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Wprowadzenie 

 

Dwudziestolecie wprowadzenia pierwszej dyrektywy w sprawie powoływania i funkcjonowania Europejskich 

Rad Zakładowych (ERZ) to doskonała okazja do przeprowadzenia rachunku zysków i strat. Równie ciekawe 

jest jednak przeprowadzenie analizy zakresu, w jakim ERZ reprezentują zorganizowany europejski ruch 

pracowniczy oraz potencjału ERZ w kontekście rozwoju europejskiego ruchu związkowego. ERZ mogą być tu 

zarówno instrumentem, jak i czynnikiem umożliwiającym europejskie działania związkowe w spółkach 

międzynarodowych funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach, których 

związkowcy należą do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. 

Funkcja informacyjna oraz konsultacyjna ERZ jest często niedoceniana, co wynika z nieskuteczności 

konkretnych form, które w praktyce przyjmują kontakty pomiędzy pracownikami a zarządem. 

Odpowiednie informowanie oraz skuteczne konsultacje przeprowadzane dzięki poszukiwaniu wspólnych 

rozwiązań (w duchu postanowień dotyczących ERZ) należy uznać za ważne elementy umożliwiające 

zbudowanie konstruktywnych relacji pomiędzy stronami. Ich przykładem są dobre praktyki niemieckie w 

zakresie współstanowienia.  

W kontekście wspierania procesów negocjacyjnych, pozyskanie odpowiednich informacji, szczególnie na 

temat ogólnej sytuacji koncernu na poziomie ponadnarodowym, może stanowić ogromną pomoc. 

Wykorzystując tę wiedzę o globalnej sytuacji spółki pracownicy mogą lepiej pilnować własnych warunków 

pracy na poziomie lokalnym. 

Stąd też ERZ nie należy postrzegać jako celu działań w zakresie ponadnarodowej reprezentacji 

pracowników, a raczej jako przydatny instrument umożliwiający organizację i działanie. ERZ nigdy nie 

zastąpią ruchu związkowego, jednakże mogą wspierać jego funkcjonowanie w zakresie posiadanych 

prerogatyw, pod warunkiem rozwijania ich potencjału. 

Prawdopodobnie nie doczekamy się przepisów ułatwiających wzmocnienie międzynarodowego ruchu 

związkowego w przedsiębiorstwach ponadnarodowych, jednakże istniejące przepisy unijne (jedyny 

przypadek na świecie) dające pracownikom prawo do koordynacji na poziomie ponadnarodowym, do 

otrzymywania informacji i konsultacji bez ponoszenia kosztów ekonomicznych, mają fundamentalne znaczenie.  

Powyższych zalet nie można przecenić, a zadaniem działaczy w organizacjach związkowych jest dbanie o 

nieustanne rozwijanie, dzień po dniu, sposobów, dzięki którym ERZ mogą zostać lepiej wykorzystane przez 

ruch związkowy. 

 

Największe wyzwanie stojące przed ERZ w erze globalizacji 

Żyjąc w epoce globalizacji doświadczamy braku stabilności gospodarczej oraz politycznej. W tym 

środowisku wzrasta rola wielkich graczy gospodarczych: spółek lub grup kapitałowych ogromnych rozmiarów 

z interesami rozproszonymi w skali całego kontynentu lub nawet świata, prowadzących działalność za 

pośrednictwem różnych podmiotów, nierzadko w bardzo różnych sektorach. 

Organizacja koordynacji pracowników ponad granicami poszczególnych państw to kwestia o priorytetowym, 

strategicznym znaczeniu dla międzynarodowego ruchu pracowniczego i związków zawodowych, w których 

pracownicy są zrzeszeni. Należy w tym celu wzmacniać kulturę koordynacji oraz współpracy, z 

zaangażowaniem struktur związkowych, w szczególności wśród przedstawicieli pracowników, w tym na 

poziomie lokalnym, w konkretnych miejscach pracy. Koordynacja ponadnarodowa musi zyskać nowy, bardziej 

funkcjonalny wymiar, niezbędny by zmierzyć się z wyzwaniem połączenia działań związkowych w różnych 

państwach w umiejętność wspólnego działania, realizowania zbiorowej reprezentacji i ochrony praw, oraz 



uwzględniania warunków i praktyk negocjacyjnych wszystkich pracowników, nawet jeżeli pochodzą z różnych 

państw. 

 

W kontekście tych wyzwań o strategicznym znaczeniu dla ruchu związkowego ERZ są niezwykle ważnym 

instrumentem. Wynika to ze skuteczności roli, którą pełnią, dzięki prerogatywom przyznanym im w 

dyrektywie. 

Jako jedyny organ na świecie zapewniający międzynarodową reprezentację interesów pracowniczych, te 

ciała, funkcjonujące w ramach międzynarodowych koncernów, oferują, choć w ograniczonym zakresie, prawa, 

które mogą pomóc pracownikom różnych państw oraz związkowcom skoordynować działania, oraz 

umożliwiają wykonywanie pewnych zadań, których koszty są pokrywane przez spółkę (koszty 

międzynarodowych spotkań ERZ, tłumaczenia, szkolenia, a w niektórych wypadkach również instrumenty i 

zasoby niezbędne do pracy). 

 

Główni gracze to pracownicy spółek ponadnarodowych i ich przedstawiciele 

Podczas dwudziestu lat działalności ERZ nagromadzono bogate doświadczenia, z których wyłania się wizja - 

bardzo praktyczna, a jednocześnie niezbędna dla zrozumienia kontekstu w którym znajdują się i działają 

przedstawiciele pracowników. 

Odległość między miejscem, gdzie podejmowane są decyzje strategiczne w sprawie spółki, a pracownikami, 

których decyzja te dotyczą, to kwestia, która najlepiej ilustruje fundamentalne znaczenie wspólnego działania 

w spółkach międzynarodowych oraz wagi pozyskania instrumentów i możliwości działania na skalę 

ponadnarodową. Członkowie ERZ mają silną świadomość odległości pomiędzy lokalnymi miejscami pracy a 

środowiskiem, w którym podejmowane są najważniejsze decyzje zarządcze. Podkreślają oni wyraźnie 

konieczność stawiania czoła problemom lokalnym przyjmując jako punkt odniesienia całościową strukturę 

spółki ponadnarodowej. 

Praktyka oraz analiza potwierdzają, że istnienie ERZ zmniejsza poczucie izolacji pracowników i stąd też 

wynika znaczenie szerokiej wiedzy na temat ERZ wśród wszystkich pracowników na poziomie lokalnym oraz 

ich zaangażowania w działania ERZ. ERZ zbliża do siebie pracowników z różnych państw i umożliwia 

zrozumienie ich potrzeb i trudności poprzez nawiązanie kontaktów i znajomości. 

W tę dynamikę wpisany jest jednak problem poprawnego i demokratycznego wyboru członków ERZ. To 

jedno z otwartych pytań: jak zagwarantować, by członek ERZ rzeczywiście reprezentował interesy 

pracowników. 

  

Kwestia związków zawodowych, czy raczej uzwiązkowienia ERZ, pojawia się jako problem o podstawowym 

znaczeniu dla wzmocnienia skuteczności i przydatności ERZ, a także wsparcia ruchu związkowego w 

zaangażowanych spółkach. Przykładowo, rola włoskich delegatów związkowych, którzy są jednocześnie 

działaczami w organizacji, stanowi strategiczną wartość dodaną. Związkowcy, którzy są członkami ERZ 

aktywnie uczestniczą w reprezentowaniu bazy pracowniczej, co zapewnia dodatkową motywację dla 

realizacji strategii poprawy uzwiązkowienia samych ERZ. Elementy wspierające te działania to sieć kontaktów 

umożliwiająca dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz odpowiednia oferta szkoleniowa dla osób, które 

chcą pełnić niezwykle istotną rolę członka ERZ. 

Tzw. Trade union Alliance (sojusze związkowe), które działają dodatkowo poza ERZ, stanowią formy 

koordynacji związkowej, które mogą zapewnić pomoc w wypadku trudności z uzwiązkowaniem, które 

występują w wielu ERZ. 

 



Dzięki analizom, poszerzeniu informacji i wiedzy na temat spółek międzynarodowych można pokonać 

kompleks lewiatana i poczucie braku sprawczości w konfrontacji z ogromną strukturą, którą jest 

międzynarodowa korporacja. Poznanie koncernu i jego złożonej struktury ponadnarodowej pomaga 

zrozumieć, że dyrekcja i kadra zarządzająca (na poziomie lokalnym i ponadnarodowym) stanowi czynnik, 

którym można zarządzać. Nie zawsze te same stanowiska będą odpowiadać tym samym poziomom 

zarządzania - należy zidentyfikować możliwe sprzeczności oraz różnorodność interesów, z korzyścią dla 

ochrony interesów pracowniczych. 

 

Gruntowna analiza własnej umowy ERZ ma fundamentalne znaczenie. Po zanalizowaniu umowy należy ustalić 

dokładne procedury informowania i konsultowania, oraz powołać zespoły tematyczne w ramach ERZ. 

Stanowią one przydatny instrument umożliwiający pogłębienie ważnych kwestii i przygotowanie zebrań 

plenarnych. 

 

Pracownicy należący do związków zawsze w centrum uwagi stawiają kwestię negocjacji, które w wypadku 

ERZ stanowią wielką lukę, gdyż rady nie mają prawa do prowadzenia negocjacji zbiorowych na poziomie 

ponadnarodowych. Negocjacje łączące interesy pracowników z różnych państw są postrzegane jako 

niezbędny krok, by pokonać wielkie zagrożenia wynikające z globalizacji. 

Zjawisko ponadnarodowych negocjacji zbiorowych nie kończy się na Europie - mamy różne przykłady sojuszy 

związkowych na skalę globalną oraz układów podpisanych z zarządem globalnym grup, których 

postanowienia mają zastosowanie do wszystkich pracowników na całym świecie. 

Warto zastanowić się, jak rozwijać strategie negocjacji oraz koordynacji na poziomie międzynarodowym w 

celu uzyskania od firm zobowiązań dotyczących przewidywanych zmian oraz odpowiedzialnego 

zarządzania i uzgodnień w kwestiach możliwych restrukturyzacji i zwolnień.  

Tego rodzaju ogólne układy o znaczeniu ponadnarodowym mogą być także przywoływane w celu obrony 

praw do negocjacji zbiorowych oraz układów na poziomie krajowym. To kolejny wymiar działalności ERZ: 

działanie na skalę globalną, by uzyskać ochronę lokalną. 

W kontekście działalności ERZ, poza doświadczeniami dotyczącymi negocjacji zbiorowych na poziomie 

ponadnarodowym, należy pamiętać o istnieniu "miękkich" form negocjacji, które co prawda nie kończą się 

podpisaniem układu, jednakże stanowią formę uzgodnienia stanowiska i mogą mieć wpływ nie tylko na 

działalność ERZ, ale i na warunki pracy zatrudnionych. Wyniki takich negocjacji maja postać wspólnych 

deklaracji lub dokumentu innego rodzaju. Mogą dotyczyć tematów, którymi zajmuje się ERZ, jak dostęp do 

informacji czy szkolenia wewnętrzne. Z punktu widzenia pracowników istotne jest utrzymywanie kontaktów 

pomiędzy lokalnym a europejskim przedstawicielstwem związkowym (Europejska Federacja Związków 

Zawodowych), gdyż mogą one okazać się przydatne w wypadku konfliktu pomiędzy stronami. Należy dbać 

o uzwiązkowanie ERZ i nie pozwalać, by tego typu organy były wykorzystywane do wyłączania związków z 

relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami w ramach spółki. Wręcz przeciwnie, uruchomienie procedur 

mających na celu podpisanie odpowiednich umów związkowych ze spółką jest często postrzegane jako 

działanie poprawiające wydajność strategiczną spółki, poza osiągnięciem podstawowego celu ochrony 

interesów pracowników i poprawy warunków, w których świadczą pracę. 

  



1. Tytuł i znaczenie projektu 

 

 

Projekt Dedalus & Arianna zawdzięcza swój tytuł złożonemu akronimowi, który ma na celu zilustrowanie 

wyzwania, na które projekt ma dać odpowiedź poszerzając wiedzę i umiejętności uczestników. 

Developing Dynamic Analyses for good Levels of Union Standards and Articulation of International And National 

Networking Actions - Information Consultation Participation: czyli poszukiwanie i wdrażanie procesów i technik 

umożliwiających działanie pracowników w zakresie jednoczenia się w skali lokalnej i ponadnarodowej. 

Dotyczy on strategii realizowanej poprzez nabywanie wiedzy dzięki analizom opartym na wymianie 

informacji i pracy w sieci. 

 

Projekt Dedalus i Arianna został stworzony w celu wyjścia poza krajowe granice oraz wzmocnienia 

partnerstwa pomiędzy europejskimi organizacjami związkowymi i obejmuje szeroką i złożoną grupę 

uczestników. To sieć kontaktów mająca na celu konsolidację niektórych relacji w zakresie współpracy 

międzynarodowej oraz rozszerzenie ich na inne organizacje działające w państwach pozaunijnych ze 

statusem kandydata UE. Sieć stworzona za sprawą procesu wzmacniania i rozszerzania grupy kontaktów 

umożliwiła stworzenie partnerstwa obejmującego 10 organizacji związkowych z 8 różnych państw. 

Jako pierwsze w projekt zaangażowały się organizacje federacji regionalnych z Lombardii (CGIL i CISL), 

Katalonii (CCOO i UGT), Niedersachsen (DGB) oraz wschodniej Anglii (SERTUC), które tradycyjnie 

współpracują z sobą. Dodatkowo w projekcie wzięły udział związek OPZZ (Polska) oraz CSDR (Rumunia). 

Wreszcie grupa została poszerzona o dwie pozaunijne organizacje związkowe z Czarnogóry (USSCG) oraz 

Serbii (Nezavisnost). 

Organizacja koordynacji związkowej pracowników ponad granicami poszczególnych państw to kwestia o 

priorytetowym strategicznym znaczeniu dla międzynarodowego ruchu pracowniczego. Wymaga wzmocnienia 

kultury koordynacji oraz współpracy, z zaangażowaniem struktur związkowych, a szczególnie 

przedstawicieli pracowników, również na poziomie lokalnym, w konkretnych miejscach pracy. Koordynacja 

działań ponadnarodowych musi zyskać bardziej praktyczny wymiar w celu: 

 stawienia czoła wyzwaniom i konieczności połączenia działań związkowych prowadzonych w różnych 

krajach i zyskania zdolności do wspólnego działania,  

 zapewniania zbiorowej reprezentacji i ochrony,  

 łączenia warunków i praktyk negocjacyjnych, również jeżeli pochodzą z różnych państw. 

 

  



2. Rola działalności związkowej w ERZ, wartość dodana dla 
organizacji przedstawicielskich pracowników 

 

Z politycznego punktu widzenia, niezbędna refleksja dotycząca ERZ powinna koncentrować się na 

następujących aspektach: 

 integracji tej formy reprezentacji ponadnarodowej interesów pracowniczych (unikatowej na skalę 

światową i uznanej przez prawo UE, warto to powtarzać) z działalnością związkową oraz reprezentacją 

lokalną  

 rozwoju wizji operacyjnej, która zapewni, że ERZ będą odgrywać rolę miejsc i sieci kontaktów dla ruchu 

związkowego o wymiarze europejskim.  

 

Powyższe założenia polityczne są bazą programu roboczego mającego na celu wzmocnienie sieci ERZ dzięki 

działaniom wspierającym, koordynującym i szkoleniowym. 

 

Wspólna wizja CGIL i partnerów projektu Dedalus & Arianna 

Kwestia ERZ i koncernów międzynarodowych ma priorytetowe znaczenie dla ponadnarodowej reprezentacji 

pracowników w korporacjach międzynarodowych w kontekście realizacji strategii krajowych związków 

zawodowych.  

Mając na względzie Kartę Uniwersalnych Praw Pracy oraz wspólną platformę dotyczącą reformy systemu 

negocjacji zbiorowych należy przywiązywać odpowiednią wagę do kwestii informowania i konsultowania 

pracowników, które stanowią czynnik wspierający zdolność do prowadzenia negocjacji zbiorowych na 

wysokim poziomie. Co więcej, platforma poświęcona negocjacjom zbiorowym nie tylko odnosi się w sposób 

konkretny do roli ERZ oraz możliwości zwiększenia jej potencjału strategicznego, ale również do konieczności 

stworzenia ram ponadnarodowej koordynacji związkowej pomiędzy przedstawicielami pracowników i 

związkami zawodowymi działającymi w różnych zakładach krajowych należących do międzynarodowego 

koncernu.  

 

Negocjacje zbiorowe  

Temat europejskiej przestrzeni negocjacji zbiorowych jest częścią wizji CGIL już od dawna. Rozwijanie 

kolejnego poziomu negocjacji, mającego na celu zjednoczenie ruchu pracowniczego na skalę europejską, jest 

logicznym krokiem w kompleksowym rozwoju wsparcia negocjacji zbiorowych na poziomie krajowym i 

lokalnym.  

