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Jak organizować swoje
sieci komunikacyjne



Podstawową działalnością 
Europejskiej Rady 
Zakładowej (ERZ) lub 
Organów przedstawicielskich 
Spółki Europejskiej (SE) 
jest informowanie i 
prowadzenie konsultacji. 
Oba te pojęcia oparte są na 
komunikacji. Informowanie 
polega na przekazywaniu 
danych przez pracodawcę 
w taki sposób, który 
umożliwi przedstawicielom 
pracowników podjęcie 
dogłębnej oceny możliwego 
wpływu na interesy 
pracowników i, w razie 
potrzeby, przygotowanie 

konsultacji. Konsultacje 
polegają na dialogu, 
wymianie poglądów i 
możliwości wyrażenia opinii 
na temat zaproponowanych 
środków.     

Wstęp



Jednakże zadania 
komunikacyjne ERZ mają 
o wiele szerszy zakres. 
ERZ jest przede wszystkim  
siecią zaangażowanych 
działaczy związków 
zawodowych oraz innych 
członków rad zakładowych, 
którzy poprzez wymianę 
doświadczeń mogą się wiele 
od siebie nauczyć.

Oczekuje się również, 
że członkowie ERZ będą 
zbiorowo reprezentować 
interesy wszystkich 
pracowników – ich 
obowiązkiem jest 

informowanie miejscowych 
przedstawicieli, a 
w razie ich braku, 
wszystkich pracowników 
o przebiegu i rezultatach 
procedury informacyjnej i 
konsultacyjnej.

Oczywistym jest, że 
komunikacja jest paliwem 
napędzającym maszynę 
europejskiej reprezentacji. 
Z tego powodu powinna 
być ściśle nadzorowana 
na wszystkich poziomach. 
Niniejsza broszura ma 
na celu udzielić Państwu 
wsparcia w tej kwestii.



1. Trochę teorii
Mówiąc o komunikacji, warto wyróżnić trzy 
elementy. Są to: (1) nadawca, (2) komunikat i 
(3) odbiorca.

Aby komunikacja była skuteczna, trzeba 
pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Nadawca
–   Pomyśl zanim powiesz (lub napiszesz); ułóż 

swoje myśli.
–   Wyrażaj się jasno, używaj prostych wyrażeń i 

unikaj używania pojęć abstrakcyjnych.
–   Nie przekazuj na raz zbyt wielu informacji.
–   W przypadku komunikacji werbalnej skupiaj 

się na sygnałach wyrażanych przez odbiorcę i 
oczekuj reakcji.

Odbiorca
–   Słuchaj (czytaj) bez uprzedzeń; staraj się nie 

być wybiórczym.
–   Słuchaj aktywnie i sprawdzaj, czy poprawnie 

zrozumiałeś wiadomość.
–   Proś o wyjaśnienie.
–   Daj znać nadawcy, jeśli pojawia się coś, czego 

nie rozumiesz.

Problemy komunikacyjne mogą również 
wynikać z treści komunikatu. Może być on 
zbyt złożony, zakładać pewną wcześniejszą 
wiedzę, której odbiorca nie posiada. Może 
on być też zbyt prosty lub zawierać zbyt mało 
szczegółów koniecznych dla poprawnego 
zrozumienia. Komunikaty mogą być również 

zagmatwane. Jeśli nadawca lub odbiorca mają 
ukryte zamiary, jasna komunikacja może być 
bardzo trudna i często może prowadzić do 
nieporozumień, a nawet konfliktów.

2. Sieci komunikacyjne
Komunikacja jest siłą napędową ERZ. Oznacza 
to, że musi odbywać sie ciągle. Nie powinna być 
nigdy jednostronna ani jednorazowa.

Ponieważ większość ERZ spotyka się zaledwie 
raz lub dwa razy w roku, komunikacja pomiędzy 
zebraniami jest niezbędna dla podtrzymania 
działalności. Tym samym przedstawiciele 
pracowników muszą posiadać odpowiednie 
środki komunikacji, wliczając w to narzędzia 
(e-mail, telefon), mobilność (dostęp do 
wszystkich miejsc) i czas wolny. Powinno to być 
zagwarantowane wszystkim członkom poprzez 
konkretne artykuły w porozumieniu o ERZ.



