, pod warunkiem, 
że prowadzą one do realizacji jej celów. Z tej możli-
wości skorzystał ustawodawca w Wielkiej Brytanii, 
którego intencją było takie wdrożenie zapisów Dy-
rektywy, aby nie była ona zagrożeniem dla już ist-
niejących, dobrze funkcjonujących, dobrowolnych 
mechanizmów konsultacji – oraz aby pozostało 
dużo swobody dla opracowywania nowych rozwią-
zań, najodpowiedniejszych w danych warunkach. 

Dlatego brytyjska ustawa, zakładająca wpro-
wadzenie mechanizmów informacji i konsultacji 
wyłącznie w przedsiębiorstwach zatrudniających 
powyżej 50 pracowników, nie zawiera „sztywnych” 
reguł co do zasad bieżącego informowania pra-
cowników – zostają one sformułowane dopiero 
po złożeniu formalnego, pisemnego wniosku 
o porozumienie w sprawie informacji i konsul-
tacji w przedsiębiorstwie, sygnowanego przez co 
najmniej 10 proc. zatrudnionych (minimalnie 
15, maksymalnie – 2500 osób; to, czy w ten limit 
włączane są osoby nie zatrudnione na cały etat, 
zależy od pracodawcy) lub kiedy z taką inicjatywą 
wyjdzie pracodawca. Wnioski powinny być podpi-
sane, jednak w przypadkach, gdy ich inicjatorzy 

Kilka lekcji z Europy
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wolą pozostać anonimowi, istnieje możliwość 
przesłania ich nie bezpośrednio pracodawcy, ale na 
adres Centralnego Komitetu Arbitrażowego (Central 
Arbitration Committee, CAC), którego statutową rolą 
jest pośredniczenie między pracodawcami a pra-
cownikami. 

W osiągniętym porozumieniu określony jest 
tryb konsultacji (poprzez przedstawicieli pracowni-
ków, bezpośrednio lub oba typy jednocześnie; możli-
we jest też powstawanie rad czy wspólnych komitetów 
– przepisy zostawiają tu bardzo dużo swobody), jego 
zakres, częstotliwość itp. Możliwe są także osobne 
porozumienia dla np. poszczególnych działów firmy. 
Niemożność osiągnięcia porozumienia sprawia, że 

dla konsultacji obowiązują zasady ogólne, zawarte 
w ustawie o informowaniu i konsultacjach z pracow-
nikami, opartej na Dyrektywie. Warto wspomnieć, że 
w firmach, gdzie istnieją już mechanizmy konsulta-
cji, opracowanie nowego porozumienia w tej sprawie 
wymaga pisemnego wniosku popartego przez co 
najmniej 40 proc. zatrudnionych (jeśli wniosek złoży 
więcej niż 10 proc., pracodawca może zorganizować 
referendum, podczas którego obowiązuje wspomnia-
ny próg 40 proc.). 

Jeśli ponad 20 pracowników ma zostać zwol-
nionych lub planowane są przekształcenia wła-
snościowe w firmie, pracodawca ma obowiązek 
informować przedstawicieli pracowników. Rów-
nież znaczne zmiany w warunkach wynagrodze-
nia muszą być konsultowane z pracownikami, 
których mają dotknąć, zgłoszone z odpowied-
nim wyprzedzeniem (co najmniej 60 dni) i for-
malnie uzasadnione. Pracodawca może o tych 
planach poinformować także związki lub przed-
stawicieli pracowników. Złamanie przepisów do-
tyczących konsultacji zgłaszane jest CAC. Jeśli skar-
ga zostanie podtrzymana, a pracodawca nie zmieni 
swojego postępowania, Naczelny Sąd Pracy (Employ-
ment Appeals Tribunal) może na niego nałożyć karę 
w wysokości do 75 tys. funtów.

Pracownicy i pracodawcy zainteresowani 
sprawą konsultacji w zakładzie pracy, dotyczą-
cych ich przepisów itp. mogą liczyć na wsparcie 
licznych instytucji publicznych, jak np. ACAS 
(Advisory, Conciliation and Arbitration Service) oraz od-
woływać się do zbiorów rozmaitych wytycznych 
i tzw. dobrych praktyk (np. stworzonych przez 
ACAS). 

Przepisy brytyjskie, w odróżnieniu od polskich, 
jasno określają, że wymogi konsultacji z pracownika-
mi dotyczą wszelkiego rodzaju podmiotów prowa-
dzących jakąkolwiek działalność gospodarczą.

Michał Sobczyk
Instytut Spraw Obywatelskich
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I.  Stanowisko Instytutu Spraw Obywatelskich, 
 przesłane do stosownej agendy Unii Europejskiej
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Poland, Łódź, 20.06.2006 r. 

Ms. Lenia Samuel
Deputy Director General
Directorate-General 
For Employment, Social Affairs 
and Equal Opportunities
B-1049 Bruxelles

Dear Madam,

The Civil Affairs Institute (ISO) is a non-governmental non-profit organization of a foundation sta-
tus – independent, not linked to any political power or group of interest. The Institute is an example of 
reseach&educational organization of a „think tank” type. The objective of the Institute is to provide with 
knowledge that would enable citizens of Poland to solve current and future problems that effect what is 
broadly understood as the quality of everyday life. Programmes of the Institute oscillate around widely 
defined education, labour law and social affairs.

In the scope of its activity, the Institute monitors the process of implementation within the borders 
of Poland the Directive of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 (2002/14/EC) 
establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community. 
Therefore, we would like to inform about our anxiety over the procedure of passing the act by the Polish 
parliament and over implementation of statutory provisions precluding development of work councils in 
majority of undertakings in Poland.

Aneks

ANEKS
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The draft of the act was negotiated between employers’ organizations and major labour unions. The 
government and the parliament reduced their role to patronizing the social dialogue. The reluctance of 
management to allow labour to information about company’s functioning is understood and does not re-
quire any further explanations from our side. Unfortunately, also labour unions (the biggest headquarters 
in particular) were driven by prejudice towards works councils. Firstly, there was anxiety that the establish-
ment of works councils would discourage the establishment of labour unions in those undertakings, where 
unions do not exist. In Poland only 17% of employees are united in labour unions, which mainly function 
in state-owned and ex-state-owned privatized companies. As the result, the significant majority of employ-
ees within the private sector is not protected. Secondly, unions were afraid that the establishment of works 
councils would empower employer to win against each other two employees’ representations*.

In view of  the foregoing, labour unions and employers decided to conclude an agreement, under 
which in exchange for the right to nominate members of  work councils by labour unions in those compa-
nies, where labour unions exist, unions agreed to support provisions restricting the establishment of work 
council in that majority of companies, where labours do not exist. Such barrier is formed by a condition 
requiring a proposal signed by 10% of the establishment’s employees to establish a work council. Such 
provisions will effectively impede the establishment of councils due to apprehensions over aggressive em-
ployers’ reaction, as it happened with founders of labour unions. Moreover, it will be difficult to collect 
10% of signatures of support for work councils’ establishment, since such concept is currently completely 
unknown within establishments. In cases of undertakings acting in many locations of the country, the di-
vision of staff will impede collection of the necessary number of signatures, especially since the Polish act 
didn’t introduce, as the Directive did, establishment of councils in branches of the same undertaking.  

We believe that in current shape the act is not the realisation of the directive. Our opinion is that in 
the aftermath of the formed provisions, the number of established councils within undertakings where 
labours do not exist will be inappreciable and the employees’ right to knowledge about the condition of 
their undertaking will not be secured. The shape of the act is a compromise between particular interests of 
management and labour unions. The Institute will monitor the process of establishment of work councils 
within Poland and will prepare an independent report on this matter, which we would like to present to the 
Commission by the end of 2006. So as to better prepare ourselves for such task, we would be grateful for 
presenting us with knowledge about solutions applied in European countries and for regular information 
on all features of the directive, including correspondence of the Polish government.

Rafał Górski
Director The Civil Affairs Institute

 * As for the Institute, both arguments are groundless. The first one because unions haven’t been capable of acting effectively in private sector beyond ex-state-owned 

establishments over many years and nothing indicates that they would change their passive stance. Therefore, work councils are needed by employees. The second 

argument is groundless as work councils will only have the competence to consult and to inform. It will be still unions holding the monopoly to negotiate salaries or 

group redundancy. Assuming, however,  that some councils would usurp additional competences, it has to be pointed that in those establishments where employees 

have been represented for long by labour unions, as a rule there are more than one of those unions. Therefore, adding yet one more body will not alter “the quality” of 

employees’ representation before employer, although can shift the work comfort of a union’s activist. 
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Polski przekład tekstu:

Instytut Spraw Obywatelskich (ISO) jest poza-
rządową organizacją non-profit o statusie fundacji –  
niezależną, niezwiązaną z żadną siłą polityczną i gru-
pą interesu. Instytut jest przykładem organizacji ba-
dawczo-edukacyjnej w rodzaju „think tank”. Celem 
Instytutu jest zapewnienie wiedzy, która pozwoliła-
by obywatelom Polski rozwiązywać bieżące i przyszłe 
problemy mające wpływ na szeroko rozumianą ja-
kość ich codziennego życia. Programy Instytutu oscy-
lują wokół szeroko rozumianej edukacji, prawa pracy 
i polityki społecznej.

