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PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO 
Europejskie Rady Zakładowe (ERZ) nie są niczym nowym w „starych” 
państwach członkowskich UE. Pierwsze z nich założone zostały w latach 
osiemdziesiątych (Thomson był pierwszym przedsiębiorstwem międzynarodowym, 
które podpisało formalne porozumienie o ERZ) i od tego czasu na dobre wpisały 
się w europejski model stosunków pracy. Z drugiej jednak strony, w nowych 
państwach członkowskich UE (NPC) wydaje się istnieć poważny brak informacji 
na temat tej formy międzynarodowej reprezentacji interesów pracowniczych i 
ponadnarodowego dialogu pracodawców z pracownikami. Stwierdzenie to jest 
wynikiem doświadczeń wyniesionych z uczestnictwa w spotkaniach, seminariach 
i projektach badawczych przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat, których 
celem było zebranie doświadczeń przedstawicieli pracowniczych z krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej w ERZ (np. Projekt ViVe, ViVe II). Najbardziej 
powszechny wydaje się być deficyt informacji na temat podstaw prawnych 
funkcjonowania ERZ, jak również odnośnie praw i instrumentów dostępnych dla 
członków tych gremiów. Czasem, co gorsze, uprawnieni pracownicy nie są 
świadomi przysługującego im prawa ubiegania się o ustanowienie ERZ lub, w 
wyniku braku informacji na temat liczby zatrudnionych w całym 
przedsiębiorstwie lub grupie, nie są oni w stanie skorzystać z podstawowego 
uprawnienia do wysłania swego przedstawiciela do już istniejącego gremium. 
Aktorzy społeczni w poszczególnych krajach, np. związki zawodowe, czynią 
wysiłki w zakresie promowania idei ERZ wśród pracowników, są jednakże w 
swoich działaniach często ograniczeni skromnymi zasobami finansowymi i 
personalnymi. Z drugiej strony, Europejskie Federacje Przemysłu (European 
Industry Federations, EFP) czasem nie dysponują niezbędnymi kontaktami w 
nowych pastwach członkowskich, co znacznie utrudnia im współpracę z 
potencjalnymi partnerami w tych krajach. 

Celem, jaki ETUI-REHS postawił sobie przy publikacji wydania polskiego jest 
dostarczenie naszym partnerom i kolegom z Europy Środkowo-Wschodniej 
wszechstronnej analizy statystycznej procesów i trendów rozwojowych 
dotyczących ERZ. Wierzymy, że niniejsza książka dotrze do wszystkich tych, 
którzy zaangażowani są w zagadnienia reprezentacji pracowniczej, a w 
szczególności do członków ERZ, funkcjonariuszy związków zawodowych, 
związkowców w poszczególnych przedsiębiorstwach, a także niezrzeszonych 
praktyków po stronie zarówno pracodawców, jak i pracowników. W naszym 
zamierzeniu książka ta ma być źródłem pomocnych informacji, a poprzez to, 

użytecznym narzędziem dla tych, którzy w procesie negocjacji i renegocjacji 
porozumień o ERZ doświadczają braku ekspertyz i badań porównawczych 
trendów oraz rozwiązań stosowanych w Europie. 

Publikacja w jednym z języków nowych państw członkowskich była pomysłem 
autora książki, Petera Kerckhofs’a, który zwrócił się do mnie z prośbą o 
przetłumaczenie wersji angielskiej na język polski, jeszcze zanim objąłem 
stanowisko pracownika naukowego w Europejskim Instytucie Związków 
Zawodowych (ETUI-REHS). Niniejszy przekład jest zwieńczeniem mojej 
kilkumiesięcznej pracy nad tym projektem. Jest to jednak nie tylko jedynie 
tłumaczenie, lecz także poprawione wydanie angielskojęzycznego oryginału pt. 
‘EWC Facts and Figures 2006’. 

Dotychczas, oprócz wersji angielskiej, niemieckiej i francuskiej, w językach 
nowych państw członkowskich udało się opublikować tylko wydanie polskie. 
Niemniej, aby efektywnie promować ideę ERZ będziemy starać się w przyszłości 
poszerzyć naszą ofertę o wydania w językach także innych nowych państw 
członkowskich UE. Poprzez postawienie tego pionierskiego kroku w zakresie 
polskojęzycznych publikacji naszego instytutu chcemy przekazać naszą wiedzę i 
doświadczenie jako badawczego zaplecza związków zawodowych do dyspozycji 
wszystkich osób zawodowo zajmujących się ERZ. Ponadto, publikacja w jednym 
z języków środkowo-europejskich jest wyrazem naszego zainteresowania i 
koncentracji uwagi na nowych państwach członkowskich UE. 

Obecnie baza danych ERZ przechodzi intensywną reorganizację. Już teraz działa 
jej internetowa wersja pod adresem www.ewcdb.org, która w przyszłości zostanie 
gruntownie poprawiona, a zawartość dostępnych w niej danych poszerzona. 
Będzie ona dostępna na stronach internetowych ETUI-REHS (www.etui-rehs.org) 
oraz www.worker-participation.org. W zamierzeniu naszym stać się ona ma 
platformą współpracy ekspertów i wymiany informacji. 

A więc, mam nadzieję, do zobaczenia na jej forum!  

Romuald Jagodziński 

Pracownik naukowy, ETUI – REHS 

Bruksela, Marzec, 2006 r. 
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WSTĘP 
 

Kilkaset wielkich firm wielonarodowych kontroluje 
większość udziałów w międzynarodowym handlu w 
stopniu umożliwiającym im efektywne wywieranie 
wpływu i czerpanie zysków z europejskiej integracji 
ekonomicznej oraz globalizacji. W rzeczy samej 
gospodarki narodowe stają się coraz bardziej 
międzynarodowe. Prawie codziennie spływają do nas 
informacje o fuzjach, których konsekwencją jest 
restrukturyzacja. Decyzje podejmowane przez zarząd 

centralny tych przedsiębiorstw międzynarodowych dotyczą pracowników we 
wszystkich ich europejskich filiach. Europejska Dyrektywa o Europejskich 
Radach Zakładowych (ERZ), nakłada na przedsiębiorstwa międzynarodowe 
obowiązek zbudowania mostu pomiędzy centrum decyzyjnym a 
przedstawicielami pracowników na szczeblu europejskim. 

Pomimo, że nadanie ERZ ram prawnych było przedmiotem żądań związków 
zawodowych przez kilka dekad dopiero w 1994 roku przyjęto odpowiednią 
Dyrektywę. Pionierskie porozumienia o ustanowieniu ERZ z lat 80-
dziesiątych pomogły przezwyciężyć strach i opory wobec tego typu gremiów 
transnarodowej informacji i konsultacji pomiędzy pracownikami i 
przedstawicielami pracodawców europejskich. Te pionierskie ERZ są 
tematem pierwszego rozdziału niniejszej książki, traktującego o ramach 
prawnych ERZ. W rozdziale tym przedstawiony został przegląd postanowień 
dotyczących ERZ wraz z danymi na temat transpozycji Dyrektywy o ERZ na 
grunt ustawodawstwa narodowego. Mimo, że proces nowelizacji Dyrektywy o 
ERZ nie przyniósł dotychczas żadnych wymiernych rezultatów, udało się 
jednak zanotować wiele przykładów modyfikacji praktyk w zakresie 
funkcjonowania ERZ, jak również znaczny przyrost liczby tych gremiów. 

W oparciu o informacje z bazy danych o ERZ prowadzonej przez Europejski 
Instytut Związków Zawodowych w Brukseli (European Trade Union Institute for 
Research, Education and Healt and Safety, ETUI-REHS), w drugim rozdziale 

został zaprezentowany przegląd przedsiębiorstw, które są objęte Dyrektywą o 
ERZ. Najbardziej aktualne zestawienia tychże firm, jak również tych 
przedsiębiorstw, w których ERZ zostały już założone można uzyskać z 
internetowej bazy danych pod adresem www.ewcdb.org . W drugim rozdziale 
niniejszej publikacji przedstawione zostały także kraje własności 
przedsiębiorstw objętych wspomnianą dyrektywą. Analiza ta obejmuje kraje, w 
których firmy te działają, liczbę ich pracowników, stopień 
umiędzynarodowienia, stopień, w jakim przestrzegają one Dyrektywę o ERZ 
oraz, jak wiele z nich uczestniczyło w transnarodowych fuzjach. 

W ścisłej współpracy z Europejskimi Federacjami Przemysłu (European 
Industry Federations, EFP) udało się zgromadzić w bazie danych ETUI-REHS 
1141 porozumień o ERZ. Na ich podstawie ustanowiono w sumie 909 ERZ, z 
których obecnie istnieją nadal 784. Sklasyfikowano też 125 ERZ, które 
zostały ustanowione, lecz aktualnie już nie funkcjonują z powodu fuzji 
przedsiębiorstw, rozpadu wcześniejszych fuzji (de-mergers), przejęć, czy też 
bankructwa.  

Następnie, w rozdziale trzecim przedstawiono dane ilościowe uzyskane z 
analizy wspomnianych porozumień o ERZ. W przeglądzie tym zaprezentowano 
analizę struktur operacyjnych ERZ. W ostatniej części rozdziału trzeciego 
poświęcono uwagę przykładom postanowień pomocniczych. 

Obecnie sklasyfikowane zostały 1432 przedsiębiorstwa objęte dyrektywą, 
które wciąż nie spełniły obowiązku założenia ERZ. EFP odgrywają tu ważną 
rolę koordynatorów w zakresie organizowania i wspierania żądań rozpoczęcia 
negocjacji o ustanowienie tych brakujących ERZ. Ponadto, EFP organizują 
struktury koordynacyjne oraz wytyczne odnośnie wspierania rozwoju 
istniejących ERZ, a także w zakresie promowania przykładów dobrych 
praktyk. Dlatego też, w rozdziale czwartym przedstawiono analizę wg 
sektorów działalności, która potwierdza ważną pracę wykonywaną przez EFP 
dla poprawy funkcjonowania większości ERZ. 
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Niniejsza książka jest wynikiem dziewięciu lat prowadzonej z dużym 
zaangażowaniem pracy badawczej w ETUI-REHS nad bazą danych oraz w 
zakresie projektu badawczego nad jakościową analizą poszczególnych 
przykładów ERZ metodą porównawczą. Chciałbym wyrazić szczególne 
podziękowania dla Reinera Hoffmann’a i Jeremego Waddington’a, którzy 
motywowali i wspierali mnie w tej misji. Jestem także wdzięczny Irmgard Pas 
za jej wsparcie w rozwijaniu bazy danych o ERZ oraz Kate Holman i 
Rosalind Hunter za korekty angielskiej wersji. Wyrazy wdzięczności kieruję 
także do kolegów z EFP oraz do członków ERZ, którzy dostarczali informacji 
o przedsiębiorstwach i porozumieniach o ERZ, zarówno bezpośrednio, jak i 
poprzez stronę internetową www.ewcdb.org.  

Od chwili obecnej będę zajmował się opisanymi w niniejszej książce 
wyzwaniami jako koordynator działań ERZ w Europejskiej Federacji 
Pracowników Przemysłu Wydobywczego, Chemicznego i Energetycznego 
(European Mine, Chemical and Energy Workers’ Federation, EMCEF).  
 

 
 
Moje obowiązki w ETUI-REHS przejął Romuald Jagodziński. Był on już 
wcześniej zaangażowany w tworzenie poprzedniej wersji tej książki wydanej 
2004 r. („ERZ Fakty i Liczby 2004”). Przyszły rozwój banku danych o ERZ 
jest więc w dobrych rękach. 

Mam nadzieję, że dla czytelnika obecnego wydania „ERZ Fakty i Liczby” 
dostarczą informacji, które zainspirują i umotywują do wykorzystania 
wyzwań i możliwości, jakie ERZ oferują. 

Bruksela, Luty 2006 r. 

 

Peter KERCKHOFS 

Sekretarz Polityczny w EMCEF,  

były Starszy Pracownik Naukowy (Senior Researcher) w ETUI-REHS 

 

pkerckhofs@emcef.org 
www.emcef.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETUI-REHS jest finansowo wspierany przez Komisję Europejską. 



 

Europejskie Rady Zakładowe. Fakty i liczby 2006 7 

1. RAMY PRAWNE DZIAŁANIA ERZ 
 

 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie historyczna analiza 
pionierskich ERZ oraz ich wpływ na treść i ustanowienie prawnych ram 
działania ERZ. Dyrektywa o ERZ została zaimplementowana w czterystu 
przedsiębiorstwach międzynarodowych zanim jej przepisy nabrały mocy 
obowiązującej poprzez transpozycję do narodowych systemów prawnych we 
wrześniu 1996 r. Przypadek 323 ERZ ustanowionych w 1996 r. jest 
szczególnie wyraźnym przykładem motywacyjnego charakteru, jaki Artykuł 
13 miał dla wielu firm międzynarodowych w zakresie powoływania ERZ. 

Od 1996 r. do chwili obecnej, liczba istniejących ERZ podwoiła się. Proces 
ten przebiegał jednak stopniowo. Ilość nowo powstałych ERZ w ciągu 
jednego roku nigdy już nie była tak wysoka jak w roku 1996. Dlatego też, 
postęp w zakresie ERZ był często niedoceniany, zarówno w kategoriach 
liczby nowo ustanowionych ERZ, jak również odnośnie poprawiania 
efektywności funkcjonowania już istniejących. Znajdowało to 
odzwierciedlenie w publikacjach na temat ERZ, w których koncentrowano się 
na słabościach i niezrealizowanych nadziejach. Faktycznie, słabości 
wynikające z niejasnych przepisów Dyrektywy występują w miarę ich 
praktycznego stosowania. Wobec braku nowelizacji Dyrektywy zachęca się 
czytelnika, by rozważał istniejące i proponowane regulacje prawne w 
kontekście trendów i standardów, które wyłaniają się z materiału 
statystycznego zaprezentowanego w kolejnych rozdziałach książki. 

Obecny rozdział składa się z sześciu części. Pierwsza z nich przedstawia 
pionierskie ERZ; w drugiej zaprezentowano przepisy Dyrektywy o ERZ; w 
trzeciej naszkicowano transpozycję do ustawodawstwa narodowego. Na 
końcu rozdziału zaprezentowany został stan rzeczy w zakresie nowelizacji 
Dyrektywy o ERZ. Porównując sytuację z sytuacją wyjściową niewiele da się 
powiedzieć o postępach. Niemniej jakość funkcjonujących ERZ oraz ich ilość 
wzrasta stopniowo z roku na rok. 

 
 
 
 
 
 
 

Tematy 

 

1.1. Pionierskie ERZ 

1.2. Dyrektywa o ERZ 

1.3. Transpozycja Dyrektywy o ERZ do narodowych systemów 
prawnych 

1.4. Proces nowelizacji Dyrektywy o ERZ 

1.5. Do roku 2005 założono 909 ERZ, z których wciąż istnieją 784 

1.6. Doświadczenia skumulowane w ERZ 
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1.1. PIONIERSKIE ERZ 
 

 

 

 

Rządy narodowe są raczej bezsilne w odniesieniu 
do międzynarodowych procesów restrukturyzacji i 
decyzji dotyczących lokalizacji części narodowych 
i globalnych łańcuchów produkcyjnych. Jednakże 
historia ERZ przeczy tezie, że państwo narodowe 
przegrywa w starciu z globalną i europejską 
integracją ekonomiczną. Prawo francuskie 
wprowadzając rady pracownicze na poziomie grup 
przedsiębiorstw stało się ważnym przyczynkiem do 
tworzenia pionierskich ERZ. Promocja tych 

pionierskich gremiów pomogła związkom zawodowym w Europie 
zmobilizować wolę polityczną i doprowadzić do przyjęcia projektu Dyrektywy 
o ERZ w 1994 r. 

Socjalistyczny rząd francuski, który doszedł do władzy w 1981 r. wierzył w 
znaczenie poprawy reprezentacji pracowniczej i wprowadził w tym celu serię 
ustaw nazywanych „lois Auroux”, których celem było zaadaptowanie 
istniejących przepisów o radach zakładowych do rosnącego skomplikowania 
struktur korporacyjnych. Drugie „Auroux law” przyjęte 28 października 1982 r. 
wprowadziło rady zakładowe na poziomie grupy (comité de groupe), w których 
reprezentowani byli pracodawcy i pracownicy wszystkich francuskich 
przedsiębiorstw należących do danej grupy. 

W 1983 r. francuska firma produkująca wyroby szklane, Saint-Gobain, w 
oparciu o nieformalne porozumienie powiększyła swoją grupową radę 
zakładową, włączając do niej przedstawicieli pracowników zagranicznych filii. 
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych inne, dotąd czysto nieformalne 
porozumienia o ERZ wprowadzono w Bull, Allianz, BSN Food and Dring 
(obecnie Danone) i BSN Glass. Pierwszym formalnym porozumieniem o ERZ 
była podpisana 7 października 1985 r. umowa pomiędzy Europejską Federacją 
Metalowców (European Metalworkers Federation) i centralnym Zarządem 
francuskiego Thompson’a. Na jej podstawie powołano dwie branżowe ERZ, 
jedną dla spółek Thompson’a w przemyśle obronnym, a drugą w sektorze 
produkcji elektroniki dla klientów indywidualnych. Dalsze formalne umowy o 
ERZ podpisano w Scansped w 1989 r., według podobnych jak w Thompson’ie 
wytycznych. 

 

 

1.1.1. Nie wszystkie pionierskie ERZ były oparte na porozumieniach 

1.1.2. Kraj własności przedsiębiorstw z pionierskimi ERZ 

1.1.3. Sektor działalności pionierskich ERZ 
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1.1.1. Nie wszystkie pionierskie ERZ były oparte na porozumieniach 

Źródło:Kerckhofs, 2002 Wykres 1

Pionierskie ERZ wg roku podpisania porozumienia
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Nie wszystkie Europejskie Rady Zakładowe założone przed przyjęciem 
Dyrektywy o ERZ z 22 września 1994 były ustanowione w oparciu o pisemne 
porozumienie, jak to później stało się standardem. Pierwszym przykładem 
nieformalnego porozumienia o ERZ jest przykład St-Gobain z 1983 r., podczas 
gdy pierwszą formalną umową o ERZ było porozumienie o utworzeniu dwóch 
branżowych ERZ w firmie Thomson w 1985 r. 

Pierwszą de facto ERZ była więc europejska rada w St-Gobain założona 
wg francuskiego prawa (drugie z tzw. Ustaw „Auroux” ). Została ona 
nieformalnie rozszerzona poprzez zaproszenie zagranicznych 
przedstawicieli pracowników. Inne nieformalnie utworzone ERZ 
bazowały na zwykłej wymianie listów lub też były jednostronnymi 
inicjatywami pracowników lub pracodawców. 
Wspomniana pierwsza umowa ustanawiająca ERZ w Thomson miała 
symboliczne znaczenie, które znalazło wyraz w podejściu i koncepcji powziętej 
w propozycji Europejskiej Dyrektywy zaprezentowanej pięć lat później w 
grudniu 1990 r.  

Wykres 1 pokazuje, jaki efekt miało zaprezentowanie tekstu projektu 
Dyrektywy o ERZ w grudniu 1990 r. Od roku 1992 zaczęło znacząco 
przybywać ERZ, które ustanawiane były zazwyczaj w drodze formalnych 
porozumień. Czas, jaki upłynął pomiędzy prezentacją projektu Dyrektywy a 
wystąpieniem jej efektów może być wyjaśniony poprzez zwłokę w 
rozpropagowaniu tego projektu i jego zrozumieniu, a także poprzez 
konieczność czasochłonnych negocjacji tego typu porozumień. 
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1.1.2. Kraj własności przedsiębiorstw z pionierskimi ERZ  

W sumie 46 przedsiębiorstw ustanowiło 49 ERZ zanim Dyrektywa o ERZ 
została przyjęta. Trzy z nich, Thomson, Danone i BP, założyły po dwie ERZ na 
poziomie poszczególnych działów/sektorów. 

Wykres 2 pokazuje, że najwięcej pionierskich ERZ można było znaleźć w 
przedsiębiorstwach międzynarodowych, których centrale usytuowane były we 
Francji i w Niemczech. 

Wszystkie inne ERZ (z okresu przed przyjęciem Dyrektywy) oparte na 
porozumieniu powstały w firmach skandynawskich, za wyjątkiem europejskiej 
rady we włoskiej Merloni. 

Źródło:Kerckhofs, 2002 Wykres 2

Kraj własności przedsiębiorstw, które ustanowiły 
pionierskie ERZ
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1.1.3. Sektor działalności pionierskich ERZ  

Źródło: Kerckhofs (2002) Wykres 3

ERZ oparte na porozumieniach zawartych przed 
przyjęciem Dyrektywy o ERZ
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Źródło: Kerckhofs (2002) Wykres 4

ERZ ustanowione przed przyjęciem Dyrektywy o ERZ 
nieoparte na formalnym porozumieniu z partnerami społ.
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Przypadki pionierskich ERZ pokazały jak ważną rolę odgrywają właściwe EFP. Stwierdzenie 
to jest prawdziwe zarówno w odniesieniu do ERZ opartych na formalnych porozumieniach 
(Wykres 3), jak i do tych ustanowionych nieformalnie (Wykres 4).  

 

Pierwsze porozumienie o ustanowieniu ERZ zostało podpisane pomiędzy zarządem 
centralnym firmy Thomson i delegacją Europejskiej Federacji Metalowców (EMF). 
Podobnie jak inne Europejskie Federacje Przemysłu, EMF był wówczas zaangażowany w 
organizację grup roboczych dla przedstawicieli pracowników z kilku przedsiębiorstw, jak np. 
Philips, Volkswagen, Bull, Pechiney, Volvo i innych. 

 

Klasyfikacja wg sektora działalności pionierskich ERZ opartych na porozumieniach 
wskazuje na ważną rolę pełnioną przez EIF, a przede wszystkim przez Europejską Federację 
Metalowców (European Metalworkers’ Federation, EMF) i Europejską Federację 
Pracowników Przemysłu Wydobywczego, Chemicznego i Energetycznego (European 
Mining, Chemical and Energy Workers’ Federation, EMCEF) 

 

Wykres 3 przedstawia klasyfikację sektorową ERZ zawartych w oparciu o porozumienia 
podpisane przed przyjęciem Dyrektywy o ERZ we wrześniu 1994 r. Szczególnie w latach 
1992 – 93 większość ERZ opartych o formalne porozumienia ustanowionych zostało w 
sektorze metalowym, podczas gdy w roku 1994 dominowały liczebnie umowy w sektorze 
chemicznym. 

 

Sektor chemiczny ma także największy stosunek umów o ERZ o charakterze nieformalnym 
bądź postanowień jednostronnych ustanawiających te gremia, co widać na wykresie 4. 
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1.2. DYREKTYWA O ERZ 
 

 

 

 

Bazując na praktykach stosowanych przy zakładaniu pionierskich ERZ 
opartych na porozumieniach w latach osiemdziesiątych, 5 grudnia 1990 r. 
Komisja Europejska przygotowała pierwszą propozycję Dyrektywy o ERZ. Z 
powodu wymogu uzyskania jednomyślności obowiązującego w okresie przed 
Traktatem z Maastricht projekt został jednak odrzucony. Dzięki 
Europejskiemu Porozumieniu Partnerów Społecznych z 31 października 1991, 
który nieco później, poprzez protokół socjalny z Maastricht, stał się częścią 
Traktatu [o Wspólnocie Europejskiej, RJ] (Art. 139), możliwe stało się 
przyjęcie Dyrektywy o ERZ kwalifikowaną większością głosów przez 11 
krajów. Do grupy krajów, które przyjęły Dyrektywę należały: Belgia, Dania, 
Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia 
i Hiszpania. Wielka Brytania została wyłączona ze stosowania dyrektywy, 
gdyż opowiedziała się za formułą opt-out ze stosowania Protokołu Socjalnego 
z Maastricht, który stanowił podstawę dla przyjęcia dyrektywy. Sytuacja 
zmieniona została poprzez Dyrektywę 97/74/EC z 15 grudnia 1997 r. i jej 
transpozycję do angielskiego prawodawstwa z 15 stycznia 2000 r. Zakres 
terytorialny obowiązywania dyrektywy został w międzyczasie powiększony 
wraz z rozszerzeniem UE w 1995 r. o Austrię, Finlandię i Szwecję, a także w 
roku 2004 o Cypr, Czechy, Estonię, Węgry, Litwę, Łotwę, Maltę Polskę, 
Słowenię i Słowację. Ponadto, decyzją wspólnego komitetu Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (European Economic Area, EOG) z 22 czerwca 1995 
r. Dyrektywa o ERZ swoim obowiązywaniem objęła także kraje EOG 
nienależące do UE, tj. Islandię, Lichtenstein i Norwegię. 

Wykorzystując dane na temat liczby zatrudnionych pracowników w EOG jako 
kryterium definiujące Dyrektywa o ERZ nakłada na przedsiębiorstwa 
międzynarodowe obowiązek zbudowania mostu pomiędzy centrum 
decyzyjnym a przedstawicielami pracowników z różnych filii dotkniętych 
strategicznymi decyzjami o wymiarze ponadnarodowym. 

Cel Dyrektywy o ERZ jest wyrażony w jej pierwszym artykule. Celem tej 
dyrektywy jest poprawa realizacji prawa do informacji i konsultacji z 
pracownikami w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym poprzez 
ustanowienie ERZ lub alternatywnych procedur dla informowania i 
konsultowania z pracownikami. Drugi artykuł zawiera ważne definicje 
określające, co należy rozumieć jako prawo do informacji i konsultacji w 
ramach ERZ. Według Dyrektywy konsultacja oznacza wymianę poglądów i 
ustanowienie dialogu pomiędzy przedstawicielami pracowników i centralnym 
zarządem lub z każdym innym bardziej odpowiednim szczeblem zarządu 
przedsiębiorstwa. 
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1.2.1. Stosowanie dyrektywy o ERZ 

Źródło: Kerckhofs and Jackelen (2002) Wykres 5
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Kryteria określające zakres obowiązywania Dyrektywy

 

Artykuł drugi dyrektywy definiuje kryteria niezbędne do określenia, które przedsiębiorstwo 
jest objęte zakresem obowiązywania dyrektywy o ERZ. „Przedsiębiorstwo o zasięgu 
wspólnotowym” oznacza każde przedsiębiorstwo zatrudniające ogółem przynajmniej 1000 
pracowników w państwach członkowskich oraz przynajmniej po 150 pracowników w co 
najmniej dwóch państwach EOG. Dla celów obliczeniowych wspomnianych 150 
pracowników może być zatrudnionych w więcej niż jednym zakładzie lub filii w danym 
państwie. Kryteria wymagane w Dyrektywie opierają się na średniej liczbie pracowników 
zatrudnionych w przeciągu ostatnich dwóch lat, włączając w to pracowników czasowych 
(często na zasadzie pro rata). 

