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20 Andrzej Bączkowski: 
Człowiek dialogu 
i porozumienia

Irena Dryll
Andrzej Bączkowski, Bączuś, jak 
mówili o nim przyjaciele, był czło-
wiekiem dialogu społecznego i po-
zostaje jego symbolem. To jego 
starania przyczyniły się do zaini-
cjowania w Polsce dialogu trzech 
partnerów: rządu, związków zawo-
dowych i pracodawców. Z Trój-
stronnej Komisji uczynił ważną 
instytucję życia publicznego, a z 
negocjacji – sztukę.

Dialog wokół polityki społecznej

Ryszard Szarfenberg
Od lat 80. kształtuje się nowe podejście do polityki społecz-
nej. Uznaje się dość powszechnie, że wcześniejsza jej wersja 
silnie związana z ideą „państwa opiekuńczego” znalazła się 
w stanie kryzysu i wymaga mniej lub bardziej radykalnej reformy. 
Partnerzy społeczni chcący budować konsensus wokół prob-
lemów zabezpieczenia społecznego powinni wziąć pod uwagę 
to, co wynika z tej ewolucji.

Partnerstwo  dla rozwoju
Antoni Sobolewski 
Od kilku lat narasta swoista 
moda na partnerstwo. Zaczęło 
się od projektu pod nazwą 
„Partnerstwo dla Samorządu” 
realizowanego z pomocą ame-
rykańską w połowie lat 90. 
Następnie przyszła moda na 
różne odmiany partnerstwa, 
np. publiczno-prywatnego re-
alizowanego głównie w zakre-
sie inwestycji infrastruktu-
ralnych, by w końcu dojść do 
tego – chyba najważniejszego 
– partnerstwa społecznego.

Meandry etyki i ekonomii
Tomasz Biedrzycki
Rozeszły się drogi etyki i ekonomii i może tylko zdumiewać 
łatwość, z jaką to się stało. U Arystotelesa ekonomia (z gr. 
oikonomia – zarządzanie) pozostaje częścią etyki i poza 
kryteriami użyteczności i zysku kieruje się przede wszystkim 
kryterium dobra i zła. Taka relacja pomiędzy etyką i ekonomią 
trwała przez całe średniowiecze aż do czasów, gdy pojawiała 
się zasada business is business. Powyższe myślenie jest 
myśleniem jedynie kategoriami doraźnego zysku. Taką optykę 
zmienia już, chociażby to, gdy firma zaczyna myśleć perspek-
tywicznie o zyskach. Długofalowa strategia marketingu firmy 
pokazuje, że zachowania nieetyczne opłacają się coraz mniej, 
bo np. szkodził marce produktu.

Recenzje 44
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Drodzy Czytelnicy

Raz jeszcze w sprawie priorytetów 
w umowie społecznej
Jacek Sroka
Partnerzy społeczni, chcąc z sukcesem podpisać umowę spo-
łeczną, powinni skoncentrować się nad dwoma wymiarami, 
które mocno zazębiają się. Z jednej strony ważnym aspektem 
ich starań powinno być to wszystko, co sprzyja rozwojowi 
społeczeństwa obywatelskiego, a z drugiej strony to, co 
tworzy sprzyjające otoczenie dla inkubowania innowacyjnych 
przedsięwzięć ekonomicznych (transfer wiedzy, przedsiębior-
czość czy systemy publicznego wsparcia). 

Współzarządzanie i współodpowiedzialność

Monika Gładoch 

Mitbestimmung, czyli współdecydowanie, wyraża niemiec-
ką koncepcję uczestnictwa pracowników w zarządzaniu. 
Jednocześnie uznaje się ją za społeczno-ekonomiczny funda-
ment państwa i jego społecznej gospodarki rynkowej. 

Potencjał europejskich rad zakładowych

Juliusz Gardawski 

Europejskie rady zakładowe dysponują olbrzymim potencja-
łem w zakresie współtworzenia harmonijnych stosunków 
pracy w wielonarodowych korporacjach (MNC). Niestety, na 
razie nie jest on do koñca wykorzystany zarówno w Polsce, 
jak i w wielu innych krajach. Zwłaszcza związki zawodowe 
mogłyby w większym zakresie czerpać z niego korzyści dla 
wzmocnienia pozycji. 

W tym numerze „Dialogu” przypominamy posta
Andrzeja B czkowskiego – cz owieka, który s usznie
uchodzi za wielk  posta  dialogu spo ecznego w Polsce 
lat 90. Min o w a nie 10 lat od jego mierci. Wniós  on 
wielki wk ad w powstanie wielu mechanizmów dialogu. 
Pokaza , e mog  by  one efektywne. Doprowadzi  do 
powstania i podpisania Paktu o przedsi biorstwie pa -
stwowym. Okaza o si , e jest to jedyny jak do tej pory 
pakt zawarty w Polsce. By  mo e, gdyby móg  konty-
nuowa  swoj  prac , dorobek dialogu by by wi kszy
i tym samym dzisiaj atwiej by oby nam zawrze  pakt, 
nad którym pracuje obecny rz d.

Owoce pracy B czkowskiego pokazuj , e dialog 
spo eczny nie powinien by  przedsi wzi ciem jednej 
partii czy jednego rz du. Je li ma zaj  wa ne miejsce 
w systemie spo ecznym pa stwa, musi cieszy  si  uzna-
niem ca ego spektrum ugrupowa  politycznych. Zreszt
sam B czkowski by  wa n  postaci  w kilku rz dach.
Istotna jest bowiem ci g o  wspó pracy partnerów 
spo ecznych i rz dów, w tym w postaci ustawicznego 
wspólnego analizowania bie cych wydarze   w zmie-
niaj cej si  sytuacji w gospodarce. Wa ne jest wspól-
ne analizowanie, czy nie wyst puj  nowe czynniki 
i zjawiska, które przedefiniowuj  szanse rozwoju kraju 
i pozycj  pracobiorców lub pracodawców czy innych 
grup spo ecznych. Realia spo eczne maj  to do siebie, 
e ulegaj  sta ej zmianie, widocznej zw aszcza w obec-

nych czasach. Dlatego tak istotna jest sta a wspó praca
partnerów spo ecznych i kolejnych rz dów.