ERZ = Centrum sieci komunikacyjnej

Narzędzia IT są niezbędne w komunikacji 
wewnętrznej. Każdy przedstawiciel powinien 
mieć komputer z dostępem do Internetu i 
bezpieczny adres e-mail. Jednakże, często 
nie dostrzega się faktu, iż nie wszyscy są 
przyzwyczajeni do pracy z komputerem. 
W związku z tym porozumienie o ERZ 
powinno zawierać również opcję przejścia 
podstawowego szkolenia IT.

Ponadto, skuteczna ERZ jest sercem rozległej 
sieci komunikacyjnej, obejmującej wiele 
różnych stron, będących zarówno „nadawcami” 
jak i „odbiorcami”.

Zarząd
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krajowi
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Związki
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Europejskie
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Komunikacja odbywa się pomiędzy

na poziomie europejskim:
–   Członkami ERZ;
–   ERZ a pracownikami;
–   ERZ a zarządem centralnym;
–   ERZ a Prezydium;
–   ERZ a Europejską Federacją Związków 

Zawodowych;
–   ERZ a przedstawicielami pracowników na 

poziomie rad nadzorczych;
–   Prezydium ERZ a zarządem centralnym;
–   Europejską Federacją Związków Zawodowych 

a miejscowymi zawodowymi związkami.

na poziomie państwowym:
–   Członkami ERZ w tym samym państwie;
–   Członkami ERZ a ich miejscowymi 

wyborcami;
–   Członkami ERZ a ich miejscowymi 

związkami zawodowymi;
–   Członkami ERZ a ich miejscowym zarządem.

Powyższą listę można wykorzystać do spraw-
dzenia, jakie kierunki są najważniejsze dla 
Twojej ERZ? czy skutecznie nimi zarządzasz? 
a jeśli nie, to jak można to poprawić?



udział w konsultacjach zamiast całej rady. Jako 
minimum, wszyscy członkowie ERZ powinni 
być informowani o terminie i miejscu spotkania 
Prezydium oraz o programie spotkania. Krótka 
wiadomość e-mail na 10 dni przed spotkaniem 
umożliwi wszystkim przekazanie komentarzy 
lub dodanie innych tematów do omówienia. Po 
każdym zebraniu Prezydium członkom należy 
przesłać krótkie sprawozdanie zawierające 
najważniejsze wnioski.

Niektóre Prezydia organizują regularne wideo- 
lub telekonferencje, których mogą wziąć udział 
wszyscy zainteresowani członkowie ERZ. W 
takim przypadku konieczni mogą być tłumacze 
pomagający niektórym uczestnikom na miejscu. 
Tego typu połączenia nigdy nie zastąpią spotkań 
na żywo, ale mogą być przydatnym wsparciem 
sieci komunikacyjnych.

3. Korzenie ERZ
ERZ zbiorowo reprezentuje wszystkich 
pracowników w Europie. Tym samym musi 
być silnie „zakorzeniona” w miejscowych 
jednostkach zależnych. Nie jest honorową 
instytucją dla super-delegatów, ani jakąś 
odległą, anonimową, biurokratyczną instytucją. 
Musi być znana, wspierana i promowana przez 
swoich zwolenników w każdym kraju. Im lepiej 
ERZ jest w ten sposób „zakorzeniona”, tym ma 
większe szanse wpłynięcia na politykę firm dla 
dobra pracowników.

W rzeczywistości  dobrze zakorzeniona” ERZ 
może mieć większą siłę przebicia w relacjach z 
zarządem. Powinna być lepiej poinformowana 
o bieżących wydarzeniach w jednostkach 
zależnych, mieć możliwość sugerowania 
alternatyw, które zostaną zaakceptowane na 

Komunikacja pomiędzy członkami ERZ jest 
ogniwem, które określa siłę całego łańcu-
cha. Nie jest ona jednak czymś naturalnym. 
Większość członków ERZ jest silnie zaangażo-
wanych w codzienne wyzwania związane z peł-
nieniem funkcji przedstawiciela pracowników 
na poziomie lokalnym. Od czasu do czasu sami 
potrzebują przypomnienia, aby spojrzeć poza 
własne granice. Członkowie ERZ w podmiotach 
nieposiadających miejscowych przedstawicieli 
potrzebują dodatkowej pomocy w uzyskaniu 
dostępu do narzędzi komunikacyjnych, egze-
kwowaniu swoich praw i wykonywaniu swoich 
obowiązków w odpowiedni sposób.

