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Wstęp

Globalizacja przyniosła nowe wyzwania dla rynku pracy, nabierając rozpędu w ostat-
nich dekadach XX wieku i jeszcze bardziej przyspieszając w XXI wieku dzięki rozwo-
jowi technologicznemu. Międzynarodowe przedsiębiorstwa zwiększały zasięg swojej 
działalności stosując praktyki offshoringowe, poszukując zasobów do rozwoju swoich 
modeli biznesowych lub zwiększenia konkurencyjności, np. poprzez dostęp do tańszej 
lub mniej zorganizowanej siły roboczej. Transgraniczna restrukturyzacja przedsię-
biorstw międzynarodowych, takich jak fuzje, podziały, przejęcia itp. miały służyć wyżej 
wymienionym celom.

Z tego względu zaistniała potrzeba wprowadzenia negocjacji zbiorowych na od-
powiednim poziomie, na którym podejmowane są kluczowe decyzje korporacyjne 
wpływające na zatrudnienie i warunki pracy. Już pod koniec lat 80-tych europejskie 
związki zawodowe próbowały wprowadzić do V Dyrektywy o Prawie Spółek regulacje 
chroniące prawa pracowników do informacji, konsultacji i partycypacji, jednak próba 
ta okazała się nieudana. W 1994 r. przyjęto dyrektywę dającą możliwość tworzenia 
europejskich rad zakładowych, co było znaczącym postępem. Na początku XXI wieku 
pracownicy spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE) uzyskali również 
znaczące uprawnienia w zakresie informacji, konsultacji i partycypacji. Jednak liczba 
tych ostatnich jest w Unii Europejskiej stosunkowo niewielka, a europejskie rady zakła-
dowe tylko częściowo spełniają pokładane w nich nadzieje na ustanowienie europej-
skiego poziomu zbiorowych stosunków pracy.

Związki zawodowe obawiały się również, że skutkiem niektórych transgranicznych 
restrukturyzacji będzie ograniczenie ich praw do informacji, konsultacji i partycypa-
cji, a ponadto że może to być jedna z przyczyn przeprowadzani tych procesów. Dla-
tego nalegały, aby w dyrektywie 2005/56/WE w sprawie transgranicznego łączenia 
się spółek kapitałowych znalazły się zapisy zapewniające, że mechanizmy dialogu 
społecznego w łączących się spółkach zostaną utrzymane, pod pewnymi warunka-
mi, na poziomie nie gorszym niż przed połączeniem. Te prawa pracownicze zostały 
powtórzone w późniejszej dyrektywie unijnej 2017/1132/WE w sprawie niektórych 
aspektów prawa spółek. Dodatkowo, dyrektywa 2019/2121 zmieniająca dyrektywę 
(UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podzia-
łu spółek rozszerzyła zakres regulowanej restrukturyzacji w formie połączeń również 
na podziały i przekształcenia.
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Kluczowym celem projektu „Let us participate. Cross-border corporate reorganization 
and the future of employee involvement in corporate governance” jest zwiększenie za-
angażowania pracowników w transgraniczne negocjacje zbiorowe i dialog społeczny 
poprzez lepsze zrozumienie transnarodowej reorganizacji przedsiębiorstw, uczestnic-
twa na poziomie zarządu i instrumentów europejskich rad zakładowych w UE. Cel ten 
zostanie osiągnięty dzięki lepszej znajomości i świadomości prawa UE, wzmocnionej 
współpracy ponadnarodowej oraz wspólnemu planowi działania mającemu na celu 
poprawę skuteczności działania ERZ i uczestnictwa na poziomie zarządu, w tym w pro-
cesach reorganizacji transgranicznej.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

• prawo UE w zakresie zaangażowania pracowników przełożone na plan działań 
przygotowany przez partnerów społecznych, w tym konkretne odpowiedzi 
na wyzwania, jakie stawia globalizacja w kwestii zaangażowania pracowników;

• wzmocnienie współpracy transnarodowej pomiędzy przedstawicielami 
pracowników i pracodawców z 5 państw członkowskich UE i 1 kraju 
kandydującego w celu lepszego przewidywania zmian i wspierania 
partycypacyjnego podejścia do procesów reorganizacji transnarodowej 
w przedsiębiorstwach;

• lepsza ponadnarodowa koordynacja działań podejmowanych przez 
przedstawicieli pracowników i pracodawców w celu opracowania skutecznych 
metod korzystania z praw pracowników do informacji, konsultacji 
i zaangażowania w kontekście ponadnarodowej reorganizacji przedsiębiorstw;

• zapoznanie partnerów społecznych i aktorów społecznych na poziomie 
przedsiębiorstwa z prawem i polityką UE w zakresie zaangażowania 
pracowników i ponadnarodowych porozumień zakładowych w kontekście 
mobilności i reorganizacji ponadnarodowej (przekształcenia, fuzje, podziały).

Projekt zakłada kompleksowy pakiet działań zmierzających do realizacji wskazanych 
celów. Po pierwsze, zastosowano metodę krok po kroku w celu zebrania informacji 
(regulacje prawne, praktyki i opinie partnerów społecznych) na trzy kluczowe zagad-
nienia, to jest transnarodową reorganizację przedsiębiorstw w kontekście transgra-
nicznych negocjacji zbiorowych i dialogu społecznego, partycypacji pracowników 
na poziomie zarządu i europejskich rad zakładowych. Zgodnie z tymi założenia-
mi odbyły się trzy warsztaty: 1. warsztaty poświęcone rozwijaniu kompetencji (25 
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stycznia 2021 r.), koncentrujące się na transgranicznej reorganizacji przedsiębiorstw, 
2. warsztaty strategiczne I (21-22 kwietnia 2021 r.) poświęcone kwestii uczestnictwa 
na poziomie zarządu oraz 3. warsztaty strategiczne II (13-14 października 2021 r.) 
poświęcone kwestii europejskich rad zakładowych. Ze względu na nadzwyczajne 
okoliczności spowodowane pandemią covid-19, wszystkie warsztaty odbywały się 
w formie online za pośrednictwem komunikatora internetowego i były tłumaczone 
na języki wszystkich partnerów w celu ułatwienia komunikacji. Przed przystąpie-
niem do realizacji każdego z trzech warsztatów, partnerzy zostali poproszeni o przy-
gotowanie uwag dotyczących ich krajów, na temat każdego z kluczowych zagad-
nień. W rezultacie powstało 18 mini-raportów (po trzy raporty od każdego z sześciu 
partnerów), które stanowiły podstawę końcowego raportu podsumowującego obej-
mującego kluczowe wyniki badań krajowych, w tym rekomendacje dotyczące dal-
szych działań niezbędnych do sprostania wyzwaniom globalizacji przedsiębiorstw 
wielonarodowych oraz do ustanowienia odpowiedniego poziomu negocjacji zbioro-
wych w celu zrównoważenia siły pracy i kapitału. Warsztaty pozwoliły na zwiększe-
nie potencjału organizacji partnerskich w zakresie rozwoju demokracji na poziomie 
przedsiębiorstwa poprzez wymianę doświadczeń między partnerami i poprawę ich 
wiedzy specjalistycznej w zakresie transgranicznego dialogu społecznego. Ponadto 
opracowano film dydaktyczny w celu uzupełnienia działań związanych z budowa-
niem potencjału i przeprowadzenia kompleksowej kampanii zwiększania świadomo-
ści i rozpowszechniania informacji w oparciu o kluczowe wyniki badań.

Organizacją wiodącą projektu była Confederazione Generale dei Sindacati Autono-
mi dei Lavoratori – CONFSAL (Włochy), wzięło w nim także pięciu innych partnerów, 
w tym zarówno związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców: Federación De 
Trabajadores Independientes del Comercio – FETICO (Hiszpania), Business Confede-
ration of Macedonia – BCM (Republika Macedonii Północnej), Federacja Związków 
Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce – FZZMiH (Polska), Forum for Inter-
national Cooperation – FIC (Dania). Instytutu Spraw Publicznych – ISP (Polska) pełnił 
rolę partnera odpowiedzialnego za zarządzanie badaniem i przygotowanie raportu 
końcowego. Współpraca w ramach projektu była wspierana również przez nastę-
pujących partnerów stowarzyszonych: Uniunea Sindicala Teritoriala – Filiala Brasov 
a Confederatiei Nationale Sindicale Cartel Alfa – Cartel Alfa Brasov (Rumunia), Samo-
stoen Sindikat na Robotnicite od Energetika, Rudarstvo I Industrija na R. Makedonija 
– SSERI (Republika Macedonii Północnej), Asociación Industrial Técnica y de Comer-
cio – ASITECO (Hiszpania). Tak wszechstronna współpraca pozwoliła na objęcie ba-
daniami różnych obszarów stosunków przemysłowych w Europie i przeprowadzenie 
analizy porównawczej w następujących obszarach: A) związki zawodowe i organiza-
cje pracodawców, B) kraje UE i kraje kandydujące, C) stare i nowe kraje członkowskie, 
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D) obszary stosunków przemysłowych: kraje skandynawskie (Dania), kraje południo-
woeuropejskie (Włochy, Hiszpania), kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym róż-
nice w ramach tego samego obszaru (Polska, Rumunia, Macedonia Północna).

Metodologia badania zakładała zastosowanie tego samego zestawu narzędzi badaw-
czych do każdego z trzech badanych zagadnień realizowanych w krajach partnerskich. 
W pierwszej kolejności partnerzy przeprowadzili analizę źródeł wtórnych obejmującą 
przegląd regulacji prawnych dotyczących każdego z tematów oraz zapoznanie się z lite-
raturą na poziomie krajowym (raporty badawcze, artykuły naukowe, artykuły prasowe, 
dokumenty przekazane przez partnerów społecznych i ekspertów itp.) Analiza źródeł 
wtórnych została uzupełniona zestawem pogłębionych wywiadów eksperckich prze-
prowadzonych z przedstawicielami związków zawodowych, pracodawców i organizacji 
pracodawców oraz z ekspertami (głównie akademickimi) w celu zebrania ich poglądów 
na temat transgranicznej reorganizacji przedsiębiorstw, reprezentacji pracowników 
na poziomie zarządu i europejskich rad zakładowych.

Struktura raportu odzwierciedla ramy działań projektowych, dlatego też jego treść 
przedstawiona jest w porządku tematycznym. Każda część zawiera zarys kluczowych 
wyników badań krajowych w perspektywie porównawczej, tam gdzie to możliwe. Po-
szczególne rozdziały raportu zawierają dwie ogólne części: krótki opis regulacji praw-
nych na poziomie unijnym i krajowym oraz opinie partnerów społecznych na temat 
przedmiotu analizy. Raport jest zakończony podsumowaniem rekomendacji przed-
stawionych przez partnerów, skierowanych do podmiotów publicznych i ustawodaw-
ców, wskazujących, jakie działania należy podjąć w celu poprawy dialogu społecznego 
i ustanowienia silnych transgranicznych negocjacji zbiorowych.
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Transgraniczna reorganizacja 
przedsiębiorstw

SK AL A TR ANSGR ANICZNE J REORGANIZ AC JI PR ZEDSIĘBIORST W

Według danych Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances – IMAA, łączna war-
tość fuzji i przejęć na świecie znacząco rosła od połowy lat 80. i od tego czasu ulegała 
wahaniom, osiągając szczyty pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, tuż przed kryzysem 
finansowym z 2008 oraz w 2015 roku (Wykres 1). Roczna wartość fuzji i przejęć po 2015 
roku przekroczyła 3 biliony dolarów, a roczna liczba tego typu transakcji przekroczyła 
45 tysięcy. Można wysnuć ogólny wniosek, że szczyt aktywności w zakresie fuzji i prze-
jęć zbiega się z innymi wskaźnikami „nadmiernej spekulacji”, takimi jak wzrosty na ryn-
ku akcji i aktywności kredytowej. W szczególności liczba bardzo dużych fuzji i przejęć 
gwałtownie wzrasta w tych okresach, ponieważ kredyty były bardzo łatwo dostępne, 
dzięki czemu łatwiej było restrukturyzować przedsiębiorstwa, korzystając z taniego 
kredytu (Cremers, Vitols 2019).

