
Podręcznik
dla przedstawicieli
pracowników europejskich

03
Jak przygotować 
się na zmianę w 
przedsiębiorstwie



Obecne środowisko biznesowe  
ulega ciągłym zmianom, a 
restrukturyzacja jest jedną ze  
strategii najczęściej stosowanych 
przez przedsiębiorstwa w 
odpowiedzi na to zjawisko. 
Elementami przyczyniającymi się 
do tej zmiany oraz powodującymi 
potrzebę dostosowania się i 
restrukturyzacji są skutki globalizacji, 
usprawnienia technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 
oraz nowe trendy w miejscu pracy 
i na rynkach branżowych, wraz z 
innymi czynnikami, na przykład 
zmianami ram prawnych.

Europejskie rady zakładowe (ERZ) 
odgrywają ważną rolę w kontekście 
ponadnarodowych procesów 
restrukturyzacji przedsiębiorstw. 
Są one najważniejszym europejskim 
organem reprezentującym 
pracowników oraz forum dialogu 
społecznego w przedsiębiorstwach 
wielonarodowych, a także jedynymi 
faktycznie ponadnarodowymi 
organami informowania i 
konsultacji w miejscu pracy.

Celem niniejszego podręcznika 
jest zapewnienie przedstawicielom 
ERZ i członkom Prezydiów ERZ 
podstawowych informacji oraz 
praktycznych narzędzi i schematów 
kontrolnych na potrzeby różnych 
form restrukturyzacji. Podręcznik 
zawiera informacje dotyczące 
ram prawnych, wskazówki i 
narzędzia praktyczne poszerzające 
możliwości ERZ w zakresie 
reagowania i wpływania na plany 
restrukturyzacji na szczeblu 
przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie



1. Czym jest 
restrukturyzacja?
Nie istnieje uniwersalna definicja 
restrukturyzacji. To zbiorcze pojęcie opisujące 
wszystkie formy zmian w organizacjach, 
które powodują przekształcenie istniejących 
struktur i procedur. Do typowych form 
restrukturyzacji należą przeniesienia 
produkcji lub (części) zakładów, outsourcing 
poszczególnych jednostek funkcjonalnych, 
zamykanie zakładów lokalnych, fuzje i nabycia 
innych przedsiębiorstw, a także wiele rodzajów 
procesów reorganizacji wewnętrznej.

Najważniejsze tendencje 
restrukturyzacyjne od 2008 r.:
 - wzrost znaczenia podejścia 

krótkowzrocznego, w strategiach 
przedsiębiorstw i metodach dostosowania, 
opartego głównie na argumentach 
finansowych i kosztowych;

 - wzrastająca liczba upadłości ogłaszanych 
przez zarządy przedsiębiorstw, co ma na 
celu na celu zastępowanie stosunkowo 
bezpiecznych umów za pomocą tańszych i 
omijanie wymogów kodeksu pracy;

 - wzrastająca liczba przedsiębiorstw 
poddawanych restrukturyzacji, zamykanych 
lub przenoszonych do innych krajów w celu 

Restrukturyzacja może mieć 
wiele postaci:

 - Outsourcing: kiedy dana działalność 
zlecana jest innemu przedsiębiorstwu w tym 
samym kraju.
 - Przeniesienie: kiedy dana działalność 
pozostaje w tym samym przedsiębiorstwie, 
ale jest przenoszona w inne miejsce w tym 
samym kraju.
 - Offshoring/delokalizacja: kiedy dana 
działalność jest przenoszona za granicę lub 
poddawana outsourcingowi poza granicami 
kraju.
 - Zamknięcie: kiedy przedsiębiorstwo lub 
zakład przemysłowy zostaje zlikwidowany 
z przyczyn ekonomicznych, niepowiąza-
nych bezpośrednio z przeniesieniem lub 
outsourcingiem.

 - Upadłość: kiedy przedsiębiorstwo bankrutuje 
z przyczyn ekonomicznych, niepowiązanych 
bezpośrednio z przeniesieniem lub 
outsourcingiem.
 - Fuzja/nabycie: kiedy dwa przedsiębior-
stwa łączą się lub kiedy nabycie wiąże się z 
programem restrukturyzacji wewnętrznej, 
który służy racjonalizacji organizacji poprzez 
ograniczenie zatrudnienia.
 - Restrukturyzacja wewnętrzna: kiedy 
przedsiębiorstwo realizuje plan likwidacji 
miejsc pracy niepowiązany z innym zdefinio-
wanym powyżej rodzajem restrukturyzacji.



uniknięcia wymogów prowadzenia 
konsultacji z pracownikami;

 - znaczny wzrost bardzo elastycznych i 
często niepewnych form zatrudnienia (np. 
zatrudnienie przez agencje pracy tymczasowej) 
jako skutek restrukturyzacji wewnętrznej.