W ramach swojej działalności Instytut zajmuje 
się monitorowaniem procesu wdrożenia na terenie 
Polski dyrektywy Komisji Europejskiej nr 2002/14/
EC w sprawie informowania pracowników i konsul-
towania z nimi decyzji. W związku z tym chcemy 
poinformować o naszym niepokoju związanym 
z procedurą uchwalania ustawy przez polski parla-
ment oraz wprowadzeniem zapisów uniemożliwiają-
cych rozwój rad pracowniczych w większości przedsię-
biorstw w Polsce.

Otóż projekt ustawy został wynegocjowany 
pomiędzy organizacjami pracodawców a głównymi 
centralami związkowymi. Rząd i parlament ograniczy-
ły swoją rolę do funkcji patrona dialogu społecznego. 
Niechęć pracodawców do dopuszczenia pracowników 
do informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest 
zrozumiała i nie wymaga z naszej strony dodatkowych 
objaśnień. Niestety, także strona związkowa (szczegól-
nie duże centrale związkowe) kierowała się uprzedze-
niami do rad pracowników. Po pierwsze, obawiano się, 
iż utworzenie rad pracowniczych zniechęci do tworze-
nia związków zawodowych w tych przedsiębiorstwach, 
w których związki nie działają. W Polsce tylko 17% 
ogółu zatrudnionych jest zrzeszonych w związkach 
zawodowych, działających głównie w państwowych 
i byłych państwowych, sprywatyzowanych firmach. 
Ogromna większość pracowników sektora prywatnego 
nie jest więc chroniona. Po drugie, związki obawiały 

się, że utworzenie rad pozwoli pracodawcy wygrywać 
przeciwko sobie dwie reprezentacje pracowników*.

W związku z powyższym związki zawodowe 
i pracodawcy zdecydowali się na zawarcie porozumie-
nia, w wyniku którego w zamian za prawo do nomino-
wania członków rad przez związki zawodowe w tych 
firmach, w których związki działają związki, zgodziły 
się na poparcie zapisów w ustawie, ograniczających 
powstawanie rad w tej większości firm, w której związ-
ki nie działają. Taką barierą jest warunek utworzenia 
rady w postaci wniosku podpisanego przez 10% za-
trudnionych w danym przedsiębiorstwie. Zapis ten 
skutecznie zahamuje powstawanie rad z powodu obaw 
przed agresywną reakcją pracodawców, tak jak ma to 
miejsce w przypadku założycieli związków zawodo-
wych. Ponadto bardzo trudno będzie zgromadzić 10% 
podpisów poparcia dla powstania rady, skoro idea ta 
jest obecnie w zakładach pracy całkowicie nieznana. 
W przypadkach firm funkcjonujących w wielu 
miejscach w kraju, rozczłonkowanie załogi będzie 
utrudniało zebranie wymaganej liczby podpisów, tym 
bardziej, że ustawa polska nie wprowadziła w ślad za 
Dyrektywą tworzenie rad pracowniczych w oddzia-
łach tego samego przedsiębiorstwa. 

Uważamy, że ustawa w obecnym kształcie nie 
jest realizacją Dyrektywy. Naszym zdaniem, w wy-
niku poczynionych zapisów liczba powołanych rad 
w przedsiębiorstwach, w których związki nie działają, 
będzie znikoma a prawo pracowników do wiedzy na 
temat kondycji swojego przedsiębiorstwa nie będzie 
zagwarantowane. Kształt ustawy jest kompromisem 
pomiędzy partykularnymi interesami pracodawców 
i związków zawodowych. Instytut będzie monitoro-
wał proces powstawania rad w Polsce i przygotuje na 
ten temat niezależny raport, który będziemy chcieli 
przedstawić Komisji do końca 2006. Celem lepszego 
przygotowania się do tego zadania bylibyśmy wdzięcz-
ni za przedstawienie nam wiedzy na temat rozwiązań 
w poszczególnych krajach unijnych i stałego informo-
wania o wszystkich aspektach związanych z dyrekty-
wą, w tym o korespondencji rządu polskiego.

* Oba argumenty zdaniem Instytutu są bezzasadne. Pierwszy, bowiem związki nie potrafiły przez wiele lat zaistnieć w sektorze prywatnym poza byłymi państwowymi 

przedsiębiorstwami i nic nie wskazuje na to, by zmieniły swoją pasywną postawę. Dlatego rady są potrzebne pracownikom. Drugi argument jest bezpodstawny, bowiem 

rady mają mieć wyłącznie kompetencje konsultacyjno-informacyjne. To związki nadal będą miały monopol na negocjacje w sprawie płac lub zwolnień grupowych. 

Zakładając jednak, iż niektóre rady zechciałyby uzurpować sobie dodatkowe kompetencje, wskazać należy na to, iż w tych zakładach, gdzie pracownicy są od dawna 

reprezentowani przez związki zawodowe, związków tych jest z reguły więcej niż jeden. Dodanie  kolejnego podmiotu nie zmieni więc „jakości” reprezentacji pracowni-

czej wobec pracodawcy, chociaż zmienić może komfort pracy działacza związkowego.

Aneks
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II. Pismo Instytutu Spraw Obywatelskich do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą 
o przygotowanie skargi konstytucyjnej ws. ustawy o informowaniu pracowników 
i konsultacjach z nimi
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Łódź, 26 lutego 2007 r.

Pan prof. Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Szanowny Panie Profesorze,

Instytut Spraw Obywatelskich zwraca się do 
Pana Profesora z wnioskiem o wniesienie do Trybu-
nału Konstytucyjnego skargi konstytucyjnej o zgod-
ność artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 
r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu 
z nimi konsultacji z artykułem 32 Konstytucji Rzecz-
pospolitej Polskiej.

A. Odpowiedzialność członków rad pracow-
ników za ujawnienie informacji poufnej

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowa-
niu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsul-
tacji (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r., określana dalej 
skrótem u.i.p.p.k) powołuje do życia w zakładach 
pracy rady pracowników. Ich zadaniem jest anali-
za informacji przekazanych przez przedsiębiorcę 
w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej 
pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakre-
sie zmian (art. 13 ust. 1 pkt. 1-3 ww. ustawy). Praco-
dawca jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji 
z Radą w powyższym zakresie. Ponieważ członkowie 
rady pracowników są uprawnieni do wglądu w kry-
tyczne dla działalności gospodarczej przedsiębior-
stwa informacje, Ustawodawca w art. 19 ust. 2 stano-

wi, iż członek rady, który ujawni informacje zastrze-
żone przez pracodawcę, odpowiada karnie. Analizu-
jąc zapis artykułu 19 ust. 2 ww. ustawy należy zwró-
cić uwagę, iż dla zaistnienia naruszenia prawa nie 
jest konieczny skutek w postaci wyrządzenia szkody 
przedsiębiorstwu. 

B. Odpowiedzialność członków rad nad-
zorczych za ujawnienie informacji poufnej

W przypadku członków rad nadzorczych 
spółek prawa handlowego odpowiedzialność za 
ujawnienie poufnych informacji przedsiębiorstwa 
regulują inne przepisy. Na wstępie należy zauwa-
żyć, iż kodeks spółek handlowych nie nakłada na 
członków rad nadzorczych obowiązku zachowania 
tajemnic spółki w poufności. Obowiązku tego nie 
nakłada także kodeks pracy, bowiem członkowie 
rad nadzorczych nie podlegają jego zapisom. 
Przepis artykułu 23. ust. 1 ustawy o zwalczeniu 
nieuczciwej konkurencji oraz  artykuł 266 § 1 ko-
deksu karnego penalizują ujawnienie informacji 
poufnej, jednakże warunkują ściganie jej ujaw-
nienia od precyzyjnie określonego obowiązku 
wynikającego bądź z ustawy, bądź z przyjętego 
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na siebie zobowiązania. Jak stwierdzono powyżej, 
kodeks spółek handlowych nie nakłada takiego 
obowiązku na członka rady nadzorczej. Natomiast 
przyjęcie na siebie zobowiązania do nieujawnia-
nia informacji poufnej może wynikać z umowy 
cywilnej w przypadku świadczenia usług na rzecz 
przedsiębiorcy, co nie dotyczy jednak członków 
rady nadzorczej. Tak więc, jedynymi artykułami, 
które mogą stanowić podstawę ścigania członka 
rady nadzorczej, który ujawnił informację krytycz-
ną dla prowadzenia działalności gospodarczej, są 
artykuły 585 kodeksu spółek handlowych oraz 296 
kodeksu karnego. 

B.1. Odpowiedzialność z art. 296 kk (daw-
niej art.1 ustawy o ochronie obrotu gospo-
darczego)

Poza sporem pozostaje tak w doktrynie, jak 
i w świetle orzecznictwa, iż warunkiem ścigania 
z art. 296 kk może być tylko takie działanie, któ-
rego skutkiem jest znaczna szkoda majątkowa. 
Przemawia za tym § 4 powyższego artykułu, uwal-
niający od odpowiedzialności osobę, która przed 
wszczęciem postępowania karnego naprawiła 
w całości wyrządzoną szkodę. Oznacza to, że samo 
działanie zmierzające do wyrządzenia szkody, 
która została naprawiona, nie podlega penalizacji. 
Ponadto zastanowić się należy, czy w związku z art. 
296 będzie miał zastosowanie art.13 § 1 kk penalizu-
jący usiłowanie popełnienia przestępstwa, bowiem 
wówczas ustawodawca dopuściłby do nierównego 
traktowania sprawcy, któremu nie powiodło się 
osiągnięcie zamierzonego rezultatu w porównaniu 
do sprawcy, który naprawił wyrządzoną szkodę, 
gdyż nie miałby on prawnej możliwości uniknięcia 
kary poprzez zadośćuczynienie, tylko dlatego, że 
osoba taka wykazała się mniejszą skutecznością 
(czytaj: przebiegłością) w dokonywaniu przestęp-
stwa.   Zasadność argumentacji w sprawie powiąza-
nia art. 13 § 1 z art. 296 kk umacniałaby pogląd, iż 
warunkiem odpowiedzialności karnej z art. 296 kk 
musi być wyrządzenie szkody. W wyroku z dnia 3 
lutego 2005 r. sygn. III KK 339/04 Sąd Najwyższy 
ugruntował ten pogląd stwierdzając, iż „warunkiem 
przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej za przestęp-
stwo nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym, określone 
w art. 296 § 1 k.k., jest wykazanie, że swoim zachowaniem 

wypełniającym znamiona czynu doprowadził do skutku w 
postaci znacznej szkody majątkowej”. Wymaga zaznacze-
nia, że członek rady pracowników ścigany będzie za 
ujawnienie informacji poufnej bez udowodnienia 
mu szkody powstałej w wyniku takiego czynu.