Wykres 1. Liczba i wartość fuzji i przejęć na świecie, 1985-2020

Źródło: Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances https://imaa-institute.org/
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Dynamika zmian w obszarze fuzji i przejęć w Europie jest zbliżona do dynamiki global-
nej (Wykres 2). Wartość transakcji w ostatnich dwóch dekadach wahała się w przedzia-
le 500 – 1 800 mld euro, a liczba transakcji w tym samym okresie wahała się w przedzia-
le 10 000 – 18 000.

Wykres 2. Liczba i wartość fuzji i przejęć w Europie, 1985-2020

Źródło: Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances https://imaa-institute.org/

Również w przypadku transgranicznych fuzji i przejęć na świecie można zaobserwować 
podobną dynamikę zmian (Wykres 3). Zarówno ich wartość, jak i liczba znacząco wzrosły 
od lat 80. i zmieniały się z podobną dynamiką, jak inne zjawiska restrukturyzacyjne na świe-
cie i w Europie. Jednak ich wartość i liczba jest oczywiście proporcjonalnie mniejsza. Insti-
tute for Mergers, Acquisitions and Alliances nie podaje danych dotyczących Europy.

Wykres 3. Liczba i wartość transgranicznych fuzji i przejęć, 1985-2020

Źródło: Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances https://imaa-institute.org/
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Zgodnie z analizą przeprowadzania fuzji transgranicznych zleconą przez Komisję Euro-
pejską, w latach 2008-2012 w obszarze UE i EOG miało miejsce 1 227 fuzji transgranicz-
nych i wyraźnie widoczna była tendencja wzrostowa (Bech-Bruun i Lexidale, 2013). Ba-
danie przeprowadzono ze szczególnym uwzględnieniem połączeń transgranicznych, 
w które zaangażowana były niemieckie spółki w latach 2008-2012, również wykazuje 
wyraźną tendencję wzrostową (Bayer 2013).

Z ARYS PR ZEPISÓW PR AWNYCH

PR AWODAWST WO UE
Jak wspomniano powyżej, w globalnym środowisku biznesowym, które rozwija się 
coraz szybciej i podlega ciągłym zmianom, elastyczność przedsiębiorstw w zakresie 
szybkiej ewolucji, adaptacji i reorganizacji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
globalnej konkurencyjności firm. Reorganizacja przedsiębiorstw jest jednak często 
szkodliwa z punktu widzenia bezpieczeństwa zatrudnienia i stabilności miejsc pra-
cy. W tej sytuacji Unia Europejska opracowała przepisy umożliwiające łatwiejszy po-
dział lub łączenie przedsiębiorstw w UE, a jednocześnie zapewniające ochronę praw 
pracowników do różnych form dialogu społecznego. Ponieważ co najmniej jedno 
z zaangażowanych przedsiębiorstw przestaje istnieć (przedsiębiorstwo lub przedsię-
biorstwa przejmowane lub łączące się), istniejące systemy reprezentacji pracowni-
ków są zagrożone przez fuzje. Fakt, że przedsiębiorstwa biorące udział w połączeniu 
znajdują się w różnych państwach członkowskich, zwiększa wyzwanie dla pracow-
ników, ponieważ podmiot powstały w jego wyniku (przedsiębiorstwo przejmujące 
lub połączone) może być zarejestrowany w kraju o słabszych prawach pracowni-
czych niż kraje, w których znajdowały się rozwiązane przedsiębiorstwa. Ważne jest, 
aby zapewnić prawo do informacji, konsultacji i uczestnictwa w procesie łączenia się 
przedsiębiorstw poprzez prawodawstwo – szczególnie na wczesnym etapie, przed 
podjęciem ostatecznej decyzji o połączeniu.

Dyrektywa 2005/56/WE w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitało-
wych (dyrektywa o łączeniu spółek) Zharmonizowała ona ten proces poprzez wpro-
wadzenie wymogu, aby wszystkie państwa członkowskie UE i EOG zezwoliły na tran-
sgraniczne łączenie spółek kapitałowych oraz ustanowiła bardziej przewidywalne 
i ustrukturyzowane ramy, które zwiększyły bezpieczeństwo prawne tych złożonych 
transakcji. Doprowadziło to również do znacznego obniżenia kosztów transakcji. 
Dyrektywa o łączeniu spółek zawiera wprawdzie pewne rozwiązania w zakresie par-
tycypacji pracowniczej, które były obecne już w dyrektywie Rady 2001/86/WE uzu-
pełniającej uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa 
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pracowników (dyrektywa SE), jednak wiele z tych przepisów jest znacznie słabszych 
i mniej spójnych niż te zawarte w dyrektywie SE (Cremers, Vitols, 2019). Mając na celu 
osiągnięcie kompromisu pomiędzy różnicami w procedurach i kulturze państw 
członkowskich, w dyrektywie o łączeniu spółek przewidywała stworzenie systemu 
opartego na modelu partycypacji pracowników w rozporządzeniu SE (Reynolds, 
Scherrer, 2016). W szczególności ogólna reguła zawarta w art. 16 dyrektywy o łą-
czeniu spółek stanowi, że przepisy dotyczące partycypacji pracowniczej są zgodne 
z prawem państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa spółki 
powstałej w wyniku połączenia. Ponieważ mogłoby to prowadzić do znacznego po-
gorszenia praw uczestnictwa pracowników i działać jako zachęta do wyboru sądu 
ze względu na możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy, art. 16 ust. 2 
wspomnianej dyrektywy przewiduje trzy wyjątki od tej zasady:

• pierwszy z nich stanowi, że przepisy krajowe nie mają zastosowania, jeżeli 
w okresie poprzedzających 6 miesięcy do publikacji projektu warunków połączenia 
transgranicznego średnio ponad 500 pracowników działało w ramach systemu 
partycypacji pracowniczej w jednej lub więcej z łączących się spółek;

• drugi wyjątek stanowi, że przepisy kraju, w którym znajduje się siedziba 
statutowa spółki nie mają zastosowania, jeżeli spółka powstająca w wyniku 
połączenia transgranicznego nie przewiduje takiego samego poziomu 
uczestnictwa pracowników, jaki funkcjonował w odpowiednich spółkach 
biorących udział w połączeniu;

• artykuł 16 ust. 2 lit. c) przewiduje w efekcie trzeci wyjątek, który ma zastosowanie 
w przypadku, gdy prawo krajowe właściwe dla spółki powstającej w wyniku 
połączenia transgranicznego nie zapewnia pracownikom znajdującym się 
w państwie członkowskim spółki powstającej takich samych uprawnień 
w zakresie uczestnictwa pracowników w porównaniu z pracownikami zakładów 
znajdujących się w innym państwie członkowskim.

Jeśli ma zastosowanie którykolwiek z wyjątków, zarząd może negocjować z pracowni-
kami formę partycypacji pracowniczej w spółkach powstających w wyniku połączenia, 
stosując ogólne zasady. Artykuł 16 ust. 3 reguluje tę procedurę poprzez odniesienie 
do dyrektywy SE. Główna różnica polega na tym, że w przypadku stosowania zasad 
ogólnych odsetek pracowników, którzy muszą być wcześniej objęci systemem party-
cypacji pracowniczej, został podniesiony z 25% do 33,3%.
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W przeciwieństwie do Rozporządzenia SE, dyrektywa o łączeniu spółek nie zawiera 
przepisów dotyczących informacji i konsultacji w ramach ochrony pracowników. Po-
nadto istnieje niejednoznaczność dotycząca sankcji za nieprzestrzeganie zasad par-
tycypacji pracowniczej (Reynolds, Scherrer, 2016). Ocena dyrektywy o łączeniu spółek 
wykazała, że dyrektywa nie idzie wystarczająco daleko w ochronie praw pracowników, 
ani w sytuacjach fuzji transgranicznych, ani w przypadku podziałów transgranicznych 
lub przekształceń transgranicznych (Reynolds, Scherrer, 2016).

Dyrektywa 2005/56/WE oraz szereg pokrewnych dyrektyw zostały następnie ujednoli-
cone i uchylone przez dyrektywę UE 2017/1132 w sprawie niektórych aspektów prawa 
spółek. Artykuł 133 nowej dyrektywy bezpośrednio powtarza postanowienia art. 16 
dyrektywy o łączeniu spółek, a zatem nie zmienia praw partycypacji pracowników ani 
nie rozwiązuje zidentyfikowanych powyżej ograniczeń w tym zakresie.

Dyrektywa 2019/2121 zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do trans-
granicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek rozszerza zakres regulowanej 
restrukturyzacji z połączeń (jak to miało miejsce na mocy dyrektywy o łączeniu spółek 
i dyrektywy 2017/1132/WE) na podziały i przekształcenia1. Komisja nie zaproponowa-
ła wzmocnienia praw pracowników w części dotyczącej połączeń transgranicznych, 
a przepisy regulujące prawa pracowników w sekcjach dotyczących przekształceń i po-
działów transgranicznych są w dużej mierze skopiowane z dyrektywy o łączeniu spół-
ek. W związku z tym, wobec braku zmian, słabości w zakresie ochrony pracowników 
i ich praw objęły szerszy zakres sytuacji związanych z reorganizacją transgraniczną 
za pośrednictwem prawa spółek.

Dyrektywa 2019/2121 w art. 86k gwarantuje jednak przestrzeganie obowiązków w za-
kresie informacji i konsultacji oraz lepsze gwarancje, jeżeli spółka utworzona w wyniku 
połączenia transgranicznego jest zarządzana w reżimie uwzględniającym partycy-
pację pracowników. Artykuł 86l punkt 8 dyrektywy stanowi również, że „spółka nie-
zwłocznie zawiadamia swoich pracowników lub ich przedstawicieli o wyniku negocja-
cji dotyczących uczestnictwa pracowników.”

Należy zwrócić szczególną uwagę na punkt 12 uzasadnienia dyrektywy UE 2019/2021, 
w którym czytamy: „Aby umożliwić uwzględnienie uzasadnionych interesów wszyst-
kich zainteresowanych podmiotów w postępowaniu regulującym operację transgra-
niczną, spółka powinna sporządzić i ujawnić plan proponowanej operacji, zawierający 

1 Przekształcenia polegają na tym, że spółki wymieniają swoje miejsce rejestracji i formę prawną z kraju 
pierwotnego (kraju pochodzenia) na zarejestrowaną siedzibę i formę prawną z nowego państwa 
członkowskiego (kraju przeznaczenia).
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najważniejsze informacje na jej temat. Organy administrujące lub zarządzające powin-
ny – w przypadkach przewidzianych w prawie krajowym lub zgodnie z praktyką kra-
jową – włączać przedstawicieli pracowników na poziomie zarządu w podejmowanie 
decyzji na temat planu operacji transgranicznej. Informacje takie powinny obejmować 
co najmniej planowaną formę prawną spółki lub spółek, akt założycielski, w stosow-
nych przypadkach statut, proponowany orientacyjny harmonogram operacji oraz 
szczegóły zabezpieczeń oferowanych wspólnikom i wierzycielom. Powiadomienie po-
winno zostać ujawnione w rejestrze, w którym informuje się wspólników, wierzycieli 
i przedstawicieli pracowników lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, samych 
pracowników, że mogą oni przedstawić uwagi dotyczące proponowanej operacji. Pań-
stwa członkowskie mogą również zdecydować o ujawnieniu wymaganego niniejszą 
dyrektywą sprawozdania niezależnego biegłego.”