Przyczyny restrukturyzacji
Najważniejszym motywem jest ograniczanie 
kosztów poprzez zmniejszenie zatrudnienia, 
dzięki outsourcingowi lub offshoringowi do 
innych krajów o niższych kosztach, poprzez 
likwidację miejsc pracy po przeprowadzeniu 
nabycia lub fuzji bądź po prostu poprzez 
zastąpienie obecnych pracowników tańszym 
personelem.

Potrzeba ograniczania kosztów często wynika 
z braku przewidywania zmian w otoczeniu 
biznesowym i na specyficznym rynku, na 
którym działa przedsiębiorstwo. Niektóre z 
powyższych przykładów są ściśle związane z 
rozwojem technologii, szczególnie w dziedzinie 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
który można było przewidzieć. Takimi 
przykładami są Nokia, która nie przewidziała 
zmian spowodowanych pojawieniem się 
pierwszego iPhone’a, czy Kodak, który 
przegapił rewolucję fotografii cyfrowej. Często 
temu brakowi umiejętności przewidywania 
towarzyszą błędy kierownictwa przy 
podejmowaniu strategicznych decyzji.

2. Uprawnienia 
przysługujące z mocy 
prawa w przypadku 
restrukturyzacji
Unia Europejska zapewnia pracownikom kilka 
narzędzi umożliwiających podjęcie działań w 
przypadku restrukturyzacji:
 - podstawowe prawo do informacji i konsultacji;
 - przepisy dotyczące ochrony socjalnej 

pracowników dotkniętych restrukturyzacją;
 - prawa pracownicze w kontekście uregulowań 

gospodarczych i przepisów prawa spółek; 
oraz, oczywiście

 - prawa do informacji, konsultacji i uczestnictwa 
określone w dyrektywach o ERZ i SE.

Pierwotna dyrektywa o ERZ służyła likwidacji 
luki prawnej w odniesieniu do praw 
pracowników do informacji i konsultacji. Luka 
ta powstała w wyniku coraz intensywniejszego 
procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. 
Ostateczny proces decyzyjny został 
przeniesiony z poziomu krajowego na poziom 
ponadnarodowy. Z tego względu wprowadzono 
ERZ, a następnie rady pracownicze SE, 
aby zapewnić reprezentację interesów 
pracowników na szczeblu europejskim. Kolejna 
funkcja dyrektywy związana jest ze skutkami 
procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw na 
szczeblu ponadnarodowym. Ponadnarodowe 
działania restrukturyzacyjne wywołują skutki 
w wielu krajach jednocześnie, co z kolei 
wymaga koordynowania lokalnych procesów 
informowania i konsultacji z przedstawicielami 
pracowników.

Ponadnarodowy charakter decyzji
Zgodnie z dyrektywą ERZ, ponadnarodowy 
charakter sprawy uzależniony jest od liczby 
państw, których ona dotyczy, zakresu jej 
potencjalnych skutków oraz zaangażowanego 
szczebla zarządzania. Z tego względu za 
ponadnarodowe uznaje się wszystkie kwestie 
dotyczące całego przedsiębiorstwa lub co 
najmniej dwóch krajów.



Kwestia, czy dane zagadnienie ma charakter 
ponadnarodowy, jest często przedmiotem 
dyskusji między kierownictwem i 
przedstawicielami pracowników. Kierownictwo 
stara się ograniczać ponadnarodowy charakter 
do sytuacji, które wywierają istotny wpływ na 
pracowników w co najmniej dwóch krajach. 
Jednakże sprawy odnoszące się tylko do jednego 
kraju również mogą mieć wpływ na wszystkich 
pracowników, co oznacza, że również należą 
do zakresu kompetencji ERZ. Co więcej, 
sprawę należy uznać za ponadnarodową, jeżeli 
wykracza ona poza kompetencje kierownictwa 
lokalnego. Innymi słowy, każda decyzja podjęta 
w innym państwie członkowskim i na wyższym 
szczeblu zarządzania może być uznana za 
sprawę ponadnarodową. Europejskie przypadki 
restrukturyzacji ponadnarodowej, których 
skutki będą odczuwalne w różnych państwach 
członkowskich UE, w oczywisty sposób należą 
do kompetencji ERZ.

Prawa do informacji i konsultacji
Po ustanowieniu ERZ lub rady pracowniczej 
SE przedsiębiorstwa wielonarodowe mają 
obowiązek informowania przedstawicieli 
pracowników i konsultowania się z nimi w 
następujących sprawach:
 - sytuacja w zakresie zatrudnienia i jej 

prawdopodobne zmiany, inwestycje i istotne 
zmiany dotyczące organizacji;

 - przeniesienie produkcji, fuzje, ograniczanie 
produkcji lub zamykanie przedsiębiorstw (lub 
ich ważnych części);

 - zwolnienia grupowe;
 - wprowadzanie nowych metod pracy i 

produkcji oraz zagadnienia z zakresu 
organizacji pracy.