 

Źródło: Kerckhofs and Jackelen (2002) Wykres 6

Kryteria klasyfikacjiKryteria klasyfikacji

Definicja „przedsiębiorstwa sprawującego kontrolę”

 

Pojedyncze zakłady/placówki firmy oraz spółki zależne uznawane są za przynależące do 
danego przedsiębiorstwa, jeśli spółka macierzysta jest „przedsiębiorstwem sprawującym 
kontrolę”. Artykuł 3 Dyrektywy o ERZ definiuje „przedsiębiorstwo sprawujące kontrolę jako 
przedsiębiorstwo wywierające dominujący wpływ na inną spółkę za pomocą np. udziału 
finansowego lub też za pomocą zasad rządzących taką partycypacją finansową. Uważa się, 
że dominujący wpływ istnieje w sytuacjach bezpośredniej, jak i pośredniej własności 
większości kapitału danego przedsiębiorstwa, większości głosów [w zgromadzeniu 
wspólników] lub w przypadku posiadania większości miejsc w organie zarządzającym. 

„Zarząd centralny” jest to zarząd przedsiębiorstwa sprawującego kontrolę. Zarząd centralny 
jest partnerem reprezentantów pracowników w negocjacjach na temat ustanowienia ERZ i 
jest zobowiązany zapewnić warunki i zasoby konieczne dla rozmów prowadzących do 
stworzenia ERZ. Jeżeli zarząd centralny ma siedzibę poza UE obowiązki te spoczywają na 
jego przedstawicielu w UE. Jeśli natomiast brak takiego przedstawiciela, odpowiedzialnym 
za dopełnienie powyższych obowiązków jest zarząd spółki, która zatrudnia największą liczbę 
pracowników w jednym z państw UE. 
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1.2.2. Ustanowienie ERZ w drodze negocjacji 
Negocjacje mogą zostać rozpoczęte z inicjatywy zarządu albo na pisemny 
wniosek przynajmniej 100 pracowników lub ich przedstawicieli z dwóch 
krajów. 

W tym celu należy powołać Specjalny Zespół Negocjacyjny (Special 
Negotiation Body, SZN). SZN jest grupą liczącą od 3 do 17 przedstawicieli 
pracowniczych, która negocjuje z zarządem ustanowienie ERZ. W ciągu sześciu 
miesięcy od daty złożenia wniosku zarząd centralny jest zobowiązany 
przystąpić do negocjacji z SZN. 

Przepisy transponujące Dyrektywę w poszczególnych państwach muszą 
określać metodę, jaka stosowana ma być przy wyborze członków SZN, którzy 
mają być wybierani lub nominowani w miejscu zatrudnienia. 

We wspomnianych procesach nie należy niedoceniać roli funkcjonariuszy 
związków zawodowych i koordynatorów ERZ wskazanych przez EFP w 
zespołach negocjacyjnych. Pomimo, że w kategoriach ściśle prawnych 
Dyrektywa odnosząc się do „przedstawicieli pracowników” nie wspomina o 
związkach zawodowych, to w praktyce większość członków SZN jest zrzeszona 
w organizacjach związkowych. Ponieważ SZN może korzystać z pomocy 
każdego eksperta, jakiego uzna za koniecznego, zasiadający w nim związkowcy 
mogą wskazać funkcjonariusza związków zawodowych jako swego doradcę. 

 
Źródło: Kerckhofs and Jackelen (2002) Wykres 7
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SZN ma trzy lata na osiągnięcie porozumienia w kwestii ustanowienia ERZ. Wszelkie koszty i wydatki związane z prowadzeniem negocjacji ponosi zarząd 
centralny w sposób umożliwiający SZN wypełnianie swoich zadań w prawidłowy sposób. 

SZN może zdecydować dwoma trzecimi głosów, by nie rozpoczynać negocjacji zgodnie z paragrafem 4 albo, by przerwać negocjacje już rozpoczęte. Decyzja taka 
skutkuje w zastopowaniu wszystkich procedur wszczętych celem ustanowienia ERZ określonych w art. 6. Tam, gdzie podjęto taką uchwałę przepisy Aneksu [do 
Dyrektywy o ERZ, RJ] nie mają zastosowania. W takiej sytuacji istnieje możliwość złożenia nowego wniosku o powołanie SZN, jednakże nie wcześniej niż w ciągu 
2 lat od momentu podjęcia decyzji o przerwaniu negocjacji, chyba, że zainteresowane strony ustalą krótszy okres. Niemniej, sytuacja taka nigdy jeszcze nie 
zdarzyła się w praktyce. 
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1.2.3. Obowiązkowe postanowienia (Artykuł 6) porozumienia o ERZ  
 

Źródło: Kerckhofs and Jackelen (2002) Wykres 8

Wymogi odnośnie treści porozumienia o ERZ 
utworzonych na podstawie art. 6
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Negocjacje prowadzone przez SZN (Art. 5) mają na celu zawarcie porozumienia, 
które określać będzie procedurę informowania i konsultowania z ERZ. W tym celu 
Art. 6 Dyrektywy nakłada obowiązek określenia w porozumieniu o ERZ 
szczegółów następujących sześciu zagadnień: 

• Spółek zależnych grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym albo 
filii/zakładów przedsiębiorstwa o zasięgu wspólnotowym, które objęte są 
porozumieniem; 

• Skład ERZ, liczbę jej członków, przydział miejsc i długość kadencji; 

• Funkcje i procedurę informowania i konsultowania z ERZ; 

• Miejsce, częstotliwość i długość spotkań ERZ; 

• Zasoby finansowe i rzeczowe przysługujące ERZ; 

• Długość obowiązywania porozumienia i procedurę jego renegocjacji. 

 

Zawarcie porozumienia nie oznacza jednak końca pracy. Porozumienie musi zostać zaimplementowane w praktyce. Osiągnięcie tego co możliwe na drodze 
negocjacji jest niezwykle ważne, jednakże dobra współpraca i wymiana informacji pomiędzy członkami ERZ są równie znaczące. W niektórych przypadkach 
trzeba przezwyciężyć trudności w ustaleniu składu ERZ oraz pokonać przeszkody związane z przekazywaniem niezbędnych informacji i konsultowaniem się 
zarządu z ERZ. Może się również zdarzyć, że pomimo podpisania porozumienia o ERZ przez zarząd centralny, lokalne zarządy w niektórych siedzibach mogą 
utrudniać bądź uniemożliwiać wręcz włączenie przedstawicieli pracowników do ERZ. Aby uniknąć takich napiętych sytuacji art. 10 Dyrektywy zapewnia środki 
ochrony członków ERZ, podczas gdy art. 9 stwierdza, że ERZ powinna funkcjonować w duchu współpracy oraz z poszanowaniem wzajemnych praw i 
obowiązków. 
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1.2.4. Kiedy zawiodą negocjacje, obowiązują postanowienia pomocnicze 

Dyrektywa o ERZ nakłada na partnerów społecznych wymóg ustanowienia ERZ 
na podstawie porozumienia w ramach przedsiębiorstwa. W przypadkach, gdy 
negocjacje zostaną zerwane, albo, gdy zarząd odmawia przystąpienia do rozmów, 
nabierają mocy obowiązującej tzw. postanowienia pomocnicze (subsidiary 
requirements), określone w Aneksie do Dyrektywy o ERZ. 

Artykuł 7 Dyrektywy określa trzy sytuacje, w których stosuje się postanowienia 
pomocnicze: 

• Kiedy postanowią tak zarząd centralny i SZN, albo 

• Gdy zarząd centralny odmawia przystąpienia do negocjacji w ciągu 6 
miesięcy od złożenia pisemnego wniosku, albo 

• Gdy w ciągu trzech lat od złożenia pisemnego wniosku nie zostało 
zawarte porozumienie o ustanowieniu ERZ 

Źródło: Kerckhofs and Jackelen (2002) Wykres 9

Implementacja postanowień pomocniczych

6 6 miesięcymiesięcy
3 3 latalata

 

Postanowienia pomocnicze wyznaczają minimalne standardy utworzenia ERZ, a także zapewniają gwarantowane przez Dyrektywę prawa w tych spółkach, których 
zarząd nie chce przystąpić do negocjacji albo w tych firmach, w których udało się podpisać porozumienia. Postanowień pomocniczych nie stosuje się, gdy 
obowiązują porozumienia o utworzeniu ERZ w danym przedsiębiorstwie. Innymi słowy, w przypadku gdy podpisano już porozumienie o ERZ nie jest możliwe 
powoływanie się na postanowienia pomocnicze. Dają one jednak SZN znaczącą przewagę przy negocjowaniu dodatkowych lub lepiej dostrojonych do 
indywidualnych potrzeb postanowień porozumienia o ustanowieniu ERZ. 

Najważniejsze funkcje postanowień pomocniczych można streścić za pomocą dwóch punktów. Po pierwsze wyznaczają ważne zasady organizacji i struktury ERZ. 
Po drugie, wyznaczają minimalny zakres tematów, o których ERZ musi być informowana i, w których musi być konsultowana. 

 



 

Europejskie Rady Zakładowe. Fakty i liczby 2006 17 

1.2.4.  Kiedy zawiodą negocjacje, obowiązują postanowienia pomocnicze 

Źródło: Kerckhfs and Jackelen (2002) Wykres 10

Postanowienia pomocnicze wyznaczają minimalne 
standardy utworzenia ERZ
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Postanowienia pomocnicze w Aneksie określają warunki ramowe dla tych ERZ, w 
przypadku których nie udało się osiągnąć porozumienia o ich ustanowieniu w 
drodze negocjacji. Warunki te obejmują: 

• Minimalny skład ERZ w liczbie trzech i maksymalny w liczbie 30. 
Prezydium składające się maksymalnie z 3 członków, jeśli wynika tak z 
rozmiaru ERZ; 

• Członkowie ERZ muszą być pracownikami danego przedsiębiorstwa lub 
grupy, której dotyczy umowa, a także muszą być wybrani lub nominowani 
przez przedstawicieli pracowników, a w braku tychże, przez całą załogę; 

• ERZ ma prawo do informacji i konsultacji przez zarząd centralny 
przynajmniej raz w roku, w zakresie tematycznym omówionym na 
następnej stronie; 

• W przypadkach szczególnych, takich jak np. zamknięcie, przeniesienie lub 
zwolnienia grupowe, prezydium, a w jego braku cała ERZ może, 
dodatkowo do regularnych spotkań, odbyć sesję wyjątkową z udziałem 
zarządu. We wszystkich tego typu przypadkach przedstawiciele 
pracowników bezpośrednio dotkniętych tymi zdarzeniami muszą 
uczestniczyć w spotkaniu. 

• ERZ i jej Prezydium mają prawo do spotkania przygotowawczego 
poprzedzającego posiedzenie z udziałem zarządu centralnego 

• Zarówno ERZ jak i Prezydium może posiłkować się ekspertami, 
wyłonionymi wg swego wyboru 

Środki materialne i finansowe umożliwiające ERZ wykonywanie swych działań, 
włączając w to koszty podróży ekspertów, koszty organizacji spotkań i tłumaczeń 
powinny być zapewnione przez zarząd centralny. 
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1.2.4. Kiedy zawiodą negocjacje, obowiązują postanowienia pomocnicze 

Jeżeli porozumienie o ustanowieniu ERZ nie zostało osiągnięte 
minimalne standardy w zakresie informowania i konsultowania z 
pracownikami tematów, które dotyczą całego przedsiębiorstwa lub 
grupy, lub też zakładów/placówek w przynajmniej dwóch 
państwach członkowskich, wyznaczają tzw. wymagania pomocnicze 
(postanowienia pomocnicze). Zgodnie z nimi na corocznym 
spotkaniu ERZ zarząd centralny musi przedstawić raport 
obejmujący przynajmniej następujące tematy: 

• strukturę przedsiębiorstwa, 
• jego ekonomiczną i finansową sytuację oraz trendy w tym 

zakresie, 
• przewidywany rozwój interesów firmy oraz produkcji i 

sprzedaży, 
• obecną sytuację i trendy w zakresie zatrudnienia, 
• plany inwestycyjne, 
• istotne zmiany organizacyjne, 
• wprowadzenie nowych metod pracy lub procesów 

produkcyjnych, 
• przeniesienie produkcji, 
• redukcje zatrudnienia lub zamknięcia w przedsiębiorstwach 

i placówkach produkcyjnych lub ich ważnych częściach, 
• zwolnienia grupowe, 

Źródło: Kerckhofs and Jackelen (2002) Wykres 11

Prawo do informacji & konsultacji określone w 
postanowieniach pomocniczych
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1.3. TRANSPOZYCJA DYREKTYWY O ERZ DO NARODOWYCH SYSTEMÓW PRAWNYCH 
 

 

 

 

 

Dyrektywa o ERZ jest kolektywną decyzją podjętą przez państwa 
członkowskie działające poprzez swoich ministrów w Radzie Ministrów [UE, 
RJ]. Ostateczna decyzja zapadła 22 września 1994 r. na posiedzeniu Rady 
Ministrów, a kraje członkowskie otrzymały dwa lata na transpozycję 
przepisów Dyrektywy do prawodawstwa narodowego, albo na zawarcie 
prawnie wiążących porozumień pomiędzy partnerami społecznymi. Jako 
takie przepisy transponujące Dyrektywę musiały wejść w życie najpóźniej 22 
września 1996 r. 

W ten sposób postanowienia Dyrektywy o ERZ zostały zaadaptowane do 
warunków w poszczególnych państwach i włączone do porządku prawnego 
każdego z państw członkowskich EOG. Ponieważ Dyrektywa o ERZ 
ustanawia tylko pewne wymagania minimalne dla powołania ERZ proces 
transpozycji jej postanowień daje okazję do przyjęcia dalej idących 

postanowień na poziomie narodowym. W praktyce jednak okazuje się, że 
różnice pomiędzy poszczególnymi krajami w zakresie implementacji są 
nieznaczne. 

Początkowo, pracownicy brytyjscy nie byli brani pod uwagę przy kalkulacji 
progów stosowania Dyrektywy, gdyż Wielka Brytania przyjęła klauzulę opt-
out z protokołu socjalnego Traktatu z Maastricht, w konsekwencji czego nie 
przyjęła Dyrektywy o ERZ. Sytuację zmieniło przyjęcie Dyrektywy 97/ 74/ 
EC z 15 grudnia 1997. Od 15 stycznia 2000 r. gdy przepisy transponujące ta 
dyrektywę weszły w życie, pracownicy brytyjscy są również uwzględniani 
przy obliczaniu progów stosowania Dyrektywy o ERZ. 

Dyrektywa o ERZ ma zastosowanie do całego EOG, w skład którego, oprócz 
krajów UE, wchodzą Norwegia, Lichtenstein i Islandia. 
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1.3.1. Do momentu transpozycji możliwe było zawieranie porozumień wg Art. 13  
Ponieważ Dyrektywa o ERZ bazowała na praktykach wypracowanych w 
pionierskich ERZ, musiała respektować istniejące Rady, funkcjonujące w 
oparciu o zawarte porozumienia. Celem postanowień dodatkowych 
zamieszczonych w Aneksie do Dyrektywy o ERZ jest wskazywanie 
właściwych rozwiązań oraz zachęcanie do tworzenia ERZ na drodze 
porozumień. Z tego powodu Art. 13 stanowi, że Dyrektywy nie stosuje się 
do przedsiębiorstw, które przed 22 września 1996 zawarły porozumienie 
obejmujące całość zatrudnionych pracowników i zapewniające 
międzynarodową wymianę informacji i konsultację z pracownikami. 
Granicą czasową dla stosowania Art. 13 był 22 września 1996, ponieważ w 
tym dniu powinny były wejść w życie przepisy transponujące Dyrektywę 
do narodowych systemów prawnych. 

W momencie, gdy porozumienia o ERZ wg Art. 13 wygasają, strony tych 
umów mogą wspólnie postanowić o ich odnowieniu. W przeciwnym razie 
zaczynają obowiązywać postanowienia Dyrektywy, łącznie z przepisami o 
powołaniu SZN i o zawarciu porozumienia obejmującego minimalne 
standardy określone w Art. 6 Dyrektywy. Faktycznie, dla nowych ERZ 
powstających po wrześniu 1996 r. droga do ich powołania wiedzie poprzez 
ustanowienie SZN, który w ciągu 3 lat podpisuje umowę o utworzeniu ERZ 
zawierającą przynajmniej minimalne standardy określone w Art. 6.Tylko w 
przypadku, gdy takie negocjacje nie przyniosą skutku w postaci zawarcia 
porozumienia w oparciu o Art. 6, mocy prawnej nabierają postanowienia 
Aneksu do Dyrektywy, które narzucają standardową strukturę ERZ.  

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 12

Trzy drogi do ustanowienia ERZ: Artykuł 13, Artykuł 6 
oraz wymagania dodatkowe
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Wyróżnić można więc trzy możliwości ustanowienia ERZ: wg Art. 13, wg Art. 6 i w oparciu o wymagania (postanowienia) dodatkowe. Od września 1996 r. nie ma 
już możliwości zawierania porozumień o ERZ w oparciu o Art. 13; tylko istniejące już umowy o ERZ wg Art. 13 mogą być odnawiane lub renegocjowane. 
Wszystkie porozumienia o ERZ ustanowione po wrześniu 1996 r. oparte są o Art. 6 lub też o wymagania dodatkowe. Faktycznie jednak, ta ostatnia kategoria 
stanowi mniej niż pół procenta wszystkich porozumień o ERZ. Rosnąca liczba ERZ ustanowionych po 1996 r. poprawia stosunek porozumień opartych o Art. 6 w 
stosunku do tych, które stworzono w oparciu o Art. 13. Niemniej wciąż 56% wszystkich funkcjonujących w 2005 r. ERZ bazowała na porozumieniach wg Art. 13, 
podczas gdy 44 % podpisano w oparciu o Art. 6. 
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1.3.2. Transpozycja Dyrektywy 94/45/EC i 97/74/EC w poszczególnych państwach 
Państwo Transpozycja Data 

Austria Ustawa N° 601 
Przepisy o rozszerzeniu Dyrektywy na Wielką Brytanię 

17-10-1996 
15-12-1999 

Belgia 

Porozumienie pomiędzy Partnerami Społecznymi N° 62 
Legislacja dodatkowa 
Legislacja o rozszerzeniu Porozumienia pomiędzy Partnerami Społecznymi 
N° 62 na Wielką Brytanię 

06-02-1996 
22-03-1996 
06-10-1998 
27-11-1998 

Cypr Ustawa 68 (1) / 2002 2002 
Dania Ustawa N° 371 22-05-1996 
Estonia Ustawa z 12 stycznia 2005 11-02-2005 

Finlandia Ustawa 614 
Ustawa N° 1138/199 

09-08-1996 
09-12-1999 

Francja Ustawa N° 1996-985 
Ustawa N° 2001-176 

12-11-1996 
22-02-2001 

Grecja Ustawa 18-03-1997 
Hiszpania Ustawa 24-04-1997 
Holandia Ustawa 23-07-1997 

Irlandia Ustawa  
Instrument Statutowy N° 386 z 1999 r. 

10-07-1996 
15-12-1999 

Islandia Ustawa 22-03-1996 
Lichtenstein Ustawa 16-06-2000 
Litwa Ustawa 2004 

Luksemburg Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C430/98 
Ustawa 

21-10-1999 
28-07-2000 

Łotwa Ustawa z 29 marca 2001 18/04/2001 
Malta Ustawa 22 z 2002 (L.N. 224 z 2003) 2003 

Niemcy Ustawa 
Przepisy o rozszerzeniu Dyrektywy na Wielką Brytanię 

26-10-1996 
22-12-1999 

Norwegia Porozumienie pomiędzy Partnerami Społecznymi 30-11-1996 
Polska Ustawa 05-04-2002 
Portugalia Ustawa 15-06-1997 
Republika Czeska Rozdział Trzeci, § 25d -25L Kodeksu Pracy 2004 
Słowacja Ustawa (Art. 241-250)  2004 
Szwecja Ustawa N° 539 09-05-1996 
UK Instrument Statutowy N° 3323 15-01-2000 
Węgry Ustawa 21  2003 

Ostateczny termin 22 września 1996 
przewidziany dla transpozycji Dyrektywy 
o ERZ nie został dotrzymany przez 
wszystkie państwa członkowskie. W 
chwili, kiedy Dyrektywa z 15 grudnia 
1997 rozszerzająca Dyrektywę o ERZ na 
Wielką Brytanię weszła w życie (tj. w 
grudniu 1999 r.), prawie wszystkie kraje 
członkowskie EOG zakończyły 
transpozycję jej przepisów do swojego 
prawodawstwa. W Belgii, we Włoszech i 
w Norwegii transpozycji dokonano na 
drodze Porozumień pomiędzy Partnerami 
Społecznymi. 

 

Włochy Porozumienie pomiędzy Partnerami Społecznymi  
Legislacja dodatkowa 

06-11-1996 
02-04-2002 
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1.3.3. Przepisy transpozycyjne którego państwa stosować do których ERZ?  

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 13
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Zarówno transpozycja obowiązująca w kraju, w którym dane przedsiębiorstwo ma swą główną 
siedzibę, jak i przepisy transpozycyjne kraju, w którym zatrudnieni są pracownicy tego 
przedsiębiorstwa obowiązują jednocześnie. Przepisy transponujące Dyrektywę o ERZ 
obowiązujące w kraju, w którym zatrudnieni są pracownicy są wiążące co do indywidualnych praw 
w zakresie wyboru, mianowania i ochrony członków SZN i ERZ, podczas gdy przepisy 
transpozycyjne kraju, w którym znajduje się centrala przedsiębiorstwa regulują materię z zakresu 
odpowiedzialności i praw zarządu centralnego, SZN i ERZ. 

Biorąc sytuację całościowo i uwzględniając narodową transpozycję stosowaną dla przedsiębiorstw 
spoza Europy należy stwierdzić, że większość ERZ podlega niemieckim, brytyjskim, francuskim i 
belgijskim przepisom transpozycyjnym. 

Niemieckie przepisy transpozycyjne znajdują zastosowanie w odniesieniu do 23% ERZ, podczas 
gdy francuskie i brytyjskie regulują działanie 14% ERZ. Transpozycja belgijska stanowi wiążące 
prawo dla 12 %, a zarówno holenderska, jak i szwedzka dla 7%. Pozostałe 5% reguluje 
transpozycja irlandzka oraz włoska i fińska, które stosuje się do 4% przypadków każdą. Duńskie 
przepisy transpozycyjne (2%) oraz regulacje pozostałych państw (8%) stosuje się tylko do 10% 
istniejących ERZ. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 14
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Irlandzkie, belgijskie, francuskie i niemieckie przepisy transpozycyjne obejmują więcej ERZ niż 
wskazuje na to liczba przedsiębiorstw międzynarodowych posiadających centralę w tych 
państwach. Można tak wywnioskować z porównania jasnych i ciemnych słupków dla każdego z 
tych krajów na wykresie 14. Wyjaśnienie tego stanu rzeczy znajdzie czytelnik w następnych 
wykresach pokazujących, że ERZ w pozaeuropejskich przedsiębiorstwach są objęte niemieckim, 
belgijskim, brytyjskim, francuskim i irlandzkim prawodawstwem transpozycyjnym. 

Czterdzieści jeden ERZ spośród wszystkich utworzonych w przedsiębiorstwach osadzonych w 
Wielkiej Brytanii odwołuje się do prawodawstwa transpozycyjnego innego niż brytyjskie, 
ponieważ stworzone zostały one przed wejściem w życie regulacji transponujących Dyrektywę o 
ERZ do brytyjskiego porządku prawnego. Ponadto, znajdujemy jednak także 37 ERZ osadzonych 
w pozaeuropejskich przedsiębiorstwach, które są objęte brytyjską transpozycją. W konsekwencji 
tego występuje tylko kilka mniej ERZ podległych brytyjskiemu prawodawstwu niż faktycznie 
istniejących ERZ w brytyjskich przedsiębiorstwach. 
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1.3.4. Narodowe przepisy transpozycyjne stosowane do przedsiębiorstw z wybranych 
krajów spoza UE 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 15
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Pozaeuropejskie przedsiębiorstwa międzynarodowe, które spełniają kryteria 
Dyrektywy odnośnie liczby zatrudnionych pracowników w EOG mają także 
obowiązek ustanowienia ERZ. Wymóg ten odnosi się do 344 amerykańskich, 104 
szwajcarskich, 56 japońskich, 16 kanadyjskich i 8 australijskich przedsiębiorstw.  

Wykres 15 pokazuje, że pośród pozaeuropejskich przedsiębiorstw międzynarodowych 
posiadających ERZ w 22% regulowane są one przez belgijskie przepisy 
transpozycyjne, w 20% przez niemieckie, w 14% przez brytyjskie, w 13% przez 
irlandzkie, w 10% przez francuskie i w 8% przez duńskie. Pozostałe ERZ w 
przedsiębiorstwach pozaeuropejskich w 3% podlegają szwedzkim regulacjom 
transpozycyjnym, a pozostałe w 10% przepisom innych krajów członkowskich. 

 

 
Na następnej stronie zaprezentowane zostały obowiązujące regulacje transpozycyjne osobno dla czterech różnych grup pozaeuropejskich firm międzynarodowych. 

Największa grupa pozaeuropejskich przedsiębiorstw posiadających ERZ pochodzi z USA, Kanady i Australii. W tej grupie 24% istniejących ERZ podlega 
belgijskim regulacjom transpozycyjnym, 18% zaś niemieckim. Brytyjskie i francuskie przepisy transpozycyjne odnoszą się odpowiednio do 16% i 13% tychże 
ERZ (zob. Wykres 16).  

Na wykresie 17 zaprezentowano 41 przykładów brytyjskich ERZ, które nie podlegają brytyjskim przepisom transpozycyjnym, gdyż w momencie powoływania 
tych gremiów do życia, regulacje te jeszcze nie istniały. Ponadto na wykresie tym widać 52% ERZ istniejących w przedsiębiorstwach zarejestrowanych w Wielkiej 
Brytanii, które z kolei podlegają brytyjskim przepisom transpozycyjnym. W tej grupie niewątpliwie najważniejsza jest transpozycja irlandzka. 

