
Porozumienie 

o utworzeniu Europejskiej Rady Zakładowej w Holdingu FRAUENTHAL Holding 
AG (SA) 

Pomiędzy przedsiębiorstwem FRAUENTHAL Holding AG (SA), reprezentowanym 

przez Zarząd (zwany dalej zarządem centralnym), a Specjalnym Gremium 

Negocjacyjnym reprezentacji pracowników przedsiębiorstwa FRAUENTHAL Holding 

AG (zwanym dalej BVG) zawierane jest następujące porozumienie, dotyczące 

utworzenia Europejskiej Rady Zakładowej: 

 

Preambuła 

Zgodnie z Dyrektywą 94/45 WE o ustanowieniu Europejskiej Rady Zakładowej i na 

podstawie przepisów austriackiego Kodeksu Pracy (ArbVG), V. część „Europejskie 

ustawy zakładowe“, oraz z uwzględnieniem ponadgranicznej działalności koncernu 

FRAUENTHAL Holding AG, strony - sygnatariusze porozumienia postanawiają 

utworzyć Europejską Radę Zakładową w celach informacyjnych oraz dla 

wysłuchiwania wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie 

pracowników/pracownic, podlegających zakresowi zastosowania niniejszego 

porozumienia.  

Strony porozumienia ustalają następujące regulacje, dotyczące składu Europejskiej 

Rady Zakładowej, sposobu jej pracy i postępowania w przypadku informowania i 

wysłuchiwania. Europejska Rada Zakładowa powinna uzupełniać, a nie zastępować 

organy reprezentujące pracowników, istniejące w poszczególnych krajach. Niniejsze 

porozumienie nie narusza praw pracowników/pracownic oraz ich reprezentantów, 

dotyczących informowania i wysłuchiwania, obowiązujących w poszczególnych 

krajach, ani też żadnych innych praw pracowników/pracownic lub ich 

reprezentantów, chyba że zostaną one poprzez niniejsze porozumienie poprawione. 

Artykuł 1 – Zakres zastosowania 



1. Niniejsze porozumienie obowiązuje dla wszystkich pracowników/pracownic, 

zatrudnionych w przedsiębiorstwach FRAUENTHAL Holding AG w zakresie 

zastosowania Dyrektywy 94/45 WE. Inne kraje mogą być doń włączone po 

zawarciu odpowiedniego porozumienia między Europejską Radą Zakładową,  a 

zarządem centralnym. 

2. Niniejsze porozumienie ma zastosowanie w przedsiębiorstwach, należących do 

sfery wpływów koncernu FRAUENTHAL Holding AG zgodnie z § 176 ArbVG 

(austriacki Kodeks Pracy), oraz zatrudniających ponad 50 pracowników w jednym 

kraju członkowskim UE, lub w jednym kraju członkowskim EOG. Wyjątek stanowią 

spółki uczestniczące w innych w rozumieniu § 176 (6) ArbVG. Lista zakładów i 

przedsiębiorstw należących do koncernu w momencie podpisania niniejszego 

porozumienia stanowi załącznik nr. 1 . 

3. Jeśli FRAUENTHAL Holding AG rozszerzy swą działalność, to dążyć się będzie 

do możliwie jak najszybszego włączenia nowych zakładów lub przedsiębiorstw do 

Europejskiej Rady Zakładowej, jeśli objęte są one zakresem jej działalności. 

4. Zarząd Centralny informować będzie Europejską Radę Zakładową, dokonując 

stale i na bieżąco uzupełnień listy, stanowiącej załącznik nr 1 o wszystkich 

zakładach i przedsiębiorstwach, których niniejsze porozumienie dotyczy. 

 

Artykuł 2 – Skład 

1. Europejska Rada Zakładowa posiada następujący skład: 

a) Niezależnie od liczby zatrudnionych, każdy kraj, w którym niniejsze 

porozumienie obowiązuje, deleguje do Europejskiej Rady Zakładowej 

przynajmniej jednego członka; 

b) Poza tym podział mandatów w Europejskiej Radzie Zakładowej zależny jest 

odpowiednio od liczby zatrudnionych w poszczególnych krajach. Wylicza się 

go według następującej formuły: 



- Dodatkowy członek dla krajów o liczbie zatrudnionych, przekraczającej 500 

osób, 

- Dwóch dodatkowych członków dla krajów o liczbie zatrudnionych, 

przekraczającej 750 osób, 

- Trzech dodatkowych członków dla krajów o liczbie zatrudnionych, 

przekraczającej 1000 osób, 

- Po jednym dodatkowym członku w przypadku kolejnych 5.000 

zatrudnionych. 

c) W celu ustalenia liczby zatrudnionych zgodnie z literą b), bazując na 

sprawozdaniu finansowym, w liczbie zatrudnionych należy uwzględnić 

pracowników najemnych na dzień 31 grudnia 2007. 