3. Przed restrukturyzacją…
…w pełni wykorzystaj swoje 
możliwości!
ERZ może odgrywać aktywną rolę 
w ponadnarodowej restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa, uzupełniając lokalne i 
krajowe interesy pracowników oraz zrzeszając 
ich. Dyrektywa zapewnia wiele narzędzi, 
które często wydają się być niedostatecznie 
wykorzystywane. Terminowo włączona w 

proces restrukturyzacji ERZ może pełnić kilka 
funkcji:
 - Powinna być przydatna przy koordynacji 

reakcji pracowników na proces 
restrukturyzacji i służyć jako katalizator 
opracowania faktycznie europejskiej strategii 
lub działania.

 - Należy ją wykorzystać do uzyskania 
dodatkowych informacji i czasu, co może 
okazać się przydatne na szczeblu lokalnym, 
gdzie można negocjować plany socjalne.

 - Może zapewnić udział niezbędnych 
specjalistów, którzy pomogą ocenić plany 
przedsiębiorstwa i zaproponują alternatywy.

 - Może również wspierać strategie lokalne 
poprzez wpływanie na kierownictwo na 
szczeblu europejskim.

… poznaj kulturę zarządzania w 
swoim przedsiębiorstwie
Kultura zarządzania przedsiębiorstwem ma 
istotny wpływ na włączenie pracowników w 
proces decyzyjny. Z tego względu Państwa ERZ 
powinna realistycznie ocenić, czy kierownictwo 
poważnie traktuje aktualne zobowiązania 
prawne dotyczące reprezentacji interesów 
pracowników i praw pracowniczych. 

Zadaj sobie pytanie:
 - Czy prawa pracowników do informacji i 

konsultacji są zasadniczo przestrzegane?
 - W jaki sposób pracownicy i organy 

reprezentujące ich interesy są włączane w 
projekty zmian w przedsiębiorstwie?

 - Kiedy i w jakim zakresie kierownictwo 
dostarcza informacje o planowanych zmianach 
na niższych szczeblach pracy i powyżej?



 - Czy kierownictwo centralne omawia kwestie 
kierunków strategicznych i planowania 
długoterminowego z przedstawicielami 
pracowników, na przykład na forum rady 
nadzorczej?

 - Czy istnieją lokalne organy reprezentujące 
interesy pracowników? Czy prowadzą one 
regularne dyskusje z pracodawcami na 
szczeblu lokalnym?

 - Czy przestrzega się postanowień wynikających 
z wymogów prawnych i układów zbiorowych 
pracy?

 - Czy występowały jakiekolwiek konflikty 
z kierownictwem wynikające z 
nieprzestrzegania wymogów prawnych lub 
innych zobowiązań?

… zrozum ponadnarodowy proces 
decyzyjny w swoim przedsiębiorstwie
W przedsiębiorstwach wielonarodowych 
często trudno nawiązać bezpośredni kontakt 
z właściwymi decydentami. Przydatne jest 
sprecyzowanie, kto ma dane kompetencje w 
przedsiębiorstwie. Jeżeli faktyczna siedziba 
główna znajduje się poza UE, dobrym 
rozwiązaniem byłoby pozyskanie wiedzy, 
jakie są faktyczne uprawnienia kierownictwa 
europejskiego. Taką samą analizę należy 
przeprowadzić po stronie pracowników: 
jaki organ i na jakim szczeblu najlepiej 
nadaje się do wzięcia odpowiedzialności za 
reprezentowanie interesów pracowników?

Odpowiednia dla danej branży Europejska 
Federacja Związków Zawodowych może odegrać 
kluczową rolę w procesie identyfikacji osób 
kontaktowych na poziomie lokalnym oraz wesprzeć 
sieci członków ERZ i krajowych przedstawicieli 
pracowników. ERZ powinna opracować 
strategię ogólną, obejmującą plan komunikacji, 
potencjalne działania na rzecz wzmocnienia swojej 
pozycji oraz inicjatywy zapewniające koordynację 
zarówno wewnętrzną (między członkami ERZ), 
jak i zewnętrzną (z przedstawicielami i związkami 
lokalnymi, Europejską Konfederacją Związków 
Zawodowych, specjalistami itp.).

… miej świadomość swoich atutów, 
ale i słabości
Funkcjonowanie i wpływ ERZ jest 
uzależniony od jej składu, sposobu działania, 

W kwestiach dotyczących 
zarządzania ERZ powinna jasno 
określić:

 - Kto inicjuje proces zmiany? Kto podejmuje 
decyzje?
 - Którego kierunku lub rodzaju działalności 
to dotyczy?
 - Które organy decyzyjne są odpowiedzialne 
za konkretne działania (zarząd, rada 
nadzorcza, coroczne walne zgromadzenie, 
komitet sterującyds. projektów itp.)?

 - Jakie decyzje należy podjąć i jakich 
procedur należy przestrzegać (na przykład, 
decyzja o zwołaniu walnego zgromadzenia 
w celu zatwierdzenia fuzji)?