W przypadku 37 ERZ w szwajcarskich przedsiębiorstwach międzynarodowych 38% podlega niemieckim aktom transpozycyjnym, a 23% analogicznym regulacjom 
belgijskim. 

Na koniec w przypadku 21 ERZ w firmach japońskich 41% z nich podlega brytyjskim, a 23% belgijskim przepisom transpozycyjnym. 
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1.3.4. Narodowe przepisy transpozycyjne stosowane do przedsiębiorstw z wybranych 
krajów spoza UE 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 16
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 Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 17
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Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 18
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1.4. PROCES NOWELIZACJI DYREKTYWY O ERZ 
Tytuł artykułu 15 Dyrektywy o ERZ brzmi “Rewizja Komisji” („Review by the Commission”). Artykuł ten stwierdza, że „nie później niż 22 września 1999 r. Komisja, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i europejskimi partnerami społecznymi dokona przeglądu jej funkcjonowania i zbada, czy progi ilościowe w zakresie liczby pracowników są odpowiednie, 
celem zaproponowania Radzie odpowiednich poprawek, w tych kwestiach, w których uzna to za konieczne”. W tym celu 26 stycznia 1999 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się 
posiedzenie, a w dniach 28-30 kwietnia 1999 r. miała miejsce konferencja z udziałem partnerów społecznych, podczas której Komisja zaprezentowała projekt raportu. Ostateczna wersja 
tego raportu została wydana przez Komisję 4 kwietnia 2000 r. z oznaczeniem Com(2000)188final. Jest ona dostępna pod następującym adresem internetowym: 
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/com/rpt/2000/com2000_0188en01.pdf 
Zanim raport ten został udostępniony publicznie dnia 7 grudnia 1999r. odbyła się nieformalna konsultacja z europejskimi partnerami społecznymi. W zeszycie 27 Biuletynu 
Europejskich Rad Zakładowych (European Works Council Bulleting, EWCB 2000) Komisarz EU ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Anna Diamantopoulou wyjaśniła przyczyny 
decyzji o rezygnacji z dokonywania jakichkolwiek poprawek. Niezadowolona z braku postępów w tej sprawie EKZZ (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych) w dniu 31 
października 2000 r. zorganizowała demonstrację, a w Parlamencie Europejskim odbyło się kolejne posiedzenie w tej sprawie 25 kwietnia 2001 r. Komisja chciała ponownie odłożyć 
podejmowanie dalszych kroków prowadzących do nowelizacji Dyrektywy o ERZ dopóki nie przyjęto dwóch innych propozycji Dyrektyw. Obie te Dyrektywy stały się już 
obowiązującym prawem: Dyrektywa 2001/86/WE z 8 października 2001 r. o udziale pracowników w SE (Spółka Europejska, Sociatas Europea) oraz Dyrektywa 2002/14/WE z 11 
marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramy dla narodowych regulacji w zakresie informowania i konsultacji pracowników. 
24 września 2003 r. Europejski Komitet Ekonomiczny i Społeczny wydał opinię SOC/139 na temat „praktycznego stosowania Dyrektywy o ERZ i na temat wszelkich aspektów 
Dyrektywy, które wymagać mogą nowelizacji”. Opinia ta została przyjęta większością 122 głosów do jednego, przy sześciu głosach wstrzymujących się. Taki wynik zachęcił Komisję 
do podjęcia dobrze umotywowanych decyzji odnośnie nowelizacji Dyrektywy o ERZ, co z kolei dostarczyło partnerom społecznym powszechnie uznawanych i akceptowanych faktów, 
na których mogli się oni opierać. Uwzględniono pięć argumentów na korzyść nowelizacji Dyrektywy o ERZ. Po pierwsze, stwierdzono, że wiadomo wystarczająco dużo o 
funkcjonowaniu ERZ i ich problemach; po drugie, że nowelizacja była uwzględniona w agendzie polityki społecznej przyjętej podczas obrad Rady w Nicei w 2000 r.; po trzecie, że 
rozszerzenie UE ma wpływ na istniejące ERZ i te ERZ, które mają dopiero powstać; po czwarte, że przejęcia przedsiębiorstw i restrukturyzacja stanowią dodatkowe wyzwanie dla 
ERZ; oraz po piąte, że w konsekwencji przyjęcia Dyrektyw 2001/86/WE i 2002/14/WE zmienił się kontekst prawny funkcjonowania  
W kwietniu 2004 Komisja przedstawiła dokument konsultacyjny, którym otworzyła pierwszą fazę konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi na temat nowelizacji Dyrektywy o 
ERZ. Podczas gdy EKZZ powtarzała swoje żądania odnośnie nowelizacji, UNICE [Federacja Pracodawców, RJ] nie widziała takiej potrzeby, zamiast tego sugerując Komisji 
skoncentrowanie się na transpozycji Dyrektywy o ERZ w nowych państwach członkowskich oraz na wymianie doświadczeń na temat ERZ, szczególnie w kontekście rozszerzenia UE. 
W rezultacie tego, europejscy partnerzy społeczni jesienią 2004 r. zorganizowali dwa seminaria, podczas których zarówno członkowie ERZ, jak i przedstawiciele zarządu centralnego 
razem zaprezentowali 9 studiów przypadku 
Zebrane wnioski z tych dwóch seminariów, wydane 18 lutego 2005 r., zawierają 8 lekcji nt. funkcjonowania ERZ. Pierwsza z tych lekcji mówi, że ERZ mogą być użytecznym 
narzędziem do organizowania międzynarodowej wymiany informacji i konsultacji i ułatwiać zarządzanie zmianami, a także zapobiegać lub ograniczać negatywne skutki społeczne 
wynikające z restrukturyzacji. Po drugie, klimat wzajemnego zaufania jest ważnym czynnikiem wpływającym na dobre funkcjonowanie ERZ. Po trzecie, umiejętności w zakresie 
rozumienia złożonych zagadnień dyskutowanych na posiedzeniach ERZ zależą od zapewnienia ich członkom szkolenia i możliwości korzystania z porad ekspertów, co z kolei określa 
jakość komunikacji w tych gremiach. Po czwarte, godzenie różnych praktyk w zakresie stosunków pracy w różnych państwach jest nieustającym wyzwaniem dla ERZ. Piąta lekcja 
uczy, że kolejne wielkie wyzwanie polega na wytworzeniu poczucia osobistej „własności” ERZ u każdego pracownika. Natomiast rozpoznanie trudności w identyfikowaniu 
przedstawicieli pracowników w nowych państwach członkowskich jest szóstą lekcją, a świadomość złożoności w zarządzaniu wielowarstwowymi pakietami informacji i 
wielopoziomową konsultacją siódmą lekcją wyciągnięta ze wspomnianych seminariów. Podsumowując, uznano, że dobre funkcjonowanie ERZ jest ciągłym procesem kształcenia się i 
ewolucji. 
Wraz z komunikatem ze strony Komisji COM(2005) 120  final, datowanym na 31 marca 2005, na temat restrukturyzacji i zatrudnienia, została otwarta druga faza konsultacji z 
partnerami społecznymi na temat zarówno restrukturyzacji przedsiębiorstw, jak i ERZ. W punkcie 2.4. tego komunikatu Komisja zdecydowała się tylko „na śledzenie prac partnerów 
społecznych” oraz na „obserwację postępów dokonanych pomiędzy chwilą obecną i trójstronnym szczytem społecznym w 2006 r.”. Pod koniec 2005 roku nie widać jednak, żadnych 
dalszych postępów w zakresie nowelizacji ram prawnych działania ERZ. Niemniej zarówno liczba, jak i praktyczne standardy funkcjonowania ERZ rozwinęły się bardzo znacząco w 
ostatnich latach. 
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1.5. DO ROKU 2005, ZAŁOŻONO 909 ERZ, Z KTÓRYCH WCIĄŻ ISTNIEJE 784 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 20
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We wrześniu 1994 r. kiedy przyjmowano Dyrektywę o ERZ, w 46 
przedsiębiorstwach funkcjonowało już 49 ERZ. Z grupy tych 49 ERZ 37 wciąż 
istniało w 2005 r. Pozostałe ERZ zaprzestały działania z powodu fuzji 
przedsiębiorstw albo przejęć przez inne firmy. Do roku 2005 utworzono w 
sumie 909 ERZ, z których 784 wciąż istnieje. 

Dyrektywa miała na celu promowanie zawierania dobrowolnych porozumień o 
ERZ. Artykuł 13 Dyrektywy zwalniał z obowiązywania jej niektórych 
postanowień przedsiębiorstwa, które założyły ERZ w oparciu o porozumienia 
podpisane przed 22 września 1996 r., czyli dniem, w którym weszły w życiu 
narodowe przepisy transformacyjne. Możliwość ta stała się silną zachętą dla 
ustanawiania ERZ. 

Tylko w roku 1995 liczba istniejących ERZ podwoiła się z 37 do 80. Fakt 
ustanowienia w 1996 r. 323 ERZ jest dowodem zaistnienia wspomnianego 
stymulującego efektu, jaki miał Art. 13 Dyrektywy o ERZ na liczne 
przedsiębiorstwa.  

Od roku 1996 do 2005 liczba ERZ kolejny raz podwoiła się. Proces ten był 
jednakże stopniowy i dlatego postępował niemal niezauważalnie. Niniejsza 
publikacja ma na celu uwidocznić ten rozwój na podstawie dostępnych danych 
zawartych w bazie danych ERZ Europejskiego Instytutu Związków 
Zawodowych. Jeszcze ważniejszy od trendów ilościowych jest rozwój 
jakościowy w zakresie poprawy praktycznego funkcjonowania ERZ, co 
niewątpliwie należy uwzględnić przy ocenie działania ERZ. 

W ciągu następującej po 1996 r. dekady liczba ERZ znowu się podwoiła, 
jednakże w sposób znacznie bardziej stopniowy w porównaniu do roku 1996. 
Dlatego też postęp, jaki uczyniono w zakresie ustanawiania nowych ERZ był 
przez wiele lat niedoceniany.  

Za pomocą informacji przedstawionych w kolejnych rozdziałach tej publikacji 
zapraszamy czytelnika to ocenienia dokonanych postępów zarówno w liczbie 
utworzonych ERZ jak i w zakresie aspektów odzwierciedlających skuteczność 
działania ERZ. 
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1.6. SKUMULOWANE DOŚWIADCZENIA ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 21
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Wykres 21 pokazuje, że połowa istniejących ERZ zgromadziła już 10 lub więcej lat 
praktycznego doświadczenia. W roku 2006 41% istniejących ERZ będzie mogło poszczycić 
się dziesięcioletnią egzystencją, podczas gdy dalsze 10% w 2006 będzie istnieć więcej niż 10 
lat. 
 
Niemniej ważne są doświadczenia zebrane przez 31% ERZ, których historia działania 
wynosi od 6 do 9 lat. Szczególnej uwagi wymagają osiągnięcia w postaci zapewnienia 
szkolenia i wsparcia związków zawodowych zagwarantowanych dla 18% istniejących 5 lat 
lub krócej ERZ. Niemniej, okazje do rozwoju występują praktycznie w każdej z 
ustanowionych ERZ. 

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 22
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Cenne zasoby spoczywają w zakumulowanym doświadczeniu członków istniejących ERZ i 
działaczy związków zawodowych zaangażowanych we wspomaganie, szkolenie i doradztwo 
dla nich. Wszystkie te procesy kształcenia się i doświadczenie zebrane w ERZ mogą być 
jeszcze efektywniej wykorzystane dzięki działaniom koordynacyjnym podejmowanym przez 
wyżej wspomniane Europejskie Federacje Przemysłu. 

Wykres 22 pokazuje, że w 2006 r. 323 istniejące ERZ osiągną staż 10 lat. Należą one 
bowiem do ERZ powstałych na fali roku 1996, kiedy to powołano znaczącą liczbę tych 
gremiów. Jeśli doliczyć do tego ERZ, które istnieją 10 lub więcej lat otrzymamy 402 ERZ, z 
którymi związana jest liczna grupa aktorów dysponujących dobrze rozwiniętym i cennym 
doświadczeniem. Niedawno założone ERZ i pracownicy przedsiębiorstw, w których rady te 
jeszcze nie powstały mogą stać się beneficjentami transferu wiedzy z istniejących ERZ, 
celem wypracowania możliwie najbardziej efektywnych praktyk. To zjawisko uwydatnia 
znaczenie działań szkoleniowych dla aktorów związanych z ERZ. Organizacja wymiany  i 
transferu wiedzy jest waznym zadaniem dla związków zawodowych w tych 
przedsiębiorstwach, które są koordynowane przez poszczególne EFP. 
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2. PRZEDSIĘBIORSTWA MIĘDZYNARODOWE OBJĘTE DYREKTYWĄ O ERZ 
 

W rozdziale tym zaprezentowany został przegląd 
różnorodnej charakterystyki przedsiębiorstw 
objętych Dyrektywą o ERZ. Z analizy 
przedstawionych informacji jasno wynika, że 
większość zarządów przedsiębiorstw objętych tą 
regulacją mieści się w Niemczech, USA, 
Wielkiej Brytanii i Francji. Oprócz informacji na 
temat siedziby centrali firmy, zamieszczone 
zostały tu też dane o krajach, w których dane 

przedsiębiorstwo działa, na temat sektora działalności, stopnia 
internacjonalizacji oraz ich zaangażowania w fuzje międzynarodowe i 
przejęcia. 

Dane zaprezentowane w tym i w następnych rozdziałach pochodzą z bazy 
danych ERZ zbudowanej w ETUI przez Peter’a Kerckhofs’a z pomocą 
Irmgard Pas. Na przestrzeni lat liczba przedsiębiorstw zidentyfikowanych 
jako objęte Dyrektywą prawie się podwoiła. Do chwili obecnej do bazy 
danych ERZ wprowadzono 2204 przedsiębiorstwa, które objęte są 
zakresem obowiązywania Dyrektywy, z których ERZ założyły 772. 
Wynika z tego zestawienia, że stopień przestrzegania Dyrektywy i tym 
samym zgodności z wymogami stosowania prawa do ponadnarodowego 
przepływu informacji i konsultacji z pracownikami wynosi 35%. Ważnymi 
czynnikami wpływającymi na stopień przestrzegania Dyrektywy jest 
rozmiar przedsiębiorstwa i stopień jego umiędzynarodowienia. Znacznie 
częściej standardów Dyrektywy przestrzegają przedsiębiorstwa większe i 
w dużym stopniu umiędzynarodowione, niż firmy małe i o niewielkim 
stopniu internacjonalizacji. 

Szczególną uwagę poświęcono nowym państwom członkowskim. Wraz z 
rozszerzeniem UE w 2004 r. około 300 nowych przedsiębiorstwo zostało 
objętych Dyrektywą. Pośród nich 31 firm jest zarządzanych z nowych 

państw członkowskich. Jeszcze ważniejsza w tym kontekście wydaje się 
jednak być możliwość włączenia przedstawicieli z nowych państw 
członkowskich do już istniejących ERZ w przedsiębiorstwach w tych 
krajach operujących. Faktycznie bowiem, 69% przedsiębiorstw 
posiadających ERZ działa w nowych państwach członkowskich. 
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2.1. BAZA DANYCH ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 23

Baza danych ERZ dostępna na CD oraz w internecie: 
www.ewcdb.org

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono fakty i liczby dotyczące ilości przedsiębiorstw objętych 
Dyrektywą oraz tych, które Dyrektywy przestrzegają. Liczby te opierają się o dane zgromadzone w 
bazie danych ERZ, którą założono w 1995 r. Kolejne aktualizacje publikowane były w 1998, 2000, 
2002, 2004 i 2005 roku. Kompletna wersja bazy danych jest dostępna na CD. Lista przedsiębiorstw 
objętych Dyrektywą o ERZ oraz lista przedsiębiorstw posiadających ERZ jest dostępna w 
Internecie (www.ewcdb.org).  

Pierwsza wersja bazy danych została opracowana przez Jean-Jacques’a Danis’a, który koordynował 
ten projekt w ETUI. Zawierała ona zbiór danych pochodzących z 7 instytutów, które następnie 
zostały skompilowane przez Lionel’a Fulton’a i Tessa’e Wright z Działu Badań nad Pracą (Labour 
Research Departament). Od roku 1997 ten zbiór danych został scentralizowany w ETUI przez 
Peter’a Kerckhofs’a działającego w charakterze koordynatora, którego od roku 2000 wspiera 
Irmgard Pas. W międzyczasie w zbieranie i korygowanie danych zaangażowanych zostało 21 
instytutów badawczych, 8 EFP oraz InfoPoint Agencji Rozwoju Społecznego (Social Development 
Agency). Wszyscy ci współtwórcy zostali uwzględnieni w aneksie do niniejszej publikacji. Od roku 
2005 udostępniono nowe metody korzystania z danych za pomocą konsultacji online, zawierającej 
także możliwość komentowania i dostarczania informacji zwrotnej, co stanowi nowy sposób ciągłej 
aktualizacji bazy danych ERZ, a także formę dostarczania danych i informacji aktorom 
zaangażowanym w sprawy ERZ. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 24
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Podczas dziesięciu lat trwania tego projektu liczba przedsiębiorstw objętych zakresem 
obowiązywania Dyrektywy o ERZ niemalże się podwoiła, wzrastając z poziomu 1152 w roku 
1995 do 2204 w roku 2005. Z roku na rok poprawiano także metody badawcze stosowane do 
identyfikacji przedsiębiorstw objętych Dyrektywą. Do wzrostu liczby objętych przedsiębiorstw 
przyczynił się także fakt rozszerzenia UE oraz wzrastające umiędzynarodowienie 
przedsiębiorstw postępujące w wyniku licznych fuzji międzynarodowych oraz przypadków 
przejęcia kontroli nad innym przedsiębiorstwem. Znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw 
objętych Dyrektywą o ERZ z poziomu 1205 w 1998 r. do 1835 w 2000 r. przypisać należy 
prawie wyłącznie włączeniu brytyjskich pracowników do kalkulacji progów zatrudnienia 
związanego z wejściem w życie brytyjskiej transpozycji w grudniu 1999 r. Efekt, jaki miało 
drugie rozszerzenie UE przedstawiony jest na wykresie 24, na którym widać moment 
przystąpienia w 2004 r. 10 nowych państw członkowskich. W konsekwencji przybyło prawie 
300 nowych przedsiębiorstw, które spełniają wymogi stosowania Dyrektywy. 
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2.1. BAZA DANYCH O ERZ 
 
 
Kraj 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych Dyrektywą o 
ERZ posiadających 
zarząd w danym kraju 

Liczba przedsiębiorstw 
posiadających zarząd w 
danym kraju, które wciąż nie 
ustanowiły ERZ 

Liczba przedsiębiorstw 
posiadających zarząd w 
danym kraju, które 
ustanowiły ERZ 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych Dyrektywą 
działająca w danym 
kraju 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych Dyrektywą, 
które ustanowiły ERZ i 
działają w danym kraju 

Austria 46 29 17 786 394 
Belgia 72 33 39 1085 556 
Cypr 0 0 0 65 33 
Czechy 8 8 0 636 333 
Dania 60 36 24 666 357 
Estonia 0 0 0 181 101 
Finlandia 64 36 28 503 283 
Francja 210 131 79 1539 676 
Grecja 5 4 1 358 221 
Hiszpania 41 35 6 1167 563 
Holandia 133 80 51 1182 556 
Irlandia 43 37 6 560 297 
Islandia 0 0 0 50 27 
Liechtenstein 0 0 0 20 9 
Litwa 0 0 0 162 87 
Luksemburg 5 3 2 274 152 
Łotwa 0 0 0 155 84 
Malta 0 0 0 56 29 
Niemcy 450 327 123 1753 697 
Norwegia 22 8 14 556 308 
Polska 11 11 0 819 425 
Portugalia 9 8 1 617 335 
Słowacja 0 0 0 340 199 
Słowenia 0 0 0 185 108 
Szwecja 120 63 57 777 414 
Węgry 12 11 1 662 334 
Wielka Brytania 265 156 109 1556 660 
Włochy 66 41 25 1118 546 
EOG Razem 1642 1059 583 

 



 

Europejskie Rady Zakładowe. Fakty i liczby 2006 31 

2.1. BAZA DANYCH O ERZ 
 

 
 
Kraj  

Liczba przedsiębiorstw 
objętych Dyrektywą o 
ERZ posiadających 
Zarząd w danym kraju 

Liczba przedsiębiorstw 
posiadających Zarząd w 
danym kraju, które wciąż nie 
ustanowiły ERZ 

Liczba przedsiębiorstw 
posiadających Zarząd w 
danym kraju, które 
ustanowiły ERZ 

Australia 8 5 3 
Chorwacja 1 1 0 
Japonia 56 35 21 
Kanada 16 12 4 
Południowa Afryka 6 4 2 
Rosja 4 4 0 
Szwajcaria 104 67 37 
Turcja 1 1 0 
USA 344 224 120 
Inne 22 20 2 
Razem spoza EOG 562 373 189 

 

EOG razem 1642 1059 583 
Razem 2204 1432 772 
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2.2. KRAJ WŁASNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW OBJĘTYCH DYREKTYWĄ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 25
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Spośród 2204 przedsiębiorstw objętych obowiązywaniem Dyrektywy o ERZ 20% posiada 
siedzibę główną w Niemczech, 16% w USA, 12% w Wielkiej Brytanii i 10% we Francji. W 
przypadku pozostałych 6% zarząd zarejestrowany jest w Holandii, w 5% w Szwecji i w 5% 
w Szwajcarii. W wymienionych siedmiu krajach siedzibę zarządu ma 75% wszystkich 
objętych Dyrektywą przedsiębiorstw. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 26
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Na wykresie 26 widać, że 74% wszystkich przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ jest 
osadzonych w EOG, podczas gdy 26% stanowią przedsiębiorstwa zarządzane spoza EOG. 

W prawej części Wykresu 26 zostały zgrupowane kraje własności przedsiębiorstw wg 
rodzaju stosunków przemysłowych. Na czele znajdują się objęte Dyrektywą firmy 
posiadające zarząd w Niemczech, Holandii i Austrii, czyli kraje, które posiadają system 
reprezentacji pracowniczej na poziomie rad nadzorczych. Dalsze 29% objętych Dyrektywą 
przedsiębiorstw osadzona jest w rzeczywistości anglosaskich stosunków przemysłowych, tj. 
w Wielkiej Brytanii, USA i Irlandii. Dalsze 19% zarządzane jest z krajów południowo-
europejskich, a 12% ze Skandynawii. Prawie 2% objętych Dyrektywą przedsiębiorstw 
międzynarodowych zarządzana jest z nowych państw członkowskich UE. 
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2.3. PRZESTRZEGANIE DYREKTYWY PRZEZ OBJĘTE NIĄ FIRMY WG KRAJU WŁASNOŚCI 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 27
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Na wykresie 27 przedstawiono liczbę objętych Dyrektywą przedsiębiorstw posiadających 
zarząd centralny w poszczególnych państwach. Proporcja firm, które ustanowiły ERZ pozwala 
obliczyć współczynnik przestrzegania dyrektywy. Ogólny współczynnik przestrzegania wynosi 
35%, ponieważ 772 przedsiębiorstwa spośród 2204 objętych Dyrektywą założyły ERZ. 

Współczynnik przestrzegania Dyrektywy wg kraju własności przedstawiony na Wykresie 28 
kształtuje się przeważnie na poziomie pomiędzy 35% a 40%. Wykres 29 ilustruje natomiast 
prawidłowość, że współczynnik przestrzegania Dyrektywy w przedsiębiorstwach osadzonych w 
EOG prawie nie różni się od wartości wykazywanych przez firmy spoza EOG. 

 

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 28
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Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 29

35% objętych Dyrektywą przedsiębiorstw już ją 
zaimplementowało
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2.4. LICZBA ZATRUDNIONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH OBJĘTYCH DYREKTYWĄ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 30
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W większym stopniu niż kraj własności na różnice we współczynniku przestrzegania 
Dyrektywy wpływa rozmiar przedsiębiorstwa. Pośród przedsiębiorstw objętych Dyrektywą, 
które posiadają mniej niż 5000 pracowników w EOG tylko 23% posiada ERZ. Jednocześnie 
61,3% przedsiębiorstw objętych Dyrektywą i zatrudniających w EOG ponad 10 000 osób 
posiada ERZ. W grupie przedsiębiorstw zatrudniających pomiędzy 5000 a 10 000 
pracowników współczynnik przestrzegania Dyrektywy wynosi 43,3%, który i tak jest wyższy 
niż średnia wartość przestrzegania Dyrektywy we wszystkich przedsiębiorstwach (35%). 

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 31
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Konsekwencją wyższego współczynnika przestrzegania Dyrektywy wśród większych 
przedsiębiorstw jest fakt, że pomimo tego, iż tylko 35% objętych Dyrektywą przedsiębiorstw 
posiada ERZ, to współczynnik ten jest znacznie wyższy, jeśli przeliczyć go na odsetek 
reprezentowanych pracowników. 

W sumie we wszystkich 2204 objętych Dyrektywą przedsiębiorstwach zatrudnionych jest 23,6 
miliona pracowników. Te 772 podmioty, które posiadają ERZ zatrudniają 14,45 miliona 
pracowników, czyli 61%, podczas gdy w pozostałych 1432 firmach objętych Dyrektywą, lecz 
nie posiadających ERZ pracuje 9,15 miliona osób. 
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2.4. LICZBA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH OBJĘTYCH DYREKTYWĄ ERZ 

 

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 32
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Wykres 32 pokazuje stosunek przedsiębiorstw zatrudniających ponad 10 000 
pracowników do ogólnej liczby przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ 
i posiadających zarząd w danym państwie.  

Proporcjonalnie więcej przedsiębiorstw zarządzanych jest z Wielkiej Brytanii 
i Francji niż z Niemiec, co wyjaśnia niższy współczynnik przestrzegania 
Dyrektywy przez niemieckie firmy. Także inne czynniki, jak np. obecność 
związków zawodowych i stosunek zarządu do inicjatyw ustanowienia ERZ 
mogą być przyczyną niższych wskaźników reprezentacji pracowników w 
ERZ w przedsiębiorstwach międzynarodowych. 
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2.5. STOPIEŃ UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORST OBJĘTYCH DYREKTYWĄ 
 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 33
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Przed majem 2004 r. do EOG należało 18 państw, podczas gdy po rozszerzeniu już 28. Od 
momentu rozszerzenia UE, biorąc pod uwagę liczbę państw członkowskich EOG, w których 
firmy operują, przedsiębiorstwa objęte Dyrektywą stają się coraz bardziej międzynarodowe.  
 