Dla dalszej analizy odpowiedzialności człon-
ków rady nadzorczej na podstawie artykułu 296 
kk pomocne jest poczynienie, w ślad za Sądem 
Najwyższym (wyrok z 11 grudnia 1998 III KKN 
461/98) następujących ustaleń:

1.  czy konkretne osoby dopuściły się zaniedba-
nia obowiązków bądź nadużycia (przekro-
czenia) uprawnień,

2.  czy to właśnie działanie wyrządziło szkodę 
(udowodnienie związku przyczynowego),

3.  jaka jest wysokość szkody wyrządzonej tym 
właśnie działaniem.

ad. 1
Istnieją wątpliwości w doktrynie, czy człon-

kowie rady nadzorczej powinni odpowiadać za 
ujawnienie informacji poufnej na podstawie art. 296 
kk. Oktawia Górniok w artykule „Z problematyki 
odpowiedzialności karnej członków rady nadzor-
czej spółki akcyjnej”, opublikowanym w „Przeglą-
dzie Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 2001/6/2 
stwierdza, iż „Można jednak zarówno w kompetencjach 
fakultatywnie udzielonych radzie nadzorczej [spółki ka-
pitałowej] w statucie, jak i ustanowionych w samym Ksh 
dopatrzyć się [...] znamienia »zajmowania się« mianowicie 
wpływania na rozstrzygnięcia. [...]. Taka wykładnia po-
zwala zaliczyć do kręgu podmiotu przestępstwa z art. 296 kk 
członków rady nadzorczej spółek kapitałowych”. Dotyczyć 
to jednak może tylko takich interesów spółki, na 
które wpływ przyznaje radzie ustawodawstwo lub 
akty wewnętrzne spółki, czyli np. kwestii zatrudnie-
nia członków zarządu, wyboru biegłego rewidenta 
lub zgody na zaciągnięcie przez zarząd zobowią-
zań, których wartość przekracza ustalone umową 
lub statutem limity.  W uchwale z dnia 21 czerwca 
1995 r. I KZP 22/95 Sąd Najwyższy definiuje, iż 
„przez »zajmowanie się sprawami majątkowymi« należy 
rozumieć taką sytuację, w której sprawca jest zobowiązany lub 
uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących majątku 
jednego z wymienionych w art. 1 § 1 cyt. ustawy podmiotów”. 
W związku z powyższym nie każde ujawnienie 
informacji poufnej przez członka rady nadzorczej 
może być ścigane z art. 296 kk.
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ad. 2
W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 

2000 sygn. SN V KKN 557/99 stwierdza się, iż 
„w wypadku, gdy sprawca zrealizował znamię czynności 
sprawczej przez działanie, konieczne jest ustalenie związku 
przyczynowego”. Jeszcze mocniej Sąd Najwyższy pod-
kreślił tę konieczność w uchwale z dnia 21 czerwca 
1995 sygn. I KZP 22/95: „Pomiędzy działaniem sprawcy 
a zaistnieniem szkody w rozumieniu art. 1 § 1 cyt. ustawy 
musi, oczywiście, zachodzić bezpośredni związek przyczyno-
wo-skutkowy. O związku przyczynowym pomiędzy zacho-
waniem sprawcy a wyrządzeniem szkody w postaci utraty 
spodziewanego zysku może być mowa tylko wówczas, gdyby 
zostało udowodnione, że zysk ten byłby niewątpliwie osią-
gnięty, gdy sprawca nie nadużył swoich uprawnień lub też 
dopełnił ciążący na nim obowiązek w zakresie powierzonych 
mu praw majątkowych, to znaczy nie postąpił inaczej niż 
był zobowiązany”. W świetle powyższych wymagań 
dotyczących dowodu w zakresie związku przyczy-
nowo-skutkowego pomiędzy ujawnieniem infor-
macji poufnej a poniesioną przez przedsiębiorcę 
szkodą, należy stwierdzić, iż w wielu przypadkach 
przeprowadzenie takiego dowodu nie jest możliwe. 
Na przykład, ujawnienie konkurentowi źródeł tań-
szego zaopatrzenia w surowce nie wpłynie na stronę 
kosztową poszkodowanego przedsiębiorcy – co naj-
wyżej można przypuszczać, iż konkurent w wyniku 
niższych kosztów produkcji obniży cenę na swoje 
towary i zwiększając w ten sposób swoją sprzedaż 
doprowadzi do zmniejszenia udziału w rynku po-
szkodowanego przedsiębiorcy. Niestety, z racji wie-
lości czynników wpływających na dynamikę ryn-
kową praktycznie niemożliwe jest udowodnienie 
bezpośredniego związku pomiędzy ujawnieniem 
źródeł tańszego zaopatrzenia a zmniejszeniem 
przychodów. Co więcej, w przypadku gdyby kon-
kurent po pozyskaniu tańszego zaopatrzenia nie 
obniżył cen swoich produktów, tylko zwiększałby 
zysk wypłacany następnie swoim właścicielom 
w formie dywidendy, pokrzywdzony przedsiębior-
ca (spółka) nie poniosłaby jakiejkolwiek szkody. 
Tak więc konieczność przeprowadzenia dowodu 
na zaistnienie związku przyczynowo-skutkowego 
w przypadku ujawnienia informacji poufnej przez 
członka rady nadzorczej oznacza uprzywilejowane 
traktowanie takiej osoby w porównaniu do członka 
rady pracowników.

ad. 3
Warunkiem penalizacji z art. 296 kk jest zaist-

nienie szkody „znacznej”. Termin ten definiuje art. 
115 §§ 5 i 7 kk stwierdzając, iż jest to 200-krotność 
najniższej płacy. Takie określenie szkody implikuje 
generalnie konieczność oszacowania jej w licz-
bach bezwzględnych, aby artykuł 296 mógł być 
podstawą ścigania. Cytowana już uchwała Sądu 
Najwyższego z dnia 21 czerwca 1995 sygn. I KZP 
22/95 w rozumieniu terminu „szkoda” odsyła do 
prawa cywilnego, stwierdzając m.in.: „W znaczeniu 
specjalistycznym (obok np. potocznego) pojęciem »szkody« 
posługuje się przede wszystkim prawo cywilne, dla którego 
szkodą jest zarówno uszczerbek w majątku, obejmujący 
stratę (damnum emergens), polegającą na zmniejszeniu się 
jego aktywów przez ubytek, utratę lub zniszczenie poszcze-
gólnych jego składników albo na zwiększeniu się pasywów, 
jak i utratę spodziewanych korzyści (lucrum cessans), czyli 
udaremnienie zwiększenia się istniejącego majątku. [...] 
Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego [...], uchwalona w 
celu zwalczania patologicznych zjawisk w tym obrocie, przy-
stosowuje przepisy prawa karnego do warunków gospodarki 
rynkowej i dlatego pojęcie szkody majątkowej w rozumieniu 
art. 1 § 1 tej ustawy nie może prowadzić do innej wykładni 
niż wynikająca z unormowania w przepisach prawa cywil-
nego (art. 361 § 1 k.c.). Przepis art. 1 cyt. ustawy dotyczy 
zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością 
gospodarczą wymienionych w nim podmiotów, a tym 
samym – w określonym zakresie – chroni działalność, do 
której mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego. W tych 
warunkach pojęcie »szkody« nie może znaczyć co innego 
w prawie karnym, a co innego w prawie cywilnym. Użyte 
w art. 1 § 1 cyt. ustawy określenie »szkoda majątkowa« 
precyzyjnie określa o jaką szkodę chodzi, wyraźnie wska-
zując na jej charakter. [...] Prawo cywilne w art. 361 § 2 
k.c. posługuje się tylko pojęciem »szkody«, ograniczając ją 
właśnie do kwestii majątkowych. Jeśli określona w art. 1 
§ 1 cyt. ustawy szkoda ma charakter majątkowy, to znaczy 
taki, jak w rozumieniu prawa cywilnego, a więc odnosi się 
zarówno do strat poniesionych w sferze materialnej, jak i do 
utraty spodziewanych korzyści”. Zauważmy, że przywo-
łanie przez Sąd Najwyższy terminów bilansowych 
(aktywa i pasywa) wskazuje na ustawę o rachunko-
wości jako płaszczyznę oceny zaistniałej szkody. 
Także ustawodawca we wskazanym w uchwale 
artykule 361 kc regulując zasady odszkodowawcze 
może mieć na uwadze jedynie wymierną szkodę. 
Codzienna praktyka życia gospodarczego pełna 
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jest przypadków, w których realne szkody wymyka-
ją się ustalonym przez ustawodawcę i orzecznictwo 
standardom dowodowym. W przypadku ujaw-
nienia konkurentowi informacji o kluczowych 
pracownikach przedsiębiorcy, w tym ich wynagro-
dzeniach celem doprowadzenia do zmiany praco-
dawcy poprzez zaoferowanie lepszych warunków 
zatrudnienia, udowodnienie wymiernej szkody 
może być możliwe jedynie w zakresie dodatkowych 
kosztów na rekrutację i szkolenia, które nie muszą 
przekroczyć 200-krotności najniższej płacy. Realną 
szkodą będzie niemożność wykorzystania rzetel-
ności i kreatywności dotychczasowych pracowni-
ków w dynamicznych warunkach rynkowych, to 
jest zapewnienie najbardziej efektywnej reakcji na 
wydarzenia ekonomiczne, które w dacie udowod-
nionego ujawnienia informacji poufnej nie mogą 
być znane. Tego rodzaju szkód nie można ująć 
stosując zasady ustawy o rachunkowości, ani nawet 
zdroworozsądkowe oszacowania. Tak więc członek 
rady nadzorczej w przypadku, gdy nie jest możliwe 
ujęcie realnej szkody w liczbach bezwzględnych nie 
może zostać ukarany, natomiast członek rady pra-
cowników za ujawnienie takiej samej informacji 
poufnej podlega ściganiu.

