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Tytu³em wstêpu
Europejskie rady zak³adowe (ERZ) s¹ jednym z najwa¿niejszych osi gniêæ Unii Europejskiej na drodze do nadania wspólnotowego wymiaru zbiorowym stosunkom pracy. Dyrektywa Rady 94/45/WE z dnia 22 wrzeœnia 1994
r., zapewniaj¹ca prawo do informacji i przeprowadzania konsultacji w przedsiêbiorstwach o zasiêgu wspólnotowym, by³a pierwsz¹ ca³oœciow¹ prób¹ wkroczenia przez prawodawcê unijnego na pole zagwarantowane dotychczas dla
ustawodawstw krajowych. Nie by³o zreszt¹ innego wyjœcia. Postêpuj¹ce procesy integracji ekonomicznej wewn¹trz UE oraz socjalne reperkusje procesów
globalizacyjnych sprawi³y, ¿e potrzeba uregulowania zasad funkcjonowania
przedstawicielstw pracowniczych w przedsiêbiorstwach wspólnotowych sta³a siê koniecznoœci¹. Choæ zaproponowany przez Komisjê Europejsk konsensus nie satysfakcjonowa³ w pe³ni ani pracodawców ani zwi¹zków zawodowych, efekty tej inicjatywy s¹ bezdyskusyjne. W 10 lat po wejœciu w ¿ycie dyrektywy istnieje ju¿ ponad 770 ERZ, reprezentuj¹cych interesy blisko 12 milionów europejskich pracowników i podejmowane s¹ negocjacje w kolejnych
korporacjach ponadnarodowych.
Z punktu widzenia naszego kraju interesuj¹cy jest fakt, ¿e problematyka
ERZ sta³a siê bliska zwi¹zkom zawodowym na d³ugo przed formalnym przyst pieniem Polski do Unii Europejskiej. Pierwsi przedstawiciele polskich pracowników, zatrudnionych w filiach przedsiêbiorstw wspólnotowych, zostali
zaproszeni do ponadnarodowych gremiów konsultacyjnych ju¿ w 1995 r. Proces ten stopniowo siê rozwija³, by przybraæ na sile po 1 maja 2004 r. Obecnie
polscy pracownicy reprezentowani s¹ w oko³o 130 europejskich cia³ach informacyjno-konsultacyjnych. A nie jest to nawet jedna trzecia potencjalnego
uczestnictwa. Warto podkreœliæ, ¿e polscy zwi¹zkowcy s¹ niejednokrotnie inicjatorami negocjacji prowadz¹cych do powstawania nowych ERZ.
W dniu 5 kwietnia 2002 r. przyjêta zosta³a polska ustawa o europejskich
radach zak³adowych. Mo¿na mieæ uczucie niedosytu, gdy¿ pomimo faktu, ¿e
niektóre krajowe firmy, na skutek dynamicznego rozwoju umiêdzynarodowi³y
siê w stopniu, który umo¿liwia skorzystanie z jej zapisów, wci¹¿ jeszcze nie
dosz³o do utworzenia takiej rady w oparciu o polskie prawo. Wydaje si , jednak, ¿e ten dzieñ jest ju¿ blisko. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e czêœæ przepisów
ustawy ma zastosowanie w sytuacji tworzenia ERZ na prawie obcym.
5

Jak wynika z powy¿szych rozwa¿añ przygotowanie komentarza do ustawy o ERZ jest jak najbardziej po¿¹dane. Ten akt prawny dotyczy bowiem materii ¿ywo obecnej w polskich zbiorowych stosunkach pracy. Zainteresowanie
t¹ tematyk¹, wyra¿ane m.in. w zapytaniach kierowanych do Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” stanowi³o bezpoœredni¹ inspiracjê do opracowania niniejszej publikacji. Komentarz zosta³ przygotowany
przez pracowników Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego. Do obszaru ich zainteresowañ naukowych nale¿y w szczególnoœci problematyka zbiorowego prawa pracy. Z racji swojej wspó³pracy z NSZZ „Solidarnoœæ” autorzy mieli mo¿liwoœæ nabycia doœwiadczeñ zwi¹zanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania europejskich rad zak³adowych. Byli tak¿e
konsultantami zwi¹zku w kwestiach, dotycz¹cych procesu wdra¿ania do polskiego porz¹dku prawnego dyrektyw 94/45/WE, 2001/86/WE oraz 2002/14/
WE. Prezentowane opracowanie mo¿e byæ u¿ytecznym Ÿród³em wiedzy dla szerokiego spektrum czytelników- w tym naukowców, zajmuj¹cych siê problematyk¹ europejskiego prawa pracy, pracodawców oraz dzia³aczy zwi¹zkowych,
zaanga¿owanych na co dzieñ w prowadzenie dialogu w korporacjach ponadnarodowych.
Jest to w³aœciwe miejsce, by podziêkowaæ Fundacji im. Friedricha Eberta - przedstawicielstwo w Polsce, której zaanga¿owanie przyczyni³o siê do
tego, ¿e publikacja ta ujrza³a œwiat³o dzienne.
Gdañsk, listopad 2006 r.
S³awomir Adamczyk
Biuro Eksperckie
KK NSZZ „Solidarnoœæ”
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Wprowadzenie
I.

Geneza dyrektywy 94/45/WE
o europejskich radach zak³adowych

1. Konsekwencj¹ procesu zacieœniania wspó³pracy gospodarczej i politycznej w Europie Zachodniej, zapocz¹tkowanego tu¿ po zakoñczeniu
II wojny œwiatowej, by³y daleko id¹ce zmiany w wielu ró¿nych sferach
¿ycia spo³ecznego. Pocz¹tkowo dzia³ania integracyjne dotyczy³y niemal
wy³¹cznie kwestii gospodarczych, pocz¹tkowo zreszt¹ ograniczone by³y
tylko do wybranych ga³êzi przemys³u (wydobycie, handel i przetwórstwo
wêgla, rud ¿elaza, z³omu i stali), a ich najwa¿niejszym celem by³o stworzenie wspólnego rynku, obejmuj¹cego obszary pañstw, które od 1952 r.
tworzy³y Europejsk¹ Wspólnotê Wêgla i Stali, a potem od 1958 r. pozosta³e dwie Wspólnoty - Europejsk¹ Wspólnotê Energii Atomowej i Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹.
Najwa¿niejszym elementem integracji by³o nie tylko ujednolicenie
polityki gospodarczej poszczególnych pañstw, ale tak¿e liberalizacja obrotu miêdzy tymi pañstwami przejawiaj¹ca siê m. in. w znoszeniu barier,
g³ównie fiskalnych, biurokratycznych i administracyjnych, utrudniaj¹cych
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej i wymianê miêdzynarodow¹ w
ramach Wspólnot. Omawiane zjawiska w po³¹czeniu z procesem kszta³towania siê rynku o charakterze globalnym, przyczyni³y siê tak¿e do zmian
m. in. w zakresie rozmiaru i form organizacyjnych prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Na szersz¹ skalê rozpoczê³y siê procesy ³¹czenia i
przejmowania przedsiêbiorstw, w tym fuzji transgranicznych, podejmowania wspólnych przedsiêwziêæ, a co za tym idzie „umiêdzynarodowienie” poszczególnych korporacji. Na znaczeniu zaczê³y wiêc zyskiwaæ
koncerny (niekiedy tak¿e mniejsze przedsiêbiorstwa) o wymiarze transgranicznym, regionalnym czy nawet globalnym. Specyfika funkcjono7
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wania takich podmiotów, a zw³aszcza ozmach ich dzia³alnoœci o az lokalizacja centrów decyzyjnych z dala od kontrolowanych i zarz¹dzanych
przez nie oœrodków, zrodzi³y pytanie o rolê, pozycjê i uprawnienia za³óg
zak³adów pracy wchodz¹cych co prawda w sk³ad jednego organizmu,
lecz umiejscowionych w ró¿nych pañstwach. Koniecznym sta³o siê ustanowienie mechanizmu zapewniaj¹cego jak¹œ ³¹cznoœæ miêdzy rzeczywistym decydentem a za³ogami zak³adów, tym bardziej, ¿e systemy inforowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji, przewidziane
czêsto w ustawodawstwie krajowym poszczególnych pañstw, nie by³y co oczywiste - dostosowane do ponadnarodowej struktury pracodawców. Ra¿¹cy stawa³ siê zw³aszcza rozdŸwiêk pomiêdzy prawnym i faktycznym statusem przedstawicieli reprezentuj¹cych interesy pracownicze, których uprawnienia zamyka³y siê przecie¿ w obszarze pañstwa ich
dzia³ania. W efekcie stan ten rodzi³ obawy co do mo¿liwej dyferencjacji
standardów stosowanych w poszczególnych czêœciach koncernu i nierównego traktowania pracowników. Aby unikn¹æ omawianych niebezpieczeñstw konieczne sta³o siê zagwarantowanie pracownikom co najniej prawa do informacji oraz do wyra¿ania swoich opinii w sprawach
dotycz¹cych ca³oœci przedsiêbiorstwa.
Dlatego spoœród zagadnieñ odnosz¹cych siê do tzw. zbiorowych
stosunków pracy to w³aœnie kwestia zapewnienia prawa do informacji i
przeprowadzania konsultacji w przedsiêbiorstwach o zasiêgu wspólnotowym doczeka³a siê jako pierwsza kompleksowego unormowania.
2. Dyrektywa Rady 94/45/WE z dnia 22 wrzeœnia 1994 r. w sprawie
ustanowienia Europejskiej Rady Zak³adowej lub trybu informowania i
konsultowania pracowników w przedsiêbiorstwach lub w grupach przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym (Dz.U.UE.L.94.254.64, edycja polska Dz. U.UE Wyd. specjalne 05/2/232, zwana dalej „dyrektyw¹ 94/45”
lub „dyrektyw¹”) by³a - jak wy¿ej wspomniano - pierwszym aktem prawny Wspólnot poœwiêconym w ca³oœci zagadnieniu z zakresu zbiorowego prawa pracy (przedstawicielstwa za³óg w przedsiêbiorstwach dzia³aj¹cych w wiêcej ni¿ jednym pañstwie Wspólnoty). We wczeœniejszym
okresie kwestie dotycz¹ce reprezentacji pracowników regulowane by³y
wy³¹cznie fragmentarycznie w odniesieniu do poszczególnych zagadnieñ
8
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szczegó³ow ch, np. zwolnieñ g upow ch (d ekt wa Rad 98/59 z dnia
20.07.1998 r. w sprawie zbli¿ania ustawodawstw Pañstw Cz³onkowskich
odnosz¹cych siê do zwolnieñ grupowych, Dz.U.UE.L.98/225/16, Dz. U.
UE Wyd. specjalne 2005/3/327) czy transferu przedsiêbiorstw (dyrektywa Rady 2001/23 z dnia 12.03.2001 r. w sprawie zbli¿ania ustawodawstw
Pañstw Cz³onkowskich odnosz¹cych siê do ochrony praw pracowniczych
w przypadku przejêcia przedsiêbiorstw, zak³adów lub czêœci przedsiêbiorstw lub zak³adów, Dz.U.UE.L.01/82/16, Dz. U. UE Wyd. specjalne
2005/4/98), przy czym nigdy nie wykracza³y one poza wymiar krajowy.
Obecnie w zakresie regulacji zbiorowych stosunków pracy prawo
wspólnotowe obejmuje ju¿ tak¿e inne sfery, w tym prawo pracowników
do informacji i konsultacji na poziomie krajowym (dyrektywa 2002/14/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 11 marca
2002 r. ustanawiaj¹c¹ ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, Dz.U.
UE. L. 2002/80/29, Dz.U. UE Wyd. specjalne 2005/4/219) czy uczestnictwo pracowników w spó³ce i spó³dzielni europejskiej (dyrektywa Rady
2001/86 z dnia z dnia 8 paŸdziernika 2001 r. uzupe³niaj¹ca statut spó³ki
europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników, Dz.U.UE.L.01/
294/22, Dz.U.UE Wyd. specjalne 2006/4/272 i dyrektywa Rady 2003/72
z dnia 22 lipca 2003 r. uzupe³niaj¹ca statut spó³dzielni europejskiej w
odniesieniu do zaanga¿owania pracowników, Dz.U.UE.L.03/207/25, Dz.
U.UE Wyd. specjalne 05/4/338).
3. Przyjêcie dyrektywy 94/45 zakoñczy³o ponad dwudziestoletni okres
dyskusji nad modelem przedstawicielstwa pracowniczego w przedsiêbiorstwach o zasiêgu wspólnotowym. Pocz¹tkowo propozycje koncentrowa³y siê wokó³ zapewnienia pracownikom udzia³u w organach przedsiêbiorstwa. Zamys³ ten mia³ byæ zrealizowany w ramach nowej struktury organizacyjnej zwanej spó³k¹ europejsk¹ (Societas Europaea) Ju¿ w
1970 r. zg³oszono propozycjê unormowania statusu takiej spó³ki, które
zmierza³y do powo³ywania przedstawicieli pracowników do rad nadzorczych i ukszta³towania rad w zak³adach istniej¹cych w co najmniej dwóch
pañstwach Wspólnoty (A. Œwi¹tkowski: Europejskie prawo socjalne, t.
II, Warszawa 1999, s. 464). Jednak idea stworzenia ram prawnych dla
9
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powstawania spó³ek eu opejskich zosta³a od³o¿ona na póŸniej. W efekcie
dopiero po kilkudziesiêciu latach zdo³ano wypracowa satysfakcjonuj¹cy
wszystkich kompromis i nadaæ mu postaæ aktu normatywnego (dyrektywy
2001/86 oraz rozporz¹dzenia 2137/85/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, EZIG, Dz. Urz.
WE L 85/199, i nr 2157/2001/WE z dnia 8 paŸdziernika 2001 r. w sprawie
statutu spó³ki europejskiej, SE, Dz. Urz. WE L 2001/294).
4. Kolejnym wa¿nym etapem na drodze do ustanowienia systemu informacji i konsultacji w przedsiêbiorstwach o zasiêgu wspólnotowym by³a
tzw. propozycja Vredelinga (od nazwiska Komisarza Henka Vredelinga,
który by³ jej pomys³odawc¹). Propozycja ta zosta³a przyjêta przez Komisjê 24 paŸdziernika 1980 r. Jej podstawowym celem by³o stworzenie prostego mechanizmu, za pomoc¹ którego pracownicy zatrudnieni w ró¿nych pañstwach mieliby mo¿liwoœæ uzyskiwania informacji na temat
przedsiêbiorstwa wielonarodowego jako ca³oœci. Jednoczeœnie propozycja Vredelinga zmierza³a do zapewnienia reprezentacjom pracowniczym
w poszczególnych zak³adach pracy dostêpu do najwy¿szych w³adz przedsiêbiorstwa, jeœli informacje uzyskane na poziomie lokalnym by³yby niewystarczaj¹ce. Ponadto zarz¹dy lokalne by³y zobowi¹zane do udzielania
informacji reprezentacji pracowników i konsultowania z ni¹ decyzji odnosz¹cych siê do spraw lokalnych, ale podejmowanych na szczeblu ca³ego przedsiêbiorstwa (R. Blanpain, Ch. Engels: European Labour Law,
Kluwer 1998, s. 376).
Omawiana propozycja przewidywa³a w istocie dwa tryby informowania - sta³y i doraŸny. Pierwszy z nich polega³ na na³o¿eniu na centralny zarz¹d cyklicznego (co pó³ roku) obowi¹zku przekazywania zarz¹do lokalnym informacji dotycz¹cych ca³ego przedsiêbiorstwa, a w szczególnoœci struktury i perspektyw zatrudnienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, przewidywanego rozwoju etc. Informacje te zarz¹dy lokalne
by³y zobowi¹zane przekazywaæ reprezentacji pracowniczej, przy czym
w braku realizacji tego obowi¹zku reprezentacja ta by³a uprawniona do
¿¹dania informacji bezpoœrednio od centralnego zarz¹du.
W trybie doraŸnym chodzi³o o informowanie pracowników i konsultowanie z nimi decyzji dotycz¹cych ca³ego (lub znacznej czêœci) przed10
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siêbio stwa. Chodzi³o o s tuacje zwi¹zane z zamkniêciem zak³adu lub
jego transferem, zmian w zakresie dzia³alnoœci lub organizacji przedsiêbiorstwa etc. Zarz¹d centralny winien by³ skierowaæ do zarz¹dów lokalnych, których mia³y dotyczyæ decyzje, nie póŸniej ni¿ 40 dni przed ich
podjêciem, informacji o podstawach i konsekwencjach podejmowanych
dzia³añ i œrodkach stosowanych wzglêdem pracowników. Nastêpnie zarz¹d lokalny mia³ przekazaæ owe informacje reprezentacji pracowników,
która mog³a wyraziæ opiniê w terminie nie krótszym ni¿ 30 dni (R. Blanpain, Ch. Engels: European Labour Law, s. 377).
Jak widaæ propozycja Vredelinga zmierza³a do zapewnienia pracownikom dostêpu do informacji i prawa do wyra¿ania opinii w niektórych materiach zwi¹zanych z funkcjonowaniem przedsiêbiorstwa, jednak nie za poœrednictwem specjalnie w tym celu powo³anego cia³a przedstawicielskiego, lecz w ramach istniej¹cych struktur reprezentuj¹cych
interesy pracowników.
Projekt dyrektywy opartej na propozycji Vredelinga, przyjêty przez
Komisjê 13 lipca 1983 r. nie zyska³ akceptacji partnerów spo³ecznych i
niektórych rz¹dów. Zreszt¹ osi¹gniêcie kompromisu by³o praktycznie niemo¿liwe ze wzglêdu na wymóg jednomyœlnoœci przy stanowieniu prawa
wspólnotowego w dziedzinie spo³ecznej. Po kilku latach dyskusji prace
nad unormowaniem tego zagadnienia zosta³y od³o¿one (A. Œwi¹tkowski:
Europejskie prawo socjalne, s. 466, J. Wratny: Europejska Rada
Zak³adowa (Nowa instytucja wspólnotowego prawa pracy), PiP 89/96, s. 104), mimo powszechnej niemal zgody co do koniecznoœci zapewnienia pracownikom jakiegoœ systemu informacji i konsultacji na szczeblu wspólnotowym.
5. Do dyskusji na temat systemu przedstawicielskiego za³óg w przedsiêbiorstwach o zasiêgu wspólnotowym powrócono na prze³omie lat 80tych i 90-tych XX w. Impulsem do zainicjowania nowych dzia³añ w tym
zakresie by³o z pewnoœci¹ przyjêcie 9 grudnia 1989 r. na szczycie w
Strasburgu Wspólnotowej Karty Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników, która zmierza³a do podniesienia rangi problemów spo³ecznych i zrównania ich z kwestiami natury ekonomicznej.
W punkcie 17 Karty zadeklarowano rozwój informacji, konsultacji
11
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i wspó³uczestnictwa p acowników, co odnieœ nale¿ w szczególnoœci
do przedsiêbiorstw posiadaj¹cych zak³ady lub filie w wiêcej ni¿ jednym
Pañstwie Cz³onkowskim. Nieca³y rok po uchwaleniu Wspólnotowej Karty
Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników Komisja przyjê³a propozycjê dyrektywy o ustanowieniu europejskiej rady zak³adowej w przedsiêbiorstwach o zasiêgu wspólnotowym albo grupach takich przedsiêbiorstw dla celów informowania i konsultacji. Propozycja ta nie uzyska³a
jednak jednomyœlnej akceptacji Rady. Jednak po wejœciu w ¿ycie 1 listopada 1993 r. Traktatu o Unii Europejskiej sytuacja uleg³a radykalnej zmianie, gdy¿ zaczê³y funkcjonowaæ wówczas dwa istotne dla polityki spo³ecznej Wspólnot dokumenty, przyjête w grudniu 1991 r. na szczycie w
Maastricht. Chodzi tu o protokó³ w sprawie polityki socjalnej oraz
porozumienie w sprawie polityki socjalnej (nie podpisane jednak przez
Wielk¹ Brytaniê). W aktach tych zmieniono zasady odnosz¹ce siê do
stanowienia prawa w dziedzinie spo³ecznej. W wiêkszoœci spraw wprowadzono tzw. kwalifikowan¹ wiêkszoœæ, w miejsce stosowanego dotychczas wymogu jednomyœlnoœci (wymóg ten zachowano do materii
enumeratywnie wymienionych w art. 2 ust. 3 porozumienia w sprawie
polityki socjalnej).
Otwarto w ten sposób mo¿liwoœæ uzyskania konsensusu w odniesieniu do kwestii rad zak³adowych w przedsiêbiorstwach o zasiêgu wspólnotowym. Dlatego 12 paŸdziernika 1993 r. na posiedzeniu Rady uzyskano kompromis gwarantuj¹cy przyjêcie dyrektywy w œwietle zmienionych
zasad. Dnia 18 listopada 1993 r. rozpoczêto konsultacje spo³eczne
wœród europejskich partnerów spo³ecznych kierunku proponowanych rozwi¹zañ, a nastêpnie 8 lutego 1994 r. skierowano do konsultacji konkretne propozycje (R. Blanpain, Ch. Engels: European Labour Law, s.
391-392).
Ostatecznie w drugim czytaniu w dniu 22 wrzeœnia 1994 r. dyrektywa 94/45 zosta³a uchwalona, a 20 paŸdziernika tego roku wesz³a w
¿ycie, z dwuletnim okresem dostosowawczym (art. 14 dyrektywy). Nato iast w stosunku do Wielkiej Brytanii dyrektywa zaczê³a obowi¹zywaæ w dniu 15 grudnia 1999 r. (na mocy dyrektywy Rady 97/74/WE z
dnia 15 grudnia 1997 r. rozszerzaj¹cej na Zjednoczone Królestwo Wiel12
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kiej B tanii i I landii Pó³nocnej d ekt wê 94/45/WE w sp awie ustanowienia Europejskiej Rady Zak³adowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiêbiorstwach lub w grupach przedsiêbiorstw
o zasiêgu wspólnotowym).
II. Podstawowe za³o¿enia dyrektywy 94/45
6. Dyrektywa 94/45 sk³ada siê z preambu³y, jedenastu artyku³ów merytorycznych, piêciu artyku³ów o charakterze przejœciowym i koñcowym
oraz za³¹cznika zawieraj¹cego tzw. wymagania dodatkowe (subsidiary
requirements), czyli warunki standardowe stosowane w przypadku braku porozumienia w sprawie powo³ania europejskiej rady zak³adowej lub
innego systemu informacyjno-konsultacyjnego.
7. Do podstawowych za³o¿eñ Dyrektywy nale¿¹ (por. J. Wratny: Europejska Rada Zak³adowa..., s. 106):
a) System informacyjno-konsultacyjny tworzony jest w przedsiêbiorstwach lub grupach przedsiêbiorstw spe³niaj¹cych dwa
warunki. Po pierwsze chodzi tu o jednostki o zasiêgu wspólnotowym, po drugie spe³niaj¹ce okreœlone kryteria zwi¹zane z
wielkoœci¹ zatrudnienia. Zasiêg wspólnotowy oznacza wymóg
posiadania zak³adów w co najmniej dwóch krajach Unii Europejskiej. Natomiast wielkoœæ zatrudnienia okreœlono za pomoc¹
dwóch przes³anek iloœciowych, które musz¹ jednoczeœnie byæ
spe³nione - ogólne zatrudnianie co najmniej 1000 osób, w tym
co najmniej 150 pracowników w co najmniej dwóch pañstwach
cz³onkowskich.
b) Powo³anie systemu informacyjno-konsultacyjnego w ww. podmiotach jest uzale¿nione od zg³oszenia stosownej inicjatywy.
c) System informacyjno-konsultacyjny mo¿e przybieraæ ró¿ne formy (instytucjonalne b¹dŸ nieinstytucjonalne). Do form instytucjonalnych nale¿y Europejska Rada Zak³adowa (ERZ).
d) Powo³anie i ukszta³towanie systemu informacyjno-konsultacyjnego, w tym ERZ, odbywa siê - co do zasady - w trybie negocjacyjnym. Stronê pracodawców reprezentuje centralny zarz¹d,
13
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st onê p acowników - specjaln zespó³ negocjac jn (SZN).
Negocjacyjny tryb utworzenia systemu informacyjno-konsultacyjnego jest wyraŸnie preferowany przez prawodawcê wspólnotowego (F. Dorssemont, Glosa do orzeczenia ETS z dnia 13
stycznia 2004 r. w sprawie Kûhne & Nagel, Common Market
Law Review, vol 41, 2004, s.1703). Jednak jeszcze wiêksz¹
preferencjê ma w ogóle ustanowienie takiego systemu, st¹d jeœli w ci¹gu trzech lat od zg³oszenia inicjatywy nie dojdzie do
porozumienia w tej sprawie - uruchomiona zostaje procedura
powo³ania ERZ wed³ug regu³ standardowych zawartych w za³¹czniku do dyrektywy.
e) System informacyjno-konsultacyjny usytuowany jest na szczeblu centralnego zarz¹du lub zarz¹du przedsiêbiorstwa kontroluj¹cego.
f) Funkcjonowaniu systemu przyœwiecaæ powinien duch wspó³pracy i poszanowanie wzajemnych praw i obowi¹zków.
g) Informacje i konsultacje maj¹ wymiar zbiorowy, a nie indywidualny. Dotyczyæ one powinny kwestii ponadnarodowych, istotnie wp³ywaj¹cych na interesy pracowników.
h) Kompetencje ERZ nie mog¹ wkraczaæ w obszar dyskrecjonalnych uprawnieñ zarz¹du (prawo podejmowania decyzji).
i) W sk³ad kompetencji ERZ nie wchodz¹ uprawnienia do uruchamiania procedury rozwi¹zywania sporów zbiorowych.
j) W uzasadnionych sytuacjach mo¿liwe jest ograniczenie zakresu informacji udzielanych pracownikom.
k) Cz³onkowie specjalnego zespo³u negocjacyjnego oraz ERZ zobowi¹zani s¹ do nie ujawniania osobom trzecim informacji o
charakterze wyraŸnie poufnym.
l) Koszty dzia³ania ERZ pokrywaj¹ pracodawcy.
m) Cz³onkowie ERZ oraz specjalnego zespo³u negocjacyjnego korzystaj¹ z ochrony stosunku pracy oraz gwarancji p³acowych.

14
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III. Implementacja dyrektywy 94/45
do polskiego porz¹dku prawnego - uwagi ogólne
a) Zagadnienia wstêpne
8. W Polsce implementacja dyrektywy 94/45 zosta³a dokonana ustaw¹ z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zak³adowych (Dz. U.
Nr 62, poz. 556, ze zmianami, zwana dalej „ustaw¹” lub „ustaw¹ o ERZ”),
która wesz³a w ¿ycie 1 maja 2004 r. Ustawa ta doœæ wiernie odpowiada
postanowieniom dyrektywy, dostosowuj¹c j¹ do polskich realiów i specyfiki. Niezale¿nie od komentarza zamieszczonego w dalszej czêœci ksi¹¿ki
celowym wydaje siê syntetyczne przedstawienie najwa¿niejszych za³o¿eñ i rozwi¹zañ ustawy o ERZ.
9. Ustawa nie narusza uprawnieñ do informacji i konsultacji okreœlonych w przepisach odrêbnych. Chodzi tu nie tyle o ró¿ne formy informowania pracowników i przeprowadzania konsultacji w sprawach indywidualnych, ale przede wszystkim o tego typu dzia³ania podejmowane w
wymiarze zbiorowym. Przyk³adowo mo¿na tu wskazaæ procedurê dokonywania zwolnieñ grupowych, w ramach której zamiar zwolnieñ i podejmowane œrodki nale¿y skonsultowaæ z przedstawicielstwem pracowników, czy ostatnio ogólne prawo do informacji i konsultacji na szczeblu
przedsiêbiorstw (ustawa z dnia 7.04. 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz. U. Nr 79, poz. 550;
patrz szerzej J. Stelina, M. Zieleniecki: Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z komentarzem,
Gdynia 2006)
10. Na stra¿y przestrzegania postanowieñ ustawy stoj¹ sankcje o charakterze karnym (wykroczeniowym). Kar¹ ograniczenia wolnoœci lub
grzywny zagro¿one s¹ czyny polegaj¹ce na uniemo¿liwianiu utworzenia
lub utrudnianiu dzia³ania specjalnego zespo³u negocjacyjnego, europejskiej rady zak³adowej lub innego systemu informacyjno-konsultacyjnego; dyskryminowaniu cz³onków specjalnego zespo³u, europejskiej rady
zak³adowej lub innych przedstawiciela reprezentuj¹cego pracowników.
15
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b) Zakres podmiotowy ustawy
11. Polska ustawa o ERZ, podobnie jak wspomniana dyrektywa, odnosi siê wy³¹cznie do przedsiêbiorstw (grup przedsiêbiorstw) o zasiêgu
wspólnotowym, przez co rozumieæ nale¿y podmioty gospodarcze zatrudniaj¹ce co najmniej 1000 pracowników w pañstwach cz³onkowskich, w
ty co najmniej po 150 pracowników w co najmniej dwóch pañstwach
cz³onkowskich.
12. Przepisów ustawy nie stosuje siê natomiast do przedsiêbiorstw i
grup przedsiêbiorstw maj¹cych status spó³ki europejskiej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu
interesów gospodarczych i spó³ce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551),
chyba ¿e we w³aœciwym trybie zrezygnowano z ustalenia zasad zaanga¿owania pracowników w tego rodzaju spó³ce (art. 81 ust. 3 tej ustawy).
13. Przepisów ustawy o ERZ nie stosuje siê do przedsiêbiorstw i grup
przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, w których przed dniem 22
wrzeœnia 1996 r. zosta³o zawarte porozumienie zapewniaj¹ce ponadnarodowy sposób informowania pracowników i konsultacji z pracownikai przez okres obowi¹zywania porozumienia, je¿eli porozumienie obejuje wszystkich pracowników przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw
o zasiêgu wspólnotowym zatrudnionych w pañstwach cz³onkowskich.
Przed up³ywem terminu obowi¹zywania porozumienia zawartego na czas
okreœlony strony mog¹ przed³u¿yæ jego obowi¹zywanie na czas okreœlony lub uznaæ porozumienie za zawarte na czas nieokreœlony.
14. Zakres normowania przepisów ustawy o ERZ jest zró¿nicowany.
Wyró¿niæ tu mo¿na dwie g³ówne p³aszczyzny. W pierwszej z nich, któr¹
okreœliæ mo¿na mianem „podstawowej”, ustawa znajduje zastosowanie
w odniesieniu do tzw. „polskich” przedsiêbiorstw wielonarodowych o
zasiêgu wspólnotowym, a wiêc koncernów z dominuj¹cym czynnikiem
polskim. Chodzi tu o:
1) przedsiêbiorstwa i grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny ma siedzibê w Polsce,
16
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2) p zedsiêbio stwa i g up p zedsiêbio stw o zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny nie ma siedziby w pañstwie
cz³onkowskim, je¿eli zarz¹d ten wyznaczy³ swojego przedstawiciela z siedzib¹ w Polsce,
3) przedsiêbiorstwa i grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny nie ma siedziby w pañstwie
cz³onkowskim i nie wyznaczy³ przedstawiciela w pañstwie cz³onkowskim, je¿eli w Polsce znajduje siê zak³ad pracy wchodz¹cy
w sk³ad takiego przedsiêbiorstwa lub przedsiêbiorstwo wchodz¹ce w sk³ad takiej grupy, w których zatrudnia siê najwiêksz¹
liczbê pracowników zatrudnionych w pañstwach cz³onkowskich
w danym przedsiêbiorstwie lub grupie przedsiêbiorstw.
Jak na razie na tej p³aszczyŸnie wystêpuje jedynie kilka podmiotów, do
których ustawa ma zastosowanie w ca³oœci.
W p³aszczyŸnie drugiej - uzupe³niaj¹cej - ustawa znajduje zastosowanie posi³kowe wzglêdem ustawodawstw obcych. W stosunkowo w¹skim, choæ doœæ istotnym, zakresie ustawa o ERZ ma zastosowanie do
pozosta³ych przedsiêbiorstw (grup przedsiêbiorstw) wielonarodowych o
zasiêgu wspólnotowym, a wiêc takich, których centralne zarz¹dy lub
przedstawicielstwa znajduj¹ siê na terytorium innych pañstw cz³onkowskich. Do tworzenia systemu informacji i konsultacji ponadnarodowej w
takich organizmach maj¹ zastosowanie przepisy obce, niemniej jednak w
odniesieniu do niektórych zagadnieñ (np. sposobu wy³aniania w Polsce
przedstawicieli do specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub europejskiej
rady zak³adowej, ochrony przedstawicieli pracowników etc.), stosuje siê
przepisy ustawy polskiej.
c) Zakres przedmiotowy ustawy
15. Ustawa okreœla zasady tworzenia i funkcjonowania europejskich
rad zak³adowych oraz sposoby informowania pracowników i konsultacji
z pracownikami w przedsiêbiorstwach i grupach przedsiêbiorstw, których dzia³alnoœæ ma zasiêg wspólnotowy, w celu realizacji prawa pracowników do informacji i konsultacji.
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Jak w ¿ej wspomniano ustawa ma zastosowanie g³ównie do „polskich” przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, a co za tym idzie do
systemów informacyjno-konsultacyjnych w takich w³aœnie podmiotach.
Warto jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e systemy te bêd¹ czêœciowo regulowane tak¿e przez niektóre regulacje zawarte w ustawach innych pañstw
(co dotyczy g³ównie sposobów wy³aniania cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego czy przedstawicieli reprezentuj¹cych pracowników
przed centralnym zarz¹dem). I odpowiednio niektóre przepisy polskiej
ustawy o ERZ znajduj¹ uzupe³niaj¹co zastosowanie tak¿e do systemów
funkcjonuj¹cych na bazie prawa obcego, a wiêc w obcych koncernach o
zasiêgu wspólnotowym (patrz uwagi poczynione w tezie 14).
16. Ustawa nie definiuje pojêcia „informowania”. Rozumieæ przez nie
nale¿y przekazywanie informacji dotycz¹cych zagadnieñ objêtych stosownym obowi¹zkiem. Natomiast przez konsultacjê rozumieæ nale¿y
wymianê pogl¹dów lub podjêcie dialogu miêdzy przedstawicielami pracowników a centralnym zarz¹dem lub innym zarz¹dem odpowiedniego
szczebla. Warto w tym miejscu zasygnalizowaæ, ¿e ze strony zwi¹zkowej pojawiaj¹ siê propozycje zmiany dyrektywy 94/45, a w œlad za ni¹
ustawodawstw krajowych, zmierzaj¹ce do uœciœlenia, ¿e informacja i
konsultacja ma nast¹piæ we w³aœciwym czasie, a wiêc przed podjêciem
ostatecznej decyzji i w sposób umo¿liwiaj¹cy zapoznanie siê z informacj¹
i przygotowanie do przedstawienia w³asnego stanowiska.
d) Wy³anianie specjalnego zespo³u negocjacyjnego
17. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ERZ (i dyrektywy) podmiote uprawnionym - ze strony pracowniczej - do zawarcia, a zarazem
wynegocjowania, porozumienia w sprawie utworzenia systemu informowania i konsultacji ponadnarodowych, jest tzw. specjalny zespó³ negocjacyjny (SZN).
Specjalny zespó³ negocjacyjny powo³uje siê w przypadku zg³oszenia inicjatywy zawarcia porozumienia w sprawie ustanowienia europejskiej rady zak³adowej lub innego sposobu informowania pracowników i
konsultacji z pracownikami. Inicjatywê tak¹ mo¿e zg³osiæ zarz¹d cen-
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t aln albo co najmniej 100 p acowników lub p zedstawicieli ep ezentuj¹cych tak¹ liczbê pracowników, zatrudnionych w co najmniej dwóch
przedsiêbiorstwach lub zak³adach pracy w co najmniej dwóch pañstwach
cz³onkowskich. Pracownicy zg³aszaj¹ wniosek w tej sprawie na piœmie.
Specjalny zespó³ negocjacyjny sk³ada siê co najmniej z trzech i nie
wiêcej cz³onków ni¿ liczba pañstw cz³onkowskich (obecnie 28 - 25 pañstw
nale¿¹cych do Unii Europejskiej i 3, które podpisa³y Traktat o europejskiej przestrzeni gospodarczej). Z ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego, na
terenie którego dzia³a przedsiêbiorstwo lub grupa przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, wyznacza siê lub wybiera co najmniej po jednym
cz³onku specjalnego zespo³u negocjacyjnego. Liczba cz³onków zespo³u
mo¿e ulec zwiêkszeniu w zale¿noœci od liczby pracowników zatrudnionych w danym pañstwie. W razie, gdy na terenie danego pañstwa jest
zatrudnionych co najmniej 25% ogó³u pracowników danego przedsiêbiorstwa (grupy przedsiêbiorstw) o zasiêgu wspólnotowym - z pañstwa
tego pochodziæ bêdzie dodatkowo jeden cz³onek specjalnego zespo³u;
jeœli proporcje te wynosz¹ co najmniej 50% lub 75% sk³ad zespo³u zwiêksza
siê o - odpowiednio - dwóch lub trzech cz³onków z danego pañstwa.
Jednak zwiêkszenie liczby cz³onków zespo³u nie mo¿e naruszaæ
zasady podstawowej, ¿e z ka¿dego pañstwa pochodziæ powinien co najmniej 1 cz³onek, i ¿e cz³onków tych nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ 28. Wydaje
siê, ¿e zasada powy¿sza ma zastosowanie bez wzglêdu na liczbê osób
zatrudnionych w danym pañstwie.
18. Ustawa o ERZ wprowadza dwa tryby wy³aniania cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego - wyznaczenie przez zak³adowe reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe lub wybór przez pracowników. Mo¿liwa jest te¿ kombinacja obu trybów (tryb mieszany). Tryby te stosowane s¹ w odniesieniu do zak³adów ulokowanych w Polsce, bez wzglêdu
na to, czy chodzi o koncerny miêdzynarodowe z dominuj¹cym czynnikiem polskim, czy te¿ o koncerny obce.
19. Pierwszy z trybów (wyznaczanie) stosowany jest, o ile w przedsiêbiorstwie lub przedsiêbiorstwach na terenie Polski dzia³aj¹ reprezenta-
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t wne zak³adowe o ganizacje zwi¹zkowe. Rep ezentat wnoœ o ganizacji zwi¹zkowej definiuje siê w oparciu o kryteria z kodeksu pracy.
Zgodnie z art. 24125a k.p. reprezentatywn¹ zak³adow¹ organizacj¹
zwi¹zkow¹ jest organizacja zwi¹zkowa zrzeszaj¹ca co najmniej 10% lub
7% za³ogi (jeœli jest ona jednostk¹ organizacyjn¹ lub cz³onkiem ponadzak³adowej organizacji zwi¹zkowej uznanej za reprezentatywn¹ w rozuieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo³eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo³ecznego, Dz. U. Nr 100, poz. 1080; patrz teza 20).
Przy ustalaniu liczby pracowników zrzeszonych w zak³adowej organizacji zwi¹zkowej uwzglêdnia siê wy³¹cznie pracowników nale¿¹cych
do tej organizacji przez okres co najmniej 6 miesiêcy przed przyst¹pieniem do rokowañ w sprawie zawarcia uk³adu zak³adowego. W razie gdy
pracownik nale¿y do kilku zak³adowych organizacji zwi¹zkowych,
uwzglêdniony mo¿e byæ tylko jako cz³onek jednej wskazanej przez niego
organizacji zwi¹zkowej.
Wyznaczenie cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego mo¿e
ieæ charakter jedno- lub dwustopniowy. Pierwszy sposób dotyczy tych
przypadków, kiedy pracownicy danego koncernu s¹ zatrudnieni w Polsce tylko w jednym zak³adzie. Organizacje zwi¹zkowe od razu kszta³tuj¹
tu sk³ad specjalnego zespo³u. Natomiast w sytuacji, kiedy pracownicy s¹
zatrudnieni na terenie Polski w wiêcej ni¿ jednym zak³adzie pracy - najpierw w ka¿dym z zak³adów wyznacza siê lub wybiera trzech (lub wiêcej) przedstawicieli, a nastêpnie ze swego grona wy³aniaj¹ oni cz³onków
specjalnego zespo³u negocjacyjnego.
Jeœli w danym zak³adzie dzia³a wiêcej reprezentatywnych organizacji zwi¹zkowych wówczas wyznaczaj¹ one wspólnie cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego. W przypadku nieosi¹gniêcia przez nie
porozumienia, cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego wybieraj¹ pracownicy spoœród kandydatów zg³oszonych przez te organizacje.
Reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe niezw³ocznie zawiadaiaj¹ zarz¹d centralny o wyznaczonych cz³onkach specjalnego zespo³u
negocjacyjnego. Zarz¹d centralny przekazuje te informacje w³aœciwym
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za z¹dom p zedsiêbio stw i zak³adów p ac o az zat udnion m w nich
pracownikom.
20. Drugi tryb (wybór) wy³aniania specjalnego zespo³u negocjacyjnego
stosowany jest w dwóch sytuacjach:
- po pierwsze w przypadku, gdy nie dzia³aj¹ reprezentatywne zak³adowe organizacje zwi¹zkowe,
- po drugie, kiedy reprezentatywne zak³adowe organizacje zwi¹zkowe nie uzgodni¹ sk³adu zespo³u. W takim przypadku wybór jest
ograniczony jedynie do osób zg³oszonych przez te organizacje.
Wybory organizuje zarz¹d centralny, powiadamiaj¹c pracowników
o terminie i sposobie ich przeprowadzenia w sposób przyjêty w danym
zak³adzie pracy. Powiadomienie pracowników powinno nast¹piæ nie pó niej ni¿ na 14 dni przed dniem wyborów. Zarz¹d centralny zawiadamia
równie¿ o wyborach organizacje zwi¹zkowe reprezentatywne w rozumieniu przepisów ustawy o Komisji Trójstronnej. Ustawa uznaje za reprezentatywne ogólnokrajowe zwi¹zki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) zwi¹zków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje
miêdzyzwi¹zkowe (konfederacje), które zrzeszaj¹ wiêcej ni¿ 300.000
cz³onków bêd¹cych pracownikami oraz dzia³aj¹ w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj dzia³alnoœci jest okreœlony
w wiêcej ni¿ w po³owie sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD).
Przy ustalaniu kryterium liczebnoœci uwzglêdnia siê nie wiêcej ni¿ po
100.000 cz³onków organizacji zwi¹zkowej bêd¹cych pracownikami zatrudnionymi w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy
rodzaj dzia³alnoœci jest okreœlony w jednej sekcji Polskiej Klasyfikacji
Dzia³alnoœci (PKD).
Wybory s¹ bezpoœrednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym. S¹
one wa¿ne je¿eli uczestniczy³o w nich co najmniej 50% pracowników. W
przypadku ni¿szej frekwencji, po up³ywie 3 miesiêcy przeprowadza siê
ponowne wybory, które s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê uczestnicz¹cych w nich pracowników. W sk³ad specjalnego zespo³u negocjacyjnego
wchodz¹ kandydaci, którzy otrzymaj¹ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów.
Równie¿ w przypadku wyborów stosuje siê tryb jedno- lub dwustopniowy (przez przedstawicieli), w zale¿noœci od tego, ile zak³adów
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p ac w Polsce ma dan konce n. Stosuje siê tu ident czne zasad jak
przy wyznaczaniu cz³onków specjalnego zespo³u (patrz wy¿ej).
21. Oba wskazane warianty stosowane s¹ jednoczeœnie w razie trybu
dwustopniowego wy³aniania cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego (a wiêc przez przedstawicieli). Sytuacja taka ma miejsce, jeœli reprezentatywne zak³adowe organizacje zwi¹zkowe nie dzia³aj¹ we wszystkich zak³adach, w których wy³ania siê przedstawicieli pracowników.
Wówczas w zak³adach objêtych dzia³aniem organizacji zwi¹zkowej mamy
do czynienia z wyznaczaniem, a w pozosta³ych - z wyborem przedstawicieli, którzy wy³oni¹ cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego.
22. Stosownie do art. 11 ustawy jednoczeœnie z wyznaczeniem lub
wyborem cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego wyznacza siê
lub wybiera trzech cz³onków rezerwowych. W razie wygaœniêcia mandatu cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego, do sk³adu specjalnego
zespo³u negocjacyjnego wchodzi cz³onek rezerwowy, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów. Ustawa jest tu jednak nieprecyzyjna w odniesieniu do sk³adu rezerwowego wyznaczanego przez organizacje reprezentatywne. Wydaje siê, i¿ same organizacje powinny okreœliæ kolejnoœæ
ewentualnego uzupe³niania sk³adu zespo³u.
23. Mandat cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego wygasa w razie
rozwi¹zania lub wygaœniêcia stosunku pracy, nieobecnoœci w pracy trwaj¹cej ponad 3 miesi¹ce lub zrzeczenia siê funkcji (art. 12 ustawy).
e) Zawarcie porozumienia w sprawie
systemu informacyjno-konsultacyjnego
24. Zarz¹d centralny i specjalny zespó³ negocjacyjny mog¹, w drodze
pisemnego porozumienia, ustaliæ jeden lub kilka sposobów, w jakich bêdzie nastêpowa³o informowanie pracowników i konsultacja z pracownika i, zamiast ustanowienia europejskiej rady zak³adowej. Porozumienie
to okreœlaæ winno zasady odbywania spotkañ przedstawicieli reprezentuj¹cych pracowników w celu wymiany pogl¹dów na temat przekazanych im informacji.
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25. Jednak w p z padku gd za z¹d cent aln i specjaln zespó³ negocjacyjny uzgodni¹, ¿e zostanie ustanowiona europejska rada zak³adowa,
w porozumieniu powinno siê okreœlaæ w szczególnoœci jego zakres podmiotowy (które przedsiêbiorstwa i zak³ady pracy nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, objête maj¹
byæ tym porozumieniem), kwestie dotycz¹ce cz³onkostwa w europejskiej radzie zak³adowej (sk³ad, liczbê cz³onków, podzia³ mandatów oraz
czas trwania mandatu), uprawnienia europejskiej rady zak³adowej (w
tym sposób jej informowania i prowadzenia z ni¹ konsultacji), a tak¿e
zagadnienia o charakterze technicznym (miejsce, czêstotliwoœæ oraz czas
trwania zebrañ, œrodki finansowe i materialne przyznane europejskiej
radzie zak³adowej) oraz okres obowi¹zywania porozumienia i procedurê
jego renegocjacji. Strony porozumienia nie s¹ zwi¹zane zasadami okreœlonymi w art. 20-35 ustawy.
f) Ustanowienie ERZ w trybie ustawowym
26. Europejsk¹ radê zak³adow¹ (lub inny ponadnarodowy system informowania lub konsultacji) ustanawia siê wed³ug zasad ustalonych w
porozumieniu zawartym pomiêdzy specjalnym zespo³em negocjacyjnym
a centralnym zarz¹dem. Stronom porozumienia przys³uguje wzglêdnie
szeroka autonomia w regulowaniu jego treœci.
W przypadku nieosi¹gniêcia porozumienia (a tak¿e gdy jego strony
tak postanowi¹) znajdzie zastosowanie ustawowy tryb powo³ania europejskiej rady zak³adowej. Zgodnie bowiem z art. 20 ustawy przepisy rozdzia³u 4 ustawy (rozdzia³ ten nosi tytu³ „Utworzenie europejskiej rady
zak³adowej”) stosuje siê, gdy zarz¹d centralny i specjalny zespó³ negocjacyjny tak postanowi¹ albo zarz¹d centralny nie podejmie negocjacji w
terminie 6 miesiêcy od daty z³o¿enia przez pracowników wniosku w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu rady, albo nie dojdzie do zawarcia porozumienia o ustanowieniu europejskiej rady zak³adowej lub
ustaleniu sposobu informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w terminie 3 lat od daty podjêcia inicjatywy zawarcia tego porozumienia.
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Jak ³atwo zauwa¿ z c towanej egulacji w nika wiêc, ¿e p aktycznie po zg³oszeniu inicjatywy ustanowienia jakiegoœ systemu informacji i konsultacji prêdzej czy póŸniej system taki powstanie (chyba ¿e specjalny zespó³ negocjacyjny i zarz¹d centralny postanowi¹ inaczej).
27. Ustawa szczegó³owo okreœla ustrój i kompetencje europejskich rad
zak³adowych tworzonych na podstawie jej rozdzia³u 4. Cz³onków europejskich rad zak³adowych powo³uje siê w takim samym trybie, w jakim
wy³ania siê specjalny zespó³ negocjacyjny. W grê wchodzi tu wiêc wyznaczanie przez reprezentatywne zak³adowe organizacje zwi¹zkowe lub
wybór przez za³ogê (albo system mieszany). W przypadku wyznaczania
cz³onków rad ustawa nak³ada na reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe obowi¹zek niezw³ocznego zawiadomienia zarz¹du centralnego o
wyznaczonych osobach. Zarz¹d centralny przekazuje te informacje w³aœciwym zarz¹dom przedsiêbiorstw i zak³adów pracy oraz zatrudnionym
w nich pracownikom.
g) Ochrona informacji poufnych
28. Przedstawiciele pracowników (a wiêc np. cz³onkowie specjalnego
zespo³u negocjacyjnego czy europejskiej rady zak³adowej) oraz eksperci
i t³umacze s¹ obowi¹zani do nieujawniania uzyskanych w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹ informacji stanowi¹cych tajemnice przedsiêbiorstwa, co
do których zarz¹d centralny zastrzeg³ obowi¹zek zachowania ich poufnoœci. Obowi¹zek nieujawniania uzyskanych informacji trwa równie¿ po
zaprzestaniu pe³nienia funkcji, chyba ¿e zarz¹d centralny inaczej okreœli³
okres zwi¹zania tajemnic¹. Zarz¹d centralny w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo¿e nie udostêpniæ przedstawicielom pracowników
informacji, których ujawnienie mog³oby, wed³ug obiektywnych kryteriów,
powa¿nie zak³óciæ dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw, których dotycz¹, albo
naraziæ je na znaczn¹ szkodê.
W przypadku uznania, ¿e zastrze¿enie poufnoœci informacji lub ich
nieudostêpnienie jest niezgodne z przepisami ustawy, zainteresowany podiot mo¿e wyst¹piæ do s¹du rejonowego - s¹du gospodarczego z wnioskiem o zwolnienie z obowi¹zku zachowania poufnoœci informacji lub o
nakazanie udostêpnienia informacji.
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h) Ochrona przedstawicieli pracowników
29. Zgodnie z art. 37 ustawy pracodawca nie mo¿e wypowiedzieæ (tak¿e
jednostronnie zmieniæ na niekorzyœæ warunków pracy lub p³acy) ani rozwi¹zaæ stosunku pracy z pracownikiem bêd¹cym cz³onkiem specjalnego
zespo³u negocjacyjnego lub europejskiej rady zak³adowej w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaœniêciu bez zgody reprezentuj¹cej pracownika zak³adowej organizacji zwi¹zkowej, a je¿eli pracownik nie jest reprezentowany przez zak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹
- bez zgody okrêgowego inspektora pracy w³aœciwego miejscowo dla
siedziby pracodawcy.
Jak widaæ ustawodawca przewidzia³ tu identyczny mechanizm
ochrony jak w ustawie o zwi¹zkach zawodowych (tzn. wzglêdny zakaz
wypowiedzenia, wypowiedzenia zmieniaj¹cego oraz rozwi¹zania stosunku
pracy). W literaturze zaprezentowano pogl¹d, ¿e ochrona powy¿sza rozci¹ga siê tak¿e na czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy - art.
42 § 4 k.p. (K.W. Baran: Ochrona stosunku pracy przedstawicieli
pracowników w przedsiêbiorstwach i grupach przedsiêbiorstw o
zasiêgu wspólnotowym, PiZS 9/2002).
30. Cz³onek specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub europejskiej rady
zak³adowej ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej w zwi¹zku z
udzia³em w pracach tych organów, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadami dotycz¹cymi zwolnienia od pracy
przys³uguj¹cego cz³onkowi zarz¹du zak³adowej organizacji zwi¹zkowej.
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Ustawa
z dnia 5 kwietnia 2002 r.
o europejskich radach zak³adowych