Wykres 33 pokazuje stopień internacjonalizacji (umiędzynarodowienia), wyznaczany przez 
liczbę krajów działalności przedsiębiorstw objętych Dyrektywą (po lewej stronie). Po prawej 
stronie analogiczne zestawienie obejmuje przedsiębiorstwa posiadające ERZ. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 34
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Istnieje bezpośredni związek pomiędzy stopniem internacjonalizacji, jaki wykazuje dane 
przedsiębiorstwo, a prawdopodobieństwem ustanowienia ERZ.  
 
Spośród 319 przedsiębiorstw międzynarodowych działających w 15 lub więcej krajach EOG 
208, tj. 65,2% posiada ERZ. Dla przedsiębiorstw działających w 9 lub 10 krajach EOG 
wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie ok. 50%. Jednocześnie z wykresu 34 jasno wynika, 
że przedsiębiorstwa działające w kilku tylko państwach w mniejszym stopniu przestrzegają 
Dyrektywę o ERZ. 
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2.6. KRAJE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW OBJĘTYCH DYREKTYWĄ O ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 35
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Wykres 35 pokazuje, że 79,5% z 2204 przedsiębiorstw objętych 
Dyrektywą o ERZ działa w Niemczech. W Wielkiej Brytanii i Francji 
działa obecnie ok. 70% takich przedsiębiorstw. 

W Holandii, Hiszpanii, Włoszech i Belgii występuje ok. połowa objętych 
Dyrektywą przedsiębiorstw (w każdym z nich). Natomiast w Polsce, 
Austrii i Szwecji znajdujemy ok. 35% z tych 2204 przedsiębiorstw. 

Za wyjątkiem Słowenii, Estonii, Litwy, Łotwy, Cypru, Malty, Islandii i 
Królestwa Lichtenstein, które to kraje goszczą u siebie mniej niż 10% ze 
wspomnianych 2204 firm, we wszystkich pozostałych krajach EOG działa 
od 10 do 30% podmiotów objętych Dyrektywą o ERZ. 
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2.6. KRAJE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW OBJĘTYCH DYREKTYWĄ O ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 36
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We wszystkich państwach należących do EOG liczba zagranicznych przedstawicielstw 
przedsiębiorstw międzynarodowych posiadających zarząd poza granicami danego kraju, w 
którym działają jest wyższa niż liczba rodzimych przedsiębiorstw wywodzących się z tego 
państwa. Na każdą objętą Dyrektywą firmę posiadającą zarząd w danym państwie EOG 
przypadają ponad trzy zagraniczne przedsiębiorstwa międzynarodowe posiadające swoje 
placówki w tym kraju. 

Dla przykładu w Niemczech zarejestrowanych jest 450 przedsiębiorstw posiadających zarząd w 
tym kraju. Jednocześnie, działają tam 1753 przedsiębiorstwa z 2204 objętych Dyrektywą. 
Spośród tej grupy 1735 firm 697 już założyło ERZ, podczas gdy pozostałe 1056 wciąż nie 
spełniły tego obowiązku. 

Różnice w liczbach rodzimych i zagranicznych przedsiębiorstw działających w danym kraju są 
jeszcze większe w przypadku Włoch i Danii. Włochy są krajem pochodzenia (i siedzibą zarządu) 
66  z 2204 objętych Dyrektywą przedsiębiorstw oraz obszarem działalności 1118 takich firm. 
Dania z kolei jest siedzibą zarządu 60 z objętych Dyrektywą przedsiębiorstw, podczas gdy 666 
takich firm działa na jej terytorium, a 357 posiada ERZ. 

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 37
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W sumie 1062 przedsiębiorstwa, do których odnosi się Dyrektywa działają przynajmniej w 
jednym z nowych państw członkowskich. Ile takich firm prowadzi działalność w poszczególnych 
nowych państwach członkowskich zostało przedstawione na Wykresie 37. Z pozostających w 
mocy obowiązywania Dyrektywy o ERZ przedsiębiorstw 819 prowadzi działalność w Polsce, 
662 na Węgrzech i 636 w Czechach. Ponadto, 340 z nich ma swoje palcówki na Słowacji i 185 w 
Słowenii. 

Jasny słupek na Wykresie 37 przedstawia przedsiębiorstwa posiadające ERZ działające w 
nowych państwach członkowskich. Spośród 772 przedsiębiorstw posiadających ERZ 425 
prowadzi działalność w Polsce, 334 na Węgrzech i 333 w Czechach. Słowaccy przedstawiciele 
uczestniczyli w 199 ERZ, a delegaci z Estonii w 101. Na Litwie działa 87 przedsiębiorstw 
posiadających ERZ, w Łotwie natomiast 84. Dla Cypru i Malty liczby te wynoszą odpowiednio 
33 i 29. 
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Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 38
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W roku 2005 zidentyfikowano 31 przedsiębiorstw, których zarząd zarejestrowany jest w 
jednym z nowych państw członkowskich, i które spełniają kryteria określone w Dyrektywie 
o ERZ. Istnieje 12 takich przedsiębiorstw na Węgrzech, 11 w Polsce i 8 w Czechach. 
Ponadto Dyrektywa znajduje zastosowanie do 1 firmy pochodzącej z Chorwacji, czyli kraju 
ubiegającego się o członkostwo w UE. 

Celem porównania po lewej stronie na Wykresie 38 przedstawiono 1142 przedsiębiorstwa 
podlegające reżimowi Dyrektywy o ERZ i posiadające filie w nowych państwach 
członkowskich. Stanowią one 51,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw zobowiązanych do 
stosowania Dyrektywy. Dla spółek objętych Dyrektywą posiadających ERZ odsetek ten jest 
wyższy niż powyższy wskaźnik, natomiast dla tych nieposiadających ERZ jest on niższy. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 39
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42% przedsiębiorstw z 1432 spółek nieposiadających ERZ prowadzi działalność w nowych 
państwach członkowskich, natomiast spośród 772 z funkcjonującymi ERZ działalność 
prowadzi 69%. 
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Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 40
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Z wykresu 40 wynika, że wśród przedsiębiorstw działających w nowych państwach 
członkowskich jest względnie więcej firm zatrudniających ponad 10 000 pracowników. W 
stosunku do ogólnej liczby przedsiębiorstw podlegających reżimowi Dyrektywy o ERZ 
odsetek tych dużych spółek wynosi 24%, podczas gdy w przypadku firm operujących w 
nowych państwach członkowskich te największe przedsiębiorstwa stanowią jedną trzecią 
ogólnej liczby podmiotów gospodarczych aktywnych w nowych państwach członkowskich.  

 

 

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 41
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Na wykresie 41 zaprezentowana została klasyfikacja wg kraju własności przedsiębiorstw 
działających w nowych państwach członkowskich. Zauważyć można na przykład, że spośród 
amerykańskich przedsiębiorstw podległych reżimowi Dyrektywy o ERZ 177 podmiotów 
(liczba w kolorze czarnym) prowadzi działalność w nowych państwach członkowskich, a 82 
firmy (liczba w kolorze niebieskim) z tej grupy posiadają ERZ. 
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Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 42
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Z wykresu 42 (obok) wynika jasno, że spośród 1753 przedsiębiorstw objętych Dyrektywą i 
działających w Niemczech, 996, tj. 57% prowadzi działalność w nowych państwach 
członkowskich. W przypadku większości pozostałych państw odsetek ten wynosi pomiędzy 
60% a 80% działających w danym państwie przedsiębiorstw międzynarodowych 
prowadzących działalność w nowych państwach członkowskich. 

Wykres 43 ilustruje (poniżej z lewej), że zgodnie z ogólnymi trendami stwierdzonymi 
wcześniej, stopień przestrzegania Dyrektywy wśród przedsiębiorstw operujących w nowych 
państwach członkowskich wzrasta wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych pracowników. 

Prawdopodobieństwo istnienia ERZ w przedsiębiorstwach operujących w nowych państwach 
członkowskich wzrasta wraz z liczbą krajów, w których dana firma operuje. Prawidłowość ta 
widać na wykresie 44. 
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Wykres 45 pokazuje, że spośród 1142 objętych dyrektywą przedsiębiorstw działających w 
nowych państwach członkowskich 608, tj. 53% wciąż nie posiada ERZ, podczas gdy 32% 
posiada wprawdzie ERZ, jednakże bez przedstawicieli pracowników z nowych państw 
członkowskich. Tylko 166 przedsiębiorstwom posiadającym ERZ i działającym w nowych 
państwach członkowskich udało się spełnić wymóg włączenia do składu europejskich rad 
delegatów pracowników z tychże krajów. Odpowiada to 15% przedsiębiorstw działających w 
nowych państwach  

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 46

400 przedstawicieli w ERZ z nowych państw członk. UE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

CY MT BG LV TR RO EE LT SI SK HU CZ PL

jeden członek więcej niż jeden członek obserwator

 

 

 

 

Na wykresie 46 widać, że najwięcej przedstawicieli pracowników pochodzi z Polski, Czech i 
Węgier. Podobnie, przypadki reprezentacji pracowników przez dwóch lub większą liczbę 
delegatów są najbardziej liczne w tych trzech państwach. 
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Zarówno wielkość poszczególnych filii w nowych państwach członkowskich UE, jak i ilość 
pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie w całym EOG okazują się być 
czynnikami warunkującymi udział przedstawicieli pracowników z nowych państw 
członkowskich UE.  

Wykres 47 pokazuje, że przedsiębiorstwa zatrudniające w nowych państwach członkowskich 
powyżej 1000 pracowników włączyły reprezentantów z tych krajów do prac ERZ w 45,6% 
przypadków. Natomiast w przypadku filii w nowych państwach członkowskich, w których 
zatrudnionych było poniżej 500 pracowników, mandat członkowski dla delegatów z tych 
państw przyznano tylko w 25% przypadków. 
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Na wykresie 48 zaprezentowane zostało zestawienie przedsiębiorstw zatrudniających 
powyżej 10 000 pracowników (ciemny kolor w górnej części każdego ze słupków) z 
odsetkiem przedsiębiorstw posiadających poniżej 5 000 pracowników na terenie EOG (jasna 
dolna część każdego słupka). 

Słupek po lewej stronie przedstawia wszystkie 2204 przedsiębiorstwa objęte Dyrektywą o 
ERZ, słupek środkowy przedstawia 772 przedsiębiorstwa, które założyły już ERZ. Słupek po 
stronie prawej ilustruje 166 przedsiębiorstw, które włączyły do ERZ jednego lub więcej 
członków z nowych państw członkowskich UE. Z zestawienia tego jasno wynika, że firmy, 
które zrealizowały już ten obowiązek uzupełnienia składu ERZ zatrudniają znacznie większą 
liczbę pracowników niż ogólna średnia. 
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2.9. FUZJE I PRZEJĘCIA 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 49
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Wykres 49 przedstawia odsetek przedsiębiorstw, które były zaangażowane w 
międzynarodowe fuzje i przejęcia w latach 2002 i 2004, i które to zmiany zostały 
zarejestrowane w Generalnej Dyrekcji ds. Konkurencji (Komisja UE, ang. DG 
Competition). Spośród  1432 przedsiębiorstw objętych Dyrektywą i nieposiadających 
ERZ, 175, tj. 12,2% było zaangażowanych w fuzje lub przejęcia. Jednocześnie, w 
przypadku 772 przedsiębiorstw posiadających ERZ fakt ten miał miejsce w przypadku 
217 z nich, tj. w przypadku 28,1%. 

Poniżej procesy międzynarodowych fuzji i przejęć zostały zgrupowane wg liczby 
zatrudnionych – po stronie lewej na wykresie 50 dla przedsiębiorstw objętych 
Dyrektywą bez ERZ, a po prawej stronie na wykresie 51 dla analogicznych firm 
posiadających ERZ. 
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3. POROZUMIENIA O USTANOWIENIU ERZ 
 

Analiza przeprowadzona w rozdziale trzecim opiera się na informacjach 
zgromadzonych w bazie danych ERZ (EWC database) prowadzonej przez 
Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI-REHS, European Trade 
Union Institute for Research, Education and Health and Safety ETUI-REHS). 
Baza ta zawiera teksty 975 porozumień spośród 1141 tego typu umów 
zarejestrowanych w tej bazie danych. Niektóre z wykresów w niniejszym 
rozdziale prezentują dane zgromadzone w bazie SDA (Social Development 
Agency, Agencja Rozwoju Społecznego,ARS). Ta baza danych zawiera z kolei 
systematyczną analizę 703 porozumień o ERZ. W tym miejscu chcemy 
podkreślić naszą wdzięczność za wspomnianą wymianę danych. Ponadto, 
niemniej ważna dla przedsięwzięcia zbierania porozumień o ERZ jest 
współpraca z EFP. Między innymi dzięki ich pomocy analiza sektorowa 
danych dotyczących ERZ została przedstawiona w rozdziale czwartym. 

Rozdział trzeci koncentruje się na stosunku ilościowym pomiędzy ERZ 
złożonymi wyłącznie z przedstawicieli pracowników oraz tych, w których 
uczestniczą tez przedstawiciele zarządu. Ponieważ większość ERZ składa się 
z przedstawicieli pracowników i pracodawców analizie poddane zostały 
proporcje w zakresie przewodnictwa w ERZ poprzez wspomniane strony. 
Następnie pod lupę wzięte zostały takie postanowienia porozumień o ERZ 
jak: wiążący język oficjalny, rok zawarcia porozumienia oraz fakt podpisania 
porozumień o ERZ przez przedstawicieli EFP. Na koniec przedstawiona 
została analiza porozumień o ERZ pod kątem postanowień odnośnie ich 
wielkości oraz komitetu selekcyjnego, a także pod względem liczby spotkań, 
do których są one uprawnione w ciągu roku. 

Od roku 1997 teksty porozumień o ustanowieniu ERZ były zbierane przez 
Petera Kerckhofs’a i wydawane na CD-ROMie w latach 1999 i 2001. Wersja 
z roku 1999 zawierała 470 porozumień o ERZ, a wersja z 2001 r. już 650 
wpisów. Od roku 2004 baza danych pełnych tekstów porozumień została, 
wraz z systematyczną bazą danych z ARS zawierającą analizę porozumień, 
włączona do (ogólnej) bazy danych ERZ. 

W roku 2006 przepisy transponujące Dyrektywę o ERZ będą liczyć sobie już 
10 lat obowiązywania, podobnie zresztą jak ok. połowa z istniejących ERZ 
mogących pochwalić się dziesięcioletnią historią działalności. Praktyki 
związane z funkcjonowaniem ERZ rozwijały się podobnie jak wiedza na ich 
temat. Poniższe studium zajmuje się tylko i wyłącznie ilościowymi aspektami 
zanotowanego w 2005 r. stanu rzeczy. 
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3.1. LICZBA POROZUMIEŃ O USTANOWIENIU ERZ 
 
 

W pierwszej części tego rozdziału zaprezentowane zostały ogólne liczby 
związane z ilością porozumień o ERZ. Rozdział ten podzielony został na trzy 
części. W pierwszej wyjaśnione zostały różnice w liczbach przedsiębiorstw, 
ERZ i porozumień o ERZ, podczas gdy w drugiej części rozpatrzone zostały 
zagadnienia związane z datą podpisania porozumienia o ERZ, a w trzeciej 
uwagę skoncentrowano na renegocjacji porozumień o ERZ. 

Pierwszym zagadnieniem, które wymaga prezentacji jest liczba porozumień o 
ERZ podpisywanych każdego roku. Należy pamiętać, że istnieje więcej 
porozumień o ERZ niż samych ERZ. Dzieje się tak, gdyż niektóre ERZ 
opierają swoje istnienie na porozumieniach, które odziedziczyły po 
poprzednim gremium tego typu funkcjonującym w danym przedsiębiorstwie 
wcześniej. Ponadto, niektóre przedsiębiorstwa założyły więcej niż jedną ERZ. 
W rezultacie liczba ERZ jest wyższa niż liczba przedsiębiorstw, które 
dopełniły swego obowiązku i ustanowiły jedną lub więcej ERZ. 

Drugim aspektem przedstawionym w niniejszym rozdziale jest data 
podpisania porozumienia o ERZ. Analiza pokazuje, że największa fala nowo 
zawieranych porozumień miała miejsce w 1996 r., co miało związek z 
postanowieniami art. 13 Dyrektywy o ERZ. Pomimo, że liczba nowo 
zawartych porozumień nie była już nigdy później tak spektakularna jak w 
roku 1996, to razem wzięte nowo porozumienia miały nie mniejsze znaczenie 
niż fala roku 1996. W rzeczy samej, około połowa istniejących dziś ERZ 
została powołana do życia po 1996 r. 

Trzecia część tego rozdziału poświęcona została zagadnieniu renegocjacji 
porozumień o ERZ. Wiele z umów o ustanowieniu ERZ zakłada możliwość 
ich renegocjacji po upływie 4 lat. W związku z tym w ostatnich latach 
zaobserwować można wzrastającą liczbę takich właśnie renegocjowanych 
umów. 

 

 
 
 

 

 

3.1.1 Liczba porozumień o ERZ, ilość ERZ oraz przedsiębiorstw 
posiadających ERZ 

3.1.2 Połowa z istniejących ERZ powstała po 1996 r. 
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3.1.1. Liczba porozumień o ERZ, ilość ERZ oraz przedsiębiorstw posiadających ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 52
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Spośród 2204 przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ, 772 firmy ustanowiły ERZ. 
Wykres 52 po lewej stronie pokazuje, że większość z nich, tj. 98,8% ustanowiło jedną tylko 
ERZ. Siedem pozostałych przedsiębiorstw ustanowiło dwie ERZ dla poszczególnych swoich 
działów korporacyjnych. Jedno jedyne przedsiębiorstwo ustanowiło trzy i jedno cztery ERZ. 
W przeszłości istniało więcej przedsiębiorstw posiadających kilka ERZ na poziomie 
poszczególnych swoich działów korporacyjnych. Podlegały one jednak często dalszym 
podziałom i prowadziły do likwidacji tych ERZ. W konsekwencji tych procesów figurują one 
obecnie w bazie danych ERZ jako osobne przedsiębiorstwa. W roku 2005 zarejestrowane 
były 784 ERZ działające w 772 osobnych przedsiębiorstwach. 

Te istniejące 784 ERZ zostały powołane na podstawie 1004 porozumień. Liczba porozumień 
ustanawiających ERZ przedstawiona została na prawym wykresie diagramu 52. Na 
podstawie jednego porozumienia działają 614 ERZ, co stanowi 78,3% wszystkich 
istniejących gremiów tego typu. Jednocześnie zanotowano 132 przypadki ERZ opierającej 
swą działalność na 2 następujących po sobie porozumień, 28 przypadków działalności w 
oparciu o 3 porozumienia, 8 przypadków w oparciu o 4 umowy i dwa przypadki 
funkcjonowania na podstawie pięciu porozumień.  

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 53
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Wykres 53 przedstawia, patrząc od lewej do prawej: 772 przedsiębiorstwa z 784 istniejącymi 
ERZ, oparte na 1004 porozumieniach. 

Dodatkowo, należy pamiętać o 102 przedsiębiorstwach, które ustanowiły 125 ERZ, które 
jednak już nie istnieją. Te nieistniejące ERZ opierały się na 137 porozumieniach, które wraz 
z rozwiązaniem ERZ utraciły swoją moc obowiązującą. W sumie zanotowanych zostało 
1141 porozumień o ERZ, z których obowiązują obecnie 1002 odnoszące się do istniejących 
ERZ. 

Wspomniane 125 ERZ, które były ustanawiane od 1988 r. w 102 przedsiębiorstwach 
zakończyły swoja egzystencję z powodu fuzji, rozdziału przedsiębiorstw wcześniej 
połączonych fuzją (de-mergers), przejęć lub bankructwa. Dodając te nieistniejące już 125 
ERZ do aktualnie działających 784 daje ogólną liczbę 909 ERZ, które zostały powołane do 
życia w 874 różnych przedsiębiorstwach.  
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3.1.2. Połowa istniejących ERZ została utworzona po 1996 r. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 54
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Jeśli zwrócić uwagę na rok zawarcia porozumienia o ERZ (zob. wykres 54) to widać 
jasno efekt, jaki wywarł ostateczny termin zawierania porozumień w oparciu o art. 
13, tj. 22 września 1996 r. Fakt wprowadzenia tego ograniczenia możliwości 
zawierania dobrowolnych porozumień o ERZ ewidentnie nakłonił wielu partnerów 
do rozpoczęcia negocjacji, a także przyspieszył ich przebieg, motywem czego była 
chęć podpisania dobrowolnych porozumień w oparciu o art. 13. Po przekroczeniu 
tego terminu, aby rozpocząć proces negocjacji porozumienia o ERZ koniecznym 
stało się powoływanie Specjalnych Zespołów Negocjacyjnych (SZN). Na procesy 
powoływania ERZ do życia wg art. 6 Dyrektywy nałożone zostały więc ograniczenia 
czasowe, proceduralne oraz z zakresu treści porozumień. Praktyka ta doprowadziła 
do powoływania ok. 60 nowych ERZ każdego roku, czyli liczby zbliżonej do ilości 
nowopowstałych ERZ w roku 1995. Po roku 2000 średnia liczba nowych ERZ 
kształtuje się na poziomie 30 – 40 na rok.  

W tym tempie 30 – 40 nowych ERZ każdego roku ustanowienie tych gremiów w 
każdym przedsiębiorstwie objętym dyrektywą zajęłoby 35 lat. W sumie, pomimo że 
pozostaje wciąż wiele przedsiębiorstw, które nie dopełniły obowiązku ustanowienia 
ERZ każdoroczny przyrost nowych ERZ nie powinien być deprecjonowany. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 55
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Pomimo, że zaangażowane strony przedsiębiorą liczne wysiłki mające na celu 
zapewnienie możliwie efektywnego funkcjonowania ERZ nie pozostało im jednak 
wiele zasobów, dzięki którym mogły by one stymulować tworzenie nowych ERZ. 
Niemniej, nawet, jeśli mniej spektakularny niż w 1996 r., to jednak wciąż widoczny 
jest postęp w zakresie liczby nowotworzonych ERZ. Zliczając wszystkie 
nowopowstałe ERZ w okresie od 1997 r. do 2005 r. dochodzimy do wniosku, że 
prawie połowa obecnie istniejących ERZ została powołana po 1996 r. 

W sumie stworzone zostały 909 ERZ, spośród których 784 działają do dziś. 
Większość z tych rad, które przestały działać została w konsekwencji fuzji i przejęć 
włączona do innych ERZ. Wykres 55 pokazuje w kolorze zielonym ustanowienie i 
renegocjację porozumień w ramach istniejących ERZ, a na szczycie każdego słupka 
porozumienia o ERZ odnoszące się do tych ERZ, które już nie istnieją. 
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3.1.3. Coraz więcej renegocjowanych porozumień o ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 56
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Nie wszystkie porozumienia o ERZ zawierają postanowienia odnośnie ich renegocjacji. 
59% porozumień określa konkretny moment, kiedy można rozpocząć procedury 
renegocjacyjne. Wykres 56 pokazuje, że w większości przypadków moment ten przypada 
na czwarty rok od podpisania początkowego porozumienia. Dlatego też część porozumień 
zawartych w 1996 r. mogła zostać renegocjowana w roku 2000. Faktycznie, zgodnie z 
przewidywaniem od kilku lat zaobserwować można rosnącą liczbę renegocjowanych 
porozumień. Ponadto do tego trendu przyczyniły się także procesy łączenia się (fuzje) i 
przejmowania kontroli nad innymi przedsiębiorstwami. Fuzje i przejęcia często 
rozpoczynają procesy renegocjacji porozumień, mające na celu dopasowanie kształtu 
umowy o ERZ do zaistniałych zmian w zakresie np. liczby zatrudnionych w danym 
przedsiębiorstwie zmieniając tym samym zakres przedsiębiorstw podlegających 
Dyrektywie o ERZ. 

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 57
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Zbieranie renegocjowanych porozumień o ERZ jest jednym z największych wyzwań w 
ramach zadania utrzymywania jak najbardziej aktualnego stanu bazy danych ERZ. 
Szczególną uwagę poświęcono temu zagadnieniu w ostatnim czasie. Niemniej, część 
porozumień dociera do nas i jest wprowadzana nawet kilka lat po tym jak została zawarta. 
Pomimo tych opóźnień w zbieraniu i wprowadzaniu nowych i renegocjowanych 
porozumień zarysowana powyżej tendencja w kierunku przewagi renegocjowanych umów 
jest wyraźna. Ilustruje to wykres 57. 
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3.2. STRUKTURY OPERACYJNE ERZ 
 
 

Po tym jak w pierwszej części przyjrzeliśmy się liczbie ERZ, dacie podpisania 
porozumień oraz ich renegocjacjom, w drugiej części rozdziału trzeciego 
uwaga poświęcona zostanie strukturom ERZ. Zagadnienie to zostanie 
przedstawione poprzez analizę ich składu, rozmiarów i wewnętrznej struktury, 
czyli pozycji prezydium (select committe) oraz przewodniczącego ERZ. 

Przede wszystkim należy dokonać rozróżnienia pomiędzy dwoma 
podstawowymi modelami ERZ. Model „niemiecki” opisuje radę zakładową 
złożoną wyłącznie z przedstawicieli pracowników, podczas gdy w modelu 
„francuskim” rada złożona jest zarówno z przedstawicieli pracowników, jak i 
pracodawcy (zarządu), którzy pełnią funkcję jej przewodniczących. Trzeci 
model, w którym ERZ obejmuje nie tylko przedstawicieli zarządu 
centralnego, ale także zarządów poszczególnych filii czy też zarządu 
krajowego przedsiębiorstwa nazywany jest „modelem platformowym” 
(Lamers 1998). Ponieważ ten wariant modelu francuskiego jest przypadkiem 
szczególnym w niniejszej publikacji nie zostanie on poddany osobnej analizie. 

ERZ liczą zazwyczaj pomiędzy 10 a 20 członkami. Rozmiar ERZ jest 
bezpośrednio zależny od wielkości przedsiębiorstwa oraz od liczby krajów, w 
których dana firma działa. Poza rozmiarem ERZ ich wewnętrzna struktura 
zostanie poddana w niniejszym rozdziale analizie pod względem ustanowienia 
prezydium oraz typu przewodnictwa obradom ERZ. 