Zjawisko układów zbiorowych na skalę europejską zawieranych przez koncerny ponadnarodowe jest w fazie 

rozwoju. Mówimy tu o układach ogólnych i zawierających podstawowe zasady, które nie obejmują 

szczegółów typowych dla układów krajowych.  

Z drugiej strony jednakże pojawiają się dobre praktyki, które ukazują nam duży potencjał drzemiący w 

negocjowaniu ustaleń w zakresie takich tematów jak szkolenie zawodowe, równość płci, ścieżka rozwoju 

zawodowego, ale także odpowiedzialne społecznie zarządzanie restrukturyzacją i pozostałe tematy. Mowa 

więc o porozumieniach, które – funkcjonując w różnych zakładach należących do spółki – mogą zapewniać 

wsparcie także w kontekście podnoszenia jakości negocjacji zbiorowych na drugim poziomie. 

Dla europejskiego ruchu związkowego kwestią o fundamentalnym znaczeniu jest przewodzenie tym procesom, 

a także ich promowanie, jednakże z zastrzeżeniem, że organizacje związkowe – europejskie i krajowe – są 



zaangażowane w przygotowanie i podpisywanie takich porozumień, by uniknąć sytuacji, kiedy stają się one 

instrumentami służącymi do wyłączenia udziału związków w działalności spółek. 

W rzeczywistości ERZ odgrywają tu rozstrzygającą rolę, o ile są zaangażowane w proces, jednak rola ta 

może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. ERZ nie mają żadnych praw do prowadzenia negocjacji, są 

jedynie organami konsultacyjnymi, i z tego powodu ERZ samodzielnie nie mogą podpisać układu na poziomie 

europejskim. 

Jednakże z drugiej strony ERZ może stanowić element systemu relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą, 

i w ten sposób angażować przedstawicieli pracowników w proces negocjacyjny ramię w ramię z 

przedstawicielami lokalnych związków zawodowych oraz krajowych i europejskich struktur związkowych. 

Niedawno Europejska Konfederacja Związków Zawodowych rozpoczęła prace wraz z Komisją Europejską 

nad dokumentem, który będzie zawierał minimalne i dobrowolne ramy odniesienia dla podobnych 

ponadnarodowych praktyk negocjacyjnych. 

Z tej perspektywy kwestie negocjacji ponadnarodowych wpisują się w debatę dotyczącą negocjacji w ogóle, 

których zasadnicza część dotyczy negocjacji w sprawie organizacji pracy. Szczególnie w tym kontekście 

coraz istotniejsze jest znaczenie organu, który ma na celu głównie pozyskiwanie informacji oraz 

przygotowanie opinii i propozycji; jest to atut, który może zapewnić nam istotne wsparcie w przygotowaniu 

platform na potrzeby negocjacji kwestii organizacji pracy w poszczególnych zakładach. 

 

Inkluzyjność 

Jak uwzględnić w reprezentacji pracowników i procesie negocjacyjnym pracowników, którzy obecnie są z nich 

wyłączeni, to jedno z głównych zadań ruchu związkowego. Idea inkluzyjności wymaga przyjęcia 

strategicznego celu ujednolicenia rynku pracy, który dziś jest bardzo podzielony, i zakłada umiejętność 

zgromadzenia i reprezentowania wszystkich pracowników, których warunki pracy i podstawy zatrudnienia, 

ale także aspiracje i przebieg kariery zawodowej są bardzo różne. Nie chodzi więc o włączenie, a bardziej 

o włączanie się, proces wymagający zaangażowania wszystkich stron. Przyjrzyjmy się relacjom pomiędzy 

pracownikami zatrudnionymi na umowy typowe i nietypowe, tymi na czas nieokreślony i tymi na czas 

określony.  

Jest to znacznie większe wyzwanie niż zrozumienie i odpowiednia interpretacja różnych aspiracji i potrzeb 

pracowników, którzy mają stabilną sytuację i silnie identyfikują się ze swoją pracę. Uwzględnienie tego 

wymiaru kwestii pracowniczych i włączenie ich w negocjacje umożliwia nam zdobycie nowych, ciekawych 

doświadczeń w ramach ERZ, gdzie spotykamy się z problemami różnic w przebiegu kariery zawodowej, 

szkolenia zawodowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, mobilności w ramach spółki, równych szans, oraz 

mamy możliwość – w ogólnym kontekście – zdobycia informacji na temat działalności firmy w wymiarze 

ponadnarodowym. W kontekście organizacji pracy wkład ERZ mógłby być bardzo ciekawy.  

Jednak jej rola nie kończy się tutaj: ERZ jest przestrzenią pracy nad inkluzyjnością nad trzecim poziomie, 

która nas prowadzi z powrotem do kwestii strategii ruchu związkowego na poziomie europejskim oraz 

konieczności ciągłej pracy nad ujednolicaniem ponadnarodowego ruchu związkowego. W ERZ musimy 

nauczyć się razem działać, tworzyć plany i wyznaczać sobie wspólne cele. By pokonywać przeszkody 

wynikające z różnic, jeśli nie nieufności, konieczne jest wzajemne poznanie się oraz zbudowanie zaufania, 

zrozumienie, jak działają i organizują się inne osoby, jak wyglądają praktyki negocjacyjne w innych krajach, 

jak funkcjonuje pozyskiwanie informacji i ich wymiana nie tylko pomiędzy związkami a zarządem spółki, ale 

także pomiędzy pracownikami a działaczami związkowymi w poszczególnych państwach.  

Od tych praktyk możemy rozpocząć pracę nad określeniem wspólnych potrzeb, postulatów i platform. Jest to 

więc inkluzyjność, która jest silnie oparta na idei wzajemnej wymiany i poszukiwaniu syntezy. Aspiracje 



dotyczące inkluzyjności wzbogacają nas nie tylko oferując wartość dodaną, ale również zapewniając owocną 

integrację w środowiskach, w których taka strategia jest wdrażana. 

 

Partycypacja  

Partycypacja pracowników w procesie decyzyjnym spółek, wynikająca z art. 46 włoskiej Konstytucji oraz 

zapisana w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowi również zasadę, na której opiera się 

definicja roli ERZ jako organów konsultacyjnych. Partycypacja pracowników ma swoje korzenie w relacjach 

pomiędzy pracodawcami a pracownikami w niektórych państwach, jak kraje skandynawskie, Francja czy 

Niemcy. Partycypacja jest jednakże także częścią etosu w CGIL oraz niektórych pozostałych włoskich 

organizacji związkowych, które promują ją począwszy od późnych lat siedemdziesiątych i jest dobrze znana 

z prac Bruno Trentina na temat "centralnej" roli odgrywanej przez pracowników w spółkach, popularnych w 

całej Europie. Partycypacja ponownie podnosi kwestie odpowiedniego wpływu na organizację pracy oraz 

wybory strategiczne podejmowane przez spółkę. Ta rola wpisana jest w funkcję ERZ, jednakże funkcjonuje 

również na poziomie krajowej reprezentacji pracowniczej, która posiada prawa do informacji i konsultacji. To 

od ERZ uczymy się, że te prawa istnieją i mogą być wykorzystywane, jeżeli mamy zaufanie do drugiej strony 

w kontekście poprawy jakości odnośnych procesów, począwszy od opracowania struktur do odpowiednich 

praktyk. Delegaci ERZ posiadają doświadczenia w tym zakresie – zarówno negatywne jak i pozytywne – i 

znają tę problematykę. W związku z tym ich wiedza jest przydatna nie tylko w kontekście działań, które 

prowadzą w Europie, ale także wkładu, który mogą wnieść w debatę dotyczącą organizacji i wdrożenia w 

praktyce strategii partycypacji. Tu pojawia się jednakże jeszcze jeden istotny czynnik – delegaci ERZ, w 

ramach swojej działalności - stykają się i konfrontują z działaczami z innych krajów, co stanowi kolejną cenną 

wartość dodaną, zważywszy na bogactwo wynikające z kontaktu z odmiennością. 

 

Szkolenie związkowe 

Temat szkolenia w kontekście ERZ jest niezwykle palący. Liczba działaczy zaangażowanych, w różnych 

aspektach, w działalność związkową w ramach ERZ i koncernów międzynarodowych, którzy uczestniczą w 

szkoleniach utrzymuje się na niskim poziomie. Przykładowo, wielu delegatów do ERZ nie miało nigdy 

możliwości uczestnictwa w żadnym kursie szkoleniowym i czuje wyraźną potrzebę szkolenia. Odpowiednio 

przygotowany i realizowany program szkoleniowy w zakresie działalności związkowej w spółkach 

ponadnarodowych ma priorytetowe znaczenie. 

Co więcej, szkolenie musi zostać uznane za prawo, zważywszy na przepisy dyrektywy. Delegat do ERZ ma 

prawo do otrzymania szkolenia umożliwiającego mu odpowiednie wypełnianie własnych zadań bez 

konieczności angażowania w tym celu własnego czasu i środków finansowych, co oznacza, że odnośne koszty 

winna pokryć spółka. Jest to istotna szansa, jednak należy ją wykorzystywać i promować przy wsparciu 

związków zawodowych, gdyż nie możemy pozostawić pracodawcy dowolności w zakresie decyzji jak 

organizować szkolenie i kogo angażować do jego realizacji.  

To jednak nie wystarczy – szkolenie musi stać się częścią polityki związkowej. Działacze muszą otrzymać 

szkolenie w zakresie prowadzenia działalności związkowej na poziomie ponadnarodowym oraz – w 

szczególnym kontekście ERZ - muszą przyzwyczaić się do wykorzystywania możliwości i instrumentów 

pozyskanych dzięki ERZ oraz do wykorzystywania ERZ w kontekście taktycznym i wzmacniania 

ponadnarodowych sojuszy związkowych. 

  

Komunikacja 

W epoce sieci 2.0 komunikacja coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, zarówno jako instrument 

rozpowszechniania treści, doświadczeń i wartości, jak i zbierania informacji, stymulowania dyskusji i 



uczestnictwa, oraz otrzymywania opinii zwrotnych na temat własnych działań. W praktyce, jeżeli w 

przeszłości komunikacja odbywała się w sposób jednostronny i miała formę informacji drukowanej, dziś ma 

charakter relacji i odbywa się z wykorzystaniem wielu kanałów: to proces nieustającej wymiany pomiędzy 

nieokreśloną liczbą uczestników komunikujących się z wykorzystaniem szerokiej gamy instrumentów i języków. 

W tym kontekście fundamentalne strategiczne znaczenie ma wypracowanie strategii komunikacyjnej dla 

związków zawodowych uwzględniającej różne kanały, instrumenty i języki, w tym z perspektywy 

eksperymentalnej, i mającej na celu uwzględnienie wszystkich możliwości sieci. Komunikowanie się w sposób 

dotrzymujący kroku rozwojowi techniki stanowi ważne wyzwanie dla związków zawodowych, szczególnie w 

kontekście ponadnarodowym, gdzie tworzenie sieci i dzielenie się dobrymi praktykami z organizacjami 

reprezentującymi pracowników z innych krajów jest kwestią absolutnie priorytetową.  

  



3. Opowieści z ERZ 

 

Teresa del Burgo, MERCK, UGT 

Katalonia 

 

Byłam członkiem europejskiej rady zakładowej od 

momentu jej powstania do 2014 r. Na przestrzeni 

tych wszystkich lat, dzięki naszej pracy udało się 

doprowadzić do dużych zmian w firmie. 

Można powiedzieć, że przez pierwsze dwa lub trzy 

lata, nasza praca w ERZ ograniczała się do 

wysłuchiwania prezentacji przygotowanych przez 

dyrekcję. Upłynęło sporo czasu, zanim członkowie rady nabyli wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie 

inicjatyw. 

Członkowie ERZ z krajów, w których firma ma najwięcej pracowników weszli w skład prezydium. To właśnie 

ten organ zaczął domagać się od dyrekcji więcej informacji i możliwości udziału w podejmowaniu decyzji 

dotyczących jednego lub kilku zakładów w Europie. 

Wszyscy członkowie prezydium byli przekonani, że jeżeli będziemy działali wspólnie, nasze działania będą 

bardziej efektywne i będą miały szersze reperkusje. 

Udało nam się osiągnąć to, że ERZ przyznano środki na funkcjonowanie. 

Członkowie ERZ mogli składać wizyty w zakładach, w których były trudności, wspierać tamtejszych 

pracowników i minimalizować środki, które próbowała narzucić firma. 

Powstała „komisja komunikacji” (dwa spotkania w roku), która opracowała materiały informacyjne na temat 

działalności ERZ. 

Publikowaliśmy biuletyn, w którym informowaliśmy o naszych działaniach i który rozsyłaliśmy do wszystkich 

krajów. Był on tłumaczony na kilka języków. Udało się nam również stworzyć intranet dla ERZ, też w kilku 

językach. 

Nasza ERZ starała się przekonać dyrekcję, żeby równomiernie rozdzielała planowane inwestycje wśród 

różnych zakładów. 

ERZ przekształciła się w instrument presji wobec firmy. 

W najgorszych momentach kryzysu, kiedy miały miejsca masowe zwolnienia, udało nam się wynegocjować 

odszkodowania wyższe niż te, które przewidywały ustawy w poszczególnych krajach. ERZ czuwała również 

nad tym, aby to co uzgadniała było przestrzegane we wszystkich zakładach i we wszystkich krajach. 

Od momentu, kiedy udało nam się wypracować bezpośredni kanał komunikacji z dyrekcją generalną firmy, 

skończyły się wymówki, do których uciekali się lokalni dyrektorzy, aby nie poprawiać sytuacji w zakresie 

praw pracowniczych. 

http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/teresa-del-burgo-merck-ugt-de-catalunya/
http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/teresa-del-burgo-merck-ugt-de-catalunya/


Goffredo Molteni - ERZ Unicredit, 

Fisac Cgil Milano 

 

ERZ w Unicredit została utworzona zaledwie kilka 

lat temu, ale już posiada własną historię i 

tożsamość. Trzydziestu dziewięciu delegatów 

reprezentuje osiemnaście państw, co czyni naszą 

ERZ jedną z najbardziej reprezentatywnych. 

Rada, w której jak w lustrze odbijają się 

problemy społeczne i polityczne nękające nasz kontynent, wskazuje również kierunek poszukiwania 

rozwiązań. Jako członek ERZ bezpośrednio doświadczam tego, co dzieje się obecnie w Europie w sposób 

wyraźny i niezwykle konkretny: problemów Europy pracowników. Jeśli przyjmiemy taką perspektywę, ERZ 

wyróżnia się jako instrument, który łączy osoby pochodzące z różnych realiów. W tym sensie obrona i poprawa 

warunków pracy w ramach Grupy stanowią jedynie element szerszej układanki, której celem jest zbudowanie 

przyszłości opartej na prawie, postępie i dobrobycie – mówi Goffredo Molteni. Ta opinia jest skutkiem 

obserwacji prowadzonych z uprzywilejowanej pozycji. 

Molteni jest członkiem „Sekretariatu” – Komitetu ERZ o ograniczonym składzie – organu, który wypracowuje 

wskazówki, tworzy plany strategiczne i współpracuje blisko z zarządem spółki. Dysponuje więc swoistym 

“peryskopem”, który rozszerza jego horyzonty i pozwala na wypracowanie rozwiązań istniejących 

problemów. Wśród tych, z którymi zmagał się ostatnio, była rezygnacja z komercyjnej działalności bankowej 

w państwach bałtyckich. Nie udało się jej niestety uniknąć, jednakże dzięki naciskom ze strony ERZ udało się w 

krajach dotkniętych zmianami wypracować warunki zwolnień znacznie korzystniejsze od tych przewidzianych 

prawem krajowym. Możliwość konfrontowania się z różnorodnością oznacza także konieczność rozliczenia się 

z własnymi jednorodnymi kulturowo doświadczeniami. 

Nie uważałem tego nigdy za ograniczenie lub zagrożenie. Nie sądzę również, że państwa ze stabilniejszą 

tradycją w kontekście praw – jak Włochy – muszą koniecznie eksportować zagranicę ich własną wizję. Wręcz 

przeciwnie, należy poznawać różne podejścia, dzięki czemu pracownicy Grupy mają poczucie wspólnoty i 

świadomość, że współdzielą jeden los. 

Zastanówmy się na przykład nad delokalizacją. To oczywiste, że dla niektórych pracowników jest 

dramatem, a dla innych okazją. Różnica pomiędzy nami a spółką polega na tym, że spółka chce drastycznie ciąć 

koszty, a my chcemy zyskać prawa. A walka o prawa nie może toczyć się inaczej niż wspólnie. Na tym froncie 

ERZ w Unicredit udało się uzyskać niebagatelne wyniki. Począwszy od 2008 r. podpisano trzy wspólne 

deklaracje wyznaczające kierunek polityki spółki w kontekście uzyskania określonych celów. Dotyczą 

one takich aspektów jak szkolenie, staże i rozwój zawodowy, ale i równe szanse, przeciwdziałanie 

dyskryminacji i odpowiedzialna sprzedaż. 

