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Krótkie wskazówki 
 

na temat organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad 
zakładowych 

 

W zakładzie nie ma jeszcze rady zakładowej, która reprezentowałaby interesy pracowników. 

W najbliższym czasie ma zostać wybrana. Te krótkie wskazówki pomogą zorientować się, w 

jakich zakładach można wybierać radę zakładową i jak powinna przebiegać taka 

procedura. Szczegóły na ten temat znajdują się w przewodniku o zwykłej i uproszczonej 

procedurze wyborczej. Znaleźć tam można dodatkowo wzory tekstów i spis punktów 

ułatwiających przeprowadzenie wyborów do rad.  

 

1. Gdzie może być wybrana rada zakładowa? 

 

Ustawa o strukturze przedsiębiorstwa przewiduje utworzenie rad zakładowych w zakładach, 

w których zatrudnionych jest co najmniej pięciu pracowników uprawnionych do 

głosowania. Trzech spośród nich musi być wybieralnych.  

 

Zakłady należy odróżniać od przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo (np. spółka z o.o. lub spółka 

akcyjna) może mieć jeden lub więcej zakładów, które delegują swoich członków do zbiorczej 

rady zakładowej. Zakład jest organizmem współdziałania pracowników i techniki kierowanych 

w sensie organizacyjnym przez jednolity aparat kierowniczy. Musi on posiadać istotne 

kompetencje decyzyjne w zakresie spraw personalnych (zatrudnianie, rotacje w obrębie 

stanowisk pracy, zwalnianie) i socjalnych (regulamin, czas pracy, planowanie urlopu, itp.).  

 

Aktywne prawo wyborcze posiadają wszyscy pracownicy niezależnie od narodowości, 

zatrudnieni w zakładzie, którzy do dnia wyborów ukończyli 18-ty rok życia. Do osób z 

uprawnieniami wyborczymi zalicza się miedzy innymi także pracowników zatrudnionych w 

skróconym czasie pracy. Pracownicy wynajęci mają uprawnienia do głosowania, o ile 

pracowali w danym zakładzie ponad trzy miesiące lub gdy ich zatrudnienie zaplanowane jest 

na taki okres. Uprawnień wyborczych nie mają pracownicy kadry kierowniczej, którzy 

wykonują zadania na szczeblu przedsiębiorstwa.  

 

Wybieralnymi są wszyscy pracownicy niezależnie od narodowości, którzy posiadają 

aktywne prawo wyborcze i należą do grona zatrudnionych w zakładzie przez przynajmniej 

sześć miesięcy. Okresy zatrudnienia w innym zakładzie tego samego przedsiębiorstwa lub w 

innym przedsiębiorstwie jednego koncernu są wliczane do stażu pracy.  

 

2. Jak przeprowadzane są wybory do rad zakładowych? 

 

Wybory do rad zakładowych zawsze przygotowuje i przeprowadza komisja wyborcza. W 

przypadku, gdy w zakładzie działa już rada zakładowa, to ona powołuje komisję wyborczą. W 
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przeciwnym razie komisja wyborcza może zostać powołana przez zbiorczą radę zakładową 

lub radę zakładową koncernu. W razie braku zbiorczej rady i/lub rady koncernu, lub gdy 

żadna z tych rad nie działa, w zakładzie bez rady zakładowej komisja wyborcza wybierana 

jest podczas posiedzenia zakładowego większością głosów obecnych pracowników. W 

przypadku, gdy powołanie komisji wyborczej na posiedzeniu zakładowym się nie powiodło, 

trzech pracowników uprawnionych do głosowania lub związek zawodowy działający w 

zakładzie mogą złożyć wniosek do sądu pracy o powołanie komisji wyborczej.  

 

Wybór procedury wyborczej i poszczególnych kolejnych kroków zależny jest od ilości osób 

z uprawnieniami do głosowania zatrudnionych w zakładzie. Gdy w zakładzie zatrudnionych 

jest od 5 do 50 osób z uprawnieniami do głosowania, stosuje się uproszczoną 

procedurę wyborczą. 