Znaczna większość ERZ posiada prezydia, które zajmują się codziennymi 
sprawami ERZ pomiędzy jej posiedzeniami plenarnymi. Większość tychże 
prezydiów składa się z 3 do 5 osób spośród członków ERZ. Pomimo, że 

rozmiar przedsiębiorstwa oraz stopień jego umiędzynarodowienia wywierają 
wpływ na wielkość prezydium, to jednak efekt ten nie jest tak znaczący jak w 
przypadku wpływu na liczebnośść całej ERZ. 

W ostatniej części analizie poddane zostało zagadnienie przewodnictwa 
ERZ. Temat ten związany jest z przyjęciem francuskiego lub 
niemieckiego modelu ERZ. Większość ERZ typu francuskiego pracuje 
pod przewodnictwem zarządu (na sesjach łączonych), w konsekwencji 
czego, jest to najczęściej stosowane rozwiązanie. 

 

 

3.2.1.Skład ERZ 

3.2.2. Liczba przedstawicieli pracowników w ERZ 
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3.2.1. Skład ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 58
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Odnośnie występowania różnych praktyk w zakresie reprezentacji pracowników w Europie 
należy rozróżnić dwa podstawowe modele: niemiecki, oznaczający ERZ złożoną wyłącznie 
z przedstawicieli pracowników oraz francuski typ ERZ, w którym reprezentanci 
pracowników i zarządu zasiadają obok siebie, w większości przypadków pod 
przewodnictwem zarządu firmy. Z istniejących w 2005 r. 784 ERZ 494, tj. 63% 
zbudowanych było wg modelu francuskiego. Pozostałych 290, czyli 37% to ERZ złożone 
wyłącznie z przedstawicieli pracowników. Ilustruje to wykres 58. 

W praktyce podział na ERZ typu francuskiego i niemieckiego ma niewielkie znaczenie. 
Wszystkie ERZ złożone tylko z delegatów pracowniczych przeznaczyły część programu 
swych dorocznych spotkań na posiedzenie z udziałem reprezentacji zarządu centralnego. 
Podobnie wszystkie ERZ złożone z przedstawicieli pracowników i zarządu przewidziały w 
swoim statucie sesję przygotowawczą, na której członkowie ERZ obradują bez udziału 
reprezentantów zarządu, przygotowując pytania przedstawiane na sesji plenarnej. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 59
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Pomimo jednak, że podział ERZ na wspomniane dwa typy nie ma większych implikacji 
praktycznych, to nie należy go jednak lekceważyć. Wybór niemieckiego lub francuskiego 
modelu ERZ jest wskazówką w zakresie stopnia wpływu rodzimych stosunków pracy w 
kraju pochodzenia przedsiębiorstwa na funkcjonowanie ERZ. 

Zestawienie niemieckiego modelu ERZ wg kraju własności przedsiębiorstwa prowadzi do 
jasnego wniosku zaprezentowanego na wykresie 59. Kraje stosujące niemiecki model 
reprezentacji pracowniczej w miejscu pracy w większości przypadków przyjęły ten sam 
wariant w zakresie funkcjonowania ERZ w przedsiębiorstwach osiadłych w tychże 
państwach. Dla kontrastu, prawie wszystkie przedsiębiorstwa międzynarodowe 
pochodzenia francuskiego wybrały francuski model ERZ. Podobnie zresztą jak poza-
europejskie firmy międzynarodowe, posiadające już ERZ. 
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3.2.2. Liczebność ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 60
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Na wykresie 60 zaprezentowano zestawienie istniejących ERZ wg liczby członków ERZ 
będących przedstawicielami pracowników. Okazuje się, że wiele ERZ liczy od 10 do 20 
członków. W kategoriach względnych zagadnienie to przedstawiono na wykresie 61. 

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 61
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Około połowa porozumień o powołaniu ERZ przewiduje liczebność ich składu na poziomie od 
10 do 20 członków. Wraz z ERZ liczącymi do 30 członków daje to 74% ogólnej liczby 
działających rad. 16% ERZ posiada mniej niż 10 członków, na drugim ekstremum występuje 
10% rad liczących więcej niż 30 członków. Przedstawia to wykres 61. 
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3.2.2. Liczebność ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 62
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Zarówno rozmiar jak i liczba krajów, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność w 
sposób jednoznaczny wpływają na liczebność ERZ. 

Spośród przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 5000 pracowników jedna czwarta ma ERZ 
składającą się z mniej niż 10 członków. Natomiast wśród firm zatrudniających od 5000 do 10 
000 pracowników już tylko 15% ma ERZ z liczbą członków poniżej 10. W przedsiębiorstwach, 
w których pracuje powyżej 10 000 pracowników tak małe ERZ występują tylko w 5% 
przypadków. Jednocześnie w grupie tych największych przedsiębiorstw ERZ liczące ponad 30 
członków występują w 25% przypadków. Pośród firm zatrudniających mniej niż 10 000 
pracowników tak liczne ERZ występują w mniej niż 4% przypadków. W tej grupie dla więcej 
niż połowy ERZ spotykanym rozmiarem jest 10 do 20 członków. 

 

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 63
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Na wykresie 63 pogrupowano przedsiębiorstwa posiadające ERZ wg liczby krajów, w których 
prowadzą one działalność. Oczywistym jest, że liczebniejsze ERZ są proporcjonalnie częściej 
spotykane w przedsiębiorstwach działających w wielu krajach. 
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3.2.3. Prezydium 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 64
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Prezydia ERZ to niewielkie grupy składające się z członków rady, które zapewniają 
utrzymanie ciągłości działania ERZ pomiędzy posiedzeniami plenarnymi. Zazwyczaj, 
obowiązki prezydiów obejmuja: ustalanie agendy posiedzeń, zapewnienie komunikacji i 
współpracy w okresach pomiędzy posiedzeniami, przygotowanie posiedzeń plenarnych i 
udzielanie informacji członkom ERZ przed tymi spotkaniami, a także sporządzanie notatek z 
posiedzeń. 

Spośród przeanalizowanych 806 porozumień o ERZ 532, tj. 66% zawierały postanowienia o 
utworzeniu prezydium. Działanie prezydium zapewnia lepszą ciągłość w funkcjonowaniu 
ERZ, które w większości przypadków spotykają się tylko raz do roku. Natomiast posiedzenia 
prezydiów są zazwyczaj dużo częstsze. Ponadto, prezydia funkcjonują także jako pośrednicy 
pomiędzy zarządem i różnymi grupami w ramach ERZ. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 65
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Liczba zatrudnionych jest ważnym czynnikiem wpływającym na istnienie i rozmiar prezydium 
ERZ, nawet jeśli wpływ ten nie jest tak znaczny jak w przypadku stopnia przestrzegania 
Dyrektywy. Wykres 65 pokazuje, że pośród porozumień o ERZ w przedsiębiorstwach 
zatrudniających ponad 10 000 pracowników prezydium jest przewidziane w 73% przypadków. 
W ERZ w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 10 000 ludzi prezydium jest prawnie 
zagwarantowane w 60% z nich.  
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Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 66
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Wykres 66 przedstawia podobny efekt wywierany przez stopień umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstwa. W im większej liczbie krajów dane przedsiębiorstwo operuje, tym bardziej 
jest prawdopodobne, że ERZ będzie posiadać prezydium. Z porównania tych wniosków z 
wykresem 65 na poprzedniej stronie wynika, że przedstawiony na diagramie 66 efekt jest w 
tym wypadku znacznie mniej wpływowy niż w przypadku wpływu umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstwa na stopień przestrzegania dyrektywy. 

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 67
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Na wykresie 67 zaprezentowano porozumienia o ERZ zapewniające ustanowienie prezydium 
zgrupowane wg kraju własności przedsiębiorstwa, w którym działają. W firmach holenderskich 
i szwedzkich, odpowiednio 90% i 87% ERZ posiada prezydia. Natomiast w 
przedsiębiorstwach belgijskich i austriackich prezydia występują już tylko w połowie 
przypadków, a w firmach hiszpańskich posiadających ERZ tylko w 40% tych gremiów. 
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3.2.4. Rozmiar prezydium  

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 68
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W 465 porozumieniach o ERZ określona została liczba członków prezydium. Daje to 91% 
wszystkich ERZ posiadających prezydium. 

Większość prezydiów składa się z 3 do 5 członków. 42% prezydiów składa się z 3 członków, 
19% z 4, a 15 działa w oparciu o 5 członków. 16% ERZ posiada prezydia składające się z 6 lub 
więcej członków, a 8% tylko z 2 członków.  

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 69
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Wykres 69 wskazuje, że liczba członków prezydium może wzrastać wraz z liczbą krajów, w 
jakich dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność. Na przykład, po fuzji lub przejęciu 
zwiększony stopień umiędzynarodowienia danego przedsiębiorstwa może prowadzić do 
rozbudowania składu ERZ lub jej prezydium. 

Następną kluczową kwestią w dyskusji o składzie prezydium ERZ jest łatwość 
porozumiewania się w ramach tego gremium. Jej jakość i znaczenie ujawnia się w sytuacjach, 
kiedy przy brak tłumaczenia i zaplecza związanego z przekładem na różne języki sprawność 
działania prezydium zależy tylko i wyłącznie od umiejętności komunikacyjnych jego 
członków. 
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Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 70
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W naszej bazie danych ERZ dysponujemy informacjami na temat liczebności prezydium w 
przypadku 465 ERZ. Liczba ERZ posiadających prezydium obejmujące 2, 3, 4, 5 lub 6 i więcej 
członków została przedstawiona na wykresie 70. Ta ogólna liczba została rozbita na ERZ w 
przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 5000 pracowników, od 5 000 do 10 000 
pracowników oraz ponad 10 000 pracowników. 

ERZ posiadające prezydia składające się z 2 lub 3 członków występują tak samo często w 
małych przedsiębiorstwach międzynarodowych zatrudniających poniżej 5 000 pracowników, 
jak ma to miejsce w przypadku dużych firm wielonarodowych zatrudniających ponad 10 000 
pracowników. Prezydia składające się z 4 lub więcej członków występują natomiast częściej w 
przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 10 000 osób. Zjawisko to przedstawiono na 
wykresie 71. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 71
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Wykres 71 pokazuje stosunek prezydiów o różnej liczebności posiadających 2,3,4,5 lub 6 i 
więcej członków w poszczególnych kategoriach przedsiębiorstw określonych przez liczbę 
zatrudnianych pracowników. Najciemniejsza część każdej kolumny przedstawia ERZ z 
największymi liczebnie prezydiami (6 i więcej członków). Ich odsetek jest faktycznie 
najbardziej znaczny wśród przedsiębiorstw zatrudniających ponad 10 000 osób, widocznych po 
prawej stronie wykresu. Jednocześnie w tej grupie odsetek ERZ z prezydiami 3-osobowymi 
jest najmniejszy. Taki rozmiar prezydium występuje najczęściej wśród ERZ w 
przedsiębiorstwach najmniejszych, tj. zatrudniających poniżej 5 000 pracowników, 
widocznych w lewej części wykresu 71. 
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3.2.5. Przewodniczący ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 72
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Na wykresie 58 (w podrozdziale 3.2.1) pokazane zostało, że w 63% porozumień o ERZ 
wybrano francuski model. Wg podobnego wzoru kształtuje się rozkład modelu przewodnictwa 
ERZ pokazany na wykresie 72. W jednej trzeciej porozumień funkcja przewodniczącego 
przyznana została przedstawicielowi pracowników. Niemniej najczęstszym stosowanym 
rozwiązaniem (47% przypadków) jest przewodnictwo przedstawiciela pracodawcy. 

Spośród 713 ERZ, dla których udało się zebrać dane na temat ich treści, 90, tj. 13% nie 
określało, kto będzie sprawować funkcję przewodniczącego ERZ. Pozostałe określały, iż 
funkcja ta będzie sprawowana rotacyjnie (3% przypadków) lub wspólnie przez przedstawiciela 
zarządu i pracowników (4% porozumień). 

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 73
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Wybór przewodniczącego spotkań w ramach ERZ odnosi się do prowadzenia posiedzeń, na 
których przedstawiciele pracowników spotykają się z zarządem. Oczywistym jest, że spotkania 
przygotowawcze w gronie przedstawicieli pracowników odbywają się zawsze pod 
przewodnictwem jednego z reprezentantów pracowników. 

Na wykresie 73 tryb wyboru przewodniczącego został zestawiony wg kraju własności 
przedsiębiorstwa, w którym dana ERZ funkcjonuje. Z zestawienia tego wynika jasny wniosek, 
że praktyka w zakresie sprawowania reprezentacji pracowniczej w kraju własności danego 
przedsiębiorstwa wywiera silny wpływ na model przewodnictwa. Najwięcej ERZ, którym 
przewodniczy przedstawiciel pracowników znaleźć można w Niemczech i krajach nordyckich, 
podczas gdy największy odsetek ERZ kierowanych przez przedstawiciela zarządu znaleźć 
można pośród międzynarodowych korporacji, których zarząd operuje we Francji.  
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3.3. OPCJONALNE POSTANOWIENIA W POROZUMIENIACH O ERZ  
 

 

Wydajność ERZ można zmierzyć na dwa sposoby. Rozpatrując to 
zagadnienie pod kątem funkcji informacyjnej i konsultacyjnej Waddington 
(2005) udowadnia, że nie wszystkie ERZ są informowane o zagadnieniach, o 
których poinformowane być powinny z mocy ustawy. Ponadto, na podstawie 
wyników przeprowadzonej ankiety doszedł on do wniosku, że jakość 
informacji i konsultacji pozostawia często wiele do życzenia. W niniejszym 
trzecim rozdziale zamierzamy skoncentrować się na ERZ pod kątem 
przepisów zawartych w porozumieniach je konstytuujących i traktujących o 
ich strukturze i funkcjonowaniu. Zgromadzone przez nas dane pokazują, że 
niektóre z ERZ mają zagwarantowane prawo do informacji i konsultacji na 
tematy, które wykraczają poza katalog ustanowiony przez Dyrektywę o ERZ. 
Jednym z przykładów jest tu szkolenie. W 22% porozumień o ERZ gremiom 
tym przyznano prawo do konsultacji i informacji w zakresie zagadnień 
związanych z szkoleniem zawodowym pracowników. 

 

Skuteczność ERZ determinuje pięć czynników: zdolności i umiejętności 
członków ERZ w zakresie reprezentowania interesów wszystkich 
pracowników zatrudnionych w EOG; związek pomiędzy ERZ a związkami 
zawodowymi; ciągłość istnienia ERZ; kompetencje ERZ; oraz wiedza 
członków rozwinięta na drodze szkoleń. 

W części trzeciej rozdziału trzeciego analizie poddane zostały przepisy 
porozumień o ERZ mówiące o szkoleniach dla członków ERZ oraz o liczbie 
sesji plenarnych ERZ. Dyrektywa o ERZ ani nie określa obowiązku 
zapewnienia członkom ERZ szkoleń, ani nie obliguje stron do spotkań 
częstszych niż jeden raz na rok. Jako takie, rozszerzenie postanowień w tych 
dwóch punktach jest dla układających się w porozumieniu o ERZ stron 
opcjonalne.  

 

 

 

 

3.3.1. Liczba spotkań w roku przewidziana przez porozumienie o ERZ 

3.3.2.Przepisy w porozumieniach o ERZ regulujące szkolenia 
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3.3.1. Liczba spotkań rocznie określona w porozumieniu o ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 74
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Ciągłość pracy w ERZ zależy od liczby spotkań w roku, tempa rotacji członków ERZ, roli 
odgrywanej przez prezydium ERZ oraz aktywności i intensywności kontaktów pomiędzy 
członkami ERZ w okresach między sesjami ERZ. Przepisy dotyczące prezydium były już 
przedmiotem analizy w drugim rozdziale traktującym o zagadnieniach strukturalnych w 
ERZ. Zaprezentowane tutaj dane odnoszą się do tych porozumień o ERZ, w których 
zagwarantowano więcej niż jedno spotkanie rocznie. 

Z wykresu 53 wynika, że istnieją 1004 porozumienia odnoszące się do 784 działających 
ERZ, a także 137 porozumienia o nieistniejących już ERZ. Wszystkie 1141 porozumienia 
zostały przeanalizowane pod kątem ilości spotkań ERZ w roku (wykres 74). 

Z 1141 porozumień o ERZ 782, tj. 69% zapewnia jedno posiedzenie plenarne rocznie, 
podczas gdy 160 innych porozumień, tj. 14% ustanawia dwa spotkania ERZ w roku. Ponadto 
rozpoznano 16 porozumień, w których liczbę posiedzeń ustalono na 3 w roku, natomiast 183 
porozumienia (16%) w ogóle nie określają liczby posiedzeń. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 75
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Wykres 75 pokazuje, że w ciągu ostatnich lat zarysowała się wzrostowa tendencja do 
ustalania w porozumieniach o ERZ liczby spotkań ERZ na 2 lub więcej regularnych 
posiedzeń w ciągu roku. 

 

Oprócz zwykłych posiedzeń w określonych okolicznościach zwołane mogą zostać także 
posiedzenia nadzwyczajne. Sytuacje takie uregulowane zostały w ponad 80% porozumień o 
ERZ. Pośród tych porozumień, które wyznaczają dwa lub więcej regularne posiedzenia, 
możliwość trzeciej sesji w roku przewiduje 87% Kerckhofs nich(Kerckhofs 2002). 
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3.3.1. Liczba posiedzeń w roku zagwarantowana w porozumieniu o ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 76
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Jak pokazuje wykres 76 nie istnieje związek pomiędzy zagwarantowaną w porozumieniu o 
ERZ liczbą posiedzeń w roku a liczbą zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.  

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 77
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Brak także związku pomiędzy liczbą corocznych posiedzeń ERZ a stopniem 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, co widać na wykresie 77. 
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3.3.2. Przepisy porozumień o ERZ dotyczące szkoleń 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 78
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Na wykresie 78 widać, że 28% porozumień o ERZ zapewnia członkom ERZ prawo do 
szkolenia. Szkolenia mogą podnieść kompetencje członków, co jest z kolei niezbędne do 
podniesienia efektywności tego gremium. Jest prawdopodobne, że powstawać będzie coraz 
więcej ERZ, których członkom oferowane będą szkolenia, bez jednoczesnego umocowania 
tego uprawnienia w porozumieniach. W przedstawionej w niniejszej publikacji analizie oparto 
się jednakże wyłącznie na przepisach dotyczących szkoleń, które zostały zawarte w 
porozumieniach o ERZ. 

Niemniej, szkolenia to niedoceniany aspekt działalności ERZ, i to zarówno w Dyrektywie o 
ERZ, jak i w wielu porozumieniach o ERZ. Niezbędne dla efektywnego funkcjonowania ERZ 
kompetencje i umiejętności muszą być najczęściej rozwijane przez ich członków po prostu w 
trakcie uczestnictwa w posiedzeniach. Jest to więc nauka poprzez pracę, polegająca zazwyczaj 
na przyswajaniu sobie wiedzy metodą prób i błędów. Zaangażowane strony często wyrażają 
potrzebę szkolenia się poprzez chociażby szukanie modelowych przykładów rozwiązań 
zastosowanych w innych przedsiębiorstwach czy ERZ. Sposobu funkcjonowania i praktyk w 
ramach jednej ERZ nie da się jednak po prostu skopiować i przenieść z jednego 
przedsiębiorstwa do drugiego, gdyż każda firma ma własną specyfikę, w ramach której każda 
ERZ musi znaleźć własny modus funkcjonowania. Szkolenie jest właśnie tym instrumentem, 
który pozwala tak rozwijać kompetencje członków ERZ, by byli oni w stanie dopasować jej 
funkcjonowanie oraz oczekiwania do panujących w ich konkretnym przypadku okoliczności.  

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 79
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Wykres 79 przedstawia rodzaje szkoleń, jakie są gwarantowane w porozumieniach o ERZ. 
Jasno wynika z niego, że najczęstszym typem szkoleń są kursy językowe.  

Rozwijanie znajomości języków obcych poprawia zdolności nieformalnej komunikacji 
pomiędzy członkami ERZ w ramach statutowych posiedzeń, poprawiając tym samym 
wewnętrzną spójność tego gremium. Co więcej, pozwala jednak także na niezależną 
komunikację delegatów pomiędzy sesjami ERZ. W ten sposób rozwój kompetencji 
językowych członków ERZ może stać się przyczynkiem do lepszej ciągłości pracy i 
bardziej wydajnego funkcjonowania ERZ. 
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3.3.2. Przepisy w porozumieniach o ERZ dotyczące szkoleń 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 80
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Na przestrzeni lat w coraz większej liczbie porozumień o ERZ zapisywano uprawnienia do 
szkoleń językowych dla członków ERZ. Wykres 80 pokazuje, że kursy takie pojawiły się 
tylko w 10% porozumień zawartych przed 1996 r., w 13% tych podpisanych w 1996 r. 
oraz w ponad 20% porozumień zawartych po 1996 r. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 81
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Na wykresie 81 przedstawiono klasyfikację porozumień o ERZ, w których 
zagwarantowano szkolenia językowe dla jej członków, wg kraju własności 
przedsiębiorstwa, w którym funkcjonuje dana ERZ. 

Najczęściej gwarantują członkom ERZ dostęp do szkoleń językowych przedsiębiorstwa 
amerykańskie, szwedzkie i francuskie. 
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3.4. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY POROZUMIEŃ O ERZ  
 

 

Struktura większości porozumień o ERZ przypomina strukturę Dyrektywy o 
ERZ. Po określeniu wstępnych celów, podane są definicje oraz określony 
zostaje zakres działalności ERZ. Struktura operacyjna ERZ zostaje ustalona 
poprzez określenie składu, liczebności, prezydium oraz przewodniczącego 
ERZ, a także liczby zwykłych i nadzwyczajnych posiedzeń ERZ. Ponadto, 
dodatkową część mogą stanowić przepisy opcjonalne. Na koniec 
sprecyzowany zostaje status porozumienia pod kątem okresu obowiązywania 
oraz procedury rewizyjnej, a także trybu rozwiązywania sporów dotyczących 
implementacji porozumienia, jego języka wiążącego oraz instytucji, jakim 
przesłane zostaje powiadomienie o jego zawarciu. 

Proces przedsięwziętej w niniejszym rozdziale analizy porozumień o ERZ 
oznaczał skoncentrowanie się w pierwszej jego części na liczbie zawartych 
porozumień, datach ich podpisania oraz ich renegocjacji. Dalej, w części 
drugiej, przedmiotem zainteresowania autora były przepisy określające 
funkcjonowanie ERZ, a w części trzeciej uwaga skupiła się na postanowieniach 
opcjonalnych. Bez dalszego zajmowania się zawartością porozumień o ERZ 
prowadzona przez ETUI-REHS baza danych ERZ dostarcza informacji na 
temat dwóch dalszych czynników określających charakterystykę tych 
porozumień: ich długość, wyznaczaną przez użytą ilość słów oraz ich język 
wiążący. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Język wiążący porozumienia o ERZ 

3.4.2. Długość porozumienia o ERZ 
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3.4.1. Język wiążący porozumienia o ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 82
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ERZ to niewątpliwie instytucje wielojęzykowe. Prawie wszystkie porozumienia 
o ERZ gwarantują tłumaczenie symultaniczne w trakcie posiedzeń na wszystkie 
języki, jakimi posługują się członkowie tego gremium. W poprzedniej części 
pokazano także, że wiele porozumień przewiduje szkolenia językowe dla 
członków.  

 

Porozumienia o ERZ są tłumaczone na wiele języków. Spośród zbadanych 
porozumień o ERZ 850 określało wiążącą wersję językową, będąca podstawą w 
razie sporu. Wykres 82 pokazuje, że w większości wypadków jest to angielska, 
niemiecka lub francuska wersja porozumienia.  

 



 

66 Europejskie Rady Zakładowe. Fakty i liczby 2006 

3.4.2. Długość porozumień o ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 83
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Opierając się na statystyce wyrazów angielskiej wersji 852 nowych porozumień o ERZ 
można zaobserwować wyraźny wzrost w średniej długości tych tekstów (wykres 83), który 
nastąpił po przyjęciu Dyrektywy o ERZ w 1994 r. 

Wspomniana tendencja wzrostowa uwidoczniająca się na przestrzeni kilku ostatnich lat może 
wskazywać na coraz większy formalizm lub też coraz bardziej szczegółowe uregulowanie 
kwestii, będących przedmiotem porozumień o ERZ. Ponadto, wspomniana powyżej 
tendencja do wydłużania tekstów porozumień może wynikać także z ciągłego poszerzania 
doświadczenia negocjatorów zaangażowanych w przygotowania porozumień o ERZ oraz w 
wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy członkami ERZ w zakresie kształtu porozumień i 
funkcjonowania tych gremiów. 

W latach 1997 – 2000 średnia długość nowopodpisywanych porozumień o ERZ osiągnęła 
swoje apogeum. Od roku 2001 porozumienia nie są już tak rozległe. Aby stwierdzić, czy 
skracanie długości tekstów porozumień w ostatnim czasie jest wynikiem postępujących 
procesów uczenia się, czy też jest to zjawisko wynikiem trudniejszych negocjacji w 
przedsiębiorstwach, które wciąż nie ustanowiły ERZ, wymagane jest przeprowadzenie 
dodatkowych badań. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 84
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Na wykresie 84 przedstawione zostały wyniki statystycznej analizy 227 renegocjowanych 
porozumień o ERZ. Także i tu widać konsekwentny spadek w zakresie rozwlekłości 
postępujący od 2001 r. 
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4. ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW 
 

W rozdziale czwartym zaprezentowana została klasyfikacja ERZ wg sektorów 
ich działalności. Klasyfikacja sektorowa opiera się na przyporządkowaniu 
kodów NACE do określonych grup sektorów. Sposób, w jaki przeprowadza 
się tą procedurę opisany został w części pierwszej niniejszego rozdziału. W 
części drugiej zaprezentowane zostały EFP, które koordynują ERZ w każdym 
sektorze.  

