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Pan

Krzysztof Kwiatkowski

Senator RP

Przewodniczący

Komisji Ustawodawczej

Szanowny Panie Przewodniczący,

odpowiadając na pismo z dnia 28 sierpnia 2020 r. (BPS.DKS.KU.0401.26.2020) w

sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i

przeprowadzaniu z nimi konsultacji (druk senacki nr 177) pragnę zwrócić uwagę na

następujące kwestie:

Uwaga ogólna:

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu

pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, celem nowelizacji jest ułatwienie

działania rad pracowników, w szczególności w czasie stanu epidemii w związku z

zakażeniami wirusem SARS-Co V-2. Proponowane rozwiązania nie mają jednak

charakteru epizodycznego, a wprowadzają istotne zmiany dotyczące tworzenia rad

pracowników.

Uwagi szczegółowe:

do art. 1 pkt 1:1)

Wątpliwości budzi zaproponowane obniżenie wymaganej liczby pracowników

zgłaszających kandydatów na członków rady pracowników. Jak wskazują projektodawcy,

uzasadnieniem takiej zmiany jest trudność w zebraniu wymaganej liczby podpisów pod

odpowiednią liczbą kandydatur (jako przykład podano, że w przypadku zgłoszenia średnio



2 kandydatów na miejsce w radzie w przedsiębiorstwie 50-osobowym, musiałoby ich

poprzeć 60 osób). Pomijając kwestię, że poszczególni pracownicy mogą poprzeć więcej

niż jednego kandydata, wydaje się, że obniżenie liczby pracowników koniecznej do

zgłaszania kandydatury nie będzie sprzyjało wskazaniu kandydatów mających poparcie i

zaufanie większej liczby zatrudnionych.

do art. 1 pkt 2:2)

Zasadnicza zmiana dotyczy modelu powoływania rad pracowników. Zgodnie z

obecnie obowiązującym stanem prawnym wybory przeprowadzane są na wniosek

pracowników. Taki wniosek – na piśmie – może zgłosić grupa co najmniej 10%

pracowników. Dopiero w razie złożenia wniosku przez pracowników, pracodawca

obowiązany jest przeprowadzić wybory. Projekt w art. 1 pkt 2 przewiduje w art. 8 ust. 1

skreślenie wymogu złożenia wniosku przez pracowników, będącego obecnie warunkiem

sine qua non organizowania wyborów przez pracodawcę. Oznacza to, że każdy

pracodawca wykonujący działalność gospodarczą (bez względu na to, czy jego celem jest

osiąganie zysku czy nie), zatrudniający co najmniej 50 pracowników, będzie obowiązany

organizować wybory członków rad pracowników, nawet gdy pracownicy nie będą

zainteresowani utworzeniem rady pracowników. Zaznaczyć należy, że stosownie do

motywu 22 dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca

2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania

konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002;

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 05, t. 4, str. 219) wspólnotowe ramy

informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami powinny ograniczać do

minimum obciążenia dotyczące przedsiębiorstw i zakładów, zapewniając jednocześnie

efektywne korzystanie z przyznanych praw.

Podkreślić przy tym należy, że niezorganizowanie wyborów rady pracowników

stanowi wykroczenie z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy.

do art. 1 pkt 3:3)

Wątpliwości budzą zmiany zaproponowane w art. 1 pkt 3 dotyczące art. 10 ustawy.

Obecnie tryb przeprowadzania wyborów określają przepisy ustawy. Jedynie skład i

zasady powoływania oraz tryb działania komisji wyborczych określa regulamin ustalony

przez pracodawcę i uzgodniony z pracownikami wyłonionymi w trybie przyjętym przez

danego pracodawcę. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 10 ust. 1, pracodawca na

pierwszym posiedzeniu komisji przekazuje projekt regulaminu określającego tryb jej

działania oraz przeprowadzenia wyborów. Jednocześnie w projekcie rezygnuje się z

zasady bezpośredniości przeprowadzenia wyborów (pozwala to na wybory pośrednie na

zasadach ustalonych w regulaminie) oraz istotnie obniża frekwencję (z 50% do 10%)
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konieczną dla ważności wyborów, co może zmniejszyć wpływ ogółu pracowników na

skład rady.

Należy przy tym zaznaczyć, że projekt regulaminu określający kształt wyborów,

przygotowuje pracodawca. Zgodnie z dodanym w art. 10 ust. 2a komisja wyborcza

przyjmuje zwykłą większością głosów regulamin określający tryb jej działania oraz

przeprowadzania wyborów. Nie jest jasne czy komisja może modyfikować przedstawiony

przez pracodawcę projekt regulaminu. Zaproponowany przepis nie reguluje też trybu

postępowania w razie nieprzyjęcia regulaminu przez komisję.

do art. 1 pkt 4 lit. a:4)

Projekt zakłada zapewnienie ciągłości działania rady pracowników do dnia

pierwszego posiedzenia nowo wybranej rady. Jest to regulacja uzasadniona jedynie w

przypadku przyjęcia zmiany zaproponowanej w art. 8, przewidującej obowiązek

organizowania wyborów członków rad pracowników.

Z poważaniem,

Andrzej Kwaliński

Główny Inspektor Pracy

 /-podpisano elektronicznie/
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