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S³owo wstêpneUstawa z dnia 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadza-

niu z nimi konsultacji wprowadza do polskiego systemu prawnego now¹ in-

stytucjê zbiorowego prawa pracy w postaci rad pracowników. Z za³o¿enia

ustawodawcy, rady pracowników powinny zaistnieæ praktycznie we wszyst-

kich zak³adach pracy, zatrudniaj¹cych co najmniej 50 pracowników. Celem

wprowadzenia tego gremium jest przede wszystkim realizacja za³o¿eñ eu-

ropejskiej dyrektywy, maj¹cej na celu zapewnienie wspó³uczestnictwa pra-

cowników w zarz¹dzaniu zak³adem pracy. Idea partycypacji pracowniczej

jest jedn¹ z istotnych kwestii, tak pierwotnego, jak te¿ wtórnego prawa euro-

pejskiego. Wprowadzone ustaw¹ rady pracowników s¹ w³aœnie przejawem

praktycznej realizacji idei partycypacji pracowniczej na szczeblu krajowym.

Polska ustawa, stanowi¹c implementacjê dyrektywy europejskiej, nie

jest wolna od niejasnoœci, luk czy czasami pozostaj¹cych ze sob¹ w sprzecz-

noœci postanowieñ. Jednak¿e, mimo to, bêdzie mia³a w wielu zak³adach pracy

du¿y wp³yw na jakoœciow¹ zmianê relacji pracodawca–pracownicy. Polski

ustawodawca przyj¹³ rozwi¹zania modelu wêgierskiego, zgodnie z którym

w zak³adach pracy, gdzie funkcjonuj¹ zwi¹zki zawodowe, dopuœci³ wspó³ist-

nienie rad pracowników oraz organizacji zwi¹zkowych. Zdecydowa³ siê

jednak w du¿ej mierze na faktyczne podporz¹dkowanie rad organizacjom

zwi¹zkowym. Natomiast ustawa mo¿e wprowadziæ now¹ jakoœæ w wielu

polskich firmach, gdzie zwi¹zki zawodowe nie funkcjonuj¹, po raz pierw-

szy bowiem na pracodawcê na³o¿ono obowi¹zek prawny sta³ego informo-

wania przedstawicieli pracowników, a tak¿e po raz pierwszy wprowadzono

na tak szerok¹ skalê ochronê trwa³oœci stosunku pracy pracowników.

Celem niniejszego komentarza jest przede wszystkim dostarczenie pra-

codawcom, pracownikom, zwi¹zkom zawodowym oraz cz³onkom rad pra-

cowników informacji koniecznych do zapewnienia prawid³owego tworze-

nia i funkcjonowania rad pracowników. Powy¿szemu celowi s³u¿y tak¿e

zamieszczenie przyk³adowych wzorów dokumentów, które mog¹ byæ przy-

datne na ró¿nych etapach dzia³ania rad.

Z uwagi na stosunkowo niewielk¹ jeszcze liczbê publikacji na temat ko-

mentowanej ustawy oraz brak orzecznictwa s¹dów w tym zakresie, treœæ ko-

mentarza zosta³a oparta na praktycznych doœwiadczeniach autorów, radców

prawnych praktyków, w zakresie tworzenia i funkcjonowania rad pracowni-

ków w pierwszym pó³roczu po wejœciu w ¿ycie ustawy. Problemy omawia-

ne w niniejszym opracowaniu w du¿ej czêœci pochodz¹ z sytuacji faktycz-
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nych, z którymi zetknêli siê autorzy komentarza oraz z pytañ internautów

korzystaj¹cych ze strony internetowej www.radypracowników.pl.

Pragniemy wyraziæ nadziejê, i¿ zawartoœæ komentarza spe³ni Pañstwa

oczekiwania przybli¿aj¹c tematykê tworzenia oraz funkcjonowania insty-

tucji informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz

u³atwi rozwi¹zywanie problemów prawnych zwi¹zanych z radami pracow-

ników.
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