W zakresie obowiązku dotyczącego informacji punkt 13 uzasadnienia ww. dyrektywy 
stanowi, że: „W celu dostarczenia informacji swoim wspólnikom i pracownikom spół-
ka dokonująca operacji transgranicznej powinna sporządzić przeznaczone dla nich 
sprawozdanie. W sprawozdaniu należy wyjaśnić i uzasadnić prawne i ekonomiczne 
aspekty proponowanej operacji transgranicznej oraz skutki proponowanej operacji 
transgranicznej dla pracowników. Sprawozdanie powinno w szczególności wyjaśniać 
skutki operacji transgranicznej w odniesieniu do przyszłej działalności spółki, w tym 
jej spółek zależnych. W odniesieniu do wspólników w sprawozdaniu należy uwzględ-
nić dostępne dla nich środki prawne, zwłaszcza informacje o przysługującym im pra-
wie wyjścia ze spółki. Jeżeli chodzi o pracowników, w sprawozdaniu należy wyjaśnić 
wpływ proponowanej operacji transgranicznej na sytuację w zakresie zatrudnienia. 
W sprawozdaniu należy w szczególności wyjaśnić, czy nastąpi istotna zmiana warun-
ków zatrudnienia określonych w przepisach, układach zbiorowych lub ponadnaro-
dowych porozumieniach spółek oraz w lokalizacji miejsc prowadzenia działalności 
przez spółki, takich jak lokalizacja siedziby zarządu. Ponadto w sprawozdaniu należy 
uwzględnić informacje na temat organu zarządzającego oraz, w stosownych przy-
padkach, personelu, wyposażenia, lokali i aktywów przed rozpoczęciem operacji 
transgranicznej i po tej operacji, a także prawdopodobnych zmian organizacji pracy, 
wynagrodzeń, lokalizacji konkretnych stanowisk i przewidywanych konsekwencji dla 
pracowników zajmujących takie stanowiska, jak również na temat dialogu społecz-
nego na poziomie spółki obejmującego, w stosownych przypadkach, reprezentację 
pracowników na szczeblu zarządu.” Państwa członkowskie są zobowiązane do trans-
pozycji dyrektywy do dnia 31 stycznia 2023 r.
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PERSPEK T Y W Y KR A JOW YCH PODMIOTÓW Z AINTERESOWANYCH 
TR ANSPOZ YC JĄ I  FUNKC JONOWANIEM PR ZEPISÓW W Z AKRESIE 
RESTRUK TURYZ AC JI TR ANSGR ANICZNE J

Badanie przeprowadzone w sześciu krajach (Dania, Włochy, Macedonia Północna, Pol-
ska, Rumunia, Hiszpania) wykazało zróżnicowanie perspektyw i praktyk związanych 
z prawem pracowników do informacji, konsultacji i partycypacji w ramach transgra-
nicznych procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Kluczowym 
czynnikiem różnicującym te perspektywy wydaje się być przede wszystkim siła krajo-
wych instytucji zbiorowych stosunków pracy. W krajach o silnej roli związków zawo-
dowych i organów dialogu społecznego, takich jak rady pracownicze czy przedstawi-
cielstwa pracowników na poziomie zarządu (BLER), praktyki w zakresie informowania, 
konsultacji i partycypacji są zazwyczaj rozszerzane na przypadki restrukturyzacji 
międzynarodowych. Natomiast w krajach o ograniczonej roli partnerów społecznych 
jakość praw pracowniczych jest relatywnie niższa w opinii uczestników tego bada-
nia. Ważnym wymiarem jest również członkostwo w Unii Europejskiej. W Macedonii 
Północnej prawo unijne dotyczące ochrony praw pracowniczych w transgranicz-
nych procesach restrukturyzacyjnych nie zostało jeszcze transponowane, co skutkuje 
ograniczeniem dostępu pracowników w tym kraju do mechanizmów informacyjnych 
i konsultacyjnych (są one dostępne tylko w przedsiębiorstwach międzynarodowych 
posiadających ERZ). Perspektywa partnerów społecznych została krótko przedstawio-
na poniżej, ukazując wpływ prawodawstwa europejskiego na poprawę i europeizację 
standardów w dziedzinie informacji, konsultacji i uczestnictwa pracowników w trans-
granicznych procesach restrukturyzacyjnych, jak również na wciąż istniejące obszary 
wymagające poprawy.

We Włoszech, dyrektywa o łączeniu spółek została przeniesiona do prawa krajowego 
w formie dekretu 108 z dnia 30 maja 2008 r., w znacznym stopniu modyfikując po-
przednie przepisy kodeksu mające zastosowanie do łączenia spółek. Przede wszyst-
kim, nowe prawo ma zastosowanie do następujących sytuacji: a) operacja musi mieć 
miejsce pomiędzy spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością; b) połączenie musi 
mieć miejsce pomiędzy jedną lub więcej spółkami włoskimi i jedną lub więcej spół-
kami z innego państwa członkowskiego. W drodze implementacji art. 16 Dyrektywy 
2005/56/WE, wyraźnie postanowiono, że pracownicy zaangażowanych spółek muszą 
być obowiązkowo zaangażowani w operacje dotyczące połączenia transgranicznego. 
Postanowienia tego artykułu zostały bezpośrednio przeniesione do ustawy. Obecnie 
dyskutowana jest transpozycja dyrektywy 2019/2121 w sprawie transgranicznego łą-
czenia, podziału i przekształcania spółek, jednak ostateczny projekt ustawy nie został 
jeszcze opublikowany.
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Według rozmówców, obecne regulacje stawiają pracowników w pozycji pasywnej pod-
czas procesu restrukturyzacji – mogą oni bowiem korzystać głównie z prawa do infor-
macji i konsultacji, ponieważ we Włoszech nie istnieje przedstawicielstwo pracowników 
na poziomie zarządu (BLER). Dlatego też interesy pracowników nie są traktowane z na-
leżytą uwagą, a jednocześnie pracownicy są utrzymywani przez dłuższy czas w nie-
pewności, nie mając żadnych minimalnych gwarancji (pewność zatrudnienia, pewność 
wynagrodzenia, informacja o ewentualnym przeniesieniu siedziby itp.). Respondenci 
podkreślali również, że nadal brakuje jednolitego europejskiego systemu restrukturyza-
cji transgranicznej, a obecne regulacje są rozproszone, fragmentaryczne i niejasne z po-
wodu znacznych różnic krajowych. Dyrektywa o łączeniu spółek wypełniła lukę legisla-
cyjną, która nie nadążała za coraz silniejszą internacjonalizacją działalności gospodarczej 
i umożliwiła przedsiębiorstwom osiągnięcie lepszego poziomu integracji, wystarczające-
go do rozszerzenia działalności poza rynki lokalne i konkurowania z globalnymi rywala-
mi. Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia poprzez wdrożenie dyrektywy 2019/2121.

Tabela 1. Przepisy krajowe transponujące prawodawstwo UE w zakresie restruktu-
ryzacji transgranicznej

Kraj Przepisy dotyczące transgranicznej reorganizacji przedsiębiorstw

Włochy

Dekret 108 z dnia 30 maja 2008 r., na mocy którego dokonano 
transpozycji dyrektywy 2005/56/WE w znacznym stopniu 
zmieniającej poprzednie przepisy naszego kodeksu mające 
zastosowanie w przypadku łączenia spółek

Hiszpania

Ustawa 3/2009 z dnia 3 kwietnia o zmianach strukturalnych 
w spółkach handlowych (LME)

Tytuł IV (art. 39-45) ustawy 31/2006 z dnia 18 października w sprawie 
uczestnictwa pracowników w spółkach europejskich

Dania
Rozdział 15a duńskiej ustawy o spółkach akcyjnych wprowadzony 
1 lipca 2007 r.

Polska

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek 
handlowych

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników 
w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

Macedonia 
Północna

Jeszcze nie transponowana

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych krajowych od partnerów projektu
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W Hiszpanii coraz większą rolę odgrywa restrukturyzacja transgraniczna, skierowana 
głównie do Europy i Ameryki Łacińskiej. W 2006 r. Hiszpania osiągnęła rekordowe warto-
ści pod względem kwoty kapitału zainwestowanego w transgraniczne fuzje i przejęcia. 
Wolumen transakcji transgranicznych wyniósł 113 149 mln euro. W tym roku 3 z 10 naj-
większych transakcji fuzji i przejęć w Europie dotyczyły firm hiszpańskich, będąc tym sa-
mym krajem na czołowych miejscach w rankingach fuzji i przejęć w pierwszej dekadzie 
tego wieku (Thomson Financial). W 2020 r. w wyniku kryzysu wywołanego pandemią 
covid-19 liczba transakcji uległa drastycznemu zmniejszeniu.

Do tej pory do prawa hiszpańskiego transponowano dyrektywę 2005/56/WE (o łącze-
niu spółek) oraz dyrektywę 2017/1132/WE. Rozmówcy ocenili, że europejskie prawo 
korporacyjne jest najwłaściwszym sposobem uregulowania wspólnych standardów 
dotyczących ochrony interesów pracowników uczestniczących w transgranicznych 
transakcjach reorganizacji przedsiębiorstw w UE poprzez zagwarantowanie minimal-
nego poziomu bezpieczeństwa prawnego i praw socjalnych w tym zakresie. Może 
to być również etapem na drodze do europeizacji krajowych systemów ochrony pra-
cowników. Niektórzy eksperci podkreślali jednak, że przy wykonywaniu prawa należy 
respektować krajową specyfikę stosunków przemysłowych. Również niektórzy roz-
mówcy zwrócili uwagę, że prawa do informacji, konsultacji i uczestnictwa są ograni-
czone tylko do niektórych rodzajów połączeń, a mianowicie spółek powstałych w wy-
niku połączenia transgranicznego, w przypadku gdy przynajmniej jedna ze spółek 
uczestniczących w połączeniu zatrudniała ponad 500 pracowników i podlegała syste-
mowi uczestnictwa pracowników.

Według rozmówców największym wyzwaniem jest wdrażanie przepisów i przestrze-
ganie praw pracowniczych w praktyce oraz brak proporcjonalnych sankcji za nie-
przestrzeganie przepisów. Dlatego tak istotna jest wola pracodawcy. Istnieją również 
pewne ograniczenia przepisów prawnych, takie jak brak minimalnego wymaganego 
okresu ważności oświadczeń dotyczących wpływu na zatrudnienie czy brak wyraź-
nych kar za fałszywe oświadczenia dotyczące wpływu na zatrudnienie. Zwrócono 
uwagę na ograniczone możliwości uczestnictwa pracowników w kontekście hiszpań-
skim. Inne wymieniane trudności lub bariery to: różnice prawne, administracyjne, języ-
kowe, społeczno-kulturowe podczas integracji, dostępność do informacji.
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W Danii liczba fuzji i przejęć wzrosła z 356 w roku 2003 do 406 w roku 2004. W tym sa-
mym czasie ich wartość wzrosła z 10,6 mld USD w 2003 r. do 20,1 mld USD w 2004 r. 
(Finansministeriet, 2005). W latach 2007 i 2014 miało miejsce średnio 200 transakcji 
transgranicznych z udziałem duńskich przedsiębiorstw. Dania charakteryzuje się jako 
kraj o silnie zainicjowanych stosunkach przemysłowych. Reprezentacja pracownicza 
istnieje w 80% firm (zatrudniających powyżej 10 pracowników) i w 99% dużych przed-
siębiorstw. 70% organów przedstawicielskich działa w formie bezpośredniej reprezen-
tacji pracowników (Eurofound, 2015) przyjmując formę albo organu przedstawicielskie-
go związku zawodowego na miejscu, albo komitetu składającego się z kierownictwa 
i pracowników. Dialog społeczny odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zbiorowych 
stosunków pracy i warunków pracy, w tym restrukturyzacji transgranicznej. W przy-
padku fuzji, podziału lub przekształcenia przedsiębiorstw do konsultacji zapraszane 
są zwykłe ciała dialogu społecznego, w tym ERZ, zgodnie z ogólnymi procedurami 
przewidzianymi prawem lub odpowiednimi układami zbiorowymi. Często powoływa-
ne są komisje ad hoc, które zajmują się sprawami związanymi z restrukturyzacją. Za-
zwyczaj składają się one z dyrektorów działów personalnych i chętnych pracowników 
w celu ułatwienia procesów biznesowych, wzajemnego zrozumienia zarządzania pro-
duktem i wyrównania warunków zatrudnienia. Ten model rozszerzonej partycypacji 
pracowników okazał się korzystny w okresie przejściowym fuzji firm i ogólnych proce-
dur zarządzania zmianą.