W dialogu du o atwiej jest tym krajom, których 
wysi ki w dziedzinie dialogu liczone s  w dziesi cio-
leciach. Do wiadczenia spo eczne mo na przecie
kumulowa  i wykorzystywa  przy projektowaniu 
kolejnych wa nych przedsi wzi  regulacyjnych. 
W tym numerze „Dialogu” mo emy przeanali-
zowa  istotny fragment niemieckich instytucji 
dialogu wprowadzonych na poziomie przedsi -
biorstw. Okazuje si , e najnowsze regulacje w tym 
wzgl dzie maj  ju  30 lat, ale ich pocz tek si ga
ko ca XIX wieku. Mo emy tylko domy la  si ,
jak  przewag  daj  naszym zachodnim s siadom
tak d ugie tradycje w prowadzeniu efektywnego 
dialogu. atwiej im zapewne przychodzi osi ganie
tego, co z takim uporem podkre laj  Irlandczycy, 
którzy z wielkim sukcesem prowadz  dialog: 
wspólnego rozumienia (shared understanding). Tam 
partnerzy spo eczni wraz z rz dem ci ko pracu-
j , aby osi gn  poczucie, e podobnie rozumiej
to, co jest najwa niejsze w danej sytuacji kraju i to, 
co jest najistotniejszym problem do rozwi zania.

Kazimierz Kuberski, podsekretarz stanu MPiPS

15
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Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC
– Wed ug BCC spraw  wa n , nie do ko ca zauwa-

on  przez innych, a naszym zdaniem wart  zauwa enia
jest fakt, e w ramach dialogu prowadzimy rozmowy 
cz sto po omacku, nie maj c w a ciwych narz dzi do 
prowadzenia tych rozmów. Generalizuj c nieco, mo na
odnie  wra enie, e Polska jest krajem, gdzie wszyscy 
znaj  si  na wszystkim. W Polsce wszyscy s  lekarzami, 
w Polsce wszyscy s  nauczycielami, a czasami po ród
ró nych tego typu dyskusji dochodz  do wniosku, e
w Polsce równie  wszyscy s  dyplomowanymi nego-
cjatorami, niezale nie od tego czy kto  siada do sto u
ju  po raz n-ty, czy dopiero po raz pierwszy. Mówi
to otwarcie, my ch tnie, z pokor  b dziemy uczy  si
tego, czego wymaga dobro dialogu. Wiedzy nigdy za 

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 20.11.2006 r. odbyła się kolejna dyskusja o stanie dialogu społecznego 
w Polsce, tym razem z udziałem przedstawicieli ekspertów z organizacji należących do Trójstronnej Komisji.

Bieg z przeszkodami

Dyskusja pokazała, że dialog społeczny 
wymaga znacznie większych wysiłków, 
niż ma to miejsce obecnie, aby osiągnąć 
pozytywne rezultaty w postaci dojrzałych 
porozumień społecznych. Jak powiedział 
Henryk Michałowicz, skuteczny dialog wyma-
ga zdolności rządu do korzystania z wiedzy 
i kompetencji partnerów społecznych. Z dru-
giej strony, jak wskazywał Jacek Męcina, part-
nerzy społeczni powinni zostać wzmocnieni 
w działaniach związanych z funkcjonowaniem 
w strukturach dialogu. Zbigniew Żurek, pod-
kreślał potrzebę transferu wiedzy 
o skutecznych metodach paktowania 
z krajów, które mają w tym sukcesy. Zdaniem 
Michała Drozdka, dialog zyska na prężności, 
gdy rząd J. Kaczyńskiego wzmocni 
podmiotowość państwa i jego zdolność 
do odczytywania interesów kraju jako całości. 

du o, dlatego te  powtarzam to, co my powtarzamy od 
d u szego czasu w ró nych uk adach i w tym budynku, 
i gdzie indziej – eby my mogli lepiej tego typu dysku-
sje prowadzi , powinni my dosta  w a ciwe narz dzia.
Obiecywano nam je zreszt  wielokrotnie, ale nic z tego 
nie wynik o do tej pory, a my l  tu o szkoleniach, infor-
macjach, warsztatach, w jaki sposób negocjowa , jaka 
jest specyfika negocjacji, jaka jest ich kuchnia itd. 

Przyk adem mo e by  pakt spo eczny, do którego 
w bólach Trójstronna Komisja podchodzi. Od 9 miesi cy
powtarzamy, e warto by oby zorganizowa  szkolenia, 
eby zacz  si  przygotowywa , eby pokaza , jak roz-

mawia . Moim zdaniem, my cz sto dzia amy intuicyjnie, 
dzia amy akcyjnie, dzia amy „po polsku” w niedobrym 
tego s owa znaczeniu. 

Cz sto mówi si  o do wiadczeniach innych w kon-
tek cie np. obecnego paktu, który ma by  negocjowany 
w Trójstronnej Komisji. Mówi si  o Pakcie z Toledo 
czy o paktach irlandzkich, czy o do wiadczeniach
holenderskich. Ale nam mniej chodzi o to, eby nam 
kto  powiedzia : do czego tam dosz o, jakie tam zawar-
to porozumienia, bo o tych porozumieniach mo emy
przeczyta . Wa ne i bezcenne jest dowiedzenie si , jak 
do tego dochodzono, w jaki sposób procedowano, jakie 
by y procedury, czy obowi zywa a zasada konsensusu, 
czy zasada wi kszo ci, je eli tak, to jakiej itd. I nie 
chodzi mi tyle o t umaczenie jakiego  paktu, natomiast 
o to, eby kto  nam powiedzia , jak oni rozmawiaj ,
w jaki sposób, to co oczywi cie mo na przekaza . Tyle 
uwag technicznych. 

Przechodz c do kwestii dotycz cych samego dia-
logu, wydaje mi si , e by  mo e w a nie dlatego 
ten dialog w Polsce jest taki, jaki jest, bo brak jest 
nam podstaw. Chcemy spróbowa  startowa  na torze 
Formu y 1, podczas gdy dot d nie siadali my za kie-
rownic adnego samochodu. To tak troch  wygl da.
W Polsce jest czasami, nie zawaham si  powiedzie ,
ba agan, je li chodzi o dialog oraz o reprezentatywno
stron dialogu.

GłosyZ kraju
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Reprezentatywno  okre lona jest jednoznacznie 
w a ciwie tylko w stosunku do cz onków Trójstron-
nej Komisji. By zosta  jej cz onkiem, trzeba mi dzy
innymi zrzesza  lub zatrudnia  minimum 300 000 pra-
cowników. To kryterium w Polsce spe nia jedynie 
siedem organizacji: trzy zwi zki zawodowe i cztery 
organizacje pracodawców. 