W kwestiach reprezentowania 
pracowników ERZ powinna jasno 
określić:

 - Których zakładów lokalnych dotyczy 
decyzja?
 - W które decyzje i na którym etapie 
włączone są rady pracownicze lub 
przedstawiciele pracowników w tych 
zakładach?
 - Jaki rodzaj kontaktów utrzymują obecnie 
przedstawiciele pracowników z właściwymi 
organami kierownictwa i jakie są ich 
obowiązki?
 - Kim są główni przedstawiciele i w jaki 
sposób można się z nimi skontaktować?
 - Które związki zawodowe mogą pomóc w 
nawiązaniu kontaktów?



uprawnień oraz relacji z pracownikami i 
przedsiębiorstwem. Ponadto poprzednie 
doświadczenia z procesami restrukturyzacji 
oraz możliwość korzystania z zasobów i 
wszystkich dostępnych środków wywierania 
nacisku w odpowiednim czasie to kluczowe 
czynniki decydujące o roli ERZ. 

W celu przeprowadzenia realistycznej oceny 
potencjału Twojej ERZ, należy rzetelnie 
odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
 - W jakim stopniu ERZ i Prezydium ERZ 

działają jak jeden zespół?
 - Czy ERZ zajmuje się wszystkimi rodzajami 

działalności przedsiębiorstwa?
 - Jakie ERZ ma w swojej pracy doświadczenie 

w stosowaniu usystematyzowanego podejścia, 
obejmującego określanie celów i strategii oraz 
monitorowanie ich realizacji?

 - Jakie jest stanowisko ERZ wobec bieżącego 
planu restrukturyzacji? Czy występują 
odmienne punkty widzenia?

 - Czy członkowie ERZ mają wystarczające 
kwalifikacje do oceny procesów zmiany lub 
czy mają dostęp do przydatnych w tym celu 
zasobów zewnętrznych (specjalistów)?

 - Czy ERZ ma koordynatora z ramienia 
związków zawodowych, który reprezentuje 
odpowiednią europejską federację branżową?

 - Jakie są relacje między ERZ a lokalnymi 
organami reprezentacji interesów 
pracowniczych (w dialogu zarówno 
oddolnym, jak i odgórnym za pośrednictwem 
krajowych delegatów ERZ)? Co funkcjonuje 
dobrze, a gdzie należy coś ulepszyć?

 - Jaki rodzaj relacji ERZ utrzymuje z 
kierownictwem zarówno na szczeblu 
ponadnarodowym, jak i z kierownictwem 
niższego szczebla (w tym z różnymi działami 
lub obszarami działalności)?

 - Czy ERZ ma kontakt z innymi ERZ, w których 
przeprowadzono analogiczne projekty 
restrukturyzacyjne?

 - Jaką rolę odgrywają właściwe związki 
zawodowe na szczeblu przedsiębiorstwa? 
Jakie jest uzwiązkowienie w różnych krajach 
reprezentowanych w ERZ?

Restrukturyzacja zawsze wywołuje 
skutki lokalne
Restrukturyzacja dotyka przede wszystkim 
miejsc pracy i ma wpływ na warunki 
zatrudnienia  pracowników pracowników 
najniższego szczebla. Z tego względu ERZ 
powinna aktywnie realizować potrzeby 
lokalnych pracowników i reprezentujących 
ich organów przez cały proces zmiany i 
restrukturyzacji. Może to być ostateczna szansa 
pokazania przydatności ERZ i jej zdolności 
do radzenia sobie z konkretnymi sprawami, 
mającymi bezpośredni wpływ na pracowników.

Prawo ERZ do spotykania się w 
celu analizy i reakcji na działania 
restrukturyzacyjne nie stanowi 
alternatywy wobec prawa do 
informacji i konsultacji na 
szczeblu krajowym lub lokalnym. 
Wręcz przeciwnie, działania i strategie 
przedstawicieli pracowników muszą się 
wzajemnie uzupełniać. Nie chodzi o to, 
kto pierwszy otrzyma informacje, ale 







Zbyt często ERZ jest powiadamiana dopiero 
na ostatnich etapach procesu decyzyjnego, a 
ogłoszenie o restrukturyzacji spada niczym 
grom z jasnego nieba. Z tego względu istotne 
znaczenie ma zwracanie uwagi na wczesne 
sygnały ostrzegawcze, świadczące o rozważaniu 
przeprowadzenia poważnych zmian. Mogą 
nimi być powołanie nowych członków zarządu 
lub nowego prezesa zarządu, nietypowe 
fluktuacje na giełdzie papierów wartościowych, 
zmiana struktury własnościowej, fuzja 
dużych konkurentów i tym podobne zjawiska. 
Prostym, a bardzo przydatnym narzędziem jest 
utworzenie alertu Google dotyczącego nazwy 
Twojego przedsiębiorstwa.

