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„Europejskie układy ramowe” 

 

W rozprawie poddano analizie instytucję europejskich układów ramowych, czyli 

porozumień o zasięgu europejskim zawieranych między reprezentacją pracowniczą a 

pracodawczą na poziomie korporacji ponadnarodowych.  Porozumienia te funkcjonują 

przy braku jednolitych ponadnarodowych ram prawnych, co jest przyczyną licznych 

wątpliwości konstrukcyjnych. Zasadniczym celem pracy było zaprezentowanie 

obecnych ram prawnych i sposobu prowadzenia rokowań w przedsiębiorstwach 

(grupach przedsiębiorstw) o charakterze transgranicznym, a w konsekwencji 

odpowiedź na pytanie, jak obecne regulacje (lub ich brak) wpływają na praktykę 

transgranicznych relacji zbiorowych. Konsekwencją oceny europejskich układów 

ramowych od strony prawnej  były rozważania dotyczące potrzeby i możliwości 

interwencji prawnej oraz jej ewentualnych poziomów i form. Skoncentrowano się na 

prawie unijnym, gdyż w ramach UE od lat toczy się dyskusja na temat uregulowania 

statusu układów ramowych. W braku takiej regulacji, konieczne było także 

przeanalizowanie tej instytucji z perspektywy wewnętrznych porządków prawnych, 

gdzie oczywisty był wybór prawa polskiego. W związku z tym dokonano analizy 

pozycji prawnej europejskich układów ramowych na gruncie prawa polskiego oraz 

relacji zbiorowych z udziałem polskich podmiotów lub których beneficjentami są 

polscy pracownicy i pracodawcy. 

 

Szczegółowym rozważaniom w kolejnych rozdziałach rozprawy poddano rozwój 

instytucji europejskich układów ramowych w kontekście historycznym i gospodarczo-

społecznym (rozdział I), ich ujęcie na gruncie standardów ponadnarodowych oraz 

w wewnętrznych porządkach prawnych (rozdział II), w tym na gruncie prawa polskiego 

(rozdział III), a także praktykę zawierania układów, przedstawiając stronę podmiotową 

układów (rozdział IV),  kwestie związane z zawieraniem i obowiązywaniem układów 

(rozdział V), zakres ich zastosowania (rozdział VI), mechanizmy zapewniania 



efektywności układów (rozdział VII), w ostatnim rozdziale dokonując oceny 

obowiązującego stanu prawnego i faktycznego wraz z zaprezentowaniem wniosków na 

przyszłość (rozdział VIII).  

Przeprowadzone rozważania pozwoliły na wyrażenie poglądu, że brak odpowiednich 

ram prawnych, zwłaszcza na poziomie unijnym jest istotną przeszkodą w dalszym 

rozwoju europejskich układów ramowych. W pracy przedstawiono również stanowisko 

dotyczące potencjalnych podstaw prawnych i kształtu przyszłej regulacji europejskiej. 

Zwrócono też uwagę na konsekwencje braku regulacji tej instytucji na poziomie 

krajowym oraz możliwe rozwiązania. 

 