Przechodz c do obecnego stanu dialogu, chc  powie-
dzie , e partnerzy spo eczni w Trójstronnej Komisji od 
miesi cy maj  niedosyt dialogu, dzieje si  w a ciwie
odwrotnie w stosunku do tego, co mo na przeczyta
w gazetach. Strona rz dowa celowo lub niecelowo, 
wiadomie lub nie wiadomie, nie powiem, e blokuje 

ale, nawet mo na powiedzie , e blokowa a dzia ania,
spowalnia a inicjatywy, nie jest cia em nap dzaj cym
ten dialog. Mamy nadziej , e ten stan rzeczy zmieni si
pod wp ywem dzia a  Zespo u ds. Umowy Spo ecznej,
powo anego przez Prezesa Rady Ministrów.

Henryk Michałowicz, ekspert Konfederacji Pracodaw-
ców Polskich 

– Zgadzam si  z diagnoz  pana Zbigniewa urka co 
do sytuacji dialogu w Komisji Trójstronnej. Podzielaj
j  zreszt  chyba tak e pozostali partnerzy. Jest to celna 
diagnoza, zw aszcza gdy chodzi o kontekst w a nie
umowy spo ecznej. Pad o bardzo wa ne spostrze enie,
e w sumie my jako partnerzy spo eczni na „pi tk ”

przygotowali my si  do propozycji rozpocz cia rozmów 
na temat paktu. Je eli przeanalizujemy propozycje, jakie 
nades ali my, to jednoznacznie mo na stwierdzi , e
zaproponowali my, jako organizacje, bardzo wiele kon-
kretnych propozycji. My l , e strona rz dowa w nie-
dostateczny sposób przygotowa a si  do rozmów. Jej 
propozycje nie by y komplementarne, nie na takim stop-

niu zaawansowania jak nasze. Nie pozostaje nam nic 
innego, jak czeka  na dzia ania rz du w tym zakresie. 

Moim zdaniem, o tym jak dialog b dzie funkcjonowa ,
zdecyduje odpowied  na jedno pytanie: w jakim zakresie 
w adza chce si  podzieli  z partnerami swoim imperium 
Jest to bardzo wa ne, poniewa  z przekazaniem cz ci
uprawnie  wi e si  ponoszenie odpowiedzialno ci za 
przejmowane zadania. Mo na wiele mówi , w jakim 
zakresie partnerzy spo eczni powinni ponosi  odpowie-
dzialno  za wspólnie wypracowane decyzje. 

Inn  spraw , któr  warto poruszy , jest kwestia 
dialogu regionalnego. Reforma samorz dowa z 1990 r. 
by a krokiem w dobrym kierunku. Potem by  nast pny
etap reformy, wyodr bni y si  trzy szczeble samorz -
du. Funkcjonuj  obecnie wojewódzkie komisje dialogu 
spo ecznego, ale, jak pokazuje szereg bada , dialog pro-
wadzony na poziomie WKDS-ów pozostawia wiele do 
yczenia. Przede wszystkim wci  niesprecyzowane s

kompetencje i zadania tych komisji. Dlatego niezb dna
jest otwarta dyskusja na ten temat. 

Chcia bym podkre li , e kwestia odpowiedzialno ci,
o której mówi em, mo e wp ywa  na postaw  poszcze-
gólnych organizacji w prowadzonym dialogu. Mam tu 
na my li to, e przedstawiciele organizacji, ich eksperci 
s  niekiedy uzale nieni od tego, i to jest cz sto granica 
zawieranego kompromisu, czy poszczególni cz onko-
wie tych organizacji zaakceptuj  wypracowane w ich
imieniu rozstrzygni cia, np. czy oddolne struktury 
zwi zków zawodowych znajduj ce si  pod presj
samych pracowników gotowe b d  zaakceptowa  pew-
ne konieczne, wynikaj ce z uwarunkowa  ekono-
micznych, zmiany, i to, na ile b d  kierowa y si  one 
populizmem i partykularyzmem. 

Konkluduj c, chcia bym powiedzie , e to, jak 
b dzie nasz dialog wygl da , jakie przyniesie rezultaty, 
b dzie przede wszystkim wynika o ze stanu wiadomo-
ci spo ecznej i przygotowania do ycia obywatelskiego 

Pozytywnym nast pstwem wzmocnienia 

partnerów spo ecznych i ich struktur 

b dzie rozwój dialogu dwustronnego, co 

nie jest w adnym razie zagro eniem dla 

modelu dialogu w uk adzie trójstronnym. 

(J. M cina)

Głosy Z kraju Z kraju 

Zbigniew Żurek, BBC: Partnerzy społeczni w Trójstronnej Komisjii od 
miesięcy odczuwają niedosyt dialogu
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Polaków. Wiele zale y tu od edukacji. Jest to kwestia,
nad któr  powinno si  pracowa  ju  w szko ach. Ju  na 
tym etapie nale y uczy  sztuki zawierania kompromisów, 
co przyniesie dobre skutki w przysz o ci.

Andrzej Zybała, CPS „Dialog”
– Chcia bym odnie  si  nieco na gor co do tego, 

co powiedzia  pan Micha owicz, e dialog zale y od 
tego, na ile rz d b dzie gotowy do dzielenia si  swoim 
imperium w adzy. S ysz  t  kwesti  po raz kolejny. 
Ona wydaje mi si  niezwykle ciekawa, chocia  brzmi 
do  niebezpiecznie. Tu jest kilka wa nych zagadnie .
Z jednej strony mo na uzna , e przecie  rz d sprawuje 
w adz , któr  zyska  w demokratycznych wyborach, 
i odpowiada przed obywatelami. Ale sprawa mo e rze-
czywi cie wygl da  inaczej, je li za o ymy, e g ówn
misj  rz du i pa stwa, którym zarz dza, jest regulowanie 
rozmaitych sfer spo ecze stwa, a zw aszcza gospodarki. 
W tym sensie rz d, uczestnicz c w mechanizmach dialo-
gu, mo e pomóc sobie w regulowaniu, si gaj c po wie-
dz  partnerów spo ecznych, aby lepiej wype nia  swoj
g ówn  misj . A zatem, rz d mo e dzieli  si  zakre-
sem swojej w adzy w sferze regulowania w znaczeniu 
takim, e opiera si  nie tylko na pracy swoich urz dni-
ków i polityków, ale korzysta z wiedzy partnerów spo-
ecznych i z ich do wiadczenia.