4. W jaki sposób 
zmierzyć się ze zmianami 
i na nie wpłynąć
Postaraj się zrozumieć sytuację 
przedsiębiorstwa
W sytuacjach, kiedy sygnały zwiastują 
nadchodzącą restrukturyzację, ERZ musi uzyskać 
informacje o danych ekonomicznych oraz o 
naturze i źródle motywów przeprowadzenia 
zmiany, a także o motywach i celach 
kierownictwa. Aby móc zrozumieć sytuację 
przedsiębiorstwa i ocenić prawdopodobieństwo 
planu restrukturyzacji, niezbędne jest zażądanie 
przez ERZ od kierownictwa szczegółowego 
wyjaśnienia przyczyn i celów uzasadniających 
planowany projekt, jak również wyjaśnienia, 
dlaczego planowane środki są odpowiednie dla 
osiągnięcia założonych celów.

W praktyce projekty zmian są często 
przeprowadzane bez wcześniejszego określenia 
szczegółowych celów, które byłyby możliwe 
do zweryfikowania. Może jednak też chodzić 
o ukryte lub nieujawnione cele i motywy. 
Znajomość tych wszystkich aspektów jest 
ważnym warunkiem wstępnym dla opracowania 
własnej strategii. Na przykład często jako cele 
outsourcingu przywołuje się poprawę obsługi 
klienta i optymalizację procesów, ale ukryte 
motywy mogą obejmować przeniesienie miejsc 
pracy do przedsiębiorstw, w których są gorsze 

raczej o to, jakie korzyści poszczególne 
szczeble mogą odnieść dzięki korzystaniu 
ze swojego dostępu do informacji, aby 
wspomóc prowadzone rozważania o skutkach 
środków restrukturyzacyjnych. Z tego 
względu jeszcze ważniejsza jest regularna 
wymiana informacji między członkami 
ERZ o sytuacji na szczeblu lokalnym lub 
krajowym, a także podejmowane przez nich 
próby bezpośredniego kontaktowania się ze 
sobą, kiedy tylko pojawią się podejrzenia o 
planowanych działaniach transgranicznych.

Aby uzyskać silne poparcie ze 
strony pracowników i móc działać 
zgodnie z nim, ERZ powinna 
odpowiedzieć na następujące pytania:

 - Czy dany zakład ma swojego członka w ERZ? 
Jeżeli nie, czy członek ERZ z danego kraju 
pozostaje w kontakcie z przedstawicielami 
pracowników w danym zakładzie?
 - Czy – oprócz dwukierunkowego przepływu 
informacji z lokalnymi delegatami ERZ 
Twoja ERZ utworzyła bezpośrednie kanały 
komunikacji z pracownikami lokalnymi i 
reprezentującymi ich organami, na przykład 
za pomocą biuletynu informacyjnego?
 - Czy najważniejsi członkowie Twojej ERZ 
(np. Prezydium) regularnie odwiedzają 
zakłady lokalne i uczestniczą w spotkaniach 
pracowników?
 - Czy członkowie ERZ znają nastroje i 
atmosferę panujące wśród pracowników 
lokalnych?
 - Czy członkowie ERZ znają oczekiwania tych 
grup pracowników, których bezpośrednio i 
pośrednio dotyczy projekt restrukturyzacji?



warunki pracy i niższe wynagrodzenie, czy też 
osłabienie wpływu pracowników lub odebranie 
im praw do współdecydowania.

ERZ dysponuje kilkoma sposobami rozpoznania 
celów pracodawcy, z których najbardziej 
oczywistym jest – w idealnej sytuacji – 
uzyskanie przez ERZ całego biznesplanu i 
szczegółowej odpowiedzi na wszystkie pytania. 
Inne metody mogą obejmować burzę mózgów 
i wymianę informacji w ramach ERZ oraz 
pomiędzy lokalnymi związkami zawodowymi, 
pracownikami i przedstawicielami pracowników 
na szczeblu rady nadzorczej. Do zaskakujących 
odkryć może doprowadzić również proste 
wyszukanie nazwy przedsiębiorstwa w 
internecie.

Dla dokonania wstępnej oceny celów planu 
restrukturyzacji Twoja ERZ powinna 
odpowiedzieć na następujące pytania:
 - Czy ERZ zna strategiczne i operacyjne cele 

projektu?
 - Jaką ogólną strategię chce realizować 

przedsiębiorstwo i jakie cele chce osiągnąć w 
trakcie jej realizacji?

 - Jakie potencjalne "ukryte" motywy mogą 
odgrywać rolę?

 - Jakie są ewentualne zalety i wady planu 
restrukturyzacji dla pracodawcy?

 - Czy cele planu restrukturyzacji zostały już 
ustalone, czy nadal podlegają one negocjacjom?

Gromadzenie przydatnych informacji
Aby uniknąć nadmiaru nieprzydatnych 
informacji, a gromadzić jedynie te ważne i 
aktualne, ERZ powinna odgrywać aktywną 
rolę przy ustalaniu programów spotkań z 
kierownictwem i jasno komunikować, jakie 
informacje chce uzyskać.