 

W przypadku, gdy liczba pracowników z uprawnieniami do głosowania wynosi ponad 50 

osób, stosuje się zazwyczaj procedurę zwykłych wyborów. W zakładach zatrudniających 

od 51 do 100 pracowników z prawem do głosowania istnieje możliwość uzgodnienia przez 

komisję wyborczą z pracodawcą przeprowadzenia wyborów w trybie zwykłym. Jeśli liczba 

uprawnionych do głosowania w zakładzie przekracza 100 osób, wybory przeprowadzane są 

wyłącznie w trybie zwykłej procedury. 

 

Uproszczona procedura wyborcza opisana jest poniżej w punkcie 2.1, procedura zwykła w 

punkcie 2.2. 

 

2.1. Przebieg uproszczonej procedury wyborczej 

 

W uproszczonej procedurze wyborczej należy rozróżnić dwa warianty: jednostopniową 

procedurę i dwustopniową. Procedura dwustopniowa (2.1.1) jest stosowana w przypadku, 

gdy nie ma jeszcze rady zakładowej i gdy na posiedzeniu zakładowym wybrana została 

komisja wyborcza. Procedurę jednostopniową (2.1.2.) stosuje się w sytuacji, gdy komisja 

wyborcza jest powoływana przez istniejącą już radę zakładową lub zbiorczą, czy też radę 

zakładową koncernu.  

 

2.1.1. Procedura dwustopniowa: Jeśli komisję wyborczą należy wybrać podczas 

posiedzenia zakładowego, odbywają się dwa zgromadzenia wyborcze. Podczas 

pierwszego zgromadzenia pracownicy wybierają członków komisji i przewodniczącego. Do 

udziału w tym zgromadzeniu mogą zaprosić trzej pracownicy uprawnieni do głosowania lub 

działający w zakładzie związek zawodowy. Zaproszenie musi spełniać pewne wymogi 

formalne. Komisja wyborcza sporządza na pierwszym zgromadzeniu wyborczym listę 

wyborczą, na którą należy wpisać wszystkie kandydatury pracowników uprawnionych do 

głosowania z podziałem na płcie. Niezbędną w tym zakresie dokumentację komisja 

wyborcza otrzymuje od podmiotów zapraszających na zgromadzenie wyborcze, które 

zwróciły się odpowiednio wcześniej w tej sprawie do pracodawcy. Następnie komisja 

wyborcza wydaje ogłoszenie wyborcze. Zawiera ono wiele informacji ważnych dla wyborców. 
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Należy koniecznie przestrzegać zasady zagwarantowania dla płci reprezentowanej 

mniejszościowo odpowiedniej ilości mandatów. Kandydaci do wyborów proponowani są już 

podczas pierwszego zgromadzenia wyborczego. Jedna propozycja wyborcza może dotyczyć 

jednego lub więcej kandydatów. Propozycja wyborcza składa się z deklaracji zgody 

kandydata i deklaracji poparcia podpisanej przez 3 pracowników (przy liczbie uprawnionych 

do głosowania nie większej niż 20 osób wystarczą dwie deklaracje poparcia). Propozycję 

wyborczą można złożyć pisemnie lub ustnie.  

 

Tydzień po pierwszym zgromadzeniu wyborczym odbywa się drugie zgromadzenie mające 

na celu wybór rady zakładowej. Wybory do rady zakładowej są niejawne i bezpośrednie. 

Komisja wyborcza wręcza osobom uprawnionym do głosowania po jednej karcie do 

głosowania i jednej kopercie. Na karcie wyborczej wypisane są nazwiska kandydatów w 

kolejności alfabetycznej. Pracownik zakładu ma prawo zaznaczyć krzyżykiem taką ilość 

kandydatów ile jest przewidzianych mandatów. Po wypełnieniu karty do głosowania każda 

osoba głosująca wrzuca ją do urny wyborczej. W przypadku, gdy pracownicy nie mogą być 

obecni w dniu wyborów, mają możliwość późniejszego pisemnego oddania głosów (wybory 

listowne). O możliwość późniejszego pisemnego oddania głosów można ubiegać się w 

terminie do trzech dni przed drugim zebraniem wyborczym. Liczenie głosów ma miejsce po 

zakończeniu zgromadzenia wyborczego i jest jawne lub, o ile złożono wniosek o 

umożliwienie późniejszego pisemnego oddania głosów, w terminie późniejszym, który 

komisja wyborcza poda zawczasu do wiadomości. Wybrani zostają kandydaci, na których 

oddano najwięcej głosów. W procedurze wyboru musi zostać uwzględniona zasada 

mandatów gwarantowanych dla płci w mniejszości. Kandydaci, którzy zostali wybrani są 

powiadamiani o tym fakcie niezwłocznie. 