Podsumowując dyskusję w sprawie odpo-
wiedzialności z tytułu artykułu 296 kk należy za-
uważyć, iż nawet w przypadku wykazania związku 
przyczynowo-skutkowego ujawnienia informacji 
z zaistniałą szkodą oraz oszacowania jej w liczbach 
bezwzględnych członek rady nadzorczej odpowia-
dać będzie tylko w przypadku przekroczenia 200-
krotności płacy minimalnej, natomiast członek 
rady pracowników także w tych okolicznościach, 
w których ściganie członka rady nadzorczej będzie 
niedopuszczalne.

B.2. Odpowiedzialność z art. 585 ksh (daw-
niej 300 kh).

Na wstępie analizy art. 585 ksh jako podsta-
wy ścigania ujawnienia informacji poufnej przez 
członka rady nadzorczej spółki prawa handlowego 
należy podkreślić, iż tak doktryna, jak i orzecznic-
two kwalifikują przestępstwa z tego artykułu jako 
umyślne (patrz wyrok SN z dnia 26 października 
2000 r. V KKN 226/98). Jerzy Duży w publikacji pt. 
„Wina sprawcy przestępstwa działania na szkodę 

spółek kapitałowych” zamieszczonej w periodyku 
„Prokuratura i Prawo” nr 2001/12/135 stwierdza, iż 
„gdyby sprawca nie chciał korzyści dla siebie i przyświecał 
mu tylko interes spółki, a zaniedbał powinności przewi-
dywania negatywnych następstw swojego czynu, wówczas 
można by przypisać mu tylko winę nieumyślną, pozostającą 
poza zakresem karalności przestępstwa z art. 585 k.s.h.”. 
W związku z powyższym, wobec niedoskonałości 
artykułu 296 kk jako podstawy ścigania członka 
rady nadzorczej za ujawnienie informacji poufnej, 
powstaje pytanie, na jakiej podstawie osoba taka 
w świetle analizy przedstawionej w punkcie B.1.ad.1 
powyżej ma odpowiadać za swój czyn popełniony 
nieumyślnie tak, jak ma to miejsce w przypadku 
członka rady pracowników?

Kluczowym terminem dla analizy odpo-
wiedzialności karnej członka rady nadzorczej za 
ujawnienie informacji poufnej z artykułu 585 ksh 
(wcześniej art. 300 kodeksu handlowego) jest użyty 
w tym artykule przez ustawodawcę termin „działa-
nie na szkodę”. Tak doktryna, jak i orzecznictwo 
zgodne są w tym, iż zaistnienie szkody nie jest wa-
runkiem zaistnienia przestępstwa z tego artykułu, 
natomiast wskazuje się na wymagany skutek jakim 
jest zagrożenie interesów spółki. Piotr Kardas 
w periodyku „Państwo i Prawo” nr 2006/6/58 
w artykule „Działanie na szkodę spółki – konkretne 
czy abstrakcyjne narażenie na niebezpieczeństwo” 
stwierdza: „Przepis art. 585 k.s.h. statuuje typ przestępstwa 
materialnego z konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo. 
Przesądza to, że dla realizacji znamion tego przestępstwa 
konieczne jest wykazanie, iż zachowanie sprawcy (działanie 
lub zaniechanie) prowadziło do wywołania stanu realnego 
i konkretnego niebezpieczeństwa dla majątkowych lub 
niemajątkowych interesów spółki”. Sąd Najwyższy w wy-
roku z dnia 26 października 2000 r. sygn.V KKN 
226/98 orzeka, iż „Do bytu przestępstwa z art. 300 § 1 kh 
nie jest niezbędne wyrządzenie szkody. Jednakże niezbędnym 
jest ustalenie, że działanie przypisane oskarżonym w ogóle 
mogło wyrządzić szkodę”. Ustalenie, na które wskazu-
je Sąd Najwyższy wynikające z brzmienia art. 585 w 
zacytowanym wyroku jest kolejną barierą, za którą 
może się chronić członek rady nadzorczej przed 
odpowiedzialnością za ujawnienie poufnej infor-
macji. Powstaje bowiem pytanie o definicję szkody, 
która mogła zagrażać spółce w wyniku jego działa-
nia. Jerzy Duży w artykule „»Szkoda« jako znamię 
przestępstwa z art. 585 kodeksu spółek handlowych 
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(uwagi w kontekście odpowiedzialności karnej za 
działanie na szkodę spółek kapitałowych)”, za-
mieszczonym w periodyku „Prokuratura i Prawo” 
nr 2001/4/78 stoi na stanowisku, iż „szkodę w kon-
tekście przypisania odpowiedzialności karnej za działania 
na szkodę spółek kapitałowych należy widzieć cywilistycz-
nie. Szkoda »cywilna«, a raczej możliwość jej powstania, 
byłaby podstawowym wyznacznikiem stanu narażenia na 
niebezpieczeństwo i to wyznacznikiem, który decyduje o po-
ciągnięciu do odpowiedzialności karnej. Tylko tak rozumia-
na szkoda należy do istoty czynu, bowiem tylko taka szkoda 
godzi bezpośrednio w indywidualny przedmiot ochrony prze-
stępstw działania na szkodę spółek. Taka szkoda podlegać 
będzie przede wszystkim ocenie prawnej przy rozpatrywaniu 
odpowiedzialności za omawiane przestępstwa działania 
na szkodę spółek. [...] W przypadku działania na szkodę 
spółek kapitałowych kwalifikowanego jako przestępstwo [z 
art. 585 k.s.h.] niewątpliwie będzie chodziło o uszczerbek 
dający się przełożyć na pogorszenie sytuacji finansowej tych 
podmiotów. Dlatego, może niezbyt ściśle, ale jednak zasadnie 
należy zawęzić pojęcie szkody w przestępstwach działania 
na szkodę spółek do szkody majątkowej. [...] Konieczne staje 
się dookreślenie szerokiego rozumienia pojęcia szkody, a ściślej 
– utraconych korzyści w przestępstwach działania na szkodę 
spółek. Wydaje się, że tę postać szkody, rozpatrując kwestię 
odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę spółek ka-
pitałowych, należy traktować jako pozbawienie spółek kapi-
tałowych tylko takich korzyści, których uzyskanie przy zacho-
waniu zasad prawidłowego gospodarowania byłoby pewne 
w danych warunkach”. Jeszcze raz należy przywołać 
uchwałę z dnia 21 czerwca 1995 sygn. I KZP 22/95, 
w której Sąd Najwyższy poczynił generalne uwagi 
na temat rozumienia terminu szkoda na gruncie 
prawa karnego: „W znaczeniu specjalistycznym (obok np. 
potocznego) pojęciem »szkody« posługuje się przede wszystkim 
prawo cywilne, dla którego szkodą jest zarówno uszczerbek 
w majątku, obejmujący stratę (damnum emergens), polegają-
cą na zmniejszeniu się jego aktywów przez ubytek, utratę lub 
zniszczenie poszczególnych jego składników albo na zwięk-
szeniu się pasywów, jak i utratę spodziewanych korzyści 
(lucrum cessans), czyli udaremnienie zwiększenia się istnie-
jącego majątku”. Wprawdzie Sąd odnosił się do art. 
1 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, jednak 
poczynione przez Sąd uwagi na temat rozumienia 
terminu szkoda aktualne są także na gruncie art. 
585 ksh. Jerzy Duży w przywołanym powyżej ar-
tykule podziela ten pogląd, stwierdzając, iż „inne 
możliwe szkody (dalsze, pośrednie, ogólnospołeczne), jakie 

wyrządzić mogą te przestępstwa, godzić będą w rodzajowy 
czy też ogólny przedmiot ochrony, co jednak nie będzie decy-
dowało o odpowiedzialności karnej. Pozostaną niejako w 
tle, składając się na całokształt społecznej szkodliwości czynu 
i mając wpływ głównie na wymiar kary”. Tak więc w po-
danych w powyższej analizie dotyczącej art. 296 kk 
przykładach ujawnienia konkurentowi informacji 
poufnej w sprawie kluczowych pracowników oraz 
tańszych źródeł zaopatrzenia skazanie na gruncie 
art. 585 ksh będzie w takich przypadkach również 
problematyczne. Ukaranie za ujawnienie tej samej 
informacji członka rady pracowników w myśl arty-
kułu 19 ust. 2 właściwej ustawy nie jest uwarunko-
wane podobnymi wymaganiami.