Tym samym niezbędny jest rozrusznik podtrzy-
mujący bicie serca i przepływ krwi. Najlepszym 
organem do wypełnienia tej roli jest Prezydium 
ERZ. Zgodnie z Dyrektywą ERZ, zapewnia ono 
konieczną koordynację i sprawia, że cała rada 
działa skuteczniej. Aby to osiągnąć, Prezydium 
musi mieć możliwość prowadzenia regularnych 
konsultacji i posiadać środki pozwalające mu na 
stałe prowadzenie swoich działań.

Wybór Prezydium, które będzie mogło 
komunikować się ponad granicami, pomiędzy 
kulturami i językami, jest kluczowy. Porozumienie 
o ERZ musi zapewniać, że Prezydium uzyska 
niezbędne środki, wliczając w to czas wolny, 
możliwość odbywania regularnych spotkań (np. 
raz na kwartał), mobilność i wsparcie tłumaczy 
i ekspertów. Niemniej, członkowie Prezydium 
muszą pozostawać otwarci, zaangażowani, chętni 
do udziału, a takżepowinni posiadać pewne 
umiejętności językowe.

Należy zwrócić szczególną uwagę na 
komunikację pomiędzy Prezydium a 
pozostałymi członkami ERZ. Nie powinna mieć 
miejsca sytuacja, w której Prezydium staje się 
mini-ERZ, która jest informowana i bierze 



poziomie lokalnym oraz wczesnego ostrzegania 
o decyzjach potencjalnie konfliktogennych. 
Taką właśnie ERZ, zarząd może postrzegać jako 
ważnego partnera, z którym należy prowadzić 
poważny dialog. Z drugiej strony, jeśli ERZ 
nie będzie „zakorzeniona”, nikt poza salą 
konferencyjną nie będzie się przejmował, tym, 
co się tam dzieje, a zarządowi będzie łatwiej 
zamieść inne opinie pod dywan.

Aby zadbać o silne korzenie, członkowie 
ERZ powinni zapewnić stały kontakt z 
miejscowymi przedstawicielami pracowników i 
pracownikami, których reprezentują, zarówno 
w charakterze „nadawców” jak i „odbiorców”. 
Jako „nadawca” ERZ musi zadbać, by 
pracownicy wiedzieli kim są przedstawiciele 
europejscy i w jaki sposób można się z nimi 
skontaktować, informować pracowników o 
terminach spotkań, a następnie przekazywać 
sprawozdania z ich przebiegu oraz z wyników 
procedury informacyjnej i konsultacyjnej. 
Wszelkie opinie wyrażane przez ERZ powinny 
być również przekazywane wewnątrz 
przedsiębiorstwa. Szczegółowe sprawozdania 
są raczej zbędne, ale krótki okólnik jest dobrym 
sposobem na zorganizowanie przepływu 
informacji.

„Nadawca” może posłużyć się wieloma różnymi 
narzędziami. Istniejące kanały komunikacji 
są prostym i szybkim rozwiązaniem. W firmie 
może funkcjonować wewnętrzny newsletter 
lub intranet, z którego może skorzystać ERZ. 
Krajowe lub lokalne rady pracownicze i związki 
zawodowe mogą mieć własne kanały, takie jak 
ulotki czy billboardy. Można też poprosić o 
możliwość zaprezentowania ERZ na zebraniu 
załogi.

Przy „nadawaniu” informacji w imieniu 
ERZ istotnym jest spojrzenie na problem z 
perspektywy przeciętnego pracownika. Jakie 
są ważne informacje o ERZ, które powinien 
znać? Co wzbudzi jego/jej zainteresowanie? 
Uogólniając, sprowadza się to do sprawienia, by 
informacja była maksymalnie konkretna.

