
 
 
 
 
 
 

Wewnętrzna procedura negocjacyjna na szczeblu 
przedsiębiorstw międzynarodowych / ponadgranicznych 

 
PREAMBUŁA 
 
Dyrektywa 94/45 i dyrektywa przekształcona 09/38 nakłada na wszystkie przedsiębiorstwa 
zatrudniające w EOG ponad 1000 osób oraz powyżej 150 osób w co najmniej dwóch różnych państwach 
członkowskich odpowiedzialność za ustanowienie europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania i 
konsultowania się z pracownikami.  

1. WSTĘP 

Negocjacje zbiorowe stanowią podstawową kompetencję krajowych związków zawodowych oraz ich 
lokalnych przedstawicieli, w oparciu o prawodawstwo krajowe oraz różne praktyki obowiązujące w 
poszczególnych krajach. Zważywszy na fakt, iż odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na 
związkach zawodowych, ERZ nie posiadają mandatu do prowadzenia negocjacji zbiorowych i nie 
powinny stawać się partnerami dyrekcji przedsiębiorstw odnośnie do tychże kwestii. Zakres 
negocjacji zbiorowych nie jest jednak jasno określony. W interesie EFBWW/FETBB oraz jej 
członków leży zapewnienie pełnego zaangażowania związków zawodowych we wszystkie 
potencjalne procesy negocjacji, również na szczeblu europejskim. 

W niektórych przypadkach umowa między kierownictwem przedsiębiorstwa i związkami zawodowymi 
na szczeblu europejskim wydaje się być najbardziej praktycznym rozwiązaniem. Członkowie 
EFBWW/FETBB działający w przedsiębiorstwie mogliby wówczas zdecydować się na odegranie 
aktywnej roli w procedurze koordynowanej przez EFBWW/FETBB. Sytuacja taka różni się od 
sytuacji przewidzianej w statucie, zgodnie z którym Komitet Wykonawczy, większością dwóch 
trzecich głosów, może podjąć decyzję o udzieleniu EFBWW/FETBB mandatu negocjacyjnego 
dotyczącego europejskiej umowy ramowej.  

W przypadku przedsiębiorstw europejskich istnieją trzy zasadnicze problemy: 

• Umowy przedsiębiorstw europejskich nie posiadają obecnie żadnych ram prawnych, co oznacza, 
że każda umowa musi być też negocjowana i wdrażana na szczeblu krajowym, zgodnie z 
systemem oraz tradycjami danego państwa. 

• Związkom zawodowym na szczeblu przedsiębiorstwa europejskiego nie zapewnia się żadnej roli.  
• Nie istnieje żadna procedura wewnętrzna odnośnie do mandatów i oceny tychże umów w 

EFBWW/FETBB. 

Niemniej jednak, nawet jeśli na szczeblu europejskim nie ma jeszcze żadnych ram prawnych 
uczestnictwa związków zawodowych w negocjacjach prowadzonych na poziomie przedsiębiorstw 
europejskich, EFBWW/FETBB może promować i zachęcać związki do włączania się w te działania. 
Dlatego też EFBWW/FETBB musi opracować własne wytyczne i procedury wewnętrzne z myślą o 
przypadkach, w których będzie zaangażowana w proces negocjacji. Niniejsze wytyczne muszą 
zawierać informacje o sposobie organizowania negocjacji w przedsiębiorstwach europejskich, z 
uwzględnieniem różnych praktyk krajowych, faktu, iż dwa przedsiębiorstwa nie są nigdy 
identyczne oraz problemu wdrażania. Zawsze będą zatem stosowane indywidualne praktyki, 
jednak opierałyby się one na określonej ilości elementów ogólnych. Istotne, co należy odnotować, 



to fakt, iż każda umowa zawarta na szczeblu europejskim powinna zawierać klauzulę wyłączającą 
możliwość wprowadzenia przepisów mniej korzystnych w stosunku do istniejących obecnie.  

 

2. PROCEDURA NEGOCJACYJNA W PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH 

 
EFBWW/FETBB stosuje niniejszą procedurę tylko w sytuacjach, w których sama jest włączona w 
negocjacje oraz gdy obie strony zgłaszają jasny zamiar i zaangażowanie na rzecz zawarcia umowy. 
Procedura ta nie ma zastosowania do procesów informowania i konsultacji obowiązujących już na 
szczeblu ERZ. De facto niniejsza procedura wskazuje po prostu struktury i tryb, zgodnie z którym należy 
postępować, ale nie przedstawia żadnych informacji odnośnie do tematów czy treści negocjacji. Jeżeli 
przedsiębiorstwo oświadczy, iż zamierza rozpocząć negocjacje, lub wolę taką wyrazi ERZ czy 
działające w przedsiębiorstwie związki zawodowe, należy przestrzegać niniejszej procedury: 