Podsumowując analizę art. 585 ksh jako pod-
stawy ścigania ujawnienia informacji poufnej przez 
członka rady nadzorczej w zestawieniu z podstawą 
ścigania za ten sam czyn członka rady pracowni-
ków, należy zauważyć, iż zakwestionowanie tezy 
przedstawionej w powyższej analizie o nierównym 
traktowaniu przez prawo w zakresie dowodzenia 
winy jest możliwe tylko w przypadku zajęcia stano-
wiska, iż zwrot z art. 585 ksh „działanie na szkodę”, 
który to termin nie występuje w art. 19 ust. 2  ustawy 
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu 
z nimi konsultacji, nie ma jakiegokolwiek praktycz-
nego znaczenia.

C. Odpowiedzialność przedstawicieli związ-
ków zawodowych za ujawnienie informacji 
poufnej

Na podstawie art. 2414 § 1 kodeksu pracy 
przedstawiciel związku zawodowego za ujawnienie 
informacji poufnej odpowiada na zasadach ustawy 
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji, w szczególności art. art. 3, 11 oraz 23. 

Ściganie naruszenia prawa w zakresie informa-
cji poufnej uzależnione jest od wystąpienia w wyni-
ku przestępstwa szkody lub zagrożenia szkodą. Ar-
tykuły 3 i 11 u.z.n.k warunkują zaistnienie czynu 
nieuczciwej konkurencji, jakim jest ujawnienie in-
formacji poufnych od wyrządzenia lub zagroże-
nia wyrządzeniem szkody przedsiębiorcy, ale już 
artykuł 23 ust. 1 dopuszcza ukaranie sprawcy tylko 
w przypadku wyrządzenia szkody, i to szkody „po-
ważnej”. Marek Mozgawa w periodyku „Prokura-
tura i Prawo” nr  2003/11/113 zamieszcza Glosę do 
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wyroku SN z dnia 3 kwietnia 2002 r., V KKN 223/
2000, stwierdzając, iż „Nie będzie ponosił odpowiedzial-
ności z art. 23 ust. 1 u.z.n.k. ten sprawca, który co praw-
da ujawnił tajemnicę przedsiębiorstwa (lub wykorzystał ją 
we własnej działalności gospodarczej), ale nie spowodował 
przez to poważnej szkody przedsiębiorcy (np. w ogóle nie wy-
rządził mu szkody albo spowodował jedynie szkodę nieznacz-
ną). Oczywiście, otwarta pozostaje wówczas kwestia odpo-
wiedzialności za usiłowanie”. Uzupełnić jednak nale-
ży, że w przypadku ścigania z art. 13 § 1 kk usiło-
wania popełnienia przestępstwa z artykułu 23 ust. 1 
u.z.n.k warunkiem jest także zagrożenie szkodą „po-
ważną”. Zauważyć należy, iż definicja tajemnicy za-
warta w art. 11 ust. 4 wyłącza informacje bez znacze-
nia gospodarczego.

W świetle powyżej opisanego stanu faktycz-
nego, w zakresie przestrzegania tajemnicy handlo-
wej przez przedstawicieli związków zawodowych 
i członków rad pracowników ustawodawca dopuścił 
do istotnego zróżnicowania przepisów. W pierwszej 
kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, iż ustawo-
dawca w przypadku członków rady pracowników 
znacznie szerzej zdefiniował zakres informacji po-
ufnej. Artykuł 19 ust. 2 u.i.p.p.k. penalizuje ujaw-
nienie jakiejkolwiek informacji zastrzeżonej przez 
przedsiębiorcę. Zaznaczyć należy, iż zastrzeżenie 
to zależy od całkowitej uznaniowości i dowolno-
ści przedsiębiorcy. Natomiast w przypadku przed-
stawicieli związków zawodowych, którzy odpowia-
dają za ujawnienie informacji poufnej na podsta-
wie art. 23 ust. 1 u.z.n.k. karalność dotyczy ujawnie-
nia jedynie tajemnicy przedsiębiorstwa zdefiniowa-
nej w art.11 ust.4 u.z.n.k. Generalnie przepis ten za-
węża tajemnicę przedsiębiorstwa jedynie do infor-
macji o znaczeniu gospodarczym. Informacja o wy-
datkach przedsiębiorcy na produkty niekoniecz-
nie związane bezpośrednio z poprawianiem ekono-
micznej sytuacji spółki takie jak np. zakup luksuso-
wego samochodu służbowego lub nadmiernych wy-
datków z funduszu reprezentacyjnego w sytuacji, 
w której wymaga się od załogi przysłowiowego „za-
ciśnięcia pasa” nie ma znaczenia gospodarczego, ale 
w odróżnieniu od przedstawiciela związku zawo-
dowego członek rady pracowników za jej ujawnie-
nie będzie ścigany. Szeroki zakres informacji pouf-
nej, której ujawnienie przez członka rady pracowni-
ków podlega penalizacji, stwarza pracodawcy moż-
liwość nękania członków rady pracowników wnio-

skami o ściganie ujawnienia najbardziej błahych in-
formacji nie będących tajemnicą przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 u.z.n.k..st.4 u.z.n.k, do-
wopracowników ej której ujawnienie podlega pena-
lizacji m. informacji poufnej na podstawie art., ale 
zastrzeżonych przez pracodawcę celem sparaliżowa-
nia komunikacji pomiędzy radą a załogą i zastrasze-
nia jej przedstawicieli. 

Ponadto w przypadku członka rady pracow-
ników ujawnienie informacji poufnej stanowi 
naruszenie prawa, którego warunkiem ścigania 
nie jest zaistnienie szkody lub zagrożenia szkodą. 
Natomiast członkowi przedstawicielowi związku 
zawodowego by go ukarać za ujawnienie dokładnie 
tej samej informacji poufnej należy udowodnić po-
wstałą szkodę lub zagrożenie jej powstaniem. Takie 
stanowisko zajmuje w „Czasopiśmie Prawa Karne-
go i Nauk Penalnych” nr 2000/1/277 w publikacji 
„Prawnokarna ochrona tajemnicy gospodarczej. 
Próba analizy prawnoporównawczej” Agnieszka 
Barczak stwierdzając, iż „przepis art. 23 stanowi pena-
lizację określonej kategorii czynów nieuczciwej konkurencji, 
przeto zachowanie realizujące znamiona typu z art. 23 ust. 
2 musi posiadać cechy czynu nieuczciwej konkurencji. Dla-
tego ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy przedsiębior-
stwa, które nie narusza istotnych interesów przedsiębiorstwa 
ani im nie zagraża, nie realizuje znamion art. 23 ust. 2 
u.z.n.k”. W wyżej przywołanej publikacji z periody-
ku „Prokuratura i Prawo” Marek Mozgawa wyraża 
podobny pogląd: „W kontekście prowadzenia przez 
przedsiębiorcę działalności gospodarczej, uprawniony jest 
wniosek, iż skoro celem jego działania jest osiągnięcie zysku, 
to szkoda powinna być utożsamiana przede wszystkim ze 
szkodą materialną”. Takie właśnie stanowisko przyjął  
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2002 r., 
V KKN 223/2000 zauważając, iż „na gruncie art. 23 
ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji szkoda 
powinna być utożsamiana przede wszystkim ze szkodą 
materialną, dla oceny zaś, czy jest poważna, istotna jest 
nie tylko jej wielkość wyrażona w liczbach bezwzględnych, 
ale również stosunek, w jakim pozostaje do rozmiarów pro-
wadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą po-
wstała (por. np. O. Górniok: Prawo karne gospodarcze. Ko-
mentarz, Toruń 1997, s. 101-102)”. Tak więc szkoda, by 
była podstawą penalizacji z art. 23 § 1 u.z.n.k, nie 
może być domniemana lub uprawdopodobniona 
albo wykazana na dużym stopniu uogólnienia 
– oskarżyciel jest zobowiązany wykazać wymierną 
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szkodę przekładającą się na pogorszenie wyniku 
ekonomicznego spółki w kategoriach ustawy 
o rachunkowości, bo taka jest konsekwencja poglą-
du Sądu Najwyższego, że szkoda ma mieć charak-
ter materialny i wyrażona powinna być w liczbach 
bezwzględnych. Dlatego w opinii Sądu Najwyż-
szego wyrażonej w powyżej przywołanym wyroku 
„o ile, z teoretycznego punktu widzenia, możliwa jest odpo-
wiedzialność za popełnienie występku określonego w art. 23 
ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w formie 
stadialnej usiłowania, o tyle zastosowanie takiej konstrukcji 
odpowiedzialności może być w realiach dowodowych wielu 
spraw zadaniem niełatwym”. Ponieważ rozpatrywana 
przez SN kasacja dotyczyła przypadku usiłowania 
popełnienia przestępstwa z art.23 ust.1 u.z.n.k. Sąd 
w powyższej opinii ograniczył się do tak zawężo-
nej materii, zauważyć jednak należy, iż wyrażenie 
szkody w liczbach bezwzględnych jest bardzo 
trudne także w przypadku spełnienia się ww. czynu 
zabronionego. Tak więc aby ukarać przedstawiciela 
związku zawodowego na podstawie art.23 ust.1 
u.z.n.k. za ujawnienie tajemnicy handlowej należy 
wykazać bezpośredni związek między jego czynem 
a zaistniałą szkodą. Dowiedzenie takiego związku 
jest niezwykle trudne, a w wielu przypadkach nie-
możliwe. Na przykład ujawnienie konkurentowi 
informacji o przygotowywanych zwolnieniach 
grupowych nie będzie miało udowadnialnych 
skutków dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, 
dlatego w odróżnieniu od członka rady pracowni-
ków za czyn ten przedstawiciel związku zawodowe-
go odpowiadać nie będzie.

