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Protokół piątego posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju 

 

         W dniu 23 czerwca 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Senackiego 

Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, którego członkowie we współpracy z Instytutem 

Spraw Obywatelskich przeprowadzili III Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników.           

Temat debaty dotyczył nowelizacji ustawy o radach pracowników: informowaniu 

pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.  

   

Wicemarszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz rozpoczął przypomnieniem 

aktywności w tym polu działań śp. Zbigniewa Romaszewskiego, wieloletniego senatora  

i członka Trybunału Stanu. Zachęcał on do tworzenia warunków pracy, w których pracownicy 

partycypują w funkcjonowaniu swoich zakładów i miejsc pracy. Ustawa z 7 kwietnia 2006 

roku wymaga już nowelizacji pod kątem dostosowania jej zapisów do obecnie panujących 

realiów. Tym bardziej, że w Polsce występuje duży potencjał do tworzenia i rozwoju rad 

pracowników. Według wicemarszałka Bogdana Borusewicza, pilnym zadaniem  

do wykonania jest włączenie rad pracowników w system prawny. 

 

Senator Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący Senackiego Zespołu  

ds. Zrównoważonego Rozwoju zaznaczył, że rady pracowników realizują z powodzeniem 

swoje założenia już od 15 lat. Przewodniczący zachęcił do zwiększania ich liczby, obecnie  

w Polsce istnieje ok. 700 rad pracowników. Senator podzielił się wnioskiem płynącym z jego 

doświadczeń zawodowych, mówiąc jak ważne i budujące jest stosowanie wspomnianego 

modelu partycypacji w zakładach pracy. Przyczynia się on do sprawnego działania firmy i,  

co ważne, daje korzyści zarówno pracodawcy jak i pracownikowi. Partycypacja stanowi 

proces współzarządzania miejscem pracy. Zdaniem przewodniczącego Zespołu, 

przedstawiciele środowisk pracowniczych z państw Europy Środkowo-Wschodniej 

zaczerpnęli wzorce z polskiej praktyki.  

 

Reprezentujący Instytut Spraw Obywatelskich, prezes Rafał Górski podkreślił,  

że Instytut od 15 lat monitoruje funkcjonowanie w rzeczywistości Ustawy z 2006 r., 

przeprowadzając wokół realizacji jej założeń szkolenia i fora z doradztwem dla rad 



pracowników. Celem odbywającego się w Senacie forum jest wymiana spostrzeżeń oraz 

wniosków, co należałoby wprowadzić do nowelizacji Ustawy. Instytut umożliwił również,  

za pośrednictwem Kancelarii Senatu rozmowę z zastępcą Głównego Inspektora Pracy, 

Dariuszem Mińkowskim, który zapoznał uczestników spotkania z wynikami kontroli 

przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2017-2018, dotyczącą 

funkcjonowania rad pracowników w kraju. Pan Mińkowski poinformował, że w wyniku 

kontroli PIP stwierdziła naruszenia w przypadku połowy skontrolowanych podmiotów, 

polegające na: nieprzestrzeganiu przepisów Ustawy, zaniechaniu konsultacji dotyczących 

organizacji pracy z radami, nieprzekazywaniu radom ważnych informacji oraz wymawianiu 

się tajemnicą przedsiębiorstwa. W ocenie zastępcy Głównego Inspektora Pracy, po kilkunastu 

latach funkcjonowania Ustawy powstała konieczność sprecyzowania przepisów regulujących 

relację: związki zawodowe-rady pracowników oraz uściślenia zakresu obowiązków 

pracodawcy. Konieczne jest doprecyzowanie zapisów art. 13. i 14. Ustawy z 7 kwietnia 2006 

roku.  

   

Biorący udział w posiedzeniu przedstawiciele rad pracowników zaapelowali na forum 

Senatu o zwiększenie nadzoru Państwowej Inspekcji Pracy nad realizacją Ustawy w polskich 

zakładach pracy i poprosili o przystąpienie do nowelizacji zapisów Ustawy z 2006 r. 

 

Uczestnicy forum dyskutowali nad istotą partycypacji. W wielu przedsiębiorstwach 

pokutuje hierarchiczny system pracy, w którym przełożony wydaje polecenia, a podwładny  

je wykonuje, bez dyskusji. Brakuje w tej relacji rozmowy, wymiany pomysłów. Budowana 

zależność: rządzę-wykonuję może doprowadzić pracownika postawionego niżej w tej 

hierarchii do frustracji i wypalenia, nie jest też przyczynkiem do rozwoju firmy  

i nowoczesności. Debatujący zgodzili się, że podwładny powinien być, w miarę możliwości, 

współdecydującym o pewnych działaniach, musi być informowany w kwestiach istotnych  

i mieć prawo zabrania głosu, bez obawy o „konsekwencje”.  

 

 

 

A.D. 
Biuro Spraw Senatorskich        

 