W gruncie rzeczy rz d i jego administracja nie ma 
daleko id cej wiedzy w tych zakresach, w których funk-
cjonuj  pracodawcy i pracobiorcy. W tym sensie m dry
rz d stara si  wykorzysta  ich wiedz , stara si  pos ugi-
wa  ni , aby tworzy  rozwi zania spo eczne, które b d
s u y y rozwojowi. Generalnie do tego przeznaczony jest 
dialog i jego ró ne agendy, w których dyskutuje si  naj-
wa niejsze regulacje. Rz d podsuwa zagadnienie, które 
domagaj  si  uregulowania, a partnerzy w czaj  si
w tworzenie propozycji ich brzmienia. 

Henryk Michałowicz 
– Oczywi cie ma pan racj , e polityczn  odpowie-

dzialno  za to, co dzieje si  w pa stwie ponosi rz d,
struktury administracji rz dowej, ale na jako  rz dze-
nia i akceptacj  stylu sprawowania w adzy du y wp yw
b dzie mia o to, jak strona rz dowa b dzie reagowa a na 
to, co maj  do powiedzenia partnerzy spo eczni. Od tego, 
czy b dzie umia a rozmawia  ze stron  spo eczn , na ile 
b dzie szuka  kompromisu pomi dzy niekiedy sprzecz-
nymi, partykularnymi interesami ró nych grup spo ecz-
nych, zawodowych i na ile potrafi przekona  partnerów 
spo ecznych, e to, co robi, jest korzystne dla wszyst-

kich i ma na celu dzia anie w imi  dobra publicznego. 
To przekazywanie imperium rozumiem w a nie jako 
umiej tno  ws uchania si  w oceny partnerów spo ecz-
nych. W tym w a nie sensie. Uwa am, e wiele rzeczy 
mo na zrobi  lepiej, je eli si  podejmuje wspó prac
z partnerami spo ecznymi i traktuje jak kogo , kto ma 
co  do powiedzenia w sprawach, które ich dotycz .

Andrzej Zybała
– Je li Pa stwo pozwol , wyt umacz  si  dlaczego 

zapyta em. Zastanawiaj ce jest, czy w adza rz du jest 
taka olbrzymia, jak sugeruje poj cie imperium. Dzisiaj 
niemal wszystkie rz dy narodowe funkcjonuj  w trud-
nych dla siebie warunkach. Sporo elementów ich w adzy
„wyciek o” albo „wycieka”. Pozostaje tylko kwestia, czy 
rz dy potrafi  w jaki  sposób panowa  nad tym proce-
sem. To panowanie mo e mie  charakter tworzenia 
pewnych protez instytucjonalnych (np. mobilizowanie 
zasobów narodowych w procesie dialogu spo ecznego),
albo przynajmniej tworzenia wra enia, e zachowuj
najwa niejsze sprawy pod kontrol . Otó  z jednej strony 
rz dy staj  si  podporz dkowane warunkom panuj cym
w globalnej gospodarce, której regu y tworzone s  naj-
cz ciej poza ich wp ywem. Z drugiej strony za  rz dy
staj  si  coraz s absze wobec si y mediów, organizacji 
pozarz dowych, pewnych trendów indywidualizacji 
w spo ecze stwach. To wszystko powoduje, e rz dy
wprawdzie wci  zachowuj  wielkie aparaty administra-

GłosyZ kraju

Polityczną odpowiedzialność za to, co dzieje się w państwie, ponosi 
rząd i administracja, ale na jakość rządzenia i akceptację stylu spra-
wowania władzy duży wpływ będzie miało to, jak strona rządowa 
będzie reagowała na to, co mają do powiedzenia partnerzy społeczni 
(H. Michałowicz) 
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cji, ale coraz trudniej panowa  nad nimi i nadawa  im taki 
charakter, aby umia y sprosta  obecnym wyzwaniom. 
W Polsce nak ada si  jeszcze na te trendy dziedzictwo 
nieumiej tno ci zarz dzania w sferze publicznej, która 
– jak si  coraz bardziej okazuje – jest kluczowa dla 
rozwoju, niemal w stopniu równym znaczeniu sektoro-
wi prywatnej gospodarki. Problem w tym, e je li nie 
potrafi si  kreowa  racjonalnych regulacji na poziomie 
pa stwa, to „sypie si ” racjonalno  na ni szych szcze-
blach spo ecze stwa, w tym tak e w gospodarce. 

Henryk Michałowicz
– W a nie to co pan powiedzia , stanowi dok adnie

tre  spo ecznej gospodarki rynkowej, a wynika to z kon-
stytucyjnego zapisu, który w Polsce ipso iure obowi zu-
je, i mam nadziej , e b dzie nadal obowi zywa .

Jacek Męcina, ekspert Polskiej Konfederacji Praco-
dawców Prywatnych „Lewiatan”

– Czuj  si  sprowokowany wypowiedziami poprzed-
ników, ale w jak najbardziej pozytywnym sensie tego 
s owa. Rozumiem, e dzisiaj spotykamy si  w pewnym 
nurcie intelektualnym, aby rozmawia  na temat stanu 
i przysz o ci dialogu spo ecznego. Cieszy mnie, e pismo 
„Dialog” staje si  miejscem dyskusji na ten temat. Jest 
to wa ne równie  o tyle, e na temat dialogu pisze si
i mówi stosunkowo niewiele. Media stoj  wci  przed 
wyzwaniem, jak na temat dialogu pisa  w sposób atrak-
cyjny, nie koncentruj c si  przy tym tylko na wydarze-
niach, ale na samych mechanizmach dialogu. Proponuj ,
na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy (ale tak e tych 
nast pnych – na co bardzo licz ), wyró ni  trzy nurty 
dyskusji o dialogu spo ecznym: nurt intelektualny, poli-
tyczny oraz pragmatyczny. Ten ostatni zwi zany jest naj-
bardziej z praktyk  negocjacji, ocen  tego, co si  dzieje 
dzisiaj w sferze dialogu spo ecznego, tego jak wygl daj
relacje partnerów dialogu i co jest dla nas wszystkich 
wspólnie i dla ka dej organizacji czy instytucji z osobna 
najwa niejsze.