Tym samym, w momencie podpisania niniejszego porozumienia, mandaty w 

Europejskiej Radzie Zakładowej, podzielone są według krajów tak, jak opisane to 

zostało w załączniku 2. 

2. Weryfikacja podziału mandatów, wynikająca z decydujących zmian w liczbach 

zatrudnionych, dokonywana będzie raz w roku w dn. 31 grudnia. Odpowiednia 

aktualizacja liczby członków podjęta zostanie do czasu kolejnego posiedzenia 

Europejskiej Rady Zakładowej, a załącznik nr 2 zostanie odpowiednio zmieniony. 

3. Członkami Europejskiej Rady Zakładowej są wybierani demokratycznie, zgodnie 

ze zwyczajami panującymi w danym kraju lub uregulowaniami prawnymi, 

oddelegowani lub powołani przedstawiciele pracowników/pracownic z 

przedsiębiorstw lub zakładów, należących do FRAUENTHAL Holding AG. 

4. Jeśli jeden z członków odejdzie z Europejskiej Rady Zakładowej przed upływem 

kadencji, należy dokonać nowej nominacji w rozumieniu artykułu 2 ust.3. 

5. Pierwsze nominacje członków Europejskiej Rady Zakładowej nastąpią bezpośrednio 

po wejściu w życie niniejszego porozumienia. O składzie osobowym Europejskiej 



Rady Zakładowej, oraz o zmianach przewodniczący Rady informuje  pisemnie 

zarząd centralny. 

 

Artykuł 3 - Powoływanie, Prezydium, Regulamin i Siedziba 

1. Zarząd centralny należy niezwłocznie po ogłoszeniu powołanych członków 

Europejskiej Rady Zakładowej zaprosić na jej posiedzenie założycielskie. 

2. Członkowie Europejskiej Rady Zakładowej wybierają spośród siebie 

przewodniczącą/przewodniczącego i dwoje zastępców. Tworzą oni wspólnie 

Prezydium Europejskiej Rady Zakładowej. Przewodnicząca/przewodniczący 

reprezentuje Europejską Radę Zakładową na zewnątrz. Gdy nie jest to możliwe, 

funkcję tę przejmuje jego zastępca/zastępczyni. Dalsze zadania Prezydium 

wymienione zostały w artykule 7 niniejszego porozumienia. 

3. Europejska Rada Zakładowa uchwala regulamin. Może to uczynić większością 

głosów swoich członków. Regulamin powinien określać wewnętrzny sposób pracy, a 

w szczególności utworzenie, skład, kompetencje i zarząd komisji kierowniczej, a 

także gremium umocowane do reprezentacji przewodniczącego i komisji 

kierowniczej. Prezydium – z zastrzeżeniem wystąpienia nadzwyczajnych 

okoliczności, opisanych w artykule 8 niniejszego porozumienia – odbywać będzie 

maksymalnie 2 posiedzenia w roku kalendarzowym. O regulaminie, oraz wszelkich 

dokonanych zmianach należy niezwłocznie zawiadamiać zarząd centralny.  

4. Siedzibą Europejskiej Rady Zakładowej jest siedziba koncernu FRAUENTHAL 

Holding AG. 

 

Artykuł 4 – Kadencja, ważność mandatu 

1. Kadencja Europejskiej Rady Zakładowej trwa 4 lata. Rozpoczyna się ona w dniu 

ukonstytuowania się Rady. Kadencja kończy się przedwcześnie, gdy Europejska 

Rada Zakładowa większością dwóch trzecich głosów swoich członków uchwali 



swe ustąpienie. Po upływie kadencji Europejskiej Rady Zakładowej należy zgodnie 

z postanowieniami artykułu 2 i 3 niniejszego porozumienia powołać nową 

Europejską Radę Zakładową. 

2. Członkostwo w Europejskiej Radzie Zakładowej rozpoczyna się wraz z 

ogłoszeniem uchwały o oddelegowaniu. 