Uważam je za niezwykle ważne – stwierdza Molteni – dotyczą wizji, nowoczesności i strategii. Tylko przyjmując 

wspólne, niewyłączające nikogo podejście jesteśmy w stanie dostrzec na horyzoncie bitwy, które nas jeszcze 

czekają. 

 

 

 

 



Jaume Olive Plaza, Członek ERZ w 
Alliance Healthcare, CCOO Katalonia  

 

Na pierwszym spotkaniu byłem trochę 

onieśmielony. Oprócz normalnego zdenerwowania 

wywołanego kontaktem z grupą nieznanych mi 

ludzi mówiących w różnych językach, bardzo mnie 

zdziwiło, że wszyscy byli formalnie ubrani. Chociaż 

może to wydawać się mało istotne, szokiem dla 

mnie było to, że nie mogłem na pierwszy rzut oka 

odróżnić delegatów od dyrektorów. Było to coś, do 

czego nie byłem przyzwyczajony. Oczywiście szybko zdałem sobie sprawę z tego, że w ERZ czasami 

obowiązują różne „kody” i że część tych moich kolegów w garniturach to działacze związkowi, równie jak ja 

zaangażowani w pracę związkową. Do stworzenia wzajemnego zaufania niezbędne jest przezwyciężenie 

niektórych uprzedzeń. Potrzebna jest też dobra wola i wytrwałość, dzięki którym udaje się znaleźć wspólny 

język z pozostałymi delegatami i zidentyfikować wspólne walory i motywacje. Kiedy uda się to osiągnąć, 

wszystko jest łatwiejsze. 

 

 

Felipe Trigueros Gil, Koordynator 

ERZ w Roca Sanitarios S.A, CCOO 

Katalonia 

 

Najważniejszym momentem w historii mojej 

działalności w Europejskiej Radzie Zakładowej 

w firmie Roca było utworzenie specjalnej 

grupy negocjacyjnej. Aby to osiągnąć, 

stworzyliśmy specjalny zespół, który przez 

kilka miesięcy walczył o to, żeby dyrekcja 

zgodziła się na utworzenie Europejskiego Forum Komunikacji w firmie Roca. Teraz wiemy, że nasze wysiłki nie 

poszły na marne. Dzięki Forum poznałem pracę innych związków zawodowych i miałem okazję pracować z 

kolegami, z którymi mamy wiele wspólnych spraw, takich jak warunki pracy, tempo produkcji, 

wynagrodzenia, itp. Wbrew opiniom niektórych kolegów uważam, że język nie stanowi bariery 

uniemożliwiającej skoordynowaną wspólną pracę i uzgodnienie wspólnych celów w drodze dialogu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/jaume-olive-plaza-delegado-cee-alliance-healthcare-ccoo-de-catalunya/
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http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/felipe-trigueros-gil-coordinador-cee-roca-sanitarios-s-a-ccoo-de-catalunya/
http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/felipe-trigueros-gil-coordinador-cee-roca-sanitarios-s-a-ccoo-de-catalunya/


Elena Fanelli – ERZ Ricoh, Filcams 
Cgil di Vimodrone 

 

Elena Fanelli odbiera telefon wracając do domu z 

pracy. Jej opowieść o doświadczeniach pracy w 

ERZ płynie w akompaniamencie miejskiego 

chaosu. Dzięki temu i jej historia zyskuje ten sam 

rytm, tę samą energię. 

Tam, gdzie są problemy, widzę możliwości. 

Stawianie czoła trudnym sytuacjom bez lęku może 

dać wspaniałe rezultaty – stwierdza. Kiedy została mianowana członkiem ERZ Ricoh kilka lat temu, znała 

dobrze sprawę, bo często współpracowała z poprzednim delegatem. 

W europejskiej współpracy, w której obecnie uczestniczy, odpowiada jej nieformalna atmosfera. Podejście 

spółki-matki do nas jest znacznie mniej zhierarchizowane niż we Włoszech. Podczas spotkań jesteśmy zachęcani 

do stawiania pytań, w szczery sposób i bez ograniczeń. 

Spółka chwali się otwartym i liberalnym podejściem, szczególnie w kwestii informacji i konsultacji. Niedawno 

wystąpiła o analizę metod, zgodnie z którymi przebiegają te dwa ważne procesy, ale do czasu osiągnięcia 

nowego porozumienia obowiązują poprzednie zasady. 

Członkowie ERZ stworzyli swoją platformę – pewnego rodzaju wewnętrzną sieć społecznościową – do 

wewnętrznej komunikacji. Fanelli uważa ją za doskonałe narzędzie, przede wszystkim zdolne do 

zbudowania jedności wśród delegatów pochodzących z różnych państw. 

Wykorzystuję ją do inicjowania dyskusji. Mam wiele pytań, chciałabym poznać lepiej niektóre mechanizmy. Kiedy 

zabieram głos, inni reagują “Świetnie! Doskonała uwaga”. W sumie nic wielkiego, ale to zaangażowanie, 

nastawienie, bardzo pomaga w utrzymaniu wysokiego poziomu morale, nie mówiąc o zachowaniu czujności w 

kontekście procesów, które obserwujemy. 

Ricoh zmienia się ustawicznie. Osiągnięte wyniki dotyczą kwestii praktycznych: wymiany przestarzałych 

urządzeń, próby wpływu na organizację czasu pracy. Jednakże brak działań politycznych. Do tego 

potrzebny jest czas. ERZ powinna otrzymać kompetencje negocjacyjne, powinna zostać uzwiązkowiona i 

otrzymywać odpowiednie szkolenia. 

Wszystko dokoła wskazuje, że jesteśmy częścią międzynarodowej rzeczywistości, ale niczego nie należy 

uznawać za pewnik. Pracownicy międzynarodowej spółki chcą po prostu spokojnej pracy. Dla nich Europa to 

coś odległego. Również zarządy w niektórych krajach nie są tym tematem zainteresowane. Istnieje próżnia, 

którą należy wypełnić, ale nie wiem do końca jak. Potrzebuję instrumentów, nowej wiedzy. Myślę, że należy 

zgłębić dokładnie ustawodawstwo różnych państw wchodzących w skład ERZ. Zbudowanie solidnych fundamentów 

to jedyny sposób, by zajść daleko.  

 

 

 

 

 

 

 



 Jaume Agustín, ERZ w TNT, UGT 

Katalonia 

 

Jest zastępcą członka europejskiej rady 

zakładowej w swojej firmie od roku 2008. 

Spotkania ERZ odbywają się co dwa lata w 

Amsterdamie i do tej pory nigdy jeszcze nie brał 

w nich udziału w zastępstwie koleżanki z Madrytu. 

Jego rola to zastąpienie właściwego członka rady 

w przypadku, gdy ten nie może wziąć udziału w 

spotkaniu lub zrezygnuje ze stanowiska. 

Co najbardziej go dziwi, to fakt, że prawie cała informacja jest poufna, ale jest przekazywana pozostałym 

członkom rady za pomocą komunikatu. 

 

Carlo Quaini – ERZ 
BoschRexroth, Filcams Cgil di 
Milano 

 

porusza się międzynarodowy koncern, co 

pozwoliło nam poszerzyć nasze polityczne 

aspiracje. Uważam, że należy próbować 

obrać drogę zbiorowych negocjacji 

międzynarodowych. W rzeczywistości nic 

nam nie zabrania przenosić doświadczenia 

związkowe na ERZ. W styczniu Carlo 

Quaini uczestniczył w kursie 

szkoleniowym zorganizowanym w 

Rzymie przez Filcams dzięki finansowaniu 

z funduszy europejskich. Szkolenie było 

bardzo stymulujące i poszerzające 

horyzonty. 

Należałoby zmienić dyrektywę, by umożliwić obieralność delegatów – stwierdza. Odważne pomysły częściowo 

powstają na skutek rozważań nad ograniczeniami, na które członkowie ERZ natknęli się podczas prac w 

radzie. Quaini jest członkiem europejskiej związkowej grupy roboczej, tworu podobnego do ERZ w Rexroth, 

spółce przejętej przez Bosch w 2000 r., która ma swoja własną ERZ mającą reprezentować wszystkie spółki 

wchodzące w skład międzynarodowego koncernu. W ramach tej jednej Grupy istniej więc podwójny obieg, 

który czasami hamuje przepływ informacji. I nie dzieje się tak dlatego, że spółka nie dostarcza jasnych, 

szczegółowych informacji z odpowiednim wyprzedzeniem. To sami delegaci nie przykładają się odpowiednio 

do zapewnienia wspólnej komunikacji na poziomie międzynarodowym. 

Gdybyśmy byli obieralni, funkcja przedstawicielska nabrałaby bogatszego, poważniejszego znaczenia. ERZ 

znalazłyby się w centrum działalności związkowej. Delegaci byliby bardziej zaangażowani, z korzyścią dla 

pracowników. Byłby to prawdziwy skok jakościowy, dzięki któremu rady stałyby się mocnym ogniwem w łańcuchu 

europejskiego ruchu związkowego i systemu relacji między pracownikami a pracodawcami. 
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Quaini uważa, że tej zmianie powinna towarzyszyć ewolucja mentalności, którą może zapewnić tylko 

szkolenie. Patrząc na Włochy dostrzegam istotne inwestycje związków w tym zakresie – mówi. Ale szkolenie to 

również umiejętności praktyczne. Przy okazji dorocznych zebrań ERZ można wykorzystywać okazje do 

nawiązywania kontaktów nieformalnych. To właśnie ta ścieżka – kontakty międzyludzkie – pozwala na 

wypracowanie pewnej idei Europy i reprezentacji związkowej. Zbudowanie sieci kontaktów ma fundamentalne 

znaczenie – Podsumowuje Quaini. Należy dbać o relacje, spierać się, uczestniczyć, przekazywać informacje. 

Musimy być gotowi, by dotrzymać kroku nieustannym zmianom, rozumieć przyczyny i sprzeczności i poszukiwać 

wspólnych rozwiązań. 

 

Cristina Farran Huguet, Członek ERZ 

w Eurest / Compass Group, CCOO 

Katalonia 

 

Po kilku latach uczestnictwa w Europejskiej Radzie 

Zakładowej, poznałam nową dyrektywę na kursie 

zorganizowanym przez mój związek zawodowy. 

Dla wszystkich delegatów było jasne, że jest ona 

korzystna dla nas w zakresie informacji i 

konsultacji, i przystąpiliśmy do pracy. Po 

pokonaniu wielu przeciwności udało nam się 

stworzyć specjalną grupę negocjacyjną, 

reprezentującą pracowników ze wszystkich krajów. Jedną z nowości, była obecność pracowników z krajów 

wschodnich. Nagle okazało się, że wezmę udział w spotkaniu, na którym będą wszyscy. Naszły mnie 

wątpliwości. Co ja wiedziałam o Polsce czy Węgrzech? Czym różniły się od siebie Rumunia i Bułgaria? Albo 

Czechy od Słowacji? Usiadłam nad mapą Europy i przejrzałam notatki z kursów na temat ERZ, w których 

uczestniczyłam. W dniu spotkania wszystko okazało się łatwiejsze niż myślałam. Członkowie ERZ, którzy byli 

w radzie od początku, usiedli obok nowych kolegów i opowiedzieli im, na czym polega cały proces. 

Wyjaśniliśmy im, że mamy okazję usprawnienia procesu informacji i konsultacji w naszych krajach i poznania 

problemów, jakie występują w naszej firmie w innych krajach, że możemy razem pracować i razem ustalać 

cele. W końcu, najwięcej głosów zdobyła koleżanka z Rumunii, a wszyscy razem doprowadziliśmy negocjacje 

do końca i udało się nam opracować nową umowę ERZ. 

 

 

Daniel García Molina, Segretario CAE, 
Alstom Transporte, CCOO della 
Catalogna 

 

Uważam, że fundamentalnym aspektem mojej 

pracy w ERZ był przede wszystkim etap 

przygotowania do objęcia funkcji członka rady. 

Miałem okazję towarzyszenia mojemu 

poprzednikowi na kilku spotkaniach i w ten sposób 

poznałem pozostałych członków rady. 

Jednocześnie, brałem udział w szkoleniach 

zorganizowanych przez mój związek, na których 

zdobyłem informacje na temat dyrektywy i funkcjonowania ERZ jako organu przedstawicieli pracowników. A 
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na kursach z udziałem kolegów z innych krajów mogliśmy wymieniać się informacją i doświadczeniami. 

Uważam, że kluczową kwestią jest to, żeby osoby wybrane przez pracowników i zatwierdzone przez 

federacje związkowe były odpowiednio przygotowane i dysponowały odpowiednim doradztwem. Dla mnie 

największą barierą był język. W ciągu wszystkich lat pełnienia funkcji w ERZ bardzo ważne okazały się 

sojusze i przyjaźnie z delegatami z klasowych związków zawodowych z innych krajów Europy, dzięki którym 

udało nam się wspólnie kierować pracami ERZ w sposób użyteczny dla pracowników. W moim konkretnym 

przypadku, dobra znajomość i współpraca z dwoma poprzednimi sekretarzami oraz wspólny udział w wielu 

spotkaniach i negocjacjach okazały się bardzo pomocne w sprawowaniu funkcji sekretarza ERZ w Alstom. 

 

 Giorgio Vasconi, ERZ Renault 
Italia, FISASCAT CISL di Lodi 

 

Byłem członkiem zebraniu ERZ Renault, które 

miało miejsce w Paryżu od 26 czerwca do 3 

lipca 2015 r. Najcenniejszym doświadczeniem 

było spotkanie z delegatami z ERZ z państw 

europejskich oraz pozaeuropejskich, w których 

działa spółka, i okazja zetknięcia się w sposób 

bezpośredni z sytuacjami właściwymi dla 

różnych miejsc i środowisk pracowniczych, 

produkcyjnych, komercyjnych i finansowych. 

Miałem możliwość poznać różne modele negocjacji zbiorowych oraz różnice w uzwiązkowieniu. Zostaliśmy 

poinformowani o zmianach, strategiach oraz celach spółki. Zauważyłem, że pomimo koordynacji ERZ istnieją 

problemy z wymianą informacji pomiędzy państwami, nawet jeśli potencjał takiej współpracy jest ogromny. 

Wszędzie dochodzi do restrukturyzacji połączonej ze zwolnieniami, poziom stresu jest wysoki, zakres 

obowiązków jest rozszerzany, wynagrodzenie obniżane, a pozostałe warunki układów zbiorowych są 

renegocjowane i zmieniane na gorsze, szczególnie w kontekście społecznym (np. otwarcie zakładów pracy w 

niedziele). 

Jedną z mocnych stron ERZ powinna być solidarność, umiejętność zrozumienia różnic pomiędzy kulturami i 

zwyczajami istniejącymi w różnych państwach, gdyż te kompetencje umożliwiają wymianę doświadczeń i 

informacji w celu poprawy jakości życia i praw pracowniczych we wszystkich krajach. 

 

PAOLO VENTURA, RLSA – SAIPEM – 
GRUPPO ENI, FEMCA CISL 

  

Jestem absolutnie przekonany, że doświadczenia 

ERZ mogą być tylko pozytywne. Czy to ze względu 

na fakt, że mamy możliwość poznania i 

zanalizowania sytuacji w innych krajach, czy to ze 

względu na możliwość zapoznania się z 

rzeczywistością funkcjonowania różnych spółek 

naszej grupy w poszczególnych krajach, możliwość 

spotkania delegatów, którzy pochodzą z innych 

zakładów produkcyjnych we Włoszech i Europie. 
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Nie oznacza to oczywiście, że ERZ nie mają wad, jednakże uzyskanie wiedzy o negatywnych zdarzeniach lub 

mało znanych faktach dotyczących innych spółek grupy uważam za niezwykle ważne doświadczenie, które 

umożliwia nam lepsze wykonywanie naszych zadań w ramach reprezentacji pracowniczej na poziomie 

zakładu i działalności związkowej. 

Nie mam wątpliwości, jak cenne jest poszerzenie horyzontu i zrozumienie, jak działają złożone podmioty 

gospodarcze, jak nasza spółka. Wymaga to wyjścia ze swojego małego ogródka, gdzie skupiamy się 

wyłącznie na działaniach dotyczących naszego zakładu produkcyjnego, bez możliwości zrozumienia 

złożoności całego systemu, który jest uzależniony od szeregu czynników i sytuacji na poziomie gospodarczy, 

strategicznym i stosunków pracy. 

Różnice kulturowe, społeczne oraz gospodarcze pomiędzy europejskimi państwami stanowią trudności w 

harmonizacji świata pracy wywołując niezdrową konkurencję, która faworyzuje państwa oferujące duże 

udogodnienia fiskalne lub cechujące się niskimi kosztami pracy. 