Przechodz c z kolei do nurtu politycznego dialogu, 
chc  podkre li , e dla mnie dialog spo eczny jest meto-
d  rz dzenia i zarz dzania realizowanego w konkretnych 
warunkach politycznych. Obecnie jest to powszechna 
metoda rz dzenia w krajach starej „Pi tnastki” i my l ,
e my od pocz tków budowy polskiej demokracji 

mo emy obserwowa  tak e kszta towanie si  dialogu 
spo ecznego w Polsce. Bo dialog spo eczny jest ele-
mentem, filarem demokracji, bez którego trudno sobie 

wyobrazi  sprawne demokratyczne pa stwo obywatel-
skie. Od blisko 18 lat idziemy konsekwentnie w tym 
kierunku, a na pocz tku tej drogi by y Porozumienia 
Sierpniowe, ruch spo eczny „Solidarno ”, Okr g y
Stó , Pakt o przedsi biorstwie pa stwowym..., dalej 
kszta towanie si  reprezentacji pracodawców, ustawa 
o Komisji Trójstronnej i wspó praca partnerów, budowa 
wzajemnego zaufania, integracja z Uni  Europejsk
i zaanga owanie w dialog europejski, wreszcie bie ca
wspó praca z kolejnymi rz dami.

Dialog – trudna sztuka rozpoznawania interesów. Je -
li spojrzymy na dorobek dialogu, to jest on baga em
do wiadcze  i pewnego dorobku, zw aszcza wzajem-
nego zaufania partnerów. Mamy na czym budowa
szersze porozumienie, o którym mówimy ju  od co 
najmniej kilku lat. Umowa spo eczna to zobowi zanie,
którego chcemy si  podj  ze wiadomo ci  trudno ci,
które przerabiali my w jakim  sensie ju  3 lata temu. 
Natomiast, je li traktujemy dialog spo eczny powa nie
i zgadzamy si , e jest on metod  rz dzenia, to wypa-
da oby, eby rozpocz  od pytania do przedstawicieli 
rz du: dlaczego ta zasada nie jest realizowana w prak-
tyce, bo w naszej trójstronno ci problem le y po stronie 
rz dowej. Rz d nie tylko powinien by  reaktywny, ale 
powinien by  promotorem wa nych dzia a  w zakresie 
budowania i proponowania porozumie . Ide  umowy 
spo ecznej traktuj  przede wszystkim jako pewn  ofert
dla rz du, ofert  wzi cia wspó odpowiedzialno ci za 
ró ne decyzje, które b d  wynikiem kompromisu. Dialog 

Potrzebujemy precyzyjnego diagnozo-

wania barier rozwojowych, które stoj

na drodze do zdynamizowania rozwoju 

gospodarczego i spo ecznego. To s  rze-

czy, którymi powinna si  zaj  umowa, 

ale taka umowa nie mo e w aden sposób 

powstawa  ani bez rz du, ani z rz dem,

który jest zaj ty przepychankami i kszta -

towaniem wi kszo ci, która mu pozwala 

rz dzi . (M. Drozdek)

Głosy Z kraju Z kraju 
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spo eczny zak ada bowiem równie  wspó odpowiedzial-
no . Je li mówimy dla przyk adu – o porz dkowaniu
finansów publicznych, podatkach, nowym prawie pracy, 
emeryturach pomostowych – to wiadomo, e sprzecz-
no ci interesów pojawiaj  si  przede wszystkim na linii 
pracodawcy – pracobiorcy. M dry rz d poprzez dialog 
powinien d y  do zbli enia tych stanowisk – wtedy 
decyzje b d  mniej kontrowersyjne. Inaczej polaryzacja 
zagrozi pokojowi spo ecznemu.

Dialog spo eczny to trudna sztuka rozpoznawania 
interesów, tworzenia p aszczyzny dla wymiany pogl -
dów i zbli ania stanowisk stron w imi  dobra wspólnego, 
w tym przypadku rozwijaj cej si  gospodarki zdolnej do 
tworzenia nowych miejsc pracy i poprawy warunków 
ycia spo ecze stwa. Kwestia gromadzenia wiedzy jest 

o tyle istotna, e przecie  nikt nie wie na tematy pracow-
ników tyle, ile wiedz  zwi zki zawodowe, a nikt nie zna 
problemów gospodarki lepiej ni  organizacje pracodaw-
ców, reprezentuj ce poszczególne sektory gospodarki. 
Interesy tych dwóch najwa niejszych grup spo ecznych
oczywi cie zderzaj  si , ale mo liwe jest doprowadze-
nie do istotnych kompromisów na kluczowych polach 
programowych. Na razie jednak mam wra enie, e rz d
nie posun  do przodu istotnych punktów programowych 
w sferze gospodarczej, ale i spo ecznej. A przecie  zosta-
y one nakre lone w postulatach poszczególnych partne-

rów spo ecznych i do dzi  nie znamy stanowiska rz du
na temat  pola mo liwego kompromisu w ich obr bie,
a cz  z tych postulatów wprost odwo ywa a si  do 
zapisów programu rz du Solidarne Pa stwo. Tak jak 
mówi  kolega, nasze organizacje odrobi y t  lekcj .
Mo e rzeczywi cie postulaty trzeba lepiej usystematyzo-
wa , mo e nie wszystkie mog  by  od razu zrealizowa-
ne, dyskutowane, ale jest pewna przestrze  do tego, eby
rozmawia . Z drugiej strony s yszymy, e zespo y mi -
dzyresortowe po stronie rz du dzia aj  i mamy nadziej ,
e ich dorobek zostanie jak najszybciej zaprezentowany. 

Chcia bym bardzo, tak jak chyba wszyscy partnerzy, 
eby te propozycje programowe korespondowa y z t

przestrzeni , któr  my nakre lili my. 