1. Informacje wstępne i procedura konsultacji 

a. Przed podjęciem jakichkolwiek negocjacji pomiędzy kierownictwem i ERZ, koordynator 
EFBWW/FETBB musi skonsultować się Sekretariatem EFBWW/FETBB w kwestii 
proponowanych tematów negocjacji. Zorganizowany zostaje pełen cykl informacyjno-
konsultacyjny z udziałem związków zawodowych obecnych w przedsiębiorstwie, koordynatora 
EFBWW/FETBB, prezydium ERZ i ERZ. Zaangażowane związki muszą zgodzić się co do 
rozpoczęcia negocjacji - najlepiej w sposób jednomyślny. W przypadku braku jednomyślności 
decyzja musi zostać podjęta większością co najmniej dwóch trzecich głosów w każdym z 
zaangażowanych krajów. Niemniej jednak, kraj reprezentujący nie więcej niż 5% ogólnej 
europejskiej siły roboczej nie może zablokować decyzji o podjęciu negocjacji. Decyzja 
zapada zgodnie z praktykami i tradycjami krajowymi (EFBWW/FETBB prosi jednak, aby 
zrzeszone organizacje wyjaśniły i poinformowały ją o metodach podejmowania tego typu 
decyzji stosowanych w każdym państwie). 

 
b. Jednocześnie koordynator EFBWW/FETBB informuje Sekretariat EFBWW/FETBB o 

rozpoczęciu niniejszego procesu. 

2. Decyzje o udzieleniu mandatu negocjacyjnego zapadają indywidualnie. Mandat przyznają 
zaangażowane związki zawodowe. Preferowana jest w tym względzie jednomyślność. W 
przypadku niemożności uzyskania jednomyślności, decyzja (zgodnie z krajowymi praktykami i 
tradycjami) powinna zostać podjęta większością co najmniej dwóch trzecich głosów w każdym z 
zaangażowanych krajów. Niemniej jednak, kraj reprezentujący nie więcej niż 5% ogólnej 
europejskiej siły roboczej nie może zablokować decyzji o podjęciu negocjacji. 

 Mandat powinien zawierać: 

a. Konkretne tematy, punkty widzenia, polityki, czyli zajęte stanowisko; 
b. Sposób organizacji procesu negocjacji, a także pełny skład zespołu negocjacyjnego/kontroli; 
c. Klauzulę wyłączającą możliwość wprowadzenia przepisów mniej korzystnych w stosunku do 

istniejących obecnie: wdrożenie niniejszej umowy nie stanowi w żadnym wypadku słusznego 
uzasadnienia dla ograniczenia szczebla czy legalności negocjacji zbiorowych na poziomie 
lokalnym lub krajowym między uznanymi związkami zawodowymi i pracodawcami, w 
poszczególnych krajach.  

Należy przedstawić konkretną propozycję dotyczącą osób prowadzących negocjacje z 
kierownictwem w imieniu całego zespołu negocjacyjnego. W skład grupy negocjatorów musi wejść 
co najmniej jeden przedstawiciel EFBWW/FETBB oraz przedstawiciele zaangażowanych 
związków zawodowych, z których jeden prowadzi negocjacje. Wśród negocjatorów powinni 
znaleźć się członkowie związków zawodowych ERZ i/lub prezydium ERZ.  



Mandat zostanie zredagowany przez kolegę reprezentującego EFBWW/FETBB (koordynatora 
EFBWW/FETBB) i przesłany związkom zawodowym z prośbą o przedstawienie uwag i poprawek, 
po czym zostanie rozesłany do zatwierdzenia.   

Celem negocjacji jest podpisanie umowy.  

 W przypadku zaangażowania innych Federacji Europejskich celem będzie uzyskanie wspólnej umowy.  

 

 

 

3. Sekretariat EFBWW/FETBB informuje Komitet Wykonawczy, zainteresowane komitety 
polityczne i zaangażowane związki zawodowe o przebiegu negocjacji.  

4. Negocjujący przedstawiają projekt umowy całemu zespołowi negocjacyjnemu celem dokonania jego 
oceny. Niniejszy projekt umowy zatwierdzają zaangażowane związki zawodowe, najlepiej w sposób 
jednomyślny. W przypadku braku jednomyślności decyzja musi zostać podjęta większością 
co najmniej dwóch trzecich głosów w każdym z zaangażowanych krajów. Odnośny proces 
decyzyjny jest zgodny z krajowymi praktykami i tradycjami.   

5. EFBWW/FETBB, reprezentowana przez Sekretarza Generalnego lub jakąkolwiek inną osobę, 
której Sekretarz udzielił pełnomocnictwa, podpisuje umowę w imieniu związków zawodowych 
działających w przedsiębiorstwie w momencie podpisania umowy. EFBWW/FETBB zastrzega 
sobie prawo do nieuznania umów o zasięgu europejskim podpisanych przez kierownictwo 
przedsiębiorstwa i niereprezentatywnego partnera (niereprezentatywnych partnerów).  

6. Wszystkie zaangażowane związki zawodowe wyrażają zgodę na wdrożenie podpisanej umowy. 
Umowa jest wdrażana zgodnie z praktykami krajowymi, ramami prawnymi i systemem układów 
zbiorowych w danych państwach. 

7. Pełne informacje na temat każdej podpisanej umowy są przekazywane do Komitetu Wykonawczego 
oraz do wszystkich zainteresowanych komitetów politycznych.  
  

8. ERZ oraz jej koordynator kontrolują wdrażanie i realizację umowy.  
 