3. Członkostwo w Europejskiej Radzie Zakładowej kończy się, gdy 

a) zakończy się kadencja Europejskiej Rady Zakładowej; 

b) ustąpi jeden z członków; 

c) jeden z członków zostanie odwołany zgodnie z przepisami lub zwyczajami  
danego kraju; 
d) zakład lub przedsiębiorstwo, z którego wywodzi się dany członek, nie należy już 

do grupy FRAUENTHAL, lub  też z niej odejdzie; 
e) uchwała o oddelegowaniu zostanie uznana sądownie za nieważną. 

 

Artykuł 5 – Informowanie i wysłuchiwanie 

1. Europejska Rada Zakładowa zgodnie z §198 ust. 1 ArbVG ma prawo uzyskiwania 

informacji oraz wysłuchania, w sprawach dotyczących ekonomicznych, 

społecznych, zdrowotnych i kulturalnych interesów pracowników/pracownic 

przynajmniej dwóch spośród należących do grupy FRAUENTHAL przedsiębiorstw 

w różnych krajach, w których niniejsze porozumienie obowiązuje. Sprawy, 

dotyczące zatrudnionych i przedsiębiorstw na terenie tylko jednego kraju, 

pozostają w wyłącznej gestii kompetentnych osób w danym kraju i obowiązujących 

w tym kraju regulacji prawnych. Prawa i obowiązki reprezentantów pracowników 

na poziomie krajowym nie są w ten sposób naruszane. Wysłuchiwanie w 

rozumieniu niniejszego porozumienia oznacza wymianę poglądów, oraz dialog 

pomiędzy EBR, a zarządem centralnym, lub innym kompetentnym poziomem 

kierowniczym; przy czym zawsze istnieje możliwość zajęcia stanowiska. 



2. Podstawę do informowania i wysłuchiwania stanowi sprawozdanie na temat 

sytuacji przedsiębiorstwa oraz perspektyw rozwojowych FRAUENTHAL Holding 

AG, przedkładane dwa razy w roku przez zarząd centralny. Niniejsze 

sprawozdanie dotyczyć będzie podczas posiedzenia listopadowego szczególnie 

następujących punktów: 

- struktury grupy przedsiębiorstw oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

- prawdopodobnego kierunku rozwoju sytuacji przedsiębiorstwa, produkcji i 

zbytu, 

- zatrudnienia  i jego prawdopodobnego rozwoju, 

- programów inwestycyjnych i produkcyjnych, 

- podstawowych zmian organizacyjnych, 

- wdrażania nowych procesów roboczych i produkcyjnych 

- przemieszczania produkcji, 

- przemieszczania przedsiębiorstw, zakładów i istotnych części zakładów 

- łączenia się (fuzji) lub podziału przedsiębiorstw lub zakładów, 

- planowanych zwolnień grupowych, 

- ograniczania działalności lub zamykania przedsiębiorstw, zakładów lub 

ważnych części zakładów, 

- stanu i tendencji rozwojowych kwalifikacji zatrudnionych, a także środków 

edukacji i dokształcania pracowników, 

- pozostałych kwestii, leżących w ekonomicznym, społecznym, zdrowotnym i 

kulturalnym interesie pracowników/pracownic przynajmniej dwóch spośród 

zakładów należących do spółki FRAUENTHAL Holding AG. 



Podczas posiedzenia majowego sprawozdanie zarządu centralnego skoncentruje 

się na następujących punktach: 

- bilans roczny spółki FRAUENTHAL Holding AG za ostatni rok obrotowy 

- sprawozdanie dotyczące rozwoju aktualnej sytuacji ekonomicznej w bieżącym 

roku 

- oczekiwane kierunki rozwoju ekonomicznego do końca roku 

- istotne zmiany w stosunku do jednego z punktów omawianych podczas 

posiedzenia listopadowego 

3. W celu informowania i wysłuchiwania Europejska Rada Zakładowa potrzebuje 

stałych i obszernych informacji, umożliwiających współdecydowanie w 

nierozwiązanych dotąd  kwestiach. Dlatego też udzielanie informacji i wysłuchanie 

Europejskiej Rady Zakładowej musi odbywać się odpowiednio wcześnie, tak aby 

wypracowane przez Europejską Radę Zakładową stanowiska mogły być brane 

pod uwagę przez organy zarządzające przy podejmowaniu ważnych decyzji.  

4. Szczególnie w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, mających 

znaczący wpływ na interesy pracowników/pracownic w przynajmniej dwóch 

spośród krajów, w których obowiązuje niniejsze porozumienie, Europejskiej 

Radzie Zakładowej należy pozostawić odpowiedni okres czasu na konsultacje z 

zarządem centralnym, oraz na zajęcie stanowiska. 