Mocny dialog – mocni partnerzy. Pojawia  si  te  w -
tek zwi zany ze wzmocnieniem dialogu spo ecznego.
Gdyby si  wnikliwie wczyta  w dzia ania podejmowa-
ne w ramach Komisji Trójstronnej, w dorobek przede 
wszystkim Zespo u Dialogu Spo ecznego oraz Zespo u
Prawa Pracy, to poruszano ju  wiele istotnych aspek-
tów. By y te  wst pne decyzje, które oczywi cie nie 

zako czy y rozmów ca kowitym konsensusem, ale 
sprawy zosta y do  daleko zaawansowane. Dotyczy to 
kwestii funkcjonowania uk adów zbiorowych pracy, np. 
Dzia u XI Kodeksu pracy – nowelizacj  z 1994 r. zmie-
nia o w istotniejszy sposób tylko orzeczenie Trybuna u
Konstytucyjnego z 2001 roku, natomiast wszyscy 
doskonale wiemy, e problem s abego rozwoju uk adów
zbiorowych pracy le y w kszta cie prawa pracy, ma ej
przestrzeni dla negocjowania ZUZP. Jeszcze wi kszym
problemem jest funkcjonowanie sporów zbiorowych 
– mamy ustaw , która modelowo jest niez  ustaw , ale 
ma kilka podstawowych wad, nie mówi c o tym, e w tki
zwi zane ze wzmocnieniem mediacji nie s  podejmowa-
ne, mimo ostatniej nowelizacji Kodeksu post powania
cywilnego. Podejmowali my ró ne inicjatywy w ramach 
Zespo u Prawa Pracy oraz Zespo u Dialogu Spo ecznego,
ale na pewnym etapie potencja  profesjonalny partnerów 
spo ecznych ko czy si . Potrzebne jest wsparcie eks-
perckie zaplecza legislacyjnego rz du. Partnerzy spo-
eczni raczej byliby w stanie opracowa  pewien model 

wykonawczy, natomiast na poziomie regulacji wsparcie 
rz dowe jest potrzebne. Udowodnili my, co prawda, e
potrafimy tak e pisa  ustawy. Dowodem jest porozumie-
nie z 2003 r. i ostatnie porozumienie w sprawie ustawy 
o radach pracowników. To pozytywne przyk ady, które 
dla mnie osobi cie s ród em wiary w dialog spo eczny
i potencja  tego sk adu Komisji Trójstronnej.

Jeszcze raz nawi zuj c do problemu wzmocnienia 
instytucji dialogu spo ecznego, chc  podkre li , e nie 
wiem, czy dzisiaj jest czas na prezentowanie konkretnych 
rozwi za . Jako przewodnicz cy od 2 lat Zespo u Prawa 
Pracy oraz uczestnicz c w pracach Komisji od pocz tku,

GłosyZ kraju

Konsekwencją i pozytywnym następstwem wzmocnienia partnerów 
społecznych i ich struktur będzie rozwój dialogu dwustronnego, 
co nie jest w żadnym razie zagrożeniem dla modelu trójstronnego 
(J. Męcina)
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mam pewne do wiadczenia. Wszyscy je maj , pracuj c
w ró nych zespo ach Komisji Trójstronnej. My l , e
taki nurt dyskusji na temat instytucjonalnych przekszta -
ce  mo na przeprowadzi . Potrzebna nam dyskusja 
z udzia em przewodnicz cych i cz onków zespo ów
problemowych Komisji Trójstronnej, którzy maj  pewne 
swoje obserwacje. Moim zdaniem, potrzebne jest lepsze 
merytoryczne zaplecze prac zespo ów. Wi kszo  zgodzi 
si  zapewne, e potrzebne jest wzmocnienie instytucjo-
nalne w ró nych formach. 

Odr bnym problemem s  WKDS-y, dla których nie 
zdefiniowano zakresu przedmiotowego kompetencji. Od 
pocz tku by em zwolennikiem sformu owania katalogu 
zada  i kompetencji. Dwie kolejne nowelizacje doda-
y jakie  konkrety, ale nie ma jednak katalogu spraw. 

Gdyby by  taki katalog, rz d móg by odnie  korzy
cho by w postaci mo liwo ci egzekwowania dzia a
od wojewodów, aby przynajmniej odbywa y si  posie-
dzenia Komisji. Wreszcie, je eli mówimy o dojrza ym
dialogu i o wzmocnieniu instytucjonalnym struktur 
dialogu, to powinni my mówi  tak e o wzmocnieniu 
partnerów spo ecznych. Analiza zakresu spraw wynika-
j cych z uczestnictwa w Komisji Trójstronnej i WKDS-
ach pokazuje, e ro nie zakres ich obowi zków w okre-
sie ostatnich lat. Ponadto zaanga owani s  przecie
w spo eczn  kontrol , w ramach komitetów monitoruj -
cych i steruj cych, funduszy strukturalnych. Maj  tak e
ustawowe zobowi zania zwi zane z monitorowaniem 
zmian legislacyjnych. Dla przyk adu w 2004 r. by a du a
zmiana Kodeksu pracy zwi zana z unijn  harmonizacj
naszych przepisów, powsta o kilka zupe nie nowych 
regulacji, zw aszcza je li idzie o czas pracy, mobbing 
i wiele innych. Wymagaj  nie tylko wiedzy, ale tak e ich 
wyk adni, popularyzacji. Istnieje te  potrzeba organiza-
cji seminariów, konferencji, konsultacji, dyskusji, aby 
wiedzie , jak wdra a  te przepisy prawne. A wszystko 
to jest w dobrze poj tym interesie wspólnego partner-
stwa – partnerów spo ecznych i rz du. Trzeba pomaga
pracodawcom i pracownikom wdra a  je w ycie, budo-
wa wiadomo  prawn .

Dialog dwustronny – praca dla przysz o ci. Moim 
zdaniem, konsekwencj  i pozytywnym nast pstwem 
wzmocnienia partnerów spo ecznych i ich struktur b dzie
rozwój dialogu dwustronnego, co nie jest w adnym razie 
zagro eniem dla modelu trójstronnego. Nie chc  powie-
dzie , e do niego b dzie nale a a przysz o  dialogu, 
ale on na pewno mo e odegra  bardzo istotn  rol , tak e