W Polsce respondenci podkreślili, że przy omawianiu dostępu do informacji, praw 
do konsultacji i uczestnictwa w kontekście restrukturyzacji transgranicznej muszą 
być brane pod uwagę ograniczenia krajowego systemu stosunków przemysłowych. 
Krajowy system stosunków pracy charakteryzuje się niskim zasięgiem negocjacji 
zbiorowych (poniżej 15%, ETUI), niski poziom uzwiązkowienia (11%, CBOS 2021), nie-
udanym wdrożeniem rad zakładowych w gospodarce (rady zakładowe, oparte na dy-
rektywie 2002/14/WE, są obecne w mniej niż 2% przedsiębiorstw, INSPRO, 2016) oraz 
marginalną rolą BLER, która ogranicza się do bardzo małej grupy podmiotów: mniej 
niż 20 przedsiębiorstw państwowych i mniej niż 200 spółek Skarbu Państwa. Ponad-
to, reorganizacje transgraniczne objęte zakresem dyrektywy 2005/56/WE są stosun-
kowo rzadkie i stanowiły ok. 16,7% wszystkich transakcji transnarodowych w latach 
2005-2014 (215 z 1290) (luty 2015: 549). Dyrektywa 2019/2121, podobnie jak w innych 
krajach, nie została jeszcze transponowana do prawa krajowego, więc ewentualne 
rozszerzenie praw do informacji, konsultacji i partycypacji na podziały i przekształ-
cenia jest jeszcze przed nami.
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Znacząca liczba transgranicznych restrukturyzacji ma miejsce w sektorze usług (tj. sek-
torze finansowym) w Polsce, w którym związki zawodowe są szczególnie słabe, a zbio-
rowe stosunki pracy są rzadkie (i występują wyłącznie na poziomie przedsiębiorstwa). 
W związku z tym dostęp do informacji, konsultacji i prawa partycypacji jest bardzo 
ograniczony lub w ogólnie nieobecne. Przyczyniają się do tego również nieprecyzyj-
ne przepisy i brak odpowiednich sankcji za nieprzestrzeganie zapisów ustawowych. 
W efekcie pracownicy w Polsce mają niewielkie szanse na wywieranie wpływu na za-
chodzące procesy transformacyjne. Respondenci biorący udział w badaniu wskazywa-
li, że podstawowy dostęp do informacji stanowi wyzwanie w tego typu restrukturyza-
cjach – nawet jeśli w przedsiębiorstwie funkcjonuje ERZ na poziomie korporacyjnym 
i organizowane są spotkania z przedstawicielami firmy. Również ze związkami zawo-
dowymi konsultowano tylko kwestie o drugorzędnym znaczeniu. Zdarzały się przykła-
dy nieuczciwych praktyk, takich jak zakładanie fałszywych organizacji związkowych in-
spirowanych przez pracodawcę, które były jedynymi przedstawicielami pracowników 
dopuszczonymi do negocjowania warunków fuzji.

W sektorze produkcyjnym, gdzie związki zawodowe są silniejsze, poszanowanie praw 
do informacji, konsultacji i partycypacji jest większe. Rozmówcy wskazywali, że restruk-
turyzacja odbywała się wraz z konsultacjami (a nawet negocjacjami), co było wspierane 
przez znaczącą rolę ERZ z siedzibą w Niemczech. Pracownicy mieli dostęp do istotnych 
informacji o przedsiębiorstwie i planach restrukturyzacji. W efekcie związkom zawodo-
wym udało się wynegocjować utrzymanie tych samych warunków zatrudnienia po fuzji, 
choć układ zbiorowy nie został zachowany. Jednocześnie rozmówca przyznał, że to nie 
prawo krajowe gwarantowało korzystne dla pracowników decyzje, ale postawa praco-
dawcy i stanowisko związków zawodowych.

W Macedonii współpraca transgraniczna rozpoczęła się w latach 90-tych i nasiliła się 
w ciągu ostatnich 15 lat. Wiele ustaw, dyrektyw i umów dwustronnych z innymi pań-
stwami zostało przyjętych lub zaktualizowanych i wdrożonych, aby pomóc inwesto-
rom zagranicznym w zakładaniu firm i aby pomóc gospodarce państwowej poprzez 
zatrudnianie i towarzyszące temu korzyści. Począwszy głównie od przemysłu tekstyl-
nego w całym kraju, poprzez obróbkę metalu i inne sektory. Podczas pierwszych fuzji 
i reorganizacji przedsiębiorstw pojawiały się problemy z pozostałymi długami i zobo-
wiązaniami byłej firmy wobec pracowników, aby utrzymać ich miejsca pracy.
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W ramach procesu akcesji do UE i w kontekście reorganizacji przedsiębiorstw dyrek-
tywa 2001/23/WE2 została transponowana do prawa krajowego. Dyrektywa o łącze-
niu spółek, dyrektywa 2017/1132 i dyrektywa 2019/2121, które są przedmiotem bada-
nia – nie zostały jeszcze transponowane. Od 2012 roku obowiązuje natomiast ustawa 
o Europejskiej Radzie Zakładowej, która w zasadzie w pełni transponuje prawo unijne, 
co jest również istotne w kontekście niniejszego raportu.

Kluczowe wyzwanie, o którym wspominają rozmówcy, jest jednak związane nie tyl-
ko z lukami prawnymi, ale także z przestrzeganiem przyjętych w kraju regulacji, czy 
to dyrektyw UE, zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, czy konwencji MOP gwa-
rantujących minimalne standardy społeczne, w tym prawo do informacji, konsultacji 
i partycypacji. Według Agencji Inspekcji Pracy, liczba raportów dotyczących narusze-
nia praw pracowników rośnie i w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła ponad dwukrot-
nie, począwszy od 3520 w 2017 r. do 8000 w 2019 r. Poza państwowymi przedsiębior-
stwami strategicznymi, mniejsze zakłady przemysłowe rzadko miały przedstawiciela 
pracowników w negocjacjach dotyczących procesów reorganizacji lub przedstawiciela 
byłego kierownictwa, który negocjował w ich imieniu, co często skutkowało niezreali-
zowanymi interesami pracowników.

2 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Człon-
kowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, 
zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów
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Reprezentacja pracowników 
na poziomie zarządu
Reprezentacja pracowników na poziomie zarządu (Board-level Employee Representa-
tion, BLER) jest mechanizmem partycypacji pracowniczej i ważnym elementem demo-
kracji przemysłowej wykraczającym poza zakres mechanizmu informowania i konsul-
tacji. Pozwala on pracownikom stać się obywatelami w miejscu pracy, co odpowiada 
szerszej koncepcji sprawiedliwości i demokracji realizowanej nie tylko w strukturach 
społeczno-politycznych, ale także w gospodarce. Według Aline Conchon (2011), re-
prezentacja pracowników na poziomie zarządu „odnosi się do zjawiska, w którym pra-
cownicy wybierają lub wyznaczają swoich przedstawicieli do organów statutowych 
przedsiębiorstw”. Raz wybrani (lub wyznaczeni) przedstawiciele pracowników mają ta-
kie same obowiązki jak inni członkowie organów statutowych przedsiębiorstwa (rada 
nadzorcza, zarząd3) i jednocześnie reprezentują interesy pracowników (Munkholm, 
2018). Także założenie prawa do reprezentacji na poziomie zarządu również nie jest 
ograniczone do jednego celu, ale koncentruje się wokół zapewnienia przepływu in-
formacji od pracowników do zarządu oraz daje pracownikom uprawnienia do wpływa-
nia na strategiczny rozwój firmy poprzez bezpośredni udział w podejmowaniu decyzji 
na poziomie zarządu.

W przeciwieństwie do prawa do informacji i konsultacji, regulacje dotyczące BLER po-
zostawione są w gestii państw członkowskich, a zatem nie ma ram prawnych pozwala-
jących na ustalenie w każdym kraju pewnych standardów w tym zakresie, mimo prób 
podejmowanych przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych4 i inne euro-
pejskie związki zawodowe5. W efekcie w krajach UE można spotkać dużą różnorodność 

3 W krajach Unii Europejskiej przyjmuje się dwa modele organów statutowych: A. monistyczny – pole-
gający na tym, że jeden podmiot zarządza spółką, oraz B. dualistyczny – polegający na tym, że rada 
nadzorcza pełni funkcję kontrolną, a zarząd jest organem wykonawczym. Reprezentacja pracowników 
na poziomie zarządu występuje w krajach stosujących obydwa modele organów statutowych.

4 Zobacz np.: Rezolucja Komitetu Wykonawczego EKZZ z października 2014 r., https://www.etuc.org/
documents/towards-new-framework-more-democracy-work-etuc-resolution, Stanowisko EKZZ – 
Orientation for a new EU framework on information, consultation and board-level representation 
rights https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-paper-orientation-new-eu-framework-in-
formation-consultation-and-board-level lub Petycja EKZZ „Więcej demokracji w pracy to konieczność! 
https://www.etuc.org/en/document/petition-more-democracy-work-must, https://www.etuc.org/en/
pressrelease/more-democracy-work-strengthen-workers-rights-company-law

5 Pierwsza próba wprowadzenia przepisów dotyczących partycypacji pracowników na szczeblu UE miała 
miejsce podczas dyskusji nad kształtem piątej dyrektywy w sprawie prawa spółek, z której jednak zrezy-
gnowano w 1988 roku. Od tego czasu państwa członkowskie zgodziły się na ochronę istniejących praw 
BLER w spółkach europejskich (SE), spółdzielniach europejskich (SCE) oraz w przypadku transgranicznych 
procesów restrukturyzacyjnych (ta ostatnia kwestia została omówiona powyżej).
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przyjętych rozwiązań w zakresie BLER. Wbrew przekonaniu o marginalnej roli BLER, 
rozwiązanie to funkcjonuje w 19 z 31 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
z czego 14 korzysta z szerokiego zakresu regulacji, a pięć tylko z ograniczonego pra-
wa partycypacji (Rysunek 3). W każdym kraju rozwinął się specyficzny system, a repre-
zentacja na poziomie zarządu jest zawsze osadzona w szerszym kontekście krajowego 
systemu stosunków przemysłowych (więcej szczegółów na temat różnic na poziomie 
poszczególnych krajów zob. Conchon, 2011 i Munkholm, 2018).

Rysunek 3. Klasyfikacja państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego (EOG) pod względem regulacji dotyczących prawa do partycypacji na pozio-
mie zarządu (stan na 2017 r.)