 

2.1.2 Procedura jednostopniowa: Jeśli komisja wyborcza została już wcześniej powołana 

przez istniejącą w zakładzie radę zakładową, zbiorczą radę zakładową lub radę zakładową 

koncernu, przystępuje natychmiast do rozpisania wyborów. Pierwszym jej zadaniem jest 

sporządzenie listy wyborczej z uwzględnieniem podziału na płcie. Następnie komisja wydaje 

ogłoszenie wyborcze. Ogłoszenie zawiera wiele informacji ważnych dla wyborców. Między 

innymi musi znaleźć się w nim informacja o tym, że propozycje wyborcze muszą zostać 

złożone do komisji wyborczej najpóźniej na tydzień przed datą zgromadzenia wyborczego 

mającego na celu wybór rady zakładowej. Zgromadzenie wyborcze mające na celu wybór 

rady zakładowej odbywa się według procedury opisanej powyżej w punkcie 2.1.1. dotyczącej 

drugiego zgromadzenia wyborczego w systemie dwustopniowym.  

 

2.2. Przebieg zwykłej procedury wyborczej 

 

W przypadku, gdy w zakładzie działa już rada zakładowa, to ona powołuje komisję 

wyborczą i wyznacza przewodniczącego komisji. W przeciwnym razie komisja wyborcza 

może zostać powołana przez zbiorczą radę zakładową lub radę zakładową koncernu. 

Wniosek o powołanie komisje wyborczej może złożyć w sądzie pracowniczym także trzy 

uprawnione do głosowania osoby lub związek zawodowy działający w zakładzie.  
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W razie braku rady zakładowej w zakładzie komisja wyborcza wraz z przewodniczącym 

może zostać powołana przez zbiorczą radę zakładową lub radę zakładową koncernu. Jeśli 

powołanie komisji wyborczej nie nastąpi tą drogą, wyboru komisji dokonują wszyscy 

zatrudnieni podczas posiedzenia zakładowego odbywającego się zasadniczo w godzinach 

pracy. Na to posiedzenie zaprosić może trzech pracowników uprawnionych do głosowania 

lub związek zawodowy działający w zakładzie. Jeśli posiedzenie zakładowe nie odbędzie się, 

pomimo zaproszenia, i komisja nie zostanie powołana, trzech uprawnionych do głosowania 

pracowników lub związek zawodowy działający w zakładzie mogą złożyć wniosek do sądu 

pracy o powołanie komisji.  

 

Komisja wyborcza sporządza listę wyborczą, na którą należy wpisać wszystkie kandydatury 

pracowników uprawnionych do głosowania z podziałem na płcie. O udostępnienie niezbędnej 

do tych celów dokumentacji komisja wyborcza zwraca się do pracodawcy. Następnie komisja 

wyborcza wydaje ogłoszenie wyborcze. Zawiera ono wiele informacji ważnych dla 

wyborców. Należy koniecznie przestrzegać zasady zagwarantowania dla płci 

reprezentowanej mniejszościowo odpowiedniej ilości mandatów. 

 

Osoby chcące kandydować w wyborach do rady zakładowej muszą zostać umieszczone na 

liście kandydatów, którą należy złożyć w komisji wyborczej w przeciągu dwóch tygodni od 

wywieszenia ogłoszenia wyborczego. Lista z propozycjami kandydatur mogąca zawierać 

jedno lub więcej nazwisk, aby być ważna, musi zostać podpisana przez 5% uprawnionych do 

głosowania, ale nie mniej niż przez trzy osoby uprawnione do oddania głosu (podpisy 

wspierające). Lista uznana za ważną zostaję wywieszona najpóźniej na tydzień przed dniem 

wyborów.  

 

Jeśli co najmniej dwie listy wyborcze zostaną uznane za ważne, pracownicy uprawnieni do 

głosowania wybierają tylko jedną listę wyborczą (wybór listy). Jeśli złożona została tylko 

jedna lista lub jeśli tylko jedna lista została uznana za ważną, wyborcy mogą oddać swoje 

głosy tylko na kandydatów z listy (wybór osoby). Każdy pracownik może zaznaczyć 

krzyżykiem tyle osób, ile jest przewidzianych mandatów. 