regulacyjn . Potrzebne jest wypracowanie pewnych zasad. 
Czy zdecydujemy si  w przysz o ci na system, istniej cy
w niektórych krajach UE i na poziomie Unii Europejskiej. 
Tam w sytuacji, gdy partnerzy spo eczni zawieraj  jakie
porozumienie w obszarze stosunków pracy, w szczegól-
no ci prawa pracy, to ono jest respektowane przez rz d.
W ten sposób partnerom spo ecznym jest oddawana pewna 
cz  wspominanego wcze niej przez kolegów imperium. 
Z wyzwa  z tego obszaru, które czekaj  na takie poro-
zumienia, a które chcia bym jeszcze wymieni , pozostaje 
kwestia standardów pracy i elastyczno ci zatrudnienia, 
której jedni si  boj , a drudzy jej chc . Jest te  sprawa 
wprowadzenia rozwi za  prorodzinnych w stosunkach 
pracy i zabezpieczeniu spo ecznym. Jest kwestia kszta tu
nowego Kodeksu pracy, z którym w a ciwie nie wiadomo 
co dalej robi . My tylko pytamy i nic dalej nie wiemy. 
A przecie  bez udzia u Komisji Trójstronnej trudno sobie 
wyobrazi  powa n  debat  nad nowymi regulacjami 
prawa pracy. S  wreszcie kwestie pozap acowych kosz-
tów pracy, przysz o ci systemu ubezpiecze  spo ecznych,
zw aszcza w kontek cie zmian demograficznych. Na 
ten temat zaczynamy rozmawia , ale z tych tematów 
mo na zrobi  naprawd  powa n  dyskusj . Jeszcze raz 
podkre l , jest to przede wszystkim oferta skierowana do 
rz du, aby ich kszta t ostateczny przybra  form  umowy 
spo ecznej.

Dialog spo eczny to trudna sztuka rozpo-

znawania interesów, tworzenia p aszczy-

zny dla wymiany pogl dów i zbli ania

stanowisk stron w imi  dobra wspólnego, 

w tym przypadku rozwijaj cej si  gospo-

darki zdolnej do tworzenia nowych miejsc 

pracy i poprawy warunków ycia spo e-

cze stwa. Kwestia gromadzenia wiedzy 

jest o tyle istotna, e przecie  nikt nie wie 

na tematy pracowników tyle, ile wiedz

zwi zki zawodowe, a nikt nie zna proble-

mów gospodarki lepiej ni  organizacje 

pracodawców. (J. M cina)

Głosy Z kraju Z kraju 
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Dialog jest dla mnie nieod cznym atrybutem demo-
kracji. Im wi cej dialogu, tym wi cej demokracji. Jest 
to jednocze nie oferta dla rz dz cych, aby uspo eczni
i odpolityczni  pewne trudne decyzje, które s  zawsze 
i w gospodarce, i w sferze spo ecznej. Warunkiem jest 
rzetelny dialog i wyst powanie rz du w roli bardziej 
s uchacza i arbitra ni  rzecznika jednej ze stron. Ta ostat-
nia postawa niweczy aby bowiem podstawow  warto
dialogu spo ecznego, jak  jest dobra wiara, e strona 
spo eczna czeka ju  jaki  czas na ruch po stronie rz du.

Janusz Gołąb, sekretarz Prezydium TK (OPZZ) 
– Charakterystyka dialogu spo ecznego obecnego 

w Polsce ze strony OPZZ-tu jest krótka. Dialogu nie 
ma, bo nie jest prowadzony. Swoje stanowisko w tej 
sprawie OPZZ wyrazi  w uchwa ach Prezydium i Rady. 
Patrzymy bardzo uwa nie na to, co si  dzieje z dialo-
giem. Rada OPZZ upowa ni a kierownictwo OPZZ do 
podj cia decyzji w sprawie przerwania rozmów, je eli
chodzi o umow  spo eczn , w przypadku braku dalszych 
post pów nad jej zawarciem. Uwa amy, e rz d traktuje 
partnerów spo ecznych jako pi te ko o w samochodzie 
– jako ogniwo zapasowe na zasadzie, e kiedy  mo e
si  przyda , a na razie jest zb dne. Jak traktowani s
partnerzy, niech wiadczy odpowied  rz du przes ana
do OPZZ w sprawie terminów konsultowania aktów 
prawnych. Rz d s owami jednego ze swoich ministrów 
stwierdza, e nie b dzie z nami konsultowa  aktów praw-
nych, bowiem jest zaj ty tak bardzo, e nie ma czasu na 
przesy anie ich partnerom ze wzgl du na termin wej cia
ich w ycie. Od wrze nia, kiedy otrzymali my tak
odpowied , sytuacja nie ulega zmianie. Na przyk ad
20 wrze nia 2006 r. otrzymali my oko o 30 dokumentów 
do zaopiniowania z okre lonym terminem przeprowadze-
nia konsultacji. Okazuje si , e zosta y one wys ane do nas 
z dat  2, 3, 7 listopada. Do OPZZ-tu dotar y dopiero 
teraz i podejrzewam, e do wszystkich partnerów. Wi c,
je eli tak wygl da kontynuacja procesów konsultowania 
aktów prawnych, które maj  wp yw na sfer  gospodar-
cz  i spo eczn  w pa stwie, to ju  nie wiem, do kogo 
mamy si  odwo ywa . Odwo ywali my si  ju  „ustami” 
Trójstronnej Komisji do rz du, odwo ywali my si  pod-
czas spotkania, które odby o si  16 pa dziernika w CPS 
„Dialog” z szefami partii politycznych reprezentowanych 
w Parlamencie. Odwo ywa a si  równie  przewodnicz -
ca Trójstronnej Komisji do obecnego premiera, e nie ma 
wp ywu i nie potrafi zdyscyplinowa  panów ministrów, 
oraz z pro b , aby pan premier co  z tym zrobi , o czym 
poinformowa a partnerów spo ecznych.

Niepokoj  nas zmiany w ró nych strukturach rz du
odpowiadaj cych za dialog. Widzimy nieuzasadnione 
zmiany personalne. Ponadto planowane s  ró ne posie-
dzenia instytucji dialogu, s  nawet dyskusje, ale nie ma 
w nich tre ci. Tylko rozmawiamy, rozmawiamy, spoty-
kamy si  – przynajmniej raz w miesi cu – i nic z tego 
nie wynika. Partnerzy spo eczni, pracodawcy, zwi zki
zawodowe, nawet cz  strony rz dowej, niektóre resor-
ty, przedstawi y swoje propozycje, co chcia yby osi gn
w umowie spo ecznej, co jest do zaakceptowania. Ale ze 
strony rz dowej dalej nie ma odzewu. Nie wiemy, czy 
kto  zacznie z nami rozmawia  na te tematy, czy nie. 