(Dz. U. Nr 62, poz. 556, zm. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r.
Nr 62, poz. 551, z 2006 r. Nr 149, poz. 1077)
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa okreœla zasady tworzenia i funkcjonowania
europejskich rad zak³adowych oraz sposoby informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w przedsiêbiorstwach i grupach przedsiêbiorstw, których dzia³alnoœæ ma zasiêg wspólno owy, w celu realizacji prawa pracowników do informacji i konsul acji. Ustawa nie narusza uprawnieñ do informacji i konsultacji okreœlonych w przepisach odrêbnych.
2. Ustawa ma zastosowanie do:
1) przedsiêbiorstw i grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny ma siedzibê w Polsce,
2) przedsiêbiorstw i grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny nie ma siedziby w pañstwie cz³onkowskim, je¿eli zarz¹d ten wyznaczy³ swojego
przedstawiciela z siedzib¹ w Polsce,
3) przedsiêbiorstw i grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny nie ma siedziby w pañstwie cz³onkowskim i nie wyznaczy³ przedstawiciela w
pañstwie cz³onkowskim, je¿eli w Polsce znajduje siê zak³ad pracy wchodz¹cy w sk³ad takiego przedsiêbiors wa
lub przedsiêbiorstwo wchodz¹ce w sk³ad takiej grupy, w
których zatrudnia siê najwiêksz¹ liczbê pracowników zatrudnionych w pañstwach cz³onkowskich w danym przedsiêbiorstwie lub grupie przedsiêbiorstw.
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3. Obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ na o¿one przez us awê na
zarz¹d centralny spoczywaj¹ odpowiednio na wyznaczonym przedstawicielu albo na zarz¹dzie zak³adu pracy lub przedsiêbiors wa, o
których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.
4. Przepisów ustawy nie stosuje siê do przedsiêbiors w i grup
przedsiêbiorstw maj¹cych status spó³ki europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgr powaniu interesów gospodarczych i spó³ce europejskiej (Dz. U.
Nr 62, poz. 551), chyba ¿e zachodzi przypadek, o którym mowa w
przepisach art. 81 ust. 3 tej ustawy.
5. Przepisów ustawy nie stosuje siê do przedsiêbiors w i grup
przedsiêbiorstw maj¹cych status spó³dzielni europejskiej w roz mieniu przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o spó³dzielni e ropejskiej (Dz. U. Nr 149, poz. 1077), chyba ¿e zachodzi przypadek, o którym mowa w przepisach art. 57 ust. 3 tej ustawy.
Zakres przedmiotowy ustawy
1. Ustawodawca oddziela dwa obszary regulacji - zasady tworzenia i
funkcjonowania europejskiej rady zak³adowej (dalej ERZ) oraz sposoby
konsultacji pracowników i ich informowania. Zarówno utworzenie i funkcjonowanie ERZ lub utworzenie innego systemu informowania pracowników i konsultacji z nimi ma na celu zagwarantowanie realizacji prawa
pracowników do informacji i konsultacji. Dlatego te¿ mo¿na sformu³owaæ tezê, i¿ przedmiotem regulacji komentowanej ustawy jest okreœlenie
zasad informowania pracowników i konsultacji z nimi w przedsiêbiorstwach o zasiêgu wspólnotowym, poprzez utworzenie ERZ lub w inny
sposób. Wskazanie zasad tworzenia i funkcjonowania ERZ jako odrêbnego obszaru regulacji ustawowej ma na celu podkreœlenie, i¿ spoœród
wielu ró¿nych mechanizmów informowania i konsultacji ustawodawca
wybra³ jako dominuj¹c¹ formu³ê ERZ. Staje siê ona swoistym poœrednikiem miêdzy zarz¹dem centralnym przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym a jego (ich) pracownikami. Dodatkowo nale¿y podkreœliæ, ¿e wskazanie w ustawie celu jaki ma ona realizowaæ mo¿e byæ pomocne przy wyk³adni jej poszczególnych norm.
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2. Ustawa p zewiduje t z s stem ealizacji p awa p acowników do
informacji i konsultacji. Podstawowym jest ERZ (por. komentarz do art.
19 i 20 ustawy), która mo¿e zostaæ utworzona albo na podstawie porozuienia albo z mocy prawa. Ustawa zezwala równie¿ na zawarcie porozu ienia, na podstawie którego powstanie inny sposób informacji i konsultacji zamiast ERZ (dalej zwany innym system informacji). Ustawodawca reguluj¹c inny system informacji wykaza³ daleko id¹c¹ powœci¹gliwoœæ. Okreœli³ tylko i wy³¹cznie strony porozumienia i jego zakres podiotowy, generalne zasady jego negocjacji oraz wskaza³, i¿ w treœci porozumienia musz¹ zostaæ uregulowane „zasady odbywania spotkañ
przedstawicieli reprezentuj¹cych pracowników w celu wymiany pogl¹dów na temat przekazanych im informacji” (por. komentarz do
art. 17 i 18 ustawy). Jeœli chodzi o porozumienie o ustanowieniu ERZ
ingerencja ustawodawcy w regulacjê treœci porozumienia jest dalej id¹ca. Trzecim systemem realizacji prawa pracowników do informacji i
konsultacji s¹ inne obowi¹zuj¹ce porozumienia w sprawie informowania
pracowników i konsultacji zawarte z nimi przed 22 wrzeœnia 1996 r., tj.
przed dat¹ wyznaczon¹ na implementacjê dyrektywy Rady UE nr 94/45/
WE (por. art. 14 dyrektywy) zapewniaj¹ce ponadnarodowy sposób informowania i konsultacji (por. komentarz do art. 38 ustawy).
3. Specyfika ustawy polega na dwup³aszczyznowej, ale i równoczeœnie czêœciowej regulacji materii informowania i konsultacji pracowników zatrudnionych w przedsiêbiorstwach wspólnotowych. Pierwsz¹ i
podstawow¹ p³aszczyzn¹ regulacji ustawy s¹ zasady tworzenia i funkcjonowania ERZ lub w jej zastêpstwie innego systemu informowania w
tzw. „polskich” przedsiêbiorstwach lub grupach przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym. Nazywaæ tak bêdziemy przedsiêbiorstwo o zasiêgu
wspólnotowym lub grupê przedsiêbiorstw, w których:
1. zarz¹d centralny ma siedzibê w Polsce,
2. zarz¹d centralny nie ma siedziby w ¿adnym pañstwie cz³onkowskim (definicja pañstwa cz³onkowskiego w art. 2 ustawy),
lecz wyznaczy³ swojego przedstawiciela z siedzib¹ w Polsce,
3. zarz¹d centralny nie ma siedziby w ¿adnym pañstwie cz³onkowskim i nie wyznaczy³ swojego przedstawiciela z siedzib¹ w
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Polsce, jednak¿e w Polsce znajduje siê zak³ad p ac wchodz¹cy w sk³ad przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym (przedsiêbiorstwo wchodz¹ce w sk³ad grupy przedsiêbiorstw), w którym zatrudnia siê najwiêksz¹ liczbê pracowników zatrudnionych
w pañstwach cz³onkowskich w danym przedsiêbiorstwie lub
grupie przedsiêbiorstw.
U „polskich” przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym (o relacji pomiêdzy pojêciami „przedsiêbiorca” a „przedsiêbiorstwo” por. komentarz do
art. 2) znajduj¹ zastosowanie wszystkie przepisy ustawy typu organizacyjnego, okreœlaj¹ce proces tworzenia i funkcjonowania ERZ lub innego
systemu informacji. Dlatego te¿ utworzon¹ u „polskiego” przedsiêbiorcy
ERZ nazywaæ mo¿na ERZ na prawie polskim. W stosunku do pracowników zatrudnionych w Polsce u pracodawcy bêd¹cego czêœci¹ tzw.
„polskiego” przedsiêbiorcy lub przedsiêbiorcy przynale¿¹cego do „polskiej” grupy przedsiêbiorstw zastosowanie znajd¹ wszystkie normy ustawy. Ustawa reguluje równie¿ pozycjê prawn¹ zarz¹du centralnego z siedzib¹ w Polsce (wyznaczonego przez zarz¹d centralny przedstawiciela
przedsiêbiorstw lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym z
siedzib¹ w Polsce, których zarz¹d centralny nie ma siedziby w ¿adnym z
pañstw cz³onkowskich) jak i zarz¹dów innego szczebla przedsiêbiorstw
lub grupy przedsiêbiorstw maj¹cych swoj¹ siedzibê w Polsce. Jednak¿e
ustawa nie reguluje sposobu ustalania przeciêtnej liczby pracowników
zatrudnionych nie w Polsce, lecz na terenie innego pañstwa cz³onkowskiego u „polskiego” przedsiêbiorcy lub w grupie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym (por. komentarz do art. 3 ustawy). Polska ustawa
kszta³tuje obowi¹zek „polskiego” zarz¹du centralnego zapewnienia warunków i œrodków ustanowienia ERZ lub innego systemu informacji, a w
szczególnoœci obowi¹zek przekazania przedstawicielom pracowników
informacji, sposobu przekazania oraz jej zakresu dotycz¹cych struktury
przedsiêbiorstwa (grupy), przeciêtnej liczby zatrudnienia u „polskiego”
przedsiêbiorcy (grupy) o zasiêgu wspólnotowym, rozk³adzie zatrudnienia
pomiêdzy zak³adami pracy (przedsiêbiorstwami) i pañstwa cz³onkowskie, w których dzia³a „polski” przedsiêbiorca (grupa przedsiêbiorstw) o
zasiêgu wspólnotowym. Natomiast powy¿sze obowi¹zki wykonywane
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p zez zak³ad p ac lub p zedsiêbio cê, maj¹c ch siedzibê w inn m ni¿
Polska pañstwie cz³onkowskim nale¿¹cych do „polskiego” przedsiêbiorcy (grupy przedsiêbiorstw) regulowaæ bêdzie prawo, któremu podlegaj¹
te zak³ady/przedsiêbiorstwa (por. komentarz do art. 3 oraz art. 5 ustawy). Ustawa bêdzie równie¿ rozstrzygaæ jedynie o stosunku kontroli poiêdzy przedsiêbiorcami maj¹cymi siedzibê w Polsce, pozostawiaj¹c
rozstrzygniêcie o stosunku kontroli pomiêdzy przedsiêbiorcami podlegaj¹cymi prawu innego pañstwa cz³onkowskiego temu prawu (por. komentarz art. 4 ustawy). Ustawa wy³¹cza wprost swoje stosowanie do zagadnieñ sposobu wy³aniania cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego (dalej SZN) i ERZ reprezentuj¹cych pracowników niezatrudnionych w Polsce (por. komentarz do art. 8 ustawy). Nie bêdzie mia³a równie¿ zastosowania do okreœlania warunków wygaœniêcia mandatu cz³onka SZN lub ERZ reprezentuj¹cych zatrudnionych poza Polsk¹ pracowników „polskiego” przedsiêbiorcy lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu
wspólnotowym (por. komentarz do art. 12). Do pracowników niezatrudnionych w Polsce nie bêd¹ mia³y równie¿ zastosowania normy dotycz¹ce ochrony przedstawicieli pracowników (por. komentarz do art. 37).
Spornym jest natomiast ponadgraniczne zwi¹zanie cz³onków SZN i ERZ
(przedstawicieli reprezentuj¹cych pracowników zgodnie z porozumieniem
ustanawiaj¹cym inny system informowania) niezatrudnionych w Polsce
normami polskiej ustawy reguluj¹cymi zasady ujawniania informacji poufnych „polskiego” przedsiêbiorcy lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu
wspólnotowym (por. komentarz do art. 35).
4. Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ materiê utworzenia i funkcjonowania ERZ u „polskiego” przedsiêbiorcy lub innego systemu informowania pracowników i konsultacji z nimi reguluje w sposób podstawowy
ko entowana ustawa, a uzupe³niaj¹co akty prawne implementuj¹ce dyrektywê nr 94/45 pañstwa miejsca zatrudnienia pracowników - cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego i europejskiej rady zak³adowej
(por. przyk³adowo niemieck¹ ustawê o ERZ - § 2 (4) Gesetz über Europäische Betriebsräte vom 28 Oktober 1996, BGBl. I 1548, dalej EBRG
lub austriack¹ implementacjê dyrektywy - § 172 Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, dalej AVerfG).
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5. D ug¹ p³aszcz zn¹ egulacji jest stosowanie niektó ch p zepisów
ustawy, w sytuacji utworzenia ERZ lub ustanowienia innego sposobu
informacji i konsultacji na prawie obcym, tj. u „zagranicznych” przedsiêbiorców lub grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których:
1. zarz¹d centralny ma siedzibê w innym ni¿ Polska pañstwie cz³onkowskim,
2. zarz¹d centralny nie ma siedziby w ¿adnym pañstwie cz³onkowskim, lecz wyznaczy³ swojego przedstawiciela z siedzib¹ w
innym ni¿ Polska pañstwie cz³onkowskim,
3. zarz¹d centralny nie ma siedziby w ¿adnym pañstwie cz³onkowskim i nie wyznaczy³ swojego przedstawiciela z siedzib¹ w
¿adnym pañstwie cz³onkowskim, jednak¿e w innym ni¿ Polska
pañstwie cz³onkowskim znajduje siê zak³ad pracy wchodz¹cy
w sk³ad przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym lub przedsiêbiorstwo wchodz¹ce w sk³ad grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, w którym zatrudnia siê najwiêksz¹ liczbê
pracowników zatrudnionych w pañstwach cz³onkowskich w
danym przedsiêbiorstwie lub grupie przedsiêbiorstw.
Sytuacja ulega odwróceniu w stosunku do sytuacji utworzenia ERZ lub
ustanowienia innego sposobu informacji w „polskich” przedsiêbiorstwach
lub grupach przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym. Tym razem to
polska ustawa o ERZ bêdzie uzupe³niaj¹co i wycinkowo regulowa³a
materiê informacji i konsultacji w „zagranicznych” przedsiêbiorstwach o
zasiêgu wspólnotowym lub ich grupach, a podstawow¹ regulacjê nale¿y
szukaæ w prawie w³aœciwym dla siedziby „zagranicznego” przedsiêbiorcy. Przepisy polskiej ustawy znajduj¹ swoje zastosowanie okreœlaj¹c sposób wy³aniania przedstawicieli pracowników zatrudnionych w Polsce do
specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub europejskiej rady zak³adowej.
Nakaz stosowania przepisów polskiej ustawy wynika z jej art. 10. Jednak¿e przy tworzeniu ERZ lub ustanawianiu innego systemu informacji u
„zagranicznego” przedsiêbiorcy o zasiêgu wspólnotowym (grupy przedsiêbiorstw) bêd¹ mia³y zastosowanie tak¿e inne przepisy komentowanej
ustawy. Przepisami stosowanymi uzupe³niaj¹co bêd¹:
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1. a t. 3 eguluj¹c sposób ustalania p zeciêtnej liczb p acowników zatrudnionych w Polsce,
2. art. 4 okreœlaj¹cy stosunek kontroli pomiêdzy przedsiêbiorcami
grupy w stosunku do przedsiêbiorstw maj¹cych siedzibê w Polsce,
3. art. 5 okreœlaj¹cy warunki i œrodki jakie musz¹ zapewniæ zarz¹dy lokalne zak³adów pracy (przedsiêbiorstw) maj¹cych siedzibê w Polsce nale¿¹cych do przedsiêbiorcy (grupy przedsiêbiorstw) o zasiêgu wspólnotowym, którego zarz¹d centralny
(jego przedstawiciel lub zak³ad pracy z najwiêksz¹ iloœci¹ zatrudnionych) ma siedzibê w innym ni¿ Polska pañstwie cz³onkowskim,
4. art. 12 okreœlaj¹cy warunki wygaœniêcia mandatu cz³onka SZN
lub ERZ reprezentuj¹cych zatrudnionych w Polsce pracowników,
5. art. 37 konstruuj¹cy normê dotycz¹c¹ ochrony przedstawicieli
pracowników - cz³onków SZN, ERZ oraz przedstawicieli reprezentuj¹cych pracowników zgodnie z porozumieniem ustanawiaj¹cym inny system informowania,
6. art. 39 i 40 wyznaczaj¹cy sankcje za uniemo¿liwienie lub utrudnianie dzia³ania SZN, ERZ lub innego systemu informowania, a
tak¿e za dyskryminacjê cz³onka SZN, ERZ, lub przedstawiciela
pracowników wskazanego w innym systemie informowania.
Wydaje siê równie¿, i¿ cz³onkowie SZN i ERZ powsta³ych na prawie obcym oraz wskazani w porozumieniu zawartym zgodnie z prawem
obcym ustanawiaj¹cym inny system informowania przedstawiciele reprezentuj¹cy pracowników zatrudnionych w Polsce bêd¹ zobowi¹zani
do przestrzegania (równie¿) uregulowanego w art. 36 zakazu ujawniania
informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa.
Podsumowuj¹c, w sytuacji utworzenia ERZ lub zawarcia porozuienia, o którym mowa powy¿ej, u „zagranicznego” przedsiêbiorcy lub
grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym podstawowym aktem,
który bêdzie stosowany, bêdzie akt prawny prawa obcego implementuj¹cy dyrektywê 94/45, w³aœciwy ze wzglêdu na siedzibê zarz¹du central6.
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nego (ewentualnie p zedstawiciela, o któ m mowa w a t. 1 ustaw )
przedsiêbiorcy lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym lub
siedzibê przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy zatrudniaj¹cego najwiêksz¹
liczbê pracowników koncernu. Uzupe³niaj¹co nale¿y stosowaæ w³aœciwe ze wzglêdu na miejsce zatrudnienia pracowników lub siedziby zak³adów pracy (przedsiêbiorcy) akty prawne pañstw cz³onkowskich innych
ni¿ pañstwo siedziby zarz¹du centralnego, implementuj¹ce przedmiotow¹
dyrektywê. Tym samym w obszarach powy¿ej wskazanych dla pracowników zatrudnionych w Polsce znajd¹ uzupe³niaj¹co zastosowanie przepisy komentowanej ustawy.
7. Na marginesie nale¿y dodaæ, i¿ rozwi¹zania przyjête w aktach prawnych stanowi¹cych implementacjê przedmiotowej dyrektywy w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich nie mog¹ ró¿niæ siê zbytnio od siebie,
ze wzglêdu na doœæ jednoznaczne i precyzyjne postanowienia dyrektywy
zawê¿aj¹ce swobodê prawotwórcz¹ pañstw cz³onkowskich.
Zakres podmiotowy ustawy
8. Zgodnie z ust. 2 komentowanego artyku³u przepisy ustawy stosuje
siê do przedsiêbiorstw i grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym.
Choæ ustawa podaje definicjê pojêæ „przedsiêbiorstwo o zasiêgu wspólnotowym” i „grupa przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym” nie podaje definicji kluczowego terminu - „przedsiêbiorstwo”.
9. Komentowana ustawa, choæ nie proponuje ¿adnej kompleksowej,
definicji pojêcia „przedsiêbiorstwa” daje pewne wskazówki co do jego
treœci. Po pierwsze na podstawie przepisów ustawy mo¿na pokusiæ siê o
próbê okreœlenia, czym „przedsiêbiorstwo” nie jest. Ustawa wprost wskazuje, i¿ pojêcie „przedsiêbiorstwa” jest ró¿ne od pojêcia „zak³adu pracy”
(por. w szczególnoœci art. 8, art. 9 oraz art. 28 ustawy). Ustawa nie daje
równie¿ ¿adnej podstawy, aby uznaæ przedsiêbiorstwo za to¿same z pracodawc¹. Primo ustawa w odró¿nieniu od ustawy 7 kwietnia 2006 r. o
informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, choæ
reguluje podobne materie, nie pos³uguje siê pojêciem pracodawcy przy
wyznaczaniu zakresu podmiotowego ustawy. U¿ywa wszak pojêcia „pracodawcy”, lecz w zupe³nie innym kontekœcie, przy okreœlaniu zasad ochro33
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n stosunku p ac p zedstawicieli p acowników (po . komenta z do a t.
37). Secundo z wyk³adni funkcjonalnej art. 1 i 2 ustawy nie wynika, aby
o¿na by³o uznaæ pojêcie „przedsiêbiorstwa” i „pracodawcy” za to¿sae. Zgodnie z art. 3 kodeksu pracy „Pracodawc¹ jest jednostka organizacyjna, choæby nie posiada³a osobowoœci prawnej, a tak¿e
osoba fizyczna, je¿eli zatrudniaj¹ one pracowników”. Doktryna i
orzecznictwo dopuszczaj¹, aby w z³o¿onych strukturach organizacyjnych
pojawi³a siê wiêksza liczba pracodawców. Decyduj¹ca jest tutaj zdolnoœæ do zatrudniania pracowników. Tym samym pracodawc¹ bêdzie osoba
fizyczna, jeœli zatrudnia pracowników, osoba prawna, ale równie¿ jednostka organizacyjna osoby prawnej, jeœli jest uprawniona do samodzielnego zatrudniania pracowników. (por. U. Jackowiak, komentarz do art.
3 kodeksu pracy, [w:] U. Jackowiak (red.), M. Piankowski, J. Stelina,
W. Uziak, A. Wypych-¯ywicka, M. Zieleniecki, Kodeks pracy z komentarzem wraz ze wskazanym tam¿e orzecznictwem, wydanie IV, Gdynia 2004 r. s. 18 i nast.). Przyk³adowo wskazaæ mo¿na samodzielnie
zatrudniaj¹cy pracowników oddzia³ handlowej spó³ki kapita³owej. Natoiast zgodnie z art. 2 pkt 3) i 4) w zw. z pkt 2) ustawy to nie przedsiêbiorstwo cechuje zdolnoœæ zatrudniania, lecz przedsiêbiorcê, do którego
nale¿y przedsiêbiorstwo („przedsiêbiorcy zatrudniaj¹cego w zak³adach pracy...”; „grupê przedsiêbiorstw [czyli przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do przedsiêbiorców powi¹zanych organizacyjnie lub kapita³owo], w
której zatrudnia siê...”, a nie „grupa, która zatrudnia”, co mog³oby sugerowaæ posiadanie zdolnoœci zatrudniania przez przedsiêbiorstwo).
10. Ustaliwszy, czym „przedsiêbiorstwo” nie jest, mo¿na pokusiæ siê o
próbê okreœlenia pozytywnego pojêcia „przedsiêbiorstwa”, wyznaczaj¹cego wszak zakres stosowania ustawy. Otó¿ zgodnie z definicjami podany i w art. 2 „przedsiêbiorstwo” „nale¿y do przedsiêbiorcy”. „Przedsiêbiorstwo” jest zatem przedmiotem posiadania, na podstawie praw rzeczowych i obligacyjnych przedsiêbiorcy. Z uwagi na to, i¿ pojêcia przedsiêbiorstwa zasadniczo nie wystêpuje w polskim prawie pracy (J. Wratny, Prawo pracowników do informacji i konsultacji w sprawach
gospodarczych przedsiêbiorstwa, PiZS, 06/6, s. 28), wydaje siê zatem
zasadne, aby przy próbie ustalenia treœci pojêcia „przedsiêbiorstwo nale34
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¿¹ce do p zedsiêbio c ” siêgn¹ do inn ch ga³êzi p awa. P zedsiêbio stwo jako przedmiot w³asnoœci, innych praw rzeczowych lub obligacyjnych wystêpuje w art. 551 Kodeksu cywilnego („przedsiêbiorstwo jest
zorganizowanym zespo³em sk³adników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej”).
Wydaje siê zasadne uznanie przedsiêbiorstwa w rozumieniu komentowanej ustawy za przedsiêbiorstwo, o którym mowa w art. 551 k.c., poniewa¿ obie ustawy zak³adaj¹ przedmiotowe ujêcie przedsiêbiorstwa (inaczej J. Wratny, Prawo pracowników ...). Jednoczeœnie podkreœliæ nale¿y, i¿ to pojêcie „przedsiêbiorcy” wysuwa siê jako pierwszy wyznacznik
podmiotowego zakresu obowi¹zywania ustawy. Inaczej mówi¹c, tylko
wobec przedsiêbiorców w znaczeniu podanym przez komentowan¹ ustawê ustawa ta bêdzie mia³a zastosowanie. Ustaliwszy, kto jest przedsiêbiorc¹, mo¿na dopiero przyst¹piæ do zakreœlenia granic nale¿¹cego do
niego przedsiêbiorstwa, w którego sk³ad wchodz¹ zak³ady pracy.
11. W polskim prawie nie ma jednoznacznej definicji „przedsiêbiorcy”.
Odrêbne, ró¿ne zakresowo definicje tego pojêcia odnaleŸæ mo¿na w wielu
aktach prawnych, np. w kodeksie cywilnym, ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
a tak¿e ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Komentowana
ustawa w art. 2 sama definiuje pojêcie przedsiêbiorcy. Przedsiêbiorc¹
jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemaj¹ca osobowoœci prawnej
spó³ka prawa handlowego, która zawodowo, we w³asnym imieniu podejmuje i wykonuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jak równie¿ dzia³alnoœæ wytwórcz¹ w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli
zwierz¹t, ogrodnictwa, warzywnictwa, leœnictwa i rybactwa œródl¹dowego. Dodatkowo przedsiêbiorca musi posiadaæ zdolnoœæ zatrudniania.
Z uwagi na to, i¿ definicja „przedsiêbiorcy” jest bliska definicji tego pojêcia u¿ytego w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 wraz z póŸn. zm., dalej
u.s.d.g.), posi³kowaæ siê mo¿na przy wyk³adni sk³adników pojêcia „przedsiêbiorcy” t¹ ustaw¹.
12. Przedsiêbiorc¹, w rozumieniu komentowanej ustawy, mo¿e zostaæ
osoba fizyczna posiadaj¹ca obywatelstwo polskie lub innego pañstwa,
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któ a nie jest osob¹ ma³oletni¹, tzn. ukoñcz ³a 18 lat lub sta³a siê pe³noletni¹ poprzez zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego. Cho komentowana ustawa tego nie rozstrzyga, posi³kuj¹c siê jednak art. 4 ust. 2 u.s.d.g., nale¿y
uznaæ za przedsiêbiorców wspólników spó³ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia³alnoœci gospodarczej.
13. Przedsiêbiorc¹ jest ka¿da osoba prawna jeœli wykonuje zawodowo
i we w³asnym imieniu wskazan¹ powy¿ej dzia³alnoœæ. Osob¹ prawn¹
jest Skarb Pañstwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznaj¹ osobowoœæ prawn¹ (por. art. 33 k.c.). W doktrynie dominuje pogl¹d, i¿ Skarb Pañstwa (podobnie jak i gmina) nie jest przedsiêbiorc¹. Przedsiêbiorcami dzia³aj¹cym w formie osoby prawnej s¹ handlowe spó³ki kapita³owe: spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i spó³ka akcyjna, jeœli tylko prowadz¹ one dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (w praktyce prawie zawsze). Przedsiêbiorcami s¹ równie¿ spó³dzielnie (posiadaj¹
osobowoœæ prawn¹ i prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹) niezale¿nie od
przedmiotu dzia³alnoœci (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 25 czerwca 1991
r. [III CZP 53/91, LEX nr 9060] równie¿ spó³dzielnie mieszkaniowe).
Sporne jest jedynie, czy spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredytowe
(tzw. SKOK-i) równie¿ nale¿y traktowaæ jako przedsiêbiorców. W doktrynie dominuje pogl¹d uznaj¹cy SKOK-i za przedsiêbiorcê (por. K Kohutek, Komentarz do art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej, LEX/el. 2005 r.). Przedsiêbiorc¹ jest równie¿ przedsiêbiorstwo pañstwowe oraz towarzystwo ubezpieczeñ wzajemnych.
Natomiast, jeœli prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bêd¹ przedsiêbiorcai jednostki badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia i fundacje. Wszystkie powy¿ej wskazane podmioty podlegaj¹ obowi¹zkowemu wpisowi do
rejestru przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego.
14. Oprócz osób fizycznych i prawnych za przedsiêbiorcê w rozumieniu komentowanej ustawy mo¿e zostaæ uznana tylko i wy³¹cznie niemaj¹ca osobowoœci prawnej spó³ka prawa handlowego, czyli spó³ka jawna,
spó³ka partnerska, spó³ka komandytowa oraz spó³ka komandytowo-akcyjna, jeœli prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
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15. Nie s¹ p zedsiêbio cami w ozumieniu komentowanej ustaw oddzia³y przedsiêbiorców lub przedsiêbiorców zagranicznych dzia³aj¹cych
na terytorium R.P., g³ówne oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ, a tak¿e spó³ki kapita³owe w organizacji. Spornym jest, czy zak³ady
opieki zdrowotnej s¹ przedsiêbiorcami (stanowisko wy³¹czaj¹ce zoz-y z
grupy przedsiêbiorców K. Kohutek, Komentarz do art. 4..., s. 10; uznaj¹ce zoz-y za przedsiêbiorców J. Stelina, M. Zieleniecki, Ustawa o informowaniu pracowników..., s.19).
16. Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej stanowi warunek konieczny, aby podmiot zosta³ uznany za przedsiêbiorcê. Komentowana ustawa
nie definiuje pojêcia „dzia³alnoœci gospodarczej” wskazuj¹c jedynie, i¿
musi byæ ona podejmowana i wykonywana zawodowo i we w³asnym
imieniu. Aby wyjaœniæ to pojêcie siêgn¹æ nale¿y do art. 2 u.s.d.g. Artyku³
ten definiuj¹c pojêcie „dzia³alnoœci gospodarczej” nie pos³uguje siê sformu³owaniem „w rozumieniu ustawy”, co mo¿e sugerowaæ chêæ rozci¹gniêcia tej definicji równie¿ na inne akty prawne, które nie posiadaj¹
szczegó³owej definicji dzia³alnoœci gospodarczej. Zgodnie z art. 2 u.s.d.g.
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ jest zarobkowa dzia³alnoœæ wytwórcza, budowlana, handlowa, us³ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoœæ zawodowa, wykonywana
w sposób zorganizowany i ci¹g³y (por. uchwa³ê S¹du Najwy¿szego z
dnia 6 grudnia 1991 r. [III CZP 117/91, OSP 1992, z. 11-12, poz. 235]).
17. Zarobkowy charakter dzia³alnoœci gospodarczej oznacza, i¿ dzia³alnoœæ musi byæ prowadzona w celu osi¹gniêcia dochodu („zarobku”) rozumianego jako nadwy¿ka przychodów nad nak³adami (kosztami) tej
dzia³alnoœci. Zarobkowy charakter dzia³alnoœci oznacza, i¿ jest ona prowadzona „na zewn¹trz”, „na zbyt” i s³u¿y zaspokajaniu cudzych potrzeb
(por. K. Kohutek, Komentarz do art. 2...). Istotnym w ustaleniu tej
cechy dzia³alnoœci jest kryterium subiektywne (d¹¿enie do osi¹gniêcia
zarobku - osi¹ganie strat nie pozwala automatycznie uznaæ dzia³alnoœci
za nie gospodarcz¹) i obiektywne (brak chêci osi¹gania zarobku w warunkach obiektywnego prowadzenia dzia³alnoœci komercyjnej nie wy³¹cza prowadzonej dzia³alnoœci z obszaru dzia³alnoœci gospodarczej - por.
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uchwa³a SN z dnia 30 listopada 1992 ., III CZP 134/92,OSNCP 1993, n
5). Ze wzglêdu na cechê zarobkowoœci nale¿y uzna , i¿ dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ nie jest zatem dzia³alnoœæ charytatywna, kulturalna (non
profit). Dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ mo¿e natomiast byæ dzia³alnoœæ stowarzyszeñ i fundacji, jeœli przynosi dochód (zarobek). Fundacje i stowarzyszenia mog¹ bowiem prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jeœli w przypadku tych pierwszych dzia³alnoœæ ta bêdzie prowadzona w rozmiarach
s³u¿¹cych realizacji celów fundacji, a w przypadku stowarzyszeñ dochód
bêdzie s³u¿y³ realizacji celów statutowych stowarzyszenia oraz nie bêdzie przeznaczany do podzia³u miêdzy jego cz³onków.
18. Dzia³alnoœæ gospodarcza musi byæ dzia³alnoœci¹ zorganizowan¹.
Oznacza to, wybór formy organizacyjno-prawnej aktywnoœci przedsiêbiorcy. Cecha ta pozwala odró¿niæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ od pomocy
kole¿eñskiej lub dobros¹siedzkiej, która jest wykonywana grzecznoœciowo w sposób niezorganizowany (C. Kosikowski, Pojêcie przedsiêbiorcy w prawie polskim, Pañstwo i Prawo 2001, nr 4, s. 15 i n.).
19. Dzia³alnoœæ gospodarcza musi byæ wykonywana w sposób ci¹g³y.
Przedsiêbiorca nie mo¿e zatem wykonywaæ dzia³alnoœci jednorazowo,
sporadycznie lub wyj¹tkowo. Wymaganym jest zamiar powtarzalnoœci
okreœlonych czynnoœci celem osi¹gniêcia dochodu.
20. Dzia³alnoœæ gospodarcza musi byæ podejmowana i wykonywana
zawodowo. Pojêcie to oznaczaæ musi profesjonalizm aktywnoœci przedsiêbiorcy, choæ ze wzglêdu na zasadê wolnoœci gospodarczej nie oznacza
to, i¿ amator w danym rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej nie mo¿e co do
zasady podejmowaæ tej¿e dzia³alnoœci. Wprowadzenie tej cechy do pojêcia dzia³alnoœci gospodarczej spotka³o siê z krytyk¹ doktryny (por. K.
Kohutek, Komentarz do art. 2 ustawy..., teza 5). Wskazuje siê, i¿ definicja niew³aœciwie odró¿nia dzia³alnoœæ budowlan¹, wytwórcz¹, handlow¹
i us³ugow¹, oraz poszukiwanie i rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
ze z³ó¿ od dzia³alnoœci zawodowej i prowadzi do definiowania ignotum
per ignotum („dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ jest (...), a tak¿e dzia³alnoœæ zawodowa ...”). Dodatkowo na gruncie komentowanej ustawy
nale¿y wskazaæ pewne zawirowania dotycz¹ce przedmiotowej cechy.
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Cecha zawodowoœci powta za siê w definicji p zedsiêbio c . Jest ona
wskazana ju¿ w art. 2 pkt 1 komentowanej ustawy i obejmuje ca³¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zgodnie ze wskazanym artyku³em przedsiêbiorc¹
jest tylko ten, kto zawodowo podejmuje i wykonuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹, czyli zgodnie z art. 2 u.s.d.g. dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹,
handlow¹, itd., a tak¿e dzia³alnoœæ zawodow¹. Oznacza to, i¿ zgodnie z
powy¿szym przedsiêbiorc¹ jest osoba, która wykonuje zawodowo dzia³alnoœæ budowlan¹, wytwórcz¹, itd., a tak¿e dzia³alnoœæ zawodow¹. Te
myl¹ce zawirowanie pojêciowe mo¿e byæ wynikiem niedostosowania
brzmienia ustawy do nowej definicji dzia³alnoœci gospodarczej z u.s.d.g. i
de lege ferenda postulowaæ mo¿na jej zmianê.
21. Dzia³alnoœæ gospodarcza jest rodzajowo wskazana w art. 2 u.s.d.g.
S¹ ni¹ dzia³alnoœæ wytwórcza, budowlana, handlowa i us³ugowa, oraz
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿, a tak¿e
dzia³alnoœæ zawodowa. Przypisanie dzia³alnoœci danej osoby do jednego
z powy¿ej wymienionych rodzajów nie jest warunkiem koniecznym do
uzyskania statusu dzia³alnoœci gospodarczej. Istotniejsze jest spe³nienie
wszystkich trzech powy¿ej wskazanych cech (zarobkowy, zorganizowany i ci¹g³y charakter). Podkreœliæ nale¿y, i¿ zgodnie z art. 3 u.s.d.g. dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ nie jest dzia³alnoœæ wytwórcza w rolnictwie w
zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa,
warzywnictwa, leœnictwa i rybactwa œródl¹dowego. Nie ma to jednak
istotnego znaczenia, gdy¿ zgodnie z art. 2 komentowanej ustawy przedsiêbiorc¹ jest nie tylko osoba we w³asnym imieniu podejmuj¹ca i wykonuj¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ale równie¿ osoba we w³asnym imieniu
podejmuj¹ca i wykonuj¹ca dzia³alnoœæ wytwórcz¹ w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa, warzywnictwa, leœnictwa i rybactwa œródl¹dowego.
22. Bycie przedsiêbiorc¹ jest warunkiem koniecznym do w³¹czenia w
zakres podmiotowy komentowanej ustawy, lecz niewystarczaj¹cym.
Ustawê bowiem stosujemy do „przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym” (grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym). Pamiêtaj¹c, i¿
w polskiej ustawie o europejskich radach zak³adowych to przedsiêbior39
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ca, do któ ego „nale¿ ” p zedsiêbio stwo, dete minuje zak es podmiotowy komentowanej ustawy, nale¿y dodatkowo dokona wyk³adni
drugiego cz³onu definicji, wyznaczaj¹cej zakres ustawy - „o zasiêgu
wspólnotowym”.
23. Pojêcie: „o zasiêgu wspólnotowym” okreœla koniecznoœæ istnienia
elementu transgranicznego. Przedsiêbiorca, który posiada przedsiêbiorstwo o zasiêgu wspólnotowym musi zatrudniaæ we wszystkich swoich
zak³adach pracy co najmniej 1000 pracowników we wszystkich pañstwach cz³onkowskich (tj. pañstwach UE oraz nale¿¹cych do europejskiej przestrzeni gospodarczej, zwanej w innych aktach prawnych europejskim obszarem gospodarczym, dalej EPG, tj. Norwegii, Islandii i Lichtensteinie) w tym, w co najmniej dwóch pañstwach cz³onkowskich co
najmniej po 150 pracowników.
24. Podsumowuj¹c, nale¿y wskazaæ, i¿ ustawa w sensie podmiotowym
bêdzie dotyczyæ przedsiêbiorców w rozumieniu komentowanej ustawy
uzupe³nianej przez u.s.d.g., którzy posiadaj¹ przedsiêbiorstwo o zasiêgu
wspólnotowym, w znaczeniu wskazanym powy¿ej (por. art. 2 komentowanej ustawy).
25. Ustawa dotyczy nie tylko przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym,
lecz równie¿ grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym. Grupê
przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym tworz¹ dwa lub wiêcej przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do przedsiêbiorców powi¹zanych organizacyjnie
lub kapita³owo, z których jeden jest przedsiêbiorc¹ sprawuj¹cym kontrolê nad innymi, a w grupie tej przedsiêbiorcy zatrudniaj¹ co najmniej
1000 pracowników we wszystkich pañstwach cz³onkowskich, w tym co
najmniej po 150 pracowników w co najmniej dwóch pañstwach cz³onkowskich.
26. W tym miejscu nale¿y powróciæ do rozwa¿añ na temat pojêcia pracodawcy w komentowanej ustawie. Podtrzymaæ nale¿y wyra¿on¹ wczeœniej tezê, i¿ pojêcie to jest ró¿ne od pojêcia „przedsiêbiorstwa”. Dodatkowo nale¿y sformu³owaæ tezê, i¿ pojêcie pracodawcy i przedsiêbiorcy,
który posiada przedsiêbiorstwo o zasiêgu wspólnotowym lub nale¿y do
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g up p zedsiêbio stw o zasiêgu wspólnotow m nie jest to¿same. Nie
mo¿na wykluczy , i¿ przedsiêbiorca pokryje siê zakresowo z pracodawc¹.
Z ³atwoœci¹ jednak mo¿na wskazaæ sytuacjê, gdy do takiej sytuacji nie
dojdzie (np. pracodawc¹ bêdzie maj¹cy siedzibê w Rzeczpospolitej Polskiej oddzia³ spó³ki z o.o. maj¹cej siedzibê w innym pañstwie cz³onkowskim, gdy¿ samodzielnie zatrudnia pracowników, a przedsiêbiorc¹ bêdzie
wspomniana zagraniczna spó³ka z o.o.). Tym samym podkreœliæ nale¿y,
i¿ w odró¿nieniu od ustawy o informacji i konsultacji stanowi¹cej implementacjê dyrektywy 2002/14/WE, to nie pojêcie pracodawcy okreœlaæ
bêdzie zakres podmiotowy ustawy.
27. Z uwagi na to, i¿ Polska nie skorzysta³a z mo¿liwoœci wy³¹czenia
stosowania dyrektywy 94/45 do za³óg marynarki handlowej (art. 1 ust. 5
dyrektywy 94/45), s¹ one objête dzia³aniem komentowanej ustawy.
28. Dodatkowo nale¿y wskazaæ, i¿ komentowana ustawa zakreœlaj¹c
swój podmiotowy obszar stosowania, objê³a nim g³ównie tzw. „polskie”
przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym (grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym). St¹d powy¿sze uwagi dotycz¹ce definicji przedsiêbiorstwa, przedsiêbiorcy, definicji dzia³alnoœci gospodarczej maj¹ zastosowanie tylko do „polskich” przedsiêbiorstw. Zakres podmiotowy
komentowanej ustawy, gdy ta stosowana jest posi³kowo w stosunku do
„zagranicznych” przedsiêbiorstw, wyznacza ustawa lub inny akt prawny w³aœciwy ze wzglêdu na siedzibê zarz¹du centralnego (wyznaczonego przedstawiciela, zak³adu pracy, który zatrudnia na terenie UE oraz
europejskiej przestrzeni gospodarczej najwiêcej pracowników) „zagranicznego” przedsiêbiorcy. Ze wzglêdu na pewn¹ swobodê przy implementacji dyrektywy 94/45 mo¿e dojœæ do „rozejœcia” siê podmiotowych
zakresów obu aktów prawnych. Najczêstszym obszarem rozbie¿noœci
bêdzie objêcie przedsiêbiorstw publicznych zakresem stosowania implementuj¹cego dyrektywê 94/45 aktu prawnego. Przypomnieæ nale¿y, i¿
polska ustawa w³¹czy³a w zakres podmiotowy przedsiêbiorstwa pañstwowe, a wy³¹czy³a komunalne i pañstwowe jednostki organizacyjne
nieposiadajace osobowoœci prawnej.
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29. Rozejœcie siê zak esów podmiotow ch w aktach implementuj¹c ch
dyrektywê 94/45 spowodowane jest tym, i¿ dyrektywa okreœlaj¹c zakres
swojej regulacji opar³a siê na pojêciu „przedsiêbiorstwa”, sama go nie
definiuj¹c. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci (dalej ETS) mo¿na pokusiæ siê o odtworzenie przedmiotowej
definicji na gruncie prawa wspólnotowego. ETS w orzeczeniu Rockfon
wskaza³, i¿ pojêcia prawa wspólnotowego musz¹ podlegaæ jednolitej
wyk³adni, zgodnie z ogólnymi zasadami systemu prawnego, do którego
pojêcie to siê odnosi i celami regulacji (Sprawa C - 449/93: Rockfon A/
S v. Specialarbejderforbundet i Danmark, Zb. Orz. 95, s. I-4291,).
Natomiast zgodnie z orzeczeniem Arbeitsvermittlung durch die Bundesagentur für Arbeit (Sprawa C 41-90 [EuGH 23. 4. 91, NZA 91,
447]) „przedsiêbiorstwo” obejmuje równie¿ œwiadczenie us³ug przez podioty prawa publicznego. Gdyby zastosowaæ powy¿sze stwierdzenie do
dyrektywy 94/45, mia³aby ona szerszy obszar zastosowania ni¿ polska
ko entowana ustawa. Dodatkowo, ewentualn¹ pomoc¹ przy budowie
definicji „przedsiêbiorstwa” w rozumieniu dyrektywy 94/45 mo¿e s³u¿yæ
definicja „przedsiêbiorstwa” z dyrektywy 2002/14/WE, która reguluje
podobn¹ sferê zbiorowego prawa pracy, a mianowicie informacjê i konsultacjê w przedsiêbiorstwach na terytorium WE, bez wymaganego eleentu transgranicznego. W dyrektywie 2002/14/WE termin „przedsiêbiorstwo” oznacza przedsiêbiorstwo publiczne lub prywatne, prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, bez wzglêdu na to, czy jego celem jest osi¹ganie zysku, czy nie. Brak dzia³alnoœci zarobkowej wy³¹cza natomiast
podmiot spod dzia³ania polskiej ustawy o europejskich radach zak³adowych. Wydaje siê, i¿ powy¿ej przedstawiona wyk³adnia nie usuwa w¹tpliwoœci co do w³¹czenia lub wy³¹czenia sektora publicznego spod dzia³ania aktu prawnego implementuj¹cego dyrektywê 94/45 (tak M. Tomaszewska, Zbiorowe prawo pracy, [w:] pod red. Z. Brodeckiego Zatrudnienie i ochrona socjalna, s. 358). Praktyka w ró¿nych krajach
UE jest ró¿na. W³ochy i Belgia wy³¹czy³y przedsiêbiorstwa publiczne
spod stosowania aktu implementuj¹cego dyrektywê 94/45, natomiast Hiszpania, Szwecja, Niemcy post¹pi³y odwrotnie (za M. Tomaszewska, Zbiorowe prawo pracy, s. 358).
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Zrównanie odpowiedzialnoœci zarz¹du centralnego
i domniemanego zarz¹du centralnego
30. Komentowany artyku³ w ustêpie 3 obowi¹zkami i odpowiedzialnoœci¹ na³o¿onymi ustaw¹ obarcza zarz¹d centralny przedsiêbiorstwa lub
grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym z siedzib¹ w Polsce. W
szczególnoœci obowi¹zkiem, który spoczywa na zarz¹dzie centralnym
bêdzie zapewnienie warunków i œrodków niezbêdnych do wykreowania
ERZ lub innego systemu informowania (por. art. 5 ustawy bêd¹cy implementacj¹ art. 4 dyrektywy 94/45). Tak¹ sam¹ odpowiedzialnoœæ ponosi
wyznaczony przez zarz¹d centralny przedstawiciel z siedzib¹ w Polsce,
jeœli zarz¹d centralny ma siedzibê poza granicami UE i EPG (np. w Szwajcarii, Indiach, USA). Wstêpuje on w miejsce zarz¹du centralnego. Gdy i
tego brak, funkcjê zarz¹du centralnego sprawuje kierownictwo zak³adu
pracy (w sytuacji istnienia przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym z
zarz¹dem centralnym poza UE i EPG) lub przedsiêbiorstwa (w sytuacji
istnienia grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym z zarz¹dem
centralnym poza UE i EPG), który ma siedzibê w Polsce i zatrudnia
najwiêksz¹ liczbê pracowników spoœród wszystkich zak³adów pracy zlokalizowanych we wszystkich pañstwach cz³onkowskich.
31. W orzecznictwie ETS wskazany powy¿ej przedstawiciel zastêpuj¹cy zarz¹d centralny lub kierownictwo (organ zarz¹dzaj¹cy) zatrudniaj¹cego najwiêksz¹ liczbê pracowników zak³adu pracy (przedsiêbiorstwa)
okreœlany(e) jest pojêciem „domniemany zarz¹d centralny” (t³umaczenie pojêcia „deemed central management”, „fingierte zentrale Leitung”; por. ETS sprawa C-440/00, Kühne & Nagel [2004], ECR I0000, Rn. 50; sprawa C-349/01, ADS Anker GmbH,
Dz.U.UE.C.04.228.2/1, Rn. 53).
32. Przedstawiciela wyznacza zarz¹d centralny i jest on zasadniczo
swobodny w swojej decyzji. Jednak¿e, aby dany przedstawiciel móg³
wype³niaæ obowi¹zki na³o¿one na niego w zastêpstwie zarz¹du centralnego, musi posiadaæ wystarczaj¹ce kompetencje i przede wszystkim
dostêp do informacji w skali koncernu lub przynajmniej jego wspólnotowej czêœci. Jeœli poza UE i EPG ma swoj¹ siedzibê zarz¹d centralny
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p zedsiêbio stwa o zasiêgu wspólnotow m, to jego p zedstawicielem mo¿e
zosta osoba upowa¿niona w oddziale do reprezentowania przedsiêbiorcy zagranicznego (por. art. 87 u.s.d.g.) lub kierownictwo zarz¹dzaj¹ce
zak³adem pracy, które wchodzi w sk³ad oddzia³u przedsiêbiorcy o zasiêgu wspólnotowym. W przypadku grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, przedstawicielem mo¿e zostaæ organ zarz¹dzaj¹cy przedsiêbiorstwem nale¿¹cym do przedsiêbiorcy wchodz¹cego w sk³ad grupy
przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym. Polski ustawodawca zrezygnowa³ z wprowadzenia tzw. podporz¹dkowanego zarz¹du centralnego
(„zarz¹d na Europê”), co jednak nie oznacza, i¿ jeœli w strukturze koncernu taki wystêpuje, nie mo¿e, a nawet powinien, zostaæ wyznaczony
na przedstawiciela zarz¹du centralnego. Ustawa nie wymaga dope³nienia jakichkolwiek warunków lub zachowania formy przy wyznaczaniu
przedstawiciela (np. tak § 2 (2) EBRG, § 171 (4) AVerfG, w irlandzkiej
ustawie wyznaczenie przedstawiciela wymaga formy pisemnej - art. 9
ust. 2 Transnational information and consultation of employees act, Statutory Instruments, No. 20 of 1996).
33. Spornym jest, kto ma wype³niaæ obowi¹zki zarz¹du centralnego, w
sytuacji gdy zarz¹d centralny nie ma siedziby w UE i EPG, brak jest
przedstawiciela, a w zak³adzie pracy (u przedsiêbiorcy) w jednym pañstwie cz³onkowskim zatrudnia siê co prawda najwiêcej pracowników
(np. Polska 500 pracowników) spoœród wszystkich zak³adów pracy przedsiêbiorstwa (przedsiêbiorstw grupy) o zasiêgu wspólnotowym, ale w
innym pañstwie cz³onkowskim w paru zak³adach pracy (przedsiêbiorców) pojedynczo zatrudnia siê mniej ni¿ w najliczniejszym zak³adzie pracy (u najliczniejszego przedsiêbiorcy), ale wspólnie zatrudnienie jest wiêksze (we Francji w ka¿dym z trzech zak³adów pracy zatrudnia siê250
pracowników = 750 pracowników, przy 500 pracownikach w Polsce).
Zgodnie z wyk³adni¹ jêzykow¹ komentowanego artyku³u nale¿y opowiedzieæ siê za tez¹, i¿ najliczniejszy, ale pojedynczy zak³ad pracy
(przedsiêbiorca), jest tym, którego kierownictwo (organ zarz¹dzaj¹cy)
bêdzie wype³nia³o obowi¹zki zarz¹du centralnego.
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34. P zedstawione tez dot cz¹ce za z¹du cent alnego dot cz¹ ównie¿ wyznaczonego przedstawiciela lub zarz¹du zak³adu pracy lub przedsiêbiorstwa, o którym mowa powy¿ej, chyba ¿e wprost jest wskazane
inaczej.
Wy³¹czenia podmiotowe
35. Spod dzia³ania ustawy, pomimo spe³niania warunków wskazanych
powy¿ej, wy³¹czeni s¹ przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy w formie spó³ki europejskiej, oraz grupy przedsiêbiorstw, w których uczestniczy spó³ka europejska (dalej SE; ex definitio nale¿y tutaj grupa kapita³owa spó³ki europejskiej [por. art. 2 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia
8 paŸdziernika 2001 r. w sprawie statutu spó³ki europejskiej,
Dz.U.UE.L.01.294.1] spó³ka europejska bêd¹ca spó³k¹ zale¿n¹ [por. art.
2 ust. 3 rozporz¹dzenia, o którym mowa powy¿ej], przekszta³cona w
spó³kê europejsk¹ spó³ka akcyjna posiadaj¹ca od co najmniej dwóch lat
spó³kê zale¿n¹, podleg³¹ prawu innego ni¿ SE pañstwa cz³onkowskiego
[art. 2 ust. 4 rozporz¹dzenia, o którym mowa powy¿ej]). Ustawa z dnia
4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i
spó³ce europejskiej (Dz.U. z 2005 r., nr 62, poz. 551) samodzielnie okreœla zasady zaanga¿owania pracowników w spó³ce europejskiej, które to
zaanga¿owanie zapewniæ ma prawo pracowników do informacji i konsultacji, a tak¿e do uczestnictwa umo¿liwiaj¹cego wywieranie wp³ywu
na decyzje podejmowane w SE (por. art. 58 pkt 8 ustawy o europejskim
zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó³ce europejskiej). Jednak¿e
jeœli specjalny zespó³ negocjacyjny reprezentuj¹cy spó³ki uczestnicz¹ce
w tworzeniu spó³ki europejskiej podejmie uchwa³ê o niepodejmowaniu
negocjacji w celu zawarcia porozumienia o zaanga¿owaniu pracowników w spó³ce europejskiej lub o ich zakoñczeniu bez zawarcia porozumienia, wówczas, zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó³ce europejskiej wobec pracowników zatrudnionych w spó³ce europejskiej, bêd¹ mia³y zastosowanie inne
przepisy reguluj¹ce konsultacjê i informacjê pracowników. W takim przypadku wobec spó³ki europejskiej bêd¹cej przedsiêbiorstwem o zasiêgu
wspólnotowym lub grupy o zasiêgu wspólnotowym w rozumieniu usta45
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w , w któ ej SE uczestnicz , bêdzie mia³a zastosowanie komentowana
ustawa (na poziomie podstawowym lub uzupe³niaj¹cym).
36. Przepisów komentowanej ustawy nie stosuje siê równie¿ do przedsiêbiorstw lub grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym maj¹cych
status spó³dzielni europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22
lipca 2006 r. o spó³dzielni europejskiej (Dz. U. Nr 149, poz. 1077), chyba
¿e nie zawarto porozumienia w sprawie zaanga¿owania pracowników w
spó³dzielni europejskiej.
Uprawnienia do informacji i konsultacji na podstawie
przepisów odrêbnych
37. Zgodnie z ust. 1 art. 1 komentowanej ustawy uprawnienia do uzyskania informacji i konsultacji zagwarantowane w ustawie nie naruszaj¹
uprawnieñ do informacji i konsultacji okreœlonych w przepisach odrêbnych. Z powy¿szego wynika po pierwsze, i¿ musi dojœæ do na³o¿enia siê
uprawnieñ przys³uguj¹cych na mocy komentowanej ustawy z uprawnieniami znajduj¹cymi swoje umocowanie w innych przepisach. Tym saym pracodawca, u którego istnieje uprawnienie do uzyskiwania inforacji i przeprowadzania konsultacji inne ni¿ te wynikaj¹ce z komentowanej ustawy, musi wchodziæ w sk³ad przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym. Po drugie
podmiot zobowi¹zany na podstawie odrêbnych przepisów do udzielenia
informacji lub przeprowadzenia konsultacji, którym jest najczêœciej pracodawca, nie mo¿e skutecznie uchyliæ siê od udzielenia informacji (przeprowadzenia konsultacji) powo³uj¹c siê na fakt, i¿ on lub inny podmiot
(np. zarz¹d centralny przedsiêbiorstwa maj¹cy swoj¹ siedzibê poza granicami Polski w innym pañstwie cz³onkowskim) udzieli³ ju¿ informacji
pracownikom (przeprowadzi³ ju¿ konsultacje z nimi). Pracodawca lub
inny podmiot zobowi¹zany do udzielenia informacji lub przeprowadzenia
konsultacji nie mo¿e uchyliæ siê od tego obowi¹zku, nawet wówczas, gdy
informacji lub konsultacji ¿¹da podmiot, w sk³ad którego wchodz¹ osoby,
które bêd¹c cz³onkami ERZ lub uczestnicz¹c w innym systemie inforacji zosta³y ju¿ poinformowane lub uczestniczy³y w konsultacji.
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38. Inn mi up awnieniami do uz skiwania info macji i p zep owadzania konsultacji na podstawie odrêbnych przepisów s¹:
1. prawo rady pracowniczej jako organu samorz¹du za³ogi do uzyskania informacji i przeprowadzania konsultacji (por. art. 25 ust.
1 a ustawy z dnia 25 wrzeœnia 1981 r. o samorz¹dzie za³ogi
przedsiêbiorstwa pañstwowego (Dz. U. 1981 nr 24, poz. 123 z
póŸn. zm.). Rada pracownicza dzia³a w przedsiêbiorstwach
pañstwowych (por. roz. 8 ustawy z dnia 25 wrzeœnia 1981 r. o
przedsiêbiorstwach pañstwowych, Dz. U. z 2002 r. nr 112, poz.
981, z póŸn. zm.), w przedsiêbiorstwach mieszanych (por. roz.
4 ustawy z dnia 10 lipca 1985 r. o przedsiêbiorstwach mieszanych, Dz. U. z 1985 r. nr 32, poz. 142) oraz w przedsiêbiorstwie
„Porty Lotnicze” (por. roz. 6 ustawy z dnia 21 paŸdziernika
1987 r. o przedsiêbiorstwie pañstwowym „Porty Lotnicze” Dz.
U. z 1987 r., nr 33, poz. 185), które co prawda nie wchodzi w
sk³ad przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym, lecz teoretycznie mo¿e takim siê staæ. Rada pracownicza istnieje równie¿ w pañstwowych instytucjach filmowych (por. ustawa z dnia
16 lipca 1987 r. o pañstwowych instytucjach filmowych, Dz. U.
z 2003 r., nr 58, poz. 513, z póŸn. zm.), jednak¿e ju¿ z definicji
nie mog¹ one staæ siê przedsiêbiorstwami o zasiêgu wspólnotowym,
2. prawo rady pracowników do informowania i konsultacji (por.
art. 2, 13 i 14 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz. U. z
2006 r., nr 79, poz. 550). Rady pracowników tworzy siê u pracodawców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zatrudniaj¹cych co najmniej 100, a od 24 marca 2008 r. 50 pracowników
(szerzej na temat ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. por. w J.
Stelina, M. Zieleniecki, Ustawa o informowaniu...).
3. prawo organizacji zwi¹zkowej do uzyskania informacji od pracodawcy niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci zwi¹zkowej,
w szczególnoœci informacji dotycz¹cych warunków pracy i zasad wynagradzania (por. art.21 i 28 ustawy z dnia 23 maja 1991
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. o zwi¹zkach zawodow ch, Dz. U. z 2001 ., n 79, poz. 854).
4. prawo pracowników do uzyskania informacji w sytuacji, gdy u
pracodawcy nie dzia³aj¹ zak³adowe organizacje zwi¹zkowe (por.
np. art. 231 kodeksu pracy).
39. Nale¿y podkreœliæ, i¿ zakres udzielanych informacji i przeprowadzanych konsultacji na podstawie komentowanej ustawy jest ró¿ny od
wskazanych powy¿ej, gdy¿ dotyczy ca³ego przedsiêbiorstwa o zasiêgu
wspólnotowym lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, albo
choæby dwóch zak³adów pracy lub dwóch przedsiêbiorstw po³o¿onych
w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich. Przedstawione powy¿ej prawo do
informacji i konsultacji dotyczy pojedynczego pracodawcy lub ca³ego
przedsiêbiorstwa pañstwowego. Jednak¿e mo¿e dojœæ, co zak³ada sama
ko entowana ustawa, do na³o¿enia siê zakresów informacji i konsultacji, gdy uzyskane informacje lub przeprowadzone konsultacje dotyczyæ
bêd¹ równie¿ w pewnym wycinku „polskiego” pracodawcy (np. ogólna
informacja dotycz¹ca ³¹czenia i podzia³u przedsiêbiorstw lub zak³adów
pracy na poziomie europejskim mo¿e byæ równie¿ wymagan¹ informacj¹
dotycz¹c¹ przejœcia zak³adu pracy lub jego czêœci na innego pracodawcê, por. art. 231 kodeksu pracy).
Art. 2. Ilekroæ w ustawie jest mowa o:
1) przedsiêbiorcy - nale¿y przez to rozumieæ osobê fizyczn¹,
osobê prawn¹ oraz niemaj¹c¹ osobowoœci prawnej spó³kê
prawa handlowego, która zawodowo, we w³asnym imieniu
podejmuje i wykonuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jak równie¿
dzia³alnoœæ wytwórcz¹ w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa, warzywnictwa, leœnictwa i rybactwa œródl¹dowego,
2) grupie przedsiêbiorstw - nale¿y przez to rozumieæ dwa
lub wiêcej przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do przedsiêbiorców
powi¹zanych organizacyjnie lub kapita³owo, z których jeden jest przedsiêbiorc¹ sprawuj¹cym kontrolê nad innymi,
3) przedsiêbiorstwie o zasiêgu wspólnotowym - nale¿y przez
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4)

5)

6)

7)

8)

9)
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to rozumieæ przedsiêbiorstwo nale¿¹ce do przedsiêbiorcy zatrudniaj¹cego w zak³adach pracy co najmniej 1.000
pracowników w pañstwach cz³onkowskich, w tym co najmniej po 150 pracowników w co najmniej dwóch pañs wach
cz³onkowskich,
grupie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym - nale¿y
przez to rozumieæ grupê przedsiêbiorstw, w której za rudnia siê co najmniej 1.000 pracowników w pañstwach cz³onkowskich, w tym co najmniej po 150 pracowników w co
najmniej dwóch pañstwach cz³onkowskich,
zarz¹dzie centralnym - nale¿y przez to rozumieæ osobê lub
organ zarz¹dzaj¹cy przedsiêbiorstwem o zasiêgu wspólnotowym lub przedsiêbiorstwem nale¿¹cym do przedsiêbiorcy sprawuj¹cego kontrolê w grupie przedsiêbiors w
o zasiêgu wspólnotowym,
konsultacji - nale¿y przez to rozumieæ wymianê pogl¹dów
lub podjêcie dialogu miêdzy przedstawicielami pracowników a centralnym zarz¹dem lub innym zarz¹dem odpowiedniego szczebla,
pañstwach cz³onkowskich - nale¿y przez to rozumieæ pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej oraz pozos a³e pañstwa, które podpisa³y Traktat o europejskiej przes rzeni
gospodarczej,
europejskiej radzie zak³adowej - nale¿y przez to rozumieæ
radê ustanowion¹ zgodnie z rozdzia³em 3 b¹dŸ u worzon¹
zgodnie z rozdzia³em 4 w celu realizacji prawa pracowników do informacji i konsultacji,
specjalnym zespole negocjacyjnym - nale¿y przez o roz mieæ zespó³ utworzony zgodnie z rozdzia³em 2 w celu zawarcia z zarz¹dem centralnym porozumienia o us anowieniu europejskiej rady zak³adowej lub ustaleniu sposob
informowania pracowników i konsultacji z pracownikami.
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Uwagi wstêpne
1. Art. 2 komentowanej ustawy zawiera tzw. s³owniczek ustawowy,
czyli wskazanie znaczenia u¿ywanych w danym akcie prawnym pojêæ.
Celem wprowadzenia s³owniczka ustawowego do ustawy jest zapewnienie precyzji i przejrzystoœci jêzyka prawnego w przypadku znaczeñ
wieloznacznych lub nadanie innego znaczenia, najczêœciej poprzez redukcjê (wê¿sze znaczenie), pojêciu wystêpuj¹cemu ju¿ w innych przepisach prawa. Ilekroæ w ustawie mowa jest o „przedsiêbiorcy”, „grupie
przedsiêbiorstw”, „przedsiêbiorstwach o zasiêgu wspólnotowym”, „grupie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym”, „zarz¹dzie centralnym”,
„konsultacji”, „pañstwach cz³onkowskich”, „europejskiej radzie zak³adowej” oraz „specjalnym zespole negocjacyjnym” nale¿y im nadawaæ wy³¹cznie znaczenie ustalone w komentowanym przepisie.
Przedsiêbiorca
2.

Por. komentarz do art. 1.
Grupa przedsiêbiorstw

3. Ustawodawca zdefiniowa³ istotne pojêcie „grupy przedsiêbiorstw”,
konieczne do ustalenia szerszej definicji „grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym”. Wskaza³ na nastêpuj¹ce elementy definicji:
1. grupa sk³ada siê z dwóch lub wiêcej przedsiêbiorstw,
2. przedsiêbiorstwa te „nale¿¹” do przedsiêbiorców,
3. pomiêdzy przedsiêbiorcami istniej¹ powi¹zania organizacyjne lub
kapita³owe, które prowadz¹ do utworzenia stosunku kontroli
jednego przedsiêbiorcy nad innymi.
4. Dwa lub wiêcej przedsiêbiorstwa
Teza, i¿ aby utworzyæ grupê konieczne jest istnienie co najmniej dwóch
przedsiêbiorstw nie wymaga komentarza.
5. „Nale¿y” do przedsiêbiorcy
Jak wskazano powy¿ej, komentowana ustawa przyjê³a definicjê przediotow¹ przedsiêbiorstwa jako przedmiotu w³asnoœci, innych praw rzeczowych i obligacyjnych („nale¿y”). St¹d, stanowisko, i¿ przedsiêbior50
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stwo w ozumieniu komentowanej ustaw jest to¿same z pojêciem p zedsiêbiorstwa z art. 551 kodeksu cywilnego („przedsiêbiorstwo jest zorganizowanym zespo³em sk³adników niematerialnych i materialnych
przeznaczonym do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej”). Przedsiêbiorc¹, w rozumieniu komentowanej ustawy, jest natomiast osoba fizyczna lub prawna, a tak¿e spó³ka jawna, komandytowa, komandytowoakcyjna i partnerska, która zawodowo, we w³asnym imieniu podejmuje i
wykonuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jak równie¿ wytwórcz¹ w rolnictwie
w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa,
warzywnictwa, leœnictwa i rybactwa œródl¹dowego (por. komentarz do
art. 1 zakres podmiotowy ustawy). Za³o¿yæ nale¿y, i¿ ka¿dy przedsiêbiorca posiada jedno przedsiêbiorstwo nale¿¹ce do grupy. Wydaje siê, i¿
w œwietle postanowieñ komentowanej ustawy niedopuszczalnym jest
posiadanie przez jednego przedsiêbiorcê wiêcej przedsiêbiorstw nale¿¹cych do grupy. Komentowana ustawa ustanawia œcis³e powi¹zanie pomiêdzy przedsiêbiorstwem a przedsiêbiorc¹.
6.

Powi¹zania organizacyjne i kapita³owe

6.1. Pomiêdzy przedsiêbiorcami wystêpowaæ musz¹ powi¹zania. Powi¹zania mog¹ mieæ charakter organizacyjny lub kapita³owy, albo oba
naraz. Powi¹zania mog¹ powstawaæ pomiêdzy przedsiêbiorcami
dzia³aj¹cymi w ró¿nych formach organizacyjnych, np. pomiêdzy spó³kami akcyjnymi i spó³kami z o.o., osobami fizycznymi i spó³kami kapita³owymi, handlowymi spó³kami osobowymi a handlowymi spó³kami kapita³owymi, itp.
6.2. Charakter organizacyjny powi¹zañ bez w¹tpienia oznacza bezpoœredni lub poœredni wp³yw jednego przedsiêbiorcy na sk³ad lub czynnoœci
organów drugiego. Bez znaczenia jest tutaj podstawa wywierania wp³ywu. Mo¿e mieæ ona charakter w³aœcicielski, inny rzeczowy lub obligacyjny. Organy okreœlonego podmiotu wystêpuj¹ zawsze w przypadku
osób prawnych, przez które osoba ta dzia³a (zob. art. 38 k.c.). Osobami
prawnymi, bêd¹cymi przedsiêbiorcami, w rozumieniu komentowanej ustawy, s¹ spó³ki kapita³owe, spó³dzielnie, fundacje lub stowarzyszenia prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Organy mog¹ (a czasem musz¹, tak
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jest np. w spó³ce komand towo-akc jnej, w któ ej ada nadzo cza o az
walne zgromadzenie akcjonariuszy s¹ obligatoryjnymi organami) zosta
powo³ywane tak¿e u przedsiêbiorcy nieposiadaj¹cego osobowoœci prawnej; w przypadku komentowanej ustawy bêd¹ to handlowe spó³ki osobowe (zob. np. art. 97 k.s.h.). Z uwagi na szeroko zakreœlon¹ definicjê
przedsiêbiorcy powy¿sze rozumienie powi¹zania organizacyjnego jest zbyt
w¹skie. Nale¿y zatem uznaæ, i¿ powi¹zanie organizacyjne obejmuje równie¿ bezpoœredni lub poœredni wp³yw na podejmowanie decyzji w handlowej spó³ce osobowej, niezale¿nie od tego, czy posiada ona wyodrêbnione organy, czy te¿ nie. Wp³yw organizacyjny na przedsiêbiorcê-osobê
fizyczn¹ jest mo¿liwy tylko poprzez zaistnienie „unii personalnej” pomiêdzy przedsiêbiorcami lub przedsiêbiorc¹ a organem innego przedsiêbiorcy (np. przedsiêbiorca-osoba fizyczna, który jednoczeœnie jest wspólnikiem spó³ki cywilnej, osobowej lub cz³onkiem zarz¹du osoby prawnej).
6.3. Równie¿ powi¹zanie kapita³owe nale¿y rozumieæ szeroko jako wszelkie zaanga¿owanie maj¹tkowe (w³aœcicielskie lub inne rzeczowe) jednego przedsiêbiorcy u drugiego przedsiêbiorcy. Takie powi¹zanie zak³ada
zaanga¿owanie przedsiêbiorcy w kapita³ (substrat maj¹tkowy) osoby
prawnej (w spó³ce z o.o. - kapita³ zak³adowy, spó³ce akcyjnej - kapita³
akcyjny, fundacji - wyodrêbniony maj¹tek fundacji), ale te¿ i spó³ki osobowej - komandytowo-akcyjnej. Jednak¿e pojêcie powi¹zania kapita³owego obejmuje równie¿ wszelkie zaanga¿owanie rzeczowe w maj¹tek
pozosta³ych handlowych spó³ek osobowych.
7.