ERZ powinna również pełnić rolę „odbiorcy” 
w komunikacji z pracownikami. Aby 
właściwie ich reprezentować, ale również 
aby przekazywać ich reakcje do zarządu, 
członkowie ERZ nie mogą opierać się wyłącznie 
na własnym doświadczeniu i obserwacjach. 
Zwłaszcza wtedy, gdy jedna osoba jest 
przedstawicielem kilku lokalizacji, kluczowym 
staje się zapewnienie jej dostępu do wszystkich 
lokalizacji, mobilności, niezbędnych środków 
transportu itd. W państwach o grupach lub 
centralnych radach pracowniczych, takich 
jak Holandia, Niemcy i Francja, nie powinno 
stanowić to większego problemu. Jednakże w 
innych krajach może to być sporym wyzwaniem.

W związku z tym w trakcie wewnętrznego 
spotkania przedstawicieli pracowników lub sesji 

Ulotki na stołach

Kreatywne i oryginalne rozwiązanie zostało 
przyjęte przez przedstawicieli w koncer-
nie Cargill. O istnieniu ERZ postanowili 
poinformować wszystkich pracowników, 
wykorzystując do tego sztywne ulotki usta-
wione na stołach. Są to stojące kartonowe 
ulotki umieszczane na przykład na stołach w 
stołówce, które umożliwiają członkom ERZ 
przedstawienie się, przekazanie krótkich 
sprawozdań z zebrań itp.



szkoleniowej warto spisać wszystkie dostępne 
kanały i „wąskie gardła” w komunikacji z 
miejscowymi pracownikami. ERZ nie powinna 
pozostawiać rozwiązania tego problemu 
poszczególnym członkom. ERZ jako całość 
powinna być „zakorzeniona”, przykładając 
szczególną wagę do krajów, w których może 
to być problemem. Zarówno zarząd centralny 
jak i lokalny powinny być zaangażowane w 
znalezienie właściwych rozwiązań.

Innym sposobem na poprawienie relacji 
pomiędzy ERZ a pracownikami jest regularne 
organizowanie spotkań w różnych lokalizacjach 
w poszczególnych filiach przedsiębiorstwa lub 
w ich pobliżu. Jeśli nie jest to możliwe dla całej 
ERZ, Prezydium powinno przynajmniej postarać 
się organizować swoje spotkania w różnych 
lokalizacjach, aby występować jako „ambasador” 
organu europejskiego. Ma to nawet większy 
sens w sytuacjach wyjątkowych, kiedy decyzje, 
mające znaczny wpływ na interesy pracowników, 
wymagają organizacji nadzwyczajnego zebrania. 
Przeprowadzanie tego typu zebrań w jednej 
z dotkniętych lokalizacji wysyła silny sygnał 
do miejscowych pracowników o tym, iż ERZ 
zajmuje się ich obawami.

4. Połączenie poziomu
lokalnego i europejskiego
Komunikacja pomiędzy członkami ERZ i 
dbanie o silne „zakorzenienie” ERZ to dwie 
strony tej samej monety. Bez wkładu poziomu 
lokalnego, członkowie ERZ właściwie nie mają 
o czym mówić. Często niedoceniana jest waga 

informacji, które przedstawiciele pracowników 
mogą wymieniać między sobą.

–   Członkowie z krajów o dobrze rozwiniętym 
systemie relacji przemysłowych często 
uzyskują informacje wcześniej lub bardziej 
szczegółowe niż przedstawiciele z innych 
krajów.

–   Nowe projekty są często testowane 
w jednej lokalizacji, a następnie 
wprowadzane w innych krajach.

–   Przyszła restrukturyzacja może 
zostać przewidziana poprzez analizę 
(bieżących) przepływów inwestycyjnych i  
produkcyjnych.

Każdy członek jest jak element układanki. 
Jeśli ułoży się je razem, można uzyskać 
zaskakujący obraz!

