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W dniu 25 maja 2006 r. wchodz¹ w ¿ycie 
przepisy ustawy o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi 

1konsultacji („Ustawa”) . Ustawa dotyczy 
pracodawców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ i zatrudniaj¹cych, co 

2najmniej 50 pracowników .

Zgodnie z Ustaw¹ pracodawca przekazuje 
radzie pracowniczej informacje dotycz¹ce:

dzia³alnoœci i sytuacji ekonomicznej 
pracodawcy oraz przewidywanych w tym 
zakresie zmian

stanu, struktury i przewidywanych zmian 
zatrudnienia oraz dzia³añ maj¹cych na celu 
utrzymanie poziomu zatrudnienia

dzia³añ, które mog¹ spowodowaæ istotne 
zmiany w organizacji pracy lub podstawach 
zatrudnienia

Powy¿szych informacji pracodawca udziela 
w razie przewidywanych zmian lub 
zamierzonych dzia³añ albo na pisemny wiosek 
rady pracowników.

W pierwszej kolejnoœci Ustawê musz¹ stosowaæ 
pracodawcy zatrudniaj¹cy co najmniej 
100 pracowników, którzy powo³uj¹ rady 
pracowników od dnia 25 maja 2006 r. do dnia 
23 marca 2008r. Natomiast pracodawcy, 
zatrudniaj¹cy co najmniej 50 pracowników, 
powo³uj¹ radê pracowników od dnia 
24 marca 2008 r.

Tryb powo³ywania rady pracowników ró¿ni siê 
w zale¿noœci od tego czy u pracodawcy dzia³aj¹ 
reprezentatywne zwi¹zki zawodowe. 
W przypadku dzia³ania takich zwi¹zków, to do 
nich nale¿y inicjatywa w przedmiocie powo³ania 
rady.
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1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 
(Dz. U. Nr 79 poz. 550, z dnia 11 maja 2006r.)
2 Zasady ustalania liczby pracowników okreœla 
art. 7 Ustawy (przeciêtna liczba zatrudnionych z okresu 
6 miesiêcy)

Je¿eli reprezentatywnych zwi¹zków zawodowych 
brak wówczas w terminie 4 miesiêcy od wejœcia 
w ¿ycie Ustawy pracodawca ma obowi¹zek 
poinformowaæ pracowników, w sposób u niego 
przyjêty, o prawie pracowników do wyboru rady 
i o jej uprawnieniach. Pracodawcy, którzy 
zatrudniaj¹ co najmniej 100 pracowników 
powinni przygotowaæ siê do przekazania 
pracownikom stosownej informacji w terminie 
do 25 wrzeœnia 2006 r.

Pracodawcy mog¹ uwolniæ siê od obowi¹zku 
powo³ywania rady pracowniczej, je¿eli przed 
dniem 25 maja 2006 r. zawr¹ z przedstawicielami 
pracowników porozumienie dotycz¹ce 
informowania pracowników i przeprowadzania 
z nimi konsultacji, zapewniaj¹ce warunki 
informowania i przeprowadzania konsultacji 
co najmniej równe okreœlonym w Ustawie. 
Powy¿szy termin dotyczy wszystkich 
pracodawców, tak¿e tych, którzy bêd¹ 
zobowi¹zani do utworzenia rad 
pracowniczych dopiero w 2008 r. 
Pracodawcy, w terminie do dnia 25 czerwca 
2006r., informuj¹ Ministra Pracy i Polityki 
Spo³ecznej o zawartym porozumieniu.

Naruszenie obowi¹zków wynikaj¹cych 
z Ustawy stanowi wykroczenie.
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