Stosunek kontroli

7.1. Powi¹zania organizacyjne lub kapita³owe pomiêdzy przedsiêbiorca i s¹ o tyle istotne, o ile prowadz¹ do powstania stosunku kontroli
(dominacji - zale¿noœci) jednego przedsiêbiorcy nad innymi (o stosunku
kontroli zob. komentarz do art. 4 ustawy). Do grupy nale¿¹ wszyscy
objêci stosunkiem kontroli przedsiêbiorcy (w³¹cznie z przedsiêbiorc¹ kontroluj¹cym), nie tylko w pierwszym stopniu. W sk³ad grupy nale¿eæ bêd¹
oprócz przedsiêbiorcy kontroluj¹cego - matki, przedsiêbiorcy kontrolowani przez matkê - córki oraz przedsiêbiorcy kontrolowani przez przed52
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siêbio ców kont olowan ch - có ki có ek, itd., a¿ do w cze pania powi¹zañ i zaniku stosunku kontroli na najni¿szym poziomie.
7.2. Na marginesie nale¿y dodaæ, i¿ art. 2 ust.1 lit. b dyrektywy 94/45
okreœlaj¹c pojêcie „grupy przedsiêbiorstw” tylko i wy³¹cznie wskazuje
stosunek kontroli jako element konstytutywny definicji i pomija inne elementy, wskazane w polskiej definicji przedmiotowego pojêcia.
7.3. Pojêcie „podmiotów powi¹zanych kapita³owo lub organizacyjnie”
zosta³o zdefiniowane równie¿ w art. 4 ustawy prawo bankowe. Definicja jest bardzo podobna do zamieszczonej w dyrektywie 94/45 i statuuje,
i¿ „podmioty powi¹zane w sposób wskazany powy¿ej to co najmniej
dwa podmioty, z których przynajmniej jeden bezpoœrednio lub poœrednio wywiera znacz¹cy wp³yw na pozosta³e lub które stanowi
dla banku jedno ryzyko gospodarcze ze wzglêdu na to, ¿e kondycja
finansowa jednego z nich mo¿e mieæ wp³yw na sp³atê zobowi zañ
przez pozosta³e”.
Przedsiêbiorstwo o zasiêgu wspólnotowym
8. O pojêciu przedsiêbiorstwa by³a ju¿ mowa powy¿ej (por. równie¿
komentarz do art. 1 ustawy). Przedsiêbiorstwo musi nale¿eæ do przedsiêbiorcy (o pojêciu przedsiêbiorcy por. powy¿ej oraz komentarz do art.
1), którego dzia³alnoœæ charakteryzuje siê pewnym minimum europejskiej transgranicznoœci. Oznacza ona, i¿ przedsiêbiorca musi zatrudniaæ
w swoich zak³adach pracy:
1. ogó³em co najmniej 1000 pracowników we wszystkich pañstwach
cz³onkowskich,
2. w tym co najmniej po 150 pracowników w co najmniej dwóch
pañstwach cz³onkowskich.
9. Kogo uznaæ za pracownika rozstrzyga prawo kraju miejsca zatrudnienia, a nie miejsca wykonywania pracy. W Polsce bêdzie to art. 2
kodeksu pracy stanowi¹cy, i¿ „pracownikiem jest osoba zatrudniona
na podstawie umowy o pracê, powo³ania, wyboru, mianowania lub
spó³dzielczej umowy o pracê.”
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10. Ustawa w maga, ab p zedsiêbio stwo o dzia³aniu t ansg aniczny osi¹gnê³o dwa progi zatrudnienia. Wówczas staje siê ono „o zasiêgu
wspólnotowym”. Ogólny próg zatrudnienia 1000 pracowników w ca³ym
przedsiêbiorstwie - we wszystkich zak³adach pracy nie wymaga komentarza (por. jednak komentarz do art. 3 ustawy - ustalanie liczby pracowników). Pewne w¹tpliwoœci rodz¹ siê przy definicji drugiego - szczegó³owego progu zatrudnienia - zatrudnienia w zak³adach pracy co najmniej
150 pracowników w co najmniej dwóch pañstwach cz³onkowskich. Pierwsze pytanie, które nale¿y postawiæ, brzmi, czy w ka¿dym zak³adzie pracy
przedsiêbiorstwa w danym pañstwie cz³onkowskim musi zostaæ zatrudnionych co najmniej 150 pracowników. OdpowiedŸ jest negatywna. Szczegó³owy próg zatrudnienia odnosi siê do ³¹cznego zatrudnienia we wszystkich zak³adach pracy w danym pañstwie cz³onkowskim. Tym samym w
¿adnym z zak³adów pracy nie musi byæ zatrudnionych co najmniej 150
pracowników, lecz wystarczy, i¿ we wszystkich zak³adach pracy w dany pañstwie cz³onkowskim, zostanie osi¹gniêty wymagany próg zatrudnienia. Druga w¹tpliwoœæ wi¹¿e siê z granicami przedmiotowymi
przedsiêbiorstwa. Powstaje pytanie, czy nawet jeœli ju¿ stwierdzamy istnienie przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym (1000 pracowników
ogó³em, 150 pracowników w dwóch pañstwach cz³onkowskich), do przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym przynale¿¹ wszystkie posiadane
zak³ady pracy, czy te¿ tylko te, w których zatrudnionych jest 150 pracowników, ewentualnie w danym pañstwie cz³onkowskim ³¹cznie jest w
nich zatrudnionych 150 pracowników. Wy³¹czonym z przedsiêbiorstwa o
zasiêgu wspólnotowym by³by wówczas zak³ad pracy z siedzib¹ w pañstwach cz³onkowskich, w których nie znajduj¹ zatrudnienia co najmniej
150 pracowników. Wydaje siê, i¿ taka interpretacja art. 2 pkt 3 komentowanej ustawy by³aby b³êdna. Wy³¹cza³aby ona bowiem sytuacjê, gdy w
dwóch pañstwach cz³onkowskich przedsiêbiorca, do którego nale¿y przedsiêbiorstwo, zatrudnia co prawda 150 pracowników, lecz w siedmiu innych pañstwach cz³onkowskich zatrudnia tylko100 pracowników, choæ
ogólny stan zatrudnienia osi¹ga pu³ap 1000 pracowników. Ustawodawca (to¿samo z postanowieniami dyrektywy 94/45) wskaza³ wymóg zatrudnienia na poziomie 150 pracowników tylko w dwóch pañstwach cz³on54
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kowskich, ustalaj¹c p z t m w soki ogóln p óg zat udnienia - 1000
pracowników. Dopuœci³ tym samym sytuacjê, gdzie nie w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim zatrudnionych bêdzie 150 pracowników, a na ogólny poziom wymaganego zatrudnienia 1000 pracowników sk³adaæ siê bêd¹
zarówno pracownicy zatrudnieni w dwóch pañstwach cz³onkowskich w
liczbie 150 oraz w ni¿szej od tej pierwszej liczbie zatrudnieni w innych
pañstwach cz³onkowskich. Zgodnie z powy¿szym przedsiêbiorca, do którego nale¿y przedsiêbiorstwo nie mo¿e skutecznie wy³¹czaæ od procesu
informacji i konsultacji, który nastêpuje w przedsiêbiorstwie o zasiêgu
wspólnotowym, pracowników zatrudnionych w pañstwie cz³onkowskim
w liczbie mniejszej ni¿ 150, nawet jeœli liczba ta by³aby znikoma, jeœli w
dwóch innych pañstwach cz³onkowskich zatrudnia on w swoich zak³adach pracy ka¿dorazowo co najmniej 150 pracowników.
11.W definicji ustawodawca pos³uguje siê pojêciem „zak³ad pracy”.
Nale¿y je rozumieæ w sposób nadany mu przez polskie prawo pracy, w
ujêciu przedmiotowym jako zespó³ budynków, maszyn i urz¹dzeñ technicznych. Jednak¿e w ustawie pojêcie zak³ad pracy wystêpuje równie¿
w ujêciu podmiotowym, wówczas pojêcie te równoznaczne bêdzie z pojêciem pracodawcy (por. komentarz do art. 8 i 9 ustawy).
Grupa przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym
12.Grupê przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym stanowi¹ dwa lub
wiêcej przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do przedsiêbiorców powi¹zanych organizacyjnie lub kapita³owo, z których jeden jest przedsiêbiorc¹ sprawuj¹cym kontrolê nad innymi. Równoczeœnie przedsiêbiorcy, o których mowa
powy¿ej, musz¹ zatrudniaæ ³¹cznie co najmniej 1000 pracowników w
pañstwach cz³onkowskich, w tym co najmniej po 150 pracowników w co
najmniej dwóch pañstwach (o powi¹zaniach pomiêdzy przedsiêbiorcami
porównaj uwagi powy¿ej dotycz¹ce definicji „grupy przedsiêbiorstw” oraz
komentarz do art. 4 ustawy). Ze wzglêdu na zbie¿noœæ brzmienia definicji „grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym” oraz „przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym” aktualne bêd¹ odpowiednio rozumiane
uwagi poczynione do tego drugiego pojêcia dokonane powy¿ej. W tym
miejscu nale¿y jednak¿e wyjaœniæ rodz¹c¹ siê na tle niejasnego sformu55
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³owania a t. 2 pkt 4 ustaw w¹tpliwoœ . Niejasn m jest cz w sk³ad
grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym mo¿e wchodzi przedsiêbiorstwo o zasiêgu wspólnotowym. Niejasny jest równie¿ charakter
podmiotowy szczegó³owego progu zatrudnienia, tzn. kto ma zatrudniaæ
co najmniej 150 pracowników w pañstwie cz³onkowskim. Jeœli chodzi o
pierwsz¹ w¹tpliwoœæ, to ze wzglêdu na cel komentowanej ustawy, nale¿y opowiedzieæ siê za uczestnictwem przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym w grupie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym. Jeœli chodzi o drug¹ w¹tpliwoœæ, to z wyk³adni jêzykowej pkt. 4 art. 2 ustawy
(„grupê przedsiêbiorstw, w której zatrudnia siê (...) co najmniej po
150 pracowników w co najmniej dwóch pañstwach cz³onkowskich”)
wynika, i¿ pracowników zatrudnia siê w grupie przedsiêbiorstw, co oznacza i¿ zatrudniaj¹ ich przedsiêbiorcy powi¹zani organizacyjnie lub kapita³owo. Nie ma zatem wymogu, aby 150 pracowników zatrudnia³ jeden
(ka¿dy) przedsiêbiorca w jednym z dwóch pañstw cz³onkowskich, gdzie
szczególny próg zatrudnienia zosta³ spe³niony. Wystarczy, aby w jednym
z dwóch pañstw cz³onkowskich, o których mowa powy¿ej, liczba zatrudnionych pracowników przez wszystkich nale¿¹cych do grupy przedsiêbiorców przekroczy³a lub by³a równa 150. Przyk³adowo grupê zatrudniaj¹c¹ powy¿ej 1000 pracowników tworz¹ przedsiêbiorcy A, B, C i D, w
którym kontroluj¹cym innych jest D. A i B zatrudniaj¹ w swoich zak³adach pracy w pañstwie cz³onkowskim po 100 pracowników. Nie ma
przy tym znaczenia, w jakim pañstwie cz³onkowskim A i B maj¹ siedzibê
(por. powy¿ej odpowiedŸ na w¹tpliwoœæ pierwsz¹). Jeœli któryœ z przedsiêbiorców grupy osobno lub przedsiêbiorcy wspólnie zatrudniaj¹ w inny pañstwie cz³onkowskim co najmniej 150 pracowników, mo¿emy
ówiæ o grupie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym.
13. Aktualne wobec grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym
jest stanowisko wyra¿one powy¿ej odnoœnie zakresu podmiotowego
przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym. Zak³ada ono, i¿ nie w ka¿dy pañstwie cz³onkowskim musi byæ zatrudnionych 150 pracowników.
Wystarczy, ¿e wymóg ten spe³ni¹ przedsiêbiorcy zatrudniaj¹cy co najniej 150 pracowników w dwóch pañstwach cz³onkowskich. Zgodnie z
powy¿szym zarz¹d centralny grupy lub innego szczebla nie mo¿e sku56
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tecznie w ³¹cza od p ocesu info macji i konsultacji p acowników zatrudnionych u przedsiêbiorców w pañstwie cz³onkowskim w liczbie mniejszej ni¿ 150, nawet jeœli liczba ta by³aby znikoma.
Zarz¹d centralny
14. Ustawodawca rozró¿nia zarz¹d centralny przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym i zarz¹d centralny grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu
wspólnotowym. Zarz¹dem centralnym przedsiêbiorstwa wspólnotowego jest osoba lub organ zarz¹dzaj¹cy przedsiêbiorstwem. Zgodnie z definicj¹ przedsiêbiorstwa, decyduj¹ce jest okreœlenie zarz¹du centralnego
przedsiêbiorcy, do którego przedsiêbiorstwo nale¿y. Zarz¹dem centralnym bêdzie sam przedsiêbiorca, jeœli jest on osob¹ fizyczn¹ wpisan¹ do
Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej (w tym wspólnicy spó³ki cywilnej).
W przypadku handlowych spó³ek osobowych zarz¹dem centralnym bêd¹
osoby - wspólnicy spó³ki, którym na mocy umowy spó³ki, b¹dŸ na podstawie póŸniejszej uchwa³y powierzono prowadzenie spraw spó³ki. W
przypadku braku powy¿szego rozwi¹zania w umowie spó³ki oraz w³aœciwej uchwa³y zarz¹dem centralnym bêd¹ wszyscy wspólnicy. W przypadku spó³ki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, wspólnikami, o których mowa powy¿ej mog¹ byæ wy³¹cznie komplementariusze, chyba ¿e
umowa spó³ki zezwala równie¿ na prowadzenie spraw spó³ki komandytariuszowi. W przypadku spó³ki partnerskiej zarz¹dem centralnym mo¿e
byæ zarz¹d, jeœli taki zosta³ powo³any na mocy umowy spó³ki. W przypadku osób prawnych zarz¹dem centralnym bêdzie organ zarz¹dzaj¹cy
przedsiêbiorcy (por. równie¿ art. 41 kodeksu cywilnego), czyli: w handlowych spó³kach kapita³owych (sp. z o.o. i S.A.) - zarz¹d, w przedsiêbiorstwie pañstwowych - dyrektor przedsiêbiorstwa albo osoba fizyczna
lub prawna, której powierzono zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem na podstawie umowy o zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, w przypadku spó³dzielni - zarz¹d, w przypadku fundacji i stowarzyszeñ prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - zarz¹d fundacji, stowarzyszenia. Powy¿sze tezy
wskazuj¹ce osobê lub organ bêd¹cy zarz¹dem centralnym odnosz¹ siê
równie¿ do przedsiêbiorcy sprawuj¹cego kontrolê w grupie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym.
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15. O „domnieman m za z¹dzie cent aln m” po ównaj komenta z do
art. 1.
Konsultacja
16. Podkreœliæ nale¿y, i¿ komentowana ustawa w odró¿nieniu od ustawy z
7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji reguluj¹ca wszak podobn¹ materiê, nie definiuje pojêcia „inforowania”. To, na czym ono polega nale¿y zatem wywieœæ z dalszych artyku³ów komentowanej ustawy (por. zw³aszcza komentarz do art. 17, 28 i 29
ustawy). Ustawodawca umo¿liwi³ dokonanie wyboru jednej z trzech dróg
realizacji prawa pracowników do informacji i konsultacji - ustanowienie ERZ
na podstawie porozumienia, na podstawie porozumienia ustanowienie innego systemu informowania, utworzenie ERZ na podstawie ustawy. Wobec
dwóch pierwszych brak jest jakichkolwiek przes³anek w komentowanej ustawie umo¿liwiaj¹cych zakreœlenie przedmiotu informacji. Ze wzglêdu na cel
ustawy - realizacja prawa pracowników do informacji i konsultacji (por. art.
1 ust. 1 komentowanej ustawy) - mo¿na przyj¹æ, i¿ zakres przekazywanych
informacji na podstawie zawartych ze specjalnym zespo³em negocjacyjnym
porozumieñ nie mo¿e byæ wê¿szy ni¿ wskazany w ustawie. Dodatkowo ze
wzglêdu na cel komentowanej ustawy mo¿na za³o¿yæ, i¿ w przypadku ustalenia innego od ERZ sposobu informacji i konsultacji przekazywane inforacje bêd¹ dotyczyæ w szczególnoœci kwestii ponadnarodowych istotnie
wp³ywaj¹cych na interesy pracowników (por. art. 6 ust. 3 dyrektywy 94/45,
niestety przepis ten nie znajduje odzwierciedlenia w komentowanej ustawie;
szerzej L. Florek, Europejskie prawo pracy, s. 228). Powy¿sz¹ tezê
o¿na równie¿ uznaæ za w³aœciw¹ wobec europejskich rad zak³adowych
utworzonych na podstawie porozumienia, gdy¿ zakres informacji w obu sposobach informacji i konsultacji ustalanych na podstawie porozumienia ze
wzglêdu na wymiennoœæ tych konstrukcji musi pozostaæ podobny. Równie¿
wobec ponadnarodowego systemu informowania pracowników i konsultacji z nimi ustalonymi na podstawie porozumieñ zawartych przed 22 wrzeœnia
1996 r. powy¿sze tezy nale¿y uznaæ za trafne (por. komentarz do art. 38
ustawy).
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17. Najsze zej, cho w sposób niew sta czaj¹c ustawa ok eœla zakres i sposób informacji przys³uguj¹cych ERZ ustanowionej na podstawie ustawy. Zgodnie z przepisami rozdzia³u 4 komentowanej ustawy
mo¿na wskazaæ, i¿ informowanie polegaæ bêdzie na przedstawianiu informacji przez zarz¹d centralny i uzyskiwaniu ich przez ERZ lub w inny
sposób dotycz¹cych co najmniej dwóch przedsiêbiorstw lub dwóch zak³adów pracy po³o¿onych w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich. Uzyskane informacje cz³onkowie ERZ lub innego podmiotu maj¹ obowi¹zek
przekazaæ przedstawicielom pracowników, lub - jeœli tych brak, samym
pracownikom. W polskim warunkach cz³onkowie ERZ powinni przekazaæ uzyskane informacje zak³adowym lub miêdzyzak³adowym organizacjom zwi¹zkowym reprezentuj¹cym pracowników zatrudnionych w przedsiêbiorstwie (grupie przedsiêbiorstw) o zasiêgu wspólnotowym. Spornym jest, czy takie informacje cz³onkowie ERZ przekazywaæ musz¹ równie¿ radom pracowników utworzonych na podstawie ustawy 7 kwietnia
2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji u pracodawców objêtych zakresem komentowanej ustawy (por. komentarz do art. 32 ustawy). Zakres informowania obejmuje zarówno
sprawy pracownicze jak i gospodarcze, a w szczególnoœci struktury przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, sytuacji
gospodarczej i finansowej oraz mo¿liwego rozwoju dzia³alnoœci, w tym
produkcji, sprzeda¿y i inwestycji, sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i
mo¿liwego rozwoju w tym zakresie, wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych, wprowadzenia nowych metod pracy lub nowych procesów produkcyjnych, zmiany lokalizacji przedsiêbiorstwa, lub zak³adu pracy
albo istotnej czêœci przedsiêbiorstwa, lub zak³adu pracy oraz przeniesienia produkcji do innego zak³adu pracy, lub przedsiêbiorstwa, ³¹czenia i
podzia³u przedsiêbiorstw, lub zak³adów pracy, ograniczenia rozmiarów
b¹dŸ zaprzestania dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, lub zak³adu pracy albo
istotnej czêœci przedsiêbiorstwa, lub zak³adu pracy, zwolnieñ grupowych.
Informowanie nastêpuje w formie przedstawienia sprawozdania dotycz¹cego sytuacji gospodarczej i perspektyw rozwoju przedsiêbiorstwa
(grupy przedsiêbiorstw) o zasiêgu wspólnotowym lub w innej. Informacje mo¿na podzieliæ na udzielane zwyk³ym trybem i nadzwyczajnym. Te
59

Art. 2

Ustawa o europejskich radach zak³adowych

d ugie dot cz¹ w st¹pienia nadzw czajn ch okolicznoœci maj¹c ch istotn
wp³yw na sytuacjê pracowników, w szczególnoœci w przypadku zwolnieñ grupowych, zmiany lokalizacji przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy
albo istotnej czêœci przedsiêbiorstwa, lub zak³adu pracy, a tak¿e w przypadku zaprzestania dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, lub zak³adu pracy albo
istotnej czêœci przedsiêbiorstwa, lub zak³adu pracy. Informowanie jest
relacj¹ jednostronn¹, a zatem nie jest wymagana reakcja strony reprezentacji pracowników, np. poprzez wydanie opinii. Zarz¹d centralny mo¿e
nie udostêpniæ informacji, których ujawnienie mog³oby obiektywnie powa¿nie zak³óciæ dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw, których dotyczy albo naraziæ je na znaczn¹ szkodê.
18. Oprócz obowi¹zku informowania pracowników komentowana ustawa zak³ada równie¿ obowi¹zek przeprowadzania z nimi konsultacji poprzez wymianê pogl¹dów lub podjêcie dialogu pomiêdzy zarz¹dem centralnym, lub innym zarz¹dem innego szczebla, a przedstawicielami pracowników. Konsultacje s¹ przeprowadzane w zakresie, w jakim przedstawiciele pracowników s¹ informowani. Powy¿sze uwagi dotycz¹ce
zakresu przekazywanych informacji zachowuj¹ swoj¹ aktualnoœæ równie¿ wobec konsultacji. Konsultacje zak³adaj¹ relacjê dwustronn¹, aktywnoœæ równie¿ strony pracowniczej, np. poprzez wyra¿anie opinii.
Pañstwa cz³onkowskie
19. Ustawodawca wskazuje, i¿ przez pojêcie „pañstwa cz³onkowskie”
nale¿y rozumieæ Austriê, Belgiê, Cypr, Czechy, Daniê, Estoniê, Finlandiê , Francjê, Grecjê, Hiszpaniê, Holandiê, Irlandiê, Litwê, Luksemburg, £otwê, Maltê, Niemcy, Polskê, Portugaliê, S³owacjê, S³oweniê,
Szwecjê, Wêgry, W³ochy, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej (pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej) oraz Islandiê,
Lichtenstein, Norwegiê (pañstwa, nale¿¹ce do europejskiej przestrzeni
gospodarczej). Pocz¹tkowo zakres przestrzenny dyrektywy 94/45, której implementacjê stanowi komentowana ustawa nie obejmowa³ Wielkiej
Brytanii. Dopiero na mocy dyrektywy z dnia 15 grudnia 1997 r. (97/74)
Zjednoczone Królestwo objêto dzia³aniem dyrektywy 94/54. St¹d brak
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jakichkolwiek w ³¹czeñ spoœ ód pañstw cz³onkowskich Unii Eu opejskiej, jeœli chodzi o przedmiotow¹ definicjê.
Europejska rada zak³adowa
20. Ustawodawca podaje definicjê centralnego instrumentu komentowanej ustawy, od którego pochodzi nazwa ustawy. Nie jest to jednak
praktyka powszechna (por. EBRG lub AVerfG, gdzie brak jest takiej definicji). ERZ mo¿e zostaæ stworzona na dwa sposoby: w wyniku porozumienia lub z mocy prawa. Zasady funkcjonowania ERZ utworzonej z
mocy prawa reguluje ustawa (por. art. 20 do 35 wraz z komentarzem do
tych przepisów). Porozumienie zawarte pomiêdzy zarz¹dem centralnym
a specjalnym zespo³em negocjacyjnym mo¿e ustaliæ inne zasady lub przyj¹æ te wskazane w ustawie. Rada powstaje w celu realizacji prawa pracowników do informacji i konsultacji. Nie mo¿na zatem obarczaæ jej innymi zadaniami. Rada z definicji jest organem kolegialnym musi zatem
sk³adaæ siê co najmniej z dwóch cz³onków w przypadku ustanowienia
ERZ na podstawie porozumienia lub co najmniej trzech jeœli powstaje z
mocy prawa.
Specjalny zespó³ negocjacyjny
21. Podmiotem negocjuj¹cym z zarz¹dem centralnym jest zespó³ reprezentuj¹cy wszystkich pracowników ze wszystkich pañstw cz³onkowskich, na terenie którego dzia³a przedsiêbiorstwo lub grupa przedsiêbiorstw
o zasiêgu wspólnotowym. Szczegó³y powstania i negocjacji reguluje rozdz.
2 komentowanej ustawy (por. komentarz do przepisów tego¿ rozdzia³u).
Art. 3. 1. Liczby pracowników, o których mowa w ar . 2 pk 3
i 4, ustala siê na podstawie przeciêtnej liczby zatrudnionych w
okresie ostatnich 2 lat przed z³o¿eniem wniosku lub wys ¹pieniem z inicjatyw¹ negocjacji w sprawie ustanowienia europejskiej
rady zak³adowej lub sposobu informowania pracowników i konsultacji z pracownikami.
2. Przy ustalaniu przeciêtnej liczby pracowników uwzglêdnia
siê osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, po przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy. W celu obliczenia przeciê nej
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liczby zatrudnionych w okresie ostatnich 2 lat dodaje siê przeciê ne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesi¹cach i otrzyman¹
sumê dzieli przez 24.
3. Po osi¹gniêciu wielkoœci zatrudnienia, o której mowa w
art. 2 pkt 3 i 4, zarz¹d centralny niezw³ocznie zawiadamia o ym
przedstawicieli pracowników reprezentuj¹cych ich interesy, zgodnie z ustawodawstwem pañstwa cz³onkowskiego, oraz podaje ê
informacjê do wiadomoœci pracowników w sposób przyjêty w danym zak³adzie pracy.
1. Komentowany przepis ustala zasady obliczania wielkoœci zatrudnienia w przedsiêbiorstwach o zasiêgu wspólnotowym (w ca³ym przedsiêbiorstwie oraz w zak³adach pracy w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich) oraz w grupie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym (w
ca³ej grupie oraz w przedsiêbiorstwach wchodz¹cych w sk³ad grupy, a
aj¹cych swoj¹ siedzibê w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich).
Jednak¿e znajdzie on równie¿ swoje odpowiednie zastosowanie do wyznaczenia wielkoœci zatrudnienia w przedsiêbiorstwie lub grupie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym na terytorium poszczególnych pañstw
cz³onkowskich koniecznej, aby ustaliæ liczbê cz³onków SZN lub ERZ
wy³anianych z poszczególnych pañstw cz³onkowskich (por. art. 7 oraz
art. 22 i komentarz do nich). Artyku³ 3 znajdzie równie¿ swoje zastosowanie przy obliczaniu wielkoœci zatrudnienia w zak³adach pracy w Polsce, wchodz¹cych w sk³ad przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o
zasiêgu wspólnotowym, które ma wp³yw na liczbê przedstawicieli wy³anianych z ka¿dego zak³adu pracy w celu wyboru cz³onków specjalnego
zespo³u negocjacyjnego.
2. Komentowany artyku³ sam wskazuje, kogo uznawaæ za osobê zatrudnion¹. Otó¿ przy ustalaniu przeciêtnej liczby zatrudnionych uwzglêdnia siê tylko osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, bez wzglêdu na jego rodzaj. Ustalaj¹c przeciêtn¹ liczbê zatrudnionych bierze siê
pod uwagê liczbê pracowników po przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu
pracy (uwzglêdnia siê wiêc liczbê pe³nych etatów, a nie liczbê rzeczywistych pracowników). Nie ma znaczenia natomiast ani rodzaj wykony62
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wanej p ac (wlicza siê wiêc tak¿e osob stanowi¹ce kad ê kie ownicz¹, jeœli s¹ zatrudnione w ramach stosunku pracy), ani okolicznoœ zawieszenia stosunku pracy (urlop bezp³atny, tymczasowe aresztowanie).
Przy obliczaniu wielkoœci zatrudnienia bierze siê pod uwagê m³odocianych pracowników
3. Powy¿sze zasady wskazuj¹ce, kogo uznaæ za osobê zatrudnion¹
maj¹ zastosowanie jedynie wobec zatrudnionych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Kogo uznaæ za osobê zatrudnion¹ (pracownika) w
zak³adach pracy z siedzib¹ w pañstwie cz³onkowskim innym ni¿ Polska
rozstrzygaæ bêdzie prawo pañstwa siedziby zak³adu pracy.
4. Zasad¹ wskazan¹ przez ustawodawcê jako w³aœciw¹ do ustalenia
liczby zatrudnionych jest zasada zatrudnienia przeciêtnego w okreœlonym przedziale czasu. Zatrudnienie przeciêtne to zatrudnienie odpowiadaj¹ce œredniej arytmetycznej liczby pracowników w ci¹gu ostatnich 24
miesiêcy (por. komentarz J. Steliny do podobnie brzmi¹cego art. 7, [w:]
J. Stelina, M. Zieleniecki, Ustawa o informowaniu ..., s. 50).
5.1 Ustawodawca wskazuje termin, od którego wstecznie nalicza siê
dwuletni okres, o którym mowa w ust. 1 komentowanego artyku³u. Jest
nim z³o¿enie pisemnego wniosku w sprawie ustanowienia europejskiej
rady zak³adowej przez co najmniej 100 pracowników lub przedstawicieli
reprezentuj¹cych tak¹ liczbê pracowników, zatrudnionych w co najmniej
dwóch przedsiêbiorstwach lub zak³adach pracy w co najmniej dwóch
pañstwach cz³onkowskich. Nale¿y doprecyzowaæ, i¿ w³aœciwym terminem, od którego liczy siê przedmiotowy dwuletni okres, jest dzieñ „z³o¿enia wniosku” ze skutkiem dorêczenia zarz¹dowi centralnemu (por.
art. 61 k.c., o dorêczeniu wniosku lokalnemu kierownictwu zak³adu pracy lub zarz¹dowi przedsiêbiorstwa patrz komentarz do art. 5 i 6). Jeœli
zarz¹d centralny ma siedzibê w Polsce, dorêczenie nastêpuje na adres
przedsiêbiorcy, w którym funkcjonuje zarz¹d centralny, wskazany we
w³aœciwym rejestrze.
5.2 Drugim terminem, od którego liczy siê wstecznie dwuletni przedmiotowy okres, jest moment wyst¹pienia z inicjatyw¹ negocjacji w sprawie ustanowienia ERZ lub systemu informowania pracowników i kon63
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sultacji z nimi p zez za z¹d cent aln . Cho w komentowan m p zepisie
owa jest o „wyst¹pieniu z inicjatyw¹”, co sugerowa³oby bardziej dzieñ
podjêcia dzia³añ w celu zawarcia porozumienia, o którym mowa powy¿ej, to zgodnie z dominuj¹c¹ w polskim prawie teori¹ dorêczenia, rozstrzygaj¹ce o chwili z³o¿enia oœwiadczenia jest jego dorêczenie, które
u o¿liwia adresatowi powziêcie wiadomoœci o treœci oœwiadczenia (M.
Safjan, komentarz do art. 61 [w:] Kodeks cywilny - komentarz, pod.
red. K. Pietrzykowski, Warszawa 1997 r. tom I, s.170, Nrd 5). Dorêczenie oœwiadczenia woli o wyst¹pieniu z przedmiotow¹ inicjatyw¹ nastêpuje poprzez poinformowanie przedstawicieli pracowników w sposób
w³aœciwy dla danego zak³adu pracy i zgodnie z praktyk¹ tam stosowan¹.
W „polskich” zak³adach pracy poinformowaæ o wyst¹pieniu z inicjatyw¹
nale¿y przede wszystkim zak³adowe organizacje zwi¹zkowe (por. art. 4
ustawy o zwi¹zkach zawodowych) oraz rady pracownicze, tam gdzie
wystêpuj¹. Spornym jest czy informacja dotyczyæ ma równie¿ rad pracowników. Nale¿y podkreœliæ, i¿ przed wyst¹pieniem z inicjatyw¹ negocjacji w sprawie ustanowienia europejskiej rady zak³adowej zarz¹d centralny musi choæ oszacowaæ, czy wype³nia warunki ustawy, jeœli chodzi o
liczbê zatrudnionych.
5.3 Trzeci termin to dzieñ, w którym zarz¹d centralny rozpoczyna sprawdzanie, czy osi¹gn¹³ wielkoœæ zatrudnienia. Ustawodawca nie precyzuje,
kiedy zarz¹d centralny z takim dzia³aniem ma wyst¹piæ. Nale¿y zatem
uznaæ, i¿ zarz¹d centralny mo¿e wyst¹piæ z takim dzia³aniem w ka¿dym
czasie na wniosek lub z w³asnej inicjatywy. Zarz¹d centralny bêdzie równie¿ zobowi¹zany do takich dzia³añ na wniosek przedstawiciela lub przedstawicieli pracowników (np. zak³adowych organizacji zwi¹zkowych) o
udostêpnienie informacji (w tym liczby pracowników) w celu rozstrzygniêcia, czy przedsiêbiorstwo lub grupa przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym wype³nia warunki komentowanej ustawy (o obowi¹zkach zarz¹du, „domniemanego zarz¹du” oraz innych przedsiêbiorstw grupy por.
ko entarz do art. 5 i 6).
6. Okres dwóch lat, o którym mowa powy¿ej, oznacza termin ci¹g³y,
który nie pokrywa siê w latami kalendarzowymi. Zgodnie z art. 112 k.c.
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te min oznaczon w latach koñcz siê z up³ wem dnia, któ dat¹ odpowiada pocz¹tkowemu dniowi terminu (przyk³adowo 19 lipca 2006 r. - 19
lipca 2004 r.). Gdyby takiego dnia nie by³o w ostatnim miesi¹cu up³yw
terminu nast¹pi³by w ostatnim dniu miesi¹ca (29 luty 2007 - 28 luty 2005).
Równie¿ termin miesiêczny konieczny do obliczenia przeciêtnej liczby
zatrudnionych (ust. 2 zdanie 2 komentowanego artyku³u) musi byæ konsekwentnie uznany za termin ci¹g³y (19 lipca - 19 czerwca, lub 31 lipca 30 czerwca), a nie kalendarzowy.
7. W celu obliczenia przeciêtnej liczby zatrudnionych w okresie dwóch
lat poprzedzaj¹cych wniosek do zarz¹du centralnego o ustanowienie ERZ
lub w³asn¹ inicjatywê zarz¹du centralnego nale¿y dodaæ przeciêtne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesi¹cach (w znaczeniu powy¿szym, ró¿nym od kalendarzowego), a sumê podzieliæ przez 24. Przeciêtn¹ liczbê zatrudnionych w poszczególnym miesi¹cu ustala siê w sposób analogiczny, sumuj¹c liczbê osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, po przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy (liczbê etatów) w danym miesi¹cu, jako termin ci¹g³y (np. od 19 lipca do 19 czerwca) i otrzyman¹ sumê dziel¹c przez liczbê dni miesi¹ca.
8. Jeœli przedsiêbiorstwo lub grupa przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym istnieje krócej ni¿ okres dwóch lat, wówczas nale¿y odpowiednio zmodyfikowaæ mechanizm obliczania przeciêtnej wielkoœci zatrudnienia skracaj¹c odpowiednio wymagany okres, jednak nie krócej ni¿ do
miesi¹ca.
9. Zarz¹d centralny niezw³ocznie powiadamia przedstawicieli pracowników o osi¹gniêciu wymaganego pu³apu zgodnie z ich prawem w³aœciwym.
Art. 4. 1. Za przedsiêbiorcê sprawuj¹cego kontrolê nad innym przedsiêbiorc¹ uwa¿a siê przedsiêbiorcê, który mo¿e bezpoœrednio lub poœrednio wywieraæ dominuj¹cy wp³yw na funkcjonowanie innego przedsiêbiorcy, w szczególnoœci z tytu³u w³asno ci,
posiadanych udzia³ów lub akcji albo na mocy przepisów prawa lub
umów ustanawiaj¹cych powi¹zania organizacyjne miêdzy przedsiêbiorcami.
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2. Przedsiêbiorca ma dominuj¹cy wp yw na funkcjonowanie
innego przedsiêbiorcy (przedsiêbiorcy zale¿nego), je¿eli posiada:
1) co najmniej 50% udzia³ów (akcji) przedsiêbiorcy zale¿nego albo
2) wiêkszoœæ g³osów w zgromadzeniu wspólników (walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy) przedsiêbiorcy zale¿nego,
albo
3) prawo do powo³ania lub odwo³ania ponad po³owy cz³onków organu zarz¹dzaj¹cego lub nadzorczego przedsiêbiorcy zale¿nego.
3. Za przedsiêbiorcê zale¿nego od przedsiêbiorcy sprawuj¹cego kontrolê uwa¿a siê równie¿ przedsiêbiorcê zale¿nego od innego przedsiêbiorcy zale¿nego od tego przedsiêbiorcy sprawuj¹cego kontrolê (zale¿noœæ poœrednia).
4. W przypadku, gdy dominuj¹cy wp³yw na funkcjonowanie
przedsiêbiorcy ma wiêcej ni¿ jeden przedsiêbiorca, za przedsiêbiorcê sprawuj¹cego kontrolê uwa¿a siê tego, który mo¿e mianowaæ ponad po³owê cz³onków organu zarz¹dzaj¹cego lub nadzorczego przedsiêbiorcy zale¿nego.
1. Art. 4 ustawy stanowi implementacjê art. 3 dyrektywy 94/45. Okreœla on „przedsiêbiorcê sprawuj¹cego kontrolê” w grupie przedsiêbiorstw
o zasiêgu wspólnotowym. Zgodnie z pkt 6 art. 3 dyrektywy, o której
owa powy¿ej, prawem w³aœciwym dla okreœlenia, czy przedsiêbiorstwo jest „przedsiêbiorstwem sprawuj¹cym kontrolê” jest prawo pañstwa cz³onkowskiego, któremu podlega dany przedsiêbiorca. W Polsce
prawem, któremu podlega przedsiêbiorca, jest zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w
Polsce teori¹ siedziby, prawo siedziby przedsiêbiorcy. Komentowany
artyku³ okreœla zatem stosunki kontroli w grupie przedsiêbiorstw, zarówno „polskiej” jak i „zagranicznej” (por. komentarz do art. 1), pomiêdzy
przynale¿¹cymi do grupy przedsiêbiorcami maj¹cymi siedzibê w Polsce.
Natomiast rozstrzygniêcie o istnieniu stosunku kontroli lub jego braku
po iêdzy nale¿¹cymi do grupy przedsiêbiorcami maj¹cymi siedzibê w
innym ni¿ Polska pañstwie cz³onkowskimi zapada na podstawie prawa
siedziby przedsiêbiorstwa. Podobne rozwi¹zania wprowadzi³y akty im66
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plementuj¹ce d ekt wê 94/45 w inn ch ni¿ Polska pañstwach cz³onkowskich (por. niemieck¹ ustawê - § 2 (4) EBRG, austriack¹ implementacjê dyrektywy - § 176 (8) AVerfG lub irlandzki akt implementacji - art.
5 ust. 8 Transnational information and consultation of employees act).
Zgodnie z powy¿sz¹ zasad¹ o stosunku kontroli pomiêdzy przedsiêbiorcami, których ³¹czy transgraniczny stosunek, decydowaæ bêdzie dla ka¿dego przedsiêbiorstwa prawo siedziby przedsiêbiorstwa, w tym art. 4 dla
przedsiêbiorstw maj¹cych siedzibê w Polsce. Z uwagi na du¿¹ szczegó³owoœæ dyrektywy 94/45 badanie stosunku kontroli na podstawie ró¿nych systemów prawnych powinno prowadziæ zawsze do tego samego
wyniku.
2. Stosunek kontroli ³¹cz¹cy przedsiêbiorcê sprawuj¹cego kontrolê z
pozosta³ymi przedsiêbiorcami nale¿¹cymi do grupy przedsiêbiorstw o
zasiêgu wspólnotowym jest konstytutywnym elementem grupy przedsiêbiorstw w rozumieniu komentowanej ustawy. Przedsiêbiorc¹ sprawuj¹cym kontrolê jest przedsiêbiorca, który w powi¹zanej organizacyjnie lub
kapita³owo grupie przedsiêbiorców bezpoœrednio lub poœrednio wywiera
dominuj¹cy wp³yw na funkcjonowanie pozosta³ych przedsiêbiorców
(przedsiêbiorcy).
3. Pojêcie dominuj¹cego wp³ywu i zwi¹zane z tym pierwszym pojêcie
przedsiêbiorstwa dominuj¹cego (sprawuj¹cego kontrolê) jest okreœlone
w wielu ustawach „gospodarczych” (por. art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia
15 wrzeœnia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych, Dz.U, nr 94, poz. 1057
wraz z póŸn. zm.; art. 4. pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi, Dz. U. z 2002 r. Nr 49,
poz. 447 z póŸn. zm.; dalej p.p.o.p.w.; art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z
póŸn. zm.; dalej: pr. bank.). Definicje zawarte w cyt. ustawach nie obiegaj¹ od siebie w sposób zasadniczy. Ich cech¹ wspóln¹ jest istnienie w
ka¿dym przypadku stosunku kontroli (dominacji). Dodatkowo ustawy
„gospodarcze” wskazuj¹, i¿ dany podmiot mo¿na traktowaæ jako dominuj¹cy w stosunku do innego podmiotu w razie, gdy posiadane uprawnienia lub zaistnia³e okolicznoœci faktyczne pozwalaj¹ mu (tj. dominantowi)
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w wie a dec duj¹c wp³ w na dzia³alnoœ innego pomiotu (zale¿nego). Jednak¿e dyrektywa 94/45 w swojej preambule (pkt 13) wskazuje,
i¿ definicja „przedsiêbiorstwa sprawuj¹cego kontrolê” wykreowana przez
akty j¹ implementuj¹ce powinna odnosiæ siê tylko do tego aktu prawnego
i nie przes¹dzaæ o definicjach tego pojêcia w innych aktach prawnych.
Wobec powy¿szego wyk³adniê pojêcia „przedsiêbiorstwo sprawuj¹ce kontrolê” nale¿y jedynie posi³kowo wspieraæ rozumieniem poszczególnych
czêœci definicji ze wskazanych powy¿ej ustaw „gospodarczych”. W szczególnoœci, ze wzglêdu na swój zbli¿ony zakres podmiotowy (szeroko ujête
pojêcie przedsiêbiorcy) wspieraæ siê nale¿y przy wyk³adni ustaw¹ z 15
grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2005 r. Nr
244, poz. 2080).
4. Dominuj¹cy wp³yw jednego przedsiêbiorcy na funkcjonowanie innego przedsiêbiorcy opieraæ siê mo¿e w szczególnoœci na powi¹zaniach
w³asnoœciowych (w³asnoœæ akcji, udzia³ów, wk³ad w spó³kê osobow¹),
innych finansowych (tego pojêcia u¿ywa dyrektywa 94/45, art. 3 ust. 1),
których efektem mo¿e byæ uzyskanie posiadania udzia³ów lub akcji (na
podstawie ograniczonych praw rzeczowych jako zastawnik, u¿ytkownik
lub na podstawie praw obligacyjnych jako dzier¿awca) lub na podstawie
przepisów prawa albo umów ustanawiaj¹cych powi¹zania organizacyjne pomiêdzy przedsiêbiorcami. Przepisem prawa pog³êbiaj¹cym powi¹zanie organizacyjne pomiêdzy przedsiêbiorcami bardziej ni¿ wynika³oby
to z samych powi¹zañ w³aœcicielskich (lub szerzej kapita³owych) s¹ przepisy k.s.h. przewiduj¹ce mo¿liwoœæ objêcia akcji (udzia³ów) uprzywilejowanych co do g³osu, tzn. zwi¹zanie z jedn¹ akcj¹ wiêkszej iloœci g³osów
(art. 174 i 351 k.s.h.). W zakresie uprzywilejowania istniej¹ ustawowe
ograniczenia (w przypadku spó³ek z o.o. uprzywilejowanie co do g³osu
o¿e wynosiæ nie wiêcej ni¿ 3 g³osy na 1 udzia³ [zob. art. 174 § 4 k.s.h.];
z kolei w spó³kach akcyjnych ograniczenie to idzie jeszcze dalej (jednej
akcji nie mo¿na przyznaæ wiêcej ni¿ dwa g³osy, a w przypadku spó³ek
publicznych uprzywilejowanie akcji co do g³osu jest w ogóle niedopuszczalne [art. 351 § 2 zdanie drugie k.s.h.]). Z drugiej strony dziêki art. 353
k.s.h. uzyskanie wiêkszoœci g³osów na walnym zgromadzeniu mo¿e byæ
tak¿e nastêpstwem braku prawa g³osu po stronie wszystkich lub niektó68
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ch akcji posiadan ch p zez innego lub inn ch akcjona iusz (tzw. akcje
nieme). Umowami ustanawiaj¹cymi powi¹zanie organizacyjne pomiêdzy przedsiêbiorcami s¹ przyk³adowo:
1. umowa (statut) spó³ki gwarantuj¹cy jednemu z przedsiêbiorców prawo do powo³ywania lub odwo³ywania cz³onków zarz¹du lub rady nadzorczej spó³ki kapita³owej bêd¹cej innym przedsiêbiorc¹ grupy,
2. umowa spó³ki osobowej przyznaj¹ca okreœlonym wspólnikom
wiêksz¹ ni¿ pozosta³ym liczbê g³osów, np. proporcjonalnie do
wartoœci wniesionego wk³adu albo proporcjonalnie do „osobistego wk³adu” (zaanga¿owania) danego wspólnika w zakresie
prowadzenia spraw spó³ki. Jeœli liczba tych g³osów bêdzie stanowiæ wiêkszoœæ, ów uprzywilejowany wspólnik bêdzie mia³
status przedsiêbiorcy dominuj¹cego (w rozumieniu art. 4 pkt 3
lit. d u.o.k.k.) w stosunku do danej spó³ki osobowej,
3. umowa o zarz¹dzanie, o przekazywanie zysku,
4. umowa udzielaj¹ca jednemu przedsiêbiorcy uprawnienia, na
podstawie, których decyduje on o wszystkich istotnych gospodarczych rozstrzygniêciach dotycz¹cych innego przedsiêbiorstwa (zale¿nego). Takimi umowami mog¹ byæ: umowy dostawcze z zagwarantowanym prawem wp³ywu dostawcy na rozwój
i proces produkcji, g³êboko uzale¿niaj¹ce, w szczególnoœci gospodarczo, jednego przedsiêbiorcê od drugiego umowy franchisingowe, umowy po¿yczki z gwarantuj¹cym po¿yczkodawcy
prawem wyra¿enia braku zgody na czynnoœci zarz¹dcze przedsiêbiorcy-po¿yczkobiorcy (szerzej o stosunku dominacji, ale w
ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów patrz Kohutek.
K Komentarz do art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U.2003r., nr 86,
poz. 804] LEX/el. 2005)
5. Przedsiêbiorc¹ sprawuj¹cym kontrolê mo¿e byæ ka¿dy przedsiêbiorca dzia³aj¹cy w ka¿dej formie prawnej (sp. z o.o., S.A., spó³dzielnia,
fundacja, stowarzyszenie, przedsiêbiorstwo pañstwowe, handlowe spó³-
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ki osobowe, a tak¿e osoba fiz czna, w t m wspólnik spó³ki c wilnej).
Przedsiêbiorc¹ zale¿nym nie mo¿e by przedsiêbiorstwo pañstwowe.
6. Zgodnie z art. 3 ust. 4 i 5 dyrektywy 94/45 nie uwa¿a siê za „przedsiêbiorstwo sprawuj¹ce kontrolê” przedsiêbiorstwo, które posiada udzia³y innego przedsiêbiorstwa w przypadku, gdy to pierwsze jest instytucj¹
kredytow¹ lub inn¹ instytucj¹ finansow¹, b¹dŸ te¿ firm¹ ubezpieczeniow¹ (dalej instytucje), których normalna dzia³alnoœæ obejmuje transakcje i
obrót papierami wartoœciowymi, prowadzonymi na w³asny rachunek lub
na rachunek innych, czasowo posiadaj¹c¹ papiery wartoœciowe nabyte
w przedsiêbiorstwie w celu ich odsprzeda¿y, pod warunkiem, ¿e instytucje, o których mowa powy¿ej, nie wykonuj¹ praw g³osu w stosunku do
posiadanych papierów wartoœciowych w celu okreœlenia zachowañ
konkurencyjnych przedsiêbiorstwa lub pod warunkiem, ¿e wykonuj¹ te
prawa wy³¹cznie w celu przygotowania zbycia ca³oœci lub czêœci przedsiêbiorstwa lub jego aktywów, b¹dŸ zbycia tych papierów wartoœciowych oraz pod warunkiem, ¿e wszelkie takie zbycie nastêpuje w ci¹gu
jednego roku od daty nabycia (okres ten mo¿e zostaæ przed³u¿ony przez
Komisjê Europejsk¹ dzia³aj¹c¹ na wniosek tych instytucji, jeœli udowodni¹ one, i¿ zbycie nie by³o mo¿liwe w ci¹gu tego okresu). Tak¿e tzw.
„finansowe spó³ki holdingowe” bêd¹ce spó³kami, których wy³¹cznym
przedmiotem dzia³alnoœci jest nabywanie pakietów akcji/udzia³ów w innych przedsiêbiorstwach oraz zarz¹dzanie tymi pakietami i obracanie
ni i w celu wypracowania zysku, bez bezpoœredniego b¹dŸ poœredniego
anga¿owania siê w zarz¹dzanie tymi przedsiêbiorstwami, nie bêd¹ stanowiæ „przedsiêbiorstwa sprawuj¹cego kontrolê”, w przypadku, gdy powstanie powi¹zanie kapita³owe lub organizacyjne pomiêdzy przedsiêbiorstwami. Dyrektywa 94/45 w przedmiotowym artykule odsy³a³a do rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli ³¹czenia przedsiêbiorstw, jednak¿e na mocy art. 25 rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsiêbiorstw (rozporz¹dzenie WE w sprawie
kontroli ³¹czenia przedsiêbiorstw - Dz.U.UE.L.04.24.1, Dz.U.UE-sp.083-40) rozporz¹dzenie 4064/89 utraci³o moc. Zast¹pi³o je uchylaj¹ce rozporz¹dzenie nr 139/2004 i tam¿e w art. 3 ust. 5 lit. a) i c) nale¿y szukaæ
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w ³¹czeñ pojêcia „p zedsiêbio ca sp awuj¹c kont olê”. B ak implementacji tego¿ postanowienia w pierwotnej wersji komentowanej ustawy
powinien doprowadzi³ do jej nowelizacji. Tak siê jednak nie sta³o. W
zwi¹zku z powy¿szym mo¿na z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa stwierdziæ, i¿ art. 4 ustawy nie jest zgodny z dyrektyw¹ 94/45.
7. Komentowany artyku³ w ust. 2 wskazuje jakie powi¹zania kapita³owe (przedsiêbiorca dominuj¹cy posiada co najmniej 50% udzia³ów [akcji] przedsiêbiorcy zale¿nego) lub organizacyjne (przedsiêbiorca dominuj¹cy posiada wiêkszoœæ g³osów na zgromadzaniu wspólników [walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy] przedsiêbiorcy zale¿nego albo prawo powo³ania lub odwo³ania ponad po³owy cz³onków organu zarz¹dzaj¹cego
lub nadzorczego przedsiêbiorcy zale¿nego) nale¿y uznaæ za powi¹zania
przes¹dzaj¹ce o istnieniu dominuj¹cego wp³ywu przedsiêbiorcy sprawuj¹cego kontrolê na funkcjonowanie przedsiêbiorcy zale¿nego. Przedsiêbiorc¹ sprawuj¹cym kontrolê bêdzie nie tylko przedsiêbiorca, który bezpoœrednio posiada wiêkszoœci g³osów w organie w³aœcicielskim spó³ki
kapita³owej oraz przemo¿ny wp³yw na sk³ad organów zarz¹dczych i nadzorczych przedsiêbiorcy zale¿nego. Równie¿ poœrednie dysponowanie
powy¿szymi prawami, w tym jako zastawnik lub u¿ytkownik lub na podstawie porozumieñ z innymi przedsiêbiorcami grupy, kreuje stosunek dominacji/kontroli.
8. Struktura grupy mo¿e byæ wielopoziomowa, st¹d art. 4 wskazuje na
stosunek kontroli pomiêdzy przedsiêbiorc¹ zale¿nym a przedsiêbiorc¹
zale¿nym od tego pierwszego, jeœli miedzy nimi istnieje omówiona powy¿ej relacja dominacji, tzw. zale¿noœæ poœrednia. Tym samym powsta³aby
hierarchiczna struktura: przedsiêbiorca dominuj¹cy - przedsiêbiorca zale¿ny/dominuj¹cy - przedsiêbiorca zale¿ny - itd.
9. Jeœli wielu przedsiêbiorców spe³nia warunki, aby zostaæ uznanym
za przedsiêbiorcê sprawuj¹cego kontrolê (przedsiêbiorca A posiada 50
% udzia³ów w przedsiêbiorcy C, ale równoczeœnie przedsiêbiorca B posiada bezpoœrednio i poœrednio wiêkszoœæ g³osów na zgromadzeniu wspólników przedsiêbiorcy C), wówczas za przedsiêbiorcê sprawuj¹cego kontrolê nale¿y uznaæ przedsiêbiorcê, który bezpoœrednio lub poœrednio mo¿e
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ianowa ponad po³owê cz³onków o ganu za z¹dzaj¹cego lub nadzo czego przedsiêbiorcy zale¿nego.
10. Zgodnie z ust. 2 komentowanego artyku³u w sytuacji, gdy spó³ki
kapita³owe-przedsiêbiorcy tworz¹ now¹ spó³kê, w któr¹ anga¿uj¹ siê
kapita³owo, lecz ¿adna ze spó³ek-matek nie wywiera dominuj¹cego wp³ywu („joint ventures” - 50%/50% udzia³ów), mamy do czynienia z dwoma
podmiotami dominuj¹cymi. Zgodnie z wyk³adni¹ jêzykow¹ art. 2 ust. 1
pkt 5 w zw. z art. 4 ustawy wskazaæ nale¿a³oby dwa zarz¹dy centralne
tak powsta³ej grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym. Pomimo
tych trudnoœci interpretacyjnych nale¿y opowiedzieæ siê za w³¹czeniem
powy¿szej struktury kapita³owej w obszar regulacji komentowanej ustawy. Przemawia za tym cel ustawy i dyrektywy 94/45. Dyrektywa 94/45
w preambule (dziewi¹ty pkt uzasadnienia) wskazuje „wspólne przedsiêwziêcia - joint ventures” jako element umiêdzynaradawiania przedsiêbiorstw i grup przedsiêbiorstw, które z kolei wymusza po stronie pracowników powstanie instrumentu informacji i konsultacji.
Art. 5. 1. Zarz¹d centralny zapewni warunki i œrodki niezbêdne do utworzenia lub ustanowienia europejskiej rady zak³adowej
albo ustalenia innego sposobu informowania pracowników i konsultacji z pracownikami.
2. Zarz¹d centralny przekazuje ministrowi w³aœciwemu do
spraw pracy porozumienie o ustanowieniu europejskiej rady zak³adowej lub ustaleniu sposobu informowania pracowników i konsultacji z pracownikami b¹dŸ informacjê o utworzeniu europejskiej
rady zak³adowej.
1. Na zarz¹dzie centralnym ci¹¿y obowi¹zek umo¿liwienia utworzenia lub ustanowienia europejskiej rady zak³adowej albo ustalenia innego
systemu informowania pracowników. W ramach powy¿szego obowi¹zku podstawowym zadaniem zarz¹du centralnego jest udzielenie informacji niezbêdnych do wykreowania ERZ lub systemu informowania pracownikom lub ich przedstawicielom (por. ETS sprawa C-440/00 Kühn
& Nagel, rn. 49-51).
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2. P acownic , ab móc w st¹pi z wnioskiem o podjêcie negocjacji
w celu ustanowienia ERZ lub innego systemu informacji, koniecznie przed
t¹ czynnoœci¹ musz¹ uzyskaæ informacje, czy w ogóle podlegaj¹ komentowanej ustawie, jaka jest struktura przedsiêbiorstwa (grupy przedsiêbiorstw), czy przedsiêbiorca (grupa przedsiêbiorstw) zatrudnia w ogóle
wymagan¹ liczbê pracowników i ilu w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich oraz poszczególnych zak³adach pracy (przedsiêbiorstwach),
itd. Te informacje posiada zarz¹d centralny i odpowiada za przekazanie
ich w przystêpnej dla pracowników (ich przedstawicieli) formie. Przystêpna forma oznacza koniecznoœæ dokonania obróbki informacji, jak równie¿ t³umaczenie odpowiednich dokumentów na jêzyk, którym w³adaj¹
pracownicy, jeœli nie bêd¹ oni zatrudnieni w Polsce i wyst¹pi¹ z wnioskiem o udzielenie powy¿szych informacji. Z przekazanych informacji
musi wynikaæ, czy pracownicy s¹, czy nie s¹ uprawnieni do ustanowienia ERZ (ETS sprawa C-62/99 Betriebsrat der bofrost Josef H. Boquoi Deutschland West GmbH & Co. KG v. bofrost Josef H. Boquoi
Deutschland West GmbH & Co. KG, pkt 2 sentencji wyroku; LEX nr
83201).
3. Obowi¹zek udzielenia ¿¹danych przez pracowników informacji, koniecznych do ustalenia prawa do ustanowienia ETS, ci¹¿y nie tylko na
zarz¹dzie centralnym. Zgodnie z orzeczeniem ETS „Bofrost” wype³niæ
przedmiotowy obowi¹zek musi równie¿ przedsiêbiorstwo (w polskich
warunkach przedsiêbiorca), który jest cz³onkiem grupy przedsiêbiorstw,
nawet je¿eli jeszcze nie zosta³o ustalone, ¿e kierownictwo, do którego
skierowane jest ¿¹danie pracowników, jest kierownictwem przedsiêbiorstwa sprawuj¹cego kontrolê w grupie przedsiêbiorstw. Natomiast zgodnie z orzeczeniem ETS Kühn & Nagel (por. pkt 1 sentencji wyroku),
jeœli zarz¹d centralny nie ma siedziby w ¿adnym pañstwie cz³onkowskim
i uchyla siê od wype³nienia swoich obowi¹zków w zwi¹zku z ewentualnym ustanowieniem ERZ, to na „domniemanym zarz¹dzie centralnym”
(o domniemanym zarz¹dzie centralnym por. komentarz do art. 1 ustawy)
spoczywa obowi¹zek przekazania informacji ¿¹danych przez przedstawicieli pracowników koniecznych do uzyskania wiedzy o podleganiu ustawie, i mo¿liwoœci ustanowienia ERZ lub systemu informacji. „Domnie73