Kreatywne gromadzenie informacji i 
mechanizm wzajemnego sprawdzania
Informacje, których nie uda się pozyskać od 
kierownictwa, można ewentualnie zdobyć 
zdobyć innymi metodami (np. z raportów 
rocznych, informacji prasowych, wywiadów 

Kluczowe wymagania w zakresie 
jakości informacji

 - Dostarczane informacje powinny być 
dostatecznie szczegółowe. Kwoty całkowite 
powinny być podawane w podziale na 
zakłady, produkty lub rodzaje produktów 
itp. Umożliwi to lepsze zrozumienie zmian 
sytuacji w przedsiębiorstwie i na szczeblu 
zakładu lokalnego.
 - Zawsze powinny być podawane liczby za 
poprzedni rok (poprzednie lata), aby móc 
dokonać porównań i określić trendy.
 - Powinny być przedstawione dodatkowe 
informacje związane z kontekstem danej 
restrukturyzcji, odnoszące się do obecnej 
sytuacji oraz przyszłych planów i zamierzeń.
 - Informacje powinny być przekazywane 
z wystarczającym wyprzedzeniem przed 
spotkaniami ERZ, aby umożliwić weryfikację 
(często rozbudowanego) materiału i dać czas 
na przygotowanie pytań i spostrzeżeń.
 - Spotkania ERZ będą najefektywniejsze, 
jeżeli obie strony przyjdą na 
nieprzygotowane. Proszę pamiętać 
o zebraniu informacji od lokalnych 
przedstawicieli i pracowników, a także 
spostrzeżeń dotyczących istotnych zmian 
sytuacji z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed spotkaniem, aby określić, które 
zagadnienia należy poruszyć w rozmowie z 
kierownictwem.



z przedstawicielami kierownictwa wyższego 
szczebla itp.). Należy również pamiętać 
o sprawdzeniu, jakie informacje muszą 
być podawane przez przedsiębiorstwo do 
publicznej wiadomości zgodnie z wymogami 
prawnymi związanymi z fuzjami, przejęciami 
lub zwolnieniami grupowymi. Takie źródła 
alternatywne należy w każdym przypadku 
wykorzystać do weryfikacji informacji 
przedstawianych na spotkaniach ERZ.

Co więcej, ważne informacje i pomoc można 
uzyskać ze źródeł zewnętrznych, na przykład 
od właściwej dla danej branży Europejskiej 
Federacji Związków Zawodowych lub krajowych 
związków zawodowych. Mogą one również 
udzielić wsparcia przy wyszukiwaniu ekspertów 
biznesowych, rad pracowniczych w innych 
przedsiębiorstwach w danym sektorze lub 
regionie czy izb przemysłowych.

Kluczowe czynniki w procesie konsultacji
Następujące aspekty mają znaczenie przy 
inicjowaniu konstruktywnego procesu 
konsultacji i włączanie się w niego:

 - ERZ uzgadnia swoje cele.
 - ERZ określa plan działania i podział zadań.
 - ERZ włącza lokalne organy reprezentujące 

pracowników w analizę oczekiwanych 
wyników, celów i procesów pracy.

 - W procesie konsultacji biorą udział 
wewnętrzni i zewnętrzni specjaliści.

 - Harmonogram działań jest skoordynowany z 
harmonogramem pracodawcy.

Zaangażowanie lokalnych 
przedstawicieli pracowników
ERZ nie może zajmować się weryfikacją planu 
restrukturyzacyjnego bez zaangażowania i 
wsparcia przedstawicieli lokalnych. Mają oni 
nie tylko ułatwić gromadzenie informacji 
lub ocenę skutków, ale są również niezbędni 
do uzyskania akceptacji działań ERZ przez 
pracowników.

Dla określenia różnych form zaangażowania 
lokalnych przedstawicieli pracowników ERZ 
powinna odpowiedzieć na następujące pytania:
 - Które obszary działalności przedsiębiorstwa i 

zakłady lokalne podlegają restrukturyzacji?
 - Które dziedziny i zakłady są nią objęte 

pośrednio, na przykład ze względu na 
powiązanie z dostawcami lub inne skutki 
efektu domina?

 - W jaki sposób zakłady są ze sobą powiązane? 
Czy występuje konkurencja między zakładami?

 - Jaki jest przewidywany wpływ na zatrudnienie? 
Czy ogłoszono zwolnienia z przyczyn 
ekonomicznych lub zwolnienia grupowe?

Poszerzone prawa pracowników 
do informacji i konsultacji w 
przypadkach transgranicznych 
fuzji i przejęć

Oprócz prawodawstwa dotyczącego ERZ, 
Unia Europejska ustanowiła szczególne prawa 
dotyczące włączania pracowników w sprawy 
dotyczące publicznych ofert przejęcia i fuzji.
Na mocy dyrektywy 2004/25/WE pracownicy 
mają prawo do otrzymania kompleksowej 
informacji o publicznej ofercie przejęcia oraz 
prawo do przedstawienia własnej opinii lub 
zalecenia.
Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 139/2004 
w przypadkach fuzji transgranicznych organy 
reprezentujące pracowników mają prawo 
do bycia wysłuchanymi w toku procedur 
dochodzeniowych przeprowadzanych przez 
Dyrektoriat Generalny ds. Konkurencji.
Te prawa nie są powszechnie znane, ale 
zdecydowanie warto je wykorzystać.