Nie wspominając o rynku pracy w państwach pozaeuropejskich, jeszcze biedniejszych, gdzie problemy są 

znacznie większe. 

Myślę, że robiąc kolejny krok należy rozważyć wizję ERZ, która uwzględnia horyzont jeszcze szerszy, 

obejmując swoim zasięgiem także te spółki, które działają w państwach pozaeuropejskich, gdyż dziś tak 

wygląda rzeczywistość wielu koncernów międzynarodowych. Jeżeli wykorzystamy potem tę szerszą wiedzę 

siedząc przy stole negocjacyjnym ze spółką przy okazji różnych konfliktów i nawiążemy więcej relacji z 

naszymi kolegami, dokonamy ważnego kroku naprzód, który następnie umożliwi nam przyznanie z czystym 

sumieniem, że dobrze wypełnialiśmy naszą rolę.  

 

Montserrat Expósito Gómez, Henkel 

Ibérica, UGT Katalonia 

 

La sede centrale di Henkel Ibérica è in Germania, 

Henkel Ibérica ma swoją główną siedzibę w 

Niemczech i zakłady we Francji, Włoszech, Holandii, 

Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, Rumunii, Bułgarii, 

Czechach, Chorwacji, Węgrzech, Hiszpanii, Belgii i 

Grecji. Ponieważ w każdym z tych 15 krajów są 

zakłady zatrudniające ponad 150 pracowników, 

mają one przedstawicieli w europejskiej radzie zakładowej. 

Trzeba zaznaczyć, że w Hiszpanii, po zakończeniu bardzo trudnego okresu restrukturyzacji, z 7 zakładów 

zostały tylko 2. Resztę zakładów przeniesiono do krajów takich jak Słowenia czy Słowacja, ponieważ firma 

uznała, że tam będą bardziej opłacalne. Debaty na ten temat w gronie ERZ były bardzo trudne ze względu 

na brak solidarności wśród kolegów. 

Jestem delegatką od 2008 roku. Moje największe osiągnięcie to możliwość przekazywania całej informacji 

uzyskanej na spotkaniach europejskiej rady zakładowej, które odbywają się co dwa lata, pracownikom 

dwóch zakładów działających w Hiszpanii. 

 

 

 

http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/montserrat-exposito-gomez-henkel-iberica-ugt-de-catalunya-2/
http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/montserrat-exposito-gomez-henkel-iberica-ugt-de-catalunya-2/


Carlo Carelli – ERZ Unilever, Filctem 
Cgil di Casalpusterlengo 

W 2014 r., podczas spotkania rad europejskich, 

ERZ Unilever otrzymała nagrodę. Był to dowód 

uznania za jej innowacyjne podejście i 

wprowadzenie przydatnego instrumentu 

zwiększającego skuteczność mechanizmów 

konsultacyjnych: tak zwanej Agendy Barcelońskiej. 

Odczuwaliśmy potrzebę większej ciągłości w 

zakresie pewnych ważnych tematów, by nieustannie 

wywierać realny nacisk na decyzje podejmowane 

przez spółkę. Tymczasem w Unilever nas nie 

słuchano. Choć mieliśmy dobre informacje na temat 

tego, co działo się w różnych spółkach koncernu, 

nie byliśmy w stanie wpływać na decyzje – mówi 

Carlo Carelli, członek ERZ i komitetu 

koordynacyjnego. 

Agenda, która została opracowana w 2010 r., działa w oparciu o powołanie grup roboczych, które mają za 

zadanie zgłębienie określonych tematów, w celu późniejszego omówienia ich ze spółką, z myślą o osiągnięciu 

wspólnej wizji. 

Na kolejnym zebraniu ERZ, które zostało zaplanowane na marzec, ERZ zamierza omówić cztery punkty: 

zdrowie pracowników, poszanowanie dla różnorodności, bezrobocie wśród młodych i organizacja pracy. 

Nasze cele nie kończą się na dyskutowaniu ważnych, ale typowych spraw, jak podniesienie wynagrodzenia. 

Chcemy, by Unilever stała się spółką stabilną, zwracającą uwagę na zmiany i wymagania zgłaszane przez jej 

pracowników. To ważne. Nie tylko w kontekście europejskim, o którym teraz rozmawiamy, ale również lokalnym, 

w którym każdy z nas żyje. 

Carelli jest przyzwyczajony do myślenia od razu w taki dwupoziomowy sposób. Jest dumny z tego, że 

niektóre postulaty zawarte w Agendzie Barcelońskiej stały się przedmiotem lokalnych układów zbiorowych. 

We Włoszech zainicjowano projekt pilotażowy mający na celu wzmocnienie równości płci w spółkach 

Grupy, na skutek informacji dyskutowanych podczas zebrania plenarnego ERZ. 

Carelli jest bardzo zaangażowany. Uważa, że ERZ mogą przyczynić się do dalszego rozwoju 

europejskiego ruchu związkowego. Mamy kontakty, wiedzę na temat procesów produkcyjnych, dostęp do 

informacji. Ale także związkowcy z różnych państw wchodzący w skład naszej rady muszą się otworzyć na nieco 

szerszą perspektywę międzynarodową. Myślę o własnym podwórku – o Cgil. Powinniśmy poprawić naszą 

umiejętność analizowania sytuacji w kontekście silnych więzi między Włochami a Europą, czy nawet światem. Z 

tego powodu uważam spotkania członków różnych ERZ, organizowane przez Cgil z Lombardii, za bardzo 

pozytywną inicjatywę. Musimy rozszerzyć ścieżkę podejmowanych dobrych praktyk tak, by z wąskiej ścieżki stała 

się szeroką drogą.  

 

 

 

 

 



Marisa Menolotto - ERZ Credit Suisse, 
Fisac Cgil di Milano 

Marisa Menolotto niedługo wybiera się na 

emeryturę. Patrzy w przeszłość, robi bilans swojej 

własnej działalności w ERZ: Upadki i wzloty – 

konkluduje. Jest trochę rozczarowana – czasy są 

trudne – jednakże nie straciła entuzjazmu. 

Piętnastego stycznia brała udział – wraz z innymi 

delegatami i grupą działaczy związkowych – w 

zebraniu dotyczącym europejskich rad 

zakładowych zorganizowanym przez Cgil 

regionu Lombardia z inicjatywy Departamentu Polityki Międzynarodowej. 

Wzrost zainteresowania ERZ z pewnością podnosi na duchu. Jeszcze niedawno klimat był całkiem inny. Byliśmy 

nieliczni, często zniechęceni. Teraz wszystko wygląda inaczej. Miałam okazję usłyszeć o pozytywnych 

doświadczeniach i licznych planach. Dla pracowników międzynarodowych koncernów ERZ to przyszłość. Nie 

możemy zrezygnować z tego instrumentu. 

I tak szkolenie przekształciło się w okazję do podzielenia się własnymi doświadczeniami i dobrymi 

praktykami. Spotkanie z innymi osobami jest doskonałym źródłem motywacji do tego, by nie poddawać się 

mimo trudności. Historia ERZ w Credit Suisse jest bardzo nierówna. Częste zmiany kadry zarządzającej 

stanowiły przeszkodę w spójnym i ciągłym rozwoju rady. Po kilku krokach do przodu następowały zastoje, 

mające negatywny wpływ na funkcjonowanie i przydatność rady. Co więcej, fakt, że delegaci często nie byli 

członkami związków – w szczególności dotyczyło to delegatów z Anglii – wytworzyło pewną niepewność co 

do tego, czyich interesów należy bronić: pracowników czy korporacji. 

Ja reprezentuję pracowników i szczerze mówiąc trudno mi zrozumieć osoby, które przyjmują pozycję sprzyjającą 

spółce. Być może strach przed retorsjami ma swój udział w tym braku wizji. Wynikiem tego jest niestety sytuacja 

patowa, w której się znajdujemy. Wielokrotnie w przeciągu tych lat miałam ochotę to wszystko rzucić. Nigdy tego 

jednak nie zrobiłam. Zbyt bardzo jestem zaangażowana w ERZ. Obserwuję sukcesy innych rad zakładowych i 

myślę, że jednak można wywierać wpływ na politykę Grupy. Więc zdecydowanie nie tracę nadziei. 

Marisa Menolotto opowiedziała o swoim doświadczeniu w obecności kolegi, który ją zastąpi. To konkretny 

wybór, podyktowany, także w tym wypadku koniecznością tworzenia więzi i kontaktów. Mojemu następcy, 

który za kilka miesięcy obejmie moją funkcję, życzę tylko jednej, najcenniejszej rzeczy: by nie tracił nigdy tego 

entuzjazmu, który mi towarzyszył od moich pierwszych kroków w ERZ. 

 

David Escrig Faure, CAE Deutsche 

Telekom, UGT (Unione Generale dei 

Lavoratori) della Catalogna 

 

Da molti anni sono il rappresentante del comitato 

aziendale della mia azienda. Il comitato assomiglia 

un po' al Parlamento Europeo, visto che abbiamo 

colleghi praticamente da tutta Europa. Lì si 

riflettono molte visioni diverse del sindacalismo, ma 

anche dei sindacati. 
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La prima cosa che mi ha sorpreso è stata la differenza di posizione dei rappresentanti dei diversi paesi, ciò 

che costituisce un diritto in un paese, nemmeno esiste nelle leggi del paese limitrofo e questo è un aspetto che 

viene a galla durante le riunioni al momento di stilare risoluzioni e accordi. Per fare un esempio, la posizione 

di un sindacalista tedesco, pese in cui le leggi sono forti e dove qualunque licenziamento deve essere pattuito 

con l'azienda, non ha nulla a che vedere con quella di un inglese dove la legge limita i suoi poteri e il 

licenziamento è praticamente libero. Un accordo “a metà strada” costituisce una vittoria epica per l'inglese, 

ma un'enorme perdita di diritti per il tedesco. 

Va molto di moda parlare di euro e del fatto che all'unione economica e monetaria occorre aggiungere 

l'unione fiscale, ma poche persone parlano dell'unione dei lavoratori per difendere i loro diritti, considerando 

che questa sì, è davvero una tematica urgente che va necessariamente affrontata. 

Antonio Muñoz, ERZ w Pepsico, UGT 

Katalonia 

 

Woli nazwę forum niż rada zakładowa. 

Najważniejsze problemy, jakim trzeba stawiać 

czoła to fakt, że w każdym zakładzie jest inna 

dyrekcja a w każdym kraju inne ustawodawstwo. 

Do tego trzeba dodać nową przeszkodę, którą 

stanowi fakt, że krajach Europy Wschodniej takich 

jak Rumunia i Polska, na przedstawicieli 

pracowników wyznacza się kierowników 

zakładów lub szefów działu zasobów ludzkich. 

Tematy konsultacji powinny być przekazywane członkom forum przed spotkaniami. W przeciwnym razie 

konsultacje nie są skuteczne. 

Moja firma ma siedzibę w Londynie, ale często jest przenoszona w inne miejsca, aby skorzystać z 

korzystniejszego ustawodawstwa w jakiejś kwestii. 

Ogromny problem stanowi fakt, że przepisy i rzeczywistość związkowa są bardzo rożne. 

Fouad Wabonlsi Rondani, Johson 

Controls, UGT Katalonia 

 

Pracuję w międzynarodowej firmie amerykańskiej 

z siedzibą w Niemczech. Europejska rada 

zakładowa liczy 32 członków. Oprócz Niemiec, 

mają w niej swych przedstawicieli: Hiszpania, 

Szwajcaria, Francja, Grecja, Włochy i Austria. 

Jestem członkiem europejskiej rady zakładowej od 

wielu lat. Największe osiągnięcie pracowników, to 

lepszy dostęp do informacji. Udało nam się 

uzyskać to, że dostajemy materiały przed spotkaniami, a nie tak jak kiedyś w czasie spotkania. Mamy też 

możliwość nauki angielskiego, co ułatwia nam pracę w grupie międzynarodowej. Mamy również możliwość 

spotkania się we własnym gronie i ustalenia naszego wspólnego stanowiska przed spotkaniem z dyrekcją. 
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Stefano Villani – ERZ Ericsson, Slc 
Cgil di Milano 

Stefano Villani uważa, że istnieją dwa elementy, 

które umożliwiłyby ERZ uzyskanie roli o większym 

znaczeniu w kontekście relacji między 

pracodawcami i pracownikami. Pierwszy to 

kwestie negocjacyjne. Mając do czynienia z radą 

zdolną prowadzić negocjacje zbiorowe na 

poziomie międzynarodowym, wielkie korporacje 

nie wydawałoby się już tak gigantyczne jak w 

oczach poszczególnych państw. Jeśli chodzi o ERZ 

w Ericsson, skutki informowania i konsultowania 

są widoczne również na poziomie lokalnym. Znajomość danych, na których opiera się taktyka spółki pomaga 

poprawić działalność związkową w ramach poszczególnych zakładów, jednakże nie wpływa w żaden sposób 

na decyzje, które Grupa podejmuje na poziomie globalnym. Stykamy sie więc tutaj z ograniczeniami. 

Druga kwestia dotyczy ochrony delegatów. 

Dziś taka ochrona praktycznie nie istnieje. Każdy przedstawiciel ERZ cieszy się wolnością i bezpieczeństwem 

wynikającym bezpośrednio z prawa krajowego. Ale to inna sytuacja, kiedy pochodzi się z miejsca, gdzie prawa 

związkowe są respektowane, a całkiem inna, kiedy ma się świadomość ryzyka utraty pracy w wypadku 

postępowania zgodnie z własnym sumieniem –wyjaśnia Villani. 

Konfrontacje z kolegami z różnych kultur nie są jedynie źródłem pozytywnych wielokulturowych doświadczeń. 

Należy stwierdzić, że Europa ma wiele stron, w tym strony ciemne. Zapewnienie międzynarodowego 

wsparcia delegatom ERZ oznacza stworzenie przestrzeni demokracji i prawdziwej reprezentacji. 

By wprowadzić wszystkie te zmiany przydałaby się trzecia dyrektywa – mówi Villani, którego uwadze nie 

umykają niektóre niekorzystne trendy. Coraz częściej Ericsson wykorzystuje argument ponadnarodowości, 

by unikać informowania ERZ w wypadku, gdy skutki decyzji korporacji teoretycznie dotyczą jednego kraju. 

Znajdujemy się w sytuacji, gdy spółka zamyka zakład w jednym państwie, potem w kolejnym, potem może 

jeszcze w kolejnym, tworząc pozory działań odrębnych, podczas gdy stanowią one elementy jednego 

planu. 

Musimy sprzeciwiać się takiemu sztucznemu odczytaniu dyrektywy, określając bardziej przejrzyste reguły, które 

nie wymagają interpretacji. ERZ powinny być bardziej waleczne, złożone z członków prawnie chronionych i 

uzwiązkowione. Czy szkolenie może pomóc? Tak, jeśli będzie dotyczyć ról, które sprawujemy – kończy Villani. 

Naszym zadaniem jest skuteczna reprezentacja pracowników dzięki odpowiedniemu przygotowaniu. 

 

Julián Santos, Magna Internacional, UGT 

Katalonia 

 

Moja firma produkuje lusterka samochodowe. Powstała 

w Austrii, gdzie ma 3 zakłady. Oprócz tego ma około 

50 zakładów w Niemczech. W Hiszpanii są 3 zakłady 

należące do dwóch różnych grup. Jest to firma o 

bardzo wysokich standardach etycznych – nie szczędzi 

wydatków na sprawy związane z poprawą sytuacji 

pracowników. 
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20 stycznia ma się odbyć spotkanie potencjalnych członków europejskiej rady zakładowej. Przewiduje się, że 

21 stycznia zostanie zredagowany regulamin rady a 22 odbędzie się spotkanie z dyrekcją. 

Magna Internacional ma zakłady w 15 krajach. Europejska rada zakładowa będzie liczyła 13 członków. 

Spośród nich wyłonione zostanie prezydium. Proces tworzenia ERZ rozpoczęli Niemcy i Austriacy 14 miesięcy 

temu. 

 

Fabio Tedoldi - ERZ Basf, Filctem Cgil 
Monza e Brianza 

No i? Co nowego w sprawie Niemiec? – pytali mnie 

koledzy. Wiedziałem, ale nie mogłem nic im 

powiedzieć, z powodu klauzuli poufności, która 

wiąże ERZ. Utrzymanie tajemnicy nie pozwalało mi 

na sen. Sięgnąłem za telefon jak tylko otrzymałem 

pozwolenie. W samą porę! Pracowników Basf w 

Burago informowano o zamknięciu zakładu. 

Wyobraźcie sobie radość, kiedy powiedziałem, że 

ocalimy miejsca pracy – wspomina Fabio Tedoldi. 