Art. 5

Ustawa o europejskich radach zak³adowych

an za z¹d cent aln ” jest zobowi¹zan i up awnion do uz skania
¿¹danych informacji bezpoœrednio od pozosta³ych przedsiêbiorców grupy (zak³adów pracy) maj¹cych siedzibê w pañstwach cz³onkowskich,
jeœli zarz¹d centralny maj¹cy siedzibê poza UE i EPG odmawia przekazania poszukiwanych informacji. Zarz¹dy lokalne pozosta³ych przedsiêbiorców grupy (kierownictwa zak³adów pracy) s¹ zobowi¹zane przekazaæ ¿¹dane przez domniemany zarz¹d centralny informacje dotycz¹ce
ich przedsiêbiorstw (zak³adów pracy), z których to domniemany zarz¹d
centralny utworzy pe³n¹ wymagan¹ przez (przedstawicieli) pracowników informacjê. Zarówno domniemany zarz¹d centralny jak i lokalny
zarz¹d centralny musi liczyæ siê z sankcjami finansowymi w przypadku
od owy wype³nienia powy¿szych obowi¹zków (por. komentarz do art.
39 ustawy). W orzeczeniu ETS ADS Anker GmbH (rn. 56 - 60) Trybuna³ potwierdzi³ powy¿ej przedstawione tezy, precyzuj¹c, i¿ na lokalnym
zarz¹dzie przedsiêbiorców (kierownictwie zak³adów pracy) przynale¿nych do grupy (przedsiêbiorcy) ci¹¿y obowi¹zek wspó³dzia³ania z doniemanym zarz¹dem centralnym w celu wype³nienia obowi¹zku inforacyjnego. Wskaza³ równie¿, i¿ w sytuacji, gdy ¿¹danie informacji o
strukturze grupy, zatrudnieniu itd. zosta³o skierowane przez przedstawicieli pracowników do zarz¹du lokalnego przedsiêbiorcy nale¿¹cego do
grupy, na zarz¹dzie centralnym ci¹¿y obowi¹zek „przekazania innemu
przedsiêbiorstwu z tej samej grupy z siedzib¹ w innym Pañstwie
Cz³onkowskim informacji, o które wyst¹pi³ do niego przedstawiciel
pracowników w przypadku, w którym to inne przedsiêbiorstwo nie
posiada takich informacji i w którym s¹ one niezbêdne do podj cia
negocjacji w sprawie ustanowienia europejskiej rady zak³adowej”
(por. sentencja wyroku). Dla ETS jest bowiem oczywiste, i¿ obowi¹zek
zapewnienia warunków powstania ERZ obejmuje zarówno przekazanie
informacji bezpoœrednio przedstawicielom pracowników, którzy zwrócili
siê o nie, jak i przekazanie informacji za poœrednictwem zarz¹dów lokalnych przedsiêbiorców przynale¿nych do grupy, do których przedstawiciele pracowników zwrócili siê o informacje.
4. Pracownicy, aby podj¹æ decyzjê o rozpoczêciu negocjacji w celu
powstania ERZ lub systemu informacji, mog¹ ¿¹daæ wszelkich niezbêd74
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n ch info macji. Takimi info macjami, s¹ p zede wsz stkim info macje
dotycz¹ce struktury i organizacji grupy przedsiêbiorstw lub przedsiêbiorcy o zasiêgu wspólnotowym (ETS „Bofrost”), przeciêtn¹ liczbê zatrudnionych pracowników w ca³ej grupie (u przedsiêbiorcy), ich podzia³ na
pañstwa cz³onkowskie, zak³ady pracy i przedsiêbiorstwa, jak i nazwy
oraz adresy innych przedstawicieli pracowników, którzy mog¹ w³¹czyæ
siê w prace SZN lub ERZ (ETS Kühn & Nagel, ADS Anker GmbH).
Czy ¿¹dane przez przedstawicieli pracowników informacje s¹ rzeczywiœcie niezbêdne do podjêcia negocjacji ocenia s¹d krajowy, na podstawie
wszelkich zebranych dowodów (ETS ADS Anker GmbH, rn. 66).
5. Oprócz powy¿szego zarz¹d centralny musi, jeœli jest to wymagane
przez ustawê, przeprowadziæ wybory cz³onków SZN (por. komentarz do
art. 8 i 9 ustawy) oraz ERZ (por. komentarz do art. 23 ustawy), zwo³aæ
zebranie SZN (art. 14 ustawy), a tak¿e ERZ w celu ukonstytuowania siê
(art. 25 ustawy), zapewniæ pomieszczenia, œrodki rzeczowe, t³umaczy i
personel biurowy dla SZN. Zarz¹d centralny zapewnia zewnêtrzne t³umaczenie dokumentów, które przekazuj¹ sobie cz³onkowie SZN przygotowuj¹c siê do negocjacji z zarz¹dem centralny (art. 15 ustawy). Zarz¹d
centralny jest równie¿ zobowi¹zany do zapewnienia niezbêdnych œrodków do wykreowania europejskiej rady zak³adowej lub innego systemu
informacji, tj. do op³acenia kosztów podró¿y, zakwaterowania i wy¿ywienia cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego oraz jednego eksperta (art. 34 ustawy) .
6. Zawarte porozumienie o ustanowieniu europejskiej rady zak³adowej lub innego systemu informacji przekazuje niezw³ocznie ministrowi
w³aœciwemu do spraw pracy. Obowi¹zek ten jest bezsankcyjny. Przede
wszystkim nieprzekazanie porozumienia nie powoduje niewa¿noœæ lub
bezskutecznoœæ porozumienia. Powy¿sze ma równie¿ zastosowanie wobec informacji o utworzeniu ERZ.
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Rozdzia³ 2
Specjalny zespó³ negocjacyjny
Art. 6. 1. Zadaniem specjalnego zespo³u negocjacyjnego jes
zawarcie z zarz¹dem centralnym porozumienia o ustanowieniu
europejskiej rady zak³adowej lub ustaleniu sposobu informowania pracowników i konsultacji z pracownikami.
2. Rozpoczêcie negocjacji w sprawie zawarcia porozumienia,
o którym mowa w ust. 1, nastêpuje z inicjatywy zarz¹du centralnego albo na pisemny wniosek co najmniej 100 pracowników lub
przedstawicieli reprezentuj¹cych tak¹ liczbê pracowników, za rudnionych w co najmniej dwóch przedsiêbiorstwach lub zak³adach
pracy w co najmniej dwóch pañstwach cz³onkowskich.
1. Komentowany artyku³ stanowi implementacjê art. 5 ust. 1 dyrektywy 94/45 i wskazuje zadanie SZN oraz warunki skutecznoœci wniosku.
Zadaniem SZN jest zawarcie porozumienia ustanawiaj¹cego ERZ lub
porozumienia ustanawiaj¹cego inny sposób informacji i konsultacji. Porozumienie zawiera siê z zarz¹dem centralnym w drodze negocjacji.
2. Z inicjatyw¹ podjêcia negocjacji w celu zawarcia porozumienia mog¹
wyjœæ pracownicy lub sam zarz¹d centralny (szerzej o obowi¹zku przekazania przedstawicielom pracowników informacji, na podstawie których pracownicy podejmuj¹ decyzjê o wyst¹pieniu z wnioskiem o podjêcie negocjacji w celu ustanowienia ERZ [innego systemu informacji]
por. komentarz do art. 5).
3. Dla skutecznoœci inicjatywy zarz¹du centralnego ustawodawca nie
wymaga spe³nienia ¿adnych warunków. Zarz¹d centralny mo¿e zatem
podj¹æ inicjatywê w ka¿dej formie. Zarz¹d centralny wystêpuj¹c z inicjatyw¹ zawarcia porozumienia musi jedynie z³o¿yæ oœwiadczenie woli
przedstawicielom reprezentuj¹cym pracowników, do nich zatem wyst¹pienie zarz¹du centralnego powinno byæ skierowane. Kogo traktowaæ
jako przedstawiciela pracowników rozstrzyga prawo miejsca zatrudnienia reprezentowanych pracowników. W stosunku do „polskich” przed76
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siêbio ców p zedstawicielami p acowników bêd¹ dzia³aj¹ce u p zedsiêbiorcy zak³adowe organizacje zwi¹zkowe. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz.
854 wraz z póŸn. zm.), zwi¹zki zawodowe reprezentuj¹ pracowników, a
tak¿e broni¹ ich godnoœci, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. W zak³adach pracy,
gdzie nie dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe, oœwiadczenie o podjêciu inicjatywy
przez zarz¹d centralny dorêcza siê pracownikom w sposób przyjêty w
danym zak³adzie pracy.
4. Przedstawiciele pracowników i pracownicy równie¿ mog¹ zainicjowaæ proces powstawania ERZ. Pracownicy lub ich przedstawiciele
sporz¹dzaj¹ pisemny wniosek o rozpoczêcie negocjacji w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu ERZ (innego systemu informacji).
Wniosek musi zostaæ skierowany bezpoœrednio do zarz¹du centralnego
(w przypadku, gdy istniej¹ dwa zarz¹dy centralne - sytuacja kontroli przedsiêbiorstwa przez dwa innego w relacji 50% do 50% [joint ventures] nale¿y skierowaæ wniosek do co najmniej jednego z zarz¹dów centralnych). Adres zarz¹du centralnego przedstawiciele pracowników mog¹
uzyskaæ wykorzystuj¹c obowi¹zek zarz¹dów lokalnych udzielenia koniecznych do podjêcia negocjacji informacji wynikaj¹cy z art. 5 ustawy
(por. komentarz do art. 5 wraz ze wskazanym tam¿e orzecznictwem
ETS). Brak jest wyraŸnej podstawy prawnej do uznania, i¿ skuteczne
z³o¿enie wniosku nastêpuje z momentem dorêczenie go zarz¹dowi lokalnemu (tak¹ ustawow¹ podstawê odnaleŸæ mo¿na w niemieckiej implementacji dyrektywy - § 9 (2) EBRG). Wniosek wywo³uje skutki prawne
z momentem skutecznego dorêczenia zarz¹dowi centralnemu. Wniosek
musi zostaæ podpisany przez co najmniej 100 zatrudnionych w ró¿nych
zak³adach pracy (u ró¿nych przedsiêbiorców) pracowników lub reprezentuj¹cych tak¹ liczbê przedstawicieli pracowników z co najmniej dwóch
pañstw cz³onkowskich. Wniosek bêdzie zatem skuteczny, gdy z „polskiego” zak³adu pracy pod wnioskiem podpisze siê co najmniej jeden
pracownik, a 99 pracowników podpisanych pod wnioskiem zatrudnionych bêdzie w zak³adzie pracy (u przedsiêbiorcy) z siedzib¹ w Niemczech. Kogo uznaæ za pracownika decyduje prawo miejsca zatrudnie77
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nia. W Polsce bêdzie nim osoba, o któ ej mowa w a t. 2 kodeksu p ac .
Przedstawicielem reprezentuj¹cym pracowników s¹ wy³¹cznie zak³adowe organizacje zwi¹zkowe (por. uwagi poczynione powy¿ej) dzia³aj¹ce
w zak³adzie pracy (u przedsiêbiorcy). Organizacja zwi¹zkowa jako reprezentacja pracowników uprawniona do zajmowania stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotycz¹cych zbiorowych interesów i praw
wszystkich pracowników (art. 26 pkt 2 ustawy o zwi¹zkach zawodowych) bêdzie reprezentowaæ nie tylko zrzeszonych w niej cz³onków, lecz
wszystkich pracowników zatrudnionych w zak³adzie pracy (u pracodawcy). W sytuacji, gdy w zak³adzie pracy (u pracodawcy) dzia³a wiêcej ni¿
jedna organizacja zwi¹zkowa, mog¹ one utworzyæ wspóln¹ reprezentacjê zwi¹zkow¹, która ma prawo zostaæ sygnatariuszem wniosku o wszczêcie negocjacji, o którym mowa w komentowanym artykule. Sposób
ustalenia procedury wyst¹pienia z wnioskiem regulowaæ mo¿e porozuienie zawarte przez tworz¹ce wspóln¹ reprezentacjê zwi¹zkow¹ organizacje zwi¹zkowe. Ka¿da z organizacji zwi¹zkowych mo¿e jednak wystêpowaæ samodzielnie w procedurze sk³adania wniosku. W ka¿dym
o awianym powy¿ej przypadku (jedna organizacja zwi¹zkowa, wspólna
reprezentacja zwi¹zkowa, wiele organizacji zwi¹zkowych) liczba reprezentowanych pracowników bêdzie taka sama - wszyscy zatrudnieni w
zak³adzie pracy (u pracodawcy). Sprzeciw jednej organizacji zwi¹zkowej wobec wyst¹pienia z wnioskiem o rozpoczêcie przedmiotowych negocjacji przez inn¹ organizacjê zwi¹zkow¹, dzia³aj¹cej w tym samym
zak³adzie pracy nie wywo³uje ¿adnych skutków prawnych, a w szczególnoœci nie powoduje bezskutecznoœci wniosku. Brak jest podstawy
prawnej do uznania, i¿ na organizacji zwi¹zkowej ci¹¿y obowi¹zek powiadomienia pozosta³ych dzia³aj¹cych w zak³adzie pracy organizacji
zwi¹zkowych zarówno o zamiarze wyst¹pienia z wnioskiem jak i o saym wyst¹pieniu. Obowi¹zek poinformowania organizacji zwi¹zkowych
reprezentatywnych w rozumieniu art. 24125a § 1 k.p. o rozpoczêcia procedury powstawania ERZ (innego systemu informowania), ale tylko (por.
ko entarz do art. 8 ustawy), ci¹¿y na zarz¹dzie centralnym, który zapewniæ musi warunki do powstania ERZ.
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Art. 7. 1. Specjalny zespó negocjacyjny sk ada siê co najmniej z trzech i nie wiêcej cz³onków ni¿ liczba pañstw cz³onkowskich.
2. Z ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego, na terenie k órego
dzia³a przedsiêbiorstwo lub grupa przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, wyznacza siê lub wybiera co najmniej po jednym cz³onku specjalnego zespo³u negocjacyjnego.
3. Z pañstw cz³onkowskich, w których w przedsiêbiors wie
lub w grupie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym jes zatrudnionych co najmniej:
1) 25% ogó³u pracowników zatrudnionych na tery orium
pañstw cz³onkowskich w przedsiêbiorstwie lub w grupie
przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym - wyznacza siê
lub wybiera dodatkowo jednego cz³onka,
2) 50% ogó³u pracowników zatrudnionych na tery orium
pañstw cz³onkowskich w przedsiêbiorstwie lub w grupie
przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym - wyznacza siê
lub wybiera dodatkowo dwóch cz³onków,
3) 75% ogó³u pracowników zatrudnionych na tery orium
pañstw cz³onkowskich w przedsiêbiorstwie lub w grupie
przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym - wyznacza siê
lub wybiera dodatkowo trzech cz³onków.
1. Komentowany artyku³ stanowi¹cy implementacjê art. 5 ust. 2 c
dyrektywy 94/45 reguluje sk³ad SZN i podzia³ miejsc miêdzy pracowników zatrudnionych w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich. W
komentowanym artykule nastêpuje próba wywa¿enia dwóch zasad zasady reprezentatywnoœci (aby ka¿dy pracownik by³ w SZN reprezentowany) oraz proporcjonalnoœci (aby podzia³ miejsc w SZN odbywa³ siê
proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w poszczególnych
pañstwach cz³onkowskich).
2. Ustêp 1 komentowanego artyku³u wyznacza granice liczby cz³onków SZN. SZN mo¿e sk³adaæ siê co najmniej z trzech cz³onków. Natomiast maksymalnie SZN mo¿e sk³adaæ siê z 28 cz³onków, a po rozsze79
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zeniu UE o Bu³ga iê i Rumuniê 30 („nie wiêcej ni¿ liczba pañstw
cz³onkowskich”). Powy¿sze wynika z interpretacji pojêcia „pañstwa
cz³onkowskie” zgodnie z jego definicj¹ legaln¹ zawart¹ w art. 2 ustawy
(25 [27] pañstw UE + 3 pañstwa EPG). Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ takie doœæ
jednoznaczne sformu³owanie polskiego przepisu, stoi w sprzecznoœci z
postanowieniami dyrektywy 94/45, która przewiduje maksymalnie 18
cz³onków. Maksymalna liczba cz³onków SZN okreœlona w dyrektywie
(18) odpowiada liczbie pañstw cz³onkowskich objêtych dzia³aniem dyrektywy przed rozszerzeniem UE o pañstwa Europy Œrodkowej, Maltê i
Cypr. Po rozszerzeniu UE z 2004 r. dyrektywa niestety nie zosta³a zmieniona.
3. Zgodnie z zasad¹ reprezentatywnoœci ustawodawca zadba³, aby ka¿dy z pracowników zatrudnionych w jednym pañstwie cz³onkowskim mia³
co najmniej jednego, krajowego przedstawiciela w SZN. Natomiast, aby
uczyniæ zadoœæ zasadzie proporcjonalnej reprezentacji, ustawodawca
wprowadzi³ mechanizm zwiêkszania liczby cz³onków SZN reprezentuj¹cych pracowników zatrudnionych w danym pañstwie cz³onkowskim, jeœli stanowi¹ oni odpowiednio 25%, 50% i 75% ogó³u pracowników zatrudnionych u przedsiêbiorcy (grupie przedsiêbiorstw) o zasiêgu wspólnotowym we wszystkich pañstwach cz³onkowskich. Oba wskazane powy¿ej mechanizmy reguluj¹ podzia³ mandatów w SZN pomiêdzy pracowników zatrudnionych w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich
(pracownicy otrzymuj¹ okreœlon¹ liczbê miejsc w SZN na pañstwo cz³onkowskie). Nie maj¹ zastosowania do podzia³u mandatów pomiêdzy zak³ady pracy (przedsiêbiorców) maj¹cych swoj¹ siedzibê w tym samym
pañstwie cz³onkowskim (por. komentarz do art. 9 ustawy)
4. Uwzglêdnienie powy¿szych mechanizmów mo¿e doprowadziæ, do
konfliktu z zasad¹ okreœlon¹ w ust. 1 komentowanego artyku³u. Jeœli
przedsiêbiorca o zasiêgu wspólnotowym bêdzie posiada³ zak³ady pracy
we wszystkich pañstwach cz³onkowskich (z ka¿dego pañstwa jeden cz³onek), a w jednym pañstwie cz³onkowskim zatrudnia³ bêdzie 75% ogó³u
pracowników, co wi¹zaæ siê bêdzie z dodatkowymi miejscami w SZN
dla tych pracowników, wówczas liczba cz³onków SZN przekroczy mak80
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s maln p óg w znaczon w ust. 1 komentowanego a t ku³u. Nale¿
jednak opowiedzie siê za mo¿liwoœci¹ przekroczenia górnego progu
okreœlonego w ust. 1, gdy¿ w przeciwnym wypadku dosz³oby do ca³kowitego wyeliminowania zasady proporcjonalnoœci z mechanizmu kszta³tuj¹cego sk³ad SZN.
Art. 8. 1. W przypadku gdy pracownicy s¹ zatrudnieni w Polsce w jednym zak³adzie pracy wchodz¹cym w sk³ad przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, cz³onkowie specjalnego zespo³u negocjacyjnego reprezentuj¹cy pracowników polskich s¹ wyznaczani przez reprezentatywn¹ zak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹, a w przypadku jej braku - wybierani
przez pracowników w liczbie okreœlonej niniejsz¹ ustaw¹ lub us aw¹
innego pañstwa cz³onkowskiego.
2. Zak³adowa organizacja zwi¹zkowa jest reprezentatywna, je¿eli spe³nia warunki okreœlone w art. 24125a § 1 Kodeksu pracy. Przepisy art. 24125a § 3-5 Kodeksu pracy stosuje siê odpowiednio.
3. W przypadku gdy w zak³adzie pracy dzia³a kilka reprezen atywnych organizacji zwi¹zkowych, wyznaczaj¹ one wspólnie cz³onków
specjalnego zespo³u negocjacyjnego. W przypadku nieosi¹gniêcia
porozumienia przez reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe, cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego wybieraj¹ pracownicy spoœród kandydatów zg³oszonych przez te organizacje.
4. Wybory cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego
przez pracowników organizuje zarz¹d centralny, powiadamiaj¹c
pracowników o terminie i sposobie ich przeprowadzenia w sposób przyjêty w danym zak³adzie pracy. Powiadomienie pracowników powinno nast¹piæ nie póŸniej ni¿ na 14 dni przed dniem wyborów.
5. W terminie, o którym mowa w ust. 4, zarz¹d centralny zawiadamia o wyborach organizacje zwi¹zkowe reprezenta ywne w
rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji
do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach
dialogu spo³ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793
i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89).
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6. Organizacje, o których mowa w ust. 5, maj¹ prawo delegowaæ swoich przedstawicieli do uczestniczenia w czynnoœciach zwi¹zanych z przeprowadzeniem wyborów.
7. Wybory s¹ bezpoœrednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu ajnym.
8. Wybory s¹ wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nich co najmniej
50% pracowników.
9. W przypadku gdy w wyborach nie uczestniczy³o co najmniej 50% pracowników, po up³ywie 3 miesiêcy przeprowadza siê
ponowne wybory, które s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê uczes nicz¹cych w nich pracowników.
10. W sk³ad specjalnego zespo³u negocjacyjnego wchodz¹
kandydaci, którzy otrzymaj¹ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów.
Uwagi wstêpne
1. Komentowany artyku³, wraz z art. 9 statuuje mechanizm wy³aniania cz³onków SZN, którzy reprezentowaliby pracowników zatrudnionych
zak³adach pracy (u przedsiêbiorców) z siedzib¹ w Polsce, wówczas gdy
zarz¹d centralny ma równie¿ siedzibê w Polsce. Ustawodawca uregulowa³ dwie sytuacje, wówczas gdy „polscy” pracownicy s¹ zatrudnieni w
jednym zak³adzie pracy (komentowany artyku³) oraz gdy s¹ zatrudnieni
w kilku zak³adach pracy na terytorium R.P. (art. 9 ustawy).
2. Dyrektywa pozostawi³a du¿¹ swobodê pañstwom cz³onkowskim w
wyborze trybu powo³ywania cz³onków SZN. Polska ustawa rozró¿nia
dwa modele powo³ania cz³onków SZN - model wyznaczenia (nominacji)
oraz model wyborów cz³onków SZN. Pierwszy z nich ma zastosowanie,
gdy w zak³adzie dzia³a choæby jedna reprezentatywna w rozumieniu art.
24125a § 1 k.p. organizacja zwi¹zkowa (szerzej o reprezentatywnej organizacji zwi¹zkowej poni¿ej). To ona lub one dokonuje(¹) wyznaczenia
cz³onka SZN. Drugi model wyst¹pi, gdy w zak³adzie pracy nie dzia³a
¿adna organizacja zwi¹zkowa oraz gdy, co prawda w zak³adzie pracy
dzia³a jedna lub wiêcej organizacji zwi¹zkowych, ale ¿adna z nich nie
posiada cechy reprezentatywnoœci w rozumieniu wskazanym powy¿ej.
Cz³onków SZN wybieraj¹ wówczas bezpoœrednio pracownicy. Wybory
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ównie¿ w ³oni¹ cz³onków SZN, gd w zak³adzie p ac dzia³a wiêcej
reprezentatywnych organizacji zwi¹zkowych, jednak¿e nie dosz³y one
do porozumienia co do obsady mandatu(ów) w SZN. Podkreœliæ nale¿y,
i¿ tryb powo³ania cz³onków SZN reprezentuj¹cych pracowników zatrudnionych u pracodawców maj¹cych siedzibê w innych ni¿ Polska pañstwach cz³onkowskich wchodz¹cych w sk³ad przedsiêbiorcy o zasiêgu
wspólnotowym (lub grupy przedsiêbiorstw), którego zarz¹d centralny ma
siedzibê w Polsce, jest regulowany przez prawo miejsca siedziby pracodawcy. To znaczy, i¿ tryby wy³aniania cz³onków SZN reprezentuj¹cych
„niemieckich” pracowników reguluje prawo niemieckie, austriackich pracowników prawo austriackie itd.
3.1. Wy³onienie (wyznaczenie lub wybranie) cz³onków SZN u przedsiêbiorcy (w grupie przedsiêbiorstw), gdy zarz¹d centralny ma siedzibê w
Polsce, nastêpuje w liczbie okreœlonej komentowan¹ ustaw¹, czyli na
podstawie art. 7 ust. 1 i 2. Oznacza to, i¿ pracownicy zatrudnieni w
Polsce, w zale¿noœci od ich liczby w stosunku do ogó³u pracowników
zatrudnionych u przedsiêbiorcy (w koncernie) bêd¹ mogli wyznaczyæ od
jednego do maksymalnie czterech cz³onków. Nale¿y podkreœliæ doœæ
mocne ograniczenie zasady proporcjonalnoœci zwi¹zane z tym mechanizmem. Zagwarantowane miejsce w SZN bêdzie obsadzone przez reprezentanta „polskich” pracowników, choæby mia³ on reprezentowaæ tylko
dwóch pracowników zatrudnionych w Polsce. Natomiast w sytuacji, gdy
99% pracowników przedsiêbiorcy (koncernu) wspólnotowego jest zatrudnionych w Polsce, „polskim” pracownikom przys³uguj¹ tylko cztery
miejsca w SZN, co powoduje nadreprezentacjê pozosta³ych pracowników zatrudnionych w innych pañstwach cz³onkowskich.
3.2. Ustawodawca dodatkowo wskaza³, i¿ liczbê cz³onków SZN mo¿e
okreœlaæ ustawa innego pañstwa cz³onkowskiego. Przypomnieæ nale¿y,
i¿ komentowana ustawa reguluje p³aszczyznê podstawow¹ - gdy zarz¹d
centralny ma siedzibê w Polsce oraz p³aszczyznê uzupe³niaj¹c¹, gdy zarz¹d centralny ma siedzibê poza granicami R.P. Artyku³ 8 ustawy reguluje zasadniczo mechanizm wy³aniania cz³onków SZN w p³aszczyŸnie
podstawowej, tj. w zak³adach pracy z siedzib¹ w Polsce, gdy zarz¹d
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cent aln ównie¿ ma siedzibê w Polsce. A t ku³ 8 ustaw znajdzie swoje
zastosowanie w p³aszczyŸnie uzupe³niaj¹cej, tj. ureguluje sposób wy³aniania cz³onków SZN z „polskiego” zak³adu pracy - gdy zarz¹d centralny
a siedzibê poza granicami Polski, na podstawie odes³ania art. 10 koentowanej ustawy. Liczbê mandatów w SZN „przys³uguj¹cych” zatrudnionym w Polsce pracownikom, ale równie¿ przys³uguj¹cym pracownikom z innych pañstw cz³onkowskich w p³aszczyŸnie podstawowej
reguluje art. 7 (odes³anie w art. 8 ust. 1 do „niniejszej ustawy”). Natoiast w p³aszczyŸnie uzupe³niaj¹cej polska ustawa okreœla jedynie sposób wyboru cz³onków SZN, a nie ich liczbê. Liczbê cz³onków SZN wy³anianych przez „polskich” pracowników, gdy polsk¹ ustawê stosuje siê
jedynie uzupe³niaj¹co okreœla prawo pañstwa cz³onkowskiego siedziby
zarz¹du centralnego. Powy¿sza norma kolizyjna zosta³a wyraŸnie umieszczona w art. 10 ustawy. Mo¿na zatem sformu³owaæ nastêpuj¹c¹ zasadê:
sposób wy³aniania cz³onków SZN reguluje prawo miejsca zatrudnienia
pracowników, natomiast podzia³ miejsc w SZN, liczbê mandatów przypadaj¹cych na poszczególne pañstwa cz³onkowskie reguluje prawo siedziby zarz¹du centralnego.
3.3. Wobec powy¿szego niezrozumia³ym jest wskazanie w ust. 1 in fine
ko entowanego artyku³u prawa obcego jako prawa w³aœciwego do okreœlania liczby cz³onków SZN reprezentuj¹cych „polskich” pracowników.
Jeœli odes³anie zawarte w przepisie ma zastosowanie do sytuacji, gdy
zarz¹d centralny ma swoj¹ siedzibê poza granicami Polski, bêdzie on
powtórzeniem kompleksowego art. 10 ustawy. Takie powtórzenie nale¿y negatywnie oceniæ, z punktu widzenia zasady poprawnej legislacji
wynikaj¹cej z konstytucyjnej zasady demokratycznego pañstwa prawnego. Jeœli natomiast odes³anie do prawa obcego ma swoje zastosowanie do sytuacji, gdy zarz¹d centralny ma swoj¹ siedzibê w Polsce, to jest
ono absolutnie nieczytelne, gdy¿ art. 8 reguluje jedynie sposób i liczbê
(poprzez odes³anie do art. 7) pracowników zatrudnionych w Polsce. Na
odes³anie do prawa obcego nie ma zatem absolutnie miejsca. Poza tym
ustawodawca w art. 8 nie wskaza³, kiedy nale¿a³oby w sytuacji opisanej
powy¿ej stosowaæ prawo polskie, a kiedy prawo obce. Nale¿y dodatkowo podkreœliæ, i¿ w art. 9 reguluj¹cej sytuacjê prawie identyczn¹ pró¿no
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szuka odes³ania do p awa obcego. Ustawodawc zab ak³o zatem konsekwencji.
3.4. Na marginesie nale¿y podkreœliæ, i¿ ustawodawca niepotrzebnie
u¿ywa w tej samej sytuacji (art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 5 ustawy)
dwóch ró¿nych pojêæ, choæ tak naprawdê oznaczaj¹ one to samo
(„w liczbie okreœlonej niniejsz¹ ustaw¹” - art. 8; „ w liczbie okreœlonej w
art. 7 ust. 2 i 3”).
4. Cz³onkiem SZN mo¿e zostaæ tylko pracownik zatrudniony u danego pracodawcy (pracodawcy wchodz¹cego w sk³ad przedsiêbiorcy lub
grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym). Ustawodawca u¿ywa
zasadniczo neutralnego pojêcia „cz³onek SZN”, które mo¿e sugerowaæ,
i¿ równie¿ inna osoba ni¿ pracownik mog³aby zostaæ cz³onkiem SZN.
Jednak¿e ustawodawca w kolejnych artyku³ach komentowanej ustawy
w ten sposób kszta³tuje relacje prawne osoby sprawuj¹cej mandat, i¿ s¹
one jedynie wówczas racjonalne, gdy to pracownik, a nie inna osoba
zostaje cz³onkiem SZN. Przy za³o¿eniu, i¿ równie¿ inne osoby ni¿ pracownicy danego pracodawcy mog³yby zostaæ cz³onkiem SZN, nale¿a³oby uznaæ, i¿ mandat cz³onka SZN wygasa w razie rozwi¹zania stosunku
pracy osoby, która nie jest pracownikiem danego pracodawcy. Podkreœliæ nale¿y brak jakiegokolwiek ³¹cznika pomiêdzy stosunkiem pracy tej
innej osoby, jej pracodawc¹, ró¿nym od pracodawcy którego pracowników reprezentuje cz³onek SZN, a wykonywanym mandatem cz³onka SZN.
Powy¿sze za³o¿enie okazuje siê zatem ca³kowicie nieracjonalne w œwietle dalszych przepisów komentowanej ustawy. W art. 37 komentowanej
ustawy zosta³o wprowadzone pojêcie „pracownik bêd¹cy cz³onkiem
SZN”. Nie oznacza ono jednak, i¿ ustawodawca zak³ada istnienie cz³onków SZN, bêd¹cych pracownikami i cz³onków SZN, niebêd¹cych pracownikami, lecz jedynie istnienie pracowników niebêd¹cych cz³onkami
SZN oraz pracowników bêd¹cych cz³onkami SZN. Art. 37 dotyczy tych
drugich.
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Wyznaczenie cz³onka SZN przez reprezentatywne
organizacje zwi¹zkowe
5. Podstawow¹ zasad¹ wy³aniania cz³onków SZN, o których mowa
w komentowanym artykule, jest wyznaczenie, czyli nominacja, przez reprezentatywn¹ organizacjê zwi¹zkow¹ w rozumienie art. 24125a §1 k.p.
Uzyskanie statusu reprezentatywnoœci przez zak³adow¹ organizacjê
zwi¹zkow¹ wi¹¿e siê z zrzeszaniem odpowiedniej liczby jej cz³onków u
danego pracodawcy, tj. co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u
pracodawcy, lub 7%, jeœli organizacja zwi¹zkowa jest jednostk¹ organizacyjn¹ lub organizacj¹ cz³onkowsk¹ ponadzak³adowej organizacji zwi¹zkowej uznanej za reprezentatywn¹ w rozumieniu art. 24117 §1 pkt 1 k.p.
6. Reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe mog¹ wyznaczyæ cz³onków SZN niezw³ocznie po dorêczeniu wniosku pracowników lub ich przedstawicieli zarz¹dowi centralnemu lub dorêczeniu decyzji zarz¹du centralnego organizacjom zwi¹zkowym dzia³aj¹cym w przedsiêbiorstwie
(grupie przedsiêbiorstw) o zasiêgu wspólnotowym o wyst¹pieniu z inicjatyw¹, o których mowa w art. 6 ustawy. O ile jednak w przypadku
wyst¹pienia przez zarz¹d centralny z inicjatyw¹ zawarcia porozumienia,
o którym mowa w art. 6, organizacje zwi¹zkowe zostan¹ o tej inicjatywnie poinformowane (jest to warunek jej skutecznoœci), o tyle nie musz¹
one posiadaæ informacji o wyst¹pieniu pracowników z dwóch pañstw
cz³onkowskich z pisemnym wnioskiem o zawarcie porozumienia o ustanowienia ERZ (innego systemu informacji). Reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe nie bêd¹ zatem mog³y skorzystaæ ze swojego ustawowego uprawnienia do nominowania cz³onków SZN. Wobec powy¿szego
nale¿y zaj¹æ stanowisko, i¿ na zarz¹dzie centralnym ci¹¿y obowi¹zek
poinformowania organizacji zwi¹zkowych o z³o¿eniu wniosku (analogicznie
art. 8 ust. 4 ustawy).
7. Zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ jest taka organizacja, która zakresem swojej dzia³alnoœci i kompetencji obejmuje jednego pracodawcê.
Zgodnie z polskim prawem pracy, jeden pracodawca ma zawsze tylko
jeden zak³ad pracy, co oznacza i¿ mo¿e dzia³aæ u niego tylko jedna zak³adowa organizacja zwi¹zkowa (por. uchwa³a sk³adu 7 sêdziów SN z dnia
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24 kwietnia 1996 ., I PZP 38/95, OSNP 23/96, poz. 353). Sko o zatem
zak³adowa organizacja zwi¹zkowa mo¿e dzia³a tylko u pracodawcy, a
cz³onków SZN reprezentuj¹cych pracowników zatrudnionych w Polsce
w jednym zak³adzie pracy wyznacza reprezentatywna organizacja zwi¹zkowa dzia³aj¹ca w tym zak³adzie pracy, to zak³ad pracy, o którym mowa
w art. 8 (ale i 9 - por. komentarz do tego¿ artyku³u) ustawy musi oznaczaæ pracodawcê. Nale¿y podkreœliæ, i¿ ustawodawca reguluj¹c identyczny mechanizm wy³aniania cz³onków SZN w spó³ce europejskiej (por.
komentarz do art. 1) w art. 65 i 68 zrezygnowa³ z pojêcia zak³adu pracy
i u¿ywa pojêcia pracodawca („w przypadku gdy pracownicy (...) s
zatrudnieni w Rzeczypospolitej Polskiej u jednego pracodawcy”;
„w przypadku gdy pracownicy spó³ek i zak³adów, o których mowa
w art. 65 ust. 1, s¹ zatrudnieni u wiêcej ni¿ jednego pracodawcy,(...)”).
8. Zgodnie z komentowanym artyku³em organizacj¹ reprezentatywn¹
nie jest najliczniejsza organizacja zwi¹zkowa, jeœli nie zrzesza co najmniej 10% ewentualnie 7% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.
Ustawodawca odsy³aj¹c do odpowiedniego stosowania art. 24125a k.p.
wyraŸnie pomin¹³ art. 24125a § 2 k.p., statuuj¹cy powy¿sz¹ zasadê. Komentowany artyku³ odsy³a natomiast do odpowiedniego stosowania art.
24125a § 3 k.p. Oznacza to, ¿e przy okreœlaniu liczby pracowników zrzeszonych w zak³adowej organizacji zwi¹zkowej uwzglêdnia siê - do celów
zwi¹zanych z ustalaniem reprezentatywnoœci - wy³¹cznie pracowników
nale¿¹cych do tej organizacji przez okres co najmniej szeœciu miesiêcy
przed przyst¹pieniem do wyznaczania cz³onka (cz³onków) SZN. Jeœli
zatem u pracodawcy powstaje nowa organizacja zwi¹zkowa zrzeszaj¹ca co najmniej 10% (ewentualnie 7%) pracowników, musi ona „zaczekaæ” szeœæ miesiêcy, przy zachowaniu substratu osobowego, aby nabyæ
cechê reprezentatywnoœci i tym samym uzyskaæ prawo do wyznaczenia
cz³onka (cz³onków) SZN. Jeœli pracownik nale¿y do kilku organizacji
zwi¹zkowych, mo¿e zostaæ „zaliczony” tylko do jednej wskazanej przez
niego organizacji. W przeciwnym wypadku pomija siê go przy obliczaniu
liczebnoœci organizacji zwi¹zkowej. Ka¿da dzia³aj¹ca u pracodawcy zak³adowa organizacja zwi¹zkowa lub pracodawca mo¿e przed wyzna87
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czeniem p zez ep ezentat wn¹ o ganizacjê zwi¹zkow¹ ( ep ezentat wne
organizacje zwi¹zkowe) cz³onka (cz³onków) SZN zg³osi pracodawcy i
pozosta³ym reprezentatywnym organizacjom zwi¹zkowym pisemne zastrze¿enie co do spe³niania przez inn¹ zak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹
kryteriów reprezentatywnoœci. W takim przypadku zak³adowa organizacja zwi¹zkowa, wobec której zosta³o zg³oszone zastrze¿enie, wystêpuje
do s¹du rejonowego - s¹du pracy w³aœciwego dla siedziby pracodawcy z
wnioskiem o stwierdzenie jej reprezentatywnoœci. S¹d wydaje w tej sprawie orzeczenie w ci¹gu 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, w trybie przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego o postêpowaniu nieprocesowym.
9. W przypadku funkcjonowania u danego pracodawcy jednej reprezentatywnej organizacji zwi¹zkowej to jej statutowo w³aœciwy organ
wyznacza cz³onka (cz³onków) SZN, o czym powiadamia niezw³ocznie
zarz¹d centralny (por. komentarz do art. 13). Natomiast, gdy u pracodawcy dzia³a wiêcej ni¿ jedna reprezentatywna organizacja zwi¹zkowa
wyznaczaj¹ one cz³onka (cz³onków) SZN wspólnie, zawieraj¹c porozuienie. Sposób ustalania i przedstawiania wspólnego stanowiska dotycz¹cego wyznaczenia cz³onka SZN przez reprezentatywne organizacje
zwi¹zkowe okreœla porozumienie tych zwi¹zków (odpowiednio art. 30
ust. 4 ustawy o zwi¹zkach zawodowych). Zawarcie tego porozumienia
jest jednak¿e fakultatywne i wyznaczenie cz³onka SZN bêdzie równie¿
wa¿ne, jeœli reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe nie zawar³y porozu ienia o sposobie ustalenia wspólnego stanowiska dotycz¹cego wyznaczenia cz³onka SZN. W porozumieniu o sposobie ustalenia... powinno siê wskazaæ wyznaczony przez reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe zespó³ rozpatruj¹cy kandydatury na cz³onka SZN, podmioty uprawnione do zg³aszania kandydatur i sposób ich zg³aszania, a przede wszystki termin, w którym kandydat na cz³onka SZN zostanie wy³oniony i
no inowany na cz³onka SZN. Termin nie mo¿e byæ zbyt d³ugi i musi
ieœciæ siê w granicach rozs¹dku. W porozumieniu okreœliæ mo¿na warunki jakie musi spe³niaæ kandydat. Jednak¿e nie mo¿e ono zawieraæ
postanowieñ mniej korzystnych ni¿ przepisy ustawy, a w szczególnoœci
nie mog¹ naruszaæ zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Dopiero po zawarciu porozumienia dotycz¹cego sposobu ustalenia i przekazy88
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wania wspólnego stanowiska dot cz¹cego w znaczenia cz³onków SZN,
reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe wspólnie wyznaczaj¹ cz³onka
SZN, zawieraj¹c drugie porozumienie - wskazuj¹c osoby (osobê) nominowane(¹). Dla wa¿noœci porozumienia istotnym jest, czy zawieraj¹ce
porozumienie organizacje zwi¹zkowe by³y reprezentatywne w momencie jego zawarcia. PóŸniejsza utrata reprezentatywnoœci przez jednego
lub wszystkich sygnatariuszy porozumienia, nie wp³ywa na wa¿noœæ aktu.
10. Jeœli reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe nie potrafi¹ uzgodniæ
obsady mandatów cz³onków SZN, nale¿y rozpocz¹æ proces wyborczy,
który doprowadzi do wy³onienia cz³onków SZN przez wszystkich pracowników (art. 8 ust. 3 ustawy).
11. Komentowany przepis nie wyznacza ¿adnego terminu, w jakim reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe mog¹ próbowaæ osi¹gn¹æ kompromis w sprawie cz³onków SZN. Organizacje zwi¹zkowe same mog¹
wskazaæ taki termin, wówczas bêdzie on wi¹¿¹cy równie¿ dla zarz¹du
centralnego. Jeœli reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe nie s¹ w stanie wy³oniæ cz³onka SZN i nie zawar³y porozumienia o sposobie ustalenia
... lub tam¿e nie okreœli³y terminu, o którym mowa powy¿ej, nale¿y uznaæ,
¿e organizacje zwi¹zkowe nie mog¹ w nieskoñczonoœæ uzgadniaæ miêdzy sob¹ kandydatury na cz³onka SZN. Powinno siê zatem zastosowaæ
per analogiam art. 30 ust. 5 ustawy o zwi¹zkach zawodowych i stan¹æ
na stanowisku, i¿ jeœli porozumienie nie zosta³o zawarte w terminie 30
dni od dorêczenia zarz¹dowi centralnemu wniosku pracowników o rozpoczêcie negocjacji w celu ustanowienia ERZ lub podjêcia tej inicjatywy
przez zarz¹d centralny, wówczas zarz¹d centralny mo¿e przyst¹piæ do
organizowania wyborów cz³onka SZN. Ten sam 30-dniowy termin nale¿y zastosowaæ do sytuacji, gdy organizacje zwi¹zkowe w ogóle nie podejmuj¹ inicjatywy wyznaczenia cz³onków SZN. Wi¹¿¹cym bêdzie równie¿ skrócenie powy¿ej wskazanych terminów przez same reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe, poprzez zawiadomienie zarz¹du centralnego o nieosi¹gniêciu porozumienia w sprawie wyznaczenia cz³onka SZN.
12. Wyznaczonego przez jedn¹ lub kilka reprezentatywnych organizacji zwi¹zkowych cz³onka SZN nie mog¹ odwo³aæ ani pracownicy, ani
89
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o ganizacje zwi¹zkowe. P z jêcie tez p zeciwnej nie znajduje podstawy prawnej w komentowanej ustawie. Ani komentowany artyku³, ani
inne przepisy ustawy nie udzielaj¹ podmiotowi powo³uj¹cemu cz³onków(a)
SZN (reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe) lub innemu podmiotowi
(pracownicy, inspektor pañstwowej inspekcji pracy, pracodawca) kompetencji do ich (jego) odwo³ania. Ustawa wyraŸnie wskazuje jedynie
podmioty upowa¿nione do wyznaczenia cz³onków(a) SZN.
Wybór cz³onka SZN przez pracowników
13. Wybory przeprowadza siê w zak³adzie pracy, w którym nie dzia³aj¹
reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe oraz w zak³adzie pracy, gdzie
reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe nie wyznaczy³y w terminie
cz³onków SZN.
14. Za zorganizowanie wyborów odpowiedzialny jest zarz¹d centralny.
Przystêpuje on do przeprowadzenia procedury wyborczej z w³asnej inicjatywy. Nie mo¿e zorganizowaæ wyborów, jeœli u pracodawcy, u którego wy³aniani bêd¹ cz³onkowie SZN, dzia³aj¹ reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe. Informacjê, czy u pracodawcy dzia³aj¹ takie organizacje, posiada pracodawca, gdy¿ na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy o
zwi¹zkach zawodowych organizacje zwi¹zkowe przedstawiaj¹ co kwarta³
- wed³ug stanu na ostatni dzieñ kwarta³u - w terminie do 10 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po tym kwartale, pracodawcy informacjê o ³¹cznej
liczbie cz³onków tej organizacji. Zarz¹d centralny powinien zatem, zanim
przyst¹pi do przeprowadzania wyborów, upewniæ siê, czy u pracodawcy
nie dzia³aj¹ przedmiotowe organizacje zwi¹zkowe. Przeprowadzenie
wyborów w przypadku, gdy u pracodawcy dzia³aj¹ reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe kwalifikowaæ mo¿na jako uniemo¿liwianie utworzenia SZN, z czym wi¹¿e siê ewentualna sankcja wobec cz³onków zarz¹du (por. komentarz do art. 39 ustawy).
15.1.Pierwszym krokiem procedury wyborczej jest powiadomienie pracowników o terminie i sposobie ich przeprowadzenia w sposób przyjêty
w danym zak³adzie pracy. Powiadomienie nastêpuje bez zbêdnej zw³oki
licz¹c od dnia dorêczenia zarz¹dowi centralnemu wniosku pracowników,
o którym mowa w art. 6 ustawy lub podjêcia inicjatywy przez zarz¹d
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cent aln w celu zawa cia po ozumienia, o któ m mowa we wskazanym powy¿ej artykule lub po up³ywie terminu na wyznaczenie cz³onka
SZN przez organizacje zwi¹zkowe. Termin bez zbêdnej zw³oki nale¿y
obliczyæ przy uwzglêdnieniu specyfiki przedsiêbiorstwa (grupy przedsiêbiorstw) o zasiêgu wspólnotowym (transgranicznoœæ, zró¿nicowanie systemów prawnych jakim podlega powy¿sze przedsiêbiorstwo, koniecznoœæ ustalenia w jakich zak³adach pracy przeprowadza siê wybory cz³onków SZN). Zarz¹d centralny wyznacza termin wyborów nie wczeœniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od powiadomienia. Skrócenie 14-dniowego terminu
powoduje niewa¿noœæ wyborów. Ustawodawca nie okreœli³ kiedy najpóŸniej mo¿e zostaæ wyznaczony termin wyborów. Jednak¿e zarz¹d centralny nie mo¿e wyznaczyæ wyborów w zbyt odleg³ym terminie od dnia
powiadomienia, o którym mowa powy¿ej. Wyznaczenie odleg³ego terminu nale¿a³oby uznaæ za uniemo¿liwienie powstania SZN, ze wszystkimi
tego konsekwencjami. Ustawodawca w ust. 9 komentowanego artyku³u
wskazuje trzymiesiêczny termin jaki musi up³yn¹æ miêdzy ponownymi
wyborami, a („pierwszymi”) wyborami cz³onków SZN. Analogicznie
mo¿na uznaæ, i¿ termin trzymiesiêczny rozpoczynaj¹cy swój bieg od dnia
przedmiotowego powiadomienia nie stanowi zbyt odleg³ego terminu, o
którym mowa powy¿ej.
15.2.Ustawa nie wskazuje w jaki dzieñ i w jakich godzinach powinny
odbyæ siê wybory. Nale¿y zatem zaj¹æ stanowisko, i¿ zarz¹d centralny
posiada formalnie ca³kowit¹ swobodê w okreœleniu dnia i czasu wyborów. Postanowienia ustawy nie stoj¹ na przeszkodzie zarz¹dzeniu wyborów w dniu wolnym od pracy lub w dniu roboczym, ale po godzinach
pracy. Jednak¿e ze wzglêdu na wymóg uczestnictwa co najmniej 50%
pracowników w wyborach, wskazanym by³oby przeprowadzenie wyborów w terminie umo¿liwiaj¹cym jak najwiêkszej liczbie pracowników bez
zbêdnego wysi³ku udzia³ w wyborach. Jeœli wybory odby³yby siê w godzinach pracy pracodawca zobowi¹zany jest do zwolnienia pracowników od pracy - z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - na czas niezbêdny do dokonania g³osowania. Czas przeznaczony na g³osowanie musi
umo¿liwiæ wszystkim pracownikom wziêcie udzia³u w g³osowaniu. Wyznaczenie zbyt krótkiego okresu g³osowania mo¿e wyczerpywaæ zna91
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iona w k oczenia z a t. 39 ustaw . Nie ma p zeszkód, b w bo odbywa³y siê - jeœli jest to uzasadnione - w ci¹gu kilku dni roboczych.
16. Ustawodawca nie rozstrzygn¹³ wprost kto spoœród pracowników
posiada czynne prawo wyborcze (zdolnoœæ wybierania). Wskaza³ jedynie, ¿e wybory cz³onków SZN dokonuj¹ pracownicy. Wobec powy¿szego nale¿y uznaæ, i¿ czynne prawo wyborcze przys³uguje wszystkim pracownikom zatrudnionym u pracodawcy w dniu wyborów, niezale¿nie od
rodzaju stosunku pracy, rodzaju wykonywanej pracy, sta¿u pracy oraz
wymiaru czasu pracy. Z uwagi na to, i¿ ustawodawca nie uregulowa³
równie¿ biernego prawa wyborczego (zdolnoœæ do bycia wybranym),
nale¿y stan¹æ na stanowisku, ¿e ka¿dy kto posiada czynne prawo wyborcze posiada i bierne prawo wyborcze. O negatywnych konsekwencjach takiego rozwi¹zania por. komentarz do art. 12.
16.1.Wybory cz³onków SZN u pracodawcy, u którego dzia³aj¹ reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe organizuje zarz¹d centralny wed³ug zasad to¿samych z zasadami wyborów u pracodawców, gdzie reprezentatywnych organizacji zwi¹zkowych nie ma. Jedyn¹ ró¿nic¹ pomiêdzy rodzajami wyborów, o których mowa powy¿ej jest procedura zg³aszania
kandydatów. Pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, u którego dzia³aj¹
reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe wybieraj¹ cz³onków SZN spoœród kandydatów przedstawionych przez reprezentatywne organizacje
zwi¹zkowe. Kandydatem organizacji mo¿e byæ tylko pracownik zatrudniony u pracodawcy. Organizacja zwi¹zkowa nie ma obowi¹zku wskazania kandydata, lecz ogó³em wszystkie organizacje musz¹ wskazaæ co
najmniej liczbê kandydatów równ¹ liczbie mandatów. Ustawodawca nie
wyznaczy³ górnej granicy liczby kandydatów zg³aszanych przez jedn¹
organizacjê zwi¹zkow¹, nale¿y zatem uznaæ, i¿ jest ona dowolna.
16.2.Ustawodawca nie wskaza³ podmiotów uprawnionych do przedstawiania kandydatur do objêcia mandatu SZN. Rozwi¹zaniem najdalej id¹cy , zgodnym z zasad¹ in dubio pro libertate, by³oby uznanie, i¿ ka¿dy
pracownik mo¿e zg³osiæ siebie lub innego pracownika jako kandydata.
Nieograniczenie krêgu podmiotów uprawnionych do zg³oszenia kandydatów, musi doprowadziæ do uznania, i¿ równie¿ dzia³aj¹ce u pracodaw92
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c nie ep ezentat wne o ganizacje zwi¹zkowe, a nawet p acodawca s¹
uprawnione do wy³aniania kandydatów. Wydaje siê to jednak rozwi¹zaniem zbyt daleko id¹cym. Z punktu widzenia sprawnoœci przeprowadzenia wyborów kandydaci powinni legitymowaæ siê choæby minimalnym
poparciem. Analogicznie nale¿y zastosowaæ rozwi¹zanie przyjête w ust.
3 art. 8 ustawy. Tym samym kandydat, aby zostaæ dopuszczonym do
wyborów w tym charakterze musia³by legitymowaæ siê poparciem grupy pracowników równej 10% ogólnego zatrudnienia u pracodawcy lub
wiêkszej. Pracownik móg³by wyraziæ poparcie kilku kandydatom.
16.3.Termin zg³aszania kandydatur okreœla zarz¹d centralny. Musi on
umo¿liwiæ pracownikom spokojne i rozwa¿ne podjêcie decyzji o kandydowaniu i zebranie wymaganego poparcia (chyba ¿e zg³aszaj¹ kandydatów reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe). Podmiot, któremu kandydatury s¹ zg³aszane, wskazuje zarz¹d centralny. W przypadku, gdyby
zg³osi³o siê mniej kandydatów ni¿ mandatów do obsadzenia, wybory nie
odbywaj¹ siê, a procedurê wyborcz¹ powtarza siê po up³ywie 3 miesiêcy
(analogicznie art. 8 ust. 9 ustawy). Wówczas wybory przeprowadza siê
niezale¿nie od liczby zg³oszonych kandydatów.
17. Zarz¹d centralny powinien wskazaæ u pracodawcy osobê (osoby)
odpowiedzialne za prawid³owe przeprowadzenie wyborów. Mo¿e utworzyæ „komisjê wyborcz¹”, w sk³ad której wchodziæ bêd¹ osoby niezatrudnione u pracodawcy (pe³nomocnik zarz¹du centralnego ds. wyborów, notariusz, „mê¿owie zaufania” wskazani przez organizacjê zwi¹zkowe, itp.). Sposób przeprowadzenia wyborów zale¿y od zarz¹du centralnego. Mo¿e on przeprowadziæ wybory na ogólnym zebraniu pracowników, b¹dŸ w inny sposób. Sposób przeprowadzenia wyborów musi jednak gwarantowaæ mo¿liwoœæ udzia³u wszystkim pracownikom w wyborach oraz bezpoœrednioœæ ich aktu wyborczego.
18. Ustawodawca wskazuje dwie zasady wyborcze: bezpoœrednioœæ
wyborów i tajnoœæ g³osowania. Bezpoœrednioœæ wyboru oznacza, i¿ pracownik oddaje swój g³os na osobê lub osoby, które maj¹ zostaæ wybrane,
a wiêc obj¹æ mandat cz³onka SZN obsadzany w drodze g³osowania (wybory jednostopniowe). W doktrynie publicznego prawa wyborczego ist93
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nieje spó , cz w t eœci zasad bezpoœ ednioœci mieœci siê w móg bezpoœredniego, osobistego g³osowania, wy³¹czaj¹cego tym samym g³osowanie przez pe³nomocnika, za poœrednictwem poczty, poczty elektronicznej,
wewnêtrznej sieci zak³adu pracy lub innych podobnych technik, czy kwestie te nale¿y zakwalifikowaæ jako problemy z zakresu techniki g³osowania (por. L. Garlicki Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2005 r.,
s.165). Rozstrzygaj¹c powy¿szy spór na gruncie zbiorowego prawa pracy, nale¿y stwierdziæ, i¿ nie narusza zasady bezpoœrednioœci g³osowanie
za poœrednictwem poczty lub innych œrodków technicznych. Pracownik
bowiem osobiœcie dokonuje aktu wyboru. Dodatkowo zastosowanie œrodków technicznych sprzyjaæ bêdzie zagwarantowaniu wysokiej frekwencji w wyborach. Zastosowanie œrodków technicznych bêdzie mo¿liwe
jedynie, gdy zapewnione bêdzie równoczeœnie zachowanie tajnoœci g³osowania. Natomiast ³amie zasadê bezpoœrednioœci wyborów g³osowanie
przez pe³nomocnika. Choæ ustawa nie wskazuje wprost zasady równoœci wyborów, wi¹¿e ona organizatora wyborów w jej sensie formalnym.
Ka¿dy pracownik posiadaæ musi tak¹ sam¹ liczbê g³osów. Z uwagi na to,
i¿ prawo wyboru cz³onka SZN jest zwi¹zane z szeroko pojêtym statusem
pracowniczym, nie mo¿e dochodziæ do dyskryminacji przy jego wykonywaniu. Ka¿dy z pracowników mo¿e g³osowaæ, lecz udzia³ w g³osowaniu
jest dobrowolny.
19. Wybory s¹ wa¿ne, jeœli wziê³o w nich udzia³ co najmniej 50% pracowników zatrudnionych u pracodawcy. W przypadku braku quorum
nale¿y zorganizowaæ ponowne wybory w terminie nie krótszym ni¿ 3
iesi¹ce, które bêd¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê uczestnicz¹cych w
nich pracowników.
20. Ka¿dy pracownik mo¿e g³osowaæ najwy¿ej na tylu kandydatów, ile
andatów w SZN jest do obsadzenia (2, 3 lub 4). Pracownik mo¿e g³osowaæ na mniejsz¹ liczbê kandydatów, ani¿eli wynosi liczba cz³onków
SZN wy³anianych u pracodawcy. Zgodnie z ust. 10 komentowanego artyku³u cz³onkami SZN zostaj¹ kandydaci, którzy otrzymuj¹ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów st¹d wniosek, i¿ wybór cz³onków SZN musi odbyæ siê w jednym g³osowaniu.
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21. Powa¿n m mankamentem ustaw jest b ak we fikacji t bu w borów. Jedyn¹ procedur¹ weryfikacyjn¹, bêdzie wiêc tutaj postêpowanie przed inspektorem pracy, który - w przypadku stwierdzenia uchybieñ
- dzia³a jako oskar¿yciel publiczny w postêpowaniu wykroczeniowym
(por. art. 39 i 40 ustawy).
22. Ustawodawca zagwarantowa³ organizacjom zwi¹zkowym reprezentatywnym w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej
Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach
dialogu spo³ecznego (Dz. U. 2001 r., nr 100, poz. 1080, wraz z póŸn. zm.)
prawo do informacji o wyborach oraz prawo delegowania obserwatorów wyborów, choæby organizacja nie dzia³a³a u pracodawcy. Naruszenie tego prawa nie jest jednak¿e obwarowane ¿adn¹ sankcj¹. Rozwi¹zanie to, ró¿ni siê od podobnej konstrukcji prawnej ustawy o europejskich
zgrupowaniach interesów gospodarczych i spó³kach europejskich, gdzie
sankcja za niepowiadomienie organizacji zwi¹zkowych o wyborach cz³onków SZN jest ju¿ przewidziana (por. art. 133 wskazanej ustawy)
Art. 9. 1. W przypadku gdy pracownicy s¹ zatrudnieni w Polsce w wiêcej ni¿ jednym zak³adzie pracy wchodz¹cym w sk³ad przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólno owym,
w ka¿dym z nich, w trybie okreœlonym w art. 8, wyznacza siê lub
wybiera trzech przedstawicieli w celu wy³onienia cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego.
2. W zak³adzie pracy, w którym jest zatrudnionych co najmniej:
1) 25% ogó³u pracowników przedsiêbiorstwa lub grupy
przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym zatrudnionych
w Polsce - wyznacza siê lub wybiera dodatkowo jednego
przedstawiciela,
2) 50% ogó³u pracowników przedsiêbiorstwa lub grupy
przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym zatrudnionych
w Polsce - wyznacza siê lub wybiera dodatkowo dwóch
przedstawicieli,
3) 75% ogó³u pracowników przedsiêbiorstwa lub grupy
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przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym zatrudnionych
w Polsce - wyznacza siê lub wybiera dodatkowo rzech
przedstawicieli.
3. Do wyborów przedstawicieli stosuje siê odpowiednio przepisy art. 8 ust. 3-10, z tym ¿e wybory s¹ organizowane przez zarz¹dy poszczególnych zak³adów pracy. Zarz¹dy te niezw³ocznie zawiadamiaj¹ zarz¹d centralny o wyborze przedstawicieli.
4. Zarz¹d centralny, w terminie 14 dni od zawiadomienia o
wyznaczeniu lub wyborze przedstawicieli, organizuje ich zebranie.
5. Przedstawiciele z poszczególnych zak³adów pracy wybieraj¹ spoœród siebie cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego w liczbie okreœlonej w art. 7 ust. 2 i 3.
1. W przypadku, gdy w Polsce pracownicy zatrudnieni s¹ u wiêcej ni¿
jednego pracodawcy, ustawodawca wprowadza mechanizm dwustopniowego wy³onienia cz³onków SZN. Najpierw wy³ania siê „przedstawicieli w celu wy³onienia cz³onków SZN”, a dopiero oni spoœród siebie
wybieraj¹ cz³onków SZN.
2. Przedstawicieli w celu wy³onienia cz³onków SZN (dalej w komentarzu do tego artyku³u zwani elektorami) wy³aniaj¹ pracownicy zatrudnieni u wszystkich pracodawców nale¿¹cych do przedsiêbiorstwa lub
grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym. Równie¿ pracownicy
zatrudnieni u pracodawców wchodz¹cych w sk³ad przedsiêbiorców zale¿nych poœrednio, nawet jeœli stosunek zale¿noœci poœredniej ma miejsce miêdzy przedsiêbiorcami maj¹cymi swoj¹ siedzibê w Polsce, maj¹
prawo do wy³onienia elektorów. Elektorów wy³ania siê (wyznacza lub
wybiera w zale¿noœci, czy u pracodawcy dzia³aj¹ reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe) w trybie art. 8 komentowanej ustawy (por. komentarz do art. 8).
3. U ka¿dego pracodawcy wy³ania siê co najmniej trzech elektorów.
Liczbê wy³anianych u pracodawcy elektorów zwiêksza siê, jeœli w jego
zak³adzie pracy zatrudnionych jest odpowiednio 25%, 50% lub 75% ogó³u pracowników zatrudnionych w Polsce. Wobec regu³y, i¿ powiêkszenie
liczby elektorów mo¿liwe jest o maksymalnie trzy mandaty, nale¿y stwier96
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dzi , ¿e egulacja ta statuuje nad ep ezentacjê p acodawców zat udniaj¹cych mniejsz¹ liczbê pracowników. Posiadaj¹ oni bowiem prawo do
wy³aniania trzech elektorów niezale¿nie od liczby zatrudnianych pracowników.
4. Wybory elektorów przeprowadzaj¹ zarz¹dy lokalne poszczególnych
pracodawców. To na nich ci¹¿y obowi¹zek powiadomienia zarz¹du centralnego, kto u danego pracodawcy zosta³ wybranym elektorem. O wyznaczeniu elektorów, wraz z ich imiennym wskazaniem, reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe, które nominacji dokona³y, powiadamiaj¹ zarz¹d centralny (por. komentarz do art. 13 ustawy).
5. Wybór cz³onków SZN przez elektorów organizuje zarz¹d centralny
w terminie 14 dni od zawiadomienia o wyborze lub wyznaczeniu elektorów u wszystkich pracodawców wchodz¹cych w sk³ad przedsiêbiorstwa
lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym.
6. Ka¿dy z elektorów jest kandydatem do pe³nienia mandatu cz³onka
SZN, chyba ¿e nie wyra¿a zgody na kandydowanie. Liczbê wolnych
mandatów w SZN okreœla art. 7 ust. 2 i 3 ustawy, do którego odsy³a ust.
5 komentowanego artyku³u. Z uwagi na to, i¿ ustawodawca nie uregulowa³ kwestii techniki i zasad wyboru cz³onków SZN oprócz zakreœlenia
krêgu kandydatów elektorzy musz¹ ustaliæ sposób wyboru samodzielnie,
przed przyst¹pieniem do g³osowania. Mog¹ oprzeæ siê na zasadach rz¹dz¹cych wyborem cz³onków SZN zawartych w art. 8 (cz³onkami SZN
zostaj¹ ci, którzy otrzymali kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów), ale mog¹
równie¿ przyj¹æ inn¹ metodê, np. ka¿dorazowe g³osowanie nad obsadzeniem jednego mandatu, wybór bezwzglêdn¹ iloœci¹ g³osów, wiele tur g³osowania, itp.. Ta du¿a swoboda w ustalaniu techniki i zasad wyboru cz³onków SZN wynika z braku regulacji tych kwestii w art. 9 ustawy lub
chocia¿by odes³ania do art. 8 ustawy. Art. 8 ustawy ma jednak zastosowanie tylko do wyboru lub wyznaczenia elektorów, a nie cz³onków SZN.
7. Zarz¹d centralny musi zadbaæ, aby u wszystkich pracodawców z
siedzib¹ w Polsce wy³onieni zostali elektorzy. Tylko w sytuacji, gdy u
wszystkich pracodawców przeprowadzona zostanie procedura wy³onienia elektorów, zarz¹d centralny mo¿e zorganizowaæ ich zebranie, w celu
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w bo u cz³onków SZN. Jeœli za z¹d cent aln zwo³uje zeb anie pomimo,
i¿ nie u wszystkich pracodawców wy³oniono elektorów, takie kad³ubowe
zgromadzenie elektorów nie mo¿e dokonaæ wyboru cz³onka SZN. Powy¿sza teza nie bêdzie mia³a jednak zastosowania, w przypadku, gdy
po imo przeprowadzenia ca³ej procedury wyborczej elektorów pracownicy wyboru nie dokonali. Bêdzie to mia³o miejsce w sytuacji, gdy nikt
u pracodawcy nie bêdzie kandydowa³ na elektora (nie wyrazi zgody
na kandydowanie lub nie uzyska wymaganego poparcia 10% za³ogi)
lub gdy nikt nie przyst¹pi do g³osowania. Wówczas wyboru cz³onków
SZN dokonuj¹ pozostali elektorzy. Kad³ubowe zgromadzenie elektorów bêdzie w³adne wybraæ cz³onków SZN równie¿ wówczas, gdy
czêœæ elektorów zbojkotuje zebranie wyborcze zorganizowane przez zarz¹d centralny.
Art. 10. Przepisy art. 8 i 9 stosuje siê tak¿e do wy³aniania
przedstawicieli pracowników zatrudnionych w Polsce do specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub europejskiej rady zak³adowej w
liczbie okreœlonej przez ustawodawstwo innego pañstwa cz³onkowskiego, w którym mieœci siê zarz¹d centralny przedsiêbiors wa
lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym.
Komentowany artyku³ okreœla uzupe³niaj¹c¹ p³aszczyznê regulacji ustawy. Art. 8 i 9 ustawy, do których odsy³a komentowany artyku³, znajd¹
zastosowanie w przypadku wy³aniania cz³onków SZN lub ERZ reprezentuj¹cych pracowników zatrudnionych w Polsce, gdy zarz¹d centralny ma siedzibê w pañstwie cz³onkowskim innym ni¿ Rzeczpospolita Polska. Powy¿sze przepisy komentowanej ustawy znajd¹ zastosowanie równie¿ przy wy³anianiu cz³onków rezerwowych SZN, jeœli wy³onienie takich przewiduje prawo w³aœciwe ze wzglêdu na siedzibê zarz¹du centralnego. O wzajemnym stosunku art. 10 i art. 8 por. komentarz do art. 8
ustawy.
Art. 11. 1. Jednoczeœnie z wyznaczeniem lub wyborem cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego wyznacza siê lub wybiera trzech cz³onków rezerwowych.
2. W razie wygaœniêcia mandatu cz³onka specjalnego zespo98
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u negocjacyjnego, do sk adu specjalnego zespo u negocjacyjnego wchodzi cz³onek rezerwowy, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê
g³osów.
1. Ustawodawca dostrzega problem wygaœniêcia mandatu cz³onka
SZN w trakcie negocjacji z zarz¹dem centralnym (por. komentarz do
art. 12). Z uwagi na to, do ustawy wprowadzi³ instrument prawny cz³onków rezerwowych.
2. Cz³onkiem rezerwowym mo¿e byæ ka¿dy pracownik zatrudniony u
pracodawcy. Jest on wybierany przez pracowników lub wyznaczany przez
reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe. Choæ ustawa nie stwierdza tego
wprost, do wyborów lub wyznaczenia cz³onków rezerwowych nale¿y
zastosowaæ odpowiednio zasady i techniki uregulowane w art. 8 i 9 ustawy. Na powy¿sze wskazuje wymóg jednoczesnego wy³onienia cz³onków rezerwowych wraz z wyborem lub wyznaczeniem cz³onków SZN.
Jednak¿e nale¿y wskazaæ, i¿ ustawodawca przyj¹³ model jednoczesnego
wyboru cz³onków rezerwowych (w tym samym czasie) i cz³onków SZN,
lecz w odrêbnych g³osowaniach. Kandydaci musz¹ zadeklarowaæ, czy
kandyduj¹ na cz³onka SZN, czy na cz³onka rezerwowego. Niedopuszczalne jest przyjêcie rozwi¹zania, i¿ cz³onkiem rezerwowym zostaje kandydat na cz³onka SZN, który nie uzyska³ mandatu cz³onka SZN, lecz
otrzyma³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów po kandydatach wybranych
na cz³onka SZN.
3. Komentowany artyku³ przewiduje wy³onienie trzech cz³onków rezerwowych. Liczba tych cz³onków jest sta³a i niezale¿na od liczby wy³anianych cz³onków SZN.
4. Wszyscy cz³onkowie rezerwowi zastêpuj¹ wszystkich cz³onków
SZN. Ustawodawca odrzuci³ model „przypisania” cz³onka rezerwowego do okreœlonego mandatu cz³onka SZN. W razie wygaœniêcia mandatu cz³onka SZN, mandat obejmuje cz³onek rezerwowy, który otrzyma³
najwiêksz¹ liczbê g³osów. Ju¿ przy wyborach mo¿na zatem okreœliæ, kto
z wybranych kandydatów jest „pierwszym”, kto „drugim”, a kto „trzecim” cz³onkiem rezerwowym. Równie¿ reprezentatywne organizacje
zwi¹zkowe, pomimo braku wyraŸnej regulacji w komentowanym przepi99
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sie, w znaczaj¹c t zech cz³onków eze wow ch, ok eœli powinn , kto
jest tzw. „pierwszym” cz³onkiem rezerwowych itd. W przypadku wygaœniêcia mandatu cz³onka SZN, który by³ cz³onkiem rezerwowym, jego
andat obejmuje kolejny cz³onek rezerwowy, a¿ do wyczerpania listy
cz³onków rezerwowych.
5. W przypadku, gdy wszyscy cz³onkowie rezerwowi stali siê cz³onka i SZN i wygas³ kolejny mandat cz³onka SZN, mandat ten pozostaje
nieobsadzony, a¿ do zakoñczenia negocjacji.
Art. 12. Mandat cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego wygasa w razie rozwi¹zania lub wygaœniêcia stosunku pracy,
nieobecnoœci w pracy trwaj¹cej ponad 3 miesi¹ce lub zrzeczenia
siê funkcji.
1. Art. 12 ustawy o ERZ reguluje sposób ustania cz³onkostwa w specjalnym zespole negocjacyjnym. Ustawa o ERZ wi¹¿e mo¿liwoœæ pe³nienia tej funkcji z zatrudnieniem w przedsiêbiorstwie lub grupie przedsiêbiorstw objêtych zakresem jej zastosowania. Ustawodawca wychodzi bowiem z za³o¿enia, ¿e jedynie wówczas spe³nione s¹ warunki nale¿ytego wype³niania przez radê roli przedstawiciela pracowników uprawnionego do uzyskiwania informacji i przeprowadzania konsultacji. Wœród
przyczyn powoduj¹cych ustanie cz³onkostwa w specjalnym zespole negocjacyjnym art. 12 ustawy o ERZ wymienia rozwi¹zanie lub wygaœniêcie stosunku pracy, nieobecnoœæ w pracy trwaj¹c¹ ponad 3 miesi¹ce
oraz zrzeczenie siê funkcji.
2. Do rozwi¹zania stosunku pracy dochodzi wskutek jednostronnej lub
dwustronnej czynnoœci prawnej. Sposoby rozwi¹zania stosunku pracy
zosta³y wymienione w art. 30 § 1 k.p. Zgodnie z dyspozycj¹ tego przepisu umowa o pracê rozwi¹zuje siê: 1) na mocy porozumienia stron, 2)
przez oœwiadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwi¹zanie umowy o pracê za wypowiedzeniem), 3) przez oœwiadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwi¹zanie stosunku pracy bez wypowiedzenia), 4) z up³ywem czasu, na który
by³a zawarta, 5) z dniem ukoñczenia pracy, dla której wykonania zosta³a
zawarta. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o ERZ pracownicy bêd¹cy
100