Aby spełnić to zadanie EFP opracowują wytyczne mające na celu wypracowanie 
efektywnego sposobu działania i odpowiedniego podejścia wśród członków 
związków zawodowych wyznaczanych w charakterze ekspertów EFP w ERZ. 
Dla celów śledzenia wydarzeń i monitorowania rozwoju na tym obszarze 
tworzone są specjalne bazy danych lub listy. Na listach tych znajdują się 
przedsiębiorstwa należące do danego sektora, które ustanowiły już ERZ oraz 
takie, które tego jeszcze nie uczyniły. W praktyce skłonienie przedsiębiorstw do 
ustanowienia ERZ jest absolutnie pierwszoplanowym wyzwaniem dla EFP. 
Wszelkie postulaty o rozpoczęcie negocjacji są koordynowane właśnie przez 
EFP. W 27% porozumień o ERZ rola, jaką dana EFP odegrała została uznana 
przez strony porozumienia i uwidoczniona w postaci podpisu przedstawiciela 
EFP na tymże porozumieniu. Taka forma uznania wkładu EFP jest o tyle 
ważna, że sama Dyrektywa o ERZ nie wspomina ani słowem o związkach 
zawodowych lub innych organizacjach tego typu. 

Trzecia część rozdziału czwartego traktuje o uznaniu roli EFP w zawieraniu 
porozumień o ERZ, podczas gdy w części czwartej analizie poddane zostały 
wskaźniki przestrzegania Dyrektywy w poszczególnych sektorach. 
Wyzwanie, w postaci zapewnienia przestrzegania Dyrektywy jest jeszcze 
trudniejsze niż wspieranie tworzenia nowych ERZ. Członkowie ERZ muszą 
być bowiem odpowiednio informowani oraz zachowana musi być 
odpowiednia jakość konsultacji. Jak pokazuje praktyka, zadania te są czasem 
bardzo trudne. Z tych powodów oraz dla wspierania dobrej współpracy 
pomiędzy członkami ERZ, ponad barierami językowymi i kulturowymi, 
ważne jest wsparcie udzielane przez będących członkami związków 
zawodowych ekspertów wyznaczanych przez EFP, które jest ważnym 
czynnikiem pozwalającym osiągnąć sukces. Innym podobnym czynnikiem 

określającym szanse powodzenia jest zdolność i umiejętność członków ERZ 
reprezentacji ogółu pracowników danego przedsiębiorstwa międzynarodowego.  

W części piątej przedstawione zostały przedsiębiorstwa działające w nowych 
państwach członkowskich. Włączenie odpowiednich przedstawicieli 
pracowników z tych krajów w skład ERZ jest ważnym wyzwaniem dla 
samych ERZ oraz dla wspierających ich EFP. W dalszej części rozdziału 
zaprezentowano dwa kolejne zagadnienia, które są dla ERZ próbą sił i ich 
efektywności działania. W części szóstej analizie poddano wyzwanie, jakim 
jest dla ERZ reakcja na międzynarodową fuzje i przejęcia, podczas gdy w 
części siódmej rozdziału przedstawiono zagadnienie podnoszenia standardów 
w renegocjowanych porozumieniach o ERZ. 

Na koniec, w części ósmej, każdy z sektorów zaprezentowany jest osobno w 
szczegółowy sposób. 
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4.1. KODY NACE I GRUPY SEKTORÓW DZIAŁALNOŚCI 
Kody NACE tworzą wspólną podstawę dla statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. NACE jest skrótem francuskiego określenia 
„Ogólna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnotach Europejskich” (franc. Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés 
européennes). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Rozporządzeniu Rady 3037/90 z 9/10/1990, opublikowanym w OJEC L293 z dnia 24/10/90 lub na 
stronie internetowej http://epp.eurostat.cec.eu.int. 
NACE Opis NACE Opis 

01 Rolnictwo, łowiectwo & inne pochodne/związane formy działalności 40 Dostarczanie elektryczności, gazu, pary & gorącej wody 
02 Leśnictwo, pozyskiwanie drewna & działalność w zakresie usług pochodnych/związanych 41 Pozyskiwanie, oczyszczanie i dystrybucja wody 

05 Rybołóstwo, hodowla ryb & farmy rybne; działalność w zakresie usługodawstwa dla 
rybołóstwa/rybactwa 45 Budownictwo 

10 Wydobycie węgla kamiennego & brunatnego, wydobycie torfu 50 Sprzedaż, konserwacja & naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; detaliczna sprzedaż 
paliwa samochodowego 

11 Wydobycie (nieobrobionej) ropy naftowej & gazu ziemnego; usługi związane z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego 51 Hurtowy handel & pośrednictwo handlowe, za wyjątkiem pojazdów mechanicznych & 

motocykli 

12 Wydobycie rud uranu & toru  52 Sprzedaż detaliczna za wyjątkiem pojazdów mechanicznych & motocykli; naprawa sprzętu 
domowego & osobistego użytku 

13 Wydobycie rud metali 55 Hotele & restauracje 
14 Inne formy kopalnictwa i urobku kamieni 60 Transport lądowy, transport za pomocą rurociągów 
15 Produkcja produktów spożywczych & napoi 61 Transport wodny 
16 Produkcja wyrobów tytoniowych 62 Transport lotniczy 
17 Produkcja włókiennicza 63 Wsparcie & pomocnicze usługi transportowe; działalność agentów podróży 
18 Produkcja odzieży; zdejmowanie i farbowanie skór 64 Poczta & telekomunikacja 
19 Garbowanie & zdejmowanie skór, produkcja toreb podróżnych, torebek, siodeł, uprzęży & obuwia 65 Pośrednictwo finansowe, za wyjątkiem ubezpieczeń & funduszy emerytalnych 

20 Produkcja drewna & produktów drewnianych i korkowych, poza meblami; produkcja 
artykułów ze słomy 66 Ubezpieczenia & fundusze emerytalne, za wyjątkiem systemów ubezpieczeń obowiązkowych 

21 Produkcja miazgi papierniczej, papieru & produktów papierowych  67 Działalność pomocnicza wobec pośrednictwa finansowego 
22 Publikowanie i drukowanie & reprodukcja mediów nagrywanych  70 Działalność w zakresie nieruchomości 
23 Produkcja koksu, produktów z oczyszczonej ropy naftowej & paliwa nuklearnego 71 Wynajem maszyn & wyposażenia bez operatora oraz dóbr osobistych & użytku domowego 
24 Produkcja środków chemicznych & produktów chemicznych 72 Komputery & usługi związane 
25 Produkcja gumy & produktów z plastiku 73 Badania & rozwój 
26 Produkcja innych produktów mineralnych niemetalowych 74 Pozostała działalność biznesowa 
27 Produkcja podstawowych metali 75 Administracja publiczna & obrona; obowiązkowe systemy bezpieczeństwa socjalnego 
28 Produkcja obrobionych produktów metalowych, poza maszynami & wyposażeniem 80 Edukacja 
29 Produkcja maszyn & wyposażenia niesklasyfikowanego w innej kategorii  85 Zdrowie & praca społeczna 
30 Produkcja maszyn biurowych & komputerów 90 Ścieki & utylizacja odpadów, oczyszczanie & podobne usługi 
31 Produkcja maszyn elektrycznych & aparatury niesklasyfikowanej w innej kategorii 91 Działalność organizacji członkowskich niesklasyfikowana w innych kategoriach 
32 Produkcja radioodbiorników, telewizorów & wyposażenie i aparatury komunikacyjnej 92 Działalność rekreacyjna, kulturalna & sportowa 
33 Produkcja precyzyjnych i optycznych instrumentów medycznych, zegarków i zegarów 93 Inna działalność usługowa 
34 Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep & naczep 95 Gospodarstwa domowe zatrudniające ludzi 
  99 Organizacje i ciała eksterytorialne 
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4.1. KODY NACE I GRUPY SEKTORÓW DZIAŁALNOŚCI 
Przedstawione na poprzedniej stronie kody NACE są zgrupowane wg poszczególnych sektorów działalności w następujący sposób.  

 Kody NACE przyporządkowane poszczególnym sektorom działalności 
Przemysł metalowy 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
Przemysł chemiczny 10, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 37 
Usługi 22, 50, 51, 52, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 92, 93 
Żywność, hotelarstwo i catering 1, 5, 15, 16, 55 
Budownictwo i przemysł drzewny 2, 20, 36, 40, 41, 45 
Przemysł włókienniczy 17, 18, 19 
Transport 60, 61, 62 
Usługi publiczne 75, 80, 85 
Inne 91, 95, 99 

 
Ponieważ przedsiębiorstwa objęte Dyrektywą są powiązane z kodem NACE 
opisującym ich sektor działalności, zostały one przydzielone do grup, 
zbierających kilka pokrewnych sektorów. Uzyskana w taki sposób lista 
przedsiębiorstw została przedstawiona EFP, celem dokonania przez nie 
poprawek, które następnie zostały uwzględnione w bazie danych ERZ. 
Niemniej, korygowanie przyporządkowania poszczególnych firm do 
określonych sektorów działalności jest ciągłym procesem, gdyż część 
przedsiębiorstw zmienia, rozwija lub przenosi pomiędzy sektorami swoją 
działalność. Ponadto, uwzględniając fakt, że niektóre przedsiębiorstwa 
działają w jednym niż więcej sektorze występują one w różnych kategoriach 
na poniższej liście. Z powodu istnienia przedsiębiorstw wielosektorowych  

przedstawionych w poniższej tabeli nie da się zsumować podanych liczb, tak 
by uzyskać liczbę 2204 przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ, 
ponieważ niektóre z nich występują kilka razy w różnych sektorach.  
 
Poniższa tabela pozwala wypracować ogólny pogląd na liczbę 
przedsiębiorstw objętych Dyrektywą aktywnych w poszczególnych sektorach 
oraz na liczbę tych, które poprzez ustanowienie ERZ spełniły już obowiązek 
wynikający z Dyrektywy. W ostatnich dwóch kolumnach podajemy także 
informację, na temat liczby istniejących ERZ i porozumień o ERZ. Poniższe 
dane zostaną przedstawione w bardziej szczegółowy sposób w dalszej części 
rozdziału. 

 
 Przedsiębiorstwa objęte 

Dyrektywą o ERZ 
Przedsiębiorstwa 
posiadające ERZ 

Wskaźnik przestrzegania 
Dyrektywy 

Istniejące 
ERZ 

Porozumienia o 
ERZ 

Przemysł metalowy 735 302 41,1% 312 403 
Przemysł chemiczny 437 177 40,5% 179 221 
Usługi 595 143 24,0% 148 193 
Żywność, hotelarstwo i catering 241 92 38,2% 94 119 
Budownictwo i przemysł drzewny 193 73 37,8% 75 102 
Przemysł włókienniczy 96 25 26,0% 25 29 
Transport 81 19 24,7% 22 23 
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4.2. EFP KOORDYNUJĄ DZIAŁANIE ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 85
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Jak zostało już wcześniej wspomniane, klasyfikacja firmy w określonym sektorze działalności oparta 
jest na kodach NACE, które zgrupowane są w kategoriach. Klasyfikacja ta została przeprowadzona we 
współpracy z EFP, które weryfikowały przyporządkowanie poszczególnych przedsiębiorstw. Niemniej, 
aby uzyskać idealnie zgodne z zakresem działalności przedsiębiorstw listy firm aktywnych w danych 
sektorach konieczna jest nieustanna weryfikacja i korygowanie danych. Działania te niezbędne są 
również po to, aby mieć aktualny pogląd na zakres przedsiębiorstw, w których EFP koordynują 
działania ERZ. Dane, które są w chwili obecnej dostępne umożliwiają dokonanie ogólnej oceny sytuacji 
oraz specyfiki poszczególnych sektorów, a także zapoznanie się z niektórymi trendami. 
 
Biorąc pod uwagę ogólną liczbę przedsiębiorstw posiadających ERZ, Europejskie Federacje 
Przemysłu (EFP) w sektorze metalowym, chemicznym i usługowym koordynują największą ich 
liczbę. Wykres 85 pokazuje, że Europejska Federacja Metalowców (EMF, European Metalworkers 
Federation) koordynuje 36% istniejących ERZ, Europejska Federacja Pracowników Przemysłu 
Wydobywczego, Chemicznego i Energetycznego (EMCEF, European Mine, Chemical and Energy 
workers’ Federation) 21%, a UNI-Europa dalsze 17% tych gremiów. 
 
Europejska Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolniczego i Turystycznego 
(EFFAT, The European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) koordynuje 
działalność 11% ERZ, a Europejska Federacja Pracowników Budowlanych i Przemysłu Drzewnego 
(EFBWW, European Federation of Building and Woodworkers) pozostałych 9%. W dalszej 
kolejności Europejska Federacja Przemysłu Tekstylnego, Odzieżowego i Skórzanego (ETUF-TCL, 
European Trade Union Federation: Textiles, Clothing, Leather) koordynuje funkcjonowanie 3%, a 
Europejska Federacja Transportu (ETF, European Transport Federation) 2% działających ERZ. 
 
We wszystkich tych przedsiębiorstwach członkowie istniejących ERZ gromadzili poprzez lata ich 
funkcjonowania różnorodne doświadczenia, podobnie zresztą jak działacze związków zawodowych, 
którzy zaangażowani byli we wspieranie, szkolenie i dostarczanie szeroko pojętej wiedzy. Wszystkie 
te procesy edukacyjne w ERZ mogą zostać obecnie w miarę potrzeby skomasowane poprzez akcje 
koordynacyjne prowadzone przez wspomniane powyżej EFP. 

Na wykresie 86 uwzględniono dla każdego sektora odsetek ERZ, które istnieją już 10 lub więcej lat. 
Proporcja ta jest największa w przypadku sektora chemicznego, w którym 45% ERZ istnieje (sytuacja 
na rok 2006) 10 lat, a kolejne 15% funkcjonuje ponad 10 lat. Razem daje to 60% ERZ, które od 10 
lub więcej lat prowadzą swoją działalność. 

W sektorze usługowym 43% ERZ istnieje od 10 lat, a dalsze 10% pochwalić się może jeszcze dłuższą 
historią. W sektorze transportowym, gdzie odsetek ten jest najmniejszy, liczba ta wynosi on 43%. W 
tym sektorze 38% ERZ istnieje od 10 lat a dalsze 5% od ponad 10 lat. 
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4.3. EFP JAKO SYGNATARIUSZE POROZUMIEŃ O ERZ  

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 87
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Te ERZ, które zostały powołane do istnienia porozumieniem podpisanym po 22 września 1996 (na 
podstawie art. 6 Dyrektywy) muszą być negocjowane i podpisane przez Specjalny Zespół 
Negocjacyjny (SZN). Niektóre z porozumień o ERZ zawartych na podstawie art. 6 są jednakże 
także podpisywane przez EFP, które wspierały i koordynowały negocjacje prowadzone przez SZN. 
W odniesieniu do porozumień na podstawie art. 13 Dyrektywa nie zawierała żadnego zobowiązania 
w zakresie negocjacji i stron podpisujących porozumienie. 

W przypadku większości ERZ ważną rolę odgrywały EFP uczestnicząc i koordynując negocjacje, 
które prowadziły do zawarcia porozumienia. Praktyki te były stosowane pomimo, że Dyrektywa o 
ERZ nie zawiera żadnego odniesienia do udziału i roli organizacji związkowych w negocjacjach i 
podpisywaniu porozumień o ERZ. 

W przypadku 806 porozumień o ERZ znaleźliśmy wersję porozumienia, zawierającą wskazówkę 
odnośnie sygnatariuszy. EFP podpisały 218 takich porozumień, czyli 27%. Jak pokazują zebrane 
dane, przedsiębiorstwa zatrudniające dużą liczbę pracowników są bardziej skłonne do włączania 
EFP jako stron podpisujących porozumienia o ERZ. Wykres 87 pokazuje, że w 30,8% przypadków 
w przedsiębiorstwach największych, tj. zatrudniających powyżej 10000 pracowników jako 
sygnatariusz porozumienia występują EFP. Dla mniejszych przedsiębiorstw odsetek ten wynosił 
odpowiednio 23% i 24%. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 88
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Na wykresie 88 zobaczyć można zestawienie kraju własności przedsiębiorstw, w których 
porozumienia o ERZ zostały podpisane z udziałem EFP. Tak stało się w większości 
francuskich, brytyjskich i amerykańskich przedsiębiorstw międzynarodowych (decyduje 
siedziba zarządu firmy). W kategoriach względnych, tj. w stosunku do całkowitej liczby 
podpisanych porozumień w przedsiębiorstwach pochodzących z danego kraju odsetek 
porozumień podpisanych przez EFP jest najwyższy wśród przedsiębiorstw zarządzanych z 
Belgii (58%), Francji (56%) i Włoch (54%). 

Najrzadziej znaleźć można podpis EFP na porozumieniach o ERZ ustanawianych w 
przedsiębiorstwach, których zarząd rezyduje w Niemczech. 
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4.3. EFP JAKO SYGNATARIUSZE POROZUMIEŃ O ERZ  

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 89
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Na wykresie 89 przedstawiona została liczba porozumień o ERZ podpisanych przez EFP wg 
roku zawarcia. 

 

Ponadto, każda z kolumn wskazuje na liczbą porozumień o ERZ, które zawarły 
przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 10 000 pracowników, od 5000 do 10 000 
pracowników oraz zatrudniające załogę mniejszą niż 5 000 osób. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 90
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Dane przedstawione na wykresie 89 w liczbach absolutnych zaprezentowane zostały na 
wykresie 90 w kategoriach względnych. Na wykresie tym, dla każdego sektora podany został 
odsetek porozumień, na których swój podpis złożyła któraś z EFP. 
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4.4. STOPIEŃ PRZESTRZEGANIA DYREKTYWY  

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 91
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Istnieje 735 przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ działających w sektorze metalowym, 
595 w usługach i 437 w przemyśle chemicznym. Funkcjonujące 302 ERZ spośród 735 
przedsiębiorstw w sektorze metalowym zobowiązanych do przestrzegania Dyrektywy dają 
stopień przestrzegania na poziomie 41,1%. Na miejscu drugim plasuje się branża chemiczna z 
porównywalnie wysokim odsetkiem ustanowionych ERZ w wysokości 41% i z nieco niższym 
tylko w sektorze spożywczym i budowlano-drzewnym (oba po 39%). W sektorze usługowym, 
tekstylnym i transportowym odsetek przedsiębiorstw, które zgodnie z Dyrektywą ustanowiły 
już ERZ jest znacznie niższy. 

Godna uwagi na wykresie 91 jest wariacja w stopniu przestrzegania Dyrektywy pomiędzy 
sektorem usługowym a chemicznym. Pomimo, że w sektorze chemicznym jest mniej 
przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ niż w branży usługowej, chemiczna EFP jest 
uprawniona do koordynowania znacznie większej liczby przedsiębiorstw posiadających ERZ. 
Niemniej, w kategoriach liczby zatrudnionych pracowników w obu tych branżach powyższe 
twierdzenie nie jest prawdziwe, co widać na wykresie 92. 

Drugim sposobem oceny stopnia postępowania zgodnie z wytycznymi Dyrektywy jest analiza i 
prezentacja danych odnośnie liczby pracowników, zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
posiadających ERZ, w stosunku do ogólnej liczby osób pracujących w objętych Dyrektywą o ERZ 
firmach w danym sektorze.  

Największa liczba pracowników zatrudniona jest w sektorze metalowym i usługowym. W każdym 
z tych sektorów w przedsiębiorstwach objętych Dyrektywą pracuje ok. 8 milionów osób. W 
przedsiębiorstwach metalowych posiadających ERZ zatrudnionych jest 5,7 miliona osób, a w 
firmach usługowych, które ustanowiły ERZ odpowiednio 4,4 miliona pracowników.  

Dla sektora chemicznego dane zawarte w naszej bazie podają 3,7 miliona osób zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach objętych Dyrektywą o ERZ. Pośród nich, 2,7 miliona, czyli 72% zatrudnionych 
jest w firmach posiadających ERZ. W kategoriach odsetka reprezentowanej liczby pracowników w 
stosunku do ogólnej liczby pracowników w przedsiębiorstwach objętych Dyrektywą, jest to 
najwyższy wskaźnik przestrzegania Dyrektywy. Zaraz za nim, na drugim miejscu plasuje się sektor 
metalowy z 71% reprezentowanych pracowników. W przedsiębiorstwach branży spożywczej, 
hotelarskiej i cateringowej oraz w rolnictwie przedsiębiorstwa objęte Dyrektywą zatrudniają 2,7 
miliona pracowników, a w firmach z ERZ pracuje 1,76 miliona, co daje wskaźnik przestrzegania 
65%. Dla sektora budowlanego i drzewnego należy podzielić 1,4 miliona pracujących w firmach z 
ERZ przez ogólną liczbę pracowników w tym sektorze, tj. 2,5 miliona, co daje wskaźnik 63%. 
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Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 93
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Na poprzedniej stronie mogliśmy porównać wskaźniki przestrzegania Dyrektywy przedstawione 
na wykresie 91 i 92. Pierwszy wskaźnik przestrzegania Dyrektywy w przedsiębiorstwach, które 
ustanowiły ERZ waha się od 41% do 25%. Jednocześnie wskaźnik przestrzegania Dyrektywy 
wyrażający liczbę pracowników reprezentowanych w ERZ jest znacznie wyższy i osiąga wartości 
od 72% do 27%. 

Różnica w stopniu przestrzegana Dyrektywy jest więc znaczna. Wyjaśnić ją można na 2 sposoby. 
Po pierwsze, poprzez analizę średniego rozmiaru przedsiębiorstwa w każdym z sektorów, lub po 
drugie, poprzez pryzmat wyższego stopnia przestrzegania Dyrektywy przez przedsiębiorstwa 
zatrudniające dużą liczbę pracowników. Różnice w średniej liczbie zatrudnianych pracowników 
zostały przedstawione na wykresie 93 i 94, natomiast różnice pomiędzy poszczególnymi 
kategoriami przedsiębiorstw zatrudniających różne ilościowo grupy pracowników zaprezentowane 
zostały na wykresach od 95 do 98 na kolejnych dwóch stronach. 

Wykres 93 przedstawia średnią wielkość przedsiębiorstw liczoną wg liczby zatrudnionych, które 
objęte są Dyrektywą o ERZ i działają w poszczególnych sektorach. Dla branży transportowej i 
usługowej rozmiar ten jest największy i wynosi 13 833 i 13 678 pracowników, podczas gdy dla 
sektora budowlano – drzewnego oraz spożywczego i metalowego średnia ilość pracowników w 
przedsiębiorstwach objętych Dyrektywą kształtuje się na poziomie od 12 000 do 10 500. 

W sektorze chemicznym natomiast średnia ta jest na dużo niższym poziomie. Ponieważ sektor 
chemiczny jest w znacznie większym stopniu niż inne branżą kapitałochłonną (tj. wymagającą 
dużych nakładów kapitałowych) średnia wielkość przedsiębiorstw pod względem liczby 
zatrudnionych pracowników wynosi 8 548 osób. Taka średnia nie wyklucza jednak oczywiście 
istnienia przedsiębiorstw chemicznych zatrudniających znacznie więcej pracowników, jak i nie 
wyklucza znacznych odchyłów w dół pod tym względem. 

Średnia poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach tekstylnych objętych Dyrektywą o ERZ 
wynosi 3536 pracowników. 

Na wykresie 94 przedstawiony został średni rozmiar przedsiębiorstwa pod względem poziomu 
zatrudnienia osobno dla tych przedsiębiorstw, które mają już oraz dla tych, które nie posiadają 
jeszcze ERZ. Poza sektorem tekstylnym średnia wielkość zatrudnionej załogi w przedsiębiorstwach 
posiadających ERZ waha się od 17 000 do 25 000 pracowników. Dla przedsiębiorstw bez ERZ 
średnia liczba zatrudnionych pracowników jest wyraźnie niższa we wszystkich sektorach.  
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Na wykresie 95 przedstawiono przedsiębiorstwa objęte Dyrektywą zatrudniające ponad 10 
000 pracowników, zgrupowane wg sektorów działalności. Jasne słupki oznaczają 
wszystkie przedsiębiorstwa, podczas gdy ciemniejsze reprezentują przedsiębiorstwa, które 
ustanowiły ERZ. 

Na wykresie 30 w drugim rozdziale widoczne było, że wśród przedsiębiorstw 
zatrudniających ponad 10 000 pracowników 61,3% ustanowiło ERZ. Na wykresie 95 te 
dane odnośnie stopnia przestrzegania Dyrektywy o ERZ zostały rozłożone na poszczególne 
sektory. Wskaźnik ten waha się od 47,3% w sektorze usługowym do 75,3% w branży 
chemicznej. W sektorze spożywczym stopień przestrzegania Dyrektywy dla 
przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 10 000 pracowników kształtuje się na poziomie 
71,2%, a w sektorze metalowym wynosi 68,4%.  

  

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 96

466

329

266

137
117

76
50

130 46 63 33 35 516

27,9

14

24,1

29,9

21,1

10

23,7

0

100

200

300

400

500

P.metalowy Usługi P.chemiczny Spoż., hotele,
katering

Budownictwo
& p.drzewny

P.tekstylny Transport
0

10

20

30

40

50

Liczba przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ
Liczba przedsiębiorstw posiadających ERZ

% przedsiębiorstw 
posiadających ERZ

Stopień przestrzegania Dyrektywy w firmach zatrudniających 
mniej niż 5000 pracowników w EOG wg sektora działalności

 

Na wykresie 96 przedstawione zostały przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 5000 
pracowników, a także wskaźniki przestrzegania Dyrektywy w poszczególnych sektorach, które 
wahają się od 10 do 30%. Na pierwszym miejscu jest tutaj sektor budowlano-drzewny, 
który odnotowuje 30%-owy stopień przestrzegania Dyrektywy, a dalej sektor metalowy z 
wskaźnikiem na poziomie 28%, po którym na trzecim miejscu jest sektor spożywczy i 
chemiczny (po 24%).  

Dla przedsiębiorstw średniego rozmiaru pod względem liczby zatrudnianych pracowników 
(tj. 5000 do 10 000 pracowników) wartość wskaźnika przestrzegania kształtuje się 
pomiędzy poziomami dla przedsiębiorstw dużych i małych.  
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Wykres 97 przedstawia przedsiębiorstwa objęte Dyrektywą o ERZ dla każdego z sektorów.  

Od strony lewej do prawej wzrasta odsetek przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 
10000 pracowników. Pomimo, że występują różnice w poszczególnych sektorach, 
fluktuacja nie jest tu tak znaczna jak na wykresie 98, odzwierciedlającym ten stosunek dla 
przedsiębiorstw, które ustanowiły już ERZ. 
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Na wykresie 98 widać przedsiębiorstwa, które ustanowiły ERZ w poszczególnych 
sektorach. Ponownie najciemniejsza część każdego słupka oznacza największe 
przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 10000 pracowników.  