 

Artykuł 6 – Posiedzenia Europejskiej Rady Zakładowej 

1. Europejska Rada Zakładowa, w porozumieniu ze swym przewodniczącym i 

zarządem centralnym, zbiera się dwa razy w roku na dwa dni w siedzibie zarządu 

centralnego i wraz z nim na posiedzenie zwyczajne, w celu udzielania informacji i 

wysłuchania problemów, dotyczących spraw ponadgranicznych. Posiedzenia te 

odbywać się będą w połowie maja i w połowie listopada każdego roku 

kalendarzowego. Dokładny termin ustalany jest w porozumieniu między zarządem 



centralnym a przewodniczącym EBR. W razie konieczności, po uprzednim 

wyrażeniu zgody przez zarząd centralny, mogą być zwoływane kolejne 

posiedzenia. 

2. Członkowie EBR na oba posiedzenia zwyczajne Europejskiej Rady Zakładowej 

przybywają najszybszym środkiem komunikacji (tzn. z reguły samolotem) w 

pierwszym dniu posiedzeń zwyczajnych. Posiedzenie w pierwszym dniu odbywa 

się od godziny 10:30 do 18:00 i daje członkom EBR możliwość przeprowadzania 

wewnętrznych rozmów wstępnych (bez obecności zarządu centralnego). W tym 

czasie do dyspozycji będą tłumacze symultaniczni. Następnie możliwa jest 

wspólna kolacja z zarządem centralnym. Posiedzenie w drugim dniu odbywa się 

od godziny 08:30 do 16:30. W tym czasie do dyspozycji będą tłumacze 

symultaniczni. Od godz. 08:30 do 12:30 odbędzie się zwyczajne posiedzenie z 

udziałem zarządu centralnego. Po 1-godzinnej przerwie obiadowej członkowie 

EBR będą mieli możliwość przeprowadzenia rozmów podsumowujących. Wyjazd 

członków EBR ma miejsce wieczorem w drugim dniu, ponownie najszybszym 

możliwym środkiem komunikacji ( z reguły samolot). Jeśli jeden lub kilku członków 

EBR, ze względu na niekorzystne połączenia komunikacyjne w swoich krajach, nie 

będzie mogło dotrzymać ustalonych ram czasowych, przewodniczący EBR musi 

wcześniej omówić ten fakt z zarządem centralnym.  

3. Europejska Rada Zakładowa zdolna jest do podejmowania uchwał, gdy obecna 

jest przynajmniej połowa jej członków. Uchwały Europejskiej Rady Zakładowej 

podejmowane są, o ile regulamin nie stanowi inaczej, zwykłą większością 

oddanych głosów. Jeśli jeden z członków nie może wziąć udziału w posiedzeniu, 

może on oddelegować swego zastępcę, który upoważniony zostanie przez niego 

pisemnie przed rozpoczęciem posiedzenia. 

4. Europejska Rada Zakładowa, w przypadku wystąpienia okoliczności 

nadzwyczajnych, określonych w § 8 niniejszego porozumienia – może korzystać z 

pomocy wybranego przez siebie eksperta, po uprzednim  zgłoszeniu tego faktu i 

wyrażeniu zgody przez zarząd centralny. 



5. Protokolantem podczas obu posiedzeń zwyczajnych Europejskiej Rady 

Zakładowej jest osoba powołana przez zarząd centralny. Wszelkie dokumenty 

przedłożone w celach informacji i wysłuchiwania wraz z porządkiem dziennym i 

protokołem zostaną odpowiednio wcześnie przetłumaczone na wszystkie 

potrzebne języki, po zatwierdzeniu protokołu przez przewodniczącego EBR i 

zarząd centralny. 

 

Artykuł 7 – Zadania Prezydium 

1. Prezydium zajmuje się sprawami Europejskiej Rady Zakładowej w okresach 

pomiędzy posiedzeniami Rady i zbiera się – z zastrzeżeniem okoliczności 

nadzwyczajnych w rozumieniu § 8 niniejszego porozumienia – maksymalnie 2 

razy w roku kalendarzowym na kolejne posiedzenia. Zarząd Centralny 

poinformowany zostanie odpowiednio wcześnie o planowanych posiedzeniach 

Prezydium. 