Ustawa o europejskich radach zak³adowych

Art. 12

cz³onkami specjalnego zespo³u negocjac jnego zostali objêci szczególn¹
ochron¹ stosunku pracy przed wypowiedzeniem lub rozwi¹zaniem dokonanym przez pracodawcê bez zgody reprezentuj¹cej ich zak³adowej organizacji zwi¹zkowej lub w³aœciwego okresowego inspektora pracy. Zakaz ten dotyczy równie¿ przypadku, gdy pracodawca dokonuje wypowiedzeñ w ramach grupowego zwolnienia (art. 5 ust. 5 pkt 4a ustawy z
dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników
(Dz. U. Nr 90, poz. 844, z póŸn. zm.). Spoœród wymienionych wy¿ej
sposobów rozwi¹zania stosunku pracy do ustania cz³onkostwa w specjalnym zespole negocjacyjnym prowadziæ bêdzie zatem przewa¿nie: 1)
porozumienie stron, 2) up³yw czasu, na który zawarta by³a umowa na
czas okreœlony lub umowa na okres próbny, 3) ukoñczenie pracy, dla
której wykonania by³a zawarta umowa, 4) wypowiedzenie umowy o pracê
przez pracownika, 5) rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia
przez pracownika. Z uwagi na to, ¿e rozwi¹zanie stosunku pracy skutkuje automatyczn¹ utrat¹ cz³onkostwa w specjalnym zespole negocjacyjnym przy zg³aszaniu kandydatów, jak równie¿ przy podejmowaniu decyzji wyborczych nale¿y braæ pod uwagê to, czy rodzaj umowy o pracê
zawartej z zainteresowanym pracownikiem zapewnia mu dostateczn¹
trwa³oœæ stosunku pracy.
3. Wygaœniêcie stosunku pracy nastêpuje wskutek zaistnienia zdarzenia prawnego, z którym ustawa wi¹¿e skutek w postaci ustania tego
stosunku prawnego. Okolicznoœci okreœlone s¹ w Kodeksie pracy oraz
w przepisach pozakodeksowych Do kodeksowych przypadków wygaœniêcia stosunku pracy nalez¹: 1) œmieræ pracownika (art. 631 § 1 k.p.)
2) œmieræ pracodawcy, chyba, ¿e dojdzie do przejêcia pracownika przez
nowego pracodawcê w trybie art. 231 k.p. (art. 632 § 3 k.p.), 3) up³yw
trzymiesiêcznej nieobecnoœci pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania (art. 66 § 1 k.p.), 4) niezg³oszenie przez pracownika,
który w zwi¹zku z wyborem przebywa³ na urlopie bezp³atnym, powrotu
do macierzystego pracodawcy w terminie 7 dni od rozwi¹zania stosunku
pracy z wyboru (art. 74 k.p.). Do przyczyn wygaœniêcia umownego stosunku pracy okreœlonych w innych ustawach nale¿y: 1) niezg³oszenie siê
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p acownika do p acodawc w te minie 30 dni od dnia zwolnienia z cz nnej s³u¿by wojskowej w celu podjêcia pracy (art. 122 ust. 1 ustawy z
dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony, Dz. U. Nr 241,
poz. 2416, z póŸn. zm.), 2) stawienie siê pracownika powo³anego do
zawodowej s³u¿by wojskowej do jej odbycia (art. 18 ust. 2 ustawy z dnia
11.09.2003 r. o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych, Dz. U. Nr
179, poz. 1750, z póŸn. zm.). Konstrukcja wygaœniêcia stosunku pracy
znajduje równie¿ zastosowanie do pracowników zatrudnionych na podstawie powo³ania (np. art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z póŸn. zm.),
ianowania (np. art. 42 ustawy z dnia 24.08.2006 r. o s³u¿bie cywilnej,
Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218) oraz spó³dzielczej umowy o pracê
(art. 186 § 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spó³dzielcze, Dz. U. z
2003 r. Nr 188, poz. 1848, z póŸn. zm.).
4. Do okolicznoœci wywo³uj¹cych konsekwencje w postaci wygaœniêcia mandatu w specjalnym zespole negocjacyjnym nale¿y nieobecnoœæ
w pracy trwaj¹ca ponad 3 miesi¹ce. Skutek ten nastêpuje bez wzglêdu
na przyczyny nieobecnoœci pracownika w pracy. Wygaœniêcie mandatu
nast¹pi zatem, zarówno wówczas, gdy przyczyn¹ nieobecnoœci s¹ okolicznoœci zale¿ne od woli pracownika (np. urlop bezp³atny) jak i wtedy,
gdy nieobecnoœæ jest spowodowana przyczynami obiektywnymi (np.
niezdolnoœæ do pracy).
5. Zrzeczenie siê funkcji polega na z³o¿eniu przez cz³onka specjalnego
zespo³u negocjacyjnego oœwiadczenia woli odpowiedniej treœci. Ustawodawca nie ustanawia ¿adnych warunków jakim powinno odpowiadaæ
takie oœwiadczenie. Wzglêdy dowodowe przemawiaj¹ za tym, aby oœwiadczenie woli o zrzeczeniu siê funkcji sk³adane by³o w formie pisemnej na
rêce przewodnicz¹cego specjalnego zespo³u negocjacyjnego. Takie warunki mog¹ zostaæ ustanowione w regulaminie zespo³u, o którym mowa
w art. 14 ust. 2 ustawy o ERZ.
6. Skutki wygaœniêcia mandatu cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego okreœla art. 11 ust. 2 ustawy o ERZ. W takim przypadku do
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sk³adu tego zespo³u wchodzi cz³onek eze wow , któ uz ska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
Art. 13. Reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe niezw³ocznie zawiadamiaj¹ zarz¹d centralny o wyznaczonych cz³onkach specjalnego zespo³u negocjacyjnego. Zarz¹d centralny przekazuje e
informacje w³aœciwym zarz¹dom przedsiêbiorstw i zak³adów pracy
oraz zatrudnionym w nich pracownikom.
1. Obowi¹zek niezw³ocznego zawiadomienia zarz¹du centralnego sformu³owany w art. 13 ustawy o ERZ dotyczy wy³¹cznie sytuacji, w której
cz³onkowie specjalnego zespo³u negocjacyjnego wyznaczeni zostali bezpoœrednio przez jedn¹ zak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹ lub albo przez
wiêksz¹ liczbê dzia³aj¹cych wspólnie organizacji. Obowi¹zek ten nie powstaje zatem w przypadkach, gdy do wy³onienia zespo³u dochodzi w
drodze wyborów wœród pracowników oraz gdy wyboru cz³onków zespo³u dokonuj¹ przedstawiciele pracowników zatrudnionych w wiêcej
ni¿ jednym zak³adzie pracy w Polsce w trybie art. 9 ustawy o ERZ. W
przypadku, gdy sk³ad zespo³u zostaje ustalony przeze przedstawicieli obowi¹zek zawiadomienia zarz¹du centralnego o ich wyborze spoczywa na
zarz¹dach poszczególnych zak³adów pracy z mocy art. 9 ust. 3 ustawy o
ERZ. Poniewa¿ w art. 9 ust. 1-2 i 4 ustawy o ERZ ustawodawca wyra nie odró¿nia tryby „wyznaczenia” i „wyboru” przedstawicieli z poszczególnych zak³adów pracy przyj¹æ nale¿y, ¿e obowi¹zek informacyjny okreœlony w art. 9 ust. 3 zdanie 2 ustawy o ERZ dotyczy wy³¹cznie sytuacji,
gdy przedstawiciele wy³onieni zostali w drodze wyborów wœród pracowników. Za takim wnioskiem przemawia w szczególnoœci wystêpowanie
przez zarz¹dy poszczególnych zak³adów pracy w roli organizatora wyborów przedstawicieli. Tymczasem art. 9 ust. 4 ustawy o ERZ uzale¿nia
rozpoczêcie biegu terminu, w którym powinno dojœæ do zorganizowania
pierwszego zebrania przedstawicieli od zawiadomieniu zarz¹du centralnego zarówno o wyznaczeniu jak i o wyborze przedstawicieli. Powy¿sze
uwagi uzasadniaj¹ przyjêcie rozszerzaj¹cej wyk³adni przepisów art. 13
ustawy o ERZ zak³adaj¹cej, ¿e obowi¹zek spoczywaj¹cy na reprezentatywnych organizacjach zwi¹zkowych dotyczy informacji nie tylko o wy103
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znaczon ch cz³onkach specjalnego zespo³u negocjac jnego, ale tak¿e o
przedstawicielach pracowników zatrudnionych w wiêcej ni¿ jednym zak³adzie pracy w Polsce wyznaczonych przez reprezentatywn¹ lub dzia³aj¹ce wspólnie reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe. De lege
ferenda nale¿y postulowaæ wyraŸne sformu³owanie tego obowi¹zku w
art. 13 k.p.
2. Art. 13 zdanie drugie ustawy o ERZ nak³ada na zarz¹d centralny
obowi¹zek poinformowania zarz¹dów przedsiêbiorstw i zak³adów pracy
oraz zatrudnionych w nich pracowników o wyznaczonych cz³onkach
specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub przedstawicielach. Odwo³anie
siê przez ustawodawcê w treœci tego przepisu do informacji wskazanych
w art. 13 zdanie pierwsze oraz wskazanie w³aœciwych zarz¹dów przedsiêbiorstw lub zak³adów pracy jako adresatów tej informacji prowadzi do
wniosku, ¿e zakres informacji przekazywanej przez zarz¹d centralny
dotyczy jedynie cz³onków zespo³u lub przedstawicieli wyznaczonych przez
reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w tych przedsiêbiorstwach lub zak³adach. Obowi¹zek zarz¹du centralnego ma zatem na celu
jedynie przekazanie zarz¹dom przedsiêbiorstw lub zak³adów oraz pracownikom informacji o osobach reprezentuj¹cych pracowników zatrudnionych w tych zak³adach, które bêd¹ bra³y udzia³ w procesie zawierania
porozumienia w sprawie ustanowienia ERZ lub ustalenia sposobu inforowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. Przyj¹æ
nale¿y, ¿e powinnoœci¹ zarz¹du centralnego nie jest natomiast udostêpnienie informacji dotycz¹cej ogó³u cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub wszystkich przedstawicieli.
Art. 14. 1. W terminie 30 dni od ustalenia sk³adu specjalnego zespo³u negocjacyjnego zarz¹d centralny zwo³uje zebranie z
jego udzia³em w celu zawarcia porozumienia o ustanowieniu europejskiej rady zak³adowej lub ustaleniu sposobu informowania pracowników i konsultacji z pracownikami. Zarz¹d centralny informuje w³aœciwe zarz¹dy przedsiêbiorstw i zak³adów pracy o zwo³aniu zebrania.
2. Specjalny zespó³ negocjacyjny wybiera ze swojego grona
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przewodnicz¹cego oraz uchwala swój wewnêtrzny regulamin.
3. Przed rozpoczêciem ka¿dych negocjacji z zarz¹dem centralnym specjalny zespó³ negocjacyjny ma prawo zwo³ania i odbycia narady.
4. Przy wykonywaniu zadañ specjalny zespó³ negocjacyjny
mo¿e korzystaæ z pomocy powo³anych przez siebie eksper ów.
1. Art. 14 ustawy o ERZ reguluje kwestie zwi¹zane z rozpoczêciem
dzia³alnoœci przez specjalny zespó³ negocjacyjny. Do zwo³ania pierwszego zebrania w celu zawarcia porozumienia o ustanowieniu ERZ lub ustaleniu sposobu informowania i konsultacji z pracownikami powinno dojœæ
w terminie 30 dni od ustalenia sk³adu specjalnego zespo³u negocjacyjnego. W zale¿noœci od sposobu ustalenia sk³adu rady trzydziestodniowy
termin, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o ERZ zaczyna zatem
biec z dniem wyznaczenia cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego przez reprezentatywne zak³adowe organizacje zwi¹zkowe, z dniem
stwierdzenia wyników wyborów przez pracowników albo z dniem dokonania wyboru cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego spoœród
przedstawicieli poszczególnych zak³adów pracy. Ustawodawca uzale¿nia rozpoczêcie biegu terminu na zwo³anie pierwszego zebrania od ustalenia sk³adu zespo³u, a nie od zawiadomienia zarz¹du centralnego o wyznaczonych cz³onkach zespo³u w trybie art. 13 ustawy o ERZ. Zachowanie trzydziestodniowego terminu przez zarz¹d centralny zapewnia jednak warunek niezw³ocznego zawiadomienia zarz¹du centralnego o wyznaczonych cz³onkach zespo³u sformu³owany w art. 13 zd. pierwsze ustawy o ERZ.
2. Na pierwszym posiedzeniu dochodzi równie¿ do tzw. ukonstytuowania siê zespo³u, w ramach którego zespó³ wybiera ze swojego grona
przewodnicz¹cego oraz uchwala swój regulamin. Wyboru przewodnicz¹cego zespo³u dokonuje siê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, a w razie równej liczby g³osów decyduje g³os cz³onków z pañstwa cz³onkowskiego o
najwiêkszej liczbie zatrudnionych pracowników (art. 16 ust. 1 ustawy o
ERZ). Mimo, ¿e ustawa o ERZ nie formu³uje takiego warunku g³osowanie w sprawie wyboru przewodnicz¹cego zespo³u, z uwagi na swój per105
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sonaln cha akte powinno odb siê z zachowaniem egu³ tajnoœci. Wa to
zauwa¿y , ¿e ustawodawca zezwala na ujawnienie g³osu cz³onków zespo³u z pañstwa cz³onkowskiego o najwiêkszej liczbie zatrudnionych pracowników w przypadku równej liczby g³osów.
3. Regulamin specjalnego zespo³u negocjacyjnego powinien okreœlaæ
kwestie organizacyjne zwi¹zane m.in. z zasadami zwo³ywania posiedzeñ
zespo³u, czêstotliwoœci¹ spotkañ, podejmowaniem uchwa³, korzystaniem
przez zespó³ z pomocy ekspertów. Niektóre zagadnienia nale¿y uznaæ za
wy³¹czone przez ustawodawcê z zakresu regulacji regulaminu. Do takich kwestii nale¿y zaliczyæ regu³y liczenia g³osów przy podejmowaniu
uchwa³, unormowane w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o ERZ jak równie¿
zasady pokrywania kosztów korzystania przez zespó³ z pomocy ekspertów, okreœlone w art. 15 ust. 3 ustawy o ERZ.
4. Specjalny zespó³ negocjacyjny ju¿ na pierwszym posiedzeniu powinien rozpocz¹æ realizacjê swego g³ównego zadania, jakim jest zawarcie
z zarz¹dem centralnym porozumienia o ustanowieniu ERZ albo ustalenie
sposobu informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. Temu celowi s³u¿yæ ma zawarcie przez ustawodawcê w treœci art.
14 ust. 1 ustawy o ERZ warunku, ¿e pierwsze posiedzenie zespo³u powinno odbyæ siê z udzia³em zarz¹du centralnego. Osi¹gniêcie porozuienia z zarz¹dem centralnym w trakcie jednego posiedzenia jest jednak
praktycznie niemo¿liwe. Ustawa o ERZ zak³ada, ¿e negocjacje dotycz¹ce sposobu informowania pracowników i przeprowadzania z nimi
konsultacji bêd¹ roz³o¿one w czasie. W trakcie pierwszego posiedzenia
bêdzie zatem praktycznie mo¿liwe zrealizowanie jedynie warunku okreœlonego w art. 17 ust. 2 ustawy o ERZ tj. udostêpnienie zespo³owi przez
zarz¹d centralny danych i materia³ów niezbêdnych do wykonania przez
niego zadañ Kolejne zebrania zespo³u maj¹ ju¿ w zamyœle ustawodawcy
charakter wy³¹cznie negocjacyjny. Z natury rzeczy prawo uczestniczenia w rokowaniach ma tak¿e zarz¹d centralny, z tym, ¿e art. 14 ust. 3
ustawy o ERZ gwarantuje specjalnemu zespo³owi negocjacyjnemu, przed
rozpoczêciem ka¿dej kolejnej rundy negocjacji, prawo do zwo³ania i od-
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b cia na ad bez udzia³u za z¹du cent alnego. Zasad zwo³ wania takiej
narady powinien okreœla regulamin rady.
5. Art. 14 ust. 4 ustawy o ERZ zezwala specjalnemu zespo³owi negocjacyjnemu na korzystanie z pomocy ekspertów - negocjatorów, ekonomistów czy prawników. Przepis ten upowa¿nia zespó³ do samodzielnego
decydowania o powo³aniu eksperta i nie wymaga na to uzyskania zgody
pracodawcy. Potrzeba powo³ania eksperta mo¿e powstaæ w toku negocjacji z zarz¹dem centralnym zmierzaj¹cych do zawarcia porozumienia o
ustanowieniu ERZ lub ustalenia sposobu informowania pracowników i
przeprowadzania z nimi konsultacji, w trakcie analizy szczegó³owych informacji przekazanych zespo³owi przez zarz¹d centralny, przy redagowaniu tekstu porozumienia z zarz¹dem czy wypracowywaniu stanowiska zespo³u. Decyzjê w sprawie powo³ania eksperta podejmuje zespó³ w
trybie okreœlonym w regulaminie, a w razie jego nieustalenia w drodze
uchwa³y podjêtej zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów (art. 16 ust. 1 ustawy o
ERZ). Prawo powo³ywania ekspertów nie przys³uguje natomiast poszczególnym cz³onkom zespo³u.
6. Eksperci powo³ani przez zespó³ mog¹ mieæ dostêp do informacji
stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstw, co do których zarz¹d centralny
zastrzeg³ obowi¹zek zachowania ich poufnoœci. S¹ oni z mocy art. 36
ust.1 ustawy o ERZ zobowi¹zani do zachowania poufnoœci uzyskanych
informacji w okresie wspó³pracy z zespo³em jak równie¿ po zaprzestaniu
pe³nienia funkcji. Przyj¹æ nale¿y, ¿e ekspert nie jest podmiotem uprawnionym do uzyskiwania informacji i nie przys³uguje mu prawo ¿¹dania
okreœlonych informacji bezpoœrednio od zarz¹du centralnego Decyzjê w
sprawie zakresu informacji przekazywanych takiej osobie podejmuje zespó³. Jednoczeœnie fakt powo³ania eksperta nie mo¿e stanowiæ dla zarz¹du centralnego przyczyny uzasadniaj¹cej odmowê przekazania zespo³owi wymaganych informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstw.
Art. 36 ustawy o ERZ ustanawia dla zarz¹du centralnego dostateczne
gwarancje zachowania poufnoœci danych. Koszty pomocy eksperckiej
s¹ pokrywane zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o ERZ.
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Art. 15. 1. Koszty zwi¹zane z utworzeniem i dzia alnoœci¹
specjalnego zespo³u negocjacyjnego ponosi zarz¹d centralny.
2. Zarz¹d centralny ma obowi¹zek zapewniæ pomieszczenia,
œrodki rzeczowe, t³umaczy i personel biurowy oraz pokryæ konieczne koszty podró¿y, zakwaterowania i wy¿ywienia cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego.
3. W przypadku korzystania przez specjalny zespó³ negocjacyjny z pomocy ekspertów obowi¹zek pokrycia kosztów ogranicza siê do jednego eksperta, chyba ¿e zarz¹d centralny i specjalny
zespó³ negocjacyjny postanowi¹ inaczej.
1. Art. 15 ustawy o ERZ reguluje zasady pokrywania kosztów zwi¹zanych z utworzeniem i dzia³alnoœci¹ specjalnego zespo³u negocjacyjnego. W art. 15 ust. 1 tej ustawy wyra¿ona zosta³a zasada, zgodnie z któr¹
koszty te ponosi zarz¹d centralny. Do obowi¹zków zarz¹du centralnego
nale¿y zapewnienie pomieszczeñ, œrodków rzeczowych, t³umaczy i personelu biurowego jak równie¿ pokrycie koniecznych kosztów podró¿y,
zakwaterowania i wy¿ywienia cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego. Warto zauwa¿yæ, ¿e w art. 15 ust. 3 ustawy o ERZ nie zosta³y
wymienione wszystkie mo¿liwe koszty zwi¹zane z utworzeniem i dzia³alnoœci¹ specjalnego zespo³u negocjacyjnego. Do kosztów utworzenia zespo³u mo¿na zaliczyæ straty poniesione przez pracodawcê spowodowane udzia³em pracowników w wyborach cz³onków specjalnego zespo³u
negocjacyjnego lub wyborach przedstawicieli. Koszty dzia³alnoœci specjalnego zespo³u negocjacyjnego rodziæ bêdzie równie¿ zwolnienie z obowi¹zku œwiadczenia pracy pracownika bêd¹cego cz³onkiem specjalnego
zespo³u negocjacyjnego. Wydaje siê, ¿e koszty zwi¹zane z utworzeniem
i dzia³alnoœci¹ specjalnego zespo³u negocjacyjnego nie wymienione w
art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o ERZ ponosi pracodawca, a nie zarz¹d centralny. Kwestia ta nie zosta³a w sposób wyraŸny rozstrzygniêta w ustawie o
ERZ. Za takim wnioskiem przemawia jednak treœæ art. 10 zdanie drugie
dyrektywy 94/45.
2. Przy okreœlaniu zasad pokrywania przez zarz¹d centralny koniecznych kosztów podró¿y, zakwaterowania i wy¿ywienia cz³onków specjal108
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nego zespo³u negocjac jnego mog¹ znaleŸ posi³kowe zastosowanie p zepisy rozporz¹dzenia MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoœci oraz warunków ustalania nale¿noœci przys³uguj¹cych pracownikowi
zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery bud¿etowej z tytu³u podró¿y s³u¿bowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236,
poz. 1991, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia MPiPS z dnia 19 grudnia
2002 r. w sprawie wysokoœci oraz warunków ustalania nale¿noœci przys³uguj¹cych pracownikowi zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery bud¿etowej z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z póŸn. zm.).
3. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o ERZ zarz¹d centralny ponosi
koszty korzystania przez specjalny zespó³ negocjacyjny z pomocy jednego eksperta. Wydaje siê, ¿e ustawodawca ma w tym przypadku na myœli
osobê sta³ego eksperta powo³anego przez zespó³ na czas prowadzenia
negocjacji w celu zawarcia porozumienia o ustanowieniu ERZ lub ustalenia sposobu informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. Art. 15 ust. 3 ustawy o ERZ nie zwalnia, jak siê wydaje, zarz¹du
centralnego z obowi¹zku pokrycia kosztów korzystania z pomocy ekspertów powo³ywanych przez zespó³ ad hoc jedynie dla dokonania oceny
okreœlonych informacji b¹dŸ obs³uguj¹cych jedynie wybrany fragment
negocjacji. W celu unikniêcia rozbie¿noœci stanowisk nale¿y jednak zaleciæ w takim przypadku uzgodnienie z zarz¹dem centralnym zasad pokrywania kosztów pomocy eksperckiej. Ustalenie przez zespó³ odmiennych
zasad pokrywania kosztów pomocy eksperckiej mo¿e nast¹piæ w porozumieniu zawartym przez zespó³ z zarz¹dem centralnym, a nie w regulaminie zespo³u. Mo¿e ono polegaæ np. na ustaleniu, ¿e zarz¹d centralny
bêdzie zobowi¹zany do pokrycia kosztów korzystania przez zespó³ z wiêkszej liczby ekspertów.
Art. 16. 1. Specjalny zespó³ negocjacyjny podejmuje uchwa³y
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z zastrze¿eniem ust. 2. W przypadk
równej liczby g³osów decyduje g³os cz³onków z pañstwa cz³onkowskiego o najwiêkszej liczbie zatrudnionych pracowników.
2. Specjalny zespó³ negocjacyjny mo¿e, w drodze uchwa³y
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podjêtej wiêkszoœci¹ 2/3 g osów, zdecydowaæ o niepodejmowaniu
negocjacji lub o ich zakoñczeniu bez zawarcia porozumienia. Specjalny zespó³ negocjacyjny powiadamia niezw³ocznie zarz¹d centralny o treœci uchwa³y. W przypadku podjêcia takiej uchwa³y nie
stosuje siê przepisów rozdzia³u 4.
3. Nowy wniosek o powo³anie specjalnego zespo³u negocjacyjnego mo¿na z³o¿yæ nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 2 lat od podjêcia uchwa³y, o której mowa w ust. 2, chyba ¿e zarz¹d centralny i
specjalny zespó³ negocjacyjny ustal¹ krótszy termin.
1. Ustawa o ERZ wyposa¿a specjalny zespó³ negocjacyjny w kompetencje do wspó³decydowania o ustanowieniu ERZ lub o ustaleniu sposobu informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. Od
chwili utworzenia wszelkie decyzje zespó³ podejmuje w drodze uchwa³y.
Zasad¹ jest, ¿e uchwa³y specjalnego zespo³u negocjacyjnego s¹ podejowane zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów tzn. przy wiêkszej liczbie g³osów za
podjêciem uchwa³y od liczby g³osów przeciwnych. W art. 16 ust. 1 zdanie 2 ustawy o ERZ przewidziana zosta³a regu³a uzupe³niaj¹ca zapobiegaj¹ca mo¿liwoœci blokowania podjêcia uchwa³y w sytuacji, gdy liczba
g³osów za podjêciem uchwa³y jest równa liczbie g³osów przeciwnych. W
takim przypadku decyduje g³os cz³onków z pañstwa cz³onkowskiego o
najwiêkszej liczbie zatrudnionych pracowników. Ustawodawca nie wyaga przy tym aby cz³onkowie zespo³u z pañstwa cz³onkowskiego o
najwiêkszej liczbie zatrudnionych g³osowali jednakowo. W przypadku
równej liczby g³osów cz³onków zespo³u decyduj¹ g³osy zwyk³ej wiêkszoœci cz³onków z pañstwa o najwiêkszej liczbie pracowników. Jedynie zate w przypadku, gdy za uchwa³¹ oraz przeciwko jej podjêciu g³osuje
taka sama liczba cz³onków pochodz¹cych z pañstwa cz³onkowskiego o
najwiêkszej liczbie zatrudnionych nie jest mo¿liwe podjêcie uchwa³y przez
zespó³.
2. Art. 16 ust. 2 ustawy o ERZ daje specjalnemu zespo³owi negocjacyjnemu mo¿liwoœæ podjêcia decyzji o niepodejmowaniu z zarz¹dem centralnym negocjacji w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu ERZ
lub o ustaleniu sposobu informowania pracowników i przeprowadzaniu z
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nimi konsultacji albo o ich zakoñczeniu bez zawa cia po ozumienia. Konsekwencje podjêcia takiej uchwa³y s¹ daleko id¹ce. W takim przypadku
nie znajduj¹ zastosowania przepisy rozdzia³u 4 ustawy o ERZ okreœlaj¹ce zasady tworzenia ERZ, specjalny zespó³ negocjacyjny ulega rozwi¹zaniu, zaœ z³o¿enie nowego wniosku o powo³anie specjalnego zespo³u
negocjacyjnego mo¿e nast¹piæ, co do zasady, nie wczeœniej ani¿eli z up³ywem 2 lat od podjêcia uchwa³y. W zwi¹zku z tym ustawodawca wprowadza wymóg kwalifikowanej wiêkszoœci 2/3 g³osów cz³onków zespo³u
bior¹cych udzia³ w g³osowaniu, potrzebnej do podjêcia uchwa³y o niepodejmowaniu negocjacji albo ich zakoñczeniu. Takie restrykcyjne wymagania ograniczaj¹ mo¿liwoœæ pochopnego podejmowania decyzji przez
zespó³ negocjacyjny w tych sprawach.

Rozdzia³ 3
Porozumienie o ustanowieniu europejskiej
rady zak³adowej lub ustaleniu sposobu
informowania i konsultacji
Art. 17. 1. Zarz¹d centralny i specjalny zespó³ negocjacyjny
prowadz¹ negocjacje w sposób zmierzaj¹cy do zawarcia poroz mienia o ustanowieniu europejskiej rady zak³adowej lub us aleniu sposobu informowania pracowników i konsultacji z pracownikami.
2. Zarz¹d centralny odpowiednio wczeœnie udostêpnia specjalnemu zespo³owi negocjacyjnemu dane i materia³y niezbêdne
do wykonania przez niego zadañ.
1. Art. 17 ustawy o ERZ jest przepisem zapobiegaj¹cym prowadzeniu
przez strony pozorowanych negocjacji w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu ERZ lub ustalenia sposobu informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. Przepis ten ma w szczególnoœci zastosowanie do postawy negocjacyjnej zarz¹du centralnego, który z
natury rzeczy mo¿e nie byæ zainteresowany stworzeniem reprezentacji
pracowniczej uprawnionej do pozyskiwania informacji i wyra¿ania sta111
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nowiska w t akcie konsultacji. St on p owadz¹c negocjacje powinn
d¹¿y do osi¹gniêcia celu w postaci ustanowienia ERZ lub stworzenia
od iennego sposobu informowania pracowników i przeprowadzania z
ni i konsultacji. Innymi s³owy strony powinny prowadziæ rokowania w
dobrej wierze. Oznacza to poszanowanie s³usznych interesów drugiej
strony oraz uczciw¹, rzeczow¹ i rzeteln¹ postawê w trakcie negocjacji
(tak w szczególnoœci J. Stelina [w:] U. Jackowiak, M. Piankowski, J.
Stelina, W. Uziak, A. Wypych-¯ywicka, M. Zieleniecki Kodeks pracy z
komentarzem, Fundacja Gospodarcza, Wyd. IV, Gdynia 2004 r. s. 812).
Szczegó³owe powinnoœci sk³adaj¹ce siê na obowi¹zek prowadzenia negocjacji w dobrej wierze oraz z poszanowaniem s³usznych interesów drugiej strony w odniesieniu do rokowañ uk³adowych formu³uje art. 2413 § 1
k.p. Wymaga on: 1) uwzglêdniania postulatów organizacji zwi¹zkowej
uzasadnionych sytuacj¹ ekonomiczn¹ pracodawcy, 2) powstrzymywania siê od wysuwania postulatów, których realizacja w sposób oczywisty
przekracza mo¿liwoœci finansowe pracodawcy, 3) poszanowania interesów pracowników nie objêtych uk³adem. Prowadzenie przez zarz¹d centralny lub osobê dzia³aj¹c¹ w jego imieniu pozorowanych rokowañ w
sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu ERZ lub ustalenia sposobu informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji
o¿e byæ uznane za utrudnianie dzia³ania specjalnego zespo³u negocjacyjnego tj. za wykroczenie okreœlone w art. 39 pkt 1 ustawy o ERZ.
Zawarcie porozumienia o ustanowieniu ERZ lub o ustaleniu odiennego sposobu informowania pracowników i przeprowadzania z nimi
konsultacji jest mo¿liwe pod warunkiem udostêpnienia specjalnemu zespo³owi negocjacyjnemu informacji i materia³ów niezbêdnych do wykonania przez niego zadañ. W celu sprecyzowania zakresu tych informacji
i ateria³ów nale¿y odwo³aæ siê zatem do zadañ specjalnego zespo³u
negocjacyjnego, a w szczególnoœci do art. 19 ust. 1 ustawy o ERZ okreœlaj¹cego szczegó³ow¹ treœæ porozumienia pomiêdzy zespo³em a zarz¹de centralnym. Przyj¹æ nale¿y, ¿e informacje i materia³y niezbêdne do
wykonania zadañ specjalnego zespo³u negocjacyjnego obejmuj¹ m.in. dane
dotycz¹ce przedsiêbiorstw i zak³adów pracy nale¿¹cych do przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, w tym, tak¿e
2.
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po³o¿on ch poza te to ium pañstw cz³onkowskich, liczb p acowników
zatrudnionych w przedsiêbiorstwach i zak³adach pracy dzia³aj¹cych n
terytorium poszczególnych pañstw cz³onkowskich, funkcjonowania w
poszczególnych przedsiêbiorstwach lub zak³adach pracy reprezentatywnych organizacji zwi¹zkowych, zasad prowadzenia przez przedsiêbiorstwo lub grupê przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym sprawozdawczoœci finansowej. Obowi¹zek sformu³owany w art. 17 ust. 2 ustawy o
ERZ obejmuje swoim zakresem równie¿ informacje na temat przepisów
prawa obowi¹zuj¹cych w pañstwach cz³onkowskich, w których dzia³aj¹
przedsiêbiorstwa i zak³ady pracy nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa lub grupy
przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym.
3. Ustawodawca nie okreœla sztywnego terminu, w którym zarz¹d centralny powinien przekazaæ zespo³owi wymagane informacje. Postanawia jedynie, ¿e powinno to nast¹piæ odpowiednio wczeœnie. Przyj¹æ nale¿y, ¿e przekazanie informacji powinno nast¹piæ w terminie umo¿liwiaj¹cym zespo³owi zapoznanie siê z nimi, ich przeanalizowanie oraz przygotowanie propozycji uregulowania okreœlonych zagadnieñ w porozumieniu z zarz¹dem centralnym. Przy ustalaniu tego terminu nale¿y zatem
uwzglêdniæ takie czynniki jak rodzaj, zakres, szczegó³owoœæ i forma przekazywanych informacji oraz kwalifikacje cz³onków specjalnego zespo³u
negocjacyjnego. Uwzglêdnienia wymaga równie¿ czas niezbêdny na przygotowanie ewentualnej ekspertyzy na zlecenie zespo³u.
Art. 18. 1. Zarz¹d centralny i specjalny zespó³ negocjacyjny
mog¹, w drodze pisemnego porozumienia, ustaliæ jeden lub kilka
sposobów, w jakich bêdzie nastêpowa³o informowanie pracowników i konsultacja z pracownikami, zamiast ustanowienia europejskiej rady zak³adowej. Porozumienie okreœla zasady odbywania
spotkañ przedstawicieli reprezentuj¹cych pracowników w cel
wymiany pogl¹dów na temat przekazanych im informacji.
2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszys kich pracowników zatrudnionych w przedsiêbiorstwie lub w gr pie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym.
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1. A t. 18 ustaw o ERZ w a¿a zasadê pie wszeñstwa sposobu informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji ustalonego w porozumieniu pomiêdzy zarz¹dem centralnym a specjalnym zespo³em negocjacyjnym, przed ustawowym trybem wspó³dzia³ania. Zosta³a sformu³owana równie¿ w art. 6 ust. 3 dyrektywy 94/45, zgodnie z
którym zarz¹d centralny i specjalny zespól negocjacyjny, zamiast ustanawiania europejskiej rady zak³adowej, mog¹ ustanowiæ jeden lub kilka trybów informowania i konsultowania z pracownikami. W razie zawarcia
takiego porozumienia nie stosuje siê przepisów rozdzia³u 4 ustawy o ERZ
reguluj¹cego zasady tworzenia i funkcjonowania ERZ. Porozumienie
o¿e jednak zawieraæ odmienne postanowienia w tym zakresie (art. 19
ust. 2 i art. 20 ustawy o ERZ).
2. Art. 18 ustawy o ERZ nie okreœla szczegó³owo treœci porozumienia
o ustaleniu sposobu informowania i konsultacji. Wymaga jedynie, aby
okreœla³o ono zasady odbywania spotkañ przedstawicieli reprezentuj¹cych pracowników w celu wymiany pogl¹dów na temat przekazanych
i informacji. Porozumienie to powinno w pierwszej kolejnoœci okreœlaæ
organizacjê systemu pozyskiwania informacji i przeprowadzania konsultacji z przedstawicielami pracowników. Strony powinny zatem w pierwszej kolejnoœci wskazaæ inne ni¿ ERZ przedstawicielstwo pracowników,
któremu powierzona zostaje realizacja prawa do informacji i konsultacji.
Tak¹ rolê mo¿e spe³niaæ np. odpowiedni organ zwi¹zków zawodowych
dzia³aj¹cych w przedsiêbiorstwie lub w grupie przedsiêbiorstw. W takim
przypadku nale¿y jednak pamiêtaæ o warunku wskazanym w art. 18 ust.
2 ustawy o ERZ, zgodnie z którym przedstawicielstwo powinno reprezentowaæ wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiêbiorstwie
lub grupie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym. Oznacza m.in.
koniecznoœæ stworzenia systemu reprezentacji pracowniczej obejmuj¹cego swoim zakresem zarówno osoby zrzeszone w zwi¹zku zawodowym, jak i nie bêd¹ce cz³onkami organizacji zwi¹zkowej. Warto zauwa¿yæ, ¿e warunek ten spe³niaj¹ organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce na podstawie polskiej ustawy o zwi¹zkach zawodowych. Zgodnie z art. 7 ust. 1
tej ustawy w zakresie praw i interesów zbiorowych zwi¹zki zawodowe
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ep ezentuj¹ wsz stkich p acowników niezale¿nie od p z nale¿noœci
zwi¹zkowej.
3. Przy ustalaniu szczegó³owej treœci porozumienia o ustaleniu sposobu informowania i konsultacji mo¿e znaleŸæ odpowiednie zastosowanie
art. 19 ust. 1 ustawy o ERZ zawieraj¹cy przyk³adowe wyliczenie kwestii wymagaj¹cych okreœlenia w porozumieniu o ustanowieniu ERZ. W
porozumieniu takim strony powinny zatem okreœliæ m.in.: 1) przedsiêbiorstwa i zak³ady pracy nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których porozumienie dotyczy, 2)
sk³ad reprezentacji pracowników i zasady jej wy³aniania, 3) uprawnienia
reprezentacji pracowników oraz sposób jej informowania i prowadzenia
z ni¹ konsultacji, 4) miejsce, czêstotliwoœæ oraz czas trwania posiedzeñ,
5) œrodki finansowe i materialne przyznane przez zarz¹d centralny, 6)
okres obowi¹zywania porozumienia i procedurê jego renegocjacji. Nie
wymagaj¹ okreœlenia w porozumieniu ustalaj¹cym sposób informowania
i konsultacji kwestie unormowane w ustawie o ERZ w sposób bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy takie jak zakaz ujawniania informacji stanowi¹cych
tajemnicê przedsiêbiorstwa (art. 36) czy ochrona przedstawicieli pracowników (art. 37).
4. Porozumienie, o którym mowa w art. 18 ustawy o ERZ jest umow¹
zbiorowego prawa pracy. Nie okreœla ono jednak praw i obowi¹zków
pracowników i pracodawcy, a zatem brak jest podstaw do przypisywania mu charakteru Ÿród³a prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p. Ma
ono wy³¹cznie charakter obligacyjny. Ustawodawca nie wymaga, aby
porozumienie to zapewnia³o warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji co najmniej równe okreœlonym w ustawie. Skoro zatem specjalny zespó³ negocjacyjny mo¿e podj¹æ uchwa³ê o
zakoñczeniu negocjacji bez zawarcia porozumienia, co w konsekwencji
prowadzi do nieutworzenia systemu informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji (art. 16 ust. 2 ustawy o ERZ), to tym
bardziej mo¿e w porozumieniu z zarz¹dem centralnym wyraziæ zgodê na
obni¿enie standardów wspó³dzia³ania z przedstawicielstwem pracowni-

115

Art. 19

Ustawa o europejskich radach zak³adowych

ków. Taka dec zja w maga zw k³ej wiêkszoœci g³osów (a t. 16 ust. 1
ustawy o ERZ).
Art. 19. 1. W przypadku gdy zarz¹d centralny i specjalny zespó³ negocjacyjny uzgodni¹, ¿e zostanie ustanowiona europejska
rada zak³adowa, porozumienie okreœla w szczególnoœci:
1) przedsiêbiorstwa i zak³ady pracy nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólno owym, których porozumienie dotyczy, w tym tak¿e po³o¿one poza terytorium pañstw cz³onkowskich, je¿eli zos a³y
objête porozumieniem,
2) sk³ad europejskiej rady zak³adowej, liczbê cz³onków, podzia³ mandatów oraz czas trwania mandatu,
3) uprawnienia europejskiej rady zak³adowej oraz sposób jej
informowania i prowadzenia z ni¹ konsultacji,
4) miejsce, czêstotliwoœæ oraz czas trwania zebrañ europejskiej rady zak³adowej,
5) œrodki finansowe i materialne przyznane europejskiej radzie zak³adowej,
6) okres obowi¹zywania porozumienia i procedurê jego renegocjacji.
2. Do treœci porozumienia o ustanowieniu europejskiej rady
zak³adowej oraz porozumienia o ustaleniu sposobu informowania i
konsultacji nie stosuje siê przepisów rozdzia³u 4, chyba ¿e zarz¹d
centralny i specjalny zespó³ negocjacyjny postanowi¹ inaczej.
1. Art. 19 ustawy o ERZ przyznaje zarz¹dowi centralnemu oraz specjalnemu zespo³owi negocjacyjnemu prawo okreœlenia standardów informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji równie¿
w przypadku podjêcia decyzji o ustanowieniu ERZ. W przypadku zawarcia przez strony takiego porozumienia nie stosuje siê przepisów rozdzia³u 4 okreœlaj¹cych zasady tworzenia i funkcjonowania europejskiej
rady zak³adowej.
2. Art. 19 ust. 1 ustawy o ERZ okreœla zagadnienia, które powinny
zostaæ ustalone w porozumieniu o ustanowieniu ERZ. U¿yty przez usta116
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wodawcê zw ot „w szczególnoœci” œwiadcz o p z k³adow m cha akterze wyliczenia zawartego w tym przepisie. Oznacza to, ¿e zarz¹d centralny oraz specjalny zespó³ negocjacyjny mog¹ rozszerzyæ zakres regulacji wskazany w art. 19 ust. 1 ustawy o ERZ ustalaj¹c w porozumieniu
równie¿ inne kwestie zwi¹zane z informowaniem pracowników i przeprowadzaniem z nimi konsultacji.
3. Powstaje pytanie jakie s¹ skutki prawne nieokreœlenia przez strony
porozumienia wszystkich spraw wymienionych w art. 19 ust. 1 ustawy o
ERZ. W szczególnoœci nie jest jasne czy w takim przypadku dopuszczalne jest stosowanie, w odniesieniu do materii wy³¹czonej z porozumienia,
odpowiednich przepisów rozdzia³u 4 ustawy o ERZ. Art. 19 ust. 2 ustawy o ERZ stwierdza bowiem, i¿ okolicznoœci¹ wy³¹czaj¹ca stosowanie
przepisów rozdzia³u 4 ustawy o ERZ jest samo zawarcie porozumienia o
utworzeniu ERZ a w przypadku gdy warunek ten jest spe³niony posi³kowanie siê przepisami omawianego rozdzia³u mo¿e nast¹piæ jedynie pod
w razie z³o¿enia przez strony wyraŸnego oœwiadczenia w tym zakresie.
W œwietle powy¿szego w przypadku, gdy dosz³o do zawarcia porozumienia o utworzeniu ERZ, które nie zawiera wszystkich wymaganych
elementów, a jego strony nie z³o¿y³y wyraŸnego oœwiadczenia o zakresie
obowi¹zywania przepisów, postanowienia rozdzia³u 4 ustawy o ERZ mog¹
znaleŸæ zastosowanie wy³¹cznie w drodze analogii (szerzej na ten temat
- komentarz do art. 20 ustawy o ERZ).
4. Porozumienie, o którym mowa w art. 19 ustawy o ERZ jest umow¹
zbiorowego prawa pracy. Nie jest ono Ÿród³em prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p., bowiem nie okreœla praw i obowi¹zków pracowników
i pracodawcy. Ma ono wy³¹cznie charakter obligacyjny. Podobnie jak
porozumienie, o którym mowa w art. 18 ustawy o ERZ, mo¿e ono stanowiæ podstawê obni¿enia standardów wspó³dzia³ania z przedstawicielstwem
pracowników. Taka decyzja wymaga zwyk³ej wiêkszoœci g³osów (art.
16 ust. 1 ustawy o ERZ).
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Rozdzia³ 4
Utworzenie europejskiej rady zak³adowej
Art. 20. Przepisy rozdzia³u stosuje siê w przypadku, gdy:
1) zarz¹d centralny i specjalny zespó³ negocjacyjny tak postanowi¹ albo
2) zarz¹d centralny nie podejmie negocjacji w terminie 6
miesiêcy od daty z³o¿enia przez pracowników wniosku, o
którym mowa w art. 6 ust. 2, albo
3) nie dojdzie do zawarcia porozumienia o ustanowieniu europejskiej rady zak³adowej lub ustaleniu sposobu informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w
terminie 3 lat od daty podjêcia inicjatywy przez zarz¹d
centralny lub z³o¿enia przez pracowników wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2.
1. Ustawa w œlad za dyrektyw¹ 94/45 przewiduje dwa tryby ustanawiania systemu informacyjno-konsultacyjnego w przedsiêbiorstwach
wielonarodowych o zasiêgu wspólnotowym - umowny (negocjacyjny) i
ustawowy. Tryb umowny polega na uzgodnieniu przez samych zainteresowanych sposobu informowania pracowników i przeprowadzania z nimi
konsultacji. Uzgodnienie to przybiera postaæ porozumienia, które jest zawierane przez centralny zarz¹d i specjalny zespó³ negocjacyjny (patrz
rozdz. 3).
Tryb drugi (ustawowy) ma charakter „awaryjny” wzglêdem trybu
u ownego. Zostaje on uruchomiony w przypadku niemo¿noœci osi¹gniêcia kompromisu w drodze negocjacji w sprawie ustanowienia systemu
informacyjno-konsultacyjnego. Chodzi tu zarówno o sytuacjê, kiedy negocjuj¹ce strony nie s¹ w stanie zawrzeæ porozumienia, jak i stan, kiedy
inicjatywa rozpoczêcia negocjacji nie zostanie podjêta. W opisywanych
sytuacjach znajd¹ zastosowanie przepisy rozdzia³u 4 komentowanej ustawy, które odpowiadaj¹ tzw. wymaganiom dodatkowym (subsidiary requirements) zawartym w za³¹czniku do dyrektywy 94/45, stosowanym
na wypadek niemo¿noœci osi¹gniêcia porozumienia w sprawie ustano118
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wienia s stemu info mowania p acowników i p zep owadzania z nimi
konsultacji na poziomie ponadnarodowym.
2. Ustanawiaj¹c system informacyjno-konsultacyjny w drodze negocjacyjnej strony maj¹ doœæ du¿¹ swobodê w zakresie wyboru modelu
tego systemu, jak i szczegó³owych rozwi¹zañ. Inaczej jest w przypadku
zastosowania trybu ustawowego, gdzie przes¹dzone jest zarówno utworzenie europejskiej rady zak³adowej, jak i jej konstrukcja i uprawnienia.
Przepisy rozdzia³u 4 ustawy doœæ szczegó³owo normuj¹ sk³ad (art. 21 i
22), zasady wyboru cz³onków (art. 23 i 24), ustrój (art. 25 i 26) i funkcjonowanie (art. 27 - 35) europejskiej rady zak³adowej utworzonej w trybie
ustawowym.
3. Przepisy rozdz. 4 odnosz¹ siê do podstawowej p³aszczyzny normowania ustawy, a wiêc do tworzenia europejskiej rady zak³adowej w tzw.
„polskich” przedsiêbiorstwach o zasiêgu wspólnotowym, a wiêc koncernów z dominuj¹cym czynnikiem polskim (wyj¹tkiem jest tu art. 23 ust. 1,
który znajduje zastosowanie tak¿e do wy³aniania cz³onków ERZ tworzonej w trybie ustawowym na podstawie prawa obcego). Chodzi tu o przedsiêbiorstwa i grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których
zarz¹d centralny ma siedzibê w Polsce, przedsiêbiorstwa i grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny nie ma
siedziby w pañstwie cz³onkowskim, je¿eli zarz¹d ten wyznaczy³ swojego
przedstawiciela z siedzib¹ w Polsce, przedsiêbiorstwa i grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny nie ma siedziby w pañstwie cz³onkowskim i nie wyznaczy³ przedstawiciela w pañstwie cz³onkowskim, je¿eli w Polsce znajduje siê zak³ad pracy wchodz¹cy w sk³ad takiego przedsiêbiorstwa lub przedsiêbiorstwo wchodz¹ce w
sk³ad takiej grupy, w których zatrudnia siê najwiêksz¹ liczbê pracowników zatrudnionych w pañstwach cz³onkowskich w danym przedsiêbiorstwie lub grupie przedsiêbiorstw.
4. Art. 20 ustawy okreœla trzy autonomiczne przes³anki stosowania
przepisów rozdzia³u 4. S¹ nimi:
a) Konsensus w tej sprawie wyra¿ony w porozumieniu zawartym
przez centralny zarz¹d i specjalny zespó³ negocjacyjny.
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b) B ak podjêcia p zez za z¹d cent aln negocjacji w te minie 6
miesiêcy od daty z³o¿enia przez pracowników wniosku w sprawie rozpoczêcia negocjacji nad porozumieniem dotycz¹cych
ustanowienia systemu informacyjno-konsultacyjnego.
c) Brak konsensusu co do treœci porozumienia o ustanowieniu europejskiej rady zak³adowej lub ustaleniu sposobu informowania
pracowników i konsultacji z pracownikami w terminie 3 lat od
daty podjêcia inicjatywy przez zarz¹d centralny lub z³o¿enia przez
pracowników wniosku w sprawie rozpoczêcia negocjacji nad
porozumieniem dotycz¹cych ustanowienia systemu informacyjno-konsultacyjnego.
Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy specjalny zespó³ negocjacyjny mo¿e, w
drodze uchwa³y podjêtej wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów, zdecydowaæ o niepodejowaniu negocjacji lub o ich zakoñczeniu bez zawarcia porozumienia.
Specjalny zespó³ negocjacyjny powiadamia niezw³ocznie zarz¹d centralny o treœci uchwa³y. W przypadku podjêcia takiej uchwa³y nie stosuje siê
przepisów rozdzia³u 4 ustawy.
5.1. Treœæ przes³anek okreœlonych w art. 20 ustawy uprawnia do sforu³owania wniosku, i¿ mamy tu do czynienia z dwiema kategorialnie
odrêbnymi sytuacjami - dobrowolnym (z mocy woli negocjatorów) i przyusowym (ex lege) stosowaniem przepisów rozdzia³u 4 ustawy.
5.2. Dobrowolne stosowanie przepisów rozdzia³u 4 ustawy. Zarz¹d centralny i specjalny zespó³ negocjacyjny mog¹ postanowiæ o stosowaniu
zasad ustawowych w danym przedsiêbiorstwie (grupie) o zasiêgu wspólnotowym. Owo wspólne postanowienie przybiera postaæ porozumienia.
Jest to odmiana porozumienia, o którym mowa w przepisach rozdz. 3
ustawy z modyfikacjami odnosz¹cymi siê g³ównie do jego treœci. Nale¿y
wobec tego przyj¹æ, ¿e przepisy zawarte w rozdziale 4 ustawy staj¹ siê
wówczas elementem treœci omawianego porozumienia, co z kolei prowadzi do wniosku, ¿e w opisywanym przypadku mamy do czynienia z
utworzeniem europejskiej rady zak³adowej na podstawie porozumienia,
a nie w trybie ustawowym. Konstatacja ta ma znaczenie dla funkcjonowania rady, gdy¿ w ka¿dym czasie mo¿e dojœæ do zmiany porozumienia i
120