Konsekwencją uzależnienia przez ustawodaw-
cę w art. 23 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji penalizacji ujawnienia tajemnicy 
przedsiębiorstwa od zagrożenia lub zaistnienia 
szkody jest warunek ujawnienia jej konkurentowi 
przedsiębiorcy. Wniosek taki należy wysnuć z 
zakresu przedmiotowego ww. ustawy określonego 
w artykule 1. Oczywiste jest bowiem, że ujawnienie 
tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotowi, który 
nie jest w stanie wykorzystać jej konkurencyjnie, 
nie może spowodować szkody ani na nią narazić. 
W doktrynie pogląd taki prezentuje Agnieszka Bar-
czak w publikacji zamieszczonej w „Czasopiśmie 
Prawa Karnego i Nauk Penalnych” nr 2000/1/277 
pt. „Prawnokarna ochrona tajemnicy gospodarczej. 
Próba analizy prawnoporównawczej” stwierdzając 

m.in., że „Zachowanie spełniające znamiona typu czynu 
zabronionego, jednakże nie związane z konkurencją na 
płaszczyźnie działalności gospodarczej, nie jest karalne na pod-
stawie art. 23 ust. 1 u.z.n.k.”. Tymczasem w przypadku 
odpowiedzialności członków rad pracowników art. 
19 ust. 2 u.i.p.p.k przewiduje sankcje karne za samo 
ujawnienie informacji poufnej bez względu na to, 
czy osoba lub podmiot który wszedł w posiadanie 
takiej informacji z naruszeniem prawa, ma możli-
wość jej wykorzystania ze szkodą dla przedsiębiorcy, 
czy też nie. Praktyczne implikacje powyższego argu-
mentu przejawiają się w odpowiedzi na pytanie, czy 
członek rady pracowników powinien być ukarany za 
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa działaczom 
związku zawodowego funkcjonującego w przed-
siębiorstwie. Stosując wykładnię językową art. 19 
ust. 2 u.i.p.p.k należy na to pytanie odpowiedzieć 
twierdząco. Analogicznie, czy przedstawiciel związ-
ku zawodowego powinien być karany za ujawnienie 
tajemnicy przedsiębiorstwa członkowi rady pracow-
ników? W świetle art. 23 ust. 1 u.z.n.k. odpowiedź 
powinna brzmieć negatywnie, bowiem członek rady 
pracowników nie ma możliwości wykorzystania tej 
informacji w nieuczciwej konkurencji, czyli nie doj-
dzie do zagrożenia szkodą. 

Istotną różnicą w zakresie odpowiedzialno-
ści członków rad pracowników i przedstawicieli 
związku zawodowego jest także wymóg art. 23 ust. 1 
u.z.n.k, by w przypadku tych drugich nie tylko wy-
stąpiła szkoda, ale także by jej wysokość była „po-
ważna”. W wyżej przywołanym wyroku Sądu Naj-
wyższego wyrażony jest pogląd, iż wysokość szkody 
należy odnieść do skali prowadzonej działalności 
gospodarczej przez poszkodowanego przedsiębior-
cę. Tak więc jeśli ujawniona informacja poufna 
narazi przedsiębiorcę na niewielką szkodę, przed-
stawiciel związku zawodowego  za swój czyn nie 
będzie ponosił konsekwencji w trybie art. 23 ust. 
1 u.z.n.k, natomiast członek rady pracowników za 
ujawnienie tej samej informacji na podstawie art. 
19 ust. 2 u.i.p.p.k odpowiadać będzie, gdyż brak 
w tym przypadku uwarunkowania penalizacji od 
wystąpienia szkody, i to szkody „poważnej”.

Podsumowując, w przypadku ujawnienia 
przez członka rady pracowników i przedstawiciela 
związków zawodowych dokładnie tej samej infor-
macji zastrzeżonej co do poufności przez przedsię-
biorcę, członek rady pracowników będzie ścigany 
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w każdym przypadku, natomiast przedstawiciel 
związku zawodowego tylko po spełnieniu kilku 
warunków. Różnice prezentuje poniższa tabela:

Przedstawiciel 
związku zawodowego 
odpowiada karnie...:

Członek rady pracowników 
odpowiada karnie...:

...gdy ujawni tajemnicę 
przedsiębiorstwa, czyli  
informację o znaczeniu 
gospodarczym

...gdy ujawni jakąkolwiek 
informację zastrzeżoną 
uznaniowo przez 
przedsiębiorcę

...gdy ujawnienie dotyczy 
wyłącznie konkurenta 
przedsiębiorcy

...gdy ujawnienie dotyczy 
kogokolwiek

...gdy zaistniała szkoda 
lub zagrożenie szkodą, a 
ponadto...

brak uzależnienia karalności od 
spowodowania jakiejkolwiek 
szkody lub zagrożenia szkodą

...szkoda musi być wymierna 
w wartościach bezwzględnych 
i ...

...wielkość szkody w relacji 
do działalności spółki jest 
„poważna”

Nierównością innej natury są różnice w wymia-
rze kary za popełnienie tego samego czynu ujawnie-
nia informacji poufnej: członkowi rady pracowników 
grozi wyłącznie grzywna lub ograniczenie wolności, 
natomiast przedstawicielowi związku zawodowego 
oprócz tych sankcji także do 2 lat więzienia.

Z ostrożności należy przeprowadzić analizę, 
czy art. 16 ust. 1 u.i.p.p.k. może być na gruncie 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ro-
zumiany jako obowiązek przestrzegania tajemnicy 
przedsiębiorstwa o którym mowa w art. 23 ust. 1 
ww. ustawy, który to obowiązek jest warunkiem ka-
ralności. Dopuszczenie takiej interpretacji, że czło-
nek rady pracowników za ujawnienie informacji 
poufnej w związku z art. 16 ust. 1 u.i.p.p.k odpowia-
da na podstawie art. 23 ust. 1 u.z.n.k., a w związku 
z tym nie ma nierówności wobec prawa w trakto-
waniu za ten sam czyn członków rady pracowni-
ków, rady nadzorczej i przedstawicieli związku 
zawodowego, prowadzi do pytania, jaki wobec tego 
charakter ma mieć regulacja art. 19 ust. 2 u.i.p.p.k.? 
Byłaby bowiem wtedy dodatkowym instrumentem 
penalnym wobec członków rad pracowników 
za czyny ujawnienia informacji poufnej, które 
z racji wysokich wymagań dowodowych w zakresie 
szkody, związku przyczynowo-skutkowego itp. nie 
mogły być ścigane na gruncie innych przepisów. 

W przypadku członków rad nadzorczych i przed-
stawicieli związków zawodowych takie dodatkowe 
instrumentarium nie występuje, byłaby więc to 
nierówność wobec prawa. Dlatego uzasadnione jest 
twierdzenie, iż art. 19 ust. 2 u.i.p.p.k. należy uznać 
za lex specialis do art. 23 ust.1 u.z.n.k. Wyłączając ka-
ranie członków rad pracowników na podstawie art. 
23. ust. 1 ww. ustawy, ustawodawca wyłączył rów-
nież stosowanie wobec osób pełniących tę funkcję 
kryteria dowodowe, takie jak zaistnienie szkody, 
i to szkody „poważnej”.

D. Wnioski  

Powyższy stan faktyczny wskazuje na moż-
liwość naruszenia artykuł 32 Konstytucji Rzecz-
pospolitej Polskiej poprzez nierówne traktowanie 
obywateli piastujących funkcje członków rad 
pracowników i członków rad nadzorczych. Aby 
przeprowadzić analizę potwierdzającą lub wy-
kluczającą powyższe twierdzenie, należy odnieść 
się do zasady równości ustalone w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 
23 marca 2006 sygn. K 4/06 OTK-A 2006/3/32 
stwierdzono, co następuje: „Istotą tej zasady jest rów-
ne traktowanie wszystkich podmiotów, charakteryzujących 
się w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną). 
W uzasadnieniu jednego z orzeczeń Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził, że wszystkie podmioty charakteryzujące się daną 
cechą istotną w równym stopniu, mają być traktowane 
równo, tzn. według jednakowej miary, bez zróżnicowań 
zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. Ozna-
cza to jednocześnie dopuszczalność zróżnicowania sytuacji 
prawnej różnych podmiotów. Dopiero jeżeli kontrolowana 
norma traktuje odmiennie adresatów, którzy odznacza-
ją się określoną cechą wspólną, to mamy do czynienia 
z odstępstwem od zasady równości. Zdaniem Trybunału 
Konstytucyjnego, takie odstępstwo nie musi jednak oznaczać 
naruszenia art. 32 Konstytucji. Niezbędna jest wówczas 
ocena przyjętego kryterium zróżnicowania (zob. wyrok TK 
z 17 stycznia 2001 r., sygn. K 5/00, OTK ZU nr 1/2001, 
poz. 2 i powołane tam orzeczenia).(…) Mając na uwadze 
powyższe ustalenia, należy stwierdzić, że zarzut naruszenia 
przez regulację przewidzianą w art. 6 ust. 6 ustawy o prze-
kształceniach art. 32 Konstytucji byłby uzasadniony tylko 
pod warunkiem, że nadawcy i nadawcy społeczni charakte-
ryzują się tą samą cechą prawnie relewantną i jednocześnie 
brak między nimi różnic uzasadniających odmienne trak-
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towanie przez ustawodawcę. Aby odpowiedzieć na pytanie, 
czy dane kryterium może stanowić podstawę różnicowania 
podmiotów prawa, należy rozstrzygnąć: 1) czy kryterium to 
pozostaje w racjonalnym związku z celem i treścią danej 
regulacji, 2) czy waga interesu, któremu różnicowanie ma 
służyć, pozostaje w odpowiedniej proporcji do wagi intere-
sów, które zostaną naruszone w wyniku wprowadzonego 
różnicowania, 3) czy kryterium różnicowania pozostaje 
w związku z innymi wartościami, zasadami czy normami 
konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie 
określonych podmiotów (zob. wyrok TK z 21.02.2001 r., 
sygn. P 12/00, OTK ZU nr 3/2001, poz. 47)”.

