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Rola Europejskich Rad Zakładowych i mówienie o ich działalności w ramach (i 

pomiędzy) międzynarodowymi miejscami pracy. 

 

Coraz większa pozbawiona granic integracja przedsiębiorstw międzynarodowych tworzy nowe 

wyzwania dla lokalnych, narodowych i międzynarodowych przepisów dotyczących 

zatrudnienia. Europejskie Rady Zakładowe powstały z myślą o tych wyzwaniach ale aby stać 

się skutecznymi instytucjami na międzynarodowej scenie ładu społecznego, ich działania 

muszą być omawiane w związkach zawodowych i innych strukturach reprezentujących 

pracowników na poziomie państwowym i lokalnym. Taka dyskusja na temat Europejskich Rad 

Zakładowych, w formie sieci kontaktów i wymiany informacji, jest niezbędna dla udanej 

współpracy związków zawodowych ponad granicami państw. Dzięki artykułowaniu zadań i 

działań może powstać wspólna tożsamość kulturowa i solidarność pomiędzy członkami 

Europejskich Rad Zakładowych, a także droga do ogólnej europeizacji stosunków pracy. 

Pomimo roli jaką Europejskie Rady Zakładowe mają odegrać we wspieraniu omawiania działań 

tych organizacji, istnieje mało prac analizujących skuteczny sposób ich rozwoju i wpływ na siłę 

roboczą aktywną pomiędzy (oraz w ramach) międzynarodowymi miejscami pracy. Artykuł 

pokazuje jak rozmowa o działaniach Europejskich Rad Zakładowych z różnymi instytucjami 

stosunków zatrudnienia na różnych poziomach, systemami reprezentacji pracowników oraz 

strukturami negocjacyjnymi może doprowadzić do stworzenia zasobów, jakich potrzebują 

związki zawodowe do odpowiadania na strategie przedsiębiorstw międzynarodowych oparte 

na maksymalizacji zysków i analizie porównawczej (ang. benchmarking). Niniejsze badanie 

opiera się na analizie porównawczej ośmiu filii należących do firm międzynarodowych w 

Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech i we Włoszech. Utrzymanie stabilności zatrudnienia przy 

jednoczesnym zapewnieniu dobrych warunków pracy, może zostać osiągnięte poprzez 

wzmocnienie Europejskich Rad Zakładowych i negocjowanie Europejskiego Porozumienia 

Ramowego (ang. European Framework Agreement). Dzięki takim działaniom związki 

zawodowe będą mogły ograniczyć negatywne strategie kierownictwa i rozszerzyć na różne 

kraje pozytywne zyski negocjacji lokalnych, w których mają one mocną pozycję. 