Ustawa o europejskich radach zak³adowych

Art. 20

mod fikacji w ten sposób zasad ep ezentacji p acowników. Wskazane
jest, by strony porozumienia okreœli³y tryb jego renegocjacji. W braku
takiego ustalenia nale¿y stosowaæ analogicznie art. 35 ust. 2 ustawy, tzn.
¿e procedura renegocjacji porozumienia bêdzie prowadzona ze strony
pracowniczej przez europejsk¹ radê zak³adow¹.
5.3. Przymusowe stosowanie przepisów rozdzia³u 4 ustawy. Przepisy
rozdzia³u 4 stosuje siê w przypadku, gdy zarz¹d centralny nie podejmie
negocjacji w terminie 6 miesiêcy od daty z³o¿enia przez pracowników
wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy. Chodzi tu o wniosek w
sprawie rozpoczêcia negocjacji nad porozumieniem w sprawie ustanowienia europejskiej rady zak³adowej lub innego systemu informacyjnokonsultacyjnego.
Z treœci powy¿szego unormowania wynika, i¿ przes³ank¹ zastosowania trybu ustawowego jest brak reakcji centralnego zarz¹du na inicjatywê z³o¿on¹ przez pracowników w liczbie wskazanej w art. 6 ust. 2
ustawy. W literaturze wskazuje siê, i¿ nale¿y tu zastosowaæ rozszerzaj¹ca interpretacjê art. 20 pkt 2 ustawy i obj¹æ jego hipotez¹ tak¿e sytuacjê,
kiedy z inicjatyw¹ zawarcia porozumienia wystêpuje centralny zarz¹d.
Chodzi o unikniêcie efektu w postaci blokowania przez centralny zarz¹d
negocjacji, skoro móg³by on skutecznie wystêpowaæ z inicjatyw¹ a nastêpnie jej nie podejmowaæ (S. Koczur, P. Korus: Dialog spo³eczny prawo pracowników do informacji i konsultacji, Kraków 2003, s.
101 i cyt. tam literatura). Wydaje siê jednak, ¿e wyst¹pienie przez centralny zarz¹d ze stosowan¹ inicjatyw¹ oznacza, i¿ jej podjêcie nale¿y ju¿
do specjalnego zespo³u negocjacyjnego. Wybranie specjalnego zespo³u
negocjacyjnego, który podejmie inicjatywê oznacza, i¿ dosz³o do rozpoczêcia negocjacji.
Warto zauwa¿yæ, ¿e negocjacje w sprawie zawarcia porozumienia
prowadzi centralny zarz¹d i specjalny zespó³ negocjacyjny, natomiast
moment pocz¹tkowy terminu z art. 20 pkt 2 odniesiony zosta³ do wniosku
pracowników w sprawie rozpoczêcia negocjacji. Od chwili z³o¿enia takiego wniosku do ukonstytuowania siê specjalnego zespo³u mo¿e min¹æ
d³u¿szy okres czasu, który jednak nie zawiesza biegu szeœciomiesiêcznego terminu, o którym mowa w art. 20 pkt 2 ustawy. Problem mo¿e poja121
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wi siê wted , gd czas w ³aniania specjalnego zespo³u negocjac jnego
przekroczy okres szeœciu miesiêcy. Sytuacja taka w praktyce nie powinna siê jednak zdarzyæ.
Ostatnia przes³anka dotyczy sytuacji, kiedy nie dojdzie do zawarcia
porozumienia o ustanowieniu europejskiej rady zak³adowej lub ustaleniu
sposobu informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w terinie 3 lat od daty podjêcia inicjatywy przez zarz¹d centralny lub z³o¿enia przez pracowników wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy (pod warunkiem niepodjêcia przez specjalny zespó³ negocjacyjny uchwa³y o rezygnacji z tworzenia systemu informacyjno-konsultacyjnego).
6. Bior¹c powy¿sze pod uwagê (tezy 5.1-5.3) mo¿na stwierdziæ, ¿e
przepisy rozdzia³u 4 ustawy pe³ni¹ dwie zasadnicze funkcje. Z jednej
strony dostarczaj¹ gotowych rozwi¹zañ, z których strony negocjuj¹ce
porozumienie w sprawie systemu konsultacyjno-informacyjnego mog¹
skorzystaæ. Chodzi tu wiêc o wskazanie pewnego wzorca. W tym aspekcie
przepisy zawarte w tym rozdziale maj¹ charakter dyspozytywny w tym
znaczeniu, ¿e w porozumieniu, o którym mowa w art. 17 i nast. ustawy
o¿na je wykorzystaæ w ca³oœci lub w czêœci, tak¿e modyfikuj¹c ich
treœæ.
Jednak w przypadku niemo¿noœci zawarcia porozumienia zmienia
siê funkcja i charakter przepisów zawartych w rozdziale 4 ustawy, bowiem staj¹ siê one bezwzglêdnie wi¹¿¹ce w danym przedsiêbiorstwie na
kres 4 lat. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 ustawy europejska rada zak³adowa utworzona w trybie ustawowym po up³ywie 4 lat od dnia ukonstytuowania siê rozwa¿y, czy rozpocznie z zarz¹dem centralnym negocjacje w celu zawarcia porozumienia, o którym mowa w rozdziale 3.
7. Wydaje siê, i¿ obok dwóch wymienionych wy¿ej funkcji (teza 6)
wskazaæ mo¿na na jeszcze jedn¹ funkcjê, któr¹ mog¹ spe³niaæ przepisy
wymienione w rozdziale 4 ustawy. Chodzi tu o analogiczne stosowanie
zawartych tam przepisów w razie braku regulacji w prawie obcym lub w
porozumieniu o ustanowieniu systemu informacyjno-konsultacyjnego. W
¿adnym razie nie nale¿y jednak traktowaæ tych przepisów jako wymagañ minimalnych, które musz¹ byæ respektowane przez strony takich
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po ozumieñ, nie s¹ to bowiem egu³ standa dowe (F. Do ssemont, Glosa do orzeczenia ETS z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie K hne &
Nagel, Common Market Law Review, vol 41, 2004, s.1704).
8. Warto podkreœliæ, i¿ zg³oszenie przez pracowników inicjatywy ustanowienia systemu informacyjno-konsultacyjnego albo podjêcie przez pracowników inicjatywy zg³oszonej przez centralny zarz¹d powoduje, i¿ przes¹dzona staje siê kwestia ustanowienia systemu informacyjno-konsultacyjnego. Jeœli bowiem specjalny zespó³ negocjacyjny nie podejmie uchwa³y
o niepodejmowaniu lub zakoñczeniu negocjacji (art. 16 ust. 2 ustawy)
system taki zostanie ustanowiony wedle regu³y okreœlonych w rozdziale
4 ustawy w terminach wskazanych w jej art. 20 pkt 2 lub 3.
9. W ci¹gu 3 miesiêcy o d wspólnego postanowienia (art. 20 pkt 1)
lub up³ywu wskazanych terminów (art. 20 pkt 2 i 3) nale¿y wskazaæ
lub dokonaæ wyboru cz³onków europejskiej rady zak³adowej (art. 23
ustawy).
Art. 21. 1. Europejska rada zak³adowa sk³ada siê z przeds awicieli pracowników zatrudnionych na terytorium pañs w cz³onkowskich w przedsiêbiorstwie lub w grupie przedsiêbiors w o zasiêgu wspólnotowym.
2. Europejska rada zak³adowa sk³ada siê co najmniej z 3 i nie
wiêcej ni¿ z 30 cz³onków.
1. Cz³onkami europejskiej rady zak³adowej tworzonej w trybie ustawowym mog¹ byæ wy³¹cznie pracownicy przedsiêbiorstwa lub grupy
przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym. Wynika to z tego, ¿e czêœæ
zdania „zatrudnionych na terytorium pañstw cz³onkowskich w przedsiêbiorstwie lub w grupie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym” nale¿y
rozumieæ w ten sposób, ¿e dookreœla ono „przedstawicieli pracowników”.
Interpretacja taka jest zgodna z treœci¹ dyrektywy 94/45, która w punkcie 1 lit. b) wymagañ dodatkowych stwierdza, ¿e „w sk³ad Europejskiej
Rady zak³adowej wchodz¹ pracownicy przedsiêbiorstwa...” (ang. „The
European Works Council shall be composed of employees of the Community-scale undertaking or Community-scale group of undertakings”).
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Pow ¿sze oznacza, ¿e po pie wsze osob w b ane lub des gnowane do rady musz¹ by zatrudnione w przedsiêbiorstwie lub grupie
przedsiêbiorstw zlokalizowanych na terenie Wspólnoty. Nie mog¹ to byæ
osoby pochodz¹ce spoza koncernu, jak równie¿ nie mog¹ to byæ osoby
zatrudnione w koncernie ale poza terytorium Wspólnoty. Po drugie cz³onka i ERZ nie mog¹ byæ osoby œwiadcz¹ce pracê na innej podstawie ni¿
stosunek pracy (a wiêc np. zleceniobiorcy lub us³ugobiorcy).
2. W odniesieniu do przedstawicieli do ERZ wy³anianych poza Polsk¹
(a wiêc osób z jednostek organizacyjnych koncernu zlokalizowanych poza
Polsk¹) pojêcie „pracownika” winno byæ ustalane w oparciu o system
prawa, z którego dana osoba pochodzi.
3. Komentowany artyku³ w ust. 2 okreœla w sposób ogólny liczbê cz³onków ERZ - co najmniej 3 i nie wiêcej ni¿ 30. Liczbê cz³onków konkretnej
ERZ ustala siê na podstawie art. 22 ustawy.
Art. 22. 1. Z ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego, na terenie
którego dzia³a przedsiêbiorstwo lub grupa przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, do europejskiej rady zak³adowej wyznacza
siê lub wybiera jednego cz³onka.
2. Z pañstw cz³onkowskich, w których w przedsiêbiors wie
lub w grupie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym jes zatrudnionych co najmniej:
1) 20% ogó³u pracowników - wyznacza siê lub wybiera dodatkowo jednego pracownika,
2) 30% ogó³u pracowników - wyznacza siê lub wybiera dodatkowo dwóch pracowników,
3) 40% ogó³u pracowników - wyznacza siê lub wybiera dodatkowo trzech pracowników,
4) 50% ogó³u pracowników - wyznacza siê lub wybiera dodatkowo czterech pracowników,
5) 60% ogó³u pracowników - wyznacza siê lub wybiera dodatkowo piêciu pracowników,
6) 70% ogó³u pracowników - wyznacza siê lub wybiera dodatkowo szeœciu pracowników,
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7) 80% ogó u pracowników - wyznacza siê lub wybiera dodatkowo siedmiu pracowników,
8) 90% ogó³u pracowników - wyznacza siê lub wybiera dodatkowo oœmiu pracowników.
3. Zarz¹d centralny sprawdza, raz na 2 lata, czy nast¹pi³a zmiana
liczby pracowników wymagaj¹ca dostosowania liczby cz³onków
pochodz¹cych z danego pañstwa do wymagañ okreœlonych w us .
1 i 2. W przypadku stwierdzenia takiej zmiany zarz¹d cen ralny
organizuje wybory w ramach swojej w³aœciwoœci okreœlonej w us awie lub wystêpuje do uprawnionych podmiotów o wyznaczenie
cz³onków. Z dniem wyznaczenia lub wyboru nowych cz³onków koñczy siê kadencja cz³onków europejskiej rady zak³adowej pochodz¹cych z pañstwa cz³onkowskiego, którego dotyczy zmiana.
4. Do zmiany sk³adu europejskiej rady zak³adowej, zwi¹zanej z uwzglêdnieniem przedstawicieli pracowników z nowego pañstwa cz³onkowskiego lub pañstwa objêtego porozumieniem zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1, objêtych zakresem dzia³ania przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, przepis ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
1. Przepis okreœla zasady przyporz¹dkowania poszczególnym pañstwom cz³onkowskim, na terenie których zatrudnieni s¹ pracownicy przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, liczby
miejsc w ERZ. Podstawowe znaczenie ma zasada wyra¿ona w ust. 1, w
myœl której ka¿demu pañstwu przyporz¹dkowuje siê co najmniej jedno
miejsce w ERZ. Zasada ta ma pierwszeñstwo przed zasad¹ proporcjonalnoœci wyra¿on¹ w ust. 2 w tym sensie, ¿e dane pañstwo musi byæ
reprezentowane w ERZ bez wzglêdu na liczbê zatrudnionych na jego
terenie pracowników, nawet kosztem zaburzenia zasad proporcjonalnoœci. Wynika to zreszt¹ z treœci art. 22 ust. 2 ustawy, w którym mowa jest
o tym, i¿ z ka¿dego pañstwa wyznacza siê lub wybiera „dodatkowo”
jednego lub wiêcej cz³onków.
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2. Nie ma podstaw, b p z ustalaniu p opo cjonalnego ozdzia³u miejsc
na poszczególne pañstwa i zwi¹zanego z tym ustalania liczby zatrudnionych pracowników stosowaæ regu³y okreœlone w art. 3 ustawy.
3. Przy ustalaniu liczby cz³onków przypadaj¹cych ka¿demu pañstwu
nie ma znaczenia okolicznoœæ, czy w pañstwie tym dzia³a jedna czy wiêcej jednostek organizacyjnych danego przedsiêbiorstwa czy grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym.
4. Ustawa przewiduje mo¿liwoœæ dostosowania liczby cz³onków do
wymagañ ustawowych po zmianie sytuacji w zakresie wielkoœci zatrudnienia. Dostosowanie to mo¿e odbyæ siê w dwóch przypadkach. Po pierwsze zarz¹d centralny raz na dwa lata sprawdza czy nast¹pi³a zmiana
liczby pracowników, po drugie koniecznoœæ zmian mo¿e wynikaæ z
uwzglêdniania nowych pañstw cz³onkowskich.
5. W przypadku stwierdzenia przez centralny zarz¹d zmian uzasadniaj¹cych koniecznoœæ dostosowania liczby cz³onków ERZ do nowej sytuacji, nale¿y zorganizowaæ wybory lub wyst¹piæ do uprawnionych podiotów o wyznaczenie cz³onków. Z dniem wyznaczenia lub wyboru nowych cz³onków koñczy siê kadencja cz³onków europejskiej rady zak³adowej pochodz¹cych z pañstwa cz³onkowskiego, którego dotyczy zmiana. Oznacza to, ¿e zakoñczenie kadencji dotyczy wszystkich cz³onków
ERZ pochodz¹cych z danego pañstwa i to tak¿e wtedy, kiedy nast¹piæ
a zwiêkszenie liczby miejsc dla tego pañstwa.
Poniewa¿ zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy kadencja cz³onków ERZ
trwa 4 lata to wybór lub wyznaczenie w opisywanej sytuacji nowych
cz³onków dotyczy okresu do koñca tej kadencji.
6. Zmiana sk³adu ERZ zwi¹zana z uwzglêdnieniem przedstawicieli pracowników z nowych pañstw cz³onkowskich dotyczy zarówno koniecznoœci uwzglêdnienia faktu rozszerzenia Wspólnoty, jak i rozpoczêcia dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa w pañstwie cz³onkowskim, w którym do tej
pory dzia³alnoœci takiej nie prowadzono. W razie zaistnienia takich okolicznoœci zarz¹d centralny organizuje wybory lub wystêpuje do uprawnionych podmiotów o wyznaczenie cz³onków.
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7. Jeœli w po ozumieniu w sp awie s stemu info mac jno-konsultacyjnego uzgodniono objêcie tym systemem tak¿e pañstwa spoza Wspólnoty - wówczas pracowników zatrudnionych na obszarze tego pañstwa nale¿y uwzglêdniaæ przy ustalaniu liczby przedstawicieli w ERZ.
W praktyce sytuacja taka mo¿e mieæ miejsce tylko w sytuacji opisanej w
art. 20 pkt 1 ustawy, gdy¿ tylko w tym przypadku dochodzi do zawarcia
porozumienia.
8. W wyniku weryfikacji zmianie mo¿e ulec nie tylko liczba miejsc
przyporz¹dkowanych poszczególnym pañstwom, ale tak¿e ogólna liczba
miejsc w ERZ.
9. Komentowany przepis ma zastosowanie nie tylko wzglêdem wy³aniania sk³adu rady pierwszej kadencji, lecz stosuje siê go tak¿e póŸniej,
chyba ¿e w trybie art. 35 ustawy wprowadzono porozumieniem nowy
system informacyjno-konsultacyjny.
W przypadku wyboru lub wyznaczania cz³onków ERZ na kolejne
kadencje nale¿y zapewniæ, by wy³onienie cz³onków rady nast¹pi³o w czasie
umo¿liwiaj¹cym rozpoczêcie pracy przez now¹ rad¹ bez uszczerbku dla
prawa pracowników do informacji czy konsultacji (a wiêc bez nadmiernej zw³oki).
Art. 23. 1. Cz³onkowie europejskiej rady zak³adowej, reprezentuj¹cy pracowników zatrudnionych w Polsce, w liczbie okreœlonej niniejsz¹ ustaw¹ lub ustaw¹ innego pañstwa cz³onkowskiego, s¹ wyznaczani lub wybierani w trybie okreœlonym w ar . 8 lub
9. Dzia³ania niezbêdne do wyznaczenia lub wyboru cz³onków e ropejskiej rady zak³adowej podejmuje siê w okresie 3 miesiêcy
od postanowienia, o którym mowa w art. 20 pkt 1, lub od dnia
up³ywu okresów, o których mowa w art. 20 pkt 2 i 3.
2. Kadencja cz³onków europejskiej rady zak³adowej rwa 4
lata.
3. Cz³onkostwo w europejskiej radzie zak³adowej us aje w
przypadkach okreœlonych w art. 12 i 22 ust. 3.
1. Komentowany artyku³ ma zastosowanie do europejskich rad zak³adowych tworzonych na podstawie prawa polskiego (niniejszej ustawy), z
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t ¿e jego ust. 1 zdanie pie wsze odnosi siê tak¿e do w ³aniania cz³onków ERZ w liczbie okreœlonej ustawodawstwem innego pañstwa cz³onkowskiego. Chodzi wiêc o sytuacje, kiedy europejska rada zak³adowa
jest tworzona w trybie ustawowym w przedsiêbiorstwach lub grupach
przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny jest
zlokalizowany na terenie innego ni¿ Polska kraju cz³onkowskiego.
2. Przepis odnosi siê wy³¹cznie do wy³aniania cz³onków ERZ zatrudnionych w przedsiêbiorstwie (przedsiêbiorstwach) zlokalizowanych na
terenie Polski. Stosuje siê tu zasady identyczne jak przy wy³anianiu specjalnego zespo³u negocjacyjnego, co oznacza ¿e cz³onków ERZ wyznaczaj¹ reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe lub wybieraj¹ ich pracownicy (patrz komentarz do art. 8 i 9 ustawy). Jeœli chodzi o wy³anianie
cz³onków ERZ pochodz¹cych z innych pañstw cz³onkowskich to stosuje
siê przepisy obowi¹zuj¹ce w tych pañstwach. Natomiast w przypadku
objêcia funkcjonowaniem ERZ pañstw spoza Wspólnoty zasady wy³aniania przedstawicieli z tych w³aœnie pañstw winny byæ okreœlone w porozumieniu, o którym mowa w art. 20 pkt 1 ustawy.
3. Termin 3 miesiêcy, o którym mowa w zdaniu drugim ust. 1 ma charakter instrukcyjny. Oznacza to, ¿e jego przekroczenie, zw³aszcza nieznaczne, nie powoduje utraty prawa do wy³onienia ERZ. Nale¿y ponadto zwróciæ uwagê, i¿ termin ten odnosi siê do wy³aniania cz³onków ERZ
ze wszystkich pañstw objêtych zasiêgiem dzia³ania danego przedsiêbiorstwa (grupy przedsiêbiorstw).
4. Przepis ustanawia zasadê kadencyjnoœci. Pojawia siê problem czy
chodzi tu o ogóln¹ kadencjê dla wszystkich cz³onków, a wiêc w istocie
kadencjê ERZ, czy te¿ o kadencje czteroletnie liczone dla ka¿dego z
cz³onków rady z osobna. Wydaje siê, i¿ zarówno redakcja samego art.
23 ust. 2 ustawy, jak i wyk³adnia systemowa, prowadz¹ do wniosku, i¿
amy tu do czynienia z jedn¹ kadencj¹ odnoszon¹ do wszystkich cz³onków rady. Przemawia za tym przede wszystkim odniesienie s³owa „kadencja” do ogó³u cz³onków europejskiej rady zak³adowej, o czym œwiadczy sformu³owanie „Kadencja cz³onków ...” a nie „Kadencja cz³onka
...”. Poniewa¿ ustawa nie przewiduje wy³aniania tzw. cz³onków rezer128
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wow ch (po . a t. 11 ustaw ) to w daje siê, i¿ w p z padku w gaœniêcia
mandatu cz³onka ERZ nale¿y uzupe³ni na czas do koñca kadencji sk³ad
rady o nowego przedstawiciela.
5. Kadencja rady rozpoczyna siê z dniem, w którym rozpoczê³o siê
pierwsze zebranie organizacyjne (patrz art. 25 ust. 1 ustawy). Z tym
dniem dochodzi do ukonstytuowania siê ERZ.
6. Ustanie cz³onkostwa w ERZ (wygaœniêcie mandatu) mo¿e nast¹piæ w wyniku rozwi¹zania lub wygaœniêcia stosunku pracy, nieobecnoœci
w pracy trwaj¹cej ponad 3 miesi¹ce b¹dŸ zrzeczenia siê funkcji (art. 12
ustawy) albo w razie koniecznoœci dostosowania sk³adu ERZ do nowej
struktury zatrudnienia (art. 23 ust. 3 ustawy).
Ustanie cz³onkostwa w radzie nastêpuje tak¿e z up³ywem ka¿dej
czteroletniej kadencji rady. Wydaje siê, i¿ z uwagi na zapewnienie realizacji prawa pracowników do informacji i konsultacji nale¿y przyj¹æ, ¿e
dotychczasowa rada pe³ni swe obowi¹zki mimo up³ywu kadencji a¿ do
rozpoczêcia kadencji nowej rady (czyli do dnia pierwszego zebrania organizacyjnego).
Art. 24. Reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe niezw³ocznie zawiadamiaj¹ zarz¹d centralny o wyznaczonych cz³onkach e ropejskiej rady zak³adowej. Zarz¹d centralny przekazuje e informacje w³aœciwym zarz¹dom przedsiêbiorstw i zak³adów pracy oraz
zatrudnionym w nich pracownikom.
Przepis dotyczy wy³¹cznie sytuacji, kiedy cz³onkowie ERZ s¹ wyznaczani
przez reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe. Organizacje te powinny w
terminie 3 miesiêcy od zaistnienia zdarzenia wymienionego w art. 20 ustawy
dokonaæ desygnowania cz³onków ERZ, a nastêpnie niezw³ocznie zawiadomiæ o tym centralny zarz¹d. Centralny zarz¹d przekazuje uzyskane informacje w³aœciwym zarz¹dom przedsiêbiorstw i zak³adów pracy (pracodawcom)
i zatrudnianym przez nich pracownikom.
Art. 25. 1. Niezw³ocznie po ustaleniu sk³adu europejskiej
rady zak³adowej zarz¹d centralny zwo³uje zebranie organizacyjne,
na którym nastêpuje ukonstytuowanie siê europejskiej rady za129
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k adowej. Na zebraniu tym europejska rada zak adowa wybiera ze
swojego grona przewodnicz¹cego oraz uchwala swój wewnê rzny
regulamin.
2. W przypadku gdy europejska rada zak³adowa sk³ada siê z
ponad dziesiêciu cz³onków, powo³uje ze swojego grona prezydium.
Do zadañ prezydium nale¿y prowadzenie bie¿¹cych spraw.
3. W sk³ad prezydium wchodzi przewodnicz¹cy oraz dwóch
wybranych cz³onków. Cz³onkowie prezydium powinni byæ za rudnieni w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich, a je¿eli przedsiêbiorstwo o zasiêgu wspólnotowym lub grupa przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym dzia³a w dwóch pañstwach cz³onkowskich, przewodnicz¹cy prezydium powinien byæ zatrudniony w innym pañs wie
ni¿ pozostali cz³onkowie.
1. Ustalenie sk³adu ERZ nastêpuje w momencie, kiedy wy³onieni zostan¹ wszyscy jej cz³onkowie i o fakcie tym zostanie powiadomiony centralny zarz¹d. Komentowana ustawa okreœla w art. 23 ust. 1 zdanie drugie trzymiesiêczny termin na przeprowadzenie wszystkich dzia³añ zmierzaj¹cych do ustalenia sk³adu rady. Termin ten ma jednak charakter instrukcyjny, st¹d ustalenie sk³adu rady mo¿e nast¹piæ tak¿e w póŸniejszym okresie.
2. Ustalenie sk³adu rady obliguje centralny zarz¹d do zwo³ania zebrania organizacyjnego. Rozpoczêcie obrad jest równoznaczne z ukonstytuowaniem siê europejskiej rady zak³adowej. Dzieñ ten nale¿y traktowaæ
jako pocz¹tek jej kadencji.
3. Najwa¿niejszym celem zebrania organizacyjnego jest wybór przewodnicz¹cego rady oraz uchwalenie regulaminu wewnêtrznego. Podejowanie uchwa³ odbywa siê wedle zasad okreœlonych w art. 27 ustawy.
Do kompetencji przewodnicz¹cego nale¿y przede wszystkim kierowanie
pracami rady i reprezentowanie jej wzglêdem centralnego zarz¹du. W
regulaminie wewnêtrznym mo¿na powierzyæ przewodnicz¹cemu dodatkowo inne kompetencje.
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Regulamin wewnêt zn ma walo ogóln , co oznacza, ¿e obowi¹zuje tak¿e w kolejnych kadencjach rady. Mo¿e on by w ka¿dej chwili
zmieniony w takim samym trybie, w jakim zosta³ uchwalony.
4. Jeœli ERZ liczy ponad dziesiêciu cz³onków powo³uje siê trzyosobowe prezydium, w sk³ad którego wchodzi - obok przewodnicz¹cego - dwóch
cz³onków. Do zadañ prezydium nale¿y prowadzenie bie¿¹cych spraw
przy czym regulamin wewnêtrzny winien szczegó³owo okreœlaæ podzia³
kompetencji pomiêdzy cz³onków prezydium. Wszyscy cz³onkowie prezydium powinni pochodziæ z ró¿nych pañstw, a jeœli przedsiêbiorstwo dzia³a
tylko w dwóch pañstwach - przewodnicz¹cy prezydium powinien byæ
zatrudniony w innym pañstwie ni¿ pozostali cz³onkowie.
Art. 26. W przypadku gdy europejska rada zak³adowa sk³ada
siê z nie wiêcej ni¿ dziesiêciu cz³onków, mo¿e powierzyæ prowadzenie bie¿¹cych spraw przewodnicz¹cemu lub innemu cz³onkowi
europejskiej rady zak³adowej.
Prowadzenie bie¿¹cych spraw ERZ nale¿y do przewodnicz¹cego. Rada
mo¿e jednak powierzyæ takie kompetencje innej osobie. Sytuacja taka
mo¿e zdarzyæ siê zw³aszcza wtedy, kiedy przewodnicz¹cy rady pochodzi z innego pañstwa ani¿eli to, w którym zlokalizowany jest centralny
zarz¹d.
Art. 27. Europejska rada zak³adowa podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów obecnych cz³onków, z wyj¹tkiem przypadku okreœlonego w art. 16 ust. 2, gdy europejskiej radzie zak³adowej przys³uguj¹ prawa i obowi¹zki specjalnego zespo³u negocjacyjnego zgodnie z art. 35 ust. 2.
1. Przepis okreœla zasady uznawania za wa¿ne uchwa³ podejmowanych przez ERZ, lecz czyni to doœæ nieprecyzyjnie. Z jednej strony ustawodawca pos³u¿y³ siê formu³¹ „zwyk³ej wiêkszoœci g³osów”, która oznacza, ¿e dla podjêcia uchwa³y wystarczy oddanie wiêcej g³osów „za” ani¿eli g³osów „przeciw”, przy czym g³osy wstrzymuj¹ce nie s¹ brane pod
uwagê. W tej formule przy du¿ej liczbie g³osów wstrzymuj¹cych podjêcie uchwa³y mo¿e nast¹piæ nawet przy niewielkim jej poparciu. Jednak
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fo mu³a zw k³ej wiêkszoœci zosta³a tu dook eœlona p zez wskazanie, ¿e
chodzi tu wiêkszoœ obecnych cz³onków rady. Prowadzi to do wniosku,
¿e uchwa³a wa¿nie podjêta to taka, za któr¹ g³osowa³o wiêcej ni¿ po³owa
uczestników obecnych na posiedzeniu rady. Jest to wiêc system zbli¿ony
do tzw. bezwzglêdnej wiêkszoœci g³osów, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e nie ma
tu wymogu kworum (patrz ni¿ej teza 2). Jedynie w przypadku, kiedy
radzie przys³uguj¹ prawa i obowi¹zki specjalnego zespo³u negocjacyjnego (w zwi¹zku z podjêciem negocjacji nad zawarciem porozumienia w
sprawie ustanowienia systemu informacyjno-konsultacyjnego - art. 35
ustawy) wiêkszoœæ wymagana dla podjêcia uchwa³y o zakoñczeniu tych
negocjacji bez zawierania porozumienia to 2/3 (zob. te¿ komentarz do
art. 16 ustawy).
2. Ustawa nie okreœla kworum wymaganego dla wa¿noœci podejmowanych uchwa³, a wiêc teoretycznie nie ma znaczenia to, ilu cz³onków
rady bierze udzia³ w posiedzeniu. Nale¿y jednak mieæ na uwadze, i¿ decyzje podejmowane w ra¿¹co mniejszym ni¿ ustalony sk³adzie rady wp³ywaj¹ na obni¿enie jej autorytetu i wagê podejmowanych decyzji. Warto
w zwi¹zku z tym przewidzieæ w regulaminie wewnêtrznym mechanizmy,
które zdyscyplinuj¹ cz³onków rady i wp³yn¹ pozytywnie na frekwencjê.
Art. 28. 1. Europejska rada zak³adowa jest uprawniona do
uzyskiwania informacji i prowadzenia konsultacji dotycz¹cych ca³oœci przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym albo co najmniej dwóch zak³adów pracy lub dwóch przedsiêbiorstw po³o¿onych w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich.
2. W przypadku przedsiêbiorstwa i grupy przedsiêbiors w o
zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny nie ma siedziby
w pañstwie cz³onkowskim, europejska rada zak³adowa uprawniona jest do uzyskiwania informacji i prowadzenia konsultacji do ycz¹cych wszystkich zak³adów pracy lub przedsiêbiorstw po³o¿onych w pañstwach cz³onkowskich albo co najmniej dwóch zak³adów pracy lub dwóch przedsiêbiorstw po³o¿onych w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich.
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1. P zepis wskazuje w sposób ogóln zak es sp aw podlegaj¹c ch
obowi¹zkowi przekazywania europejskiej radzie zak³adowej informacji i
przeprowadzania z ni¹ konsultacji. Chodzi wiêc o sprawy o charakterze
ponadgranicznym, a wiêc takie, które dotycz¹ co najmniej dwóch zak³adów lub przedsiêbiorstw po³o¿onych w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich. Szczegó³owy (i przyk³adowy) zakres zagadnieñ objêtych obowi¹zkiem przekazywania informacji oraz przeprowadzania konsultacji wymieniony zosta³ w art. 29 ust. 3 ustawy.
2. Przepis w dwóch ustêpach ró¿nicuje sytuacjê przedsiêbiorstw wedle kryterium po³o¿enia centralnego zarz¹du. Wyk³adnia systemowa
wskazuje, i¿ ust. 1 komentowanego artyku³u dotyczy sytuacji, kiedy mamy
do czynienia z przedsiêbiorstwem lub grup¹ przedsiêbiorstw o zasiêgu
wspólnotowym, których centralny zarz¹d jest zlokalizowany w pañstwie
cz³onkowskim, natomiast ust. 2 dotyczy sytuacji, kiedy centralny zarz¹d
nie ma siedziby w pañstwie cz³onkowskim. Ró¿nica dotyczy tu zakresu
spraw objêtych obowi¹zkiem udzielania informacji i przeprowadzania
konsultacji. W pierwszym przypadku obowi¹zek dotyczy ca³oœci przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym albo co
najmniej dwóch zak³adów pracy lub dwóch przedsiêbiorstw po³o¿onych
w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich, w drugim zaœ - wszystkich zak³adów pracy lub przedsiêbiorstw po³o¿onych w pañstwach cz³onkowskich
albo co najmniej dwóch zak³adów pracy lub dwóch przedsiêbiorstw po³o¿onych w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich.
Z uwagi na zakres podmiotowy komentowanej ustawy nale¿y przyj¹æ, ¿e art. 28 ust. 1 odnosi siê do przypadków, kiedy centralny zarz¹d
jest zlokalizowany w Polsce, gdy¿ tylko wtedy ustawa - zgodnie z jej art.
1 ust. 2 pkt 1 - ma zastosowanie. Natomiast ust. 2 omawianego artyku³u
dotyczy przypadku, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, tzn.
przedsiêbiorstw i grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny nie ma siedziby w pañstwie cz³onkowskim, je¿eli
zarz¹d ten wyznaczy³ swojego przedstawiciela z siedzib¹ w Polsce, jak
równie¿ przedsiêbiorstw i grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny nie ma siedziby w pañstwie cz³onkowskim i nie wyznaczy³ przedstawiciela w pañstwie cz³onkowskim, je¿eli w
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Polsce znajduje siê zak³ad p ac wchodz¹c w sk³ad takiego p zedsiêbiorstwa lub przedsiêbiorstwo wchodz¹ce w sk³ad takiej grupy, w
których zatrudnia siê najwiêksz¹ liczbê pracowników zatrudnionych
w pañstwach cz³onkowskich w danym przedsiêbiorstwie lub grupie
przedsiêbiorstw.
Art. 29. 1. Zarz¹d centralny organizuje co najmniej raz w roku
spotkanie z europejsk¹ rad¹ zak³adow¹ w celu przedstawienia informacji o sytuacji gospodarczej i perspektywach rozwoju przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym
oraz przeprowadzenia konsultacji w sprawie przedstawionych informacji.
2. Zarz¹d centralny przygotowuje na spotkanie sprawozdanie dotycz¹ce sytuacji gospodarczej i perspektyw rozwoju przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym.
3. Informacje i konsultacje obejmuj¹ w szczególnoœci zagadnienia dotycz¹ce:
1) struktury przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiors w o
zasiêgu wspólnotowym,
2) sytuacji gospodarczej i finansowej oraz mo¿liwego rozwoju
dzia³alnoœci, w tym produkcji, sprzeda¿y i inwestycji,
3) sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i mo¿liwego rozwoju w
tym zakresie,
4) wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych,
5) wprowadzenia nowych metod pracy lub nowych procesów
produkcyjnych,
6) zmiany lokalizacji przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy albo
istotnej czêœci przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy oraz
przeniesienia produkcji do innego zak³adu pracy lub przedsiêbiorstwa,
7) ³¹czenia i podzia³u przedsiêbiorstw lub zak³adów pracy,
8) ograniczenia rozmiarów b¹dŸ zaprzestania dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy albo istotnej czêœci
przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy,
9) zwolnieñ grupowych.
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4. O terminie spotkania zarz¹d centralny zawiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem spotkania podleg³e zarz¹dy przedsiêbiorstw i zak³adów pracy oraz cz³onków europejskiej rady zak³adowej.
1. Zasad¹ jest, ¿e europejska rada zak³adowa dzia³a na posiedzeniach,
czyli spotkaniach, na które zaproszeni zostaj¹ wszyscy jej cz³onkowie.
Posiedzenie organizuje centralny zarz¹d z w³asnej inicjatywy lub na wniosek rady. Ustawa przewiduje dwa rodzaje takich posiedzeñ - zwyk³e
(art. 29) i nadzwyczajne (doraŸne - art. 30).
2. Posiedzenia zwyk³e powinny siê obywaæ co najmniej raz do roku.
Przedmiotem obrad s¹ informacje na temat sytuacji gospodarczej i perspektyw rozwoju przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw oraz wymiana opinii na ten temat. Zarz¹d centralny przygotowuje na spotkanie
sprawozdanie dotycz¹ce wymienionych spraw. Ustawa nie okreœla terminu przed³o¿enia cz³onkom ERZ tego sprawozdania. Postulowaæ wiêc
nale¿y, by by³ to termin umo¿liwiaj¹cy zapoznanie siê i analizê przedstawionych informacji, gdy¿ tylko wtedy mo¿liwe jest przeprowadzenie rzeczowego i odpowiedzialnego dialogu pomiêdzy centralnym zarz¹dem a
ERZ. Wydaje siê, i¿ mo¿na tu by³oby wykorzystaæ ust. 4 analizowanego
przepisu i wnioskowaæ, by wraz z zawiadomieniem o terminie spotkania
(co najmniej 14 dni wczeœniej) przes³aæ sprawozdanie maj¹ce byæ przedmiotem konsultacji.
3. Informacja o sytuacji gospodarczej i perspektywach rozwoju powinna dotyczyæ w szczególnoœci zagadnieñ, o których mowa w ust. 3
komentowanego artyku³u. Wyliczenie to ma charakter przyk³adowy. Przepis ten wskazuje przede wszystkim na kwestie odnosz¹ce siê ogólnej
kondycji przedsiêbiorstwa, jak i na zagadnienia bardziej szczegó³owe, takie
jak organizacja przedsiêbiorstwa (a wiêc zmiany jego struktury w postaci fuzji, zamykanie zak³adów lub zmiany ich lokalizacji), sprawy pracownicze (np. wprowadzanie nowych metod pracy, planowane ograniczenie
zatrudnienia), produkcyjne (nowe procesy produkcyjne, zmiany profilu
dzia³alnoœci) etc.
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Pamiêta jednak nale¿ , ¿e zgodnie z a t. 28 ustaw kompetencje
ERZ rozci¹gaj¹ siê tylko na kwestie o charakterze ponadgranicznym, a
wiêc takie, które dotycz¹ co najmniej dwóch pañstw. Wobec powy¿szego w sprawozdaniu przygotowanym przez centralny zarz¹d nie musz¹
byæ ujêty sprawy zamykaj¹ce siê w obrêbie tylko jednego kraju.
Jeœli chodzi o skutki niedope³nienia obowi¹zku przekazania inforacji i przeprowadzenia konsultacji to nale¿y wyró¿niæ tutaj dwie sfery.
Pierwsza z nich dotyczy sankcji osobistych (o charakterze karnym), jakie dotkn¹æ mog¹ osoby odpowiedzialne ze strony zarz¹du centralnego,
druga to p³aszczyzna skutecznoœci decyzji podjêtych wbrew wymogom
ustawy.
W odniesieniu do pierwszej sfery - patrz komentarz do art. 39 i 40
ustawy. Jeœli zaœ chodzi o ocenê skutków wadliwie podjêtych decyzji
(np. co do zmiany lokalizacji zak³adu bez powiadomienia i konsultacji z
ERZ) to zauwa¿yæ nale¿y, ¿e ustawa nie przewiduje tutaj ¿adnych mechanizmów weryfikacji czy wzruszania tych decyzji. Jest to istotny niedostatek regulacji, gdy¿ dyrektywa 94/45 co prawda pozostawi³a pañstwom cz³onkowskim swobodê w ustalaniu mechanizmów gwarantuj¹cych przestrzeganie jej postanowieñ, niemniej jednak ustanowi³a wyraŸny obowi¹zek zapewnienia ich skutecznoœci. Zgodnie z art. 11 dyrektywy ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie zapewnia, aby kierownictwo zak³adów pracy przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym i kierownictwo
przedsiêbiorstw wchodz¹cych w sk³ad grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu
wspólnotowym znajduj¹cych siê na jego terytorium oraz przedstawiciele
ich pracowników lub, w zale¿noœci od przypadku, ich pracownicy, wype³niali przewidziane przez niniejsz¹ dyrektywê obowi¹zki, niezale¿nie
od tego, czy centralne kierownictwo znajduje siê na terytorium Pañstwa
Cz³onkowskiego, czy poza nim. Pañstwa Cz³onkowskie zapewniaj¹ odpowiednie œrodki w przypadku nieprzestrzegania niniejszej dyrektywy;
w szczególnoœci zapewniaj¹ ustanowienie w³aœciwego administracyjnego lub s¹dowego trybu postêpowania, tak aby umo¿liwiæ egzekwowanie
obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszej dyrektywy.
W tym stanie rzeczy to ustawodawstwo krajowe okreœlaæ ma gwarancje przestrzegania postanowieñ dyrektywy i przepisów implementu4.
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Art. 30

j¹cej j¹ ustaw . T mczasem w Polsce sp aw z zak esu tzw. zbio owego prawa pracy nie nale¿¹ do w³aœciwoœci s¹dów powszechnych, chyba
¿e istnieje ku temu wyraŸna podstawa prawna. Stanowisko takie wyrazi³
S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu uchwa³y sk³adu 7 sêdziów S¹du najwy¿szego z dnia 23 maja 2001 r. (III ZP 17/00, OSNAP 23/01, poz. 684)
stwierdzaj¹c, ¿e w Kodeksie postêpowania cywilnego unormowano m.
in. postêpowanie s¹dowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa
pracy (a wiêc w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim
zwi¹zane, o ustalenie istnienia stosunku pracy, je¿eli ³¹cz¹cy strony stosunek prawny wbrew zawartej miêdzy nimi umowie ma cechy stosunku
pracy, o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy
odrêbnych przepisów stosuje siê przepisy prawa pracy oraz o odszkodowania dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów o œwiadczeniach z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Chodzi tu
wiêc o sprawy o roszczenia posiadaj¹ce naturê zobowi¹zaniow¹. Charakteru takiego nie maj¹ jednak z regu³y stosunki zachodz¹ce w obszarze zbiorowego prawa pracy. Za sankcje w³aœciwe dla zbiorowego prawa pracy S¹d Najwy¿szy uznaje w szczególnoœci te, które wynikaj¹ z
przepisów o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych.
Brak mo¿liwoœæ zaskar¿ania wadliwych decyzji znacznie os³abia
skutecznoœæ postanowieñ ustawy, stawiaj¹c pytanie co do prawid³owoœci implementacji dyrektywy 94/45.
5. O terminie posiedzenia zarz¹d centralny zawiadamia nie tylko cz³onków europejskiej rady zak³adowej, ale tak¿e wszystkie podleg³e mu zarz¹dy przedsiêbiorstw i zak³adów pracy.
Art. 30. 1. W przypadku wyst¹pienia nadzwyczajnych okolicznoœci maj¹cych istotny wp³yw na sytuacjê pracowników, w szczególnoœci w przypadku zwolnieñ grupowych, zmiany lokalizacji
przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy albo istotnej czêœci przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy, a tak¿e w przypadku zaprzestania dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy albo istotnej czê ci
przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy, zarz¹d centralny ma obowi¹zek zawiadomiæ o tym prezydium, a w przypadku jego niepowo³a137
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nia - europejsk¹ radê zak adow¹.
2. Na wniosek prezydium, a w przypadku jego niepowo³ania
na wniosek europejskiej rady zak³adowej, zarz¹d centralny lub
zarz¹d innego szczebla wskazany przez wnioskodawcê uprawniony do podejmowania samodzielnych decyzji ma obowi¹zek spotkaæ siê z prezydium albo z europejsk¹ rad¹ zak³adow¹ w celu
przedstawienia informacji lub odbycia konsultacji dotycz¹cych
spraw maj¹cych istotne znaczenie dla interesów pracowniczych.
Na spotkanie zarz¹d centralny lub zarz¹d innego szczebla przygotowuje sprawozdanie.
3. W spotkaniu, o którym mowa w ust. 2, organizowanym z
udzia³em prezydium, mog¹ uczestniczyæ cz³onkowie europejskiej
rady zak³adowej wy³onieni z przedsiêbiorstw lub zak³adów pracy,
których bezpoœrednio dotycz¹ sprawy bêd¹ce przedmiotem informacji lub konsultacji.
4. Spotkanie odbywa siê w mo¿liwie najkrótszym terminie.
Prezydium lub europejska rada zak³adowa mo¿e przedstawiæ swoj¹
opiniê na temat sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, na koñcu
spotkania lub w terminie 14 dni po jego zakoñczeniu. Opinia powinna byæ rozpatrzona przez zarz¹d w³aœciwego szczebla przed
podjêciem decyzji, której opinia dotyczy.
1. Oprócz posiedzeñ zwyk³ych, na których omawia siê sytuacjê gospodarcz¹ i perspektywy przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o
zasiêgu wspólnotowym, mog¹ wyst¹piæ okolicznoœci nadzwyczajne uzasadniaj¹ce podjêcie dzia³añ doraŸnych. Chodzi tu w szczególnoœci o planowane zwolnienia grupowe, ca³kowit¹ lub czêœciow¹ zmianê lokalizacji
albo zaprzestanie dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa lub zak³adu, a wiêc zdarzenia maj¹ce istotny wp³yw na sytuacjê pracowników. W tych przypadkach zarz¹d centralny jest obowi¹zany zawiadomiæ prezydium ERZ (a
jeœli nie powo³ano prezydium - ca³¹ radê) o wskazanych okolicznoœciach.
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e co do zasady kompetencje ERZ rozci¹gaj¹ siê tylko na kwestie o charakterze ponadgranicznym, a wiêc takie,
które dotycz¹ co najmniej dwóch pañstw. Oznacza to, ¿e zarz¹d centralny bêdzie zobowi¹zany do zawiadomienia ERZ o koniecznoœci zwolnieñ
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g upow ch, zmianie lokalizacji cz zap zestania dzia³alnoœci danego p zedsiêbiorstwa lub zak³adu, jeœli zdarzenia te bêd¹ mia³y swój wymiar ponadgraniczny (np. przeniesienie zak³adu czy produkcji do innego pañstwa, dokonanie wyboru zak³adu do likwidacji spoœród zak³adów zlokalizowanych w ró¿nych w pañstwach etc.).
2. Po uzyskaniu stosownych informacji prezydium (a jeœli nie powo³ano prezydium - ERZ) mo¿e wnioskowaæ o wyznaczenie spotkania. Zg³oszenie takiego wniosku obliguje centralny zarz¹d do zorganizowania spotkania lub te¿ wyznaczenia zarz¹du innego szczebla (uprawnionego do
samodzielnego podejmowania decyzji) do spotkania siê z prezydium lub
ERZ. Celem tego spotkania jest przedstawienie szczegó³owych informacji na temat zamierzonych dzia³añ oraz odbycie konsultacji. Podmiot
organizuj¹cy spotkanie przygotowuje sprawozdanie.
W spotkaniu z prezydium mog¹ uczestniczyæ cz³onkowie ERZ z
pañstw, których bezpoœrednio dotycz¹ omawiane sprawy. Jak widaæ owo
doraŸne spotkanie mo¿e przybraæ postaæ posiedzenia prezydium rady
(tak¿e w sk³adzie poszerzonym o wybranych cz³onków), jak i posiedzenia ca³ej rady (jeœli nie powo³ano prezydium).
3. Spotkanie doraŸne odbywa siê w mo¿liwie najkrótszym terminie.
Nale¿y jednak zapewniæ, by uczestnicy spotkania ze strony ERZ mieli
czas na zapoznanie siê i przeanalizowanie przygotowanego sprawozdania. Przeprowadzenie konsultacji mo¿e mieæ miejsce na posiedzeniu lub
póŸniej w terminie 14 dni po jego zakoñczeniu. Opinia powinna byæ rozpatrzona przez zarz¹d w³aœciwego szczebla przed podjêciem decyzji, której opinia dotyczy. Nie oznacza to zwi¹zania zarz¹du wnioskami zawartymi w opinii, lecz jedynie wymóg zapoznania siê z nimi. W praktyce
sprowadza siê to do konstatacji, i¿ decyzje w sprawach objêtych opini¹
nie mog¹ byæ podjête przed przed³o¿eniem opinii zarz¹dowi.
Co do konsekwencji prawnych naruszenia przez zarz¹d obowi¹zku
przekazania informacji i przeprowadzenia konsultacji patrz komentarz do
art. 29 i 39 ustawy.
Art. 31. Europejska rada zak³adowa lub prezydium mo¿e
poprzedziæ ka¿de spotkanie z zarz¹dem centralnym posiedzeniem
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bez jego udzia u. W posiedzeniu prezydium mog¹ uczestniczyæ
cz³onkowie europejskiej rady zak³adowej, o których mowa w ar .
30 ust. 3.
Ka¿de posiedzenie ERZ mo¿e byæ poprzedzone spotkaniem wstêpnym
tylko we w³asnym gronie, a wiêc bez udzia³u przedstawicieli centralnego
zarz¹du. Spotkanie wstêpne mo¿e obejmowaæ wszystkich cz³onków EZR,
tylko cz³onków prezydium lub cz³onków prezydium i niektórych cz³onków ERZ nie wchodz¹cych w sk³ad prezydium. Decyzja w sprawie zorganizowania spotkania wstêpnego i jego sk³adu nale¿y do prezydium b¹dŸ
do przewodnicz¹cego rady (chyba ¿e regulamin wewnêtrzny przewiduje
inaczej).
Art. 32. Cz³onkowie europejskiej rady zak³adowej informuj¹
przedstawicieli pracowników zatrudnionych w przedsiêbiors wach
lub grupach przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, a w przypadku ich braku - samych pracowników, o treœci informacji i wynikach konsultacji uzyskanych zgodnie z przepisami niniejszego
rozdzia³u.
1. Podmiotem prawa do informacji s¹ pracownicy zatrudnieni w przedsiêbiorstwie lub grupie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym. Celem
ustanowienia europejskich rad zak³adowych (b¹dŸ alternatywnych syste ów informowania) jest przede wszystkim stworzenie mechanizmu,
dziêki któremu pracownicy mieliby zagwarantowany dostêp do informacji w sprawach ich dotycz¹cych. ERZ jest wiêc w tym zakresie podmiote poœrednicz¹cym miêdzy centralnym zarz¹dem a za³ogami poszczególnych zak³adów zlokalizowanych w ró¿nych pañstwach. Owo poœredniczenie polega zarówno na wykonywaniu kompetencji do uzyskiwania
informacji, jak i wyra¿ania opinii w imieniu spo³ecznoœci pracowniczej.
W takim razie prawo pracowników do informacji nie by³oby pe³ne bez
zapewnienia im mo¿liwoœci zapoznawania siê z wiadomoœciami pozyskanymi przez ERZ. St¹d ustawodawca na³o¿y³ na cz³onków ERZ obowi¹zek przekazywania uzyskanych informacji za³ogom zak³adów pracy.
Natomiast kwestie zwi¹zane z reprezentacj¹ pracowników i wyra¿aniem w ich imieniu opinii zapewniaj¹ mechanizmy wy³aniania cz³on140
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ków EZR w sposób demok at czn . T lko w ten sposób zagwa antowa mo¿na reprezentatywnoœ ERZ i uzasadnia jej legitymacjê do
wypowiadania siê w imieniu za³óg zak³adów pracy.
2. W pierwszym rzêdzie cz³onkowie ERZ informuj¹ przedstawicieli
pracowników, o ile tacy dzia³aj¹. W warunkach polskich przedstawicielami pracowników s¹ zak³adowe (miêdzyzak³adowe) organizacje zwi¹zkowe. Dopiero w braku takich organizacji nale¿y poinformowaæ samych
pracowników. Obowi¹zek powy¿szy nie musi byæ realizowany w wymiarze indywidualnym, tzn. jako udzielanie informacji ka¿demu z zatrudnionych z osobna; wystarczy przekazanie wymaganych wiadomoœci w
sposób przyjêty na terenie danego zak³adu, umo¿liwiaj¹cy zapoznanie siê
z nimi wszystkim zatrudnionym w tym zak³adzie pracownikom.
3. Przedmiotem omawianego obowi¹zku s¹ zarówno uzyskane od centralnego zarz¹du informacje, jak równie¿ wyniki przeprowadzonych konsultacji. Chodzi tu przede wszystkim o treœæ stanowiska ERZ w okreœlonych kwestiach oraz ewentualne stanowisko centralne zarz¹du.
Art. 33. Europejska rada zak³adowa lub prezydium mog¹
korzystaæ z pomocy wybranych przez siebie ekspertów, je¿eli jes
to konieczne do wype³niania ich zadañ.
Kwestia korzystania z pomocy osób posiadaj¹cych specjalistyczn¹
wiedzê zale¿y od swobodnej decyzji rady lub jej prezydium. Nale¿y
tylko zauwa¿yæ, ¿e koszty z tym zwi¹zane s¹ pokrywane z bud¿etu rady,
chyba ¿e w drodze porozumienia z centralnym zarz¹dem postanowiono
inaczej.
Art. 34. 1. Koszty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ europejskiej rady
zak³adowej, w szczególnoœci koszty organizacji zebrañ, zakwa erowania, wy¿ywienia i przejazdów cz³onków, t³umaczeñ oraz niezbêdnych szkoleñ, ponosi zarz¹d centralny, chyba ¿e zarz¹d centralny i europejska rada zak³adowa postanowi¹ inaczej.
2. Zarz¹d centralny ustala, w porozumieniu z europejsk¹ rad¹
zak³adow¹, coroczny bud¿et rady. W przypadku gdy bud¿e nie
zostanie uzgodniony w terminie do koñca roku kalendarzowego
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poprzedzaj¹cego dany rok bud¿etowy, zarz¹d centralny ustala go
samodzielnie, z tym ¿e powinien przeznaczyæ na dzia³anie rady co
najmniej kwotê wynikaj¹c¹ z pomno¿enia liczby cz³onków rady
przez wysokoœæ trzykrotnego przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia z ostatniego kwarta³u roku poprzedzaj¹cego dany rok
kalendarzowy, og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu S atystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
1. Zasad¹ jest, ¿e koszty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ ERZ ponosi centralny zarz¹d. Od zasady tej mo¿na odst¹piæ zawieraj¹c stosowne porozu ienie. Porozumienie takie jest zawierane pomiêdzy centralnym zarz¹dem a ERZ, mo¿e ono mieæ charakter ogólny i nieograniczony czasowo lub te¿ regulowaæ okreœlone zagadnienie w sposób incydentalny (ad
hoc). Porozumienie mo¿e niektóre koszty wy³¹czaæ spod obowi¹zku ich
pokrywania, ale mo¿e te¿ dzia³aæ w druga stronê i zapewniaæ ERZ zakres finansowania pewnych rodzajów dzia³alnoœci, które nie s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z jej dzia³alnoœci¹.
2. W ust. 2 komentowanego artyku³u przewiduje siê obowi¹zek zapewnienia ERZ bud¿etu w minimalnej wysokoœci wynikaj¹cej z pomno¿enia liczby cz³onków rady przez trzykrotnoœæ przeciêtego miesiêcznego
wynagrodzenia z ostatniego kwarta³u roku poprzedniego. Wynagrodzenie to jest og³aszane przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w
„Monitorze Polskim” (mo¿na je znaleŸæ tak¿e na stronie www.stat.gov.pl
oraz w niektórych czasopismach i gazetach codziennych). Wysokoœæ
bud¿etu ustala siê w porozumieniu ERZ i centralnego zarz¹du.
Treœæ art. 34 ust. 2 ustawy nie pozostawia w¹tpliwoœci, ¿e to w³aœnie ze œrodków pieniê¿nych sk³adaj¹cych siê na bud¿et ERZ pokrywa
siê koszty dzia³alnoœci rady. Nie s¹ to wiêc œrodki dodatkowe dla rady,
którymi mo¿e ona swobodnie dysponowaæ. Bud¿et rady powinien byæ
skalkulowany w sposób umo¿liwiaj¹cy nale¿yte wype³nianie jej zadañ.
W razie potrzeby powinien byæ uzupe³niony. Nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, ¿e centralny zarz¹d nie mo¿e uchyliæ siê od sfinansowania kosz-
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tów niezbêdn ch dla p awid³owego spe³niania sw ch funkcji p zez ERZ,
nawet w przypadku wyczerpania przyznanych œrodków.
3. Wyliczenie kosztów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ ERZ ma charakter przyk³adowy. Obok nich wskazaæ tu mo¿na inne koszty obiektywnie pozostaj¹ce w zwi¹zku z funkcjonowaniem rady (np. koszty
dystrybucji do pracowników informacji uzyskanych od centralnego
zarz¹du), a nawet koszty nie zwi¹zane bezpoœrednio z dzia³alnoœci¹
rady wymienione w porozumieniu zawartym przez radê z centralnym
zarz¹dem.
4. Sposób dysponowania œrodkami sk³adaj¹cymi siê na bud¿et rady
nie zosta³ okreœlony. Nie wskazano przy tym koniecznoœci wyodrêbnienia jakiegoœ specjalnego rachunku, na którym by³yby one gromadzone.
Dlatego kwestie te powinny byæ uzgodnione w porozumieniu zawartym
przez radê z centralnym zarz¹dem, w braku zaœ takiego uzgodnienia centralny zarz¹d bêdzie pokrywaæ zg³aszane wydatki na bie¿¹co. W tej
ostatniej sytuacji w razie zaistnienia sporu co do obowi¹zku pokrycia
konkretnego wydatku ostateczna decyzja nale¿eæ bêdzie do centralnego
zarz¹du. ERZ mo¿e natomiast w takim przypadku zarzucaæ utrudnianie
dzia³ania rady (patrz komentarz do art. 39 ustawy).
Art. 35. 1. Europejska rada zak³adowa po up³ywie 4 la od
dnia ukonstytuowania siê rozwa¿y, czy rozpocznie z zarz¹dem centralnym negocjacje w celu zawarcia porozumienia, o którym mowa
w rozdziale 3. Europejska rada zak³adowa wyra¿a swoje s anowisko w formie uchwa³y.
2. W przypadku podjêcia uchwa³y o rozpoczêciu negocjacji
europejskiej radzie zak³adowej przys³uguj¹ prawa i obowi¹zki specjalnego zespo³u negocjacyjnego.
1. W art. 35 ustawy wyra¿ono zasadê prymatu dialogu spo³ecznego w
zakresie stanowienia w przedsiêbiorstwach lub grupach przedsiêbiorstw
o zasiêgu wspólnotowym systemów informacyjno-konsultacyjnych. Po
up³ywie czterech lat od dnia ukonstytuowania siê ERZ rozwa¿y czy nie
podj¹æ negocjacji z centralnym zarz¹dem w celu zawarcia porozumienia
w sprawie ustanowienia systemu informacyjno-konsultacyjnego. Zawar143
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cie takiego po ozumienia oznacza bêdzie zast¹pienie funkcjonowania
europejskiej rady zak³adowej dzia³aj¹cej wedle zasad ustawowych inny rozwi¹zaniem. Decyzja w sprawie rozpoczêcia negocjacji (zg³oszenie inicjatywy) nale¿y do ERZ. Z uwagi na czteroletni¹ kadencjê rady z
regu³y z inicjatyw¹ rozpoczêcia negocjacji wystêpowaæ bêdzie rada wybrana na now¹ kadencjê. Rozwi¹zanie takie nale¿y oceniæ negatywnie,
gdy¿ w przypadku zawarcia porozumienia i utworzenia nowego systemu
informacyjno-konsultacyjnego zakoñczy siê kadencja nowo wybranych
cz³onków ERZ.
2. Komentowany przepis ma w czêœci charakter przejœciowy, gdy¿
„konserwuje” on ustawowy system informacyjno-konsultacyjny oparty
na formule europejskiej rady zak³adowej w okresie pierwszych 4 lat jej
funkcjonowania. W okresie tym nie jest mo¿liwe rozpoczêcie negocjacji
nad nowym systemem. Natomiast po up³ywie wskazanego terminu zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 17 i 18 ustawy, a wobec
tego tak¿e zg³oszenie stosownej inicjatywy, mo¿liwe jest w ka¿dym czasie. Wyst¹pienie z inicjatyw¹ le¿y w gestii wy³¹cznie ERZ.
3. Z dniem zg³oszenia inicjatywy zawarcia porozumienia ERZ wstêpuje w rolê specjalnego zespo³u negocjacyjnego. Jest to rola dodatkowa,
gdy¿ niezale¿nie od tego rada wype³nia w dalszym ci¹gu zadania, do
których zosta³a powo³ana.
4. Do ERZ dzia³aj¹cej jako specjalny zespó³ negocjacyjny stosuje siê
przepisy rozdzia³u 2 ustawy, za wyj¹tkiem postanowieñ dotycz¹cych
wy³aniania zespo³u (art. 7-13 ustawy). Oznacza to, i¿ w terminie 30 dni
od zg³oszenia inicjatywy zarz¹d centralny zwo³uje zebranie. Koszty dodatkowe wynikaj¹ce z nowych zadañ powinny byæ - w razie takiej potrzeby - pokryte przez centralny zarz¹d niezale¿nie od uchwalonego
wczeœniej bud¿etu rady.
5. Co do zasady specjalny zespó³ negocjacyjny podejmuje uchwa³y
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów (art. 16 ustawy). W przypadku równej liczby g³osów decyduje g³os cz³onków z pañstwa cz³onkowskiego o najwiêkszej liczbie zatrudnionych pracowników.
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6. W w niku negocjacji pomiêdz cent aln m za z¹dem a ERZ dzia³aj¹c¹ w roli specjalnego zespo³u negocjacyjnego mo¿e dojœ do zawarcia porozumienia w sprawie ustanowienia nowej formu³y informacji i
konsultacji lub te¿ modyfikacji istniej¹cych zasad. Natomiast w przypadku braku konsensusu dotychczasowy system dzia³a nadal.
7. Nale¿y przyj¹æ, ¿e tak¿e w opisywanej sytuacji mo¿e dojœæ do podjêcia decyzji o rezygnacji z dalszych negocjacji. Decyzja w tej sprawia
zapada w drodze uchwa³y podjêtej wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów, o czym nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ centralny zarz¹d. Wydaje siê, i¿ w takiej
sytuacji nale¿y stosowaæ art. 16 ust. 3 ustawy, który stanowi, ¿e nowy
wniosek o powo³anie specjalnego zespo³u negocjacyjnego mo¿na z³o¿yæ
nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 2 lat od podjêcia uchwa³y (chyba ¿e zarz¹d
centralny i specjalny zespó³ negocjacyjny ustal¹ krótszy termin). Mo¿na
wiêc przyj¹æ, ¿e analogiczne regu³y bêdê mia³y zastosowanie w odniesieniu do inicjatywy zawarcia porozumienia, o jakiej mowa w art. 35
ustawy.
Nie jest natomiast przes¹dzone, czy ERZ i centralny zarz¹d mog¹
w drodze porozumienia zrezygnowaæ w ogóle z funkcjonowania systemu informacyjno-konsultacyjnego. Wydaje siê, i¿ taka mo¿liwoœæ nie jest
zakazana przez dyrektywê i ustawê, aczkolwiek w literaturze podnosi
siê, i¿ prawa pracowników nie powinny byæ wbrew ich woli zawieszane
przez reprezentuj¹cych ich przedstawicieli (S. Koczur, P. Korus: Dialog
spo³eczny..., s. 103).