 

W dniu wyborów na terenie zakładu odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu niejawne 

i bezpośrednie wybory rady zakładowej. Komisja wyborcza wręcza każdemu uprawnionemu 

do głosowania pracownikowi kartę do głosowania i kopertę. Po zaznaczeniu krzyżykiem listy 

lub pojedynczych nazwisk kandydatów na liście kartę należy włożyć do koperty i wrzucić do 

urny wyborczej. W przypadku nieobecności w dniu wyborów, pracownicy maja możliwość 

późniejszego oddania głosu na drodze pisemnej (wybory listowne). 

 

Liczenie głosów jest jawne i ma miejsce po zakończeniu głosowania i bezpośrednio 

zamknięciu lokalu wyborczego. Przy wyborze listy zliczana jest liczba mandatów 

przypadająca na poszczególne listy wyborcze. Kandydaci wybierani są w kolejności 

umieszczenia ich na liście oraz w ilości odpowiadającej liczbie mandatów przypadających na 

listę. Przy wyborze osób zwyciężają ci kandydaci, którzy zebrali największą ilość głosów, 
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przy czym zawsze należy wziąć pod uwagę zasadę gwarancji proporcjonalnej ilości 

mandatów dla płci mniejszościowej. Zwycięzcy kandydaci są niezwłocznie informowani przez 

komisję wyborczą o wynikach wyborów.  

 

3. Ochrona wyborów i koszty 

 

Wybory do rad zakładowych podlegają szczególnej ochronie ustawowej. Osoba, która należy 

do grona trzech pracowników uprawnionych do zaproszenia do wyborów, osoba, która 

należy do grona trzech pracowników uprawnionych do złożenia w sądzie pracowniczym 

wniosku o powołanie komisji wyborczej, członkowie komisji i kandydaci do rad zakładowych 

podlegają na czas określony specjalnej ochronie przed zwyczajnym zwolnieniem. 

 

Do momentu ogłoszenia wyników wyborów nie można zwolnić w trybie zwyczajnym trzech 

pracowników zapraszających na wybory czy trzech pracowników składających wniosek o 

powołanie komisji. Jeśli w zakładzie nie miały miejsca wybory do rady zakładowej, osoby te 

nie mogą być zwolnione w trybie zwyczajnym w okresie trzech miesięcy od momentu 

zaproszenia lub złożenia wniosku w sądzie pracowniczym. Możliwe jest zwolnienie 

nadzwyczajne zapraszających lub składających wniosek, przy czym w takim wypadku muszą 

zostać zachowane rygorystyczne przepisy dotyczące zwolnień w trybie nadzwyczajnym. 

 

Do momentu ogłoszenia wyników wyborów nie można także zwolnić członków komisji 

wyborczej i kandydatów do rady zakładowej. Ponadto członkowie komisji wyborczej i 

kandydaci do rad otoczeni są ochroną przed zwolnieniem z przedłużonym okresem 

zapadalności, wynoszącym sześć miesięcy od momentu ogłoszenia wyników wyborów. 

Możliwe jest zwolnienie nadzwyczajne członków komisji wyborczej i kandydatów do rady 

zakładowej, przy czym w takim wypadku muszą zostać zachowane rygorystyczne przepisy 

dotyczące zwolnień w trybie nadzwyczajnym. Do momentu ogłoszenia wyników wyborów 

rada zakładowa musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie takiego zwolnienia członków 

komisji wyborczej i kandydatów do rady zakładowej w trybie nadzwyczajnym. Pracodawca 

może zwrócić się do sądu pracowniczego o zgodę w miejsce zgody, której rada nie udzieliła.  

 

Pracodawcy nie wolno pod groźbą nałożenia na niego ustawowej kary przeszkadzać w 

przeprowadzeniu wyborów do rad zakładowych lub wywierać na nie wpływ. Żadnemu 

pracownikowi uprawnionemu do głosowania nie można zabronić skorzystania z aktywnego i 

pasywnego prawa wyborczego. 

 

Koszt przeprowadzenia wyborów do rady zakładowej ponosi pracodawca.  

 


