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Sz.P. Prof. Marcin Zieleniecki 

Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa 

 

 

Dotyczy: projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu 

działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Z dużym zadowoleniem powitaliśmy przedstawiony projekt. Po pierwsze, dlatego 

że zmiany w prawie pracy (szczególnie zbiorowym) są konieczne, a powołanie Komisji 

kodyfikacyjnej jest najlepszym sposobem na przygotowanie dobrego projektu zmian. Po 

drugie, dlatego że rozporządzenie przewiduje precedensowy system wyłaniania członków 

komisji – dopuszcza udział w jej pracach przedstawicieli pracodawców i pracowników. 

 

Szczegółowy system wyłaniania kandydatów na członków komisji budzi jednak 

pewne wątpliwości. Praktyka podpowiada, że interesy pracodawców i pracowników bywają 

sprzeczne, co uzasadnia udział obu tych grup w procesie wyłaniania składu komisji. Jednakże, 

przyjęte rozwiązanie prowadzi do braku równowagi w składzie komisji. Pracowników 

reprezentowałoby zaledwie trzech jej członków, a pracodawców – pozostałych jedenastu. 

Zgodnie z Konstytucją RP prawa ludzi pracy podlegają szczególnej ochronie a pracodawca, 

jako strona faktycznie silniejsza, takiej ochrony nie potrzebuje. 

 

Ponadto wątpliwości budzi wewnętrzna struktura reprezentacji strony pracodawców. 

Powyższe wskazanie, że będzie miała aż 11 reprezentantów wynika ze spostrzeżenia, że 

również Państwo Polskie  jest pracodawcą (i to znaczącym) i ma tu własne interesy, 
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potencjalnie sprzeczne z interesami pracowników. Oznacza to, że po stronie pracodawców 

byłoby 7 reprezentantów Rządu występujących zapewne w podwójnej roli rzeczników 

interesu publicznego oraz 4 reprezentantów organizacji pracodawczych. Trzeba zauważyć, że 

są to w praktyce organizacje zrzeszające przedsiębiorców, w niewielkim tylko stopniu 

reprezentujące interesy innych kategorii pracodawców. 

 

Wnioskujemy o rozważenie innego systemu wyłaniania kandydatów, bardziej 

korzystnego dla strony związkowej, budzącego zaufanie poprzez zachowanie pewnej 

równowagi stron. Przykładowo każda z trzech stron (rządowa, pracodawcy, związki 

zawodowe) wskazanych w oparciu o przepisy ustawy o RDS mogłaby wyznaczyć po 5 

członków Komisji. Takie rozwiązanie byłoby bliższe konstytucyjnej zasadzie szczególnej 

ochrony praw ludzi pracy wynikającej z art. 12, 59, 65 i 66 Konstytucji RP. 

 

Z poważaniem: 
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1. OPZZ 

2. Organizacje członkowskie ZZZE 

3. Biuro ZZZE a/a 