Źródło: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Board-le-

vel-Representation2/MAP-Board-level-representation-in-the-European-Economic-Area2

Przyjęte systemy zależą od struktury własnościowej przedsiębiorstwa (w niektórych 
krajach tylko przedsiębiorstwa państwowe są objęte przepisami prawnymi, tj. Grecja, 
Irlandia, Portugalia, Polska i Hiszpania, podczas gdy przedsiębiorstwa zarówno z sekto-
ra publicznego, jak i prywatnego objęte są zakresem powiązanego prawa w większo-
ści krajów posiadających prawa do reprezentacji pracowników na poziomie zarządu), 
wielkości przedsiębiorstwa (od 25 do 50 pracowników, jak w Szwecji, Danii, Czechach, 
Słowenii, Słowacji i Norwegii), średniej (od 50 do 500 pracowników, jak w Austrii, 
Niemczech, Finlandii, na Węgrzech, w Niderlandach) lub duża (ponad 500 pracow-
ników w Hiszpanii, Luksemburgu i Niemczech), liczba przedstawicieli w zarządach 
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(od jednego przedstawiciela do połowy zarządu – jednak w żadnym z krajów przed-
stawiciele pracowników nie mają uprawnień do przewagi liczebnej nad pozostałymi 
członkami zarządu) itp.

W pozostałych krajach, w których nie istnieją ramy legislacyjne zapewniające prawa 
do partycypacji pracowników, rozwiązania dotyczące reprezentacji na poziomie zarzą-
du są wynikiem dobrowolnych porozumień lub wyborów na poziomie przedsiębior-
stwa. Mogą to być porozumienia zawarte między pracownikami/związkami zawodo-
wymi a zarządem, struktury ustanawiane w przedsiębiorstwie określone w statucie 
spółki, wybór wspólników/akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu lub wybór samej 
rady nadzorczej.

Według Waddington i Conchon (2016) można wyróżnić cztery klastry krajów pod 
względem przyjętych modeli. Przy tworzeniu klasyfikacji posłużono się następującymi 
kryteriami: aktywność przedstawicieli pracowników, priorytety i interesy przedstawi-
cieli, tworzone sieci oraz współpraca z innymi ciałami przedstawicielskimi. Wyodręb-
niono następujące obszary: germański, frankofoński, nordycki, południowoeuropejski 
(w tym Grecja, Hiszpania i Irlandia) oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Z ARYS SY TUAC JI PR AWNE J

Jak stwierdzono powyżej, w większości krajów EOG mechanizmy reprezentacji pra-
cowników na poziomie zarządu są regulowane na poziomie krajowym i nie istnieją 
przepisy wspólnotowe, które określałyby pewne standardy dla państw członkow-
skich. Trzy z sześciu krajów objętych raportem nie posiadają żadnych regulacji w tym 
zakresie (Włochy, Rumunia, Macedonia Północna), dlatego też zostaną one wyłączo-
ne z analizy w tej części. Dania cieszy się szerokim zakresem regulacji w zakresie re-
prezentacji na poziomie zarządu i należy do obszaru nordyckiego zdefiniowanego 
przez Waddington i Conchon (2016), natomiast Hiszpania i Polska należą do grupy 
krajów o ograniczonych uprawnieniach do partycypacji pracowniczej – reprezentu-
jących odpowiednio obszary Europy Południowej i Europy Środkowo-Wschodniej 
(szczegóły w Tabeli 2).

W Danii pracownicy przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 35 pracowników 
(biorąc pod uwagę okres dwuletni) mogą korzystać z prawa do partycypacji poprzez 
wybieranie swoich przedstawicieli do organów statutowych (w Danii występują 
zarówno monistyczne, jak i dualistyczne modele zarządzania przedsiębiorstwem). 
Prawo to nie jest ograniczone tylko do sektora publicznego, dlatego reprezentacja 
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na poziomie zarządu może być wybierana również w firmach prywatnych we wszyst-
kich sektorach. Minimum 2 przedstawicieli pracowników (3 w spółce dominującej 
grupy) lub maksymalnie 1/3 składu zarządu może stanowić reprezentacja pracowni-
ków. Przepis ten nie jest obowiązkowy i należy go uruchomić poprzez wniosek co naj-
mniej 1/10 pracowników lub jednego lub kilku związków zawodowych na poziomie 
przedsiębiorstwa, które reprezentują co najmniej 1/10 pracowników. Po zgłoszeniu 
takiego wniosku wśród pracowników jest przeprowadzane głosowanie na „tak” lub 
„nie”. Jeśli głosy na „tak” stanowią absolutną większość, wówczas wybierani są przed-
stawiciele pracowników na szczeblu zarządu. Funkcjonowanie przedstawicieli pra-
cowników i ich wybór jest silnie powiązane ze strukturami dialogu społecznego 
na poziomie przedsiębiorstwa czyli z komitetami współpracy i związkami zawodo-
wymi. Mechanizm reprezentacji na poziomie zarządu funkcjonuje w kraju od 1973 r., 
a obowiązujące przepisy były nowelizowane w 2009 i 2012 r. (zob. Tabela 2).
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Tabela 2. Ustawodawstwo krajowe dotyczące reprezentacji pracowników na pozio-
mie zarządu

Państwo Ustawodawstwo dotyczące reprezentacji pracowników w zarządzie

Włochy Brak przepisów

Hiszpania

Reprezentacja mniejszościowa związku zawodowego w zarządach 
przedsiębiorstw sektora publicznego zatrudniających ponad 
1000 pracowników lub ustanowienie komisji monitorujących 
i informacyjnych z równą reprezentacją organizacji związkowych 
i pracodawcy

Los sindicatos participaran en los consejos de administración de 
las empresas públicas, „El País”, 13 stycznia 1986https://elpais.com/
diario/1986/01/14/economia/506041218_850215.html

Związki zawodowe posiadające 25% członków rady zakładowej mają 
prawo do miejsca w zarządzie w przedsiębiorstwach publicznych 
zatrudniających ponad 500 pracowników w sektorze metalowym. 
Jeśli tylko jeden związek zawodowy posiada więcej niż 25% miejsc 
w radzie zakładowej, ma prawo do dwóch przedstawicieli.

Los sindicatos, participarán en las decisiones estratégicas de las 
empresas del metal del INI, „El País”, 29 maja 1993

https://elpais.com/diario/1993/05/30/economia/738712801_850215.
html i Convenio Colectivo de la empresa „Equipos Nucleares, 
Sociedad Anónima”, 27 lutego 1995,

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php? id=BOE-A-1995-6106

Dania

Duńska ustawa nr 470 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie 
publicznych i prywatnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
(duńska ustawa o spółkach), rozdział 8, 140-143

Przepisy wykonawcze do dekretu 344 z 30 marca 2012 r. 
o przedstawicielstwie pracowników w spółkach publicznych 
i prywatnych, §48

W publicznych i prywatnych spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością zatrudniających więcej niż 35 pracowników 
(w okresie trzech lat), pracownicy mogą wybrać ze swojego grona 
minimum 2 przedstawicieli pracowników (3 w spółce dominującej 
w grupie) maksymalnie do 1/3 składu zarządu.
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Polska

Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach 
państwowych

W przedsiębiorstwach państwowych, w których nie rozpoczął się 
(jeszcze) proces prywatyzacji, głównym organem zarządzającym 
– obok najwyższej kadry kierowniczej – jest rada pracownicza, 
wybierana przez pracowników, składająca się z 15 członków. Rada 
pracownicza ma prawo do przyjmowania planów działalności, 
badania sprawozdań finansowych oraz powoływania i odwoływania 
menedżerów.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 
uprawnieniach pracowników

W sprywatyzowanych byłych przedsiębiorstwach państwowych, 
w których państwo pozostaje akcjonariuszem, pracownicy mają 
prawo do posiadania swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej. 
Dodatkowo, jedno miejsce w zarządzie w przedsiębiorstwach 
zatrudniających ponad 500 pracowników.

Rumunia Brak przepisów

Macedonia 
Północna

Brak przepisów

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych krajowych przekazanych przez partnerów projek-

tu, Conchon, 2011 i Munkholm, 2018

W Hiszpanii i Polsce prawa do partycypacji są ograniczone wyłącznie do (szeroko 
zdefiniowanego) sektora publicznego. Zakres tych praw jest jednak różny w poszcze-
gólnych krajach. W Hiszpanii dotyczy to firm państwowych zatrudniających ponad 
1000 pracowników lub ponad 500 pracowników w sektorze metalowym. W Polsce 
ograniczenia są największe: reprezentacja pracowników na poziomie zarządu jest 
dopuszczalna w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach państwowych na podstawie 
ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, których 
łączna liczba nie przekracza obecnie 300 firm. Ponadto przedstawiciele pracowników 
są również w radach pracowniczych6 działających w przedsiębiorstwach państwo-
wych na podstawie ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwo-
wych. Te rady pracownicze są jedynymi organami zarządzającymi w przedsiębiorstwie 

6 Rady pracownicze nie powinny być mylone z radami pracowników, które są organem informowania 
i konsultowania pracowników.
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składającymi się z 15 członków wybranych spośród pracowników, mającymi pełne 
prawo do zawierania decyzji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. 
W 2018 roku było zarejestrowanych 31 takich przedsiębiorstw, z czego tylko 18 działało 
w całym kraju. W Polsce, ze względu na tempo procesu prywatyzacji, coraz mniej jest 
przedstawicieli pracowników na poziomie zarządu (działających na podstawie jedne-
go z dwóch odpowiednich aktów prawnych).

W Hiszpanii, dwóch lub trzech członków zarządu (każdy związek zawodowy może 
wyznaczyć jednego przedstawiciela) może być wybranych do zarządu (monistyczna 
struktura zarządzania). Przedstawiciele są mianowani przez uprawnione związki zawo-
dowe w zakładzie pracy (tj. reprezentują co najmniej 25% przedstawicieli pracowników 
i miejsc w radzie zakładowej).

W Polsce, dopóki Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem, 2/5 rady nad-
zorczej składa się z przedstawicieli pracowników na poziomie zarządu, wybieranych 
przez i spośród pracowników. Gdy Skarb Państwa przestaje być jedynym akcjonariu-
szem, pracownicy mają prawo do następującej liczby przedstawicieli w radzie nadzor-
czej: dwóch w radzie liczącej do sześciu członków, trzech w radzie liczącej od siedmiu 
do dziesięciu członków i czterech w radzie liczącej powyżej dziesięciu członków. Do-
datkowo: jedno miejsce w radzie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 500 
pracowników. Przedstawiciele są wybierani w tajnym głosowaniu spośród wszystkich 
pracowników przedsiębiorstwa i mogą zostać odwołani na pisemny wniosek co naj-
mniej 15% pracowników.

We Włoszech podjęto kilka prób ustanowienia przepisów ogólnokrajowych dotyczą-
cych praw partycypacji pracowniczej, którym towarzyszyła publiczna debata z udzia-
łem przede wszystkim partnerów społecznych. Podczas opracowywania Konstytucji, 
w artykule 46 dotyczącym roli pracowników w zarządzaniu społeczno-biznesowym 
modelowe związki zawodowe proponowały użycie słowa partycypacja. Ostatecznie 
zostało ono zastąpione słowem współpraca w celu ochrony tzw. jednolitości zarządza-
nia w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Intencją komisji było pozostawienie ustawo-
dawcy szerokiego pola manewru w zakresie realizacji normy zawartej w art. 46 Konsty-
tucji w miarę zmian zachodzących w kraju.

