
 
 

Komunikat prasowy 
sygnatariuszy zwiazkowych porozumienia Europejskich Rad Zakladowych Grupy 

GDF SUEZ w dniu 6 maja w Paryzu  
 
W wyniku fuzji GDF i Suezu, Europejskie Rady Zakladowe (ERZ) obu 
przedsiebiorstw postanowily rozpoczac procedure renegocjacji oraz integracji 
istniejacych porozumien ERZ. Od tej chwili, przedstawiciele organizacji zwiazkowych 
krajów objetych dzialalnoscia Grupy GDF Suez, ze wsparciem dwóch przedstawicieli 
reprezentujacych europejskie federacje zwiazkowe EPSU (Europejska Federacja 
Zwiazków Zawodowych) i EMCF (Europejska Federacja Pracowników Przemyslu 
Wydobywczego i Chemicznego), rozpoczeli negocjacje z Dyrekcja. W wyniku 
negocjacji opracowano modelowe porozumienie dla wszystkich Rad. W 
szczególnosci, definicja ponadnarodowosci wchodzaca w zakres kompetencji ERZ, 
zasieg dzialalnosci Rady oraz sposób jej konsultowania maja charakter wzorcowy. 
 
Nowe porozumienie ERZ GDF SUEZ uznaje za ponadnarodowa problematyke 
zwiazana ze spólka zalezna zlokalizowana poza Francja, wchodzaca w zakres 
decyzji przedsiebiorstwa sprawujacego kontrole lub bezposrednio wynikajaca z 
jednego z kierunków dzialania obranego przez grupe. 
 
Ponadto, spólki w których Grupa GDF Suez posiada udzialy w wysokosci od 10 do 
50%, zajmujace specyficzna pozycje w grupie, moga byc reprezentowane w ERZ 
przez obserwatora badz dodatkowych czlonków. Wynikiem tego ustalenia jest 
obecnosc dwóch dodatkowych czlonków w Radzie, reprezentujacych hiszpanskie 
przedsiebiorstwo Agbar.  
 
Proces konsultacji ERZ rozumiany jest jako rozpoczecie dialogu oraz wymiana 
pogladów pomiedzy przedstawicielami pracowników a Dyrekcja, w okreslonym 
momencie, w okreslony sposób, na okreslony temat, co ma pozwolic 
przedstawicielom pracowników, na podstawie otrzymanych informacji, na wyrazenie 
opini mogacej miec uzyteczny skutek. Dyskusja na temat obranych kierunków 
dzialania powinna pozwolic na wyrazenie opinii przedstawicielom pracowników oraz  
na uzyskanie odpowiedzi ze strony Dyrekcji. 
 
Nowy ERZ GDF SUEZ bedzie zlozony z 65 czlonków oraz dwóch zaproszonych 
gosci z ramienia Europejskich Federacji Zwiazkowych. ERZ bedzie organizowal 
posiedzenia dwa razy do roku. Prezydium zlozone z 14 czlonków bedzie spotykalo 
sie raz na miesiac. Zostanie powolanych 6 grup roboczych w zakresie 3 dziedzin o 
tematyce spolecznej i w 3 sektorach dzialalnosci. Przewiduje sie 2 posiedzenia grup 
roboczych rocznie. Podobnie jak ERZ, grupy robocze moga zapraszac ekspertów. 
 
Ponadto, ERZ bedzie mógl zamawiac ekspertyzy z wlasnej inicjatywy, na które 
przyznany zostal roczny budzet w wysokosci 80.000 euro. 
 
Kazdemu czlonkowi ERZ przysluguje prawo do 5 dni szkolenia rocznie. Szkolenia 
moga byc organizowane przez federacje zwiazkowe oraz instancje z nimi zwiazane. 
Ponadto, przedsiebiorstwo przewiduje mozliwosc szkolen jezykowych. 
Doswiadczenie oraz kompetencje nabyte poprzez pelnienie mandatu czlonka ERZ 
moga zostac uwzglednione w przebiegu kariery zawodowej czlonka. 
 
Nowe porozumienie ERZ przewiduje równiez ciaglosc w przypadku przyszlych 
renegocjacji wynikajacych z ewolucji Grupy. ERZ GDF SUEZ bedzie istnial do 
momentu podpisania nowego porozumienia. 



 
W wyniku uchwalenia nowej dyrektywy europejskiej dotyczacej ERZ, niniejsze 
porozumienie nadaje nowa, ofensywna dynamike negocjacjom w 
przedsiebiorstwach, majacym na celu uzyskanie nowych uprawnien i srodków dla 
Rad znajdujacych sie w samym centrum dialogu spolecznego. 
 
Po podpisaniu porozumienia w dniu 6 maja, nalezy przystapic do wyborów i 
wyznaczyc czlonków ERZ, Sekretarza oraz czlonków Prezydium. Po spisaniu 
regulaminu wewnetrznego, nowi czlonkowie ERZ winni zebrac sie celem rozpoczecia 
udanego wdrozenia porozumienia.  
 
Tekst nowego porozumienia ERZ zostal podpisany w dniu 6 maja w Paryzu. 