Podobnie jak na wykresie 97 sektory uporządkowane są od lewej do prawej strony, 
zgodnie z odsetkiem przedsiębiorstw zatrudniających ponad 10000 pracowników. Dlatego 
też, np. sektor chemiczny występuje na różnych pozycjach na obu tych wykresach. 

Wyniki przedstawione na wykresie 97 i 98 zgadzają się z danymi zaprezentowanymi na 
wykresach 93 i 94 opisującymi średnią wielkość przedsiębiorstw mierzoną liczbą 
zatrudnionych. Na wykresie 93 i 94 najwyższą średnią wykazywały przedsiębiorstwa 
transportowe i świadczące usługi, natomiast najmniejszą firmy tekstylne.  
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Spośród 2204 przedsiębiorstw objętych Dyrektywą 1142, tj. 52% prowadzi działalność w 
nowych państwach członkowskich UE. W sektorach metalowym, chemicznym i 
budowlano-drzewnym odsetek ten jest jeszcze wyższy, podczas gdy w branży usługowej, 
tekstylnej i transportowej jest on niższy od średniej. 
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Wykres 39 pokazywał, że 69% przedsiębiorstw posiadających ERZ prowadzi działalność 
w nowych państwach członkowskich. Wykres 100 przedstawia te same dane w rozbiciu na 
poszczególne sektory.  

W przypadku sektora tekstylnego i budowlano-drzewnego 64% przedsiębiorstw 
posiadających ERZ prowadzi działalność w nowych państwach członkowskich. W 
przypadku firm transportowych posiadających ERZ wskaźnik ten wynosi 66%, a dla 
branży metalowej 68%. W sektorze spożywczym i usługowym wskaźnik ten wynosi 
odpowiednio 71 i 72%. Natomiast na pierwszym miejscu plasują się przedsiębiorstwa 
posiadające ERZ z branży chemicznej, z których 75% prowadzi działalność w nowych 
państwach członkowskich. 
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Kolejnym wyzwaniem, przed jakim stoją ERZ i wspierające ich EFP są międzynarodowe fuzje 
i przejęcia. Bardzo często konsekwencją tych procesów jest opracowywanie i implementacja 
planów restrukturyzacyjnych. 

Zdarzenia te są ważnym testem dla funkcjonowania mechanizmów informowania i konsultacji 
stosowanych w ramach ERZ. Znacznie za często niestety informacja o tych procesach 
przekazywana jest ERZ zbyt późno lub jest niewystarczająco precyzyjna, i stąd nie powoduje 
rozładowania niepokojów i obaw wśród członków ERZ i stojących za nimi pracowników. 
Faktycznie fuzje międzynarodowe często pociągają za sobą masowe zwolnienia lub całkowitą 
likwidację miejsc pracy poprzez zamykanie lub wyprzedawanie części przedsiębiorstw. 
Zdarzenia te, podobnie jak fuzje, mają wpływ na skład ERZ oraz na procesy wzajemnej 
współpracy w tych gremiach i skumulowaną w nich wiedzę. Dlatego też wsparcie udzielane 
przez EFP dla członków ERZ jest w tych procesach niezwykle ważne. 

Wykres 101 przedstawia liczbę przedsiębiorstw posiadających ERZ, które skonfrontowane 
zostały z międzynarodowymi fuzjami i przejęciami zgłoszonymi Komisji Europejskiej (DG 
Competition, Dyrekcja Generalna ds.Konkurencji) na przestrzeni od 2002 do 2004. 
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Na wykresie 102 te same liczby przedstawiono dla objętych Dyrektywą przedsiębiorstw, 
które nie ustanowiły jeszcze ERZ. 

Liczby wskazujące odsetek międzynarodowych fuzji i przejęć wśród tych przedsiębiorstw 
są znacznie niższe niż w przypadku firm posiadających ERZ. Niemniej, ERZ jako źródła 
międzynarodowej wymiany informacji i konsultacji są tutaj równie potrzebne. 
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EFP odgrywają ważną rolę w zakresie wspierania ERZ. Z powodu 
ograniczonych zasobów Federacje zmuszone są opierać organizację swojej pracy 
na działaniach koordynatorów mianowanych spośród zrzeszonych w nich 
związków zawodowych. Dla zwiększenia efektywności działań tych 
koordynatorów oraz, aby zgodzić się co do ich roli w poszczególnych ERZ 
przyjmowane są pewne wytyczne. W przeszłości wytyczne takie koncentrowały 
się głównie na minimalnych standardach w zakresie negocjacji porozumień o 
ERZ. Włączenie ekspertów związkowych jest tutaj ważnym osiągnięciem, które 
jednak nie zostało dostatecznie udokumentowane w postaci danych 
statystycznych.  

Obecnie liczba corocznych posiedzeń ERZ jest jednym ze standardów 
wyznaczających dobre jakościowo porozumienia o ERZ. Wykres 103 
przedstawia procentowy udział porozumień o ERZ w rozbiciu na poszczególne 
sektory, które dopuszczają jedno, dwa lub trzy posiedzenia ERZ w roku. 

Dla celów monitorowania koordynacji i funkcjonowania ERZ budowane są 
specjalne bazy danych w każdej z EFP. Europejski Instytut Związków 
Zawodowych zawsze ściśle współpracował z EFP w tej kwestii, uznając ich 
szczególną rolę na tym polu. 

W praktyce widać, że EFP faktycznie inwestują wiele wysiłku w rozwiązywanie 
problemów, które pojawiają się w ERZ, w ten sposób przyczyniając się do 
poprawy ich funkcjonowania w zakresie jakości przekazywanych informacji i 
prowadzonych konsultacji oraz mechanizmów ich wewnętrznej współpracy. Nie 
dysponując danymi ilustrującymi te wysiłki oraz wynikające z nich osiągnięcia 
nie możemy w tym miejscu z wykresu 103 wyciągnąć daleko idących 
wniosków. Ponadto, dla niektórych sektorów dostępne liczby są dość niewielkie, 
co czyni podawanie odsetków i proporcji ryzykownym. 

Wykresy od 104 do 107 pokazują występujące w różnych sektorach trendy w 
zapewnianiu coraz większej ciągłości działania ERZ poprzez ustanawianie 
większej liczby corocznych posiedzeń ERZ.  
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4.8. PRZEGLĄD SEKTORÓW  
 

 

After having presented the sector of activity breakdown, the EIFs coordinating 
each of the sectors, and the challenges facing EWCs and EIFs in the sectors, 
this section will give a separate overview of each of the sector groups. For 
each of the sector groups, four aspects will be looked at.  

Po tym jak zaprezentowany został podział na sektory działalności, EFP 
koordynujące działanie każdego z sektorów oraz wyzwania, przed jakimi stoją 
ERZ i EFP, w niniejszej części przedstawiony zostanie, oddzielnie dla 
każdego sektora, przegląd jego specyfiki pod kątem czterech aspektów. 

Po pierwsze, podane zostaną: liczba przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o 
ERZ, które spełniły wypływający z niej obowiązek; liczba ERZ oraz liczba 
porozumień o ERZ, na podstawie których one działają. Na podstawie roku 
podpisania porozumienia zostanie podana kalkulacja długości zgromadzonego 
przez ERZ doświadczenia w każdym z sektorów. Po drugie, podany zostaje 
przegląd krajów własności przedsiębiorstw z podziałem na sektory. Po trzecie, 
analizie poddane zostają wskaźniki przestrzegania Dyrektywy. Na koniec, 
podana zostanie liczba przedsiębiorstw działających w poszczególnych krajach. 
Szczególną uwagę poświęcono odsetkowi przedsiębiorstw działających w 
nowych państwach członkowskich UE. 

 

 

 
 
 

4.8.1. Sektor metalowy 

4.8.2. Sektor chemiczny 

4.8.3. Sektor usługowy 

4.8.4. Sektor spożywczy 

4.8.5. Sektor budowlany i drzewny 

4.8.6. Sektor tekstylny 

4.8.7. Sektor transportowy 
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4.8.1. Sektor metalowy – liczby i doświadczenie 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 108
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Spośród 2204 przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ 735 prowadzi działalność w 
sektorze koordynowanym przez Europejską Federację Pracowników Przemysłu Metalowego 
(European Metalworkers Federation, EMF). Spośród tych 735 przedsiębiorstw 302 
ustanowiły 312 ERZ działających w oparciu o 403 porozumienia. Dane te zaprezentowane 
zostały na wykresie 108. 
 

Niektóre przedsiębiorstwa ustanowiły więcej niż jedną ERZ na poziomie oddziału (sektora) 
swojej organizacji korporacyjnej, stąd też istnieje więcej ERZ niż przedsiębiorstw. Ponadto, 
niektóre ERZ renegocjowały swoje początkowe porozumienia. W konsekwencji tego 
niektóre z ERZ funkcjonują w oparciu o umowy sukcesywne, będące kontynuacją 
oryginalnych porozumień je ustanawiających. Z drugiej strony niektóre ERZ zostały 
ustanowione przed kilkoma laty, ale obecnie w wyniku procesów restrukturyzacyjnych już 
nie istnieją. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 109
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Wykres 109 przedstawia długość istnienia ERZ w sektorze metalowym. Liczba lat wskazuje 
także na wielkość doświadczenia i wiedzy w zakresie rozwoju wydajnych sposobów 
funkcjonowania ERZ. 

Wykres 109 pokazuje, że 128, tj. 41% spośród 312 ERZ w sektorze metalowym istnieje już 
od 10 lat, podczas gdy dalsze 32 ERZ, tj. 10% funkcjonują od ponad 10 lat. W sumie daje to 
160, tj. 51% ERZ w sektorze metalowym, które zgromadziły tak znaczne doświadczenie.  

EMF odgrywa ważną rolę w akumulowaniu doświadczenia i wiedzy członków związków 
zawodowych działających w ERZ oraz w koordynowaniu organizacji szkoleń i wsparcia dla 
członków ERZ, a także we wspieraniu negocjacji dla utworzenia nowych ERZ. 
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4.8.1. Sektor metalowy – kraj własności przedsiębiorstw objętych Dyrektywą 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 110
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Wykres 110 przedstawia kraj własności przedsiębiorstw objętych Dyrektywą w sektorze 
metalowym, a także te podmioty, które ustanowiły już ERZ.  

 

Po lewej stronie wykresu 110 widać, że 24% objętych Dyrektywą o ERZ przedsiębiorstw w 
sektorze metalowym swoją główną siedzibę ma w Niemczech, 21% w USA, a 10% w 
Wielkiej Brytanii.  

 

Diagram kołowy po prawej stronie wykresu 110 odnosi się do siedzib centralnych 
przedsiębiorstw, które ustanowiły ERZ. Pośród firm posiadających ERZ w sektorze 
metalowym 19% ma siedzibę zarządu w Niemczech, 22% w USA, a 9% w Wielkiej Brytanii. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 111
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Przedsiębiorstwa-adresaci Dyrektywy 94/45/EC w sektorze metalowym zostały zestawione 
na wykresie 111 wg krajów pochodzenia, w których funkcjonuje ich siedziba główna. 
Odsetek firm, które spełniły obowiązek wynikający z Dyrektywy o ERZ jest przedstawiony 
w postaci linii, wyrażającej stopień jej przestrzegania.  
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4.8.1. Sektor metalowy – stopień przestrzegania Dyrektywy 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 112
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Jeśli podzielić 302 przedsiębiorstwa, które ustanowiły ERZ przez liczbę wszystkich objętych 
Dyrektywą przedsiębiorstw w sektorze metalowym (735 podmiotów) otrzymamy wartość 
stopnia przestrzegania Dyrektywy na poziomie 41,1%. 

Na wykresie 112 stopień przestrzegania Dyrektywy został przedstawiony dla poszczególnych 
kategorii przedsiębiorstw, określonych przez liczbę zatrudnionych w nich pracowników. 
Spośród firm sektora metalowego zatrudniających powyżej 10 000 pracowników 117, tj. 
68,4% ustanowiło ERZ. W kategorii przedsiębiorstw zatrudniających od 5 000 do 10 000 
osób ERZ ustanowiły 54 podmioty, tj. 55,7%. Dla tych przedsiębiorstw branży metalowej, 
które zatrudniają ogółem poniżej 5 000 pracowników 130 z 466, tj. 27,9% firm tej wielkości 
objętych Dyrektywą ustanowiło ERZ, spełniając wymóg Dyrektywy o ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 113

66 71
49 47 51 47 38

146

109

14 18 17 23 23 24 20

73 80

98

8

21,2
25,4

34,7

48,9
45,1

51,1 50,0

73,4

8,2

52,6

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

2 3 4 5 6 7 8 9 od 10
do 14

15 lub
więcej

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Liczba przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ
Liczba przedsiębiorstw posiadających ERZ
% objętych Dyrektywą przedsiębiorstw z ERZ
ogólny stopień przestrzegania Dyrektywy
Wskaźnik przestrzegania Dyrektywy o ERZ w tym sektorze

% objętych Dyrektywą 
przedsiębiorstw z ERZ

Stopień przestrzegania Dyrektywy wg stopnia 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw objętych Dyrektywą 
w sektorze metalowym

krajów działalności w EOG

 

W zakresie wpływu stopnia umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa odpowiednich danych 
dostarcza nam wykres 113, na którym przedstawiony został związek pomiędzy stopniem 
przestrzegania Dyrektywy przez przedsiębiorstwa sektora metalowego, a liczbą krajów, w 
których podmioty te prowadzą działalność gospodarczą. 
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4.8.1. Sektor metalowy – kraje działalności przedsiębiorstw objętych Dyrektywą 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 114
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Na wykresie 114 widać odsetek przedsiębiorstw sektora metalowego posiadających ERZ w 
poszczególnych krajach członkowskich EOG. Na wykresie 115 podobne zestawienie zostało 
dokonane dla nowych państw członkowskich. 

Spośród przedsiębiorstw branży metalowej posiadających ERZ 95% prowadzi działalność w 
Niemczech, 92,7% we Francji, a 89,1% w Wielkiej Brytanii. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 115
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Spośród firm sektora metalowego objętych dyrektywą o ERZ, które jednak nie ustanowiły 
jeszcze ERZ, 44% działa w nowych państwach członkowskich UE. Wyższy jest natomiast 
odsetek firm branży metalowej, które ustanowiły już ERZ i działają w nowych państwach 
członkowskich – wynosi on 68%. 

Z wykresu 115 odczytać można ponadto, że 53% przedsiębiorstw sektora metalowego 
posiadających ERZ działa w Polsce, 43,7% w Czechach, a 41,7% na Węgrzech. 
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4.8.2. Sektor chemiczny – liczby i doświadczenie 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 116
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Spośród 2204 przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ 437 działa w sektorze 
koordynowanym przez Europejską Federację Pracowników Przemysłu Wydobywczego, 
Chemicznego i Energetycznego (European Mine, Chemical and Energy Workers Federation, 
EMCEF). W grupie tych 437 podmiotów 177 ustanowiło 179 ERZ opartych o 221 
porozumień. Dane te przedstawione zostały na wykresie 116. 

Niektóre przedsiębiorstwa ustanowiły więcej niż jedną ERZ, zakładając je na poziomie 
sektorowym, stąd też liczba ERZ jest większa niż firm. Ponadto, niektóre ERZ 
renegocjowały swoje oryginalne porozumienia. W konsekwencji tego, niektóre ERZ odnoszą 
się do nowszej wersji porozumienia. Z drugiej natomiast strony, część ERZ ustanowiona 
została przed kilkoma laty i dziś już nie istnieje, na przykład wskutek fuzji przedsiębiorstw. 

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 117
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Wykres 117 ilustruje długość czasu, od jakiego ERZ funkcjonują w sektorze chemicznym. 
Liczba lat określających istnienie ERZ wskazuje także na ilość zgromadzonego w nich 
doświadczenia i wiedzy, akumulowanej w trakcie rozwijania praktyki ERZ.  

Na wykresie 117 widać, że 80 firm, tj. 44,7% spośród 179 ERZ istnieje od 10 lat, natomiast 
dalsze 28 podmiotów, tj. 15,6% może pochwalić się dłuższą niż dziesięcioletnia praktyką w 
zakresie funkcjonowania ERZ. Oznacza to, że w sumie, 108 (59,3%) spośród 179 ERZ w 
sektorze chemicznym istnieje od 10 lub więcej lat.  

 

EMCEF odgrywa ważną rolę w koordynowaniu i zbieraniu wiedzy na temat ERZ poprzez 
działalność członków związków zawodowych, a także w zakresie koordynacji organizacji 
szkoleń i wsparcia dla członków ERZ oraz negocjacji na temat ustanowienia nowych ERZ. 
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4.8.2. Sektor chemiczny – kraj własności przedsiębiorstw objętych Dyrektywą 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 118
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Na wykresie 118 przedstawiono kraj własności firm sektora chemicznego objętych 
Dyrektywą oraz tych, które ustanowiły ERZ.  

Wykres ten w swej lewej części pokazuje, że 20% objętych Dyrektywą przedsiębiorstw 
sektora chemicznego ma swa główna siedzibę w Niemczech, 19% w USA, a 13% w Wielkiej 
Brytanii.  

Po prawej stronie wykresu 118 przedstawiono zestawienie krajów, w których przedsiębiorstwa 
posiadające ERZ mają swe siedziby główne. Pośród tej grupy firm w sektorze chemicznym 
najwięcej zarządzanych jest z USA (19%), z Niemczech (16%) oraz z Wielkiej Brytanii 
(16%).  

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 119
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Objęte Dyrektywą o ERZ przedsiębiorstwa zgrupowane wg poszczególnych krajów 
pochodzenia przedstawiono na wykresie 119. Odsetek tych podmiotów, które ustanowiły 
ERZ w stosunku do całkowitej liczby firm objętych Dyrektywą, stanowi stopień 
przestrzegania Dyrektywy.  
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4.8.2. Sektor chemiczny – stopień przestrzegania Dyrektywy 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 120
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Jeśli podzielić 177 przedsiębiorstwa posiadające ERZ przez liczbę 437 podmiotów 
gospodarczych objętych Dyrektywą o ERZ działających w sektorze chemicznym otrzymamy 
stopień przestrzegania tej regulacji prawnej na poziomie 40,5%. 

Na wykresie 120 ten stopień przestrzegania Dyrektywy rozłożony został na trzy kategorie 
przedsiębiorstw, wyznaczone przez liczbę zatrudnionych w nich pracowników. Wśród 
przedsiębiorstw chemicznych zatrudniających powyżej 10 000 pracowników 73 firmy, tj. 
75,3% założyły ERZ. Dla podmiotów zatrudniających od 5 000 do 10 000 osób wymóg 
nałożony przez Dyrektywę spełniły 43 firmy, tj. 58,1 % z nich. W mniejszych 
przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 5 000 osób założono natomiast 61 ERZ, czyli 
23% firm z tej kategorii przedsiębiorstw chemicznych spełniło obowiązek wynikający z 
Dyrektywy o ERZ. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 121

29 30
18

25
7 13 12

47
62

81
85

37

35
32

59

65 7
108

24,1

43,3

58

72,9

15,6

27
20 33,3

13,6

48

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2 3 4 5 6 7 8 9 od 10
do 14

15 lub
więcej

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

liczba przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ
liczba przedsiębiorstw posiadających ERZ
% objętych Dyrektywą przedsiębiorstw posiadających ERZ
ogólny wskaźnik przestrzegania Dyrektywy
Wskaźnik przestrzegania Dyrektywy o ERZ w tym sektorze

% przedsiębiorstw objętych 
Dyrektywą posiadających 

ERZ

Stopień przestrzegania Dyrektywy wg stopnia 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw sektora chem.

krajów działalności w EOG

 

W zakresie stopnia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i związku tego czynnika ze 
stopniem przestrzegania Dyrektywy przez firmy chemiczne, danych dostarcza wykres 121. 
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4.8.2. Sektor chemiczny – kraje działalności przedsiębiorstw objętych Dyrektywą  

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 122

Kraje działalności przedsiębiorstw posiadających ERZ
w sektorze chemicznym

94,4
89,4 88,8

79,3 79,3 78,2 77,7

62,0 60,9

54,7
50,8

45,8 44,7 44,7

35,2

15,6

5,6
1,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

DE FR UK BE NL ES IT SE AT DK NO FI IE PT GR LU IS LI

% przedsiębiorstw posiadających ERZ w
sektorze chemicznym, działających w
poszczególnych krajach

 

Na wykresie 122 przedstawiony został udział procentowy przedsiębiorstw branży chemicznej 
posiadających ERZ i działających w poszczególnych krajach członkowskich EOG w 
całkowitej liczbie podmiotów objętych Dyrektywą 94/45/EC. Wynik analogicznego zabiegu 
dokonanego w odniesieniu do nowych państw członkowskich UE przedstawiony został na 
wykresie 123. 

Spośród przedsiębiorstw chemicznych posiadających ERZ 94,4% działa w Niemczech, 
89,4% we Francji, a 88,8% w Wielkiej Brytanii. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 123
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W grupie przedsiębiorstw branży chemicznej objętych Dyrektywą, które nie ustanowiły 
jednak jeszcze ERZ 43% prowadzi działalność w nowych państwach członkowskich UE. 
Natomiast w grupie przedsiębiorstw z tego sektora, które ustanowiły już ERZ w nowych 
państwach członkowskich UE działa 75%. 

 

Wykres 123 pokazuje, że 64,2% przedsiębiorstw chemicznych posiadających ERZ działa w 
Polsce, 53,6% na Węgrzech, a 49,2% w Czechach.  
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4.8.3. Sektor usługowy – liczby i doświadczenie 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 124

Ilość ERZ w sektorze usługowym

143 148

193

0

50

100

150

200

250

Przedsiębiorstwa
posiadające ERZ

Europejskie Rady
Zakładowe

Porozumienia o ERZ

 

595 spośród ogólnej liczby 2204 przedsiębiorstw objętych Dyrektywą to podmioty działające 
w sektorze koordynowanym przez UNI-Europa. Spośród tych 595 firm 143 podmioty 
ustanowiły 148 ERZ, działających na podstawie 193 porozumień. Dane te przedstawione 
zostały na wykresie 124. 
 

Podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw z opisanych wyżej sektorów i tu liczba ERZ jest 
wyższa niż liczba firm. Fakt ten jest wynikiem tego, że w niektórych przedsiębiorstwach 
istnieją ERZ na poziomie ich poszczególnych sekcji (dywizji) korporacyjnych. Ponadto, 
liczbę porozumień o ERZ przewyższającą liczbę samych ERZ należy tłumaczyć tym, że 
pierwotne porozumienia o ich ustanowieniu były w międzyczasie renegocjowane. Ponadto 
część ERZ ustanowionych kilka lat temu, w wyniku fuzji przedsiębiorstw i ich 
restrukturyzacji dziś już nie istnieje. 

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 125
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Na wykresie 125 pokazana została długość funkcjonowania ERZ w sektorze usługowym. 
Wskazane na wykresie lata pokazują także jak dużo doświadczenia i wiedzy w rozwijaniu 
efektywnych praktyk działania zostało zgromadzonych w funkcjonujących dziś ERZ.  

 

Z wykresu 125 wynika, że 43% ERZ działa od 10 lat, a dalsze 9,5% ma na swym koncie 
ponad 10-letnią historię. Oznacza to, że w sumie 78 ERZ, tj. 52,5% ogólnej ich liczby w tym 
sektorze, istnieje od 10 lub więcej lat. 

Podobnie jak inne EFP także i UNI-Europa odgrywa ważną rolę w akumulowaniu posiadanej 
przez związkowców wiedzy na temat ERZ oraz w koordynowaniu organizacji szkoleń i 
wsparcia dla członków ERZ i negocjacji prowadzących do ustanowienia nowych ERZ. 
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4.8.3. Sektor usługowy – kraj własności przedsiębiorstw objętych Dyrektywą 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 126
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Na wykresie 126 przedstawiono przedsiębiorstwa objęte Dyrektywą o ERZ działające w 
sektorze usługowym oraz te, które ustanowiły ERZ, według kraju własności.  

 

Wykres ten pokazuje w swojej lewej części, że 18% podmiotów branży usługowej objętych 
Dyrektywą posiada swą siedzibę główną w Niemczech, 15% w Wielkiej Brytanii, a 14% w 
USA.  

Na diagramie kołowym w prawej części wykresu 126 przedstawione zostało zestawienie 
krajów, w których znajduje się siedziba główna przedsiębiorstw posiadających ERZ. Spośród 
tej grupy adresatów Dyrektywy o ERZ w sektorze usługowym 18% zarządzanych jest z 
Wielkiej Brytanii, 15% z Niemiec, a 12% z Francji.  

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 127
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Liczba przedsiębiorstw branży usługowej objętych Dyrektywą o ERZ posiadających swą 
siedzibę główną w poszczególnych krajach pochodzenia przedstawiona została na wykresie 
127.  

Odsetek przedsiębiorstw, które poprzez ustanowienie ERZ spełniły już obowiązek nałożony 
przez Dyrektywę o ERZ wyrażony jest za pomocą linii, przedstawiającej stopień 
przestrzegania Dyrektywy.  
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4.8.3. Sektor usługowy – stopień przestrzegania Dyrektywy 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 128
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Jeśli podzielić 143 przedsiębiorstwa posiadające ERZ przez całkowitą liczbę 595 
przedsiębiorstw w sektorze usługowym, objętych Dyrektywą, otrzymamy stopień 
przestrzegania Dyrektywy w wysokości 24%. 

 

Na wykresie 128 ten stopień przestrzegania Dyrektywy został rozłożony na przedsiębiorstwa 
należące do poszczególnych kategorii, wyznaczonych przez liczbę zatrudnionych. Pośród 
przedsiębiorstw usługowych zatrudniających więcej niż 10 000 pracowników 78 podmiotów, 
tj. 47,3% ustanowiło ERZ. Dla analogicznych przedsiębiorstw zatrudniających od 5 000 do 10 
000 osób wskaźnik ten wynosi 26,4% (24 firmy z ERZ). Natomiast w grupie przedsiębiorstw 
usługowych, w których pracuje mniej niż 5 000 pracowników 41 firm, tj. 12,1% ustanowiło 
ERZ tym samym wypełniając obowiązek wynikający z Dyrektywy o ERZ. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 129
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Analizując firmy usługowe z perspektywy stopnia ich umiędzynarodowienia z wykresu 131 
odczytać można stopień przestrzegania Dyrektywy w przedsiębiorstwach operujących w 
różnej liczbie krajów. 
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4.8.3. Sektor usługowy – kraje działalności przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 130
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Wykres 130 przedstawia odsetek przedsiębiorstw usługowych posiadających ERZ 
działających w poszczególnych krajach członkowskich UE. Na wykresie 131 analogiczne 
zestawienie zaprezentowano dla nowych krajów członkowskich UE. 