Tego wieczora, pięć lat temu, podniosłem słuchawkę, by zadzwonić do Włoch po spotkaniu z wszystkimi 

dyrektorami HR Grupy. Nie sposób opisać to uczucie ulgi. 

Nie chodzi o to, że poufność jest przeszkodą w poprawnym funkcjonowaniu ERZ. Konieczność odczekania 

przed przekazaniem informacji ze spółki-matki do podmiotów krajowych jest rozsądna. Ale poziom 

adrenaliny, który wzrasta, napięcie, odliczanie, to rzeczy, które zapadają w pamięć. Szczególnie w sytuacji, 

gdy stawką jest utrzymanie fabryki. Zakładowi w Burago, gdzie międzynarodowa spółka z sektora 

chemicznego prowadziła produkcję farb, groziło zamknięcie. Dzięki naciskom ze strony rady zakładowej 

zamiast likwidacji zakład sprzedano. 

Ale nie zawsze sytuacja rozwija się po naszej myśli. Zwycięstwa nie byłyby zwycięstwami bez porażek, a 

Fabio Tedoldi jest osobą, która twardo stąpa po ziemi. 

Określa priorytety, rzeczy niezbędne do wywalczenia. Kontakty ze związkowcami z różnych państw, którzy 

wchodzą w skład ERZ, skłaniają go do refleksji. Podążając za przykładem takich państw jak Niemcy i Francja, 

myślę, że powinniśmy stworzyć krajowy organ koordynujący pracę wszystkich rad w naszym kraju. Tylko jedność 

może nam zagwarantować pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w zakładach Basf. Wzmocniłoby to pozycję 

Włoch w ERZ, a może również przyniosłoby korzyści dla negocjacji zbiorowych na drugim poziomie. Jak mówili 

Rzymianie, “dziel i rządź”. I stąd też powtarzam: musimy stawiać sobie za cel większą spójność. 

Te same argumenty zachowują aktualność na poziomie międzynarodowym. Tedoldi podkreśla konieczność 

wypracowania wspólnej wizji, która uwzględni komitety z różnych spółek w ramach jednego projektu 

mającego na celu zagwarantowanie wszystkim równych praw. Instrumenty niezbędne do tego celu już istnieją: 

począwszy od szkoleń po liczne okazje do spotkań między członkami ERZ. Jeśli chodzi o tematykę, nie ma 

potrzeby jej poszerzania. Wystarczy, że związki będą koncentrowały się na swoich fundamentalnych zadaniach 

– obronie praw pracowników i walce o nie w ich imieniu. 

 

 

 



XAVIER PÉREZ, ERZ w ALSTOM, UGT 

Katalonia  

 

Alstom è rappresentata in 10 paesi (Francia, 

Członkowie europejskiej rady zakładowej w 

Alstom reprezentują pracowników z 10 krajów (z 

Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej 

Brytanii, Belgii, Polski, Rumunii, Szwajcarii i 

Holandii), chociaż firma ma zakłady w kilku innych 

krajach, ale zatrudniają one mniej niż 150 

pracowników. 

Jestem członkiem europejskiej rady zakładowej od grudnia 2012 r. 

Po restrukturyzacji, zredukowano liczę członków rady z 38 do 18. Pozytywny rezultat działalności rady to 

powstrzymanie zamknięcia fabryk z sekcji winds. Negatywna strona to fakt, że nie udało się powstrzymać 

restrukturyzacji, która doprowadziła do sprzedaży dużej części biznesu General Electrics. 

Jeżeli chodzi o liczby, to w dziale transportu w Barcelonie udało się uratować 50% załogi. Udało się też 

uratować przed zamknięciem zakład w Szwajcarii. 

 

Adelio Donini – RSU CARGILL SRL, 

FAI CISL Asse del PO 

Jedyne, co mamy wspólnego w Europie, to waluta, 

zważywszy że wszystkie układy (a w niektórych 

państwach nie ma nawet układów na poziomie 

krajowym), poziom ochrony praw oraz sposób 

działalności związkowej różnią się istotnie w 

zależności od kraju. 

Jestem delegatem od 2002 r. Brałem udział na 

poziomie europejskim w różnych fazach rozwoju 

mojej spółki i następnie, od 2008 do 2012 r., w 

fazie zwijania się i zamykania zakładów pracy oraz wyprzedaży całych działów produkcyjnych i przejęć, 

reorganizacji różnych obszarów działalności, a nawet całych grup. 

Nasze coroczne spotkania ERZ trwają 4 dni: pierwsze 2 dni poświęcamy na szkolenie i przygotowanie pytań, 

podczas gdy pozostały czas spędzamy zapoznając się z prezentacjami dotyczącymi działalności koncernu 

(który posiada 62 spółki), w tym z informacjami finansowymi. Prezentacje kończą się dyskusją, na którą 

składają się pytania i odpowiedzi. 

W ostatnich latach otrzymujemy bardzo dużo informacji, ale brakuje nam konsultacji, o co walczymy z 

zarządem, oraz zwoływania zebrań nadzwyczajnych, które powinny mieć w niektórych wypadkach miejsce. 

Komisja o ograniczonym składzie działa bardzo aktywnie spotykając się co najmniej 4 razy do roku z 

zarządem europejskim. 

Prawdziwy potencjał ERZ leży w możliwości wymiany informacji technicznych i kulturowych podczas zebrań, 

co umożliwia nam zrozumienie, jak spółka działa w różnych państwach. Następnie możemy przekazywać 

pozyskane informacje na poziomie lokalnym, co nie jest łatwe, gdy mówimy o spółce posiadającej 5 

zakładów produkcyjnych oraz liczne biura.  
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Jedyne, co mamy wspólnego w Europie, to waluta, zważywszy że wszystkie układy (a w niektórych 

państwach nie ma nawet układów na poziomie krajowym), poziom ochrony praw oraz sposób działalności 

związkowej różnią się istotnie w zależności od kraju. 

Jeżeli chodzi o dyrektywę 38/2009, choć nie neguję usprawnień, które wprowadziła, brak w niej 

zobowiązań i sankcji, jak i układów zbiorowych, co czyni ją nieskuteczną pod wieloma względami. 

 

NILS ULF, SELLYBEL, UGT Katalonia 

 

Pracuję w firmie telemarketingowej w Barcelonie. 

Firma ma również siedziby w Niemczech, Irlandii, 

Włoszech, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. 

Staramy się stworzyć europejską radę zakładową, 

ponieważ w naszym sektorze zatrudnienie jest 

bardzo niepewne. Rotacja siły roboczej też jest 

bardzo wysoka. 

Firma ma wiele placówek w Europie, ale nie udało 

nam się zdobyć od dyrekcji informacji na ich temat ani skontaktować się z kolegami z innych krajów w celu 

podjęcia próby utworzenia europejskiej rady zakładowej. 

 

SERGIO MARIANI – ERZ 
STMicroelectronics, FIM CISL Brianza 
Lecco 

Naszym wyzwaniem na przyszłość jest ujednolicenie 

celów i interesów pracowników, łącząc uzasadnione 

interesy lokalne i organizując wspólne inicjatywy 

związkowe. 

Mam już kilkuletnie doświadczenia z ERZ w 

StMicroelectronics i trudno je podsumować w kilku 

zdaniach. Spróbuję. 

Najcenniejsza jest różnorodność, możliwość 

poznania ludzi i kultur, w tym kultur związkowych, 

odrębnych od mojej: możliwość zgłębienia zawiłości francuskiego systemu związkowego (ST to 

międzynarodowy, włosko-francuski koncern) uważam za najważniejszą. Kolejna rzecz to sposób, w jaki 

delegaci doświadczają i w jaki reagują na problemy, które przed nami stawia zarząd spółki: dla mniejszych 

państw, ERZ jest najważniejszym źródłem informacji na temat koncernu. Problemem jest to, że czasami tracimy 

podejście związkowe, zagłębiając się w techniczne szczegóły. 

Często informacje przekazywane przez spółkę są zbyt obszerne i trudno jest znaleźć w nich kwestie, które 

mają lub będą miały największy wpływ na pracowników. Spółka nie traktuje tych zebrań jako swojego 

zasobu, z którego można korzystać, ale jako obowiązek wynikający z dyrektyw europejskich i przepisów 

krajowych. 

Istotnym ograniczeniem ERZ jest fakt, że posiada ona jedynie funkcję konsultacyjną, więc nie może prowadzić 

negocjacji zbiorowych z dyrekcją. Nasza ERZ składa się jedynie z delegatów z zakładów pracy 
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prowadzonych przez spółkę, nasze porozumienie, wznawiane już dwukrotnie, nie przewiduje miejsca w ERZ 

dla reprezentanta europejskich federacji związków zawodowych. 

Choć w fazie rozwoju czy stabilizacji spółki mogliśmy spierać się o ustępstwa z naszym zarządem, teraz, 

kiedy koncern zmniejsza skalę swojej działalności, wsparcie europejskich instytucji i związków zawodowych 

jest niezbędne. 

Naszym wyzwaniem na przyszłość jest ujednolicenie celów i interesów pracowników, łącząc uzasadnione 

interesy lokalne i organizując wspólne inicjatywy związkowe. 

 

 

MASOWE ODEJŚCIA PRACOWNIKÓW BIUROWYCH 

                               Z FCA - SERBIA 

 

             Od  samego początku, 4 lata temu, fabryka FCA 

(wcześniej Fiat Auto car Serbia) miała duże znaczenie dla tego 

obszaru, odnosząc największe sukcesy w eksporcie. 

              Sytuację przedstawiano w samych superlatywach, 

zarówno w prasie, jak i w telewizji i radio. Przykładowo, 

podawano, że spółka posiada więcej robotów, niż jakakolwiek 

japońska firma, że warunki pracy są doskonałe, np. pracownicy nie 

mogą podnosić ciężarów większych niż 5 kg. Rozpisywano się 

również o posiłkach w fabryce, których koszt wynosił mniej niż 1 

euro. 

              Jednakże dzisiaj, 4 lata później, sytuacja fabryki jest 

znacznie gorsza. Spółka dalej prawdopodobnie jest największym serbskim eksporterem, ale jest również 

największym serbskim importerem. Większość pracowników w dalszym ciągu pracuje przy taśmach, co wcale 

nie jest zabawne. Jednocześnie największym problemem jest restrykcyjna polityka wprowadzona wobec 

pracowników. Wielu z nich jest karanych za mniejsze opóźnienia, a z drugiej strony osoby wykazujące się 

innowacyjnym podejściem nie otrzymują należytej nagrody za swój wkład. Przykładowo, zamiast awansu lub 

premii pracownicy zwykle otrzymywali nagrodę w formie kubka z logo firmy. Cena roboczo-godziny w 

spółce wynosi nie więcej niż 1 euro, co jest poniżające. Wartość wkładu pracy nigdy nie jest odpowiednio 

mierzona. 

             W przeszłości wprowadzono dodatkowe świadczenia, takie jak trzynasta pensja, jednakże zostały 

one wycofane bez wyjaśnienia. Wielu pracowników nigdy ich nie otrzymało, a inni otrzymali takie 

świadczenie w zmniejszonym wymiarze. Praca w dniach wolnych od pracy odbywała się bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

             Trzy lata temu w spółce wprowadzono zmianę nocną, a poziom produkcji osiągnął maksymalny 

poziom, przy zatrudnieniu wynoszącym 3600 osób. Niestety liczba pracowników nieustannie się zmniejsza. 

Początkowo odejścia lub zwolnienia dotyczyły pracowników niewykwalifikowanych, ale dziś coraz więcej 

pracowników wykwalifikowanych odchodzi z fabryki. Proces ten nasilił się z początkiem listopada. Głównym 

powodem odejść są niskie wynagrodzenia oraz nieodpowiednia polityka spółki. 

             W przeszłości Kragujevac był miastem oferującym możliwości dla młodych wykwalifikowanych ludzi, 

ale sytuacja się zmieniła. 

             Z powodu nieugiętej polityki zarządu oraz utrzymujących się niskich wynagrodzeń spółka obecnie 

zmaga się z masowymi odejściami inżynierów i pozostałych pracowników wykwalifikowanych. Zarząd spółki 



nie podnosi wynagrodzeń. Pracownicy kategorii T0 (najwyżej wykwalifikowani) nieustannie odchodzą, a 

większość z nich zdobywała kwalifikacje we Włoszech w innych jednostkach spółki. 

          Po odeściu najlepiej wykwalifikowanych pracowników ze spółki, niektóre działy, takie jak logistyka 

czy inżynieria, zostały zdziesiątkowane i występują duże niedobory wykwalifikowanego personelu. 

         „Inpendence Trade“ zauważył problem i podjął szereg działań, by zapobiec negatywnym skutkom tych 

zjawisk. Zaplanowano już spotkania z udziałem członków kierownictwa na najwyższym szczeblu. 

  



4. Działania i wyniki projektu Dedalus & Arianna 

 

Projekt zakładał podejście do kwestii procesów szkoleniowych i komunikacji z punktu widzenia działacza 

związkowego. Kiedy mówimy o komunikacji nigdy nie mamy na myśli jednostronnego przepływu informacji, a 

raczej proces dzielenia się, wymiany i uczestnictwa angażujący wszystkich członków sieci związkowej. 

Podobnie można odnieść się do kwestii szkolenia, rozumianego jako dynamiczny proces nakierowany na 

rozwiązywanie problemów i naukę przez uczestnictwo. W praktyce proces nauczania koncentruje się na 

wymianie pomiędzy uczestnikami i bezpośrednim doświadczeniu, a nie tylko jednostronnym przekazie 

danych. 

Wszystkie instrumenty eksperymentalne w toku projektu Dedalus i Arianna zostały pomyślane tak, by 

nadawały się do wykorzystania w innych inicjatywach różnych partnerów sieci związkowej. Pomysł 

opublikowania metodologii i materiałów jest więc pochodną zapotrzebowania i chęci udostępnienia naszych 

prac potrzeby dalszego rozwoju, a także stymulowania dyskusji i działań w tym zakresie. 

Cechą charakterystyczną dla ducha projektów takich jak Dedalus i Arianna jest chęć wniesienia wkładu do 

wspólnej wiedzy i upowszechnienie jej przyczyniając się do poprawy relacji pracowniczych na poziomie 

krajowych i ponadnarodowym. 

Również z perspektywy doświadczeń delegatów szkolenie stanowi czynnik determinujący skuteczność 

działania ERZ. 

Jest jasne, że delegaci ERZ muszą korzystać ze swojego prawa do szkolenia i kwestią priorytetową jest ich 

uczestnictwo w procesie - jeśli nie zarządzanie nim - ustalania treści i wyboru ekspertów zaangażowanych w 

szkolenie członków ERZ, które ma na celu poprawę ich umiejętności w zakresie zarządzania dynamiką prac i 

nabywania wiedzy niezbędnej do pełnienia ich roli. Nie można także przeoczyć konieczności zapewnienia 

dodatkowo odpowiedniego szkolenia związkowego, które powinno koncentrować się na umiejętnościach w 

zakresie wykorzystywania sieci i współpracy pomiędzy działaczami związkowymi i związkami z różnych 

państw, a także na tematach technicznych dotyczących informacji i problemów pojawiających się na 

zebraniach (na przykład analizy informacji ekonomicznych). 

Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń stanowi bardzo przydatny element w procesie dzielenia się 

wiedzą i poprawia naszą znajomość członków ERZ, a także podnosi jakość pracy delegatów pracowników w 

zakładach lokalnych koncernów ponadnarodowych oraz działaczy związkowych, którzy zajmują się 

monitorowaniem takich spółek. 

Stąd też warto rozmawiać o szkoleniu na temat ERZ, a nie tylko o szkoleniu delegatów do ERZ. Na temat ERZ 

należy szkolić również delegatów lokalnych w spółkach oraz działaczy związkowych zaangażowanych w 

działania związkowe w firmach prowadzących działalność ponadnarodową. 

 

W tym kontekście mówimy o rozwijaniu związkowych możliwości operacyjnych z wykorzystaniem ERZ. Stąd 

też szkolenie musi obejmować takie aspekty jak umiejętność podejmowania kroków, działania, a nie tylko 

pozyskiwanie informacji, i pod tym względem musi przypominać szkolenie pozostałych delegatów w różnych 

strukturach reprezentacji pracowników.  

Stąd też tworząc strategię szkoleniową musimy postawić sobie dwa kluczowe pytania:  

- Kogo szkolić na temat ERZ? Odpowiedź: nie tylko delegatów do ERZ.  

- Czy szkolenie w tym zakresie musi być dziś szkoleniem jedynie na temat funkcjonowania ERZ? 

Funkcjonowanie ERZ musi być ściśle połączone ze szkoleniem w zakresie kompetencji i umiejętności 

dotyczących działalności związkowej w spółkach o ponadnarodowym zasięgu. 



 

Jeżeli ERZ mają stać się częścią systemowej gry – bardziej złożonej, wielopoziomowej, angażującej 

wszystkich naszych działaczy udzielających się w pracy związkowej w spółkach ponadnarodowych – wpływ 

strategiczny szkolenia musi być szerszy. 

