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z 25.3.1957 r.
1
sprawom polityki spo³ecznej poœwiêcono niewiele miejsca

2
. Jed-

nak ju¿ w latach 60. i w nastêpnych dziesiêcioleciach podejœcie Wspólnoty

Europejskiej uleg³o zasadniczej zmianie. Poza systematycznie nastêpuj¹cymi

zmianami w samym Traktacie, ju¿ od pocz¹tku lat 70. XX w. Komisja Europej-

ska podjê³a promocjê konsultacji pracowniczych, uznaj¹c je za wa¿ny element

tzw. „przejrzystych korporacji”. Ukoronowaniem tych tendencji by³o wydanie

dyrektyw poœwiêconych dialogowi spo³ecznemu, a w tym przede wszystkim:

– dyrektywy Rady z 22.9.1994 r. dotycz¹cej tworzenia europejskich rad za-

k³adowych lub procedur informowania i prowadzenia konsultacji wœród

pracowników w przedsiêbiorstwach o zasiêgu wspólnotowym lub grupach

przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym (94/45/WE);

– dyrektywy Rady z 15.12.1997 r. w sprawie stosowania dyrektywy 94/45/WE

dotycz¹cej tworzenia europejskich rad zak³adowych lub procedur informo-

wania i prowadzenia konsultacji wœród pracowników w przedsiêbiorstwach

o zasiêgu wspólnotowym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii

i Irlandii Pó³nocnej (97/74/WE);

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.3.2002 r. ustanawiaj¹cej

podstawowe struktury informowania i konsultacji wœród pracowników we

Wspólnocie Europejskiej (2002/14/WE).

O ile dwie pierwsze dyrektywy dotycz¹ ograniczonej liczby podmiotów

– przedsiêbiorstw lub ich grup o tzw. zasiêgu wspólnotowym – o tyle postanowie-

nia trzeciej (tj. 2002/14/WE) maj¹ charakter powszechny i obejmuj¹ przedsiê-

biorstwa „dzia³aj¹ce na rynku”, maj¹ce siedzibê we wszystkich pañstwach cz³on-

kowskich, bez wzglêdu na to, czy prowadz¹ dzia³alnoœæ w celach zarobkowych

czy te¿ nie. Implementacji tej w³aœnie dyrektywy s³u¿y ustawa z 7.4.2006 r. o in-

formowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
3
. Okolicznoœæ ta

1

1
W wyniku ujednolicenia Traktatów Rzymskich, na mocy Traktatu z Maastricht z 7.2.1992 r.,

nosi obecnie nazwê Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (t.jedn.: O.J. C 340,

z 10.11.1997 r., poz. 173) – dalej jako: TWE.

2
W pierwotnej wersji Traktatu polityce spo³ecznej poœwiêcono trzy artyku³y: 117–119.

3
Dz.U. Nr 79, poz. 550, dalej jako: IiKPracU.



jest o tyle istotna, i¿ zakreœlone przez ni¹ cele, jak i ramowe zasady procesu

informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji, maj¹ istotne

znaczenie z jednej strony dla lepszego zrozumienia unormowañ IiKPracU,

a z drugiej dla prawid³owej wyk³adni jej przepisów.
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