
 

 

 

Do Rady Pracowników 

 

Szanowni Państwo, 

 

Wybory parlamentarne zmieniły oblicze krajowej sceny politycznej. Nowy układ sił, 

jaki po nich powstał, może doprowadzić do politycznego przełomu i stworzenia 

sprzyjających warunków do podniesienia tematyki rad pracowników na forum 

publicznym. Instytut Spraw Obywatelskich i Grupa INSPRO zamierzają wykorzystać 

zmieniające się okoliczności i przedłożyć nowym parlamentarzystom projekt nowelizacji 

Ustawy.   

Dziś, z powodu źle sformułowanych zapisów Ustawy, jako przedstawiciele rad 

pracowników jesteście Państwo bardzo często bezsilni w swoich poczynaniach. Nadszedł 

czas, żeby to zmienić. 

Działamy od 2006 roku, czyli od początku istnienia rad pracowników w Polsce.  

Żeby jak najdokładniej poznać skalę problemów, stojących obecnie przed radami 

pracowników, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Przygotowaliśmy 

ją na wzór badania ankietowego z 2008 roku, w którym wzięła udział ponad ¼ istniejących 

wówczas rad pracowników.  

Państwa odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie wykorzystamy przy tworzeniu 

projektu nowelizacji Ustawy, który zostanie przedstawiony radom pracowników na 

spotkaniach konsultacyjnych (więcej informacji w biuletynie rad pracowników – Peryskop).  

Ankiety posłużą też jako podstawa do stworzenia w 2016 roku raportu 

podsumowującego aktualną sytuację rad pracowników w Polsce. Trafi on do Państwa, do 

parlamentarzystów, i do mediów. Zostanie również udostępniony na stronie internetowej 

Centrum Wspierania Rad Pracowników – www.radypracownikow.info. 

Zawarte w ankietach informacje są jawne, bowiem corocznie każda firma musi je 
składać w rejestrze sądowym.   
 

Będziemy wdzięczni za odesłanie wypełnionych ankiet do dnia końca  grudnia 2015 
roku.  
 
 
 

Z poważaniem 

 

Prezes Grupy INSPRO 

 



1. Nazwa firmy:

2. Adres:

3. Osoba do kontaktu z radą pracowników:

4. Branża (wpisać branżę dominującą 
w działalności firmy):

5. Liczba osób zatrudnionych w firmie:

6. Czy większościowymi udziałowcami/ak-
cjonariuszami firmy są podmioty z siedzi-
bą poza granicami Polski lub podmioty 
polskie z większościowym udziałem ka-
pitału zagranicznego?

        Tak         Nie

7. Liczba działających w przedsiębiorstwie 
związków zawodowych:

8. Liczba pracowników należących do 
związków zawodowych (wpisz procent 
załogi):

9. Frekwencja procentowa w ostatnich wy-
borach do rady pracowników (w %):

10. Ile osób kandydowało w ostatnich wybo-
rach do rady pracowników?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Grupę INSPRO sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40,  
dla celów związanych z działaniami rad pracowników. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Ulica, nr:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Powiat:

Województwo:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Fax:

E-mail:



12. Wysokość kosztów poniesionych przez 
rady na szkolenia, ekspertów, pokrytych 
przez pracodawcę w 2015 roku:

13. Ocena relacji z pracodawcą: 
w skali: 1 – wrogie, 2 – złe, 3 – poprawne, 
4 – dobre, 5 – bardzo dobre

14. Ile razy z własnej inicjatywy rada wystę-
powała do pracodawcy o udostępnienie 
informacji w 2015 roku? 

15. Ile razy w 2015 r. pracodawca odmó-
wił udzielenia informacji lub udzielił jej 
w niepełnym wymiarze? 

16. Ile razy w 2015 r.  pracodawca przeprowa-
dził konsultacje?

17. Czy rada miała w 2015 ustalony stały bu-
dżet na swoją działalność?

        Tak         Nie

18. Czy rada korzystała ze wsparcia eksper-
tów?
        Tak         Nie

11. Dla każdego członka rady prosimy o wypełnienie tabeli poprzez postawienie „X” we właściwej 
rubryce:

Wiek (w latach) Płeć Staż pracy w firmie (w latach) Wykształcenie

Poniżej 
35

Między 
35-50

Powyżej 
50

Mężczyzna Kobieta
Poniżej 

5
Między 

5-10
Powyżej 

10
Podsta-
wowe

Zawodowe Średnie Licencjat Wyższe

Przewodniczący

2. osoba

3. osoba

4. osoba

5. osoba

6. osoba

7. osoba

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania:
•	 pocztą na adres Grupa INSPRO sp. z o.o., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź 

(korzystając z dołączonej koperty),
•	 mailem: rady@inspro.org.pl,
•	 faxem: 42 630 17 49.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: rady@inspro.org.pl lub telefoniczny: 519 300 633.

Projekt dofinansowany ze 
środków Programu Fundusz  

Inicjatyw Obywatelskich
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