2. Prezydium Europejskiej Rady Zakładowej zwołuje posiedzenia Rady, podając 

terminowo do wiadomości  ustalony w porozumieniu z zarządem centralnym 

porządek obrad. Dokładne terminy posiedzeń ustalane będą w porozumieniu z 

zarządem centralnym, przy czym jedno posiedzenie odbywać się będzie w 

połowie maja, a drugie w połowie listopada każdego roku kalendarzowego. 

Miejscem obrad jest zawsze siedziba FRAUENTHAL Holding AG, przy czym 

posiedzenia w Austrii odbywać się będą zawsze w pomieszczeniach spółki SHT 

Haustechnik AG. 

3. Przewodniczący EBR układa, po uprzednim porozumieniu z zarządem centralnym, 

treść zaproszenia oraz porządku wspólnych obrad. Termin posiedzenia należy 

podać do wiadomości przynajmniej na sześć tygodni przed planowanym 

rozpoczęciem obrad. Jednocześnie kopie zaproszeń na poszczególne 

posiedzenia zostaną przesłane przez przewodniczącego EBR także do prezesów 

ośrodków lokalnych. 



4. Członkowie Prezydium w celu wykonywania swych zadań mają, w przypadku 

wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych w rozumieniu § 8 niniejszego 

porozumienia i po uprzednich uzgodnieniach pomiędzy przewodniczącym EBR, a 

zarządem centralnym, wolny dostęp do wszystkich przedsiębiorstw i zakładów w 

obrębie obowiązywania niniejszego porozumienia. Nie dotyczy to jednak eksperta 

powołanego przez Europejską Radę Zakładową. Powoływanie rzeczoznawcy 

podlega przepisom ustawowym, obowiązującym w kraju danego ośrodka oraz 

lokalnej reprezentacji załogi. 

 

Artykuł 8 – Okoliczności nadzwyczajne 

1. Jeśli w sprawach ponadgranicznych wystąpią okoliczności nadzwyczajne, mające 

istotny wpływ na interesy pracowników/pracownic w przynajmniej dwóch różnych 

krajach w obrębie obowiązywania niniejszego porozumienia, to należy 

poinformować o tym możliwie jak najszybciej Prezydium Europejskiej Rady 

Zakładowej, które, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z zarządem centralnym, 

będzie miało możliwość zwołania posiedzenia Europejskiej Rady Zakładowej, w 

celu uzyskania informacji i wysłuchania przez zarząd centralny w tej sprawie. 

2. Powyższe warunki dotyczą szczególnie przypadków planowanego przeniesienia 

lub zamknięcia przedsiębiorstw, zakładów lub znaczących części zakładów, a 

także zwolnień grupowych. W tych przypadkach, po uprzednim wyrażeniu zgody 

przez zarząd centralny, do konsultacji z zarządem centralnym mogą być włączeni 

także reprezentanci pracowników danego przedsiębiorstwa, nie będący członkami 

Europejskiej Rady Zakładowej. 

3. Porozumienie gwarantuje między innymi, że stanowisko Europejskiej Rady 

Zakładowej zostanie wysłuchane i uwzględnione, tak by mogło mieć wpływ na 

decyzje podejmowane przez zarząd przedsiębiorstwa. Z tego też powodu należy 

dać Europejskiej Radzie Zakładowej do dyspozycji odpowiedni okres czasu na 

sprawdzenie otrzymanych informacji oraz przekazanie własnego stanowiska.  

Artykuł 9 - Poufność 



1. Członkowie Europejskiej Rady Zakładowej zgodnie z przepisami i zwyczajami 

krajowymi są zobowiązani, do zachowania w tajemnicy wszelkich poznanych w 

ramach wykonywania swego urzędu tajemnic handlowych i zakładowych. Poza 

tym członkom Europejskiej Rady Zakładowej zabrania się przekazywania osobom 

trzecim informacji uzyskanych ze względu na swą przynależność do tego 

gremium, oraz wyraźnie określonych jako poufne przez zarząd centralny lub jego 

reprezentację. Dotyczy to również okresu po ich odejściu z Europejskiej Rady 

Zakładowej. Rzeczoznawcy powoływani, po uprzednim wyrażeniu zgody przez 

zarząd centralny, przez Europejską Radę Zakładową w sytuacji wystąpienia 

okoliczności nadzwyczajnych, są w równym stopniu zobowiązani do zachowania w 

tajemnicy uzyskanych informacji. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy wewnątrz Europejskiej Rady Zakładowej nie 

dotyczy tych, zgodnie z ust. 1 zobowiązanych do zachowania poufności ekspertów 

i zakładowych reprezentantów pracowników/pracownic, którzy zgodnie z normami 

prawnymi danego kraju sami są zobowiązani do zachowania poufności, a także 

reprezentantów pracowników/pracownic w Radzie Nadzorczej, przed organami 

pojednawczymi i w postępowaniach rozjemczych. 