W ostatniej dekadzie podjęto dwie próby uchwalenia regulacji zapewniających pra-
wa partycypacyjne. Na poziomie krajowym, tzw. Reforma Fornero, ustawa nr 92 z 28 
czerwca 2012 r. przekazała rządowi uprawnienia do przyjęcia jednego lub kilku de-
kretów mających na celu zachęcenie do różnych form zaangażowania pracowników 
w przedsiębiorstwie (tj. wspólne organy z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie 
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kontroli i udziału w zarządzaniu7, reprezentacji w radach nadzorczych w dużych przed-
siębiorstwach powyżej 300 pracowników, posiadanie akcji pozwalających na repre-
zentację zbiorową w zarządzaniu przedsiębiorstwem), które weszłyby w życie na pod-
stawie postanowień zakładowego układu zbiorowego, zgodnie z zasadami i kryteriami 
wiodącymi przewidzianymi w ustawie (art. 4 c. 62 Ustawy 92/2012). To „miękkie prawo” 
pozwalające na adaptację różnych rozwiązań partycypacyjnych na poziomie firm po-
zostało niezrealizowane ze względu na sprzeciw organizacji pracodawców.

Drugim podejściem było przyjęcie przez rząd premiera Renziego ustawy stabilizacyj-
nej w perspektywie 2016 roku (ustawa z 28.12.2015 r., nr 208), która umożliwiła wpro-
wadzenie zachęt podatkowych dla firm, które wdrożą różne rozwiązania, takie jak 
premie za produktywność, udział w zyskach i dodatkowe świadczenia socjalne, uzgod-
nione na poziomie przedsiębiorstwa. Przepisy te odnoszą się do formy partycypacji 
nadal dominującej we Włoszech, ale nie wykluczają żadnych innych środków. W szcze-
gólności, nie wydaje się, aby utrudniały przyjęcie jakichkolwiek form bezpośrednie-
go uczestnictwa pracowników, w tym tych realizowanych w zespołach, które są po-
wszechnie spotykane w wielu zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach.

Obecnie związki zawodowe zasadniczo opowiadają się za przyjęciem w kraju modelu 
współdecydowania i rozszerzeniem obecnych miękkich regulacji. Twierdzą, że nie po-
ciągnęłoby to za sobą zmniejszenia roli negocjacji zbiorowych, ponieważ te ostatnie 
zachowałyby decydującą rolę w regulowaniu ważnych aspektów stosunku pracy, po-
cząwszy od płac, poprzez aspekty prawne, a skończywszy na korzyściach dla firmy. Te 
organy przedstawicielskie sprawiłyby również, że formy zaangażowania społecznego 
i finansowego, do których zachęca ustawa stabilizacyjna z 2016 r., byłyby bardziej par-
tycypacyjne i wiarygodne.

7 W odniesieniu do takich kwestii jak bezpieczeństwo pracy, organizacja pracy, szkolenia zawodowe, 
równość szans, formy wynagrodzenia powiązane z wynikami, usługi socjalne dla pracowników i ich 
rodzin, formy opieki społecznej dla przedsiębiorstw.
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PR AWA DO REPREZENTAC JI NA POZIOMIE Z AR Z ĄDU W TR ANSGR ANICZNE J 
PR AK T YCE RESTRUK TURYZ AC YJNE J

Według Biermeyera i Meyera (2019) na 75 fuzji w latach 2008-2012, które podlegały 
pod regulacje dyrektywy 2005/56/WE w sprawie transgranicznego łączenia się spół-
ek kapitałowych (dyrektywa o łączeniu spółek), w 66 przypadkach prawa uczest-
nictwa w zarządzie stanowiły problem. Wykres 4 przedstawia w ujęciu ilościowym, 
w jaki sposób prawa do udziału w zarządzie były traktowane w analizowanych przy-
padkach połączeń. W 22 przypadkach zastosowano standardowe zasady (reprezen-
tacja na poziomie zarządu została ustalona zgodnie z przepisami kraju, w którym 
spółka miała siedzibę i była to decyzja podjęta jednostronnie przez spółkę). W 17 
przypadkach porozumienie zostało zawarte przez specjalny zespół negocjacyjny. 
Przy czym w większości przypadków (25) plany połączeń nie były jasne, która z moż-
liwości przewidzianych przez dyrektywę o łączeniu spółek została wykorzystana, lub 
w których plany połączeń jedynie wspominały o spodziewanym wpływie na zasady 
partycypacji pracowniczej.

Wykres 4. Realizacja prawa do reprezentacji na poziomie zarządu w analizowanych 
procesach transgranicznego łączenia się spółek

Źródło: Biermeyer i Meyer (2019) w: Cremers, J., Vitols, S. (red.) Exercising voice across borders: workers’ ri-

ghts under the EU Cross-border Mergers Directive, Europejski Instytut Związków Zawodowych, Bruksela
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Największa liczba firm przejmujących została zarejestrowana w Niemczech (26), gdzie 
prawa do reprezentacji na poziomie zarządu są obecne, oraz w Estonii (13), gdzie ta-
kie prawa nie są uregulowane. W dalszej kolejności znalazły się Szwecja (9), Francja 
(5), a następnie Irlandia (4), Finlandia (4) i Dania (4). Norwegia posiadała trzy przedsię-
biorstwa przejmujące, a Austria i Luksemburg po dwa przedsiębiorstwa przejmujące 
z siedzibą w swoim kraju. Liechtenstein i Łotwa miały po jednym przedsiębiorstwie 
przejmującym z siedzibą na swoim terytorium. Większość przedsiębiorstw przejmu-
jących zatrudniała ponad 2 000 pracowników (26). W dalszej kolejności znalazły się 
przedsiębiorstwa zatrudniające od 500 do 2 000 pracowników (21). 14 firm zatrudniało 
od 1 do 100 pracowników, a 8 firm zatrudniało od 100 do 500 pracowników. Natomiast 
większość firm łączących się zatrudniała od 1 do 50 pracowników (30). Ponad połowa 
istotnych połączeń transgranicznych została przeprowadzona w sektorze działalności 
finansowej i ubezpieczeniowej (55%). Pozostałe sektory obejmowały handel hurtowy 
i detaliczny (16%) oraz produkcję (14%). Najmniej popularne były następujące sektory: 
telekomunikacja, usługi profesjonalne, naukowe i techniczne oraz pozostała działal-
ność usługowa. Co najistotniejsze, w zdecydowanej większości przypadków łącząca 
się spółka jest już w pełni własnością spółki przejmującej, a w ponad 90% przypadków 
obie spółki należą do tej samej grupy kapitałowej. W konsekwencji, również w przy-
padkach dotyczących kwestii partycypacji pracowniczej wskazane przypadki dotyczą 
restrukturyzacji międzygrupowych.

Zgodnie z dyrektywą o łączeniu się spółek, przedsiębiorstwa są zobowiązane 
do przedstawienia informacji o możliwym wpływie fuzji na zatrudnienie. W 57 z 59 
przypadków, w których informacje te zostały przekazane, spółki stwierdziły, że nie 
wystąpi żaden negatywny wpływ na zatrudnienie. W pozostałych przypadkach przed-
siębiorstwa informowały o wpływie związanym z ich specyficzną sytuacją (redukcja 
zatrudnienia w związku z innymi programami restrukturyzacyjnymi lub wzrost za-
trudnienia poprzez stworzenie nowych możliwości dla wysoko wykwalifikowanych 
pracowników). Sugeruje to, że albo fuzje transgraniczne nie prowadzą do znaczących 
restrukturyzacji, albo wpływ na poziom zatrudnienia jest w przypadku tego rodzaju 
fuzji pośredni lub długoterminowy.

Autorzy badania stwierdzają, że „tylko w 40 z 75 przeanalizowanych przypadków wy-
raźnie zastosowano przepis art. 16 dotyczący partycypacji pracowników (…).Sugeruje 
to, że należy wzmocnić procedury zapewniające przestrzeganie partycypacji pracowni-
czej.” Kierunek zmian powinien objąć przypadki, które nie są objęte regulacjami (głównie 
ze względu na wysokie progi liczby pracowników objętych uprawnieniami do reprezen-
tacji pracowników na poziomie zarządu przed połączeniem). W międzyczasie przyjęta 
została dyrektywa UE 2017/1132/WE w sprawie niektórych aspektów prawa spółek oraz 
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dyrektywa 2019/2121 zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgra-
nicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Nie ma jeszcze opracowań pokazu-
jących ich wpływ na realizację prawa do reprezentacji w UE.

Warto podkreślić, że procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne (w tym restruktu-
ryzacje transgraniczne) odciskają swoje piętno na prawie do partycypacji. Prywatyza-
cja w dużej mierze wpływa na demontaż wcześniej posiadanych przez pracowników 
uprawnień w tym zakresie (Conchon, 2011). Dzieje się tak dlatego, że pozycja związ-
ków zawodowych zazwyczaj ulega wówczas osłabieniu, a brakuje regulacji krajowych 
pozwalających na zachowanie partycypacji dotyczących prywatyzowanych przedsię-
biorstw. Procesy restrukturyzacyjne, w których dominują fuzje, np. w wyniku kryzy-
sów gospodarczych i konsolidacji firm, powodują zwykle spadek ogólnej liczby firm 
stosujących mechanizm reprezentacji na poziomie pracowników, ale prawdopodobnie 
towarzyszy temu wzrost liczby pracowników w firmach z tym mechanizmem. Uprosz-
czenie administracji i organizacji wydaje się być motywem napędowym większości 
restrukturyzacji, biorąc pod uwagę, że duża część fuzji ma charakter wewnątrzzakła-
dowy (Biermeyer, Meyer, 2019). Może to sugerować, że osłabienie uczestnictwa nie jest 
istotnym powodem restrukturyzacji transgranicznej w większości przypadków. Obszar 
ten pozostaje jednak nadal niedostatecznie zbadany. Nieliczne fakty wskazują również, 
że fuzje niekoniecznie prowadzą do utraty miejsc pracy, a czasami nawet do zwięk-
szenia ich liczby, co ma miejsce w wyniku dobrego zarządzania, konsolidacji nakłada-
jących się procesów (takich jak administracja i rozwój przedsiębiorstwa) oraz zwięk-
szenia wydajności i rentowności (Biermeyer, Meyer, 2019, Pendelton, 2019). Z drugiej 
strony, nawet jeśli ustalenia dotyczące partycypacji pozostają mniej więcej niezmienio-
ne w sensie formalnym, ewolucja filii zlokalizowanych w danym kraju w oddziały firmy 
z siedzibą w innym miejscu może sprawić, że rzeczywiste miejsce podejmowania de-
cyzji stanie się bardziej odległe, w wyniku czego pracownicy i ich przedstawiciele mają 
mniejszy wpływ na decyzje, które ich dotyczą. Racjonalizacja mająca na celu zapew-
nienie oszczędności kosztów może nasilić presję na oddziały, aby podporządkowały 
się oczekiwaniom i praktykom centrali. W ten sposób centrala może stać się silniejsza 
w stosunku do oddziałów, tracąc przy tym pewną autonomię i swobodę decyzyjną 
na poziomie lokalnym (Edwards et al. 2006).
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Europejska rada zakładowa
Europejskie rady zakładowe (ERZ) są stałymi organami, które ułatwiają informowanie 
i konsultowanie się z pracownikami w przedsiębiorstwach ponadnarodowych posia-
dających oddziały w co najmniej dwóch krajach Unii Europejskiej. Możliwość ich po-
woływania została ustanowiona dyrektywą sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej z 1994 r. (dyrektywa 94/45/WE), która następnie została zaktualizowana 
i przyjęła postać dyrektywy 2009/38/WE.

