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Wybory cz³onków rady pracowników bêdzie 
    organizowa³ pracodawca na wniosek grupy 
    co najmniej 10% pracowników.

Sk³ad, zasady powo³ywania oraz tryb dzia³ania 
    komisji wyborczej przeprowadzaj¹cej wybory 
    cz³onków rad bêd¹ okreœlane w regulaminie 
    ustalanym przez pracodawcê i uzgadnianym 
    z pracownikami wy³onionymi w trybie 
    przyjêtym u tego pracodawcy.

Cz³onkostwo w radzie wygaœnie w przypadku 
    rozwi¹zania lub wygaœniêcia stosunku pracy, 
    zrzeczenia siê funkcji lub z³o¿enia wniosku 
    w sprawie ustania cz³onkostwa podpisanego 
    przez minimum 50% pracowników zatrudnionych 
    u pracodawcy przez co najmniej 6 miesiêcy.

Przepisy przejœciowe – status obecnych rad

Rady pracowników wybrane na dotychczasowych 
zasadach (przed dniem wejœcia w ¿ycie nowelizacji) 
w zak³adach, w których dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe, 
bêd¹ funkcjonowa³y do koñca kadencji w oparciu 
o dotychczasowe przepisy (z wyj¹tkami 
wynikaj¹cymi z Ustawy). 

W przypadku, gdy liczba cz³onków tych rad 
pracowników spadnie poni¿ej 3, kadencja rady 
wygaœnie i konieczne bêdzie przeprowadzenie 
wyborów zgodnie z nowymi zasadami. 

W dniu 22 maja 2009 r. Sejm uchwali³ 
nowelizacjê ustawy o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji („Ustawa”), która obowi¹zuje
od 8 lipca 2009 r. (Dz. U. nr 97, poz. 805). 
Zmiany dotycz¹ pracodawców, u których 
dzia³aj¹ rady pracowników wy³onione 
przez zwi¹zki zawodowe. 

Potrzeba nowelizacji wynik³a z koniecznoœci 
usuniêcia lub zmiany niektórych postanowieñ 
Ustawy, których niekonstytucyjnoœæ zosta³a 
stwierdzona wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego 
z 1 lipca 2008 r. (sygn. akt K 23/07; Dz. U. z 2008 r.,
 nr 120, poz. 778). Zmiany zmierzaj¹ do 
wyeliminowania organizacji zwi¹zkowych 
z procedury informowania pracowników
i przeprowadzania z nimi konsultacji 
w trybie Ustawy. Trybuna³ Konstytucyjny zwróci³ 
uwagê, i¿ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Polskê od 
23 marca 2002 r. dyrektyw¹ 2002/14/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 
2002 r. ustanawiaj¹c¹ ogólne ramowe warunki
informowania i przeprowadzania konsultacji 
z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej,
uprawnienia pracowników w wymienionym 
wy¿ej zakresie nie powinny byæ ró¿nicowane 
ze wzglêdu na ich przynale¿noœæ zwi¹zkow¹.

Najwa¿niejsze zmiany

Liczba organizacji zwi¹zkowych w zak³adzie 
    pracy nie bêdzie mia³a ¿adnego wp³ywu na 
    sk³ad i liczbê cz³onków rady pracowników. 
    Liczba cz³onków rady uzale¿niona bêdzie 
    wy³¹cznie od liczby pracowników zatrudnionych 
    w zak³adzie pracy i co do zasady wynosiæ bêdzie: 
    3 osoby (gdy zak³ad zatrudnia od 50 do 
       250 pracowników),
    5 osób (od 251 do 500 pracowników),
    7 osób (powy¿ej 500 pracowników).

Cz³onków rady pracowników wybieraæ bêd¹ 
    wy³¹cznie pracownicy spoœród zg³oszonych 
    przez siebie kandydatów.
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Koszty zwi¹zane z wyborem i dzia³alnoœci¹ 
    rady pracowników bêdzie ponosiæ pracodawca.
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