3. Niezależnie od ust. 1 i 2 członkowie Europejskiej Rady zakładowej mają 

obowiązek informowania pracowników/pracownice przedsiębiorstw należących do 

Grupy FRAUENTHAL, oraz ich reprezentantów o działalności Rady, a także o 

wynikach uzyskiwania informacji i wysłuchania, zgodnie z niniejszym 

porozumieniem. 

Artykuł 10 – Środki rzeczowe i koszty 

1. Europejskiej Radzie Zakładowej należy oddać do dyspozycji konieczne środki 

rzeczowe w stosownym wymiarze , w celu prawidłowego wypełniania nałożonych 

na nią ponadgranicznych zadań. W związku z tym odsyła się także do 

postanowień wyżej wymienionego artykułu 6 (4). Przejęcie innych kosztów pracy 

EBR należy zawsze wcześniej uzgadniać z zarządem centralnym. 



2. Wydatki Europejskiej Rady Zakładowej, konieczne do prawidłowego wypełniania 

jej ponadgranicznych zadań, a w szczególności koszty organizacji, 

przeprowadzania i administracji obu posiedzeń zwyczajnych EBR, odbywających 

się dwa razy w roku kalendarzowym, ponosi zarząd centralny. Należą do nich 

koszty usług tłumaczy, konieczne tłumaczenia pisemne, koszty pobytu i podróży 

dla członków EBR odpowiednio do porządku obrad posiedzeń zwyczajnych wg 

punktu 6.2 niniejszego porozumienia. 

3. Uczestnictwo członków EBR w posiedzeniach (1) Europejskiej Rady Zakładowej, 

(2) Prezydium i (3) seminariach dokształcających uważa się za czas pracy i 

rozlicza, jako podróże służbowe według norm prawnych i zwyczajów 

obowiązujących w danym kraju. 

 

Artykuł 11 – Prawa i ochrona członków Europejskiej Rady Zakładowej 

1. Członków Europejskiej Rady Zakładowej nie wolno ograniczać w wykonywaniu  

mandatów i działalności. Z uwagi na swą działalność w Europejskiej Radzie 

Zakładowej jej członkowie nie mogą ponosić szkód, ani uzyskiwać przywilejów. 

2. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów, 

dotyczących zakazu ograniczania lub pokrzywdzenia, a także ochrony przed 

wypowiedzeniem lub zwolnieniem. 

3. Jeśli jeden z członków EBR wykluczony zostanie z krajowej Rady Zakładowej 

poprzez odwołanie, wypowiedzenie lub z innych powodów, przewodniczący EBR 

musi zostać o tym jak najszybciej poinformowany przez zarząd lokalny. 

 

Artykuł 12 – Edukacja członków  Europejskiej Rady Zakładowej 

1. Członkom Europejskiej Rady Zakładowej należy umożliwić – po uprzednim 

wyrażeniu zgody przez zarząd centralny, udział w szkoleniach, seminariach 

dokształcających, koniecznych w ramach ich działalności w Europejskiej Radzie 



Zakładowej, a szczególnie w zakresie języków obcych, oraz innych istotnych dla 

pracy Europejskiej Rady Zakładowej materiach, po opłaceniu kosztów. Rodzaj i 

zakres szkoleń ustalane będą w poszczególnych przypadkach wcześniej 

pomiędzy zarządem centralnym a EBR, lub Prezydium. 

2. Tego rodzaju, podnoszące kwalifikacje szkolenia organizowane są przez 

Europejską Radę Zakładową i są skoordynowane czasowo i miejscowo ze 

zwyczajnymi posiedzeniami Europejskiej Rady Zakładowej. 

3. Przeprowadzanie kursów kwalifikacyjnych odbywa się po uprzednim porozumieniu 

z zarządem centralnym. Uczestnictwo w nich nie liczy się, jako możliwe zwolnienie 

z pracy w celach szkoleniowych w ramach obowiązujących w danym kraju 

regulacji. Koszty szkoleń podnoszących kwalifikacje, zgodnie z założeniami 

ustępu 1 przejmuje zarząd centralny. 