Podążając w ślad za stanowiskiem Trybuna-
łu Konstytucyjnego należy stwierdzić, iż cechą re-
lewantną dla członków rad pracowników i rad nad-
zorczych jest dostęp do poufnych informacji przed-
siębiorstwa, których ujawnienie konkurentom może 
wyrządzić przedsiębiorcy szkodę ekonomiczną. Ce-
lem ustawodawcy w przypadku regulacji dotyczą-
cych zachowania poufności jest ochrona obrotu go-
spodarczego. Świadczy o tym nowelizacja ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa 
z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji. Dz. U. z dnia 9 sierp-
nia 2002 r.) dodająca w definicji tajemnicy przedsię-
biorstwa w art. 11 ust. 4 zwrot „o znaczeniu gospo-
darczym”, co zawęziło kategorię informacji podle-
gających ochronie. Nowelizacja ta dopuściła ujaw-
nianie informacji dotyczących przedsiębiorcy, któ-
rych upublicznienie nie może mieć negatywnych 
konsekwencji dla obrotu gospodarczego (zabezpie-
czenie innych informacji regulują odrębne prze-
pisy np. ustawa o ochronie danych osobowych). 
W związku z powyższym należy stwierdzić, iż per-
spektywy nadrzędnego celu nielogiczne jest odmien-
ne uregulowanie przepisów karnych nie ze względu 
na dobro chronione, a ze względu na funkcję spraw-
cy mimo, że w przypadku ujawnienia tej samej in-
formacji zagrożenie dla prawidłowości obrotu go-
spodarczego będzie dokładnie to samo. O tym, że 
w przypadku zapisów zobowiązujących członków 
rad pracowników do zachowania poufności usta-
wodawcy przyświecał dokładnie ten sam cel, jakim 
jest ochrona obrotu gospodarczego, świadczy odwo-

łanie się w art. 16 ust. 1 u.i.p.p.k do terminu „tajem-
nica przedsiębiorstwa”, zaczerpniętego z ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższe ro-
zumowanie prowadzi do wniosku, iż wspólną dla 
wszystkich podmiotów posiadających dostęp do 
informacji o znaczeniu gospodarczym dla przed-
siębiorstwa podstawą ścigania powinna być usta-
wa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z tym, iż 
w przypadku członków rad nadzorczych z racji kom-
petencji decyzyjnych uprawniony jest wniosek o za-
ostrzeniu wymagań.  Dlatego art. 19 ust. 2 ustawy 
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu 
z nimi konsultacji narusza artykuł 32 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej. Twierdzenie powyższe na-
leży uzupełnić także wskazaniem na fakt, iż znacz-
nie niższy w porównaniu do art. 23 ust. 1 u.z.n.k wy-
miar kary, o którym mowa w art. 19 ust. 2 u.i.p.p.k. 
również jest niezgodny z 32 artykułem Konstytucji 
RP, bowiem nie istnieją okoliczności łagodzące oce-
nę naruszenia informacji poufnej przedsiębiorcy 
przez członka rady pracowników. Dopuszczając się 
naruszenia prawa przedstawiciel załogi działa nie 
tylko na szkodę przedsiębiorcy, ale także zatrudnio-
nych przez niego pracowników, których interesy ma 
reprezentować. Z drugiej strony należy podnieść, iż 
członek rady pracowników pełni swoją funkcję spo-
łecznie, natomiast funkcja członka rady nadzorczej 
może być płatna. Z tego powodu bardziej liberalne 
kryteria przy ustalaniu naruszenia prawa w zakre-
sie przestrzegania informacji poufnej ustanowione 
dla członków rad nadzorczych stoją w sprzeczności 
z poczuciem sprawiedliwości i dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym Instytut Spraw 
Obywatelskich zwraca się do Rzecznika Praw Oby-
watelskich z uprzejmą prośbą o wniesienie skargi 
konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego 
w zakresie materii przedstawionej powyżej.

Z wyrazami szacunku,

Rafał Górski
Dyrektor Instytutu Spraw Obywatelskich
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W związku z pismem Pana Ministra z dnia 
6 lutego 2007 r. (DDP-I-043-35/EP/07) w sprawie 
przekazania informacji odnośnie funkcjonowania 
art. 19 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informo-
waniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550) uprzejmie 
informuję, iż od dnia wejścia w życie ww. ustawy 
do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęły 34 wnio-
ski o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia 
przepisów ustawy. Wnioski te dotyczyły następują-
cych naruszeń prawa:

• uniemożliwienia utworzenia rady pracowni-
ków,

• niezorganizowania przez pracodawcę wybo-
rów rady pracowników,

• utworzenia rady pracowników niezgodnie z try-
bem określonym w ustawie,

• zawarcia porozumienia na podstawie art. 24 
ustawy z pominięciem udziału związków 
zawodowych,

• nieprzestrzegania porozumienia zawartego 
w oparciu o przepis art. 24 ustawy,

• nieustalenia przez pracodawcę zasad współ-
działania z radą pracowników,

• niezwołania przez pracodawcę w ustawowym 
terminie pierwszego zebrania rady pracowni-
ków,

• nieprzekazania radzie przez pracodawcę in-
formacji, o których mowa w art. 13 ustawy 
lub odmówienie udostępnienia dokumen-
tów,

• nieprzeprowadzenia konsultacji w sprawach 
określonych w ustawie,

• rozwiązania stosunku pracy z członkiem rady 
pracowników bez jej zgody,

• nieudzielenia przez pracodawcę członkowi 
rady pracowników zwolnienia od pracy 
zawodowej na czas niezbędny do udziału 
w pracach rady.

Najliczniejszą grupę stanowiły skargi dotyczą-
ce nieutworzenia – wbrew ustawowemu obowiązko-
wi – rady pracowników oraz braku współdziałania 
pracodawcy z radą pracowników na zasadach okre-
ślonych w art. 13 i art. 14 ustawy.

W wyniku postępowań przeprowadzonych 
przez inspektorów pracy w dwóch przypadkach 
nałożono na sprawców popełnienia wykroczenia 
grzywnę w drodze mandatu karnego. Łączna kwota 
grzywien wyniosła 2000 zł. W jednym przypadku in-
spektor pracy zastosował środek oddziaływania wy-
chowawczego zgodnie z art. 41 Kodeksu wykroczeń.

W 5 przypadkach inspektorzy pracy skierowa-
li wnioski do sądu o ukaranie. Jeden z wniosków 
dotyczył niezgodnego z przepisami rozwiązania 
umowy o pracę z członkiem rady pracowników 
będącym jednocześnie przewodniczącym związku 
zawodowego, co stanowiło zarówno naruszenie 
ustawy o informowaniu pracowników i przepro-
wadzaniu z nimi konsultacji, jak również ustawy 
o związkach zawodowych. W tej sprawie, oprócz 
wniosku o ukaranie do sądu, skierowano też zawia-
domienie do prokuratury o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa.

W 1 przypadku sąd w postępowaniu nakazo-
wym uznając obwinionego winnym popełnienia 

III.  Informacja Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiona na posiedzeniu Komisji Trójstronnej

Warszawa, 20 luty 2007 r.

GNP-152- 072-13 /07

Pan
 Kazimierz Kuberski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
 i Polityki Społecznej 
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wykroczenia z art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy, orzekł 
karę grzywny w wysokości 300 zł. W pozostałych 
sprawach nie zapadły jeszcze rozstrzygnięcia.

W kilku przypadkach wnioski o wszczęcie 
postępowania w sprawie naruszenia przepisów 
ustawy ocenione zostały przez inspektorów pracy 
jako bezzasadne. Pozostałe sprawy są w toku rozpa-
trywania.

Inspektorzy pracy w związku ze stwierdzony-
mi nieprawidłowościami skierowali ponadto do 
pracodawców 7 wystąpień wnosząc o przestrzega-
nie odpowiednich przepisów ustawy o informo-
waniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji.