 - Jakie różnice interesów i preferencji 
występują w ERZ i między organami 
reprezentującymi pracowników w lokalnych 
zakładach w poszczególnych krajach?

Ocena planu restrukturyzacji
Przed dokonaniem sprawdzenia i krytycznej 
weryfikacji wszelkich obliczeń przedstawionych 
przez kierownictwo przedsiębiorstwa, ERZ – 
wraz z przedstawicielami działów, dziedzin i 
zakładów objętych restrukturyzacją – powinna 
ocenić, czy plan restrukturyzacji można uznać 
za sensowny element strategii przedsiębiorstwa, 
przyczyniający się do stabilizacji zatrudnienia, 
dochodów i konkurencyjności przedsiębiorstwa 
w kontekście wymagań rynku i otoczenia 
konkurencyjnego, a także jakie są kluczowe 
kompetencje przedsiębiorstwa.

W celu oceny prawdopodobieństwa 
planów lub projektów 
restrukturyzacji ERZ powinna 
odpowiedzieć na następujące 
pytania:
 - Czy kierownictwo przedstawiło 
przekonującą odpowiedź 
dotyczącą strategicznego 
znaczenia planu restrukturyzacji?

 - Czy po pogłębionej analizie 
przewidywany plan 
restrukturyzacji wydaje się 
sensowny pod względem 
ekonomicznym?

 - Czy cele stawiane sobie przez pracodawcę 
wydają się realistyczne?

 - Jaki wpływ proces restrukturyzacji będzie 
miał na zatrudnienie?

 - Jaki będzie wpływ na konkurencyjność 
przedsiębiorstwa?

 - Jakie zagrożenia dla konkurencyjności 
przedsiębiorstwa kierownictwo 
zidentyfikowało w planie restrukturyzacji? 
Jakie działania przedsiębiorstwo podejmuje w 
celu ograniczenia tych zagrożeń?

W kierunku wspólnej strategii 
restrukturyzacji – przykład praktyczny
Ze strony pracowników najlepszym sposobem 
przygotowania się na moment ogłoszenia 
ponadnarodowej restrukturyzacji jest 
opracowanie wspólnej strategii działania, 
obejmującej szczegółowy przegląd ról i zadań 
najważniejszych zaangażowanych podmiotów: 
ERZ i Prezydium ERZ, lokalnych przedstawicieli 
pracowników, związków zawodowych, branżowej 
Europejskiej Federacji Związków Zawodowych 
i specjalistów. Dla każdego z tych podmiotów 
możliwe jest określenie jego roli w odniesieniu 
do czterech najważniejszych zakresów zadań: 
informacji i konsultacji, negocjacji (planów 
socjalnych, umów ramowych itp.), komunikacji i 
różnych rodzajów działań (informacji prasowych, 
wspólnych deklaracji, demonstracji, strajków itp.).

Można wykorzystać poniższą tabelę w celu 
wizualnego zaprezentowania tych powiązań, 
wypełniając wszystkie komórki odpowiednimi 
informacjami. Tam, gdzie to możliwe, możecie 
również określić harmonogram i wskazać 
priorytety.

Informacje i 
konsultacje

Negocjacje Komunikacja Działania

ERZ i Prezydium

Przedstawiciele 
lokalni

Związki zawodowe

Europejska 
Federacja 
branżowa i inni 
specjaliści



Proszę pamiętać, że celem tego ćwiczenia 
jest opracowanie wspólnej strategii dla ERZ 
i lokalnych przedstawicieli pracowników w 
odpowiedzi na restrukturyzację.

5. Po restrukturyzacji 
– analiza zebranych 
doświadczeń
Nieodłącznym elementem rzetelnej oceny 
zakończonego procesu restrukturyzacji powinny 
być: krytyczna analiza procesu restrukturyzacji 

i jego wyników, a także roli ERZ w tym procesie. 
Przegląd powinien być wspólnym działaniem 
kierownictwa i ERZ, ale – co ważniejsze – 
przegląd, jako odrębny proces, powinien 
być również przeprowadzony przez ERZ we 
współpracy z lokalnymi przedstawicielami 
pracowników i branżową Europejską Federacją 
Związków Zawodowych.

W rzeczywistości taki przegląd zasadniczo polega 
na udzieleniu odpowiedzi na trzy proste pytania:
 - Co poszło dobrze?
 - Co poszło niezbyt dobrze lub się nie udało?
 - Co następnym razem można zrobić inaczej?

