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Łódź, 24 września 2015 r. 
 
 

Szanowna Pani 
Ewa Kopacz 

 
Szanowna Pani Premier, 

zwracam się do Pani w imieniu Instytutu Spraw Obywatelskich, który od 2007 roku zajmuje się tematyką praw 
pracowniczych. W ramach Centrum Wspierania Rad Pracowników prowadzimy konsultacje i doradztwo prawne dla 
rad, szkolimy ich członków. W Senacie RP zorganizowaliśmy dwie konferencje poświęcone tematyce pracowniczej, 
wydaliśmy również raport ekspercki na ten temat. Do dziś z naszego wsparcia skorzystali reprezentanci załóg 
pracowniczych z ponad tysiąca zakładów pracy w całym kraju.  
 

Naszą uwagę zwróciła Pani aktywność w walce z zatrudnianiem pracowników na umowy cywilnoprawne, 
zwane potocznie „śmieciowymi”. Odrzucenie tzw. „śmieciówek” to dobry krok w kierunku ochrony praw 
pracowniczych.  
 

Palącym problemem rynku pracy jest również niskiej jakości dialog między pracodawcami a pracownikami. 
Jednym z jego elementów są właśnie rady pracowników, powoływane w Polsce od 2006 roku na mocy „Ustawy  
o ramowych warunkach informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami”. Niestety, z powodu wadliwie 
skonstruowanej ustawy, rady pracowników nie mają wystarczających uprawnień, umożliwiających skuteczne 
działanie. W ostatnich latach nastąpił drastyczny spadek liczby rad z 3.090 w 2010 roku do 528 w 2013 roku. Ich 
powstawanie utrudnia m.in. wymóg zebrania podpisów 10 procent członków załogi pod wnioskiem o utworzenie 
rady. W sytuacji, gdy osoby występujące z taką i inicjatywą nie są chronione żadnymi przepisami, mogą obawiać się 
negatywnej reakcji ze strony pracodawcy.  
 

W związku z Pani kandydowaniem do Sejmu w wyborach parlamentarnych, kierujemy do Pani pytanie: 
 

Czy jest Pani gotowa poprzeć zniesienie wymogu zbierania podpisów 10 procent członków załogi pod 
wnioskiem o utworzenie rady pracowników i zastąpienie go obowiązkiem tworzenia rady w każdym przedsię - 
biorstwie, zatrudniającym powyżej 50 osób? 
 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi do dnia 15 października 2015 roku drogą elektroniczną na adres mailowy: 
malgorzata.jankowska@inspro.org.pl. 
Poinformujemy o niej przed wyborami przedstawicieli załóg pracowniczych z Pani okręgu wyborczego.  
 

 
Z wyrazami szacunku 
Rafał Górski 
Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich 