„Jesteśmy u siebie”. Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich 

60 61

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 
lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw Spo-
łeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach 
dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 
z póź. zm.) uchwala się co następuje

§1
Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-

Gospodarczych, wypełniając zapisy art. 27 ustawy 
z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pra-
cowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 
– po dokonaniu przez Zespół Problemowy TK 
ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych przeglądu 
obowiązujących od 25 maja 2006 roku przepisów 
– rekomenduje podjęcie dalszych prac nad jej 
kształtem przez Stronę Społeczną Trójstronnej Ko-
misji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

§2
W ocenie regulacji formułowanych przez 

członków Zespołu Problemowego TK ds. Prawa Pra-
cy i Układów Zbiorowych reprezentujących Stronę 
Związków Zawodowych, Organizacji Pracodawców 
i Rząd oraz zaproszonych do udziału w pracach 
ekspertów znalazło się szereg krytycznych uwag na 
temat sposobu funkcjonowania ustawy. Zdaniem 
Stron szereg postulatów zgłoszonych przez poszcze-
gólne organizacje oznacza konieczność podjęcia 
dalszych negocjacji, które nie mogą zostać poddane 

presji czasu, a wymagają otwartej dyskusji, szerokiej 
argumentacji i woli porozumienia.

§3
Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-

Gospodarczych pozytywnie rekomenduje nastę-
pujące zmiany ustawy o charakterze redakcyjnym: 
art. 7 ust. 2, art. 101, art. 11, art. 12, art. 26, w treści 
uzgodnionej na posiedzeniu Zespołu problemo-
wego TK ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych 
w dniu 22 lutego 2007 r., które stanowią załącznik 
do niniejszej Uchwały.

§4
Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-

Gospodarczych będzie corocznie dokonywać prze-
glądu stosowania ustawy o informowaniu pracow-
ników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. 

§5
Związki Zawodowe i Organizacje Pracodaw-

ców reprezentowani w Trójstronnej Komisji do 
Spraw Społeczno-Gospodarczych rozpoczną nego-
cjacje nad wypracowaniem kompromisu w tej spra-
wie, a wyniki swoich prac przedłożą Trójstronnej Ko-
misji ds. Społeczno-Gospodarczych po konsultacji 
ze Strona Rządową. Przedmiotem negocjacji będą 
kierunki zmian proponowane przez poszczególne 
organizacje.

IV Uchwała nr 30 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych 
 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przeglądu ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku 
 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
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Załącznik do Uchwały nr 30 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

W ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o infor-
mowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550) wprowadza się 
następujące zmiany:

1. w art. 7 ust. 2 skreśla się;
2. po art. 10 dodaje się art. 101 w brzmieniu:

 Art. 101 W terminie 30 dni od dnia wyboru 
członków rady pracowników pracodawca zwo-
łuje pierwsze zebranie rady pracowników.;

3. art. 11 otrzymuje brzmienie:
 „Art. 11. 

1. Kadencja członków rady pracowników 
trwa cztery lata od dnia  wyboru członków 
rady pracowników.

2. Zmniejszenie się liczby zatrudnionych 
pracowników poniżej liczby, o której mowa 

w art. 1 ust. 2,  nie ma wpływu na działal-
ność wybranej rady pracowników.

3. Rada pracowników wybiera ze swego grona 
przewodniczącego i uchwala swój regula-
min.

4. Pracodawca obowiązany jest do powiado-
mienia pracowników o prawie do wyboru 
członków kolejnej rady pracowników co 
najmniej na 60 dni przed upływem kaden-
cji rady pracowników.”.   

4. w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, 

organizacja związkowa dokonuje wyboru 
uzupełniającego  członków rady pracowni-
ków.*;

5. w art. 26 w ust. 2 pkt 3 skreśla się.

* Konfederacja Pracodawców Polskich opiniuje pozytywnie propozycję przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Jednocześnie podkreśla, że uznaje za niezgodne 

z Konstytucją RP zasady przeprowadzania wyborów członków rady pracowników przez organizacje związkowe z pominięciem załogi.
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V.  Ankieta opracowana na potrzeby badań rad pracowników, 
 przeprowadzonych przez Instytut Spraw Obywatelskich
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Instytut Spraw Obywatelskich  

Jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit o statusie fundacji, niezwiązaną z żadną siłą polityczną 
i grupą interesu. Instytut jest przykładem organizacji badawczo-edukacyjnej zwanej powszechnie na świecie 
„think tank”. Jego celem jest zapewnienie wiedzy, która pozwoliłaby obywatelom Polski rozwiązywać bieżące 
i przyszłe problemy mające wpływ na szeroko rozumianą jakość ich codziennego życia. Programy Instytutu 
oscylują wokół społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych mediów oraz rozwoju zrównoważonego.

Instytut – poprzez swoje programy, szkolenia, doradztwo, publikacje, zdolność docierania z nowymi 
koncepcjami do parlamentarzystów oraz wpływowych grup nacisku – aktywnie realizuje swoje programy. 
Odbiorcami naszych prac są społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, media, 
administracja państwowa, samorząd lokalny oraz biznes.

Instytut buduje swoją pozycję dbając o niezależność i jakość wykonywanych zadań. Realizowane przez nas 
projekty mają charakter strategiczny, odnosząc się zarówno do poziomu krajowego, jak i lokalnego.

Prace Instytutu prowadzi Zarząd i Zespół Współpracowników, nad którym czuwa, powoływana przez 
Fundatorów, międzynarodowa Rada Programowa, tworzona przez prominentne osobistości ze świata nauki, 
biznesu, kultury, polityki i sektora społecznego.

Działania ISO skupione są w pięciu głównych Programach:

•  Społeczeństwo obywatelskie 
•  Media obywatelskie 
•  Integracja społeczna 
•  Młodzież i kultura 
•  Rozwój zrównoważony 

Wybrane projekty aktualnie realizowane lub zrealizowane w ramach powyższych Programów:

• Rady pracowników jako miejsce kształtowania postaw obywatelskich w miejscu pracy 
 (www.radypracownikow.info)
• Kampania społeczna TIR-y NA TORY (www.tirynatory.oai.pl)
• Obywatele Obywatelom – projekt na rzecz kształtowania demokratycznego ładu społecznego 
 i rozwoju aktywności obywatelskiej (www.oai.pl)
• Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz docenienia pracy domowej kobiet (www.kasakobiet.oai.pl)
• Magazyn Obywatel (www.obywatel.org.pl)
• Festiwal Obywatela (www.festiwal.obywatel.org.pl)
• Kultury w obiektywie (www.kultury.org)
• Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Europejski Dzień Bez Samochodu (www.oai.pl/etzt)

Instytucje i osoby pragnące wesprzeć działalność Instytutu mogą dokonywać wpłat 
na rzecz Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi,
nr konta: 11 8784 0003 0005 0010 0013 0001

Adres:
90-734 Łódź
ul. Więckowskiego 33/127
Telefon/fax:+48 /042/630-17-49
e-mail: iso@iso.edu.pl
strona internetowa: www.iso.edu.pl



Raport Instytutu Spraw Obywatelskich można uznać za ważny wkład w dysku-
sję nad tym, jak uformować instytucje dialogu, w tym wypadku – dialogu na szczeblu 
przedsiębiorstw między pracodawcami i pracobiorcami. Zawiera on szereg cennych uwag 
i spostrzeżeń, w tym całą gamę krytycznych w stosunku do obowiązujących regulacji. (...)

Ale niezależnie od dzisiejszych perypetii, rady pracowników mają w Polsce przyszłość. 
Gdyby miało być inaczej – jakkolwiek patetycznie to brzmi – kraj sam nie ma przyszłości 
jako państwo. Stanie się bowiem zaledwie areną walki o przetrwanie. 

Andrzej Zybała

Główny Specjalista w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 
im. A. Bączkowskiego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Demokratyczny współudział obywateli-pracowników jest konieczny dla zdrowej 
równowagi społecznej i gospodarczej. Wystarczy, że współudział ten ograniczy się do 
oddolnej kontroli uchwalanych demokratycznie standardów. Społeczeństwo, w tym 
sami pracodawcy, nawet za cenę krótkookresowych wysokich kosztów, z pewnością 
na tym skorzystają. Leży bowiem w głębokim interesie państwa powstanie dojrzałej 
reprezentacji pracowników. W okresie 10 lat nawet pół miliona osób zdobyłoby nową 
wiedzę i przeszłoby w radach szkołę odpowiedzialności za coś więcej niż tylko swój 
partykularny interes. Uzasadniona jest nadzieja, że wzrósłby stopień zaangażowania 
obywatelskiego także w poza-zawodowej sferze życia.

Piotr Ciompa

Instytut Spraw Obywatelskich

We współczesnych teoriach zarządzania, organizacji pracy i koncepcjach strategii 
przedsiębiorstwa dominuje przekonanie, że o wzroście wydajności pracy i sukcesie firmy 
nie decyduje drobiazgowa organizacja i presja rynku pracy, ale kreatywność człowieka. 
Nowoczesne przedsiębiorstwa opierają się na tym właśnie założeniu. A przecież państwo 
nasze, społeczeństwo, a przede wszystkim główni aktorzy sfery ekonomicznej, stają wo-
bec wielkiego wyzwania – szybkiego podnoszenia konkurencyjności gospodarki.

W tym kontekście kształtowanie i umacnianie stosunków pracy opartych na zasa-
dzie udziału społecznego, sprzyjających aktywności i kreatywności, a więc zorientowanych 
na partnerskie relacje, staje się jedną z ważniejszych szans na zajęcie przynajmniej mocnej 
środkowej pozycji w peletonie wyścigu zwanego „pozytywnym rozwojem społeczno-go-
spodarczym”. 

prof. dr hab. Leszek Gilejko

Szkoła Główna Handlowa
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