Głównym motywem powstania takiego mechanizmu była potrzeba reakcji pracow-
ników na rozwijające się procesy globalizacji przedsiębiorstw oraz potrzeba większej 
integracji w Unii Europejskiej, także w wymiarze dialogu społecznego. Wraz ze wzro-
stem internacjonalizacji przedsiębiorstw potrzebny był odpowiedni poziom dialogu 
społecznego, który odpowiadałby właściwym organom, w których podejmowane 
są decyzje w celu zrównoważenia pozycji pracowników i pracodawców. Europejskie 
rady zakładowe wprowadziły nowy europejski poziom stosunków przemysłowych. 
Są one pierwszą prawdziwie europejską instytucją reprezentującą interesy na pozio-
mie przedsiębiorstwa ponadnarodowego. Ponadto, odzwierciedlają one konieczność 
odpowiedzi na europeizację przedsiębiorstw wynikającą z jednolitego rynku europej-
skiego. W ten sposób uzupełniają one istniejące krajowe kanały informacji i konsultacji 
(w postaci rad pracowników).

ERZ mogą być tworzone w przedsiębiorstwach wielonarodowych posiadających za-
kłady w co najmniej dwóch krajach członkowskich. Przedsiębiorstwa takie muszą speł-
niać następujące kryteria:

• zatrudniać co najmniej 1000 pracowników w państwach członkowskich,

• oraz zatrudniać co najmniej 150 pracowników w każdym z co najmniej dwóch 
państw członkowskich.

Ze względu na istnienie ustawodawstwa europejskiego, przepisy dotyczące ERZ 
są zharmonizowane we wszystkich krajach członkowskich (inaczej niż w przypadku 
praw uczestnictwa). Różnice wynikające z transpozycji dyrektyw do ustawodawstwa 
krajowego nie będą tu brane pod uwagę ze względu na ich nieistotne znaczenie 
w kontekście restrukturyzacji ponadnarodowej..
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Dyrektywy UE w sprawie europejskich rad zakładowych (zarówno dyrektywa 
z 1996 r., jak i dyrektywa zmieniona z 2009 r.) określają prawa przedstawicieli pra-
cowników do informacji i konsultacji również w przypadku połączeń. Punkt 10 
uzasadnienia dyrektywy przekształconej stanowi, że „funkcjonowanie rynku we-
wnętrznego obejmuje proces łączenia przedsiębiorstw, fuzji transgranicznych, przej-
mowania przedsiębiorstw, podejmowania wspólnych przedsięwzięć, a co za tym 
idzie – umiędzynaradawiania przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw. Aby zapewnić 
harmonijny rozwój działalności gospodarczej niezbędne jest, aby przedsiębiorstwa 
i grupy przedsiębiorstw działające w dwóch lub kilku państwach członkowskich in-
formowały przedstawicieli tych pracowników, których dotyczyć będą ich decyzje, 
i konsultowały się z nimi.” Zmieniona dyrektywa 2009/38/WE wzmocniła rolę ERZ 
w procesach restrukturyzacji, co wskazuje na zamiar KE i innych zainteresowanych 
stron, aby wzmocnić i skonkretyzować proces informacji i konsultacji w tym zakre-
sie. Dodatkowo, większość ERZ i ERZ SE ma prawo do organizowania dodatkowych 
spotkań w przypadku tzw. wyjątkowych okoliczności, takich jak relokacje, zamknię-
cia czy zwolnienia grupowe. Prawo to zostało uwzględnione w wymaganiach subsy-
diarnych i w prawie 90% porozumień ERZ według stanu na 2015 rok (De Spiegelaere 
i Jagodziński, 2015).

De Spiegelaere (2017) opisując rolę ERZ w restrukturyzacji transgranicznej wymienił 
następujące aspekty. ERZ mogą:

• być narzędziem koordynacji reakcji pracowników na restrukturyzację i być 
katalizatorem dla tworzenia prawdziwie europejskiej strategii lub działań;

• być wykorzystane do uzyskania lepszej informacji i zyskania na czasie, co może 
okazać się przydatne na poziomie lokalnym, na którym mogą być negocjowane 
plany socjalne;

• zaangażować niezbędnych ekspertów, którzy pomogą w ocenie planów 
przedsiębiorstwa i zaproponować alternatywne rozwiązania;

• wspierać strategie lokalne poprzez wywieranie wpływu na zarządzanie 
na poziomie europejskim;

• odgrywać kluczową rolę, wraz ze związkami zawodowymi reprezentowanymi 
w przedsiębiorstwie, w negocjowaniu warunków wdrażania działań 
restrukturyzacyjnych lub w negocjowaniu porozumień dotyczących 
„antycypacji zmian”.
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Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że ERZ mogą być tworzone tylko w dużych 
przedsiębiorstwach działających ponadnarodowo, natomiast restrukturyzacja tran-
sgraniczna dotyczy również mniejszych przedsiębiorstw (zatrudniających poniżej 
1000 pracowników). Łączna liczba ERZ nieznacznie przekracza 1 tys. i dotyczy mniej 
niż 7% ogółu pracowników w UE, co nadal jest liczbą stosunkowo niewielką. Dy-
rektywa 2005/56/WE w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 
(dyrektywa o łączeniu się spółek) oraz późniejsze dyrektywy UE 2017/1132/WE i dy-
rektywa 2019/2121 chronią prawa pracowników do udziału we wszystkich procesach 
restrukturyzacyjnych, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku bra-
ku regulacji dotyczących reprezentacji pracowników na poziomie zarządu w kraju 
siedziby nowo powstałej spółki, pracownicy mogą domagać się zachowania prawa 
do partycypacji, jeżeli taki mechanizm istnieje w spółce zatrudniającej co najmniej 
500 pracowników. Ponadto dyrektywa o łączeniu się spółek i obecna dyrektywa 
2019/2121 zapewniają prawa do informacji i konsultacji w czasie przeprowadzania 
transgranicznych procesów restrukturyzacyjnych, powtarzając już istniejące upraw-
nienia pracowników również w tym konkretnym przypadku. W szczególności art. 
86k i 86l odnoszą się do praw do informacji i konsultacji, jak również punkty 12 i 13 
uzasadnienia dyrektywy 2019/2121. Przedsiębiorstwa przechodzące procesy restruk-
turyzacyjne są zobowiązane do opublikowania projektu warunków restrukturyzacji, 
w tym oceny prawdopodobnych konsekwencji dla pracowników w zakresie zatrud-
nienia i partycypacji. Musi to zostać udostępnione przedstawicielom pracowników 
lub pracownikom, w przypadku gdy ci pierwsi nie są obecni, i mają oni prawo do wy-
rażenia opinii na temat warunków połączenia i jego konsekwencji.

POGL ĄDY PARTNERÓW SPO ŁECZNYCH NA TEMAT PR AWA DO INFORMAC JI 
I  KONSULTAC JI W PROCESACH RESTRUK TURYZ AC JI TR ANSGR ANICZNYCH

De Spiegelaere (2017) twierdzi, że 10% restrukturyzacji w UE ma zasięg ponadnaro-
dowy, co powoduje, że zagrożone są miejsca pracy w więcej niż jednym państwie 
członkowskim UE (średnio 27% wszystkich dotkniętych restrukturyzacją miejsc pracy 
to miejsca pracy w ramach restrukturyzacji transgranicznej). W takich ponadnarodo-
wych procesach restrukturyzacyjnych powinny uczestniczyć europejskie rady zakła-
dowe (oraz rady zakładowe SE), aby zapewnić rzeczywiste i terminowe informowanie 
pracowników i konsultacje z nimi na odpowiednim szczeblu europejskim. Jednocze-
śnie tylko 33% przedsiębiorstw uczestniczących w europejskich restrukturyzacjach 
ponadnarodowych nie posiadało ERZ (lub ERZ-SE), co wskazuje na potencjalną rolę 
tego mechanizmu pomimo ograniczeń, o których mowa powyżej.
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Dane wskazują, że w praktyce uprawnienia prawne przyznane europejskim radom 
zakładowym w ramach restrukturyzacji transgranicznych w dużej mierze nie są wy-
konywane. Większość ERZ była informowana i angażowana dopiero po podjęciu 
ostatecznej decyzji, a zatem ich wpływ na restrukturyzację był przeważnie ograni-
czony lub nie istniał (Waddington, 2010, Pulignano i Turk, 2016). Voss (2016) wska-
zuje, że ERZ napotykają wiele przeszkód w odpowiednim reagowaniu na zdarzenia 
restrukturyzacyjne ze względu na fakt, że informacje, które otrzymują, są często 
spóźnione i niekompletne. Ponadto ERZ mają problem z uzyskaniem dostępu 
do wiedzy specjalistycznej, a także dysponują niewielką liczbą instrumentów, za po-
mocą których mogą egzekwować przestrzeganie przepisów przez przedsiębiorstwo.

Raporty krajowe z badania w ramach „Let us participate” raczej potwierdzają te wyniki. 
Według respondentów, zaangażowanie pracowników w proces reorganizacji transgra-
nicznej w firmach międzynarodowych praktycznie nie istnieje. Rozmówcy stwierdzi-
li, że tego typu informacje z reguły nie docierają do ERZ z wystarczającym wyprze-
dzeniem i w sposób na tyle jasny, aby mogły być ocenione przez członków ERZ i aby 
przedsiębiorstwo mogło uwzględnić ich opinię w tych kwestiach. Wynika to z faktu, 
że ogólnie rzecz biorąc ERZ mają bardzo ograniczone możliwości wpływania na pro-
cesy decyzyjne w przedsiębiorstwach. W niektórych przypadkach przeszkodą w sku-
tecznym działaniu ERZ mogą być również różnice kulturowe i różnice w krajowych 
systemach stosunków przemysłowych. Jednak skuteczność procesów informacyj-
nych i konsultacyjnych jest różna i w dużym stopniu zależy od kultury korporacyjnej 
(od ograniczonych do rozbudowanych praktyk w zakresie informacji i konsultacji). 
Przykładowo, respondenci wskazywali na pewne procesy restrukturyzacyjne w przed-
siębiorstwach międzynarodowych z centralami w Niemczech lub Danii, które angażo-
wały ERZ w formie spotkań ad hoc z udziałem przedstawicieli związków zawodowych, 
reprezentacji pracowników na poziomie zarządu pochodzących z danych krajów.

Ważnym czynnikiem różnicującym jest również współpraca między ERZ a krajowymi 
strukturami dialogu społecznego. W krajach o silnych strukturach, dialog na poziomie 
przedsiębiorstwa wykazuje większy wpływ zarówno ERZ, jak i tych krajowych struktur 
na procesy informowania i konsultacji w kontekście restrukturyzacji. Decyzje zarządu 
podyktowane względami ekonomicznymi są rzadko konsultowane w ERZ, a informa-
cje na temat restrukturyzacji są często niekompletne i opóźnione. Członkowie ERZ 
mogą wyrażać swoją opinię, ale nie mogą powstrzymać decyzji podejmowanych bez 
upoważnienia do tego. Dużym problemem jest również wspólne wypracowywanie 
rozwiązań z menedżerami. Respondenci zgodnie podkreślają, że tak długo, jak moż-
liwość negocjacji czy dochodzenia do konsensusu nie zostanie wpisana w ustawowe 
kompetencje ERZ, działalność tych ciał nie przyniesie pożądanych rezultatów.
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Chociaż ERZ nie mają możliwości negocjowania warunków pracy i zatrudnienia, gdyż 
jest to przedmiotem negocjacji zbiorowych na poziomie krajowym, a regulacje pra-
wa pracy są różne w każdym kraju, rozmówcy uznali, że byłoby pożądane, aby ERZ 
miały możliwość opracowania strategii związkowej na poziomie europejskim, co po-
zwoliłoby na ustalenie minimalnych wspólnych celów w pewnych kwestiach, które 
następnie powinny być uwzględniane w procesach negocjacji zbiorowych w róż-
nych krajach europejskich, w których dana firma ma siedzibę. Rozmówcy wspomnieli 
również o możliwości rozpoczęcia w razie potrzeby wspólnych działań związkowych 
w różnych krajach europejskich, w których znajdują się siedziby przedsiębiorstw.