Spośród firm branży usługowej posiadających ERZ 88,5% prowadzi działalność we Francji, 
87,8% w Niemczech, a 87,2% w Wielkiej Brytanii. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 131
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W grupie przedsiębiorstw usługowych objętych Dyrektywą o ERZ nieposiadających jednak 
jeszcze ERZ 41% prowadzi działalność w nowych państwach członkowskich UE. Wśród 
przedsiębiorstw należących do sektora usługowego posiadających ERZ 72% jest aktywnych 
w nowych państwach członkowskich.  

Wykres 131 pokazuje, że 56,8% firmy usługowych posiadających ERZ działa w Polsce, 
47,3% na Węgrzech, a 39,2% w Czechach. 

 



 

94 Europejskie Rady Zakładowe. Fakty i liczby 2006 

4.8.4. Sektor spożywczy  – liczby i doświadczenie 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 132
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Wśród objętych Dyrektywą o ERZ 2204 przedsiębiorstw 241 działa w sektorze 
koordynowanym przez Europejską Federację Żywności, Rolnictwa i Turystyki (European 
Federation of Food, Agriculture and Tourism, EFFAT). Spośród tych 241 przedsiębiorstw 92 
ustanowiły w oparciu o 119 porozumień 94 ERZ. Dane te zostały przedstawione w formie 
graficznej na wykresie 132. 
 

Niektóre ze wspomnianych przedsiębiorstw powołały do istnienia więcej niż jedną ERZ, 
ustanawiając te gremia informacyjno-konsultacyjne dla poszczególnych swoich 
dywizji/sektorów. Dlatego też istnieje więcej ERZ niż przedsiębiorstw, w których one 
funkcjonują. Ponadto, niektóre ERZ renegocjowały swoje pierwotne porozumienia, w 
konsekwencji czego liczba porozumień odbiega od liczby istniejących ERZ. Z drugiej 
natomiast strony, niektóre powołane kilka lat temu ERZ zakończyły swoje funkcjonowanie 
w wyniku fuzji i procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach. 

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 133
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Na wykresie 133 przedstawiona zostało zestawienie liczby lat, na przestrzeni których 
funkcjonowały ERZ w sektorze spożywczym. Liczby te wskazują także na ilość 
doświadczenia i wiedzy zgromadzonych przez członków tych gremiów w trakcie ich 
funkcjonowania.  

Wykres 133 pokazuje także, że 42 spośród 94 ERZ w sektorze spożywczym istnieją od 10 
lat, a dalsze 3 funkcjonują od ponad 10 lat. Oznacza to, że w sumie 45 (tj. 48%) istniejących 
ERZ w sektorze spożywczym istnieje od 10 lub więcej lat, gromadząc w tym okresie cenne 
doświadczenia. 

Europejska Federacja Przemysłu EFFAT odgrywa ważną rolę w akumulowaniu posiadanej 
przez związkowców wiedzy na temat ERZ oraz w koordynowaniu organizacji szkoleń i 
wsparcia dla członków ERZ i negocjacji prowadzących do ustanowienia nowych ERZ. 
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4.8.4. Sektor spożywczy – kraj własności przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 134
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Na wykresie 134 zaprezentowane zostało zestawienie kraju własności objętych Dyrektywą 
przedsiębiorstw w sektorze spożywczym oraz tych, które ustanowiły ERZ.  

 

Z lewego diagramu kołowego na wykresie 134 odczytać można, że 17% objętych Dyrektywą 
przedsiębiorstw posiada swoją siedzibę główną w Niemczech, 13% w Wielkiej Brytanii, a 
12% w USA.  

Diagram kołowy z prawej strony wykresu 134 odnosi się do siedziby głównej 
przedsiębiorstw, które ustanowiły ERZ. Wśród przedsiębiorstw posiadających ERZ w 
sektorze spożywczym, 19% ma swą siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, 18% w USA, a po 
9% w Niemczech i we Francji. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 135
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Zestawienie ilościowe objętych Dyrektywą przedsiębiorstw sektora spożywczego 
posiadających swe siedziby główne w poszczególnych krajach członkowskich EOG 
przedstawione zostało na wykresie 135. 

 

Odsetek przedsiębiorstw, które wypełniły obowiązek wypływający z Dyrektywy o ERZ 
poprzez ustanowienie ERZ wyrażony został za pomocą linii reprezentującej wskaźnik 
przestrzegania Dyrektywy. 
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4.8.4. Sektor spożywczy – stopień przestrzegania Dyrektywy o ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 136
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Jeśli podzielić 92 przedsiębiorstwa, które ustanowiły ERZ, przez liczbę podmiotów objętych 
Dyrektywą w sektorze spożywczym, otrzymamy wskaźnik przestrzegania Dyrektywy 
wynoszący 38,2%. 

 

Na wykresie 136 wskaźnik ten został obliczony dla każdej z trzech kategorii przedsiębiorstw, 
wyznaczonych na podstawie poziomu ich zatrudnienia. Wśród przedsiębiorstw sektora 
spożywczego zatrudniających więcej niż 10 000 pracowników 47, tj. 71,2% ustanowiło ERZ. 
Wśród przedsiębiorstw zatrudniających od 5 000 do 10000 pracowników ustanowienie ERZ 
miało miejsce w 14 przypadkach, tj. w 36,8% z nich. Dla kategorii przedsiębiorstw 
zatrudniających do 5 000 osób wskaźnik ten wynosił 22,6% - 31 firm powołało do istnienia 
ERZ, wypełniając tym samym obowiązek nałożony przez Dyrektywę o ERZ. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 137
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Wykres 137 przedstawia dane o stopniu przestrzegania Dyrektywy w sektorze spożywczym z 
perspektywy stopnia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, tj. w zależności od tego, w ilu 
krajach prowadzą one działalność. 
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4.8.4. Sektor spożywczy – kraj działalności przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 138
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Wykres 138 przedstawia zestawienie przedsiębiorstw sektora spożywczego posiadających 
ERZ i działających w poszczególnych krajach członkowskich EOG. Na wykresie 139 
zaprezentowano analogiczne zestawienie dla nowych państw członkowskich UE. 

Spośród przedsiębiorstw branży spożywczej posiadających ERZ 85,1% działa w Niemczech 
i dokładnie tyle samo w Wielkiej Brytanii (85,1%), podczas gdy we Francji nieznacznie 
tylko mniej, bo 81,9%. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 139
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W grupie firm spożywczych objętych Dyrektywą o ERZ, lecz nieposiadających jeszcze ERZ, 
39% działa w nowych państwach członkowskich UE, wśród podczas gdy wśród 
przedsiębiorstw branży spożywczej posiadających ERZ udział ten wynosi 71%.  

Wykres 139 pokazuje, że 59,6% przedsiębiorstw branży spożywczej posiadających ERZ 
działa w Polsce, 45,7% na Węgrzech, a 39,4% w Czechach. 
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4.8.5. Sektor budowlany i drzewny – liczby i doświadczenie 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 140
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Spośród 2204 przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ 193 prowadzi działalność w 
sektorze koordynowanym przez Europejską Federację Unii Pracowników Budowlanych i 
Przemysłu Drzewnego (European Federation of Building and Woodworkers’ Unions, 
EFBWW). Spośród tych 193 przedsiębiorstw 73 ustanowiły 75 ERZ działających w oparciu 
o 102 porozumienia. Dane te zaprezentowane zostały na wykresie 140. 
 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 141
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Na wykresie 141 przedstawiono okresy czasu, przez jakie poszczególne ERZ w sektorze 
budowlano-drzewnym funkcjonują. Ilość lat w poszczególnych kategoriach wskazuje także 
na doświadczenie i  zgromadzone w tych gremiach w zakresie dialogu z pracodawcami.  

 

Wykres 141 pokazuje, że 25 spośród 75 ERZ funkcjonuje od 10 lat, podczas gdy kolejnych 9 
działa od ponad 10 lat. Oznacza to, że w sumie 34 ERZ, tj. 45% spośród ich ogólnej liczby 
(75) w sektorze budowlano-drzewnym istnieje od 10 lub więcej lat.  

 

Europejska Federacja EFBWW odgrywa ważną rolę w akumulowaniu doświadczenia i 
wiedzy członków związków zawodowych działających w ERZ oraz w koordynowaniu 
organizacji szkoleń i wsparcia dla członków ERZ, a także we wspieraniu negocjacji dla 
utworzenia nowych ERZ. 
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4.8.5. Sektor budowlany i drzewny – kraj własności przedsiębiorstw objętych Dyrektywą 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 142
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Na wykresie 142 przedstawione zostało zestawienie krajów własności przedsiębiorstw 
sektora budowlano-drzewnego objętych Dyrektywą, a także tych, które ustanowiły już ERZ.  

 

Z lewej części wykresu 142 można odczytać, że 21% objętych Dyrektywą przedsiębiorstw 
branży budowlano-drzewnej posiada swą siedzibę główna w Niemczech, 13% we Francji, a 
po 8% w Holandii i Szwecji.  

 

Na diagramie kołowym w prawej części wykresu 142 zaprezentowane zostały dane 
dotyczące siedziby głównej przedsiębiorstw, które ustanowiły już ERZ. Pośród tych 
przedsiębiorstw przemysłu budowlano-drzewnego w 22% siedziba główna umieszczona 
została w Niemczech, w 16% we Francji, i ponownie w 8% w Holandii.  

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 143
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Liczba objętych Dyrektywą przedsiębiorstw sektora budowlano-drzewnego, których siedziba 
znajduje się w poszczególnych krajach pochodzenia została zaprezentowana na wykresie 
143. Odsetek przedsiębiorstw, które ustanowiły ERZ formuje wskaźnik przestrzegania 
Dyrektywy.  
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4.8.5. Sektor budowlany i drzewny – stopień przestrzegania Dyrektywy o ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 144

117

33
43

34 15 24

55,8

29

45,5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

małe firmy (< 5000
zatrudnionych w EOG)

średnie firmy (od 5000 do
10000 zatrudnionych w EOG)

duże firmy (ponad 10000
zatrudnionych w EOG)

0

25

50

75

100

Liczba przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ
Liczba przedsiębiorstw objętych Dyrektywą posiadających ERZ

% przedsiębiorstw 
objętych Dyrektywą 
posiadających ERZ

Stopień przestrzegania Dyrektywy wg rozmiaru 
przedsiębiorstw mierzonego liczbą zatrudnionych w 
sektorze budowlanym i drzewnym

 

Wskaźnik przestrzegania Dyrektywy otrzymamy dzieląc 73 firmy branży budowlano-
drzewnej przez ogólną liczbę 193 przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ w tym 
sektorze. Wynosi on 37,8%. 

 

Na wykresie 144 wskaźnik przestrzegania Dyrektywy podany został dla przedsiębiorstw w 
każdej z trzech kategorii przedsiębiorstw, określonych za pomocą poziomu zatrudnienia. W 
grupie przedsiębiorstw największych, tj. zatrudniających ponad 10 000 pracowników, 24, tj. 
55,8% ustanowiło ERZ. Dla drugiej co do wielkości kategorii firm zatrudniających od 5 000 
do 10 000 osób ERZ założono w 15 przypadkach, tj. w 45,5%. Dla podmiotów z załogą do 5 
000 pracowników 34. tj. 29% spośród objętych Dyrektywą przedsiębiorstw sektora 
budowlano-drzewnego ustanowiło ERZ. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 145
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Odpowiednie zestawienie pod kątem stopnia umiędzynarodowienia, tj. liczby krajów, w 
których firmy przemysłu budowlano-drzewnego działają, i przestrzegania przez nie 
Dyrektywy, zostało zaprezentowane na wykresie 145. 
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4.8.5. Sektor budowlany i drzewny – kraje działalności przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 146
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Na wykresie 146 przedstawiono stosunek przedsiębiorstw sektora budowlanego i drzewnego 
posiadających ERZ i działających w poszczególnych państwach członkowskich EOG. Na 
poniżej zamieszczonym wykresie 147 analogiczne dane przedstawiono dla nowych  państw 
członkowskich UE. 

 

Wśród firm z branży budowlano-drzewnej posiadających ERZ 87,8% działa w Niemczech, 
70,3% we Francji i tyle samo w Wielkiej Brytanii (73,3%). 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 147
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W grupie przedsiębiorstw branży budowlano-drzewnej objętych Dyrektywą o ERZ, lecz 
nieposiadających jeszcze ERZ, 54% prowadzi działalność w nowych państwach 
członkowskich UE. Jednocześnie, nowe kraje członkowskie są obszarem działania 64% tych 
firm, które ustanowiły już ERZ.  

 

Na podstawie wykresu 147 stwierdzić można, że na pierwszym miejscu pod względem liczby 
międzynarodowych przedsiębiorstw działających w nowych państwach członkowskich 
pierwsze miejsce zajmuje Polska (52,7% z nich działa w tym kraju), II miejsce zajmują 
Czechy (41,9%), a III miejsce przynależy Węgrom (36,5%). 
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4.8.6. Sektor tekstylny – liczby i doświadczenie 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 148
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Spośród 2204 przedsiębiorstw zobowiązanych do przestrzegania Dyrektywy o ERZ 96 działa 
w branży koordynowanej na poziomie europejskim przez Europejską Federację Związków 
Zawodowych Przemysłu Tekstylnego, Odzieżowego i Skórzanego (European Trade Union 
Federation Textiles, Clothing and Leather, ETUF-TCL). Wśród tych 96 firm 25 powołało już 
do istnienia ERZ, funkcjonujących w oparciu o 29 porozumień. Dane te przedstawione 
zostały na wykresie 148. 
 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 149
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Na wykresie 149 zaprezentowano zestawienie ilości ERZ funkcjonujących przez określony 
okres czasu. Liczba lat, przez jakie dana ERZ działa wskazuje także na ilość zgromadzonego 
w niej doświadczenia i wiedzy na temat dialogu z pracodawcami.  

 

Wykres ten pokazuje ponadto, że 11 z 25 ERZ pełni swoje funkcje już od 10 lat, podczas gdy 
następne 3 mają za sobą jedenastoletnie doświadczenie. Oznacza to, że w sumie 14, tj. 56% 
ERZ w sektorze tekstylnym istnieje od 10 lub więcej lat.  

 

ETUF-TCL odgrywa ważną rolę w akumulowaniu doświadczenia i wiedzy członków 
związków zawodowych działających w ERZ oraz w koordynowaniu organizacji szkoleń i 
wsparcia dla członków ERZ, a także we wspieraniu negocjacji dla utworzenia nowych ERZ. 
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4.8.6. Sektor tekstylny – kraj własności i stopień przestrzegania Dyrektywy 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 150
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Na wykresie 150 przedstawiono kraj własności przedsiębiorstw sektora tekstylnego objętych 
Dyrektywą, a także te, które ustanowiły ERZ. 

Dane przedstawione na lewym diagramie tego wykresu pokazują, że 39% objętych 
Dyrektywą o ERZ przedsiębiorstw sektora odzieżowego posiada swą główna siedzibę w 
Niemczech, 11% w Wielkiej Brytanii, a 9% we Francji.  

 

Diagram kołowy po prawej stronie wykresu 150 odnosi się do siedziby głównej 
przedsiębiorstw, które ustanowiły ERZ. Pośród tych przedsiębiorstw posiadających ERZ 
32% ma siedziby główne osadzone w Niemczech, i po 12% w Stanach Zjednoczonych, 
Holandii i Włoszech.  

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 151
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Zestawienie liczby objętych Dyrektywą o ERZ przedsiębiorstw w sektorze odzieżowym 
posiadających siedziby główne w poszczególnych krajach (krajach pochodzenia) zostało 
przedstawione na wykresie 151. Udział procentowy przedsiębiorstw, które ustanowiły już 
ERZ w ogólnej liczbie podmiotów objętych Dyrektywą stanowi wskaźnik jej przestrzegania.  
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4.8.6. Sektor tekstylny – wskaźnik przestrzegania Dyrektywy 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 152
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Jeśli podzielić przedsiębiorstwa sektora tekstylnego posiadające ERZ (25) przez ogólną 
liczbę objętych Dyrektywą przedsiębiorstw w sektorze tekstylnym (96) otrzymamy wskaźnik 
przestrzegania Dyrektywy na poziomie 26%. 

 

Na wykresie 152 wskaźnik ten podany został dla przedsiębiorstw w każdej z trzech kategorii, 
wyznaczanych w oparciu o poziom zatrudnienia. Wśród przedsiębiorstw tekstylnych 
zatrudniających więcej niż 10 000 pracowników, 3 posiadają ERZ. Dla średnich podmiotów 
zatrudniających od 5000 do 10 000 osób ma to miejsce w 5 z nich. Spośród firm 
zatrudniających mniej niż 5 000 pracowników 16 podmiotów, tj. 21,1% ogółu objętych 
Dyrektywą przedsiębiorstw odzieżowych ustanowiło ERZ, wypełniając w ten sam sposób 
przepisy Dyrektywy o ERZ. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 153
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Wykres 153 dostarcza danych o stopniu przestrzegania Dyrektywy pod kątem stopnia 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa, tj. liczby krajów, w których dana firma prowadzi 
działalność. 
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4.8.6. Sektor tekstylny – kraje działalności przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 154
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Na wykresie 154 przedstawiono zestawienie liczby przedsiębiorstw posiadających ERZ i 
działających w poszczególnych krajach członkowskich EOG. Na wykresie 155 zaprezentowane 
zostały wyniki analogicznego zestawienia dokonanego dla nowych krajów członkowskich 
UE. 

Spośród przedsiębiorstw tekstylnych posiadających ERZ 88% działa w Niemczech, 84% we 
Francji, i tyle samo w Wielkiej Brytanii. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 155

Działalność przedsiębiorstw sektora tekstylnego 
posiadających ERZ w nowych państwach członkowskich

48,0 48,0

36,0

20,0
16,0

12,0
8,0 8,0

4,0 4,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CZ PL HU SK SI LT CY LV EE MT

% przedsiębiorstw posiadających ERZ w tym sektorze
prowadzących działalność w danym kraju

 

W grupie przedsiębiorstw tekstylnych objętych Dyrektywą o ERZ, które nie założyły jeszcze 
ERZ, 41% działa w nowych państwach członkowskich UE. Jednocześnie, w nowych 
państwach członkowskich operuje 64% przedsiębiorstw, które ustanowiły już ERZ.  

Wykres 155 pokazuje, że 48% przedsiębiorstw tekstylnych posiadających ERZ prowadzi 
działalność w Czechach. Tyle samo firm tekstylnych działa w Polsce (48%), a na Węgrzech 
operuje 46% tych podmiotów. 
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4.8.7. Sektor transportowy – liczby i doświadczenie 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 156
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Spośród 2 204 przedsiębiorstw objętych Dyrektywą o ERZ, 81 działa w sektorze 
koordynowanym przez Europejską Federację Pracowników Transportu (European Transport 
workers’ Federation, ETF). Spośród tych 81 firm 19 ustanowiło 22 ERZ na podstawie 23 
porozumień. Dane te zostały przedstawione na wykresie 156. 
 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 157
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Wykres 157 pokazuje, ile lat istnieją ERZ w sektorze transportowym. Ilość lat, przez które 
ERZ funkcjonują wskazuje także na ilość doświadczenia i wiedzy w nich zgromadzonych w 
zakresie reprezentacji pracowników i dialogu z pracodawcami. 

Z wykresu 157 wynika, że 8 ERZ w tym sektorze istnieje od 10 lat, podczas gdy dalsza jedna 
europejska rada funkcjonuje od ponad 10 lat. Oznacza to, że w sumie 9 ERZ, tj. 41% ich 
ogólnej liczby w sektorze transportowym funkcjonuje efektywnie od 10 lub więcej lat.  

ETF odgrywa ważną rolę w akumulowaniu doświadczenia i wiedzy członków związków 
zawodowych działających w ERZ oraz w koordynowaniu organizacji szkoleń i wsparcia dla 
członków ERZ, a także we wspieraniu negocjacji dla utworzenia nowych ERZ. 

 

 



 

Europejskie Rady Zakładowe. Fakty i liczby 2006 107 

4.8.7. Sektor transportowy – kraj własności oraz stopień przestrzegania Dyrektywy 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 158
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Wykres 158 przedstawia zestawienie krajów własności przedsiębiorstw objętych Dyrektywą 
w sektorze transportowym oraz tych podmiotów, które ustanowiły już ERZ.  

Lewy diagram wykresu 158 pokazuje zestawienie krajów, w których znajdują się siedziby 
główne przedsiębiorstw, które ustanowiły ERZ. Pośród tych przedsiębiorstw posiadających 
ERZ w sektorze transportowym, 36% ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, a 20% w 
Niemczech.  

Diagram kołowy po prawej stronie wykresu 158 przedstawia zestawienie krajów, w których 
mieszczą się siedziby główne przedsiębiorstw, które posiadają ERZ. Pośród tych 
przedsiębiorstw 36% zarządzanych jest z Wielkiej Brytanii, a w 20% przypadków centrala 
firmy znajduje się w Niemczech.  

 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 159
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Jeśli podzielić 19 przedsiębiorstw posiadających ERZ przez ogólna liczbę 81 firm sektora 
transportowego objętych Dyrektywą o ERZ, otrzymamy stopień przestrzegania Dyrektywy 
na poziomie 23,5%. 

Na wykresie 159 wskaźnik przestrzegania Dyrektywy rozłożony został na trzy kategorie 
przedsiębiorstw, wyznaczone przez liczbę zatrudnionych w nich pracowników. Dla 
największych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 10 000 pracowników, 12 z nich, tj. 
50%, posiada ERZ. Wśród przedsiębiorstw średnich, zatrudniających od 5 000 do 10 000 
osób, ERZ funkcjonują w dwóch z nich. Dla firm transportowych zatrudniających mniej niż 
5 000 pracowników istnieje 5 ERZ, tj. 10% objętych Dyrektywą przedsiębiorstw spełniło 
obowiązek wypływający z Dyrektywy o ERZ. 
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4.8.7. Sektor transportowy – kraje działalności przedsiębiorstw objętych Dyrektywą   

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 160
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Wykres 160 przedstawia zestawienie krajów działalności przedsiębiorstw sektora 
transportowego posiadających ERZ. Na wykresie 161 analogiczne zestawienie zostało 
opracowane dla nowych krajów członkowskich UE. 

 

Spośród firm transportowych posiadających ERZ 85% prowadzi działalność w Niemczech, i 
tyle samo w Wielkiej Brytanii. 

Źródło: European Works Councils database, czerwiec 2005 Wykres 161
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Pośród przedsiębiorstw transportowych objętych Dyrektywą o ERZ, które jednak nie 
ustanowiły jeszcze ERZ, 34% prowadzi działalność w nowych państwach członkowskich 
UE, podczas gdy w tej samej grupie państw działa 65% firm sektora transportowego 
posiadających ERZ  

Na wykresie 161 widać, że 40% firm transportowych posiadających ERZ działa na 
Węgrzech, a po 35% w Polsce i w Czechach. 
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WNIOSKI  
 

 

Nie wszystkie problemy i wyzwania, przed którymi stoją ERZ da się 
rozwiązać przez korektę Dyrektywy o ERZ i wprowadzenie w niej poprawek. 
Niemniej, od wielu lat zgłaszane są postulaty i wnioski o rozwinięcie 
prawnych ram funkcjonowania ERZ. Dokonany w zakresie praktyk i działania 
ERZ postęp wymaga silnego wsparcia ukierunkowanego na mobilizację woli 
politycznej po stronie aktorów europejskich wyposażonych w kompetencje 
prawodawcze, i zmierzającego do poprawienia prawnego fundamentu 
działania tychże ciał konsultacyjnych. 

Drugi wniosek, jaki należy wysnuć z niniejszego zbioru danych to 
stwierdzenie, że stopień przestrzegania Dyrektywy jest dość niski i wynosi 
średnio 35% - z 2204 objętych Dyrektywą o ERZ przedsiębiorstw do dziś 
tylko 772 ustanowiły ERZ. Oznacza to, że znajdujemy 1432 firmy 
międzynarodowe, tj. 65% ogółu objętych Dyrektywą podmiotów, które wciąż 
nie ustanowiły ERZ. Drogą prowadzącą do ich ustanowienia jest złożenie 
przez np. związki zawodowe pisemnego wniosku o rozpoczęcie negocjacji 
zmierzających do podpisania porozumienia określającego zasady funkcjonowania 
ERZ. Po kilku latach porozumienie takie może zostać poddane renegocjacjom 
lub całkowicie zmienione. Daje to możliwość sformalizowania rozwoju w 
zakresie praktyk i funkcjonowania ERZ. 

Europejskie Federacje Przemysłu odgrywają ważną rolę w koordynowaniu 
wspomnianych pisemnych wniosków o rozpoczęcie negocjacji, a także 
pomagają w rozwijaniu praktyk stosowanych w ramach ERZ. Wskazani przez 
EFP koordynatorzy służą wsparciem jako eksperci związkowi. Organizują oni 
szkolenia i pomagają renegocjować porozumienia o ERZ. Dla celów 
koordynacji tych działań rozwijane są wytyczne i standardy, a także tworzy 
się bazy danych, które mają służyć wspieraniu budowania sieci 
informacyjnych i monitorowania funkcjonowania ERZ w danym sektorze. 
Tak wytworzona współpraca, ponad barierami językowymi i kulturowymi 
oraz trudnościami wynikającymi z różnej struktury związkowej w 
poszczególnych krajach, jest siłą, którą EFP oferują zainteresowanym. W 
każdym sektorze działają obecnie eksperci, koordynatorzy oraz członkowie 
ERZ z ponad 10-letnim doświadczeniem. Zbieranie i koordynowanie tej 
wiedzy, jest ważnym zasobem, który pozwala EFP w stawianiu czoła 
trudnościom i wyzwaniom. Wyzwania te obejmują dzisiaj przede wszystkim 
integrację w ERZ przedstawicieli z nowych państw członkowskich UE, a 
także rozwijanie strategii w zakresie rozwiązywania problemów wynikających 
z fuzji międzynarodowych i procesów restrukturyzacyjnych.  
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