Wiele umów ERZ wyklucza rozmowy dotyczące 
negocjacji zbiorowych lub spraw całkowicie 
lokalnych, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie 
by przedstawiciele pracowników wymieniali 
się najlepszymi praktykami i wzajemnie uczyli 
się ze swoich doświadczeń. Jeśli uzyskano 
porozumienie na konkretny temat w jednym 
kraju, może to stanowić bardzo przydatną 
podstawę do dyskusji w innym.

Obecnie powszechną praktyką jest rozsyłanie 
kwestionariuszy w trakcie przygotowań do 
spotkania. Nie powinny być one nadmiernie 
skupione na jednym kraju, ale powinny 
być łatwe do zrozumienia w każdym z nich. 
Kwestionariusze takie powinny dotyczyć 
informacji, które członek może uzyskać bez 
nadmiernego wysiłku lub straty czasu i powinny 
być istotne w kontekście danej sytuacji. 



Przykładowy kwestionariusz

Niniejszy formularz należy wypełniać w całości i przesyłać do sekretariatu ERZ drogą mailową co 
trzy miesiące: 1 lutego, maja, sierpnia i listopada. Informacje zawarte w niniejszym kwestionariuszu 
powinny skupiać się na zmianach w Twojej lokalizacji lub regionie w ciągu ostatniego kwartału oraz 
uzupełnieniać wcześniej przekazane informacjie.

Sporządził (imię i nazwisko):  

Reprezentuje (kraj): 

Lokalizacja (miejsce): 

Tel.: 

E-mail: 

Data: 

Inwestycje
Czy dokonano lub ogłoszono jakiekolwiek inwestycje?

tak – nie szczegóły

Zatrudnienie
Czy znacznie wzrosła lub zmalała liczba pracowników? 
Czy ogłoszono plany znacznych zmian w wielkości załogi?

tak – nie szczegóły

Outsourcing
Czy jakiekolwiek zadania, które były wcześniej wykonywane w Twojej lokalizacji lub regionie zostały 
zlecone na zewnątrz (outsourcing) lub też czy ogłoszono takie zamiary?

tak – nie szczegóły

Sprzedaż
Czy działalność przedsiębiorstwa rozwija się, jest słaba, czy jest względnie stabilna?

rozwija się – słabnie – stabilna szczegóły

Zmiany organizacyjne
Czy zostały wprowadzone lub ogłoszone zmiany strukturalne, 
nowe metody pracy lub procesy produkcyjne?

tak – nie szczegóły

Dobre samopoczucie
Czy poziom zadowolenia pracowników poprawia się, spada, czy też jest względnie stały?

poprawia się – pogarsza się – stabilny szczegóły

Inne pytania i spostrzeżenia
Jeśli masz jakieś konkretne pytania lub chciałbyś zwrócić uwagę ERZ 
na inne kwestie, proszę określić je poniżej.







Można oczywiście dodać dowolne przedmioty 
zainteresowania, takie jak środki środowiskowe, 
równe szanse lub kształcenie zawodowe czy 
zapytać o konkretne uwagi na temat integracji 
nowo nabytych przedsiębiorstw. Wyniki 
ankiety można zaprezentować i omówić w 
trakcie krajowej rundy na spotkaniu wstępnym. 
Ewentualnie Prezydium może przygotować 
podsumowanie i określić kwestie, które 
mogą mieć charakter międzynarodowy, co 
można również ująć w programie spotkania z 
zarządem. W każdym przypadku, jest to dobry 
sposób na podtrzymywanie ducha europejskiej 
współpracy pomiędzy oficjalnymi zebraniami.

5. Komunikacja
międzykulturowa
Jakie znaczenie mają różnice kulturowe 
pomiędzy przedstawicielami z tak wielu 
krajów? Wydaje się, że właściwie nie powinny 
być żadnym problemem. Doświadczenie 
pokazuje, że im więcej członkowie ERZpracują 
razem, tym mniejszy jest wpływ ich zaplecza 
kulturowego. Ludzie są różni: rożni ich płeć, 
zawód, wykształcenie, wiek, poglądy polityczne i 
pochodzenie etniczne. Istotnym jest uznawanie, 
szanowanie i rozumienie tych różnic. Silna 
ERZ wie jak sobie z tym radzić i wykorzystywać 
mocne strony każdego człowieka dla 
osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, unikając 
jednocześnie sytuacji, w których dana osoba nie 
czuje się komfortowo. Jeden kolega może czuć 

się wystarczająco pewnie, aby prowadzić trudne 
dyskusje z zarządem, podczas gdy ktoś inny 
może preferować witanie nowych członków i 
dbanie o to, żeby czuli się jak u siebie w domu. 