Plan działania

Pomimo funkcjonowania od ponad dekady prawa unijnego, gwarantującego pracow-
nikom prawo do informacji, konsultacji i udziału w restrukturyzacji transgranicznej, eg-
zekwowanie tych przepisów jest w dużej mierze niezadowalające, o czym była mowa 
w niniejszym raporcie. Różne badania (w tym projekt „Let us participate”) pokazują 
marginalną rolę ERZ i reprezentacji pracowników na poziomie zarządu w tych proce-
sach, a także wskazują na liczne wady proceduralne, które dotyczą głównie przekazy-
wania niepełnych lub spóźnionych informacji oraz rzadko praktykowanych konsultacji. 
Ponadto, w prawodawstwie unijnym istnieją nierówne standardy, które dają większe 
prawa pracownikom zatrudnionym w SE w porównaniu z pracownikami innych przed-
siębiorstw wielonarodowych. Dlatego konieczne jest wzmocnienie roli pracowników 
w procesie restrukturyzacji transgranicznej i utrwalenie europejskiego poziomu zbioro-
wych stosunków pracy (także w zakresie równych szans gwarantowanych w prawodaw-
stwie). Niestety, wciąż zbyt mało wiemy na temat realizacji praw pracowniczych w tran-
sgranicznych procesach restrukturyzacyjnych. Lukę tę można wypełnić jedynie poprzez 
prowadzenie dalszych pogłębionych badań, które pozwolą na sformułowanie lepiej 
ugruntowanych wniosków. Biorąc pod uwagę powyższe wnioski z badania „Let us parti-
cipate. Cross-border corporate reorganization and the future of employee involvement 
in corporate governance”, partnerzy projektu sformułowali szereg zaleceń w formie pla-
nu działania. Zalecenia te opierają się na raportach krajowych oraz dwóch Warsztatach 
Strategicznych, które miały miejsce w 2021 roku.
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PR AWODAWST WO I EGZEK WOWANIE PR ZEPISÓW

Ocena wpływu dyrektywy 2019/2121 w celu określenia jej skutków po transpozycji 
do krajowych systemów ustawodawczych w państwach członkowskich. Nowa dyrek-
tywa ma jednak pewne niedoskonałości, które powinny zostać usunięte poprzez na-
stępujące zmiany:

• wprowadzenie obowiązkowej oceny skutków społecznych, jako części 
znaczącego procesu informowania i konsultacji na temat proponowanej 
restrukturyzacji transgranicznej. Decyzja o przeprowadzeniu restrukturyzacji 
nie może zostać podjęta przed zakończeniem konsultacji w zainteresowanych 
przedsiębiorstwach. Oznacza to, że kierownictwo powinno informować 
przedstawicieli pracowników na wczesnym etapie, gdy tylko planowana jest 
restrukturyzacja transgraniczna;

• próg 25% przewidziany w art. 7 ust. 2 lit. b) dyrektywy dotyczącej SE został 
podniesiony do 33% w dyrektywie w sprawie transgranicznego łączenia się 
spółek (art. 16 ust. 3 lit. e) w celu osłabienia dorobku prawnego SE. W związku 
z tym zaleceniem jest dostosowanie tego samego standardu w tym zakresie 
zarówno dla SE, jak i innych przedsiębiorstw na poziomie 25%, dzięki czemu 
więcej przedsiębiorstw mogłoby osiągnąć ten próg i więcej pracowników 
zyskałoby prawa partycypacji;

• wprowadzenie jaśniejszych regulacji dotyczących sankcji, a nie pozostawianie 
tej kwestii w gestii państw członkowskich, zwłaszcza w przypadku poważnych 
i uporczywych naruszeń praw pracowniczych, co mogłoby prowadzić 
do szkodliwego braku precyzji w ustawodawstwie krajowym. Powinna istnieć 
możliwość, by takie sankcje mogły mieć skutek ponadnarodowy, tak aby 
uniemożliwić przedsiębiorstwom unikanie ich poprzez przenoszenie działalności 
do innych krajów.

Zmiana dyrektywy 2009/38/WE w sprawie europejskich rad zakładowych:

• skrócenie okresu na zawarcie porozumienia (dwa lata zamiast obecnych trzech 
przewidzianych w dyrektywie);

• nadanie ERZ charakteru obowiązkowego w przedsiębiorstwach określonej 
wielkości, zamiast uzależniania ich tworzenia od inicjatywy jednej ze stron (jak 
w przypadku ERZ-SE);
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• wprowadzenie możliwości zawierania porozumień w sprawach omawianych w ERZ;

• wprowadzenie proporcjonalnych sankcji za łamanie przepisów dyrektywy.

Przyjęcie dyrektywy o partycypacji pracowniczej, która wyznaczyłaby równe szanse 
dla wszystkich pracowników w UE. Patrz stanowisko Europejskiej Konfederacji Związ-
ków Zawodowych (2016) w tym zakresie.

Wprowadzenie ochrony przed zwolnieniem i dyskryminacją dla przedstawicieli pra-
cowników, zarówno w zarządzie, jak i w radzie pracowników. Należy również zapewnić 
odpowiednią ilość czasu wolnego i szkoleń.

Wyjaśnienie zasad poufności, która jest niezbędna dla przepływu informacji w ERZ i re-
prezentacji pracowników na poziomie zarządu. Te same zasady dotyczące poufności 
powinny mieć zastosowanie zarówno do przedstawicieli pracowników w zarządzie, 
jak i przedstawicieli udziałowców. Przedstawiciele pracowników na poziomie zarządu 
powinni mieć prawo do regularnego komunikowania się z krajowymi i europejskimi 
organami reprezentacji pracowników.

Wzmocnienie dostępu do informacji w rozsądnym czasie, tak aby członkowie ERZ 
i reprezentacja pracowników na poziomie zarządu mieli wystarczająco dużo czasu 
na odpowiednią reakcję. Powinni oni być informowani o potencjalnych skutkach dla 
zatrudnienia i strategii przedsiębiorstwa, szczególnie tam, gdzie ma to zastosowanie. 
Przepisy dyrektywy 2019/2121 nie zapewniają w odpowiedni sposób, że pracownicy 
i ich przedstawiciele na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa są odpowiednio in-
formowani i konsultowani w sprawie planów przedsiębiorstwa.

Lepsze egzekwowanie przepisów dyrektywy 2019/2121 w sprawie restrukturyzacji 
transgranicznej, dyrektywy 2009/38/WE w sprawie ERZ oraz krajowych regulacji do-
tyczących reprezentacji pracowników na poziomie zarządu, konieczność zapewnie-
nia ERZ i partycypacji w zarządzie i innych właściwych reprezentacji pracowników 
lepszych zasobów materialnych, prawnych i dostępu do porad ekspertów, wreszcie 
konieczność zapewnienia zaangażowania związków zawodowych w procesy restruk-
turyzacyjne.

Wprowadzenie parytetu płci w reprezentacji pracowników na poziomie zarządu i ERZ. 
Każda płeć powinna być reprezentowana na poziomie od 40% do 60% w strukturach 
decyzyjnych, co jest istotnym imperatywem podstawowych zasad demokracji i praw 
człowieka, zapisanych w traktatach UE i Karcie Praw Podstawowych.
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DZIAŁ ANIA PARTNERÓW SPO ŁECZNYCH

Szkolenia dla członków ERZ, przedstawicieli w zarządach, ale także dla ogółu pra-
cowników i pracodawców, aby zapoznali się z instrumentami. Działania szkoleniowe 
powinny być prowadzone oddzielnie pod względem treści i zakresu dla powyższych 
grup ze względu na inne profile kompetencji:

• reprezentacja pracowników na poziomie zarządu: zarządzanie (strategiczne, 
finansowe, organizacyjne, itp.), prawo handlowe, odpowiedzialność prawna 
członka zarządu, umiejętności miękkie (negocjacje i komunikacja), itp.;

• ERZ: rozumienie dokumentów korporacyjnych (strategie, plany finansowe, 
informacje przedstawiane udziałowcom, polityki korporacyjne, itp.), umiejętności 
miękkie (negocjacje i komunikacja), kurs języka korporacyjnego, itp.;

• pracownicy ogólni: podnoszenie świadomości na temat reprezentacji 
pracowników na poziomie zarządu, ERZ, związków zawodowych i ich funkcji;

• pracodawcy (szczególnie oddziały krajowe): przepisy prawne dotyczące 
reprezentacji pracowników na poziomie zarządu, ERZ i ich roli w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem.

Poprawa komunikacji w ERZ poprzez podjęcie następujących inicjatyw:

• zwiększenie liczby spotkań (poza spotkaniami rocznymi);

• promowanie wymiany przedstawicieli związków zawodowych pomiędzy 
centralami firm w różnych krajach;

• tworzenie grup roboczych w ramach rad w celu zajęcia się konkretnymi 
problemami;

• wykorzystywanie cyfrowych systemów informacji i komunikacji do kontaktów, 
organizowania i rozwijania dialogu między partnerami społecznymi.
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BADANIA I  ROZPOWSZECHNIANIE INFORMAC JI

Prowadzenie pogłębionych badań nad wpływem mechanizmów informacji, konsulta-
cji i uczestnictwa na restrukturyzację transgraniczną (i odwrotnie). Autorzy nielicznych 
badań dotyczących tego zagadnienia podkreślali niedostateczne informacje w tym za-
kresie (Cremers, Vitols, 2019, De Spiegelaere i Jagodziński, 2015, De Spiegelaere 2017, 
Munkholm, 2018) dlatego wiele trudności pozostaje nieujawnionych, a precyzyjne re-
komendacje są trudniejsze do sformułowania. Ze względu na fakt, że badania wyma-
gają perspektywy ponadnarodowej, źródło finansowania powinno być zlokalizowane 
na poziomie UE: Komisja Europejska, partnerzy społeczni na poziomie UE, firmy wielo-
narodowe.

Publikowanie i upowszechnianie najlepszych praktyk na temat roli ERZ, reprezentacji 
pracowników na poziomie zarządu i innych mechanizmów informacji, konsultacji i par-
tycypacji w restrukturyzacjach transgranicznych zarówno w formie publikacji jak i spo-
tkań (np. warsztatów, szkoleń, seminariów).

Podnoszenie świadomości na temat istotnego wkładu, jaki ERZ i reprezentacji na po-
ziomie zarządu mogą wnieść w lepsze przewidywanie i zarządzanie potencjalnymi 
konsekwencjami restrukturyzacji transgranicznych, mogłoby, w połączeniu z wysił-
kami na rzecz budowania potencjału lokalnych rad zakładowych i związków zawodo-
wych, pomóc w tworzeniu większej liczby i lepiej działających ERZ.

Działania mające na celu zmiany legislacyjne i rozpowszechnianie wiedzy na temat 
praw pracowników w procesach restrukturyzacji transgranicznych, w tym kampanie 
na poziomie UE i krajowym, z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
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AK T Y PR AWNE

Dyrektywa Rady 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia Europej-
skiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przed-
siębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym https://eur-
-lex.europa.eu/eli/dir/1994/45/oj

Dyrektywa Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniająca statut spółki 
europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/? uri=celex%3A32001L0086

Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/? uri=celex: 32005L0056
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Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w spra-
wie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowni-
ków i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw 
o zasięgu wspólnotowym (wersja przekształcona) https://eur-lex.europa.eu/eli/
dir/2009/38/oj

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. 
w sprawie niektórych aspektów prawa spółek https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/ALL/? uri=celex%3A32017L1132

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. 
zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształ-
cania, łączenia i podziału spółek https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? 
uri=CELEX%3A32019L2121
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