Rozdzia³ 5
Zakaz ujawniania informacji
stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa
Art. 36. 1. Cz³onkowie specjalnego zespo³u negocjacyjnego,
europejskiej rady zak³adowej, a tak¿e przedstawiciele reprezentuj¹cy pracowników zgodnie z porozumieniem zawartym na podstawie art. 18 oraz eksperci i t³umacze s¹ obowi¹zani do nieujawniania uzyskanych w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹ informacji s ano145
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wi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstw, co do których zarz¹d cen ralny zastrzeg³ obowi¹zek zachowania ich poufnoœci. Obowi¹zek nieujawniania uzyskanych informacji trwa równie¿ po zaprzes aniu
pe³nienia funkcji, chyba ¿e zarz¹d centralny inaczej okreœli³ okres
zwi¹zania tajemnic¹.
2. Zarz¹d centralny w szczególnie uzasadnionych przypadkach
mo¿e nie udostêpniæ przedstawicielom pracowników informacji,
których ujawnienie mog³oby, wed³ug obiektywnych kryteriów,
powa¿nie zak³óciæ dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw, których do ycz¹,
albo naraziæ je na znaczn¹ szkodê.
3. W przypadku uznania, ¿e zastrze¿enie poufnoœci informacji lub ich nieudostêpnienie jest niezgodne z przepisami ust. 1 lub
2, specjalny zespó³ negocjacyjny, europejska rada zak³adowa oraz
przedstawiciele reprezentuj¹cy pracowników zgodnie z porozumieniem zawartym na podstawie art. 18, mog¹ wyst¹piæ do s¹du
rejonowego - s¹du gospodarczego z wnioskiem o zwolnienie z
obowi¹zku zachowania poufnoœci informacji lub o nakazanie udostêpnienia informacji.
4. W sprawach, o których mowa w ust. 3, stosuje siê odpowiednio przepisy Kodeksu postêpowania cywilnego o rozpoznawaniu spraw z zakresu przepisów o przedsiêbiorstwach pañs wowych i o samorz¹dzie za³ogi przedsiêbiorstwa pañstwowego, z
wy³¹czeniem art. 6911 § 2 i art. 6917. Zdolnoœæ s¹dow¹ w ych
sprawach maj¹: specjalny zespó³ negocjacyjny, europejska rada
zak³adowa, przedstawiciele reprezentuj¹cy pracowników zgodnie
z porozumieniem zawartym na podstawie art. 18 oraz zarz¹d centralny.
5. S¹d, na wniosek zarz¹du centralnego lub z urzêdu, mo¿e,
w drodze postanowienia, w niezbêdnym zakresie ograniczyæ prawo wgl¹du do materia³u dowodowego za³¹czonego przez zarz¹d
centralny do akt sprawy w toku postêpowania s¹dowego, je¿eli
udostêpnienie tego materia³u grozi³oby ujawnieniem tajemnicy
przedsiêbiorstwa lub innych tajemnic podlegaj¹cych ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych. Na postanowienie s¹du ograni146
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czaj¹ce prawo wgl¹du do materia u dowodowego za¿alenie nie przys³uguje.
6. Przepisy ust. 1-5 nie naruszaj¹ przepisów o ochronie ajemnicy okreœlonych w przepisach odrêbnych.
1. Pe³nienie funkcji cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onka ERZ, przedstawiciela pracowników powo³anego na podstawie porozumienia z zarz¹dem centralnym, eksperta czy t³umacza wi¹¿e siê z dostêpem do informacji dotycz¹cych sytuacji gospodarczej i perspektyw
rozwoju przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym. Wœród szczegó³owych informacji przekazywanych przez zarz¹d
centralny mog¹ znaleŸæ siê takie, których ujawnienie mo¿e naraziæ przedsiêbiorstwo lub grupê przedsiêbiorstw na szkodê. W celu ochrony interesów gospodarczych tych podmiotów art. 36 ustawy o ERZ formu³uje
zakaz ujawniania informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa,
co do których zarz¹d centralny zastrzeg³ obowi¹zek zachowania ich poufnoœci. Regulacja ta jest wyrazem realizacji wymogu zapewnienia
poufnoœci przekazywanych informacji zawartego w artykule 8 dyrektywy 94/45.
2. Zakaz ujawniania informacji uzyskanych w zwi¹zku z pe³nieniem
funkcji cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onka ERZ, przedstawiciela pracowników, eksperta lub t³umacza nie ma charakteru absolutnego. Nie dotyczy on bowiem wszelkich informacji o sytuacji gospodarczej i perspektywach rozwoju przedsiêbiorstwa. Taki wniosek uzasadnia brzmienie art. 32 ustawy o ERZ, który upowa¿nia cz³onków europejskiej rady zak³adowej do informowania przedstawicieli pracowników
zatrudnionych w przedsiêbiorstwach lub grupach przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, a w przypadku ich braku - samych pracowników o
treœci informacji oraz o wynikach konsultacji uzyskanych zgodnie z przepisami rozdzia³u 4 ustawy o ERZ. Obowi¹zek zachowania poufnoœci
dotyczy danych, które spe³niaj¹ dwa warunki: 1) s¹ objête tajemnic¹
przedsiêbiorstwa, 2) pracodawca zastrzeg³ obowi¹zek zachowania ich
poufnoœci. Ustawa o ERZ nie definiuje pojêcia tajemnicy przedsiêbiorstwa. Znajduje w tym przypadku zastosowanie art. 11 ust. 4 ustawy z
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dnia 16 kwietnia 1993 . o zwalczaniu nieuczciwej konku encji (tj. Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póŸn. zm.), zgodnie z którym przez tajemnicê przedsiêbiorstwa rozumie siê nieujawnione do wiadomoœci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiêbiorstwa lub inne informacje posiadaj¹ce wartoœæ gospodarcz¹, co do których przedsiêbiorca podj¹³ niezbêdne dzia³ania w celu zachowania ich
poufnoœci. Pos³u¿enie siê przez ustawodawcê w art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sformu³owaniem „inne informacje
posiadaj¹ce wartoœæ gospodarcz¹” prowadzi do wniosku, ¿e zakres informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa wymaga szerokiej
interpretacji. Pojêciem tym obejmuje siê przyk³adowo patentowane i niepatentowalne wynalazki, plany techniczne, wzory u¿ytkowe lub zdobnicze, plany techniczne, sposoby zbierania informacji, listy klientów, metody kontroli jakoœci towarów i us³ug, sposoby marketingu, organizacji pracy, informacje przydatne w pracy naukowo-badawczej i rozwojowej,
know-how, wyniki prób i badañ, tak¿e te, które nie nadaj¹ siê do praktycznego wykorzystania, przedmioty w³asnoœci intelektualnej chronione
przepisami prawa autorskiego np. prawo do programu komputerowego
stworzonego przez pracownika (por. J. Borowicz Przestrzeganie tajemnicy pracodawcy a inne pracownicze obowi¹zki przestrzegania
tajemnicy - zagadnienia pojêciowe PiZS Nr 10/1998 r. s. 4 oraz podana tam literatura).
3. Tajemnic¹ przedsiêbiorstwa objête s¹ informacje nieujawnione do
wiadomoœci publicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. o
dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1098, z póŸn. zm.)
informacjê publiczn¹ stanowi ka¿da informacja o sprawach publicznych.
Podlega ona udostêpnieniu na zasadach i w trybie okreœlonych w ustawie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy obowi¹zek udostêpniania informacji publicznej spoczywa na w³adzach publicznych oraz innych podmiotach wykonuj¹cych zadania publiczne, w szczególnoœci: 1) organach w³adzy publicznej, 2) organach samorz¹dów gospodarczych i zawodowych,
3) podmiotach reprezentuj¹cych zgodnie z odrêbnymi przepisami Skarb
Pañstwa, 4) podmiotach reprezentuj¹cych pañstwowe osoby prawne albo
osoby prawne samorz¹du terytorialnego oraz podmiotach reprezentuj¹148
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c ch inne pañstwowe jednostki o ganizac jne albo jednostki o ganizacyjne samorz¹du terytorialnego, 5) podmiotach reprezentuj¹cych inne
osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonuj¹ zadania publiczne lub
dysponuj¹ maj¹tkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb
Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego lub samorz¹du gospodarczego albo zawodowego maj¹ pozycjê dominuj¹c¹ w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, 6) organizacjach zwi¹zkowe
i pracodawców reprezentatywnych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo³ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z
póŸn. zm.), 7) partiach politycznych.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o dostêpie do informacji publicznej
udostêpnieniu podlega w szczególnoœci informacja publiczna o: 1) polityce wewnêtrznej i zagranicznej, w tym o: a) zamierzeniach dzia³añ w³adzy ustawodawczej oraz wykonawczej, b) projektowaniu aktów normatywnych, c) programach w zakresie realizacji zadañ publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadañ, 2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: a) statusie prawnym
lub formie prawnej, b) organizacji, c) przedmiocie dzia³alnoœci i kompetencjach, d) organach i osobach sprawuj¹cych w nich funkcje i ich kompetencjach, e) strukturze w³asnoœciowej podmiotów, o których mowa w
art. 4 ust. 1 pkt 3-5, f) maj¹tku, którym dysponuj¹, 3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: a) trybie
dzia³ania w³adz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, b) trybie
dzia³ania pañstwowych osób prawnych i osób prawnych samorz¹du terytorialnego w zakresie wykonywania zadañ publicznych i ich dzia³alnoœci w ramach gospodarki bud¿etowej i pozabud¿etowej, c) sposobach
stanowienia aktów publicznoprawnych, d) sposobach przyjmowania i
za³atwiania spraw, e) stanie przyjmowanych spraw, kolejnoœci ich za³atwiania lub rozstrzygania, f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostêpniania danych w nich zawartych, g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska,
w zakresie okreœlonym w przepisach odrêbnych, h) konkursie na wy¿sze
stanowisko w s³u¿bie cywilnej, w zakresie okreœlonym w przepisach od149
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êbn ch, 4) dan ch publiczn ch, w t m: a) t eœ i posta dokumentów
urzêdowych, w szczególnoœci treœ aktów administracyjnych i innych
rozstrzygniêæ oraz dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wyst¹pienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów j¹ przeprowadzaj¹cych, b) stanowiska w sprawach publicznych zajête przez organy w³adzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, c) treœæ innych wyst¹pieñ i ocen dokonywanych
przez organy w³adzy publicznej, d) informacja o stanie pañstwa, samorz¹dów i ich jednostek organizacyjnych, 5) maj¹tku publicznym, w tym o:
a) aj¹tku Skarbu Pañstwa i pañstwowych osób prawnych, b) innych
prawach maj¹tkowych przys³uguj¹cych pañstwu i jego d³ugach, c) maj¹tku jednostek samorz¹du terytorialnego oraz samorz¹dów zawodowych
i gospodarczych oraz maj¹tku osób prawnych samorz¹du terytorialnego,
a tak¿e kas chorych, d) maj¹tku podmiotów, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 5, pochodz¹cym z zadysponowania maj¹tkiem, o którym mowa
w lit. a)-c), oraz po¿ytkach z tego maj¹tku i jego obci¹¿eniach, e) dochodach i stratach spó³ek handlowych, w których podmioty, o których mowa
w lit. a)-c), maj¹ pozycjê dominuj¹c¹ w rozumieniu przepisów Kodeksu
spó³ek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat, f) d³ugu publicznym, g) pomocy publicznej, h) ciê¿arach
publicznych.
4. Za tajemnicê przedsiêbiorstwa mo¿na uznaæ jedynie informacje maj¹ce wartoœæ gospodarcz¹. Zakres informacji objêtych tajemnic¹ przedsiêbiorstwa jest wê¿szy ani¿eli zakres przedmiotowy ochrony tajemnicy
pracodawcy w rozumieniu art. 100 § 2 pkt 4 k.p. Tajemnic¹ pracodawcy
objête s¹ wszelkie informacje, których ujawnienie przez pracownika
og³oby naraziæ pracodawcê na szkodê, a nie tylko informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiêbiorstwa lub inne posiadaj¹ce
wartoœæ gospodarcz¹.
5. Warunkiem powstania obowi¹zku nieujawniania uzyskanych w
zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹ informacji jest zastrze¿enie przez zarz¹d centralny obowi¹zku zachowania ich poufnoœci. Ustawodawca formu³uj¹c
zakaz ujawniania informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa
150
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nie w maga od za z¹du cent alnego zast zegania poufnoœci w d odze
umowy z cz³onkiem specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onkiem ERZ,
przedstawicielem reprezentuj¹cym pracowników oraz ekspertem i t³umaczem. Zakaz taki obowi¹zuje bowiem z mocy prawa. Warunek zastrze¿enia obowi¹zku zachowania poufnoœci informacji nale¿y rozumieæ
raczej jako spoczywaj¹cy na pracodawcy dodatkowy ciê¿ar podjêcia
odpowiednich dzia³añ organizacyjnych i porz¹dkowych w celu utrzymania danej wiadomoœci w tajemnicy oraz warunek poinformowania osoby
o poufnym charakterze wiedzy, techniki, urz¹dzenia (T. Kuczyñski Nieuczciwa konkurencja jako kategoria prawa pracy, Przegl¹d S¹dowy, Nr 1 z 1994 r.). Warunek ten nale¿y uznaæ za spe³niony w przypadku, gdy informacja objêta tajemnic¹ przedsiêbiorstwa zosta³a opatrzona
klauzul¹ „poufne” lub „zastrze¿one”. W zakresie tym mo¿e mieæ odpowiednie zastosowanie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631) oraz
przepisy rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 paŸdziernika
2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materia³ów, umieszczania na nich
klauzul tajnoœci, a tak¿e zmiany nadanej klauzuli tajnoœci (Dz. U. Nr 205,
poz. 1696).
6. Cz³onkowie specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onkowie ERZ,
przedstawiciele reprezentuj¹cy pracowników oraz eksperci i t³umacze
nie s¹ objête generalnym zakazem ujawniania wszelkich informacji uzyskanych w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹. Taki obowi¹zek obejmuje jedynie
dane stanowi¹ce tajemnicê przedsiêbiorstw, pod warunkiem, ¿e zarz¹d
centralny udostêpniaj¹c informacje dokona³ zastrze¿enia ich poufnoœci.
Oceny, czy dana informacja jest objêta tajemnic¹ przedsiêbiorstwa oraz
czy nale¿y dokonaæ jej stosownego zastrze¿enia dokonuje zarz¹d centralny. Jest ona dokonywana w oparciu o nieostre kryterium „gospodarczej wartoœci udostêpnianych informacji”. Przy kwalifikowaniu poufnoœci informacji zarz¹d centralny powinien jednak stosowaæ obiektywn¹
miarê, a nie opieraæ siê na subiektywnym przekonaniu, ¿e okreœlona informacja posiada wartoœæ gospodarcz¹. Odmienny wniosek umo¿liwia³by zarz¹dowi rozszerzanie zakresu ochrony informacji na ma³o istotne
dane nie maj¹ce znaczenia dla pozycji rynkowej przedsiêbiorstwa. Za
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pow ¿sz m wnioskiem p zemawia ównie¿ t eœ a t. 36 ust. 3 ustaw o
ERZ, który w razie uznania, ¿e zastrze¿enie poufnoœci informacji jest
niezgodne z art. 36 ust. 1 tej ustawy daje specjalnemu zespo³owi negocjacyjnemu, ERZ oraz przedstawicielom reprezentuj¹cym pracowników
o¿liwoœæ wyst¹pienia do s¹du rejonowego - s¹du gospodarczego z
wnioskiem o zwolnienie z obowi¹zku zachowania poufnoœci.
7. Art. 36 ust. 1 ustawy o ERZ okreœla równie¿ czas obowi¹zywania
zakazu ujawniania informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa.
Ochrona zastrze¿onych przez pracodawcê informacji obowi¹zuje przez
okres pe³nienia funkcji oraz po zaprzestaniu dzia³alnoœci w charakterze
cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onka ERZ, przedstawiciela reprezentuj¹cego pracowników, eksperta lub t³umacza. Poniewa¿
nie zosta³ wskazany przez ustawodawcê maksymalny okres obowi¹zywania poufnoœci informacji po zakoñczeniu pe³nienia funkcji przyj¹æ nale¿y, ¿e zakaz ujawniania tych informacji obowi¹zuje bezterminowo. Zarz¹d centralny mo¿e jednak odmiennie okreœliæ okres zwi¹zania
tajemnic¹.
Do wczeœniejszego ustania obowi¹zku zachowania poufnoœci mo¿e
prowadziæ równie¿ utrata przez informacje znamion danych objêtych taje nic¹ przedsiêbiorstwa. Powstaje pytanie czy w takim przypadku do
zwolnienia z obowi¹zku zachowania poufnoœci dochodzi z mocy prawa,
czy te¿ warunkiem dopuszczalnoœci ujawnienia informacji jest dopiero
wydanie przez s¹d rejonowy - s¹d gospodarczy odpowiedniego postanowienia w trybie art. w trybie art. 36 ust. 4 ustawy o ERZ. Art. 36 ust. 3
ustawy o ERZ przyznaje kompetencjê do wyst¹pienia z wnioskiem do
s¹du jedynie specjalnemu zespo³owi negocjacyjnemu, ERZ oraz przedstawicielom pracowników. Zdolnoœci procesowej w tych sprawach nie
aj¹ natomiast ani eksperci i t³umacze ani osoby, które zaprzesta³y pe³nienia funkcji zwi¹zanych z dostêpem do informacji objêtych tajemnic¹
przedsiêbiorstwa. Przyj¹æ nale¿y, ¿e równie¿ te osoby s¹ zwolnione z
zakazu ujawniania informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa
dopiero po uzyskaniu stosownego postanowienia s¹du rejonowego - s¹du
gospodarczego. Zwolnienie takie mo¿e nast¹piæ w wyniku wszczêcia
postêpowania w tej sprawie przez podmiot wyposa¿ony w zdolnoœæ pro152
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cesow¹ na wniosek lub z inicjat w zainte esowanej osob . Za takim
wnioskiem przemawia koniecznoœ ochrony interesów gospodarczych
przedsiêbiorstwa.
8. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa, które zagra¿a lub narusza interes przedsiêbiorstwa mo¿e posiadaæ znamiona czynu nieuczciwej konkurencji skutkuj¹cego odpowiedzialnoœci¹ cywiln¹ sprawcy. Zgodnie z
art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiêbiorca, którego interes zosta³ zagro¿ony lub naruszony, mo¿e ¿¹daæ, je¿eli czyn nieuczciwej konkurencji by³ zawiniony: 1) zaniechania niedozwolonych dzia³añ, 2) usuniêcia skutków niedozwolonych dzia³añ, 3) z³o¿enia jednokrotnego lub
wielokrotnego oœwiadczenia odpowiedniej treœci i w odpowiedniej formie, 4) naprawienia wyrz¹dzonej szkody, na zasadach ogólnych, 5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyœci, na zasadach ogólnych, 6)
zas¹dzenia odpowiedniej sumy pieniê¿nej na okreœlony cel spo³eczny
zwi¹zany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochron¹ dziedzictwa narodowego. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie stwarza odrêbnego re¿imu odpowiedzialnoœci materialnej za szkody wyrz¹dzone
czynem nieuczciwej konkurencji, lecz w art. 18 ust. 1 pkt 4 odsy³a do
zasad ogólnych. W przypadku, gdy wskutek ujawnienia informacji przez
cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onka ERZ lub przedstawiciela pracowników dosz³o do wyrz¹dzenia szkody przedsiêbiorstwu
sprawca poniesie odpowiedzialnoœæ materialn¹ na podstawie przepisów
Kodeksu cywilnego o odpowiedzialnoœci z tytu³u czynów niedozwolonych (tzw. odpowiedzialnoœæ deliktowa) - art. 415 i n. k.c. W omawianym zakresie nie znajd¹ natomiast zastosowania przepisy dzia³u pi¹tego
Kodeksu pracy o odpowiedzialnoœci materialnej pracowników, mimo ¿e
sprawca szkody pozostaje w stosunku pracy z pracodawc¹ wchodz¹cym w sk³ad poszkodowanego przedsiêbiorstwa. Poszkodowanym jest
w tym przypadku przedsiêbiorstwo, a nie pracodawca (warunek z art.
114 k.p.), a do wyrz¹dzenia szkody nie dochodzi w tym przypadku w
zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków pracowniczych (warunek z art.
120 § 1 k.p.). Przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialnoœci z
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t tu³u cz nów niedozwolon ch bêd¹ ównie¿ z egu³ podstaw¹ dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych przez przedsiêbiorstwo w przypadku, gdy sprawc¹ szkody jest osoba nie bêd¹ca pracownikiem zatrudnionym u pracodawcy wchodz¹cego w sk³ad przedsiêbiorstwa - ekspert,
t³u acz lub osoba, która zaprzesta³a pe³nienia funkcji cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onka ERZ lub przedstawiciela pracowników.
W przypadku ujawnienia informacji uzyskanych w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onka ERZ
lub przedstawiciela pracowników przez pracownika zatrudnionego w
zak³adzie pracy nale¿¹cym do przedsiêbiorstwa mog¹ znaleŸæ zastosowanie przepisy Kodeksu pracy okreœlaj¹ce negatywne konsekwencje
naruszenia obowi¹zków pracowniczych. Ujawnienie informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa bêdzie bowiem z regu³y równoznaczne z naruszeniem pracowniczych obowi¹zków dba³oœci o dobro zak³adu
pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mog³oby naraziæ pracodawcê na szkodê sformu³owanych w art. 100 § 1 pkt
4 k.p. W konkretnej sytuacji taki czyn mo¿e byæ uznany za przyczynê
uzasadniaj¹c¹ wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracownika lub rozwi¹zanie stosunku pracy bez
wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciê¿kiego naruszenia podstawowych obowi¹zków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.).
9. Najdalej id¹cy instrument ochrony interesów gospodarczych przedsiêbiorstwa stanowi prawo zarz¹du centralnego odmowy udostêpnienia
przedstawicielom pracowników informacji, przewidziane w art. 36 ust. 2
ustawy o ERZ. Zwrot „przedstawiciele pracowników” u¿yty zosta³ w
art. 36 ust. 2 ustawy o ERZ w szerokim znaczeniu obejmuj¹c swoim
zakresem wszelkie formy reprezentowania pracowników - cz³onkostwo
w specjalnym zespole negocjacyjnym, w ERZ oraz posiadanie statusu
przedstawiciela reprezentuj¹cego pracowników zgodnie z porozumieniem.
Art. 36 ust. 2 ustawy o ERZ przewiduje, ¿e odmowa udostêpnienia
przez zarz¹d centralny informacji jest dopuszczalna, je¿eli spe³nione s¹
ku ulatywnie dwie przes³anki: 1) zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, 2) ujawnienie informacji mog³oby, wed³ug obiektywnych kryte154
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iów, powa¿nie zak³óci dzia³alnoœ p zedsiêbio stw, któ ch dot cz¹, albo
narazi je na znaczn¹ szkodê. Zastosowanie tego instrumentu mo¿e mie
miejsce w wyj¹tkowych przypadkach, bowiem umo¿liwia on w pewnej
mierze odst¹pienie od stosowania przepisów ustawy o ERZ zobowi¹zuj¹cych zarz¹d centralny do przekazywania informacji oraz przeprowadzania konsultacji. Za szczególnie uzasadniony przypadek upowa¿niaj¹cy zarz¹d centralny do odmowy udostêpnienia wymaganych informacji
mo¿na zatem uznaæ jedynie tak¹ sytuacjê, w której gdy stanu zagro¿enia
interesów przedsiêbiorstw nie usuwa zastosowanie instrumentu przewidzianego w art. 36 ust. 1 ustawy o ERZ tj. zastrze¿enia poufnoœci informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa. Taka sytuacja mo¿e mieæ
miejsce np. wówczas, gdy cz³onkowie specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onkowie ERZ lub przedstawiciele pracowników ³ami¹ obowi¹zek nieujawniania zastrze¿onych przez zarz¹d centralny informacji. Drugim warunkiem zastosowania przez zarz¹d centralny odmowy udostêpnienia informacji jest istnienie tzw. normalnego zwi¹zku przyczynowego
pomiêdzy ujawnieniem okreœlonej informacji a powstaniem sytuacji powa¿nego zak³ócenia dzia³alnoœci przedsiêbiorstw, których dotycz¹ albo
nara¿enia ich na znaczn¹ szkodê. Przes³anka ta jest spe³niona wówczas,
gdy ujawnienie okreœlonej informacji przez pracodawcê zgodnie ze swoj¹ natur¹ prowadzi do wywo³ania skutku w postaci powa¿nego zak³ócenia dzia³alnoœci przedsiêbiorstw albo nara¿enia ich na znaczn¹ szkodê.
Zwi¹zek ten ocenia siê na podstawie obiektywnych kryteriów a ciê¿ar
wykazania przes³anek dopuszczalnoœci zastosowania art. 36 ust. 2 ustawy o ERZ spoczywa na zarz¹dzie centralnym.
10. W sprawach o zwolnienie z obowi¹zku zachowania poufnoœci informacji lub o nakazanie udostêpnienia informacji stosuje siê odpowiednio przepisy dzia³u IVA Kodeksu postêpowania cywilnego o rozpoznawaniu spraw z zakresu przepisów o przedsiêbiorstwach pañstwowych i
samorz¹dzie za³ogi przedsiêbiorstwa pañstwowego. Art. 36 ust. 4 ustawy o ERZ wy³¹cza stosowanie w sprawach o zwolnienie z obowi¹zku
zachowania poufnoœci informacji oraz o nakazanie udostêpnienia informacji art. 6911 § 2 k.p.c. przewiduj¹cego w³aœciwoœæ s¹dów okrêgowych w sprawach z zakresu przepisów o przedsiêbiorstwach pañstwo155
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w ch i o samo z¹dzie za³ogi p zedsiêbio stwa pañstwowego. Sp aw te
rozpoznaj¹ zatem s¹dy rejonowe - s¹dy gospodarcze. W³aœciwoœ miejscowa s¹dów rejonowych - s¹dów gospodarczych w tych sprawach
bêdzie ustalana ze wzglêdu na siedzibê przedsiêbiorstwa (zrzeszenia), z
którego dzia³alnoœci¹ wi¹¿e siê przedmiot sporu (art. 6912 k.p.c.). Zdolnoœæ do wszczêcia postêpowania s¹dowego w tych sprawach posiadaj¹
jedynie specjalny zespó³ negocjacyjny, ERZ oraz przedstawiciele reprezentuj¹cy pracowników zgodnie z porozumieniem zawartym na podstawie art. 18 ustawy o ERZ. Zdolnoœci takiej nie posiadaj¹ zatem ani poszczególni cz³onkowie tych organów, ani inne osoby zobowi¹zane do zachowania poufnoœci udostêpnionych informacji - eksperci, t³umacze, osoby,
które zaprzesta³y pe³nienia funkcji, z którymi wi¹¿e siê dostêp do inforacji objêtych tajemnica przedsiêbiorstwa. Osoby te mog¹ jedynie zwróciæ siê do organów przedstawicielstwa pracowniczego wyposa¿onych
w zdolnoœæ do wszczêcia postêpowania z wnioskiem o wyst¹pienie do
s¹du o zwolnienie ich z obowi¹zku zachowania tajemnicy przedsiêbiorstwa. Zdolnoœæ do wystêpowania w charakterze strony takiego postêpowania posiada równie¿ zarz¹d centralny (art. 36 ust. 4 ustawy o ERZ
in fine).
Prawo reprezentowania specjalnego zespo³u negocjacyjnego, ERZ
lub przedstawicieli pracowników w sporze przed s¹dem przys³uguje ka¿de u cz³onkowi takiego organu wyposa¿onemu w stosowne pe³nomocnictwo (art. 6914 k.p.c.). Organ przedstawicielski mo¿e równie¿ udzieliæ
pe³nomocnictwa ka¿demu pracownikowi, któremu przys³uguje bierne
prawo wyborcze do specjalnego zespo³u negocjacyjnego, ERZ lub przedstawicielstwa pracowników, a tak¿e radcy prawnemu nie zatrudnioneu w przedsiêbiorstwie (art. 6915 § 1 k.p.c.). Pe³nomocnikiem mo¿e
byæ zatem ka¿dy pracownik zatrudniony w przedsiêbiorstwie lub w grupie przedsiêbiorstw, w których dzia³a organ przedstawicielski. Takiego
prawa nie ma natomiast radca prawny œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz pracodawcy (art. 6915 § 1 k.p.c.). Mo¿e on natomiast reprezentowaæ w
postêpowaniu zarz¹d centralny (art. 6915 § 2 k.p.c.). Z takiego uprawnienia mo¿e równie¿ korzystaæ ka¿dy inny pracownik przedsiêbiorstwa.
Art. 36 ust. 4 ustawy o ERZ wy³¹cza stosowanie w tych sprawach art.
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6917 k.p.c., co p owadzi do wniosku, ¿e o zeczenie ozst z gaj¹ce spó
mo¿e zapaœ bez przeprowadzania rozprawy. Art. 6918 k.p.c. zawiera
wa¿n¹ wskazówkê dotycz¹c¹ kosztów postêpowania w sprawach o
zwolnienie z obowi¹zku zachowania poufnoœci informacji lub o nakazanie udostêpnienia informacji. Koszty obci¹¿aj¹ce zarówno przedstawicielstwo pracowników jak i drug¹ stronê postêpowania ponosi zarz¹d
centralny.
11. Spoœród przepisów odrêbnych reguluj¹cych ochronê tajemnicy, o
których wspomina art. 36 ust. 6 ustawy o ERZ, najszerszy zakres zastosowania posiada ustawa o ochronie informacji niejawnych. Obejmuje
ona ochron¹ przed nieuprawnionym ujawnieniem dwa rodzaje informacji
niejawnych - stanowi¹ce tajemnicê pañstwow¹ oraz s³u¿bow¹. Tajemnicê pañstwow¹ stanowi informacja okreœlona w wykazie rodzajów informacji wymienionych w za³¹czniku nr 1 do ustawy, której nieuprawnione
ujawnienie mo¿e spowodowaæ istotne zagro¿enie dla podstawowych interesów RP dotycz¹cych porz¹dku publicznego, obronnoœci, bezpieczeñstwa, stosunków miêdzynarodowych lub gospodarczych pañstwa (art. 2
pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych). Tajemnic¹ s³u¿bow¹
jest natomiast informacja niejawna nie bêd¹ca tajemnic¹ pañstwow¹,
uzyskana w zwi¹zku z czynnoœciami s³u¿bowymi albo wykonywaniem
prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mog³oby naraziæ na
szkodê interes pañstwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes
obywateli albo jednostki organizacyjnej (art. 2 pkt 2 tej ustawy). Informacje objête tajemnic¹ pañstwow¹ oznacza siê klauzul¹ „œciœle tajne”
lub „tajne” w zale¿noœci od tego zawarte s¹ one w czêœci I lub II wykazu
stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do ustawy. Informacje stanowi¹ce tajemnicê s³u¿bow¹ oznacza siê klauzul¹ „poufne” - w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie powodowa³oby szkodê dla interesów pañstwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli albo
„zastrze¿one” - w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mog³oby
spowodowaæ szkodê dla prawnie chronionych interesów obywateli albo
jednostki organizacyjnej.
Odrêbne przepisy o ochronie tajemnicy zawarte s¹ ponadto w: 1)
art. 63 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumen157
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tów (t.j. Dz. U. z 2005 . N 244, poz. 2080), 2) a t. 40 ustaw z dnia
5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 226, poz. 1943, 3) rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 20.09.2005
r. w sprawie zakresu przetwarzanych informacji dotycz¹cych osób fizycznych (konsumentów) po wygaœniêciu zobowi¹zania wynikaj¹cego z
u owy zawartej z bankiem lub inn¹ instytucj¹ ustawowo upowa¿nion¹
do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji (Dz. U. Nr
189, poz. 1596), 4) dziale VI ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instruentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), 5) art. 19 ustawy z
dnia 29.07.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapita³owym (Dz. U. Nr 183,
poz. 1537), 6) art. 37 ustawy z dnia 8.07.2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417), 7) art. 19 ustawy z dnia
1.07.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narz¹dów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411), 8) rozdziale 8 ustawy z
dnia 26.10.2000 r. o gie³dach towarowych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 121,
poz. 1019), 9) dziale 5 tytu³u IV ustawy z dnia 4.03.2005 r. o europejskim
zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó³ce europejskiej (Dz. U. Nr
62, poz. 551), 10) art. 294 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), 11) art. 55 ustawy z dnia
29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 1,
poz. 2), 12) art. 14 pkt ustawy z dnia 25.11.2004 r. o zawodzie t³umacza
przysiêg³ego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), 13) art. 49 ustawy z dnia
28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tj.
Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667), 14) art. 29 ustawy z 27.07.2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529), 15)
art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27.06.1997 r. o s³u¿bie medycyny pracy (tj.
Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317), 16) art. 119 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 12.03.2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), 17) art.
7 ustawy z dnia 20.07.1950 r. o zawodzie felczera (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr
53, poz. 531), 18) art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 18.12.2003 r. o zak³adach
leczniczych dla zwierz¹t (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95), 19) art. 34
ustawy z dnia 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr
8, poz. 65), 20) art. 51, art. 58 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2003 r.
o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750),
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21) a t. 34 ustaw z dnia 16.11.2000 . o p zeciwdzia³aniu wp owadzaniu
do obrotu finansowego wartoœci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub nieujawnionych Ÿróde³ oraz przeciwdzia³anie finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505), 22) art. 13 ust. 1 pkt 3
i art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o poœrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154), 23) art. 19-20 ustawy z dnia
22.05.2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151),
23) art. 57 ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo w³asnoœci przemys³owej
(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117), 24) art. 61 ustawy z dnia 26.04.1996
r. o S³u¿bie Wiêziennej (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761), 25) art. 3
ust. 3-5 ustawy z dnia 6.07.1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. Nr
123, poz. 1059), 26) art. 6 ustawy z dnia 26.05.1982 r. - Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058), 27) art. 104-105a ustawy
z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665), 28) art. 18 ustawy z dnia 14.02.1991 r. - Prawo o notariacie (tj. Dz.
U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369), 29) art. 37 ustawy z dnia 5.07.1996 r. o
doradztwie podatkowym (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86), 30) art. 16
ustawy z dnia 6.07.2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz Krajowym Systemie Informatycznym
(Dz. U. Nr 110, poz. 1189), 31) art. 14 ustawy z dnia 8.06.2001 r. o
zawodzie psychologa i samorz¹dzie zawodowym psychologów (Dz. U.
Nr 73, poz. 763), 32) art. 21 ustawy z dnia 5.07.1996 r. o zawodach
pielêgniarki i po³o¿nej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602), 33) art. 14
ustawy z dnia 11.04.2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49,
poz. 509), 34) art. 4a ustawy z dnia 13.10.1994 r. o bieg³ych rewidentach
i ich samorz¹dzie (tj. Dz. U. Nr 31, poz. 359), 35) art. 16 ust. 6 i art. 20
ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji (Dz.
U. Nr 133, poz. 882), 36) art. 23 ustawy z dnia 25.06.1997 r. o œwiadku
koronnym (Dz. U. Nr 114, poz. 738), 37) art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez
osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679), 38) art. 12
ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz.
439), 39) rozdziale 6 ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535), 40) art. 15-16 ustawy z dnia
159

Art. 37

Ustawa o europejskich radach zak³adowych

26.01.1984 . - P awo p asowe (Dz. U. N 5, poz. 24), 41) a t. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550).

Rozdzia³ 6
Ochrona przedstawicieli pracowników
Art. 37. 1. Pracodawca nie mo¿e wypowiedzieæ ani rozwi¹zaæ
stosunku pracy z pracownikiem bêd¹cym cz³onkiem specjalnego
zespo³u negocjacyjnego lub europejskiej rady zak³adowej w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaœniêciu bez
zgody reprezentuj¹cej pracownika zak³adowej organizacji zwi¹zkowej, a je¿eli pracownik nie jest reprezentowany przez ¿adn¹
zak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹ - bez zgody okrêgowego inspektora pracy w³aœciwego miejscowo dla siedziby pracodawcy.
2. Pracodawca nie mo¿e zmieniæ jednostronnie warunków
pracy lub p³acy na niekorzyœæ pracownika bêd¹cego cz³onkiem
specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub europejskiej rady zak³adowej w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaœniêciu bez zgody reprezentuj¹cej pracownika zak³adowej organizacji zwi¹zkowej, a je¿eli pracownik nie jest reprezentowany
przez ¿adn¹ zak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹ - bez zgody okrêgowego inspektora pracy w³aœciwego miejscowo dla siedziby pracodawcy.
3. Cz³onek specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub europejskiej rady zak³adowej ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej w zwi¹zku z udzia³em w pracach tych organów, z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadami do ycz¹cymi zwolnienia od pracy przys³uguj¹cego cz³onkowi zarz¹du zak³adowej organizacji zwi¹zkowej.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje siê odpowiednio do przeds awicieli reprezentuj¹cych pracowników zgodnie z porozumieniem
zawartym na podstawie art. 18.
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1. Obowi¹zek pañstw cz³onkowskich zapewnienia cz³onkom specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onkom ERZ i przedstawicielom pracowników dzia³aj¹cym na podstawie porozumienia takiej samej ochrony
i gwarancji, jakie przewidziane s¹ dla przedstawicieli pracowników w
ustawodawstwie i praktyce krajowej zosta³ sformu³owany w art. 10 dyrektywy Rady 94/45. Wykonywanie funkcji reprezentanta za³ogi uprawnionego do uzyskiwania informacji i udzia³u w konsultacjach nara¿a bowiem tak¹ osobê na ryzyko powstania konfliktu z zarz¹dem centralnym,
co w konsekwencji mo¿e tak¿e negatywnie wp³ywaæ na stosunek pracy
z zatrudniaj¹cym ich pracodawc¹. Niekiedy niezbêdne jest stanowcze
egzekwowanie od zarz¹du centralnego przestrzegania przepisów ustawy o ERZ. Ta naturalna sprzecznoœæ interesów reprezentacji pracowniczej oraz managementu d¹¿¹cego do ograniczenia zakresu przekazywanych danych uzasadnia objêcie przedstawicieli pracowników szczególn¹
ochron¹ trwa³oœci stosunku pracy.
2. Art. 37 ust. 1 ustawy o ERZ formu³uje zakaz wypowiadania oraz
rozwi¹zywania stosunku pracy przez pracodawcê z pracownikiem bêd¹cym cz³onkiem specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub ERZ. Zakaz
ten ma charakter wzglêdny, co oznacza, ¿e wypowiedzenie lub rozwi¹zanie z takim pracownikiem stosunku pracy jest dopuszczalne po uprzednim uzyskaniu przez pracodawcê zgody reprezentuj¹cej pracownika
zak³adowej organizacji zwi¹zkowej, a w przypadku gdy pracownik nie
jest reprezentowany przez tak¹ organizacjê - po uzyskaniu zgody w³aœciwego okrêgowego inspektora pracy. Art. 37 ust. 1 ustawy o ERZ wyznacza równie¿ czasowe granice obowi¹zywania szczególnej ochrony
trwa³oœci stosunku pracy. Ochrona taka obowi¹zuje w czasie trwania
mandatu cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub europejskiej
rady zak³adowej oraz w okresie roku od jego wygaœniêcia.
3. Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o ERZ w okresie pe³nienia funkcji cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub cz³onka ERZ oraz w
okresie roku od wygaœniêcia mandatu pracodawca nie mo¿e wypowiedzieæ pracownikowi stosunku pracy, rozwi¹zaæ z nim stosunku pracy bez
wypowiedzenia, zarówno z winy (art. 52 § 1 k.p.) jak i bez winy pracownika (art. 53 § 1 i 2 k.p.), a tak¿e zmieniæ jednostronnie na jego nieko161
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z œ wa unki p ac lub p³ac (tzw. w powiedzenie zmieniaj¹ce). W
okresie podlegania ochronie pracownik taki nie mo¿e by równie¿ skierowany czasowo do innej pracy w trybie art. 42 § 4 k.p. Równie¿ bowiem i w tym przypadku mamy do czynienia z jednostronnymi dzia³aniai ze strony pracodawcy (tak w szczególnoœci K.W. Baran Ochrona
przedstawicieli pracowników w przedsiêbiorstwach i grupach przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym PiZS Nr 9/2002, s. 35). Art. 37
ust. 1 i 2 ustawy o ERZ nie ogranicza natomiast w ¿aden sposób dopuszczalnoœci rozwi¹zania stosunku pracy w drodze dwustronnych czynnoœci prawnych (porozumienie stron, up³yw czasu na jaki zosta³a zawarta
u owa na czas okreœlony lub na okres próbny, ukoñczenie pracy, dla
wykonania której zosta³a zawarta umowa na czas wykonania okreœlonej
pracy) jak i w drodze jednostronnych czynnoœci prawnych pracownika
(za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1 i
§ 11 k.p.).
4. Wypowiedzenie, rozwi¹zanie oraz jednostronne pogorszenie przez
pracodawcê warunków stosunku pracy jest mo¿liwe jedynie w przypadku, gdy dopuszczaj¹ to odrêbne przepisy. Przepisów dotycz¹cych ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwi¹zaniem stosunku pracy nie stosuje siê w razie upad³oœci lub likwidacji pracodawcy (art. 411
k.p.). W przypadku wypowiadania pracownikom stosunków pracy w
ra ach grupowego zwolnienia cz³onkowie specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub ERZ podlegaj¹ nadal ochronie przed wypowiedzeniem lub
rozwi¹zaniem stosunku pracy. Pracodawca mo¿e im jedynie wypowiedzieæ dotychczasowe warunki pracy lub p³acy, a gdyby powodowa³o to
obni¿enie wynagrodzenia przys³uguje im dodatek wyrównawczy do koñca okresu ochronnego (art. 5 ust. 5 pkt 4a i ust. 6 ustawy z dnia 13 marca
2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników - Dz. U. Nr 90,
poz. 844, z póŸn. zm.). W¹tpliwoœci mo¿e budziæ kwestia dopuszczalnoœci wypowiedzenia stosunku pracy, w przypadku zwolnieñ grupowych,
przedstawicielowi reprezentuj¹cemu pracowników zgodnie z porozumieniem zawartym na podstawie art. 18 ustawy o ERZ. Wprawdzie art. 37
ust. 4 ustawy o ERZ nakazuje stosowaæ do tych osób przepisy ustawy o
162

Ustawa o europejskich radach zak³adowych

Art. 38

ERZ ok eœlaj¹ce zasad szczególnej och on stosunku p ac p acowników bêd¹cych cz³onkami specjalnego zespo³u negocjacyjnego i ERZ, ale
nie odsy³a ju¿ do reguluj¹cych tê kwestiê przepisów innych ustaw. Tymczasem cytowany ju¿ wy¿ej art. 5 ust. 5 pkt 4a ustawy o szczególnych
zasadach (...) wyliczaj¹c kategorie pracowników podlegaj¹ce ochronie
przed rozwi¹zaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem w przypadku
zwolnieñ grupowych pomija grupê przedstawicieli reprezentuj¹cych pracowników zgodnie z porozumieniem zawartym na podstawie art. 18 ustawy o ERZ. Wyk³adnia gramatyczna nakazywa³aby do tych osób stosowaæ art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach (...), zgodnie z którym
z zastrze¿eniem przypadków wymienionych w art. 5 ust. 5 ustawy o
szczególnych zasadach (...), przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje siê przepisów
odrêbnych dotycz¹cych szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwi¹zaniem stosunku pracy. Taka wyk³adnia pozostawa³y jednak w sprzecznoœci z art. 10 dyrektywy Rady 94/45, zgodnie z
którym przedstawiciele reprezentuj¹cy pracowników na podstawie porozumienia powinni korzystaæ z takiego samego zakresu ochrony i gwarancji, jaki przewidziany jest dla przedstawicieli pracowników w odpowiednim ustawodawstwie krajowym. Poniewa¿ art. 10 dyrektywy 94/45
nie daje podstaw do ró¿nicowania zakresu ochrony przys³uguj¹cej cz³onkom specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onkom ERZ oraz przedstawicielom reprezentuj¹cych pracowników na podstawie porozumienia
nale¿y w tym przypadku zastosowaæ wyk³adniê rozszerzaj¹c¹, zgodnie z
któr¹ ochrona przed definitywnym wypowiedzeniem stosunku pracy w
przypadku zwolnieñ grupowych przewidziana w art. 5 ust. 5 ustawy o
szczególnych zasadach (...) obejmuje swoim zakresem równie¿ przedstawicieli reprezentuj¹cych pracowników na podstawie porozumienia
(odmiennie K.W. Baran op. cit. s. 36-37). Ustawa o szczególnych zasadach (...) wymaga jednak w tym zakresie nowelizacji.
5. Przyj¹æ nale¿y, ¿e objêcie pracownika szczególn¹ ochron¹ nastêpuje z dniem wyznaczenia lub wyboru pracownika do specjalnego zespo³u negocjacyjnego, ERZ lub reprezentacji pracowników dzia³aj¹cej
zgodnie z porozumieniem. Dla powstania ochrony decyduj¹ce znaczenie
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a zatem dokonanie w znaczenia lub w bo u a nie ukonst tuowanie siê
odpowiedniego gremium. Ochrona nie ustaje wraz z wygaœniêciem mandatu, lecz trwa przez okres 1 roku od ustania cz³onkostwa w organie
przedstawicielskim za³ogi.
6. Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o ERZ pracodawca mo¿e wypowiedzieæ, rozwi¹zaæ stosunek pracy albo jednostronnie zmieniæ treœæ stosunku pracy na niekorzyœæ pracownika bêd¹cego cz³onkiem specjalnego
zespo³u negocjacyjnego, ERZ lub reprezentacji pracowników dzia³aj¹cej
zgodnie z porozumieniem po uzyskaniu zgody reprezentuj¹cej pracownika zak³adowej organizacji zwi¹zkowej, a w przypadku gdy pracownik
nie jest reprezentowany przez ¿adn¹ organizacjê - po uzyskaniu zgody
okrêgowego inspektora pracy. Pod pojêciem pracownika reprezentowanego przez zak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹ nale¿y rozumieæ zarówno
cz³onka tej organizacji jak i osobê nie zrzeszon¹, która uzyska³a zgodê tej
organizacji na reprezentowanie jej praw i interesów. Zgodnie bowiem z
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z póŸn. zm.) w sprawach indywidualnych stosunków pracy zwi¹zki zawodowe reprezentuj¹ prawa i interesy swoich cz³onków. Na wniosek pracownika niezrzeszonego zwi¹zek zawodowy mo¿e podj¹æ siê obrony jego praw i interesów wobec
pracodawcy.
7. Zasady postêpowania zmierzaj¹cego do uzyskania przez pracodawcê
informacji odnoœnie reprezentowania pracownika przez zak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹ okreœla art. 30 ust. 21 ustawy o zwi¹zkach zawodowych, zgodnie z którym w indywidualnych sprawach ze stosunku
pracy, w których przepisy prawa pracy zobowi¹zuj¹ pracodawcê do
wspó³dzia³ania z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹, pracodawca jest
obowi¹zany zwróciæ siê do tej organizacji o informacjê o pracownikach
korzystaj¹cych z jej obrony. Nieudzielenie tej informacji w ci¹gu 5 dni
zwalnia pracodawcê od obowi¹zku wspó³dzia³ania z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ w sprawach dotycz¹cych tych pracowników. Kwestia sposobu rozumienia procedury informacyjnej z art. 30 ust. 21 ustawy o zwi¹zkach zawodowych by³a wielokrotnie podejmowana w orzecz164
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nictwie S¹du Najw ¿szego. W uchwale z dnia 23.11.2001 . (III ZP 16/
01, OSNP 2002/12/283) S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e pisemne zwrócenie siê przez pracodawcê do wszystkich dzia³aj¹cych u niego zwi¹zków
zawodowych z zawiadomieniem o zamiarze wypowiedzenia umowy o
pracê pracownikowi nie nale¿¹cemu do ¿adnego z nich, z podaniem
przyczyny tego wypowiedzenia (art. 38 § 1 k.p.), bez wczeœniejszego
lub równoczesnego zwrócenia siê o informacjê, czy pracownik ten
korzysta z ich ochrony w trybie art. 30 ust. 21 ustawy o zwi¹zkach
zawodowych, wówczas, gdy pracownik nie wybra³ organizacji zwi¹zkowej, która mia³aby broniæ jego praw, nie narusza przepisów o wypowiadaniu umów o pracê w rozumieniu art. 45 § 1 k.p.. Stanowisko to
zosta³o podtrzymane w wyroku z dnia 25 lipca 2003 r. (I PK 305/02,
LEX nr 127947), w którym S¹d Najwy¿szy przyj¹³, ¿e jednorazowe zwrócenie siê pracodawcy do dzia³aj¹cych u niego zak³adowych organizacji
zwi¹zkowych o informacjê dotycz¹c¹ wszystkich zatrudnionych pracowników czyni zadoœæ obowi¹zkowi wynikaj¹cemu z art. 30 ust. 21 ustawy
o zwi¹zkach zawodowych.
8. Uzyskanie informacji, ¿e pracownik nie jest reprezentowany przez
¿adn¹ z zak³adowych organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych u danego
pracodawcy nie zwalnia pracodawcy z obowi¹zku uzyskania zgody na
wypowiedzenie, rozwi¹zanie stosunku pracy albo jednostronn¹ zmianê
jego treœci na niekorzyœæ pracownika. W takim przypadku pracodawca
jest obowi¹zany wyst¹piæ o wyra¿enie zgody o dokonanie takiej czynnoœci do w³aœciwego miejscowo okrêgowego inspektora pracy. Przyj¹æ
nale¿y, ¿e analogiczny skutek wywo³uje brak odpowiedzi zak³adowej organizacji zwi¹zkowej w terminie 5 dni od wyst¹pienia do niej przez pracodawcê o przedstawienie informacji. Za takim wnioskiem przemawia
przede wszystkim wzglêdny w ca³oœci charakter szczególnej ochrony
stosunku pracy cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego, europejskiej rady zak³adowej oraz reprezentacji pracowników powo³anej na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 18 ustawy o ERZ.
9. Art. 37 ustawy o ERZ nie okreœla terminu w jakim reprezentuj¹ca
pracownika zak³adowa organizacja zwi¹zkowa oraz w³aœciwy okrêgowy inspektor pracy powinni odpowiedzieæ na wniosek pracodawcy o
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w a¿enie zgod na w powiedzenie lub ozwi¹zanie stosunku p ac z
cz³onkiem specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onkiem ERZ lub przedstawicielem reprezentuj¹cym pracowników zgodnie z porozumieniem.
Poniewa¿ wypowiedzenie lub rozwi¹zanie stosunku pracy przez pracodawcê jest dopuszczalne wy³¹cznie pod warunkiem z³o¿enia uprzednio
wyraŸnego oœwiadczenia o wyra¿eniu zgody na tak¹ czynnoœæ brak jest
podstaw do stosowania w tym zakresie terminów okreœlonych w art. 38
§ 2 i art. 52 § 3 k.p. (odmiennie K.W. Baran op. cit. s. 36). Brak dzia³ania zarz¹du zak³adowej organizacji zwi¹zkowej lub w³aœciwego okrêgowego inspektora pracy zawiadomionego przez pracodawcê o zamiarze
wypowiedzenia lub rozwi¹zania umowy o pracê z pracownikiem, bêd¹cy cz³onkiem specjalnego zespo³u negocjacyjnego, ERZ lub przedstawicielem reprezentuj¹cym pracowników zgodnie z porozumieniem bêdzie zatem oznacza³ nieudzielenie zgody przewidzianej w art. 37 ust. 1 i 2
ustawy o ERZ. Nale¿y podzieliæ w tym zakresie pogl¹d wyra¿ony przez
S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 11.01.1994 r. I PZP 54/93, PiZS Nr 4/
1994) w odniesieniu do szczególnej ochrony cz³onków komisji rewizyjnej
zak³adowej organizacji zwi¹zkowej.
10. Jak wspomniano ju¿ wy¿ej art. 10 dyrektywy 94/45 wymaga, aby
cz³onkom specjalnego zespo³u negocjacyjnego, ERZ oraz przedstawicielo reprezentuj¹cym pracowników zgodnie z porozumieniem zapewniæ
tak¹ sam¹ ochronê, z jakiej wed³ug przepisów prawa krajowego oraz
obowi¹zuj¹cej praktyki korzystaj¹ przy pe³nieniu swoich funkcji przedstawiciele pracowników. Z tego wzglêdu dla wyjaœnienia zasad ochrony
tych osób mo¿liwe jest odwo³anie do dorobku doktryny oraz orzecznictwa dotycz¹cego szczególnej ochrony dzia³aczy zwi¹zkowych. Ustawa
o ERZ nie okreœla formy w jakiej pracodawca powinien wyst¹piæ do
zak³adowej organizacji zwi¹zkowej o udzielenie zgody na wypowiedzenie lub rozwi¹zanie stosunku pracy z cz³onkiem rady oraz w jakiej rada
powinna udzieliæ mu odpowiedzi. Obie czynnoœci mog¹ byæ zatem dokonane w dowolnej formie, choæ pamiêtaæ nale¿y, ¿e w razie niezachowania formy pisemnej wykazanie przez pracodawcê faktu uzyskania zgody
rady pracowników mo¿e rodziæ trudnoœci (por. wyr. SN z dnia 29.08.1991
r., I PZP 52/91, niepubl.). Uzyskanie przez pracodawcê zgody zak³ado166
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wej o ganizacji zwi¹zkowej powinno nast¹pi up zednio tzn. p zed z³o¿eniem oœwiadczenia woli o wypowiedzeniu lub rozwi¹zaniu stosunku pracy (wyr. SN z dnia 20.09.1994 r., I PRN 58/94, OSNAPiUS Nr 17 z
1995 r.). Zgoda powinna byæ wyra¿ona przez organ zak³adowej organizacji zwi¹zkowej dzia³aj¹cy in gremio, a nie przez jej cz³onka czy niektórych cz³onków. Zgoda na wypowiedzenie lub rozwi¹zanie stosunku pracy musi byæ wyra¿ona przez zak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹ w sposób wyraŸny a nie dorozumiany. Warunku tego nie spe³nia bezskuteczny
up³yw czasu wyznaczonego przez pracodawcê na wyra¿enie przez tê
organizacjê stanowiska (wyr. SN z 11.01.1994 r., I PZP 54/93, PiZS Nr
4/1994, s. 64). Szczególna ochrona trwa³oœci stosunku pracy przewidziana w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o ERZ znajduje zastosowanie równie¿ do
pracowników zatrudnionych na podstawie powo³ania w rozumieniu art.
68-72 k.p. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem S¹du Najwy¿szego art.
69 k.p. nie uchyla przepisów szczególnych wymagaj¹cych zgody zak³adowej organizacji zwi¹zkowej na rozwi¹zanie stosunku pracy. W razie
naruszenia tego zakazu powstaje roszczenie o uznanie, ¿e odwo³anie ze
stanowiska nie spowodowa³o rozwi¹zania stosunku pracy (uchwa³a SN
z dnia 14.07.1992 r., I PZP 42/92, PiZS 1992/10/86). Roszczenie o stwierdzenie bezskutecznoœci odwo³ania lub o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach przys³uguje pracownikowi jedynie wówczas, gdy
odwo³anie nast¹pi³o z przyczyn ³¹cz¹cych siê ze sprawowaniem funkcji.
W pozosta³ych przypadkach pracownikowi przys³uguje jedynie roszczenie odszkodowawcze (wyr. SN z dnia 16.03.1994 r., I PRN 6/94, OSNAP
1994/1/9).
Wypowiedzenie lub rozwi¹zanie z pracownikiem pe³ni¹cym funkcjê cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onka ERZ lub przedstawiciela reprezentuj¹cego pracowników na podstawie porozumienia
stosunku pracy bez zgody zak³adowej organizacji zwi¹zkowej lub w³aœciwego okrêgowego inspektora pracy jest skuteczne, a pracownikowi
przys³uguje jedynie prawo odwo³ania siê do s¹du pracy. Taka konstrukcja prawna powoduje, ¿e nawet niezgodne z prawem rozwi¹zanie przez
pracodawcê stosunku pracy wywo³uje skutek w postaci wygaœniêcia
mandatu cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego, ERZ oraz przed167
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stawicielstwa p acowników powo³anego na podstawie po ozumienia (a t.
12 w zwi¹zku z art. 23 ust. 3 ustawy o ERZ). Jest to znaczne zawê¿enie
zakresu szczególnej ochrony stosunku pracy tych osób.
11. W razie naruszenia przez pracodawcê przepisów art. 37 ust. 1 ustawy
o ERZ pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreœlony mo¿e wyst¹piæ z jednym z alternatywnych roszczeñ przewidzianych
w art. 45 k.p. (stwierdzenie bezskutecznoœci wypowiedzenia, przywrócenie do pracy lub odszkodowanie) albo w art. 56 k.p. (przywrócenie do
pracy lub odszkodowanie). Pracownik, który podj¹³ pracê w wyniku
przywrócenia do pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia za ca³y okres
pozostawania bez pracy (art. 47 zdanie 2 i art. 57 § 2 k.p.). Pracownikowi temu wlicza siê do okresu zatrudnienia pe³ny okres pozostawania bez
pracy (art. 51 § 1 i art. 57 § 4 k.p.). Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedzia³ umowê o pracê na czas nie okreœlony z naruszeniem
art. 37 ust. 1 ustawy o ERZ przys³uguje odszkodowanie w wysokoœci
wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesiêcy, nie ni¿szej jednak od
wysokoœci wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Wysokoœæ odszkodowania przys³uguj¹cego cz³onkowi specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onkowi ERZ oraz przedstawicielowi reprezentuj¹cemu pracowników na podstawie porozumienia, z którym pracodawca z naruszeniem
prawa rozwi¹za³ bez wypowiedzenia umowê o pracê na czas nie okreœlony jest równa wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia (art. 58 zdanie
1 k.p.). W razie wadliwego wypowiedzenia lub rozwi¹zania przez pracodawcê umowy o pracê na czas okreœlony, na czas wykonania okreœlonej pracy lub na okres próbny pracownik mo¿e domagaæ siê wy³¹cznie odszkodowania w wysokoœci okreœlonej w art. 50 § 1 - 4 i art. 58
zdanie 2 k.p.).
Zgodnie z art. 42 § 1 k.p. przepisy o roszczeniach przys³uguj¹cych
pracownikowi w razie nie uzasadnionego lub niezgodnego z prawem
wypowiedzenia umowy o pracê stosuje siê odpowiednio w razie dokonania przez pracodawcê jednostronnej zmiany warunków pracy lub p³acy
na niekorzyœæ pracownika pe³ni¹cego funkcjê cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onka ERZ oraz przedstawiciela reprezentuj¹-
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cego p acowników na podstawie po ozumienia z na uszeniem a t. 37
ust. 2 ustawy o ERZ.

Rozdzia³ 7
Inne obowi¹zuj¹ce porozumienia w sprawie
informowania pracowników i konsultacji z pracownikami
Art. 38. 1. Przepisów ustawy nie stosuje siê do przedsiêbiorstw i grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, w k órych przed dniem 22 wrzeœnia 1996 r. zosta³o zawarte porozumienie zapewniaj¹ce ponadnarodowy sposób informowania pracowników i konsultacji z pracownikami przez okres obowi¹zywania porozumienia, je¿eli porozumienie obejmuje wszystkich pracowników przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym zatrudnionych w pañstwach cz³onkowskich. Przed up³ywem terminu obowi¹zywania porozumienia zawartego na czas okreœlony strony mog¹ przed³u¿yæ jego obowi¹zywanie na czas okreœlony lub uznaæ porozumienie za zawarte na czas nieokreœlony.
2. Porozumieniem w rozumieniu ust. 1 jest tak¿e porozumienie zawarte poza terytorium pañstw cz³onkowskich, je¿eli spe³nia
pozosta³e warunki okreœlone w tym przepisie.
3. Przepis ust. 1 stosuje siê tak¿e w przypadku, gdy przedsiêbiorstwo lub grupa przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólno owym
obejmuje wiêksz¹ liczbê porozumieñ, które ³¹cznie spe³niaj¹ warunki okreœlone w tym przepisie.
4. Zarz¹d centralny przekazuje ministrowi w³aœciwemu do
spraw pracy porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 3.
1. Komentowany artyku³ stanowi odpowiednik art. 13 dyrektywy 94/
45. Zgodnie z jego dyspozycj¹ przepisy ustawy nie maj¹ zastosowania
do tych przedsiêbiorstw lub grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, w których do dnia 22 wrzeœnia 1996 r. zawarto porozumienie ustanawiaj¹ce system informacyjno-konsultacyjny. Obok zachowania terminu warunkiem skutecznoœci takiego porozumienia jest to, by system obej169
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owa³ wsz stkich p acowników p zedsiêbio stwa (lub g up p zedsiêbiorstw) zatrudnionych w pañstwach cz³onkowskich.
2. Art. 38 ust. 1 ustawy zosta³ zmieniony z dniem 19 maja 2005 r.
przez art. 136 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó³ce europejskiej. Zmiana polega³a
na zast¹pieniu wyrazów „z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy” (a wiêc 1
aja 2004 r.) wyrazami „z dniem 22 wrzeœnia 1996 r.”, co by³o spowodowane koniecznoœci¹ wiernego dostosowania polskiej regulacji do unijnej dyrektywy 94/45.
W obecnym brzmieniu przepis wy³¹czaj¹cy stosowanie przepisów
ustawy wzglêdem „polskich” przedsiêbiorstw lub grup przedsiêbiorstw o
zasiêgu wspólnotowym z dominuj¹cym czynnikiem polskim, pod warunkiem, ¿e do dnia 22 wrzeœnia 1996 r. zawarto w nich omawiane porozuienie, jest przepisem de facto martwym. Mo¿na by³oby siê bowiem
spodziewaæ, ¿e w krótkim okresie czasu przed 1 maja 2004 r. któryœ z
niewielkiej liczby polskich przedsiêbiorców o zasiêgu wspólnotowym,
óg³by podj¹æ próbê wynegocjowania porozumieniu w sprawie ponadnarodowego systemu informacyjno-konsultacyjnego; natomiast wymóg
zawarcia porozumienia przed 22 wrzeœnia 1996 r. (a wiêc 8 lat przed
akcesj¹ Polski do UE) jawi siê tu jako ca³kowicie nierealny. W zwi¹zku
z powy¿szym problemy, jakie nasuwaj¹ siê w zwi¹zku z treœci¹ art. 38
ustawy (a wiêc np. kwestia okreœlenia stron porozumienia czy innych
warunków formalnych b¹dŸ merytorycznych jego skutecznoœci) s¹ pozbawione jakiegokolwiek znaczenia praktycznego, co czyni zbêdnym ich
rozwa¿anie w ramach niniejszego komentarza.
3. Praktyczne znaczenie art. 38 ustawy polega wiêc na wy³¹czeniu
uzupe³niaj¹cego stosowania ustawy wzglêdem przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, maj¹cych siedzibê poza Polsk¹, w których skorzystano z mo¿liwoœci, jakie dawa³ art. 13 dyrektywy. Warto jednak podkreœliæ,
¿e przepisy ustawy mog¹ znaleŸæ zastosowanie tak¿e do takich przedsiêbiorstw, jeœli w treœci porozumieñ wprowadzaj¹cych ponadgraniczne
systemy informacyjno-konsultacyjne zawarto odes³ania do odpowiednich
regulacji krajowych.
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4. Pomimo w aŸnego b zmienia komentowanego a t ku³u to uzasadnione wydaje siê jednak stosowanie przepisów dotycz¹cych ochrony stosunku pracy przedstawicieli pracowników (art. 37) tak¿e w tych przedsiêbiorstwach, które z mocy tego artyku³u ustawie nie podlegaj¹.

Rozdzia³ 8
Przepisy karne
Art. 39. Kto, bêd¹c cz³onkiem zarz¹du centralnego lub zarz¹du innego szczebla w obrêbie przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym albo przedstawicielem w pañstwie cz³onkowskim, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pk 2, lub
osob¹ dzia³aj¹c¹ w jego imieniu:
1) uniemo¿liwia utworzenie lub utrudnia dzia³anie specjalnego zespo³u negocjacyjnego, europejskiej rady zak³adowej lub informowanie pracowników i konsultacje z pracownikami prowadzone w trybie okreœlonym porozumieniem zawartym na podstawie art. 18,
2) dyskryminuje cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onka europejskiej rady zak³adowej lub przeds awiciela reprezentuj¹cego pracowników zgodnie z porozumieniem zawartym na podstawie art. 18 w zwi¹zku z pe³nion¹ przez niego funkcj¹,
podlega karze ograniczenia wolnoœci albo grzywny.
1. Przepisy karne zawarte w ustawie o ERZ pe³ni¹ funkcjê prewencyjn¹ oraz represyjn¹. Zabezpieczaj¹ one prawid³owe stosowanie przepisów materialnoprawnych oraz okreœlaj¹ sankcje karne stosowane w
razie pope³nienia wykroczeñ wskazanych w art. 39 ustawy o ERZ.
Zasady odpowiedzialnoœci za wykroczenia zosta³y okreœlone w czêœci ogólnej ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeñ (Dz. U.
Nr 12, poz. 114, z póŸn. zm.). Przepisy te znajd¹ zastosowanie do wykroczeñ wskazanych w art. 39 ustawy o ERZ na podstawie art. 48 k.w.
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2.

