
 Druk  nr 344-A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 V kadencja 
 
 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI GOSPODARKI ORAZ KOMISJI PRACY  

 

o rządowym projekcie ustawy o informowaniu 

i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami 

(druk nr 128).  
Sejm na 12 posiedzeniu w dniu 8 marca 2006 r. – zgodnie z art.47 ust.1 Regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 344 do Komisji Gospodarki 

oraz Komisji Pracy w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  

          

Komisje: Gospodarki i Pracy po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

9 marca 2006 r. 

wnoszą : 

 

W y s o k i   S e j m    raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 po ust. 3 dodać nowych ust. … w brzmieniu: 
„… Przepisów ustawy nie stosuje się także w stosunku do agencji pracy tymczasowych w 

zakresie pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej i delegowanych 
do pracodawcy użytkownika.”; 

- Klub Parlamentarny PO 

- odrzucić 

2) art. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 3. Rada pracowników liczy trzech członków bez względu na wielkość 
przedsiębiorstwa.”; 



- Klub Parlamentarny PO 

- odrzucić 
3) art. 4 nadać brzmienie: 

„Art. 4. 1. Prawo zgłaszania kandydatów do rady pracowników mają organizacje 
związkowe działające w przedsiębiorstwie lub międzyzakładowe organizacje 
związkowe obejmujące swoim działaniem dane przedsiębiorstwo oraz grupy 
pracowników. 

2. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie przez zarządy organizacji związkowych, a 
w przypadku grup pracowników przez grupę pracowników nie mniejszą niż 
10% zatrudnionych ustalanych zgodnie z dyspozycją art. 7. 

3. Wyboru członków rady pracowników dokonują pracownicy spośród 
kandydatów zgłoszonych przez organizacje związkowe i grupy pracowników 
na zasadach, o których mowa w art. 9 i 10. 

4. Z zastrzeżeniem postanowienia, o którym mowa w art. 24, rada pracowników 
obowiązana jest wykonywać uprawnienia do informacji i konsultacji wobec 
pracowników tymczasowych delegowanych przez agencje pracy tymczasowej 
do danego pracodawcy użytkownika w formie, trybie i zakresie jaki 
obowiązuje ją w stosunku do pracowników tego pracodawcy.”; 

- Klub Parlamentarny PO 

- odrzucić 
4) w art. 5 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Rada pracowników ustala z pracodawcą: 

1) zasady i tryb przekazywania informacji i prowadzenia konsultacji; 

2) tryb rozstrzygania kwestii spornych; 

3) zasady ponoszenia kosztów związanych z wyborem i działalnością rady 
pracowników; 

4) zasady ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem niezbędnych ekspertyz.”; 

- Klub Parlamentarny PO 

- odrzucić 
5) art. 6 nadać brzmienie: 

„Art. 6. Koszty związane z wyborem i działalnością rady pracowników ponosi 
pracodawca, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w art. 5.”; 

- Klub Parlamentarny PO 

- odrzucić 
6) w art. 8: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 



„1. Wybory członków rady pracowników organizuje pracodawca na pisemny wniosek 
grupy co najmniej 10% pracowników, powiadamiając o terminie ich 
przeprowadzenia oraz terminie zgłoszenia kandydatów na członków rady 
pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.”, 

b) skreślić ust. 3; 

- Klub Parlamentarny PO 

- odrzucić 
7) w art. 10 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Skład i zasady powoływania oraz tryb działania komisji wyborczej dla wyborów 
określa regulamin uzgodniony z pracownikami wyłonionymi w trybie przyjętym u 
danego pracodawcy. W przypadku nieuzgodnienia regulaminu w terminie 30 dni od dnia 
jego przekazania, regulamin ustala pracodawca uwzględniając ustalenia dokonane w 
trakcie jego uzgadniania.”; 

- Klub Parlamentarny PO 

- odrzucić 
8) w art. 12: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 

„Członkostwo w radzie pracowników ustaje w razie rozwiązania lub wygaśnięcia 
stosunku pracy, zrzeczenia się funkcji lub wniosku w sprawie ustania członkostwa 
podpisanego przez co najmniej 50% pracowników zatrudnionych u pracodawcy co 
najmniej przez 6 miesięcy.”, 

b) skreślić ust. 3 i 4; 

- Klub Parlamentarny PO 

- odrzucić 
9) art. 18 nadać brzmienie: 

„Art. 18. Pracodawca w terminie 30 dni od dnia wyboru członków rady pracowników 
przez pracowników przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy, 
informacje dotyczące rady pracowników według wzoru stanowiącego 
załącznik do ustawy.”; 

- Klub Parlamentarny PO 

- odrzucić 
10) art. 24 nadać brzmienie: 

„Art. 24. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do pracodawców, u których zawarte jest 
porozumienie dotyczące informowania pracowników i przeprowadzania z 
nimi konsultacji zapewniające warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji co najmniej równe określonym w ustawie oraz uwzględniające 
interes pracodawcy i pracowników, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Do pracodawców oraz wyłonionych, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, 
przedstawicieli pracowników uprawnionych zgodnie z porozumieniem, o 



którym mowa w ust. 1, do uzyskiwania informacji i prowadzenia konsultacji 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 15-17. 

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, może być zawarte w każdym czasie.”; 

- Klub Parlamentarny PO 

- odrzucić 
11) w art. 25: 

a) skreślić ust. 1 i 3, 
b) ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Pracodawca w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy obowiązany 
jest do poinformowania pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o 
prawie pracowników do wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach.”; 

- Klub Parlamentarny PO 

- odrzucić 

Uwaga: łącznie należy poddać pod głosowanie poprawki zawarte w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 i 11. 

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawek zmianie ulegnie numeracja ustawy. 
 

 
Warszawa, dnia  9 marca 2006 r. 
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