 

Ze swojej strony organizacje związkowe, które uczestniczyły w projekcie w charakterze partnerów jako 

współ-wnioskodawcy, zgromadziły wiedzę i doświadczenia dotyczące szkolenia związkowego dla ERZ. 

Wniosły one swój wkład w analizy przygotowane w ramach projektu prezentując środki wykorzystywane w 

ich środowiskach krajowych w celu prowadzenia szkoleń dotyczących ERZ. 

 

 

Rady pracownicze – Katalonia  

 

Jaki powinien być profil delegata do Europejskiej Rady Zakładowej (ERZ)? 

Można uznać, że najwłaściwszy byłby taki, jak w przypadku typowego przedstawiciela pracowników: osoba 

dość dobrze wykształcona, doświadczona, służąca radą, działająca z dobrej woli, ale czy to wystarczy? 

Osoba posiadająca średni poziom znajomości angielskiego, znająca dyrektywy unijne czy też gotowa do 

podróżowania w weekendy… Czy taka osoba będzie dobrym członkiem ERZ? Nic z tego. 

Jeśli na przykład wejdziemy nieco głębiej w niektóre kwestie wskazywane w ERZ, bardzo często zetkniemy 

się z poważnymi problemami związanymi z koordynacją na różnych poziomach reprezentacji 

(międzynarodowym – krajowym – lokalnym) oraz ze związkami zawodowymi. Poziom zaangażowania  

w rady jest nieistniejący, ponieważ nikt nigdy nie wyjaśnił pracownikom, do czego służy to narzędzie lub co 

można za jego pośrednictwem zrobić, czy też działalność samej ERZ ma raczej marginalne znaczenie i nie 

wykorzystuje się jej rzeczywistego potencjału. A dzieje się to w ERZ złożonych z osób bardzo dobrze 

znających angielski, gotowych do podróżowania w weekendy czy posiadających dużą wiedzę merytoryczną. 

Wobec tego, gdzie leży problem? Kiedy już zdamy sobie sprawę z istnienia tych problemów, okazuje się, że 

źle został określony sam profil osób wchodzących w skład ERZ, ponieważ należy pamiętać, że: 

 

 Trzeba być osobą bardzo zainteresowaną kwestiami międzynarodowymi, nie tylko związanymi  

z pracownikami, ale też z gospodarką, polityką, społeczeństwem czy socjologią.  

 Trzeba być odpowiednio wykształconym w zakresie ERZ i różnorodności kulturowej. 

 Trzeba być przyzwyczajonym do zbiorowych negocjacji. 

 Trzeba być osobą, która chce być „akceptowana” w samej radzie, ponieważ konieczne jest tam zaufanie 

i empatia dla osób żyjących w innej niż nasza rzeczywistości kulturowej. 

 Trzeba być wystarczająco niezależnym od firmy i być członkiem związku zawodowego oraz  

w wystarczającym stopniu koordynować z nim swoje działania. 

 Trzeba być wystarczająco cierpliwym: radzić sobie ze swoim ego i z ego innych osób zasiadających  

w ERZ. 

 Trzeba posiadać pewną umiejętność dzielenia się informacjami. 

 Trzeba być gotowym nie tylko do podróżowania, ale też do pracowania w grupie (podróżujemy, 

ponieważ będziemy pracować). 

 



A wszystko to nie może przesłonić kluczowej kwestii, a mianowicie, że jeśli nie jesteśmy osobami świadomymi 

ponadnarodowego wymiaru prac w ERZ, to lepiej będzie nie angażować się w nie. To wokół tej osi kręci się 

plan pracy i działania ERZ - mentalność ponadnarodowa. Mentalność, która pozwoli nam działać w takim 

trójkącie: przynależność związkowa-koordynacja-komunikacja. 

Przynależność związkowa nie oznacza jedynie „przystąpienia do związku zawodowego”, ale też 

świadomość, że praca ERZ jest narzędziem do działania związku. Dlatego też należy wnosić inicjatywy 

związkowe w zakresie ERZ i nie wyciszać spraw, debatować nad pilnymi tematami związkowymi, pilnując 

prawidłowego wypełniania procedur informacji i konsultacji. Jedno małe pytanie pod refleksję: Ile 

międzynarodowych koncernów zostało doprowadzonych przed europejskie sądy w ponad 20 letniej historii 

istnienia ERZ? Tylko 10. Słaby wynik będący odzwierciedleniem braku inicjatywy związkowej. Oczywiste jest, 

że najpierw chcemy wyczerpać wszystkie drogi negocjacji i należy na ile to możliwe unikać rozwiązywania 

konfliktów w sądach (tym bardziej w ramach, w których trudno jest dojść do porozumienia całej ERZ, długie 

oczekiwanie na wyroki itp.). Ale inną rzeczą jest unikanie sądów, a inną unikanie konfliktów, które można by 

uznać za całkowitą bierność... 

Koordynacja  

Kluczowe znaczenie ma interakcja między trzema elementami (poziom lokalny, krajowy i międzynarodowy)  

a związkiem. Należy pamiętać o zacieśnianiu więzi w ERZ, a nie o stawianiu się na kolejne posiedzenie  

i nieinteresowanie się do następnego, jakby była to przeszkoda biurokratyczna, którą trzeba przeskoczyć. 

Należy szukać porozumienia i mówić na głos – w tym sensie musimy koordynować nasze działania z innymi 

związkami zawodowymi, czasami antagonistycznymi na poziomie lokalnym, ale z którymi na poziomie 

międzynarodowym musimy mówić jednym głosem. Równie ważna jest wiedza na temat umowy, jaką mamy 

tak, by móc korzystać z możliwości, jakie ona ze sobą niesie. Nieodzownym elementem pracy jest wzajemne 

zaufanie w ERZ oraz wsparcie, jakiego możemy sobie nawzajem udzielić, mając na uwadze różne role 

pełnione w ERZ (inną rolę odgrywamy w komitecie o zmniejszonym składzie – składanie propozycji  

i podejmowanie decyzji, a inną na sesjach plenarnych, podczas których istotne jest wsparcie i spójność 

działań). 

Komunikacja  

Najprościej mówiąc, musimy wyjaśniać wszystko to, co robimy, nie bojąc się ewentualnych klauzul poufnych 

(które nie mają nic wspólnego z ograniczaniem wolności do przekazywania informacji z posiedzeń). Ważne 

jest, by wyjaśniać pracownikom, dlaczego przez kilka dni byliśmy nieobecni, wiążąc ten fakt z koniecznością 

międzynarodowej działalności związkowej na rzecz dobra całej załogi na poziomie lokalnym. Informowanie 

o wszystkim, co robimy na każdym poziomie koordynacji związkowej, zarówno samego związku jak i załogi. 

Podsumowując, jeśli zachowamy ten „trójkąt” wraz z charakterystyką, o której powiedzieliśmy, otrzymamy 

wówczas lepszy profil delegata, dzięki to któremu wspólny cel, jakim jest przekształcenie ERZ w skuteczne 

narzędzie związkowe będzie możliwy do osiągnięcia. 

 

Tworzenie ERZ 

Zasadniczą rolą europejskich rad zakładowych (w dalszej części ERZ) jest rozwijanie działalności związkowej 

na poziomie ponadnarodowym w ramach współczesnej zglobalizowanej gospodarki. 

W takiej sytuacji konieczne wydaje się wyposażenie nas w narzędzia, które pozwolą nam stawić czoło 

zmianom zachodzącym w przedsiębiorstwach, a nawet przewidzieć traumatyczne sytuacje bezpośrednio 

wpływające na poziom zatrudnienia i prawa pracowników w międzynarodowych koncernach. 

 



Mówimy tu o zmianach bezpośrednio wpływających na zatrudnienie i warunki pracy, które mogą przyjmować 

różne formy, poczynając od sytuacji kryzysu w sektorze, a kończąc na restrukturyzacji, relokacji, fuzji, 

regulacji zatrudnienia w firmach należących do grupy itp. 

W tym sensie sądzimy, że kluczowe znaczenie zyskuje ERZ i jej rola jako organu reprezentującego, 

będącego w stanie składać propozycje zapobiegające takim zdarzeniom. 

W naszym Sekretariacie ds. Szkolenia Związkowego razem z innymi federacjami i Sekretariatem 

Międzynarodowym organizujemy ofertę szkoleniową, użyteczną zarówno przy tworzeniu nowych ERZ tam, 

gdzie jeszcze nie powstały, a mogą być powołane jak i do zwiększenia zakresu ich działania w tych firmach, 

w których już istnieją. 

Uświadamianie związkom zawodowym znaczenia silnych ERZ jest niezbędnym elementem w naszym 

zglobalizowanym świecie. 

Musimy proponować zintegrowaną ofertę dla przedstawicieli związkowych w ERZ, która pozwoli z ufnością 

zmierzyć się z różnymi opisanymi wcześniej sytuacjami. 

To dlatego Sekretariat ds. Szkolenia Związkowego, Badań i Kultury Rad Pracowniczych Katalonii posiada 

dwa rodzaje oferty szkoleniowej. 

Z jednej strony szkolenie z różnych zakresów ułatwiające zadania związane z reprezentowaniem, a z drugiej 

szczegółowe szkolenia w ramach ERZ. 

Aktualna oferta dla ERZ obejmuje dwa działania szkoleniowe w zależności od stopnia rozwoju rady: 

 Kurs podstawowy o ERZ – jest to kurs skierowany do tych przedstawicieli, którzy mają możliwość 

powołania ERZ, a jeszcze tego nie zrobili lub dopiero zaczynają negocjacje, bądź też dopiero co 

powołali radę i mają problemy z jej rozwojem. Podejmowane są tu tematy takie jak procedura 

zakładania rady, wymogi, umowa itp. 

 Kurs pogłębiający wiedzę o ERZ – jest to kurs przede wszystkim praktyczny dla tych członków ERZ, 

którzy już od dłuższego czasu działają w tych strukturach i chcą pogłębić swoją wiedzę na konkretne 

tematy związane z dopracowywaniem umowy, zwiększaniem udziału związku, wzmacnianiem roli  

i umiejętności do działania poza ramami konsultacji i informacji (problem relokacji, restrukturyzacji 

itp.). 

Na obu kursach poświęcamy uwagę dwóm zasadniczym elementom, ponieważ to od nich zależy skuteczność 

działania ERZ, a mianowicie: 

 koordynacja i komunikacja między członkami ERZ a federacją czy sektorem, do którego należysz; 

 koordynacja i komunikacja między członkami ERZ a pozostałymi kolegami reprezentującymi 

pracowników w firmie. 

Aby podkreślić znaczenie tych elementów i doświadczenia, w trakcie kursów towarzyszy nam osoba 

odpowiedzialna z ramienia ERZ dla danego sektora, która pomaga nam znaleźć strategię działania  

w poszczególnych sytuacjach mających miejsce w ramach ERZ. 

Celem jest, by były to kursy jak najbardziej praktyczne i użyteczne. W ramach tych kursów tworzymy także 

procedurę działania w sieci, która wzmocni nasze działania związkowe. 

Podkreślam znaczenie koordynacji jako kluczowego elementu nie tylko dla prawidłowego działania ERZ, ale 

również wówczas, gdy konieczne jest zmierzenie się z możliwymi zmianami lub restrukturyzacją zachodzącą 

w ramach grupy kapitałowej, do której należą firmy mieszczące się w różnych krajach, a czasem 

prowadzące różną działalność, wobec czego wymagają koordynacji między różnymi sektorami. 

 



Ale jesteśmy świadomi, że z uwagi na trudność tematów omawianych w ERZ, prócz tych szkoleń 

szczegółowych, konieczne są szkolenia uzupełniające, których absolutnie nie możemy pominąć: 

 Języki 

 Zdolności do komunikacji i negocjacji 

 Analiza ekonomiczna powiązana z procesami fuzji, grupami kapitałowymi, wchłanianiem firm itp. 

 Technologie informacji i komunikacji, które mogą okazać się bardzo przydatne w utrzymywaniu 

stałego kontaktu z pozostałymi członkami ERZ. 

W celu realizacji takiego zintegrowanego planu szkoleń nieodzowna jest dobra koordynacja między różnymi 

zaangażowanymi stronami – osoba odpowiedzialna z ramienia ERZ danej organizacji, która w porozumieniu 

z osobą odpowiedzialną za szkolenie związkowe w sektorze, kontaktuje się z Sekretariatem ds. Szkolenia 

Związkowego i zgłasza potrzeby szkoleniowe. 

Istnieje coraz większa potrzeba współpracy i koordynacji działań związkowych na poziomie europejskim, 

aby Europa stała się bardziej społeczna i w tym sensie ERZ są kluczowym elementem rozwoju wspólnych 

działań związkowych na kontynencie. 

Obecnie, kiedy rady pracownicze w Katalonii ściśle ze sobą współpracują w ramach 50. rocznicy istnienia 

jako związku, chcę przypomnieć przyświecające nam hasło „50 lat tworzenia teraźniejszości i przyszłości”  

i wskazać na paralelę: kiedy kilka lat temu rozmawialiśmy o ERZ patrzyliśmy na nie jako na propozycję na 

przyszłość i długofalowy rozwój, ale w rzeczywistości dziś ERZ są elementem koniecznym dla istnienia  

w teraźniejszości. 

 

Unia Generalna Pracowników (UGT) – Katalonia 

 

Szkolenia związkowe jako narzędzie europejskich rad zakładowych (ERZ) 

Katalońska UGT, jako organizacja związkowa zrzeszająca największą liczbę członków, wśród swoich celów 

ma pracę na rzecz ochrony i promowania interesów społeczno-politycznych, gospodarczych, zawodowych, 

socjalnych i kulturowych pracowników, a także reprezentowanie ich interesów w związku z negocjacjami 

zbiorowymi, stosunkami pracy, zatrudnienia itp. 

Szkolenie związkowe jest narzędziem koniecznym, za pomocą którego katalońska UGT może wyposażyć 

swoich przedstawicieli w ERZ w umiejętności potrzebne do realizacji zadań związanych z reprezentowaniem 

pracowników, dając im gwarancje jakości działań i wiedzę o obowiązujących regulacjach prawnych. 

Dlatego też nasza organizacja opracowuje i realizuje plan szkoleń związkowych będący odpowiedzią na 

potrzeby rad zakładowych jako instrumentu do uczenia się działalności europejskich związków zawodowych  

w praktyce, szukania wspólnych celów dla pracowników wielkich koncernów zatrudniających tysiące ludzi 

różnych narodowości i na różnych warunkach. 

W celu osiągnięcia konkretnych działań związkowych szkolenie związkowe powinno być prowadzone  

w następującym zakresie: 

1. Poprawa umiejętności przedstawicieli pracowników do analizowania informacji uzyskanych w ERZ 

poprzez szkolenia językowe. 

2. Tworzenie atmosfery zaufania wśród wszystkich przedstawicieli pracowników poprzez regularną 

wymianę informacji, tworzenie kodeksów zachowań w ramach działania ERZ w przypadku przenoszenia 

produkcji i wzmacnianie dynamiki działania samej rady. 

3. Wypełnianie prawa do konsultacji, w szczególności w sytuacji zasadniczych zmian warunków pracy. 

4. ERZ muszą być zakorzenione w działaniach związkowych na poziomie krajowym. 



 

Mimo trudności, jakie niesie ze sobą praca w środowisku ponadnarodowym, katalońska UGT opowiada się 

za kontynuacją takich działań, wspierając naszych przedstawicieli w europejskich radach zakładowych 

poprzez maksymalne rozwijanie ich zdolności związkowych tak, by w ten sposób mogli więcej osiągnąć dla 

wszystkich reprezentowanych przez siebie pracowników. 

 

 

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) - Lombardia 

 

Związek CISL Lombardia, wraz ze swoim Departamentem polityki europejskiej i międzynarodowej, 

współpracy i migracji od lat angażuje się w działania, akcje i projekty europejskie mające na celu poprawę 

przygotowania przedstawicieli pracowników w koncernach międzynarodowych, analizując związki pomiędzy 

korzystaniem z prawa do informacji i konsultacji oraz znajomością takich praw, a ich realnym wykorzystaniem 

w praktyce, co stanowi nieodzowny warunek aktywnego uczestnictwa. Niezwykle ważne jest 

rozpowszechnianie wiedzy o strategicznym znaczeniu europejskiej kultury dialogu społecznego dla poprawy 

skuteczności wykorzystania informacji nabytych przez pracowników w fazie konsultacji ze spółką 

prowadzonych w „konstruktywnym duchu”, na którym powinny opierać się relacje pomiędzy ERZ a 

kierownictwem spółki. Działania CISL Lombardia koncentrują się na tych celach, a związek od lat angażuje się 

na rzecz wzmocnienia współpracy międzynarodowej z organizacjami związkowymi z pozostałych państw 

europejskich w celu podejmowania skoordynowanych, wspólnych działań dotyczących kwestii praw do 

informowania i konsultowania.  