Można korzystać z różnych stylów komunikacji. 
Ogólnie rzecz biorąc, w większości ERZ wyróżnia 
się jej dwa główne typy: „budowanie pozycji” 
i „rozwiązywanie problemów”. Niewłaściwe 
połączenie tych dwóch stylów może prowadzić 
do frustracji, jednakże ich rozsądne stosowanie 
może być przydatnym narzędziem. Budowanie 
pozycji jest niezbędne, kiedy trzeba rozwijać 
swoje atuty. Nie można tego osiągnąć poprzez 
silne i stanowcze deklaracje. Z drugiej strony, 
rozwiązywanie problemów może pomóc 
wybrnąć z impasu i ruszyć do przodu. Tego 
typu wkład dostarcza rozwiązań, alternatyw i 
praktycznych sugestii. Kultury przemysłowe o 
bardziej konfrontacyjnym charakterze zwykle 
skupiają się na budowaniu pozycji, podczas 
gdy osoby bardziej nastawione na współpracę 
są zwykle lepsze w rozwiązywaniu problemów. 
Żadna z opcji nie jest lepsza od drugiej, ale 
istotnym jest zapewnienie, że będą stosowane w 
zrównoważony sposób we właściwych sytuacjach.

Europa cechuje się szeroką różnorodnością 
kulturową. Nie powinno to jednak powodować 
problemów, dopóki każdy członek ERZ jest 
cierpliwy, ma poczucie humoru i otwarty umysł. 
Ponadto, istotne jest, aby ERZ była zespołem. 
Poświęcenie czasu na integrację z pewnością 
zaowocuje w przyszłości. W zespole jest miejsce 
dla różnych styli, ale również możliwość 
naprawienia zachowań, które mogą być szkodliwe 
dla grupy. Nie ma kulturowego usprawiedliwienia 
dla bycia agresywnym, wygłaszania 
bezpodstawnych oskarżeń lub zabierania zbyt 
dużo czasu na spotkaniu na wyrażanie mocno 
spersonalizowanych opinii, jeśli inni z tego 
powodu nie mogą się wypowiedzieć.

6. Języki
Jeśli wokół stołu zasiadają przedstawiciele tylu 
różnych krajów, język staje się nieuniknionym 
problemem. Nawet jeśli Twoje zdolności języ-
kowe są dobrze rozwinięte, nigdy nie będziesz 
w stanie w pełni rozumieć lub uczestniczyć w 



dyskusji, jeśli nie odbywa się ona w Twoim 
języku ojczystym. Tym samym najlepiej określić 
w umowie, że tłumaczenie symultaniczne będzie 
dostępne w trakcie zebrania co najmniej dla 
każdego, kto o to poprosi. Również wszystkie 
dokumenty powinny być tłumaczone na języki 
zainteresowanych stron.

Nie rozwiązuje to jednak wszystkich 
problemów. Nawet najlepsze tłumaczenie 
symultaniczne nie gwarantuje uniknięcia 
nieporozumień. Praca z tłumaczem wymaga 
pewnych umiejętności.

W trakcie przerw i po zakończeniu spotkania, 
komunikacja powinna dalej zachodzić. 
Ponieważ nie można cały czas liczyć na pomoc 
tłumacza, korzystnym jest, aby przynajmniej 

Etykieta tłumaczeniowa

–   Wykorzystuj odpowiednie wyposa-
żenie techniczne (kabiny, mikrofony, 
słuchawki).

–   Rozpoczynając spotkanie wyjaśnij jak 
działa sprzęt i na których kanałach dostęp-
ne są poszczególne języki.

–   Z wyprzedzeniem przekaż tłumaczom tak 
dużo informacji na piśmie, jak to tylko 
możliwe, aby mogli się zapoznać z tematy-
ką i pojęciami specjalistycznymi.