W k oczeniem p zeciwko p zepisom ustaw o ERZ jest: 1) unieo¿liwianie utworzenia lub utrudnianie dzia³ania specjalnego zespo³u
negocjacyjnego, ERZ lub informowania pracowników i konsultacji z pracownikami prowadzonych w trybie okreœlonym porozumieniem zawarty na podstawie art. 18 ustawy o ERZ, 2) dyskryminowanie cz³onka
specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onka ERZ lub przedstawiciela
reprezentuj¹cego pracowników zgodnie z porozumieniem zawartym na
podstawie art. 18 w zwi¹zku z pe³nion¹ przez niego funkcj¹. Ka¿de z
wykroczeñ mo¿e pope³niæ cz³onek zarz¹du centralnego, cz³onek zarz¹du
innego szczebla w obrêbie przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o
zasiêgu wspólnotowym, przedstawiciel w pañstwie cz³onkowskim w rozu ieniu art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o ERZ albo osoba dzia³aj¹ca w imieniu tych osób. Treœæ art. 37 ustawy o ERZ koresponduje z brzmieniem
art. 1 ust. 3 tej ustawy, zgodnie z którym obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ
na³o¿one przez ustawê na zarz¹d centralny spoczywaj¹ odpowiednio na
wyznaczonym przedstawicielu albo na zarz¹dzie zak³adu pracy lub przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny nie ma
siedziby w pañstwie cz³onkowskim. Pod pojêciem osoby dzia³aj¹cej w
i ieniu osób wskazanych w art. 39 ustawy o ERZ nale¿y rozumieæ np.
prokurenta albo pe³nomocnika ustanowionego zgodnie z odpowiednimi
przepisami.
3. O ile zakres podmiotowy wykroczeñ, o których mowa w art. 39
ustawy o ERZ zosta³ okreœlony doœæ precyzyjnie, o tyle ich przes³anki s¹
doœæ ogólne, co sprawia, ¿e zakres czynów nimi objêtych jest szeroki.
Zakresem regulacji art. 39 pkt 1 ustawy o ERZ objête s¹ bezprawne
dzia³ania zmierzaj¹ce do unikniêcia powo³ania przez pracowników ERZ
lub uniemo¿liwiaj¹ce jej sprawne funkcjonowanie, takie jak: 1) niepodanie do wiadomoœci przedstawicieli pracowników oraz samych pracowników informacji na temat osi¹gniêcia przez przedsiêbiorstwo lub grupê
przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym wielkoœci zatrudnienia wynosz¹cej ogó³em co najmniej 1000 pracowników w pañstwach cz³onkowskich, w tym co najmniej po 150 pracowników w co najmniej dwóch
pañstwach cz³onkowskich art. 3 ust. 3 ustawy o ERZ), 2) niezape³nienie
warunków i œrodków niezbêdnych do utworzenia lub ustanowienia ERZ
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lub ustanowienia innego sposobu info mowania p acowników i p zep owadzania z nimi konsultacji (art. 5 ust. 1 ustawy o ERZ), 3) nierozpoczêcie negocjacji w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu ERZ
lub ustaleniu innego sposobu informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji z w³asnej inicjatywy, na wniosek co najmniej
100 pracowników lub ich przedstawicieli (art. 6 ust. 2 ustawy o ERZ), 4)
niezorganizowanie wyborów cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego, przedstawicieli pracowników lub cz³onków ERZ, niepowiadomienie pracowników o terminie i sposobie przeprowadzenia wyborów oraz
uchybienie terminowi na to powiadomienie, uniemo¿liwianie lub utrudnianie udzia³u pracowników w wyborach (art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 3 i art.
23 ust. 1 ustawy o ERZ), 5) niezawiadomienie organizacji zwi¹zkowych
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo³eczno-Gospodarczych o terminie i sposobie przeprowadzenia wyborów do specjalnego zespo³u negocjacyjnego, wyborów przedstawicieli i
cz³onków ERZ (art. 8 ust. 5, art. 9 ust. 3 i art. 23 ust. 1 ustawy o ERZ),
6) niedopuszczenie przedstawicieli organizacji zwi¹zkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych do czynnoœci zwi¹zanych z przeprowadzeniem wyborów (art. 8 ust. 6, art. 9 ust. 3 i art. 23 ust. 1 ustawy o ERZ), 7)
niezorganizowanie w terminie zebrania przedstawicieli, cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub zebrania organizacyjnego ERZ (art.
9 ust. 3, art. 14 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy o ERZ), 8) prowadzenie
przez zarz¹d centralny lub osobê dzia³aj¹c¹ w jego imieniu pozorowanych rokowañ w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu ERZ
lub ustalenia sposobu informowania pracowników i przeprowadzania z
nimi konsultacji (art. 17 ust. 1 ustawy o ERZ), 9) odmowa ponoszenia
kosztów zwi¹zanych z funkcjonowaniem i dzia³alnoœci¹ specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub ERZ (art. 15 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy o
ERZ), 10) niezorganizowanie przez zarz¹d centralny corocznego spotkania z ERZ (art. 29 ust. 1 ustawy o ERZ), 11) nieprzygotowanie sprawozdania dotycz¹cego sytuacji gospodarczej i perspektyw rozwoju przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym (art. 29
ust. 2 ustawy o ERZ), 12) niezawiadomienie ERZ lub jej prezydium o
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w st¹pieniu nadzw czajn ch okolicznoœci maj¹c ch istotn wp³ w na
sytuacjê pracowników lub odmowa spotkania z rad¹ lub z jej prezydium
w tej sprawie (art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o ERZ), 13) bezprawne zastrze¿enie poufnoœci informacji lub bezprawna odmowa udostêpnienia inforacji (art. 36 ust. 1-3 ustawy o ERZ), 14) przekazywanie radzie inforacji niezgodnych ze stanem faktycznym, jak równie¿ nieprzeprowadzanie lub utrudnianie konsultacji z rad¹.
4. Przy ocenie przes³anek pope³nienia wykroczenia, o którym mowa
w art. 39 pkt 2 ustawy o ERZ znajd¹ zastosowanie przepisy art. 183a183e k.p. Cz³onkostwo w specjalnym zespole negocjacyjnym, w ERZ
oraz pe³nienie na podstawie porozumienia funkcji przedstawiciela pracowników nie zosta³o wprawdzie wymienione expressis verbis w art.
113 k.p. i art. 183a § 1 k.p. wœród przyczyn niedopuszczalnej dyskryminacji, ale przyk³adowy, w istocie rzeczy, charakter katalogów zawartych w
tych przepisach daje podstawê do stosowania w tym zakresie kodeksowej regulacji wprost, a nie odpowiednio. Dyskryminacja ze wzglêdu na
pe³nienie przez pracownika funkcji przedstawiciela pracowników w myœl
ustawy o ERZ mo¿e mieæ zatem postaæ dyskryminacji bezpoœredniej lub
poœredniej. Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu mo¿e
polegaæ na ró¿nicowaniu przez pracodawcê sytuacji pracownika z powodu pe³nienia przez pracownika funkcji reprezentanta za³ogi, którego
skutkiem jest w szczególnoœci: 1) odmowa nawi¹zania lub rozwi¹zanie
stosunku pracy, 2) niekorzystne ukszta³towanie wynagrodzenia za pracê
lub innych warunków zatrudnienia albo pominiêcie przy awansowaniu
lub przyznawaniu innych œwiadczeñ zwi¹zanych z prac¹, 3) pominiêcie
przy typowaniu do udzia³u w szkoleniach podnosz¹cych kwalifikacje zawodowe. Ciê¿ar udowodnienia obiektywnych powodów ró¿nicowania
sytuacji pracownika spoczywa na pracodawcy. Niezale¿nie od odpowiedzialnoœci za wykroczenie wskazane w art. 39 pkt 2 ustawy o ERZ dyskryminacja pracownika wywo³uje równie¿ konsekwencje okreœlone w
odrêbnych przepisach, wœród których mo¿na wymieniæ przyk³adowo nieobowi¹zywanie postanowieñ swoistych Ÿróde³ prawa pracy oraz niewa¿noœæ postanowieñ aktu stanowi¹cego podstawê nawi¹zania stosunku pracy
naruszaj¹cych zasadê równego traktowania (art. 9 § 4 i art. 18 § 3 k.p.)
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cz obowi¹zek zap³at odszkodowania w w sokoœci nie ni¿szej od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracê (art. 183d k.p.).
5. Zgodnie z art. 1 § 1 k.w. odpowiedzialnoœci za wykroczenie podlega ten tylko, kto pope³nia czyn spo³ecznie szkodliwy, zabroniony przez
ustawê obowi¹zuj¹c¹ w czasie jego pope³nienia pod groŸb¹ kary aresztu,
ograniczenia wolnoœci, grzywny do 5.000 z³otych lub nagany. Warunkiem odpowiedzialnoœci za wykroczenie jest mo¿liwoœæ przypisania
sprawcy czynu zabronionego winy w czasie jego pope³nienia (art. 1 § 2
k.w.). Przy ocenie stopnia spo³ecznej szkodliwoœci czynu bierze siê pod
uwagê rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrz¹dzonej lub
gro¿¹cej szkody, sposób i okolicznoœci pope³nienia czynu, wagê naruszonych przez sprawcê obowi¹zków, jak równie¿ postaæ zamiaru, motywacjê sprawcy, rodzaj naruszonych regu³ ostro¿noœci i stopieñ ich naruszenia (art. 47 § 6 k.w.). Wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o informowaniu mog¹ byæ pope³nione zarówno umyœlnie jak i nie umyœlnie (art.
5 k.w.). Z win¹ umyœln¹ mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca ma
zamiar pope³nienia czynu zabronionego, to jest chce go pope³niæ (zamiar
bezpoœredni) albo przewiduj¹c mo¿liwoœæ jego pope³nienia na to siê godzi (zamiar ewentualny). Wykroczenie nieumyœlne zachodzi, je¿eli sprawca nie maj¹c zamiaru jego pope³nienia, pope³nia je jednak na skutek niezachowania ostro¿noœci wymaganej w danych okolicznoœciach, mimo ¿e
mo¿liwoœæ pope³nienia tego czynu przewidywa³ (lekkomyœlnoœæ) albo móg³
przewidzieæ (niedbalstwo).
6. Kodeks wykroczeñ okreœla przes³anki wy³¹czaj¹ce odpowiedzialnoœæ za wykroczenie. Zgodnie z art. 7 § 1 k.w. do takich okolicznoœci
nale¿y usprawiedliwiona nieœwiadomoœæ tego, ¿e czyn jest zagro¿ony
kar¹ (na ten temat szerzej M. Zieleniecki [w:] J. Stelina, M. Zieleniecki
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z komentarzem, Fundacja Gospodarcza, Gdynia 2006 r. s. 109
oraz podana tam literatura). Odpowiedzialnoœæ na zasadach okreœlonych
w Kodeksie wykroczeñ wy³¹cza równie¿ pope³nienie czynu zabronionego przed ukoñczeniem lat 17 (art. 8 k.w.).
Nie pope³nia wykroczenia, kto w obronie koniecznej odpiera bezpoœredni bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem
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(a t. 15 k.w.). W k oczeniem nie jest ównie¿ dzia³anie w stanie w ¿szej
koniecznoœci tj. w celu uchylenia bezpoœredniego niebezpieczeñstwa gro¿¹cego dobru chronionemu prawem, je¿eli niebezpieczeñstwa nie mo¿na
inaczej unikn¹æ, a dobro poœwiêcone nie przedstawia wartoœci oczywiœcie wiêkszej ni¿ dobro ratowane (art. 16 § 1 k.w.). Kontratyp ten nie
a zastosowania w przypadku, gdy sprawca poœwiêca dobro, które ma
szczególny obowi¹zek chroniæ nawet z nara¿eniem siê na niebezpieczeñstwa osobiste.
Nie pope³nia wykroczenia osoba niepoczytalna tj. osoba, która z
powodu choroby psychicznej, upoœledzenia umys³owego lub innego zak³ócenia czynnoœci psychicznych, nie mog³a w czasie czynu rozpoznaæ
jego znaczenia lub pokierowaæ swoim postêpowaniem (art. 17 § 1 k.w.).
W przypadku znacznego stopnia ograniczenia zdolnoœci do rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania postêpowaniem chwili pope³nienia
wykroczenia organ przekazuj¹cy mo¿e odst¹piæ od wymierzenia kary
lub œrodka karnego (art. 17 § 2 k.w.). Przepisy te nie znajd¹ jednak
zastosowania w przypadku, gdy sprawca wykroczenia wprawi³ siê w
stan nietrzeŸwoœci lub odurzenia powoduj¹cy wy³¹czenie lub ograniczenie poczytalnoœci, które przewidywa³ albo móg³ przewidzieæ.
7. Wykroczenia przewidziane w art. 39 pkt 1 i 2 ustawy o ERZ s¹
zagro¿one kar¹ ograniczenia wolnoœci albo grzywny.
Zasady stosowania kary ograniczenia wolnoœci s¹ okreœlone w art.
20-23 k.w. Kara ograniczenia wolnoœci trwa 1 miesi¹c. W czasie odbywania kary ograniczenia wolnoœci ukarany: 1) nie mo¿e bez zgody s¹du
z ieniaæ miejsca sta³ego pobytu, 2) jest obowi¹zany do wykonywania
pracy wskazanej przez s¹d, 3) ma obowi¹zek udzielania wyjaœnieñ dotycz¹cych przebiegu odbywania kary. Wymierzaj¹c karê ograniczenia
wolnoœci, organ orzekaj¹cy mo¿e zobowi¹zaæ ukaranego do: 1) naprawienia w ca³oœci albo w czêœci szkody wyrz¹dzonej wykroczeniem, 2)
przeproszenia pokrzywdzonego Obowi¹zek wykonywania pracy wskazanej przez s¹d polega na wykonywaniu nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w odpowiednim zak³adzie pracy, placówce s³u¿by
zdrowia, opieki spo³ecznej, organizacji lub instytucji nios¹cej pomoc charytatywn¹ lub na rzecz spo³ecznoœci lokalnej w wymiarze od 20 do 40
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godzin. Zamiast tego w stosunku do osob zat udnionej o gan o zekaj¹cy mo¿e orzec potr¹cenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracê na
rzecz Skarbu Pañstwa albo na okreœlony cel spo³eczny. W okresie odbywania kary ukarany nie mo¿e rozwi¹zaæ bez zgody s¹du stosunku pracy.
Je¿eli ukarany uchyla siê od wykonywania kary ograniczenia wolnoœci,
ulega ona zamianie na zastêpcz¹ karê grzywny, przy czym miesi¹c ograniczenia wolnoœci przyjmuje siê za równowa¿ny grzywnie od 75 do 2.250
z³otych, a je¿eli okolicznoœci wskazuj¹ na to, ¿e egzekucja grzywny nie
bêdzie skuteczna - na zastêpcz¹ karê aresztu, przy czym miesi¹c ograniczenia wolnoœci odpowiada 15 dniom aresztu.
Karê grzywny orzeka siê na zasadach okreœlonych w art. 24 i art.
25 k.w. Grzywnê wymierza siê w wysokoœci od 20 do 5.000 z³otych.
Wymierzaj¹c grzywnê, bierze siê pod uwagê dochody sprawcy, jego
warunki osobiste i rodzinne, stosunki maj¹tkowe i mo¿liwoœci zarobkowe. Je¿eli egzekucja grzywny w kwocie przekraczaj¹cej 500 z³otych
oka¿e siê bezskuteczna, mo¿na po wyra¿eniu zgody przez ukaranego
zamieniæ grzywnê na pracê spo³ecznie u¿yteczn¹, okreœlaj¹c jej rodzaj i
czas trwania. Praca spo³ecznie u¿yteczna trwa najkrócej tydzieñ, najd³u¿ej 2 miesi¹ce. Je¿eli ukarany nie wyrazi zgody na podjêcie pracy spo³ecznie u¿ytecznej albo mimo wyra¿enia zgody jej nie wykonuje, mo¿na
orzec zastêpcz¹ karê aresztu, przyjmuj¹c jeden dzieñ aresztu za równowa¿ny grzywnie od 20 do 150 z³otych. Kara zastêpcza nie mo¿e przekroczyæ 30 dni aresztu. Grzywnê nie podlegaj¹c¹ zamianie na zastêpcz¹
karê aresztu mo¿na w szczególnie uzasadnionych wypadkach umorzyæ.
Art. 40. Postêpowanie w sprawach okreœlonych w ar . 39 oczy siê na podstawie Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia. W tych sprawach oskar¿ycielem publicznym jes inspektor pracy.
1. Postêpowanie w sprawach o wykroczenia okreœlone w art. 39 ust.
1 i 2 ustawy o ERZ reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks
postêpowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z
póŸn. zm.). W sprawach tych w pierwszej instancji orzeka s¹d rejonowy,
w którego okrêgu pope³niono wykroczenie (art. 9 § 1 i art. 11 k.p.w. w
zw. z art. 30 k.p.k.). W sprawach apelacji oraz za¿aleñ na postanowie177
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nia i za z¹dzenia zam kaj¹ce d ogê do w dania w oku w³aœciw jest
s¹d okrêgowy, a w sprawach pozosta³ych za¿aleñ - s¹d rejonowy w
innym równorzêdnym sk³adzie (art. 14 § 1 k.p.w.). Zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji s¹dy orzekaj¹ na rozprawie i na posiedzeniu
jednoosobowo (art. 13 § 1 i art. 14 § 4 k.p.w.). Kasacje w tych sprawach rozpatruje S¹d Najwy¿szy (art. 15 § 2 k.p.w.).
2. Oskar¿ycielem publicznym w sprawach o wykroczenia przeciwko
przepisom ustawy o ERZ jest inspektor pracy. W sprawach tych wniosek o ukaranie mo¿e wnieœæ równie¿ prokurator, staj¹c siê oskar¿yciele publicznym (art. 18 § 1 k.p.w.). Mo¿e on tak¿e wst¹piæ do postêpowania wszczêtego na podstawie wniosku o ukaranie wniesionego przez
inspektora pracy. W obu wypadkach udzia³ prokuratora wy³¹cza udzia³
inspektora pracy.
3. W celu ustalenia, czy istniej¹ podstawy do wyst¹pienia z wnioskiem
o ukaranie oraz zebrania danych niezbêdnych do sporz¹dzenia wniosku
o ukaranie, na zasadach okreœlonych w art. 54-56a k.p.w. inspektor pracy przeprowadza czynnoœci wyjaœniaj¹ce. Czynnoœci te w miarê mo¿noœci nale¿y podj¹æ w miejscu pope³nienia czynu bezpoœrednio po jego ujawnieniu i zakoñczyæ w ci¹gu miesi¹ca. Je¿eli okolicznoœci czynu nie budz¹
w¹tpliwoœci, utrwalenie czynnoœci wyjaœniaj¹cych mo¿na ograniczyæ do
sporz¹dzenia notatki urzêdowej, zawieraj¹cej ustalenia niezbêdne do sporz¹dzenia wniosku o ukaranie. Notatka powinna zawieraæ wskazanie
rodzaju czynnoœci, czasu i miejsca oraz osób uczestnicz¹cych, a tak¿e
krótki opis przebiegu czynnoœci i podpis osoby, która sporz¹dzi³a notatkê.
Je¿eli okolicznoœci czynu budz¹ w¹tpliwoœci mo¿na przeprowadziæ odpowiedni dowód. Utrwalenie takiej czynnoœci nastêpuje w formie protoko³u ograniczonego do zapisu najbardziej istotnych oœwiadczeñ osób bior¹cych udzia³ w czynnoœci. Nale¿y przede wszystkim niezw³ocznie przes³uchaæ osobê, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporz¹dzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie.
4. W razie uznania okolicznoœci pope³nienia wykroczenia za dostatecznie wyjaœnione inspektor pracy sporz¹dza wniosek o ukaranie, który
stanowi podstawê wszczêcia postêpowania przez s¹d. Zgodnie z art. 57
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§ 2 k.p.w. wniosek o uka anie powinien zawie a : 1) imiê i nazwisko
oraz adres obwinionego, a tak¿e inne dane niezbêdne do ustalenia jego
to¿samoœci, 2) okreœlenie zarzucanego obwinionemu czynu ze wskazaniem miejsca, czasu, sposobu i okolicznoœci jego pope³nienia, 3) wskazanie dowodów, 4) imiê i nazwisko oraz podpis sporz¹dzaj¹cego wniosek,
a tak¿e adres, gdy wniosek pochodzi od pokrzywdzonego. Wniosek o
ukaranie sk³adany przez oskar¿yciela publicznego powinien ponadto zawieraæ wskazanie: 1) przepisów, pod które zarzucany czyn podpada, 2)
miejsca zatrudnienia obwinionego oraz, w miarê mo¿noœci, danych o jego
warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych, 3) pokrzywdzonych,
o ile takich ujawniono, 4) wysokoœci wyrz¹dzonej szkody, 5) stanowiska
osoby sporz¹dzaj¹cej wniosek, 6) s¹du w³aœciwego do rozpoznania sprawy, 7) danych dotycz¹cych uprzedniego skazania obwinionego za podobne przestêpstwo lub wykroczenie, je¿eli oskar¿yciel powo³uje siê na
tê okolicznoœæ (art. 57 § 3 k.p.w.). Do wniosku o ukaranie inspektor
pracy do³¹cza materia³y czynnoœci wyjaœniaj¹cych lub postêpowania przygotowawczego, a tak¿e, do wiadomoœci s¹du, adresy œwiadków i pokrzywdzonych oraz po jednym odpisie wniosku dla ka¿dego z obwinionych.
5
.Wyrok s¹du pierwszej instancji w sprawie o wykroczenie, o którym mowa w art. 39 pkt 1 i 2 ustawy o ERZ uzasadnia siê i dorêcza
stronie wraz z uzasadnieniem jedynie na jej ¿¹danie zg³oszone w terminie
7 dni od daty jego og³oszenia (art. 35 § 1 k.p.w.). Od wyroku s¹du pierwszej instancji s³u¿y stronom apelacja. Apelacjê wnosi siê na piœmie w
terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem (art.
105 § 1 k.p.w.).
6. Postêpowanie w sprawie o wykroczenie przewidziane w art. 39
ustawy o ERZ mo¿e byæ równie¿ prowadzone w trybie mandatowym
(art. 95-102 k.p.w.). Na podstawie tych przepisów inspektor pracy mo¿e,
w drodze mandatu karnego, na³o¿yæ na sprawcê wykroczenia grzywnê
w wysokoœci do 1 000 z³otych.
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Rozdzia³ 9
Zmiana w przepisach obowi¹zuj¹cych
Art. 41. W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych
zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy oraz o zmianie niektórych us aw
(Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z
1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992
r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1996 r. Nr 24, poz. 110
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 6 w ust. 1 po wyrazach „zarz¹du zak³adowej organizacji zwi¹zkowej” dodaje siê wyrazy „, specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub europejskiej rady zak³adowej”.

Rozdzia³ 10
Przepis koñcowy
Art. 42. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
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DYREKTYWA RADY
z dnia 22 wrzeœnia 1994 r.

w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zak³adowej
lub trybu informowania i konsultowania pracowników
w przedsiêbiorstwach lub w grupach przedsiêbiorstw
o zasiêgu wspólnotowym
( 94/45/WE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzglêdniaj¹c umowê w sprawie polityki spo³ecznej, za³¹czon¹ do protoko³u nr
14 w sprawie polityki spo³ecznej, stanowi¹cego za³¹cznik do Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, w szczególnoœci jej art. 2 ust. 2.,
uwzglêdniaj¹c wniosek Komisji1,
uwzglêdniaj¹c opiniê Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego2,
dzia³aj¹c zgodnie z procedur¹, o której mowa w art. 189c Traktatu3,
a tak¿e maj¹c na uwadze co nastêpuje:
na podstawie protoko³u w sprawie polityki spo³ecznej, stanowi¹cego za³¹cznik
do Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Irlandia, Republika W³oska, Wielkie Ksiêstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów oraz Republika Portugalska (zwane dalej „Pañstwami Cz³onkowskimi”), pragn¹c wprowadziæ w ¿ycie Kartê Socjaln¹ z 1989 r.,
przyjê³y umowê w sprawie polityki spo³ecznej;
art. 2 ust. 2 wymienionej umowy upowa¿nia Radê do przyjêcia w drodze dyrektyw minimalnych wymagañ;

1 Dz.U. nr C 135, z 18.05.1994, str. 8 oraz Dz.U. nr C 199, z 21.07.1994, str. 10.
2 Opinia wydana 1 czerwca 1994 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzêdowym).
3 Opinia Parlamentu Europejskiego wydana 4 maja 1994 r. (Dz.U. nr C 205, z 25.07.1994
r.) oraz wspólne stanowisko Rady z 18.07.1994 r. (Dz.U. nr C 244, z 31.08.1994 r., str. 37).
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zgodnie z art. 1 umow szczególn m celem Wspólnot oraz Pañstw Cz³onkowskich jest popieranie dialogu miêdzy pracodawcami i pracownikami;
pkt 17 Wspólnotowej Karty Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników przewiduje miêdzy innymi, ¿e praktyka informowania, konsultowania i udzia³u pracowników musi byæ kszta³towana wed³ug okreœlonych zasad, z uwzglêdnieniem
praktyki obowi¹zuj¹cej w poszczególnych Pañstwach Cz³onkowskich. W Karcie
stwierdza siê, ¿e „dotyczy to w szczególnoœci przedsiêbiorstw lub grup przedsiêbiorstw, których zak³ady pracy lub przedsiêbiorstwa znajduj¹ siê w dwóch
lub kilku Pañstwach Cz³onkowskich”;
pomimo istnienia szerokiego konsensusu po stronie wiêkszoœci Pañstw Cz³onkowskich, Rada nie by³a w stanie podj¹æ dzia³añ na podstawie projektu dyrektywy Rady dotycz¹cej utworzenia europejskich rad zak³adowych w celu informowania i konsultowania pracowników4 w przedsiêbiorstwach lub grupach przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, zmienionym 3 grudnia 1991 r.5;
zgodnie z art. 3 ust. 2 umowy w sprawie polityki socjalnej, Komisja zasiêgnê³a opinii
pracodawców i pracowników na poziomie Wspólnoty na temat mo¿liwego ukierunkowania dzia³añ Wspólnoty w zakresie informowania i konsultowania pracowników przedsiêbiorstw oraz grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym;
Komisja uzna³a po tej konsultacji zasadnoœæ dzia³añ podjêtych przez Wspólnotê i zgodnie z art. 3 ust. 3 wymienionej umowy ponownie skonsultowa³a
z pracodawcami i pracownikami treœæ proponowanego projektu, a pracodawcy i
pracownicy przedstawili Komisji swoje opinie;
po drugim etapie konsultacji pracodawcy i pracownicy nie poinformowali Komisji o swojej woli rozpoczêcia procesu mog¹cego doprowadziæ do zawarcia umowy, co przewiduje art. 4 wymienionej umowy;
funkcjonowanie rynku wewnêtrznego obejmuje proces ³¹czenia przedsiêbiorstw,
fuzji transgranicznych, przejmowania przedsiêbiorstw, podejmowania wspólnych
przedsiêwziêæ, a co za tym idzie umiêdzynarodawiania przedsiêbiorstw i grup
przedsiêbiorstw. Aby zapewniæ harmonijny rozwój dzia³alnoœci gospodarczej
niezbêdne jest, aby przedsiêbiorstwa i grupy przedsiêbiorstw dzia³aj¹ce w dwóch
lub kilku Pañstwach Cz³onkowskich informowa³y i konsultowa³y przedstawicieli
tych pracowników, których dotyczyæ bêd¹ ich decyzje;
4 Dz.U. nr C 39, z 15.02.1991, str. 10.
5 Dz. U. nr C 336, z 31.12.1991, str. 11.

182

Dyrektywa 94/45/WE ws. ustanowienia Europejskiej Rady Zak³adowej...
tr b informowania i konsultowania pracowników, przewidzian w ustawodawstwie lub praktyce Pañstw Cz³onkowskich czêsto nie jest dostosowany do ponadnarodowej struktury jednostek podejmuj¹cych decyzje dotycz¹ce tych¿e
pracowników. Sytuacja ta mo¿e prowadziæ do nierównego traktowania pracowników, których dotycz¹ decyzje podejmowane w ramach tego samego przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw;
niezbêdne jest przyjêcie odpowiednich przepisów celem zapewnienia w³aœciwego informowania i konsultowania pracowników zatrudnionych w przedsiêbiorstwach o zasiêgu wspólnotowym, w przypadku gdy decyzje ich dotycz¹ce s¹
podejmowane w innym Pañstwie Cz³onkowskim ni¿ to, w którym s¹ zatrudnieni;
w celu zapewnienia w³aœciwego informowania i konsultowania pracowników
zatrudnionych w przedsiêbiorstwach lub grupach przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych
na terenie dwóch lub kilku Pañstw Cz³onkowskich konieczne jest powo³anie
europejskich rad zak³adowych lub ustanowienie innego trybu ponadnarodowego informowania i konsultowania pracowników;
w tym celu konieczne jest sformu³owanie definicji pojêcia przedsiêbiorstwa sprawuj¹cego kontrolê, odnosz¹cego siê wy³¹cznie do niniejszej dyrektywy i nie
przes¹dzaj¹cego o definicjach pojêæ grupy i kontroli, które mog³yby byæ wykorzystane w tworzonych w przysz³oœci aktach prawnych;
mechanizmy informowania i konsultowania pracowników tych przedsiêbiorstw
lub grup przedsiêbiorstw musz¹ dotyczyæ wszystkich znajduj¹cych siê w Pañstwach Cz³onkowskich zak³adów pracy lub, w zale¿noœci od przypadku, wszystkich przedsiêbiorstw nale¿¹cych do grupy, niezale¿nie od tego czy centralne
kierownictwo przedsiêbiorstwa sprawuj¹cego kontrolê nad grup¹ znajduje siê
na terytorium Pañstw Cz³onkowskich, czy nie;
zgodnie z zasad¹ autonomii stron, obowi¹zek ustalenia w drodze umowy charakteru, sk³adu, funkcji, sposobów dzia³ania i trybu postêpowania oraz œrodków
finansowych europejskich rad zak³adowych lub innego trybu informowania i
konsultowania dostosowanego do ich w³asnej sytuacji spoczywa na przedstawicielach pracowników oraz na kierownictwie ich przedsiêbiorstwa lub przedsiêbiorstwa sprawuj¹cego kontrolê nad grup¹;
zgodnie z zasad¹ subsydiarnoœci, do Pañstw Cz³onkowskich nale¿y wyznaczenie przedstawicieli pracowników, a w szczególnoœci zaœ zapewnienie zrównowa¿onej reprezentacji poszczególnych kategorii pracowników, jeœli uznaj¹ to za
stosowne;
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niezbêdne jest jednak ustalenie pewn ch pomocnicz ch w magañ, stosowan ch
na skutek decyzji stron lub w przypadku odmowy podjêcia negocjacji przez centralne kierownictwo albo braku porozumienia w wyniku tych negocjacji;
przedstawiciele pracowników mog¹ zadecydowaæ o nietworzeniu europejskiej
rady zak³adowej lub zainteresowane strony mog¹ ustaliæ inny tryb ponadnarodowego informowania i konsultowania pracowników;
bez uszczerbku dla mo¿liwoœci podjêcia przez strony innej decyzji, europejska
rada zak³adowa utworzona w przypadku braku porozumienia miêdzy stronami,
dla osi¹gniêcia celu okreœlonego w niniejszej dyrektywie, musi byæ stale inforowana i konsultowana w sprawach dotycz¹cych dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw, tak aby mog³a oceniæ ewentualny wp³yw tej
dzia³alnoœci na interesy pracowników w przynajmniej dwóch ró¿nych Pañstwach
Cz³onkowskich. Dlatego obowi¹zkiem przedsiêbiorstwa lub przedsiêbiorstwa
sprawuj¹cego kontrolê jest przekazywanie wyznaczonym przedstawicielom pracowników ogólnych informacji dotycz¹cych interesów pracowników oraz bardziej szczegó³owych informacji dotycz¹cych tych aspektów dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw, które maj¹ wp³yw na interesy pracowników. Europejska rada zak³adowa musi byæ w stanie na zakoñczenie takiego zebrania przedstawiæ swoje stanowisko;
te decyzje, które w znacznym stopniu dotycz¹ interesów pracowników musz¹
byæ jak najwczeœniej przedmiotem wymiany informacji i konsultacji z wyznaczonymi przedstawicielami pracowników;
nale¿y przewidzieæ dla przedstawicieli pracowników dzia³aj¹cy w ramach niniejszej dyrektywy, tak¹ sam¹ ochronê oraz podobne gwarancje w czasie wykonywania swoich obowi¹zków, jakie przewidziano dla przedstawicieli pracowników
w ustawodawstwie i/lub praktyce ich kraju zatrudnienia. Nie mog¹ oni podlegaæ
¿adnej dyskryminacji w zwi¹zku z prawnie pe³nionymi funkcjami oraz musz¹ mieæ
zapewnion¹ w³aœciw¹ ochronê przed zwolnieniem i innymi sankcjami;
przepisy niniejszej dyrektywy dotycz¹ce informowania i konsultowania, w przypadku gdy centralne kierownictwo przedsiêbiorstwa lub przedsiêbiorstwa sprawuj¹cego kontrolê nad grup¹ znajduje siê poza terytorium Pañstw Cz³onkowskich, powinny byæ wprowadzone w ¿ycie przez jego przedstawiciela wyznaczonego w razie potrzeby w jednym z Pañstw Cz³onkowskich, lub, w razie braku
takiego przedstawiciela, przez zak³ad pracy lub kontrolowane przedsiêbiorstwo
zatrudniaj¹ce najwiêksz¹ liczbê pracowników na terytorium Pañstw Cz³onkowskich;
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nale¿ szczególnie traktowa przedsiêbiorstwa i grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, w których w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszej dyrektywy istniej¹ ju¿ umowy dotycz¹ce wszystkich pracowników, przewiduj¹ce ponadnarodowe informowanie i konsultowanie pracowników;
w przypadku niespe³nienia obowi¹zków ustalonych w niniejszej dyrektywie,
Pañstwa Cz³onkowskie zobowi¹zane s¹ podj¹æ odpowiednie dzia³ania,
PRZYJMUJE NINIEJSZ¥ DYREKTYWÊ:
ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
Artyku³ 1
Cel dyrektywy
1.
Celem niniejszej dyrektywy jest wzmocnienie prawa do informowania i
konsultowania pracowników przedsiêbiorstw lub grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym.
2.
W tym celu ustanawia siê w ka¿dym przedsiêbiorstwie i grupie przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym europejsk¹ radê zak³adow¹ lub inny tryb informowania i konsultowania pracowników, na wniosek przedstawiony w trybie
okreœlonym w art. 5 ust. 1, w celu informowania i konsultowania pracowników
zgodnie z warunkami, trybem i skutkami okreœlonymi w niniejszej dyrektywie.
3.
Nie naruszaj¹c przepisów ust. 2, w przypadku gdy w grupie przedsiêbiorstw
o zasiêgu wspólnotowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. c) znajduje siê jedno lub
kilka przedsiêbiorstw lub grup przedsiêbiorstw, które s¹ przedsiêbiorstwami lub
grupami przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit.
c), wówczas europejsk¹ radê zak³adow¹ tworzy siê na poziomie grupy, o ile
umowy, o których mowa w art. 6 nie stanowi¹ inaczej.
4.
Je¿eli w umowach, o których nowa w art. 6 nie przewidziano szerszego
zakresu, uprawnienia i kompetencje europejskich rad zak³adowych oraz zakres
obowi¹zywania trybu informowania i konsultowania pracowników, ustanowionego w celu okreœlonym w ust. 1, stosuje siê do wszystkich zak³adów znajduj¹cych siê w Pañstwach Cz³onkowskich w przypadku przedsiêbiorstwa o zasiêgu
wspólnotowym, oraz do wszystkich przedsiêbiorstw wchodz¹cych w sk³ad grupy znajduj¹cej siê w pañstwach cz³onkowskich w przypadku grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym.
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5.
Pañstwa cz³onkowskie mog¹ ustali , i¿ niniejszej d rekt w nie stosuje siê
do za³óg marynarki handlowej.
Artyku³ 2
Definicje
1.
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Do celów niniejszej dyrektywy:
(a) „przedsiêbiorstwo o zasiêgu wspólnotowym” oznacza przedsiêbiorstwo zatrudniaj¹ce co najmniej 1000 pracowników w Pañstwach Cz³onkowskich oraz co najmniej 150 pracowników w ka¿dym z przynajmniej
dwóch Pañstw Cz³onkowskich;
(b) „grupa przedsiêbiorstw” oznacza przedsiêbiorstwo sprawuj¹ce kontrolê oraz przedsiêbiorstwa kontrolowane;
(c) „grupa przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym” oznacza grupê
przedsiêbiorstw, która spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
- zatrudnia co najmniej 1000 pracowników w Pañstwach Cz³onkowskich,
- obejmuje przynajmniej dwa przedsiêbiorstwa wchodz¹ce w sk³ad
grupy w ró¿nych Pañstwach Cz³onkowskich, oraz
- co najmniej jedno przedsiêbiorstwo wchodz¹ce w sk³ad grupy zatrudnia co najmniej 150 pracowników w jednym Pañstwie Cz³onkowskim oraz co najmniej jedno inne przedsiêbiorstwo z grupy zatrudnia co najmniej 150 pracowników w innym Pañstwie Cz³onkowskim;
(d) „przedstawiciele pracowników” oznaczaj¹ przedstawicieli pracowników okreœlonych przez ustawodawstwo i/ lub praktykê krajow¹;
(e) „centralne kierownictwo” oznacza centralne kierownictwo przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym lub przedsiêbiorstwa sprawuj¹cego kontrolê w przypadku grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym;
(f) „konsultowanie” oznacza wymianê pogl¹dów oraz nawi¹zywanie dialogu miêdzy przedstawicielami pracowników i centralnym kierownictwem lub innym bardziej odpowiednim poziomem kierownictwa;
(g) „europejska rada zak³adowa” oznacza radê ustanowion¹ zgodnie z art.
1 ust. 2 lub z postanowieniami za³¹cznika w celu informowania i konsultowania pracowników;
(h) „specjalny zespó³ negocjuj¹cy” oznacza zespó³ powo³any zgodnie z
postanowieniami art. 5 ust. 2 w celu negocjowania z centralnym kie-

Dyrektywa 94/45/WE ws. ustanowienia Europejskiej Rady Zak³adowej...
rownictwem utworzenia europejskiej rad zak³adowej lub ustanowienia innego trybu informowania i konsultowania pracowników zgodnie
z art. 1 ust. 2.
2.
Do celów niniejszej dyrektywy wymagane progi liczby zatrudnionych ustalane s¹ na podstawie œredniej liczby pracowników, w tym pracowników zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin, zatrudnionych w ci¹gu ostatnich dwóch
lat, obliczonej zgodnie z prawem i/lub praktyk¹ krajow¹.
Artyku³ 3
Definicja „przedsiêbiorstwa sprawuj¹cego kontrolê”
1.
Do celów niniejszej dyrektywy za „przedsiêbiorstwo sprawuj¹ce kontrolê”
uwa¿a siê przedsiêbiorstwo, które mo¿e wywieraæ dominuj¹cy wp³yw na inne
przedsiêbiorstwo („przedsiêbiorstwo kontrolowane”) na mocy, miêdzy innymi,
tytu³u w³asnoœci, udzia³u finansowego lub obowi¹zuj¹cych w nim regu³.
2.
Za zdolnoœæ wywierania dominuj¹cego wp³ywu, bez uszczerbku dla mo¿liwoœci udowodnienia i¿ jest inaczej, uwa¿a siê sytuacje kiedy przedsiêbiorstwo
bezpoœrednio lub poœrednio:
(a) posiada wiêkszoœæ subskrybowanego kapita³u innego przedsiêbiorstwa lub
(b) kontroluje wiêkszoœæ g³osów zwi¹zanych z udzia³ami w kapitale innego przedsiêbiorstwa lub
(c) mo¿e mianowaæ ponad po³owê cz³onków organu administracyjnego, kierowniczego lub nadzorczego innego przedsiêbiorstwa.
3.
Do celów przedstawionych w ust. 2 prawa do g³osowania i powo³ywania
przys³uguj¹ce przedsiêbiorstwu sprawuj¹cemu kontrolê obejmuj¹ prawa wszystkich przedsiêbiorstw kontrolowanych, a tak¿e wszystkich osób lub organów
dzia³aj¹cych we w³asnym imieniu lecz na rzecz przedsiêbiorstwa kontroluj¹cego
lub ka¿dego innego przedsiêbiorstwa kontrolowanego.
4.
Nie naruszaj¹c przepisów ustêpów 1 i 2, przedsiêbiorstwo nie uwa¿a siê za
„przedsiêbiorstwo sprawuj¹ce kontrolê” nad innym przedsiêbiorstwem, którego udzia³y s¹ w jego posiadaniu w przypadku gdy jest ono przedsiêbiorstwem,
o którym mowa w art. 3 ust. 5 lit. a) lub c) rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 4064/89
z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli ³¹czenia przedsiêbiorstw6.
6 Dz. U. nr L 395, z 30.12.1989, str. 1.
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5.
W wierania dominuj¹cego wp³ wu nie zak³ada siê w ³¹cznie na podstawie faktu, ¿e urzêdowo upowa¿niona osoba wype³nia swoje funkcje zgodnie z
ustawodawstwem Pañstwa Cz³onkowskiego w zakresie likwidacji, upad³oœci,
niewyp³acalnoœci, zaprzestania p³atnoœci, ugody lub podobnego postêpowania.
6.
Ustawodawstwem w³aœciwym dla okreœlenia, czy przedsiêbiorstwo jest
„przedsiêbiorstwem sprawuj¹cym kontrolê” jest ustawodawstwo Pañstwa Cz³onkowskiego, któremu podlega dane przedsiêbiorstwo.
Je¿eli ustawodawstwo, któremu podlega przedsiêbiorstwo nie jest ustawodawstwem Pañstwa Cz³onkowskiego, stosuje siê ustawodawstwo Pañstwa Cz³onkowskiego, na terytorium którego znajduje siê przedstawiciel przedsiêbiorstwa,
lub w razie jego braku, ustawodawstwo Pañstwa Cz³onkowskiego, na którego
terytorium znajduje siê centralne kierownictwo przedsiêbiorstwa wchodz¹cego
w sk³ad grupy przedsiêbiorstw, które zatrudnia najwiêksz¹ liczbê pracowników.
7.
Je¿eli w razie kolizji norm prawnych przy stosowaniu ust. 2 dwa lub kilka
przedsiêbiorstw wchodz¹cych w sk³ad grupy spe³niaj¹ jedno lub wiêcej kryteriów okreœlonych w ust. 2, wówczas za przedsiêbiorstwo sprawuj¹ce kontrolê
uznaje siê przedsiêbiorstwo spe³niaj¹ce kryterium okreœlone w ust. 2 lit. c), bez
uszczerbku dla mo¿liwoœci udowodnienia, i¿ inne przedsiêbiorstwo mo¿e wywieraæ dominuj¹cy wp³yw.

ROZDZIA£ II
USTANOWIENIE EUROPEJSKIEJ RADY
ZAK£ADOWEJ LUB TRYBU INFORMOWANIA
I KONSULTOWANIA PRACOWNIKÓW
Artyku³ 4
Obowi¹zek ustanowienia europejskiej rady zak³adowej
lub trybu informowania i konsultowania pracowników
1.
Centralne kierownictwo jest odpowiedzialne za zapewnienie warunków i
œrodków koniecznych do ustanowienia europejskiej rady zak³adowej lub trybu
informowania i konsultowania pracowników, o których mowa w art. 1 ust. 2, w
przedsiêbiorstwie i w grupach przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym.
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2.
W prz padku, gd siedziba centralnego kierownictwa nie znajduje siê w
Pañstwie Cz³onkowskim, obowi¹zek, o której mowa w ust. 1 spoczywa na przedstawicielu centralnego kierownictwa w Pañstwie Cz³onkowskim, którego w razie
potrzeby nale¿y powo³aæ.
W razie braku takiego przedstawiciela, obowi¹zek, o której mowa w ust. 1
spoczywa na kierownictwie zak³adu pracy lub przedsiêbiorstwa wchodz¹cego w
sk³ad grupy, które zatrudnia najwiêksz¹ liczbê pracowników w danym Pañstwie
Cz³onkowskim.
3.
Do celów niniejszej dyrektywy za centralne kierownictwo uznaje siê przedstawiciela lub przedstawicieli, a w razie ich braku, kierownictwo, o którym mowa
w akapicie drugim ust. 2.
Artyku³ 5
Specjalny zespó³ negocjacyjny
1.
Aby osi¹gn¹æ cel wyznaczony w art. 1 ust. 1, centralne kierownictwo podejmuje negocjacje z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek przynajmniej
100 pracowników lub ich przedstawicieli z przynajmniej dwóch przedsiêbiorstw
lub zak³adów pracy zlokalizowanych w co najmniej dwóch ró¿nych Pañstwach
Cz³onkowskich, dotycz¹ce utworzenia europejskiej rady zak³adowej lub ustanowienia trybu informowania i konsultowania pracowników.
2.
W tym celu tworzy siê specjalny zespó³ negocjacyjny zgodnie z nastêpuj¹cymi wytycznymi:
(a) Pañstwa Cz³onkowskie ustalaj¹ tryb wyboru lub powo³ywania cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego, których nale¿y wybraæ lub
b¹dŸ powo³aæ na ich terytorium.
Pañstwa Cz³onkowskie zapewniaj¹ pracownikom przedsiêbiorstw i/
lub zak³adów pracy, w których z przyczyn od nich niezale¿nych brak
jest przedstawicieli pracowników, prawo do wybrania lub powo³ania
cz³onków specjalnego zespo³u negocjacyjnego.
Akapit drugi nie narusza postanowieñ krajowego ustawodawstwa i/
lub praktyki w zakresie progów wymaganych do ustanowienia organów reprezentuj¹cych pracowników.
(b) Specjalny zespó³ negocjacyjny liczy od 3 do 17 cz³onków.
(c) W czasie wyborów b¹dŸ powo³ywania nale¿y zapewniæ, aby:
- po pierwsze, ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie, w którym przedsiêbiorstwo o zasiêgu wspólnotowym posiada jeden lub wiêcej zak³adów
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prac lub w któr m grupa przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym posiada przedsiêbiorstwo sprawuj¹ce kontrolê lub te¿ jedno
lub kilka przedsiêbiorstw kontrolowanych, by³o reprezentowane
przez jednego cz³onka,
- po drugie, aby w sk³ad zespo³u weszli cz³onkowie dodatkowi w
liczbie proporcjonalnej do liczby pracowników zak³adów pracy,
przedsiêbiorstwa sprawuj¹cego kontrolê lub przedsiêbiorstw kontrolowanych, zgodnie z ustawodawstwem Pañstwa Cz³onkowskiego, na terytorium którego znajduje siê centralne kierownictwo.
(d) O sk³adzie specjalnego zespo³u negocjacyjnego informowane jest centralne kierownictwo oraz kierownictwo lokalne.
3.
Zadaniem specjalnego zespo³u negocjacyjnego jest ustalenie z centralnym kierownictwem, w drodze pisemnej umowy, zakresu dzia³ania, sk³adu, obowi¹zków oraz okresu kadencji europejskiej rady zak³adowej lub europejskich rad
zak³adowych b¹dŸ sposobu stosowania trybu informowania i konsultowania
pracowników.
4.
W celu zawarcia umowy zgodnie z art. 6 centralne kierownictwo zwo³uje
zebranie z udzia³em specjalnego zespo³u negocjacyjnego i powiadamia o tym
kierownictwo lokalne.
Do celów negocjacji specjalny zespó³ negocjacyjny mo¿e powo³aæ wybranych przez siebie ekspertów.
5.
Specjalny zespó³ negocjacyjny, wiêkszoœci¹ co najmniej dwóch trzecich
g³osów, mo¿e podj¹æ decyzjê o nierozpoczynaniu negocjacji zgodnie z ust. 4, lub
o zakoñczeniu negocjacji ju¿ rozpoczêtych.
Taka decyzja koñczy tryb postêpowania zmierzaj¹cy do zawarcia umowy,
o której mowa w art. 6. W przypadku podjêcia takiej decyzji, nie stosuje siê
przepisów za³¹cznika.
Nowy wniosek o zwo³anie specjalnego zespo³u negocjacyjnego mo¿e byæ
z³o¿ony nie wczeœniej ni¿ dwa lata po podjêciu wy¿ej wymienionej decyzji, o ile
zainteresowane strony nie ustal¹ krótszego terminu.
6.
Koszty zwi¹zane z negocjacjami, o których mowa w ustêpach 3 i 4, ponosi
centralne kierownictwo, tak aby umo¿liwiæ specjalnemu zespo³owi negocjacyjnemu w³aœciwe wype³nienie swojego zadania.
Zgodnie z t¹ zasad¹ Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ ustalaæ regu³y finansowania pracy specjalnego zespo³u negocjacyjnego. W szczególnoœci mog¹ one
ograniczyæ wydatki, pokrywaj¹c koszty pracy tylko jednego eksperta.
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Artyku³ 6
Treœæ umowy
1.
Centralne kierownictwo oraz specjalny zespó³ negocjacyjny zobowi¹zani
s¹ do negocjacji w duchu wspó³pracy, w celu zawarcia umowy w sprawie szczegó³owych sposobów informowania i konsultowania pracowników, przewidzianych w art. 1 ust. 1.
2.
Nie naruszaj¹c autonomii stron, umowa, o której mowa w ust. 1, miêdzy
centralnym kierownictwem a specjalnym zespo³em negocjacyjnym okreœla:
(a) przedsiêbiorstwa grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym lub
zak³ady pracy o zasiêgu wspólnotowym, które s¹ objête umowa;
(b) sk³ad europejskiej rady zak³adowej, liczbê cz³onków, podzia³ miejsc
oraz okres kadencji;
(c) funkcje oraz tryb informowania i konsultowania europejskiej rady zak³adowej;
(d) miejsce, czêstotliwoœæ oraz czas trwania zebrañ europejskiej rady zak³adowej;
(e) œrodki finansowe i materialne przyznane europejskiej radzie zak³adowej;
(f) czas trwania umowy oraz tryb renegocjacji.
3.
Centralne kierownictwo wraz ze specjalnym zespo³em negocjacyjnym mog¹
zadecydowaæ pisemnie o ustanowieniu jednego lub kilku trybów informowania
i konsultowania pracowników zamiast ustanawiania europejskiej rady zak³adowej.
Umowa musi okreœlaæ na jakich warunkach przedstawiciele pracowników
maj¹ prawo zbierania siê w celu wymiany pogl¹dów na temat przekazywanych im
informacji.
Informacje te dotycz¹ w szczególnoœci kwestii ponadnarodowych istotnie
wp³ywaj¹cych na interesy pracowników.
4.
Umowy, o których mowa w ustêpach 2 i 3 nie podlegaj¹ dodatkowym
wymogom za³¹cznika, chyba ¿e przepisy stanowi¹ inaczej.
5.
W celu zawarcia umów, o których mowa w ustêpach 2 i 3, specjalny zespó³
negocjacyjny podejmuje decyzje wiêkszoœci¹ g³osów swoich cz³onków.
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Artyku³ 7
Wymagania dodatkowe
1.
Do osi¹gniêcia celu okreœlonego w art. 1 ust. 1, wymagania dodatkowe,
ustanowione przez ustawodawstwo Pañstwa Cz³onkowskiego, w którym znajduje siê centralne kierownictwo, s¹ stosowane w przypadku:
- gdy centralne kierownictwo oraz specjalny zespó³ negocjacyjny tak
postanowi, lub
- gdy centralne kierownictwo odmawia rozpoczêcia negocjacji w terminie
szeœciu miesiêcy od daty z³o¿enia wniosku, o którym mowa w art. 5 ust.1
lub
- gdy w terminie 3 lat od daty z³o¿enia tego wniosku strony nie s¹ w
stanie zawrzeæ umowy w sposób okreœlony w art. 6 oraz gdy specjalny
zespó³ negocjacyjny nie podj¹³ decyzji okreœlonej w art. 5 ust. 5.
2.
Przepisy dodatkowe, o których mowa w ust. 1, przyjête w ustawodawstwie Pañstwa Cz³onkowskiego, musz¹ byæ zgodne z przepisami za³¹cznika.

ROZDZIA£ III
PRZEPISY RÓ¯NE
Artyku³ 8
Informacje poufne
1.
Pañstwa Cz³onkowskie obowi¹zane s¹ zapewniæ, aby cz³onkowie specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub europejskiej rady zak³adowej oraz wspomagaj¹cy ich eksperci nie byli upowa¿nieni do ujawniania przekazanych im inforacji o charakterze poufnym.
Dotyczy to równie¿ przedstawicieli pracowników dzia³aj¹cych w ramach
trybu informowania i konsultowania pracowników.
Obowi¹zek ten pozostaje w mocy nawet po wygaœniêciu ich mandatu,
niezale¿nie od miejsca, w którym siê znajduj¹.
2.
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie zobowi¹zane jest zapewniæ, aby w szczególnych przypadkach oraz zgodnie z warunkami i ograniczeniami ustalonymi w
ustawodawstwie krajowym, centralne kierownictwo znajduj¹ce siê na jego terytorium nie by³o zobowi¹zane do udostêpniania informacji, których charakter jest
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taki, i¿ wed³ug obiekt wn ch kr teriów powa¿nie zak³óci³ b funkcjonowanie
przedsiêbiorstw, których dotyczy, lub by³yby dla nich szkodliwe.
Pañstwo Cz³onkowskie mo¿e takie zwolnienie uzale¿niæ od uprzedniego
administracyjnego b¹dŸ s¹dowego zezwolenia.
3.
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie mo¿e ustanowiæ przepisy szczególne dla
centralnego kierownictwa przedsiêbiorstw znajduj¹cych siê na jego terytorium,
gdy ich bezpoœrednim i g³ównym zamiarem jest osi¹gniêcie ideologicznego celu
dotycz¹cego informowania i wyra¿ania opinii, pod warunkiem, i¿ takie szczególne przepisy istnia³y ju¿ w ustawodawstwie krajowym w dniu przyjêcia niniejszej
dyrektywy.
Artyku³ 9
Funkcjonowanie europejskiej rady zak³adowej oraz trybu
informowania i konsultowania pracowników
Centralne kierownictwo i europejska rada zak³adowa dzia³aj¹ w duchu wspó³pracy i poszanowania wzajemnych praw i obowi¹zków.
Dotyczy to równie¿ wspó³pracy pomiêdzy centralnym kierownictwem a przedstawicielami pracowników w ramach trybu informowania i konsultowania pracowników.
Artyku³ 10
Ochrona przedstawicieli pracowników
Cz³onkowie specjalnego zespo³u negocjacyjnego, cz³onkowie europejskiej rady
zak³adowej oraz przedstawiciele pracowników pe³ni¹cy swoje funkcje w ramach
trybu okreœlonego w art. 6 ust. 3 korzystaj¹ przy pe³nieniu swoich funkcji z takiej
samej ochrony i gwarancji, jakie s¹ przewidziane dla przedstawicieli pracowników przez obowi¹zuj¹ce ustawodawstwo i/lub praktykê pañstwa, w którym s¹
zatrudnieni.
Dotyczy to w szczególnoœci uczestnictwa w zebraniach specjalnego zespo³u negocjacyjnego lub europejskiej rady zak³adowej lub te¿ ka¿dego innego
zebrania w ramach umowy, o której mowa w art. 6 ust. 3, a tak¿e wyp³acania
wynagrodzenia cz³onkom nale¿¹cym do za³ogi przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym za okres nieobecnoœci wynikaj¹cej z pe³nienia przez nich ich obowi¹zków.

193

Dyrektywa 94/45/WE ws. ustanowienia Europejskiej Rady Zak³adowej ...

Artyku³ 11
Zgodnoœæ z niniejsz¹ dyrektyw¹
1.
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie zapewnia, aby kierownictwo zak³adów pracy przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym i kierownictwo przedsiêbiorstw
wchodz¹cych w sk³ad grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym znajduj¹cych siê na jego terytorium oraz przedstawiciele ich pracowników lub, w zale¿noœci od przypadku, ich pracownicy, wype³niali przewidziane przez niniejsz¹
dyrektywê obowi¹zki, niezale¿nie od tego, czy centralne kierownictwo znajduje
siê na terytorium Pañstwa Cz³onkowskiego, czy poza nim.
2.
Pañstwa Cz³onkowskie zobowi¹zane s¹ zapewniæ udostêpnienie przez przedsiêbiorstwa informacji o liczbie pracowników, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. a)
i art. 2 ust. 1 lit. c) na wniosek stron, do których ma zastosowanie niniejsza
dyrektywa.
3.
Pañstwa Cz³onkowskie zapewniaj¹ odpowiednie œrodki w przypadku nieprzestrzegania niniejszej dyrektywy; w szczególnoœci zapewniaj¹ ustanowienie
w³aœciwego administracyjnego lub s¹dowego trybu postêpowania, tak aby umo¿liwiæ egzekwowanie obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszej dyrektywy.
4.
Pañstwa Cz³onkowskie, stosuj¹c art. 8, zapewni¹ ustalenie administracyjnego lub s¹dowego trybu postêpowania, z którego mog¹ korzystaæ przedstawiciele pracowników w sytuacji, gdy centralne kierownictwo powo³uje siê na poufnoœæ informacji lub nie udostêpnia informacji zgodnie z tym artyku³em.
Wymieniony tryb postêpowania mo¿e zawieraæ procedury maj¹ce na celu
ochronê poufnoœci informacji, których dotyczy.
Artyku³ 12
Zwi¹zek niniejszej dyrektywy z innymi postanowieniami
1.
Niniejsz¹ dyrektywê stosuje siê bez uszczerbku dla œrodków przyjêtych
zgodnie z dyrektyw¹ Rady nr 75/129/EWG z dnia 17 lutego 1975 r. w sprawie
zbli¿enia ustawodawstw Pañstw Cz³onkowskich odnosz¹cych siê do zwolnieñ
grupowych7 oraz zgodnie z dyrektyw¹ Rady nr 77/187/EWG z dnia 14 lutego
1977 r. w sprawie zbli¿enia ustawodawstw Pañstw Cz³onkowskich odnosz¹cych
7 Dz. U. nr L 48, z 22.02.1975, str. 29. Rozporz¹dzenie ostatnio zmienione
dyrektyw¹ nr 92/56/EWG (Dz. U. nr L 245, z 26.08.1992, str. 3).
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siê do ochron praw pracowników, w prz padku transferu przedsiêbiorstw, zak³adu pracy lub czêœci zak³adów pracy8.
2.
Niniejsza dyrektywa nie narusza istniej¹cych w prawie krajowym praw
pracowników dotycz¹cych informowania i konsultowania
Artyku³ 13
Obowi¹zuj¹ce umowy
1.
Bez uszczerbku dla ust. 2, obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszej dyrektywy nie stosuje siê do przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym lub grupy
przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, w których w dacie wskazanej w art.
14 ust. 1 do wykonania niniejszej dyrektywy lub w dacie jej transpozycji w
danym Pañstwie Cz³onkowskim, je¿eli nast¹pi to wczeœniej ni¿ wskazana data,
istniej¹ umowy dotycz¹ce wszystkich pracowników przewiduj¹ce ponadnarodowe informowanie i konsultowanie pracowników.
2.
Kiedy umowy wymienione w ust. 1 wygasaj¹, strony umów mog¹ wspólnie zadecydowaæ o ich odnowieniu.W pozosta³ych przypadkach obowi¹zuj¹
przepisy niniejszej dyrektywy.
Artyku³ 14
Postanowienia koñcowe
1.
W terminie do 22 wrzeœnia 1996 r. Pañstwa Cz³onkowskie wprowadzaj¹ w
¿ycie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do wdro¿enia
niniejszej dyrektywy lub zapewniaj¹, ¿e najpóŸniej do tego dnia partnerzy spo³eczni
wprowadz¹ w drodze umowy wymagane postanowienia. Pañstwa Cz³onkowskie s¹
zobowi¹zane do podjêcia wszelkich koniecznych dzia³añ umo¿liwiaj¹cych im sta³e
zagwarantowanie osi¹gania celów przewidzianych w niniejszej dyrektywie. Pañstwa Cz³onkowskie niezw³ocznie powiadamiaj¹ o tym Komisjê.
2.
Œrodki zastosowane przez Pañstwa Cz³onkowskie zawieraj¹ odniesienie do
niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyæ ich urzêdowej
publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia okreœlane s¹ przez Pañstwa Cz³onkowskie.

8 Dz. U. nr L 61, z 5.03.1977, str. 26.
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Artyku³ 15
Ponowne rozpatrzenie przez Komisjê
W terminie do 22 wrzeœnia 1999 r. Komisja, w porozumieniu z Pañstwami Cz³onkowskimi oraz z pracodawcami i pracownikami na szczeblu europejskim, ponownie rozpatrzy sposoby stosowania niniejszej dyrektywy, w szczególnoœci zaœ
zbada, czy progi liczby pracowników s¹ w³aœciwe oraz przed³o¿y Radzie propozycje koniecznych zmian.
Artyku³ 16
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Pañstw Cz³onkowskich.
Sporz¹dzono w Brukseli, dnia 22 wrzeœnia 1994 roku.

W imieniu Rady
N. BLUEM
Przewodnicz¹cy

ZA£¥CZNIK
WYMAGANIA DODATKOWE,
o których mowa w art. 7 dyrektywy
1.
Aby osi¹gn¹æ cel wymieniony w art. 1 ust. 1 dyrektywy oraz w przypadkach przewidzianych w art. 7 ust. 1 dyrektywy, utworzenie europejskiej rady
zak³adowej, jej sk³ad i kompetencje bêd¹ regulowane wed³ug nastêpuj¹cych
zasad:
(a) Kompetencje europejskiej rady zak³adowej s¹ ograniczone do informowania i konsultowania w zakresie zagadnieñ dotycz¹cych ca³ego
przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym lub grupy przedsiêbiorstw
o zasiêgu wspólnotowym lub co najmniej dwóch zak³adów pracy lub
przedsiêbiorstw nale¿¹cych do grupy przedsiêbiorstw, znajduj¹cych
siê w ró¿nych Pañstwach Cz³onkowskich.
196

Dyrektywa 94/45/WE ws. ustanowienia Europejskiej Rady Zak³adowej...
W prz padku przedsiêbiorstw lub grup przedsiêbiorstw w mienionych w art. 4 ust. 2, kompetencje europejskiej rady zak³adowej ograniczone s¹ do spraw dotycz¹cych wszystkich zak³adów pracy lub przedsiêbiorstw nale¿¹cych do grupy i znajduj¹cych siê w Pañstwach Cz³onkowskich lub dotycz¹cych przynajmniej dwóch zak³adów pracy lub
dwóch przedsiêbiorstw nale¿¹cych do grupy i znajduj¹cych siê w ró¿nych Pañstwach Cz³onkowskich.
(b) W sk³ad europejskiej rady zak³adowej wchodz¹ pracownicy przedsiêbiorstwa o zasiêgu wspólnotowym lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym wybrani lub powo³ani spoœród nich przez przedstawicieli pracowników lub, w razie ich braku, przez ogó³ pracowników.
Cz³onkowie europejskiej rady zak³adowej wybierani s¹ lub powo³ywani zgodnie z prawem i/lub praktyk¹ krajow¹.
(c) Europejska rada zak³adowa sk³ada z przynajmniej 3, lecz nie wiêcej ni¿
z 30 cz³onków.
Je¿eli jej wielkoœæ to uzasadnia, rada wybiera spoœród swoich cz³onków komitet o zmniejszonym sk³adzie w liczbie nie wiêkszej ni¿ 3 cz³onków.
Rada przyjmuje swój wewnêtrzny regulamin.
(d) Podczas wyborów lub wyznaczania cz³onków europejskiej rady zak³adowej, nale¿y zapewniæ:
- po pierwsze, aby ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie, w którym przedsiêbiorstwo o zasiêgu wspólnotowym posiada jeden lub wiêcej zak³adów pracy lub w którym grupa przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym posiada przedsiêbiorstwo sprawuj¹ce kontrolê lub te¿ jedno lub kilka przedsiêbiorstw kontrolowanych, by³o reprezentowane przez jednego cz³onka,
- po drugie, aby w sk³ad zespo³u wchodzili cz³onkowie dodatkowi w
liczbie proporcjonalnej do liczby pracowników zak³adów pracy,
przedsiêbiorstwa sprawuj¹cego kontrolê lub przedsiêbiorstw kontrolowanych, zgodnie z ustawodawstwem Pañstwa Cz³onkowskiego, na terytorium którego znajduje siê centralne kierownictwo.
(e) Centralne kierownictwo oraz inne wa¿niejsze szczeble kierownictwa
informowane s¹ o sk³adzie europejskiej rady zak³adowej.
(f) Po up³ywie czterech lat od ustanowieniu europejskiej rady zak³adowej, powinna ona zbadaæ, czy nale¿y rozpocz¹æ negocjacje celem zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 dyrektywy lub czy utrzymaæ
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stosowanie dodatkow ch w magañ prz jêt ch zgodnie z niniejsz m
za³¹cznikiem. Artyku³y 6 i 7 dyrektywy stosuje siê odpowiednio w
przypadku podjêcia decyzji o negocjacji umowy zgodnie z art. 6 dyrektywy, w tym przypadku okreœlenie „specjalny zespó³ negocjacyjny” zostanie zast¹piony przez okreœlenie „europejsk¹ radê zak³adow¹”.
2.
Europejska rada zak³adowa ma prawo do spotkania siê z centralnym kierownictwem raz do roku celem uzyskania informacji i przedstawienia opinii na
podstawie sprawozdania sporz¹dzonego przez centralne kierownictwo, na temat
rozwoju dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym oraz ich perspektyw. O spotkaniu informuje siê lokalne kierownictwo.
Spotkanie dotyczy w szczególnoœci struktury, sytuacji ekonomicznej i finansowej; mo¿liwego rozwoju dzia³alnoœci, produkcji i sprzeda¿y, sytuacji i tendencjom w zakresie zatrudnienia, inwestycji oraz istotnych zmian zwi¹zanych z
organizacj¹, wprowadzeniem nowych metod pracy lub nowych procesów produkcji, transferami produkcji, fuzjami przedsiêbiorstw, redukcj¹ rozmiarów lub
zamkniêciem przedsiêbiorstw, zak³adów pracy lub wa¿nych czêœci zak³adów pracy oraz zwolnieñ grupowych.
3.
W przypadku gdy zaistniej¹ nadzwyczajne okolicznoœci maj¹ce istotny
wp³yw na interesy pracowników, w szczególnoœci w sytuacji przeniesienia, zakniêcia zak³adu pracy, przedsiêbiorstwa lub zwolnieñ grupowych, komitet o
z niejszonym sk³adzie, lub w przypadku jego braku, europejska rada zak³adowa
a prawo byæ o tym informowana. Rada ma prawo, na swój wniosek, do spotkania z centralnym kierownictwem lub innym wa¿niejszym organem kierowniczym
przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, maj¹cym
kompetencje do podejmowania decyzji we w³asnym imieniu celem uzyskania
informacji i przedstawienia opinii w zakresie dzia³añ istotnie wp³ywaj¹cych na
interesy pracowników.
W spotkaniu z komitetem o zmniejszonym sk³adzie maj¹ równie¿ prawo
uczestniczyæ cz³onkowie europejskiej rady zak³adowej, wybrani lub wyznaczeni
przez zak³ad pracy i/ lub przedsiêbiorstwo, których dane dzia³ania bezpoœrednio
dotycz¹.
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbywa siê w najbli¿szym mo¿liwym terminie, na podstawie sprawozdania przygotowanego przez centralne kierownictwo lub inny wa¿niejszy organ kierowniczy przedsiêbiorstwa lub grupy
przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, na temat którego stanowisko mo¿e
zostaæ przyjête pod koniec spotkania lub w innym uzasadnionym terminie.
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Spotkanie nie wp³ wa na prz wileje centralnego kierownictwa.
4.
Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ ustaliæ zasady przewodniczenia spotkaniom
informacyjno-konsultacyjnym.
Przed spotkaniem z centralnym kierownictwem, europejska rada zak³adowa lub komitet o zmniejszonym sk³adzie, w razie potrzeby powiêkszony zgodnie
z ust. 3 akapit drugi, upowa¿niona jest do zebrania siê bez udzia³u kierownictwa.
5.
Bez uszczerbku dla art. 8 dyrektywy, cz³onkowie europejskiej rady zak³adowej informuj¹ przedstawicieli pracowników zak³adów pracy lub przedsiêbiorstw
o zasiêgu wspólnotowym lub w przypadku braku przedstawicieli - ogó³ pracowników, o treœci i wynikach trybu informowania i konsultowania stosowanego
zgodnie z niniejszym za³¹cznikiem.
6.
Europejska rada zak³adowa lub komitet o zmniejszonym sk³adzie mo¿e powo³aæ wybranych przez siebie ekspertów, pod warunkiem, ¿e jest to niezbêdne
do wype³nienia jej zadañ.
7.
Koszty dzia³alnoœci europejskiej rady zak³adowej ponosi centralne
kierownictwo.
Centralne kierownictwo zapewni cz³onkom europejskiej rady zak³adowej
œrodki finansowe i materialne konieczne do w³aœciwego wype³nienia powierzonego im zadania
Centralne kierownictwo ponosi w szczególnoœci koszty zwi¹zane z organizacj¹ zebrañ, t³umaczeniem oraz koszty pobytu i przejazdu cz³onków europejskiej rady zak³adowej oraz komitetu o zmniejszonym sk³adzie, o ile nie ustalono inaczej.
Zgodnie z niniejszymi zasadami, Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ ustalaæ
przepisy bud¿etowe dotycz¹ce dzia³alnoœci europejskiej rady zak³adowej. W
szczególnoœci mog¹ ograniczyæ wydatki, pokrywaj¹c koszty pracy tylko jednego eksperta.
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