Procesy łączące nabywanie wiedzy i kompetencji z codzienną działalnością osób, które reprezentują 

pracowników, mają dziś charakter złożony i skomplikowany. ERZ są jednym z organów przedstawicielskich, 

które z uwagi na swoją złożoność oraz konieczność rozwoju, muszą znajdować się w centrum uwagi lokalnych, 

krajowych i europejskich organizacji związkowych. Również z tego względu związek CISL Lombardia jest 

przekonany o znaczeniu planowania szkolenia delegatów do ERZ. Również w ramach projektu DEDALUS & 

ARIANNA przeprowadziliśmy kursy szkoleniowe, w ramach których staraliśmy się przekazać przedstawicielom 

działającym w ERZ odpowiednie treści. Konieczne jest zapewnienie wszystkim nowym członkom ERZ 

podstawowego szkolenia, oferującego informacje na temat tego, czym jest i czemu służy ERZ, rozpoczynając 

od ogólnego rysu historycznego, by umieścić powstanie tego instrumentu w odpowiednim kontekście 

dyrektywy 1994/45/WE, omówić jego ewolucję i zmianę wprowadzoną przez dyrektywę 2009/38/WE 

oraz jego wdrożenie w prawie włoskim. Następnie należy pogłębić wiedzę na temat warunków utworzenia 

ERZ, jej kompetencji, starając się przedstawić możliwie najdokładniejszą definicję tego, co oznacza i jak jest 

realizowane prawo do informowania i konsultowania, by pomóc pracownikom zrozumieć, na czym polega 

ERZ i na czym polegają obowiązki jego członka.  

Z kolei dla osób, które posiadają bogate doświadczenie w pracy w ERZ należy opracować inny model 

szkolenia, który umożliwia wymianę oraz konfrontację doświadczeń nabytych w ramach ERZ, dzielenie się 

wątpliwościami i uwagami, zarówno negatywnymi jak i pozytywnymi, oraz przedstawienie ewentualnych 

propozycji. Jesteśmy przekonani, że okazje takie jak ta, kiedy delegaci z różnych spółek mogą spotkać się i 

podzielić własnymi doświadczeniami mają fundamentalne znaczenie i są niezbędne do tworzenia skutecznej 

sieci związkowej umożliwiającej łatwiejsze pozyskiwanie niezbędnych informacje. To także z takimi osobami 

bezpośrednio należy rozmawiać na temat roli ERZ i jej ewolucji w przyszłości. 

W związku z tym wspieramy przedstawicieli europejskich pracowników, stanowiących awangardę nowego 

nowoczesnego internacjonalizmu związkowego, by mogli w sposób odważny wykonywać swoją pracę w 

ramach ERZ. 



 

South Eastern Region Trade Union Congress – Wielka Brytania, partner projektu posiadający krótszą 

tradycję szkolenia w zakresie ERZ. Niewielki zakres doświadczeń stał się przyczynkiem do interesujących 

eksperymentów, poszerzających w owocny i innowacyjny sposób definicje wyników projektu. 

W ramach seminarium międzynarodowego Dedalus i Arianna, które miało miejsce w listopadzie 2015 r., 

organizacja brytyjska zobowiązała delegatów, którzy wzięli w niej udział do przygotowania własnej oceny 

tego doświadczenia, które dla wszystkich było nowością. 

 

 

Raport z seminarium Dedalus &Arianna – 9 (poniedziałek) – 12 (czwartek) listopada 2015 r., Ispra, 

Włochy 

 

Opis seminarium z perspektywy grupy uczestników 

Projekt Dedalus & Arianna jest poświęcony kwestiom informowania, konsultowania i partycypacji w 

Europejskich Radach Zakładowych (ERZ) i spółkach wielonarodowych. 

Celem seminarium było zapewnienie związkowcom wsparcia w budowaniu opartych na zaufaniu relacji 

nakierowanych raczej na tworzenie wartości niż bezpośrednie podejmowanie decyzji oraz w prowadzeniu 

komunikacji umożliwiającej skuteczną współpracę w wielu kontekstach i kulturach. 

Seminarium składało się z sześciu sesji (z których każda obejmowała szereg prezentacji i ćwiczeń 

prowadzonych przez delegatów z grup krajowych lub mieszanych) w kontekście zagrożeń dla dialogu 

społecznego na poziomie krajowym i ponadnarodowym powstałych po kryzysie finansowym z 2008 r. na 

skutek zmian w polityce rządowej dotyczących inwestycji w sektorze publicznym oraz dystrybucji finansów i 

władzy faworyzujących przedsiębiorców kosztem pracowników. 

Dodatkowym czynnikiem są ataki na prawa związkowe w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych oraz 

strajków w całym kontynencie. 

Podczas seminarium rozmawiano o zmieniającym się charakterze umów z ERZ i MRZ, braku spójności i 

harmonizacji pomiędzy zaangażowanymi związkami zawodowymi i rozbieżnymi procedurami stosowanymi w 

poszczególnych państwach. 

Skuteczna komunikacja jest uważana za kluczowy element wszystkich działań w tym kontekście, przy czym 

koncentrowano się raczej na metodach i stylach komunikacji niż na narzędziach. Skupiono się więc na 

budowaniu nadziei poprzez prezentację historii i przedstawienie ERZ w bardziej osobistym, a mniej 

spektakularnym – i przede wszystkim autentycznym – świetle. 

Poza powyższym, podczas seminarium przedstawiono prezentacje dotyczące praw i celów ERZ, objaśniając 

regulujące je "dublujące się" ścieżki oraz proponując działania, które związkowcy mogą podejmować, by 

poprawiać warunki pracowników dzięki lepszemu udostępnianiu informacji ponad granicami. 

Zajmowaliśmy się również zarządzaniem projektami w ramach ERZ i MRZ, w tym innowacjami, które mają 

poprawić jakość negocjacji zbiorowych na poziomie lokalnym na każdym temat, od urlopów rodzicielskich do 

inwestycji w badania i rozwój. 

 

Ocena indywidualna 



Burcin Bayazit, Unite 

Rzemieślnik/Technik Delphi Diesel System 

Interesujące tematy poruszone na 

seminarium: 

 Poprawa komunikacji pomiędzy 

przedstawicielami pracowników a członkami 

ERZ w korporacjach wielonarodowych 

 Utworzenie specjalnych związkowych 

narzędzi do celów szkolenia i komunikacji w 

ramach organów przedstawicielskich ERZ 

 Wzmacnianie i poprawa umiejętności 

członków ERZ w zakresie skutecznego 

przepływu informacji w spółce  

 Poprawa kontaktów i komunikacji wewnętrznej pomiędzy ERZ a związkami oraz przedstawicielami 

pracowników na poziomie spółki 

 Poszukiwanie nowych ścieżek poprawy systemu komunikacji ERZ poprzez wykorzystanie nowych 

technologii 

 Poprawa umiejętności w zakresie metodologii aktywnego uczenia się. 

Celem seminarium jest zapewnienie wskazówek w zakresie poszukiwania odpowiedzi na nowe wyzwania 

poprzez zaproszenie prelegentów, którzy mogą podzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami oraz 

omówić te kwestie z uczestnikami seminarium. 

Tłumaczenie seminarium ułatwiło komunikację pomiędzy prelegentami i uczestnikami pochodzącymi z Niemiec, 

Serbii, Hiszpanii, Rumunii, Polski i Wielkiej Brytanii. Część towarzyska stanowiła doskonałą okazję do 

lepszego poznania się w mniej formalnym otoczeniu. 

Uczestnicy reprezentowali szeroki przekrój organizacji z sektora prywatnego i wnieśli do spotkania cenną 

mieszankę doświadczeń i perspektyw. Również prelegenci wywodzili się z różnych środowisk i przedstawili 

publiczności różne doświadczenia praktyczne, wiedzę i poglądy, zarówno na poziomie międzynarodowej 

organizacji jak i krajowym. Dzięki temu uczestnicy uzyskali dobry ogląd i zrozumienie licznych perspektyw, 

które muszą zostać uwzględnione przy określaniu i wdrażaniu polityk nakierowanych na zachowanie miejsc 

pracy. 

Informacja zwrotna od uczestników potwierdziła, że seminarium spotkało się z bardzo dobrą oceną. 

Wykazała także palącą potrzebę prezentacji praktycznych rozwiązań oraz stworzenia dalszych możliwości 

do omówienia licznych problemów. 

Seminarium zostało zaplanowane w sposób ułatwiający uczestnikom zapoznanie się z poszczególnymi 

tematami, począwszy od znaczenia konkretnego kontekstu, poprzez identyfikację problemów wymagających 

rozwiązania, przewidywanego lub zakładanego wpływu polityk na organizacje i - w końcu – ich 

ostatecznego wdrożenia. W związku z tym przechodziliśmy od kwestii uwarunkowań zewnętrznych do 

czynników wewnętrznych i odwrotnie. Celem seminarium było omówienie problemów, zdefiniowanie wpływów 

zewnętrznych oraz omówienie możliwych podejść do tworzenia i wdrażania konkretnych rozwiązań.  

By zachęcić do dyskusji codziennie zaplanowano sesje wymiany praktycznych informacji dotyczące 

konkretnych tematów. Podczas tych sesji uczestnicy mogli omówić problemy w mniejszych grupach w oparciu o 

konkretne pytania i podzielić się z sobą przemyśleniami. 

 

 



Barry Hare, ASLEF  

Maszynista, GB Raifreight 

Uważam kurs za pouczający, poszerzyłem 

swoją wiedzę i zrozumienie własnej roli w 

ramach ERZ w spółce, w której pracuję. Rolą 

wszystkich członków ERZ jest wywieranie 

pozytywnego wpływu na proces budowania 

europejskiej tożsamości oraz wzmacniania 

solidarności pomiędzy pracownikami 

wszystkich państw w których działa spółka, w 

moim wypadku Euro Port. 

Kurs pokazał mi, jak rozwijać różne strategie i znajdować wspólne cele z różnymi związkowcami – w 

wypadku Euro Port sześcioma związkami francuskimi, dwoma związkami brytyjskimi oraz jednym obieralnym 

przedstawicielem pracowników (który nie jest związkowcem, co samo w sobie generuje problemy). 

Pracowaliśmy w różnych grupach nad rozwijaniem naszych umiejętności komunikacyjnych wykazując 

znaczenie celów komunikacyjnych, a także porażek w pozytywnej i aktywnej komunikacji z wszystkimi 

członkami zaangażowanymi w pracę ERZ. 

Szeroko omawialiśmy sposoby komunikowania informacji naszym członkom, pozytywne i negatywne strony 

różnych metod przekazywania naszym członkom niezbędnych danych, a także konieczność wykorzystania 

technologii zwracając uwagę na politykę mediów społecznościowych i korporacji prowadzących takie 

portale.  

Bariery językowe pokazują, że komunikacja z innymi związkami zawodowymi w ramach ERZ może być trudna 

i wiele przekazu może zagubić się w tłumaczeniu. To bardzo ważne, by członkowie ERZ pracowali z 

przedstawicielami związkowymi na poziomie lokalnym, oraz rozumieli ich problemy i przekazywali je na 

forum ERZ. 

 

 

Tracey Wainwright, Unison  

Doradca klienta,EDF 

Jestem delegatką EDF w ERZ już pięć lat i 

wydawało mi się, że dobrze wywiązuję się z 

tego zadania. Mając niewiele wskazówek i 

przeszkolenia starałam się radzić sobie jak 

najlepiej. Po uczestnictwie w seminarium w 

listopadzie 2015 r. zdałam sobie sprawę, że 

mogę poprawić swoje kompetencje w wielu 

obszarach.   

Uczestnicy seminarium posiadali różne 

doświadczenia, a część z nich dopiero 

zaczynała pracę w ERZ. Było to bardzo dobre doświadczenie dla wszystkich zaangażowanych.  

Szczególnie zainteresował mnie temat komunikacji i wiele wyniosłam z sesji poświęconych temu zagadnieniu. 

Pomogły mi one zrozumieć w jaki sposób należy dostosować treść, jak i metody przekazu informacji do moich 

kolegów. Takie kursy są niezwykle przydatne w zrozumieniu znaczenia ERZ i pomogły mi zdać sobie sprawę, 



jak mogę wykorzystywać swoją funkcję i pozyskiwane informacje, by zmaksymalizować korzyści dla 

pracowników. 

Kursy polecam wszystkim – długoletnim członkom ERZ, początkującym lub dopiero zainteresowanym 

zaangażowaniem się w działalność ERZ w firmie. Przekazana wiedza, informacje oraz porady są bezcenne i 

mogą tylko wzmocnić pozycję uczestnika, zwiększając jednocześnie jego satysfakcję z wykonywanej pracy. 

 

 

 

 

 

 

  



5. Strategia komunikacyjna opracowana w ramach projektu 

 

 

W epoce sieci 2.0 komunikacja coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, zarówno jako instrument 

rozpowszechniania treści, doświadczeń i wartości, jak i zbierania informacji, stymulowania dyskusji i 

uczestnictwa, oraz otrzymywania opinii zwrotnych na temat własnych działań. W praktyce, jeżeli w 

przeszłości komunikacja odbywała się w sposób jednostronny i miała formę informacji drukowanej, dziś ma 

charakter relacji i odbywa się z wykorzystaniem wielu kanałów: to proces nieustającej wymiany pomiędzy 

nieokreśloną liczbą uczestników komunikujących się z wykorzystaniem szerokiej gamy instrumentów i języków. 

Określono następujące cele strategii komunikacyjnej:  

 udostępnienie i upowszechnienie dobrych praktyk, 

 stworzenie narracji mówiącej o ERZ i potencjale drzemiącym w ponadnarodowych działaniach 

związkowych, 

 uwolnienie ERZ od reprezentacji technicznej, czy raczej biurokratycznej, na rzecz wyeksponowania 

czynnika ludzkiego za pośrednictwem odpowiedniej narracji. Stanowi to podstawę uzwiązkowienia ERZ, 

aktywnego uczestnictwa członków ERZ oraz wykorzystania procesów, które wnoszą przedstawiciele 

pracowników z różnych państw w znajomość wspólnej, spójnej, operacyjnej pracy.  

 

Taka strategia operacyjna obraca się wokół platformy internetowej www.unionsnetworksindacale.eu oraz 

strony Unions Network News na facebooku. Są to dwa instrumenty stworzone w celu sprowadzenia do 

wspólnego mianownika historii, doświadczeń oraz materiałów umożliwiających lepsze poznanie tematyki ERZ 

i europejskich doświadczeń związkowych, a także szersze informowanie opinii społecznej o naszej 

działalności. Informacje publikowane na stronie mają różny charakter. Po pierwsze znajdują się tam materiały 

techniczne wspomagające działalność, takie jak dyrektywy, podręczniki szkoleniowe CIGL Lombardia oraz jej 

międzynarodowych partnerów. Po drugie, publikujemy informacje ze świata, tworzone i rozpowszechniane w 

celu informowania oraz pogłębiania wiedzy na temat zainteresowania naszego związku wszystkim, co 

dotyczy pracowników na świecie.  

W końcu wiele miejsca przeznaczono na wywiady z delegatami do ERZ oraz związkowcami 

zaangażowanymi w działania na skalę europejską. Zbieranie tego typu historii oraz dobrych praktyk stanowi 

sposób tworzenia narracji o działalności związkowej w Europie, która wychodzi od doświadczeń i historii 

poszczególnych osób: jest to sposób na uczłowieczenie tego tematu i przedstawienie go w nowej 

perspektywie relacji międzyludzkich. Mamy tu do czynienia z tematami, które często są postrzegane przez 

obywateli jako odległe. Stąd też historie opowiedziane przez związkowców, poza wymianą dobrych 

praktyk, umożliwiają budowę retoryki wokół międzynarodowej działalności związkowej, która stawia nacisk 

na wysiłki, entuzjazm i pasję oraz przyczynia się do pogłębiania europejskiego wymiaru naszego 

codziennego życia.  

 

 

ZWIĄZKOWE SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE 

W tym kontekście w strategii komunikacyjnej wykorzystano różne kanały, instrumenty i języki, w tym w sposób 

eksperymentalny, mając na celu uwzględnienie wszystkich możliwości sieci. Z praktycznego punktu widzenia 

mowa tu o strategii komunikacyjnej, która odpowiada czterem zasadniczym wskazówkom. Wychodząc od 

tych założeń, strategia komunikacyjna stała się jednym z konkretnych celów projektu Dedalus & Arianna. 

http://www.unionsnetworksindacale.eu/


Komunikowanie się w sposób dotrzymujący kroku rozwojowi techniki stanowi ważne wyzwanie dla związków 

zawodowych, szczególnie w kontekście ponadnarodowym, gdzie tworzenie sieci i dzielenie się dobrymi 

praktykami z organizacjami reprezentującymi pracowników z innych krajów jest kwestią absolutnie 

priorytetową. 