Artykuł 13 – Postanowienia końcowe 

1. Strony porozumienia zgodnie stwierdzają, iż problemy występujące ewentualnie 

przy zastosowaniu i wprowadzaniu w życie niniejszego porozumienia, będą 

starały się w duchu dobrej współpracy zgodnie rozwiązywać. Jeśli nie uda się ich 

rozwiązać w drodze społecznego dialogu pomiędzy Europejską Radą Zakładową, 

a zarządem centralnym, do celów rozjemczych zastosować należy odpowiednie 

przepisy austriackiego prawa pracy, o ile nie dotyczą one indywidualnych 

roszczeń i praw poszczególnych członków Europejskiej Rady Zakładowej, które 

mogą być dochodzone zgodnie z prawem, obowiązującym w danym kraju. 

2. W przypadku istotnych zmian w strukturach Grupy Frauenthal, dotyczących np. 

liczby przedsiębiorstw należących do FRAUENTHAL Holding AG, należy 

dostosować do nich odpowiednio niniejsze porozumienie, tak by udzielanie 

informacji i wysłuchiwanie wszystkich pracowników/pracownic holdingu pozostało 

w praktyce nadal zagwarantowane. Europejska Rada Zakładowa i zarząd 

centralny przeprowadzą w związku z tym odpowiednie negocjacje. 

3.  W przypadku zmian ram prawnych w austriackim Kodeksie Pracy lub w 

Dyrektywie Europejskiej 94/45/WE, wymienionej w preambule niniejszego 



porozumienia, poddane zostanie ono weryfikacji i odpowiednio dostosowane do 

tych zmian.  

4. Niezależnie od tych regulacji Europejska Rada Zakładowa i zarząd centralny 

zbadają, bazując na doświadczeniach praktycznych, czy i w jaki sposób można 

niniejsze porozumienie ulepszyć. Poszczególne punkty niniejszego porozumienia 

mogą być zmieniane w każdej chwili w porozumieniu zarządu centralnego i 

Europejskiej Rady Zakładowej, także bez zapowiedzi. Zmiany te należy dołączyć 

w formie pisemnej do tekstu niniejszego porozumienia. 

5. Dla wszelkich sporów wynikających z niniejszego porozumienia sądem 

właściwym jest sąd w Wiedniu. 

 

14. Okres trwania porozumienia 

1. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie wraz z datą podpisania i zawarte zostaje 

na czas nieokreślony. Może być wypowiedziane przez obie strony z zachowaniem 

6-miesięcznego terminu na koniec danego roku kalendarzowego. 

2. Podstawą wypowiedzenia ze strony Europejskiej Rady Zakładowej jest uchwała 

większościowa wszystkich jej członków. 

3. W przypadku wypowiedzenia Europejska Rada Zakładowa i zarząd centralny 

podejmą niezwłoczne negocjacje, mające na celu opracowanie nowego 

porozumienia. Zgodnie z ustawą do momentu zawarcia nowego porozumienia 

mają zastosowanie przepisy austriackiego Kodeksu Pracy, dotyczące EBR. 

 

Wiedeń, dnia.... ....   

 

Za Zarząd Centralny:    Za Specjalne Gremium Negocjacyjne: 



Mgr inż. Michael Ostermann    Karl Pollak 

Dr Oswald Grünwald     mgr dr Kl.M. Marchl 

        Eleftherios Moldovanis 

        Matijaz Cvek 

        Alin Robescu 

        Antoine Curro 

        Jacinto Ferreira 

        Sławomir Koszykowski 

 

............................................    .................................................. 

 

............................................    .................................................. 

 

............................................    .................................................. 
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    Porozumienie o utworzeniu  

Europejskiej Rady Zakładowej w Grupie Frauenthal 

     

              Aneks 1 

         Zakłady i przedsiębiorstwa 

 

Austria  

Porzellanfabrik Frauenthal Ges.m.b.H. – Frauental  

Ceram Catalysts Ges.m.b.H. – Frauental   

SHT Haustechnik AG – Wien  

Styria Federn Ges.m.b.H.– Judenburg 

 

Republika Federalna Niemiec  

Styria Federn Ges.m.b.H.– Düsseldorf  

Linnemann Schnetzer Ges.m.b.H. – Ahlen  

Linnemann Schnetzer Ges.m.b.H. – Sachsen 

 

Francja 

Styria Ressorts Vehicules Industriels S.A.S. – Chatenois  

Styria Elesfrance S.A.S. – St. Avold 

 