Istotne znaczenie ma poznanie różnych opinii 
w odniesieniu do tych pytań z poszczególnych 
zakładów lokalnych lub obszarów działalności, a 
także przyczyn takich rozbieżności.

Na podstawie tych rozważań ERZ powinna 
stwierdzić, co może uczynić w przyszłości, 
aby zwiększyć swoje zaangażowanie w 
proces restrukturyzacji i uniknąć wszelkich 
popełnionych błędów.

6. Dawanie przykładu
W przypadku restrukturyzacji nie ma jednego 
uniwersalnego modelu działania. Jeżeli 
ERZ prowadzi dobry, przejrzysty dialog z 
kierownictwem, być może wystarczającym 
rozwiązaniem będą jasne postanowienia 
w umowie. Jeżeli jednak relacje są trudne, 
kierownictwo odmawia ujawnienia wszystkich 
swoich planów, a zagrożone są setki miejsc 
pracy, można rozważyć akcję protestacyjną, a 
nawet wszczęcie procedur sądowych. Poniżej 
znajduje się kilka przykładów praktycznych.

Przykład 1 Europejska Rada 
Zakładowa Ecolab i Nalco, 
21.05.2015 r.
"Kierownictwo centralne przekaże ERZ 
wszystkie niezbędne informacje. Informacje 
muszą być kompletne i dostarczone na czas 
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
[…] Kierownictwo centralne weźmie pod 
uwagę opinię i zalecenia ERZ w procesie 
podejmowania decyzji i udzieli ERZ 



odpowiedzi w terminie 15 dni wraz z 
uzasadnioną opinią. […] Pomiędzy stronami 
odbędą się konsultacje służące osiągnięciu 
wzajemnego zrozumienia".

Przykład 2 Europejska Rada 
Pracowników ABB, 12.04.2013 r.
"Jeżeli zmiany dotyczą co najmniej 50 
pracowników, przed ich ogłoszeniem 
informuje się Przewodniczącego lub 
Zastępcę Przewodniczącego Europejskiej 
Rady Pracowników ABB oraz uzgadnia 
się dalsze działania informacyjne i 
konsultacyjne. Jeżeli zmiany dotyczą co 
najmniej 100 pracowników, przed ich 
ogłoszeniem informuje się Prezydium 
ERZ i przedstawicieli danych krajów oraz 
uzgadnia się dalsze działania informacyjne i 
konsultacyjne".

Przykład 3 SE Equens
W trakcie trzydniowego szkolenia, które 
odbyło się w 2011 r. i w którym uczestniczyli 
wszyscy członkowie rady pracowniczej SE, 
a także lokalni przedstawiciele z Holandii, 
Niemiec i Włoch, funkcjonariusze ich 
odpowiednich związków oraz specjalista 
z ramienia UNI Europa, intensywnie 
omawiano powiązania między reprezentacją 
na szczeblu europejskim i lokalnym w 
przypadku restrukturyzacji. W efekcie 
powstał model schematu, zatwierdzony 
następnie przez kierownictwo centralne, 
prezentującego etapowe podejście, które 
obejmuje ciągłą zwrotną wymianę informacji 
między organami reprezentacji na szczeblu 
lokalnym i europejskim i ostatecznie prowadzi 
do opracowania formalnej opinii rady 
pracowniczej SE, po której podjęta zostanie 
ostateczna decyzja.

Przykład 4 General Electric
GE stało się ważnym podmiotem w 
europejskim przemyśle energetycznym 
po przejęciu Alstom Power w listopadzie 
2015 r. Zaledwie trzy miesiące po zawarciu 
porozumienia GE ogłosiło zamiar zmniejszenia 
kosztów o 3 mld EUR dzięki likwidacji 6500 
miejsc pracy w całej Europie. W odpowiedzi 
branżowa federacja związkowa industriAll 
koordynująca grupę GE zorganizowała 

8 kwietnia 2016 r. akcję, która odbyła 
się jednocześnie w głównej siedzibie 
przedsiębiorstwa w Paryżu oraz w zakładach 
przedsiębiorstwa w całej Europie; w jej 
ramach tysiące pracowników protestowało 
pod tymi samymi postulatami: rezygnacji 
z likwidacji miejsc pracy, przedstawienia 
długoterminowych projektów przemysłowych, 
przestrzegania prawa do informacji i 
konsultacji oraz rozważenia alternatyw 
proponowanych przez przedstawicieli 
pracowników.

Przykład 5 RWE
10 marca 2010 r. ERZ i centralne 
kierownictwo podpisały ponadnarodową 
umowę ramową "w sprawie stosowania 
minimalnych standardów w procesie 
restrukturyzacji w Grupie RWE". Obejmuje 
ona definicję środków restrukturyzacyjnych, 
normy minimalne, których należy 
przestrzegać w całej grupie, postanowienia 
dotyczące angażowania ERZ, jak również 
niektóre zasady dotyczące sposobów 
minimalizacji skutków socjalnych dla 
poszczególnych pracowników w przypadku 
restrukturyzacji.
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