 

Zaangażowanie 

To jedna z kardynalnych zasad. Z jednej strony utworzenie treści z wykorzystaniem różnych języków i 

instrumentów jest procesem koniecznym, a jednocześnie równie ważnym co bezpośrednie zaangażowanie 

aktorów działających w ramach sieci związkowej na europejską skalę. Z tej perspektywy, w szczególności w 

sieciach społecznościowych, możliwość rozpowszechniania treści szerokiej publiczności jest wzmacniania przez 

działalność aktywistów, którzy, dzięki udostępnianiu postów oraz interakcji z innymi użytkownikami, 

przyczyniają się do przekazywania informacji i wzmacniania ich cyrkulacji w sieci. Z tego powodu centralnym 

elementem strategii komunikacji jest tworzenie osobowości i utrzymywanie chęci zaangażowania ze strony 

poszczególnych pracowników aktywnych w ERZ, zapewniając im odpowiednie bodźce oraz instrumenty. W 

rzeczywistości zaangażowanie wynika również ze zrozumienia dynamiki sieci 2,0 i umiejętności wykorzystania 

w skuteczny sposób tych nowych kanałów komunikacji. Innymi słowy, jeżeli zaangażowanie jest dla nas 

kluczową wartością, jego budowanie oparte jest na szkoleniu. 

 

Narracja 

Zbieranie historii oraz dobrych praktyk od delegatów ERZ oraz związkowców zaangażowanych w działania 

międzynarodowe stanowi sposób tworzenia narracji o działalności związkowej w Europie, która wychodzi od 

doświadczeń i historii poszczególnych osób: jest to sposób na uczłowieczenie tego tematu i przedstawienie go 

w nowej perspektywie relacji międzyludzkich. Mamy tu do czynienia z tematami, które często są postrzegane 

przez obywateli jako odległe. Stąd też historie opowiedziane przez związkowców, poza wymianą dobrych 

praktyk, umożliwiają budowę retoryki wokół międzynarodowej działalności związkowej, która stawia nacisk 

na wysiłki, entuzjazm i pasję. W ten sposób przyczynia się także do przybliżenia wymiaru europejskiego w 

naszym codziennym życiu. 

W ramach inicjatyw podejmowanych podczas projektu zaprezentowano przypadki, z których niektóre 

posiadają wyjątkowy potencjał wynikający z narracji o nabytych doświadczeniach i praktykach.  

Mowa tu o wypadkach, kiedy ERZ odegrała rolę, która nie jest ograniczona do funkcji organu 

konsultacyjnego i niezwiązkowego. Omawiane przypadki dotyczyły wprowadzenia związków zawodowych 

oraz wykorzystania konfliktu ponadnarodowego dzięki inicjatywie komitatu o zmniejszonym składzie ERZ 

oraz wsparciu Federacji Europejskich Związków Zawodowych. 

Te dwa przypadki historii sukcesu pokazały, że również organy reprezentacji ponadnarodowej mogą 

posiadać inicjatywę, jeżeli są odpowiednio uzwiązkowione. To powinien być nasz priorytet, doskonale 

wpisujący się w szerszą strategię rozszerzania bazy związkowej. 

 

Tempo i stylu życia 

Jeżeli nowoczesność narzuciła nam szybkie tempo życia i spazmatyczne korzystanie z sieci, komunikacja nie 

może nie dostosować się do tych zmian. Pomyślmy, że w samych Włoszech 40 mln osób korzysta z internetu. 

Każda z nich spędza miesięcznie 44 godziny i 43 minuty online, z czego 70% za pośrednictwem telefonu. W 

tym kontekście portale społecznościowe wyróżniają się jeśli chodzi o czas użytkowania. 

Przechwycenie tego ogromnego przepływu użytkowników oznacza, bez porzucania obszarów komunikacji 

tradycyjnej, skoncentrowanie wysiłków w sieci na rozwijaniu kanałów odpowiednich dla wymagań 



konkretnych osób. Mowa tu o kwestiach, które wskazują na znaczenie obecności w mediach społecznościowych 

oraz stworzenia, poza tradycyjną stroną internetową, jej mobilnej wersji. 

 

 

Zróżnicowanie grupy docelowej 

Zaangażowanie użytkowników mających różne interesy i doświadczenia osobiste ma dla nas priorytetowe 

znaczenie. Projekt Dedalus & Arianna ma na celu zapewnienie informacji i instrumentów wsparcia dla 

przedstawicieli pracujących w ERZ oraz, ogólniej, działań związkowych prowadzonych na skalę europejską, 

nie zaniedbując portali społecznościowych i świata internetu. Należy więc stworzyć strategię komunikacyjną, 

w której rozróżnia się pomiędzy treściami oferującymi szczegółową wiedzę oraz informacjami podstawowymi 

o roli ERZ i ogólniej prawach pracowniczych na świecie. 

  



Wnioski 

 

Krótkie posumowanie tego raportu z działalności rozpoczyna się od komentarza na temat doświadczeń w 

pracy nad projektem przygotowanego przez działaczy z czarnogórskiego związku USSCG.  

Podejście i analiza organizacji europejskiej wywodzącej się z państwa, które nie jest członkiem EU, jest 

bardzo ubogacającym doświadczeniem, gdyż prezentuje szczególną perspektywę, uwzględniającą specyfikę 

osób mieszkających w państwie, w którym działają spółki ponadnarodowe i współpracujących z podmiotami 

z UE, gdzie reprezentacja pracownicza na poziomie ponadnarodowym jest uznawana za prawo, jednakże 

nie posiadających możliwości pełnego korzystania z tego prawa z racji braku członkowstwa w Unii 

Europejskiej.  

 

Ocena projektu przez czarnogórski związek USSCG: 

 

Przyszłe kierunki działania po 
zakończeniu projektu 
Dedalus&Arianna 

 

Po krajowym spotkaniu, które odbyło się w 
ramach tego projektu, wykrystalizowały się 
przyszłe kierunku rozwoju idei Europejskiej 
Rady Zakładowej (ERZ) w Czarnogórze. 
Widad, że związki zawodowe i ich 
przedstawiciele nadal nie są w pełni 

przygotowani na tę ideę, a co jeszcze 
ciekawsze pracodawcy również. W tej 
sytuacji, ta ani podobne instytucje nie będą 

ujęte w Kodeksie pracy (ZoR), który ma 
wejśd w życie w 2017 roku, a którego draft 
został już przedłożony partnerom 

społecznym. Uważamy to za szczególną okazję do tego, by większośd związków zawodowych 
i przedstawicieli związkowych mogła zapoznad się z praktycznymi szczegółami tej instytucji i żeby 
poprzez wymianę opinii z przedstawicielami, którzy mają doświadczenie z ERZ i po przez wzajemny 
konstruktywny dialog opracowad ramy, w których będzie ta instytucja działała w najlepszy możliwy 
sposób z naszymi przepisami i naszą tradycją związkową. Jest to niezbędna droga, ponieważ rady 
zakładowe i europejskie rady zakładowe są w naszym otoczeniu związkowym znane jako nielojalna 
konkurencja i jako jeden z mechanizmów pracodawców do zmniejszania praw związków 

zawodowych i tym samym również praw pracowniczych (tutaj można zauważyd, że w naszym 
otoczeniu związki zawodowe traktowane są jako jedyny mechanizm zachowania praw 
pracowniczych). Niestety, znaczny nacisk na poufnośd pracy w ramach Rad Zakładowych i ERZ 
w określonej mierze uniemożliwia inną percepcję tej instytucji. 

Z drugiej strony w naszych przepisach istnieją punkty prawne, które obejmują informowanie 
i konsultowanie pracowników. Oczywiście, tradycyjnie chodzi o informowanie i konsultowanie 
z przedstawicielami związkowymi. Wyzwania i okazje, które stoją przed nami są domeną bardziej 
restrykcyjnego stosowania już istniejących przepisów, jak również ich rozszerzenia o prawa udziału 
w podejmowaniu decyzji. Również sposób wyboru przedstawicieli pracowników i związków 



zawodowych nie jest określony w ani jednej ustawie ani w aktach niższego rzędu, które dotyczą 
praw pracowniczych i dlatego może byd różnie interpretowany. Jednym z kierunków działania 

grupy roboczej jest to, żeby zostało to włączone do nowego ZoR. W tym kontekście takie projekty 
są dla nas bardzo ważne, ponieważ zapoznajemy się z potencjalnymi pomysłami i sposobami na 
osiągnięcie wymaganego poziomu. W konkretnym projekcie zauważyliśmy, że wiele jeszcze 
możemy zrobid również z alternatywnym, ale także z o wiele bardziej skutecznym podejściem, 
wykorzystując sieci społecznościowe. Dla czarnogórskich warunków, gdzie wyzwaniem są zasoby, 
które profesjonalnie zajmowałyby się ruchem związkowym i gdzie sieci społecznościowe są bardzo 
mocno podkreślone, szczególnie w segmencie młodszych osób, to podejście może byd bardzo 
ważne, w szczególności ze względu na skutecznośd. 

Mimo to głównym kierunkiem naszego działania w dalszej pracy, dotyczącej tego tematu, jest 
uruchomienie inicjatywy mającej na celu znalezienie i połączenie przedstawicieli ERZ w 
korporacjach wielonarodowych z filiami w Czarnogórze, z ich przedstawicielami związków 
zawodowych i próba uruchomienia dialogu między nimi. Uważamy, że dzięki temu w najlepszy 

możliwy sposób umożliwimy dobre zrozumienie tej instytucji, jak również jej zalet i wad. 

 

 

 

Łączenie różnych doświadczeń, by wypracować zdolność wspólnego działania to wartość, którą mogą wnieść 

zarówno ERZ, jak i międzynarodowa koordynacja działalności związkowej. Wytyczanie nowych granic w 

relacjach pomiędzy pracodawcami i pracownikami ma coraz bardziej europejski wymiar, co stawia związki 

przed ciągłymi wyzwaniami dotyczącymi łączenia wysiłków na rzecz ochrony pracowników, także poprzez 

kontakty pomiędzy różnymi państwami, tworzenie wspólnych organów reprezentacji i prezentowanie 

wspólnych postulatów. Również w tym kontekście, mając na względzie dyrektywy europejskie oraz prawo do 

informacji i konsultacji przyznane ERZ, zadaniem związków zawodowych oraz ich działaczy jest nieustannie 

starać się podnosić poprzeczkę i poszerzać swoją legitymację oraz zasięg działania w zakresie praktyki 

reprezentacji i ochrony interesów pracowników europejskich. 

Nie można dziś uniknąć konieczności zwracania ciągłej uwagi na to, co dzieje się w innych krajach oraz, 

przede wszystkim, analizowania tych faktów w kontekście wyzwań, które czekają na nas w kraju. Spotkania, 

tworzenie wspólnych podstaw, poszukiwanie wspólnych sposobów interwencji, tworzy kulturę europejską w 

miejscach pracy. 

Poczynając od dobrych praktyk przedstawianych przez delegatów, konieczne jest wzmacnianie umiejętności 

związkowców w zakresie projektowania innowacyjnych działań związkowych oraz zapewniania niezbędnego 

wsparcia naszym działaczom, którzy wykonują takie zadania.  

Te działania musza mieć jeden cel: naukę wykorzystywania ERZ i tworzenia w jej ramach środowiska dla 

działalności związkowej, by uzyskiwać wyniki i pozytywne skutki na poziomie lokalnym. 

Ze strategicznego punktu widzenia priorytetowe znaczenie ma zwiększenie liczby ERZ i rozwój działalności 

związkowej poprzez koordynację działań z organizacjami z innych państw, które prowadzą działalność 

związkową w tej samej korporacji. Perspektywa ERZ musi odzwierciedlać możliwie najszerszy przekrój spółek, 

będąc czynnikiem przyczyniającym się do budowania wspólnej wizji europejskiego ruchu związkowego. 

Należy zacząć od prac nad budowaniem wiedzy o strukturach naszych korporacji, równolegle pracując nad 

nieustanną aktualizacją sieci kontaktów, która musi być coraz bogatsza, uwzględniając członków ERZ, 

delegatów z zakładów lokalnych korporacji, w których działa ERZ i w których rada mogłaby zostać 

powołana, oraz działaczy związkowych zajmujących się kwestiami współpracy międzynarodowych. 



Taka sieć musi mieć charakter ponadnarodowy, a członkowie ERZ odgrywają główną rolę w tworzeniu więzi 

pomiędzy pracownikami firm z różnych państw. Nie można jednakże pominąć tu organizacji regionalnych, 

gdyż ich struktury muszą uczestniczyć w tych procesach zapewniając wsparcie w strategicznej działalności 

związkowej o charakterze politycznym. Niezbędna jest tu większa spójność pomiędzy pracownikami z 

różnych państw, ale także pomiędzy różnymi organizacjami związkowymi. W szczególności należy zwracać 

uwagę na relacje z innymi organizacjami, zachowując się solidarnie wobec organizacji słabszych i 

mniejszych. Solidarność musi mieć charakter operacyjny i nakierowany na współpracę i koordynację pod 

wspólnym parasolem europejskich organizacji związkowych. Proces ten rozpoczyna się od wzajemnego 

zrozumienia, znalezienia wspólnego języka i treści, które umożliwią nam określenie wspólnych punktów 

odniesienia i stawienia czoła różnicom w konstruktywny sposób, który umożliwia zbudowanie wspólnej kultury 

związkowej.  

W tym sensie należy podejmować starania na rzecz tworzenia stabilnych praktyk czy nawet technik 

umożliwiających osiąganie tych celów. 

Działalność ponadnarodowa i lokalna to dwie strony tego samego medalu, które w wypadku koncernów 

ponadnarodowych nie mogą być rozpatrywane odrębnie. Dlatego pierwszym krokiem jest wzmocnienie więzi 

i interakcji pomiędzy działalnością delegatów związkowych w miejscach pracy i członami ERZ. Wymaga to z 

jednej strony refleksji, a z drugiej małej rewolucji kulturowej, która spowoduje uwzględnienie kwestii 

omawianych przez ERZ w działaniach prowadzonych przez przedstawicieli lokalnych. Trzeba koncentrować 

się na działaniach i nie ograniczać się jedynie do ustalenia priorytetów, a przede wszystkim pozyskać wiedzę 

i know-how, a potem dzielić się nimi, by znaleźć odpowiedź na pytanie „jak” taka działalność ma wyglądać 

w praktyce. 

Organizacje pracownicze posiadają bogate dziedzictwo doświadczeń w tym zakresie – wyzwanie polega 

na umieszczeniu ich w nowym kontekście. Osoby, które odchodzą z ERZ lub też ze spółki z racji utraty miejsca 

pracy, zmiany miejsca pracy lub odejścia na emeryturę, nie mogą zaprzestać działalności związkowej i 

stanowią ważny punkt odniesienia i element cennych zasobów ludzkich. 

Wydaje się, że nastroje dotyczące ERZ znacznie się poprawiły. Delegaci mają większą świadomość 

potencjału, który drzemie w tej formie reprezentacji, jej przydatności dla rozwijania systemu relacji między 

pracodawcami a pracownikami, nie tylko na poziomie międzynarodowym, ale i krajowym.  

Jest to bardzo pozytywny sygnał, również ze względu na fakt, że towarzyszy mu nieustanna świadomość 

konieczności nabywania nowej wiedzy, instrumentów i aktualizowania strategii polityczno-związkowej w 

perspektywie europejskiego ruchu związkowego. Liczni działacze zaangażowani w działalność ERZ sami w 

sobie są dowodem na to, że europejski ruch związkowy to już rzeczywistość, również z perspektywy 

organizacji pracowniczych. Sama możliwość rozmowy z przedstawicielami i działaczami z innych państw 

niezwykle ubogaca i oferuje możliwości wzajemnej wymiany doświadczeń. 

Praktyczna realizacja postulatu europejskiego ruchu związkowego ma priorytetowe znaczenie. Zadanie, 

które przed nami stoi to poszukiwanie i rozwijanie sposobu na aktywną działalność w różnym otoczeniu.  

Europejski ruch związkowy przyczynia się do poprawienia spójności w Unii Europejskiej i nie jest tu jedną z 

licznych opcji – nie ma dla niego żadnej strategicznej alternatywy. 

  



Podziękowania 

 

 

Niniejszy raport końcowy jest efektem wspólnej pracy działaczy związkowych pochodzących z różnych miejsc 

i pełniących różne funkcje. Był to długotrwały proces obejmujący dyskusje i wymianę doświadczeń, która nas 

niezmiernie ubogaciła zarówno w kontekście naszych zadań związkowych jak i na poziomie ludzkim, jako 

obywateli Europy. W związku z tym nie sposób nawet wymienić z nazwiska wszystkich, którym należą się 

podziękowania za ich cenny wkład. Publikujemy więc po prostu to zdjęcie, które doskonale ilustruje sens 

naszej wspólnej pracy. 

 

 

 