Słowenia  

Styria Vzmeti d.o.o. - Ravne na Koroskem 



Rumunia  

Styria Arcuri S.A – Sibiu 

Portugalia  

Styria Impormol – Azambuja 

Polska  

Pol-Necks Sp.z o.o. - Toruń 

Serbia  
Gibnjara Kraljevo Kraljevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    PROTOKÓŁ DODATKOWY 

Porozumienia o utworzeniu  

    Europejskiej Rady Zakładowej w Holdingu FRAUENTHAL AG 

Pomiędzy Holdingiem FRAUENTHAL Holding AG (SA), reprezentowanym przez 

Zarząd a Specjalnym Gremium Negocjacyjnym reprezentacji pracowników 

przedsiębiorstwa FRAUENTHAL Holding AG uchwala się poniższe korekty i 

uzupełnienia, stanowiące integralną część Porozumienia o utworzeniu Europejskiej 

Rady Zakładowej z dnia 3 lipca 2008.  

 

Artykuł 7 – Zadanie Prezydium 

2. Miejscem obrad jest zawsze siedziba przedsiębiorstwa FRAUENTHAL Holding 
AG, przy czym posiedzenia w Austrii odbywać się będą zawsze w pomieszeniach 
SHT Haustechnik AG. 

 Nowa definicja:  

2. Miejscem obrad jest zasadniczo siedziba przedsiębiorstwa FRAUENTHAL Holding 

AG, przy czym posiedzenia odbywać się będą w pomieszczeniach SHT 

Haustechnik AG. Na życzenie Prezydium EBR i za zgodą zarządu centralnego 

jako  miejsce obrad obrać można inną placówkę przedsiębiorstwa, znajdującą się 

w zakresie obowiązywania niniejszego porozumienia. 

 

Artykuł 6 – Posiedzenia Europejskiej Rady Zakładowej 

4.Europejska Rada Zakładowa, w przypadku wystąpienia okoliczności 

nadzwyczajnych, określonych w § 8 niniejszego porozumienia – może korzystać z 

pomocy wybranego przez siebie eksperta, po uprzednim  zgłoszeniu tego faktu i 

wyrażeniu zgody przez zarząd centralny. 

Nowa definicja:  



4.Prezydium Europejskiej  Rady Zakładowej ma prawo, w przypadku wystąpienia 

okoliczności nadzwyczajnych, określonych w § 8 niniejszego porozumienia, do 

powołania eksperta, który będzie jej pomocny w podjęciu decyzji. Zasadniczo 

Prezydium zarządza powołanie eksperta na płaszczyźnie krajowej i lokalnie 

najbliższego zakładowi, którego okoliczności te dotyczą oraz poprzez grupę 

reprezentującą jego interesy. Gdy wymaganego rzeczoznawcy nie uda się powołać 

na płaszczyźnie krajowej, Prezydium zleci wykonanie usługi wybranemu przez siebie 

ekspertowi. O takim sposobie postępowania należy uprzednio poinformować zarząd 

centralny. Koszty wybranego rzeczoznawcy ponosi Frauenthal Holding AG. 

 

Wiedeń, dn. 3 lipca 2008 

 

Za Zarząd Centralny:    Za Specjalne Gremium Negocjacyjne: 

Mgr inż. Michael Ostermann    Karl Pollak 

Dr Oswald Grünwald     mgr dr Kl.M. Marchl 

        Eleftherios Moldovanis 

        Matijaz Cvek 

        Alin Robescu 

        Antoine Curro 

        Jacinto Ferreira 

        Sławomir Koszykowski 

 

 

 



Porozumienie o utworzeniu  

Europejskiej Rady Zakładowej w Grupie Frauenthal 

     

              Aneks 2 

                     Skład EBR 

              Podział mandatów 

 

Podstawę do podziału mandatów stanowi liczba pracowników na dzień 31.12.2007. 

Kraj Pracownicy Mandat 
podstawowy 
EBR 

Mandaty 
dodatkowe 
EBR 

Razem 

Austria 1134 1 3 4 

RFN 645 1 1 2 

Francja 332 1 0 1 

Słowenia 234 1 0 1 

Rumunia 283 1 0 1 

Portugalia 283 1 0 1 

Polska 157 1 0 1 

Od marca 2008 

Serbia  

226 1 0 1 

ŁĄCZNIE 3294 8 4 12 

 



 

         

 

 