–   Jeśli dokumenty będą dostępne wyłącznie 
w ostatniej chwili, zadbaj o to, by tłuma-
cze otrzymali kopię przed rozpoczęciem 
prezentacji.

–   W danej chwili może mówić tylko jedna 
osoba; poproś o udzielenie głosu przez 
podniesienie ręki.

–   Zabierając głos, odczekaj aż tłumacze 
skończą tłumaczyć wypowiedź poprzed-
niego mówcy.

–   Wypowiadaj się w naturalnym tempie, ani 
za wolno, ani za szybko.

–   Mów do mikrofonu, ale nie trzymaj go za 
blisko.

–   Unikaj gier słownych, żartów i metafor. 
Bardzo często są one niezwykle trudne, a 
wręcz niemożliwe do przetłumaczenia.

–   Nazwy i liczby wymawiaj wyraźnie.
–   Zanim zaczniesz się wypowiadać, zdejmij 

słuchawki i trzymaj je z dala od mikrofo-
nu, aby uniknąć nieprzyjemnych sprzężeń.



niektórzy przedstawiciele władali różnymi 
językami. Nie trzeba znać ich biegle, 
podstawowa znajomość może wystarczyć do 
przekazania zrozumiałego komunikatu. Kursy 
językowe mogą być pomocne, jednakże nie 
mogą być usprawiedliwieniem ograniczania 
wykorzystania profesjonalnych tłumaczy. 
Niektóre ERZ postanowiły posługiwać się 
wyłącznie językiem angielskim. Może to być 
wykonalne rozwiązanie, np. kiedy jest to język 
przedsiębiorstwa lub specjalistów, np. w branży 
finansowej lub firmach IT. Niemniej, zaleca 
się zapewnienie możliwości tłumaczenia w 
sytuacjach awaryjnych, kiedy członkowie o 
niewystarczającej znajomości języka chcą w 
pełni uczestniczyć w obradach.

Jeśli chodzi o członków Komisji Specjalnej, 
najlepiej, aby posługiwali się tym samym 
językiem, ponieważ ułatwi im to prowadzenie 
stałej komunikacji pomiędzy sobą. Jednakże 
znajomość języka angielskiego nie może być 
warunkiem przyjęcia do Prezydium i również 
w tym przypadku należy zapewnić możliwość 
tłumaczenia.

Niemniej istnieją sposoby na pokonanie bariery 
językowej bez pomocy specjalistów. Wskazówki 
w ramce obok mogą być przydatne.

7. Dawanie przykładu
Komunikacja musi płynąć: w trakcie zebrań, 
ale szczególnie pomiędzy nimi. Dzięki niej 
bije serce Europejskiej Rady Zakładowej. 
Jedni mogą nadal poszukiwać sposobów 
na zorganizowanie swoich sieci, inni są na 
zaawansowanym etapie i korzystają z wideo- i 
telekonferencji, aby na bieżąco otrzymywać 
informacje, a niektórzy wyznaczyli nawet 
webmastera zarządzającego własną stroną 
ERZ. Aby pomóc Ci w znalezieniu najlepszego 
rozwiązania, poniżej przedstawiamy przykłady 
najlepszych praktyk.

Przykład 1 Przykład 1 Nokia
EuroForum, 13.06.2002 r.
„Ogólne informacje i podsumowania będą 
umieszczane w wirtualnej przestrzeni 
stworzonej w sieci stworzonej dla zespołu 

Mówienie różnymi językami

–   Staraj się wybierać e-mail zamiast 
rozmowy telefonicznej. W ten sposób 
masz czas na zrozumienie wiadomości i 
sprawdzenie w słowniku.

–   Staraj się, aby Twoje wiadomości były 
krótkie i proste. Unikaj słownictwa wysoce 
specjalistycznego lub wieloznaczności.

–   Zaprzyjaźnij się z bezpłatnymi 
narzędziami online takimi jak Translator 
Google lub BabelFish.

–   Ponieważ e-mail nie gwarantuje 
natychmiastowej odpowiedzi, ustal w 
wewnętrznych przepisach, że na e-maile 
zawsze należy odpowiedzieć na przykład w 
ciągu 48 godzin.

–   A niekoniecznie musi komunikować się 
bezpośrednio z B. Być może C włada 
oboma językami i może być pośrednikiem. 
Zapoznaj się z umiejętnościami 
językowymi członków swojej ERZ i stwórz 
na tej podstawie hierarchię komunikacji.

–   Koledzy i koleżanki, a nawet członkowie 
rodziny lub przyjaciele mogą Ci pomóc w 
zrozumieniu wiadomości sporządzonych w 
językach, którymi władają.

–   Nigdy nie traktuj różnic językowych jako 
wymówki zwalniającej od komunikacji. 
Nie obawiaj się robić błędów. A na koniec, 
zawsze pozostaje mowa ciała...



umożliwi również przedstawicielowi 
pracowników, w rozsądnym zakresie, poufny 
dostęp do faksu, telefonu, e-maila lub innych 
podobnych narzędzi.”

Przykład 4 Europejskie Forum
Konsultacyjne Hilton, 2.09.2004 r.
„Firma zapewni „szybką” stronę intranetową 
na potrzeby Europejskiego Forum 
Konsultacyjnego. Na stronie zamieszczone 
zostaną zapisy z przebiegu prac EFK, 
porozumienie o ERZ, notatki ze spotkań i 
wspólne komunikaty.”

Przykład 5 Europejska Rada
Zakładowa Air France KLM,
28.04.2010 r.
„Zarząd grupy zapewni środki niezbędne 
do uruchomienia i utrzymania strony 
intranetowej ERZ AFKL (informacje, forum 
itp.). We wszystkich przedsiębiorstwach i/lub 
placówkach Grupy Air France KLM, w których 
przedstawiciele pracowników mają prawo 
korzystać z portalu intranetowego, takie same 
zasady będą stosowane do ERZ AFKL.”

Przykład 6 Europejska Rada 
Zakładowa Carlson Wagonlit Travel, 
6.06.2014 r.
„W ciągu całego roku członkowie ERZ będą 
utrzymywali bliskie relacje z krajowymi 
przedstawicielami pracowników. Powinno to 
umożliwić im zidentyfikowanie możliwych 
lokalnych skutków omawianych projektów 
i optymalne przygotwanie do dyskusji na 
poziomie ERZ.”

i zabezpieczonej loginem i hasłem... Celem 
jest poprawienie dostępu do informacji dla 
przedstawicieli pracowników EuroForum 
i rozpowszechnianie informacji wśród 
pracowników koncernu Nokia w Europie.
Stworzony zostanie adres e-mail EuroForum, 
aby ułatwić zbieranie pytań od europejskich 
pracowników koncernu Nokia i przekazywanie 
im informacji przez ERZ.”

Przykład 2 Europejska rada
zakładowa Lagardère, 1.01.2003 r.
„Aby usprawnić komunikację wewnętrzną, 
członkowie ERZ otrzymają listę adresową 
poszczególnych przedsiębiorstw, numery 
telefonu i faksu oraz adresy e-mail wszystkich 
członków... W ramach eksperymentu w trakcie 
pierwszej kadencji, ERZ uruchomi forum 
internetowe na swoje potrzeby... będzie ono 
zarezerwowane wyłącznie dla 30 członków 
zwyczajnych i 30 członków delegowanych.”

Przykład 3 Europejska Rada 
Zakładowa Tyco, 22.02.2007 r.
„Aby umożliwić wszystkim przedstawicielom 
pracowników konsultacje z pracownikami 
na miejscu przed i po... spotkaniu, zarząd w 
każdym Państwie Członkowskim, na życzenie, 
zorganizuje dwie zabezpieczone telekonferencje 
w najbliższym praktycznym terminie... Te 
zabezpieczone telekonferencje odbędą się 
pomiędzy odpowiednim przedstawicielem 
pracowników, a wybranym przez 
przedstawiciela pracowników przedstawicielem 
rady pracowniczej lub związku zawodowego 
w Państwie Członkowskim. Zarząd miejscowy 
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