Doceniam powo anie przez pana premiera Zespo u ds. 
Umowy Spo ecznej, na czele z nim jako przewodnicz cym.
Ja si  bro  Panie Bo e nie chc  czepia , ale na spotkaniu, 
które zorganizowa  wiceprzewodnicz cy tego Zespo u,
zapowiedzia  w obecno ci partnerów spo ecznych, zapro-
szonych go ci, m.in. naukowców, e na nast pnym spo-
tkaniu Zespo u, na pewno b dzie uczestniczy  premier. 
Z tego, co wiemy, jednak nie dosz o do tego. Wi c tego 
typu deklaracje ze strony rz du, e nareszcie premier 
spowoduje, e wszystko ruszy z kopyta i potrz nie tym 
Zespo em, potrz nie stron  rz dow , mijaj  si  z celem.

Wojewódzkie kuriozum. Z kolei w dialogu na szcze-
blu wojewódzkim mamy kuriozum w wielu sytuacjach. 
Otó  po roku pracy wojewody l skiego jako przewod-
nicz cego WKD-u oficjalnie na stronie internetowej tego 
urz du mo na znale  informacj , e podczas posiedze-
nia WKDS wojewoda publicznie uzna  reprezentacj
zwi zków zawodowych dzia aj cych w urz dzie woje-
wódzkim. Je li ten przyk ad pokazuje redni  krajow ,
to trudno mówi  o jakimkolwiek dialogu regionalnym. 

Pomimo wszystko OPZZ dalej chce wykonywa
swoj  prac  jako partner spo eczny. Niedawno przed-
stawili my stronie rz dowej, nie tylko partnerom spo-
ecznym, nasze propozycje dzia a  w zakresie rozwoju 

dialogu spo ecznego w Polsce, jak umocni  organizacje 
partnerów spo ecznych, jak pokaza , e Trójstronna 
Komisja funkcjonuje, jakie mechanizmy powinny zosta
wprowadzone. Oczekujemy, e spotka si  to z odzewem 
ze strony pozosta ych partnerów w Trójstronnej Komisji. 
Nie czas i miejsce w tej chwili mówi  o tych propozy-
cjach, chcemy, aby najpierw wypowiedzieli si  w tej 
sprawie partnerzy spo eczni.

W powy szej sytuacji chc  podkre li  znaczenie 
tego, o czym mówi  Jacek M cina, e trzeba b dzie
prawdopodobnie przyst pi  do dialogu dwustronnego. 

GłosyZ kraju
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Nam ju  udaje si  ten dialog, cho  z oporami. Przynios a
przecie  efekt nasza wspólna praca nad projektem usta-
wy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu 
z nimi konsultacji (rady pracownicze). Ten projekt przy-
gotowali my w gronie partnerów spo ecznych, bez rz du.
Rz d przy czy  si  dopiero na etapie prac w parlamencie. 
Zosta  po prostu o to poproszony, cho  partnerzy spo eczni
mogli skorzysta  z mo liwo ci wprowadzenia ustawy do 
parlamentu przez pos ów, a nie poprzez projekt rz dowy. 

Pój cie w tym kierunku z jednej strony mo e stano-
wi  dobr  oznak , a z drugiej strony – z . Chcieliby my, 
eby rz d raczej akceptowa  propozycje partnerów 

i toczy o si  to w drodze konsensusu. Konsensus nigdy 
nie jest atwy, to mówi  jako zwi zkowiec, zawsze 
z czego  trzeba zrezygnowa , z jakich  wysokich aspi-
racji. Ale takie jest ycie i to rozumiemy. Natomiast, czy 
dialog si  powiedzie, nie wiem, ja jestem sceptyczny.

Andrzej Zybała 
– W zwi zku z licznymi ocenami, które sformu o-

wa  pan Janusz Go b, chcia em jednak zauwa y , e
poprzednia ekipa rz dowa SLD/PSL wysz a z konkret-
nymi propozycjami w ramach paktu na pocz tku 2003 
roku, czyli po oko o pó tora roku od obj cia sterów 
rz du. Z tego cho by wzgl du mo e warto jeszcze da
troch  czasu obecnemu rz dowi na sporz dzenie pro-
pozycji paktu. Mowa jest przecie  o bardzo szerokim 
zakresie tematycznym paktu i to wymaga istotnego 
przygotowania, a w wielu dziedzinach nie by o gruntu, 
na podstawie którego mo na by oby szybko sformu o-
wa  propozycje. Z drugiej strony ten rz d rzeczywi cie
by  n kany problemami personalnymi, zmianami, roz-
maitymi napi ciami, atakami. My l , e dopiero od 2–3 
miesi cy sytuacja jest na tyle stabilna, e mo na mówi
o mo liwo ci realnych przygotowa  do wyj cia z propo-
zycjami. Ale z pewno ci  za pewien czas partnerzy spo-
eczni b d  mieli podstawy do ocen skuteczno ci rz du

w zakresie prowadzenia dialogu.

Zbigniew Żurek 
– S uchaj c tego, co mówi  Janusz Go b, jednocze-

nie zastanawia em si , jak mo na by oby za agodzi
jego oceny. Ale z przykro ci  przyznaj , e nie bardzo 
mam si  do czego przyczepi , bo mówi  twardo i gorz-
ko, ale mówi  s usznie. Ten dialog nie udawa  si  do tej 
pory, w tym tak e rozmowy w sprawie paktu spo ecz-
nego. Rz d dzia a do  obstrukcyjnie w tej dziedzinie. 
I rzeczywi cie konsekwencj  mo e by  przej cie do 
dialogu autonomicznego, bo w tym dialogu potrafimy 

rozmawia , potrafimy rozmawia  szybko, tym bardziej, 
je eli ta trzecia strona nam nie przeszkadza. Przyk ad
porozumienia si  w uk adzie dwustronnym w sprawie 
ustawy o informacji i konsultacji jest dobry. 

Wróc  te  do tego, co powiedzia  Henryk Micha owicz
o imperium. Rz d ma rz dzi , a my mamy pozosta  cia em
spo ecznym, opiniotwórczym, doradczym. Nie jest nasz
rol , aby by  cia em rz dz cym. Natomiast rz d – i na tym 
polega rola dialogu – nie tyle oddaje „kawa ek” swojego 
rz dzenia, ile przy podejmowaniu decyzji pyta takie gremia, 
jak Trójstronna Komisja, o opinie. Zreszt  podobnie post -
puje w stosunku do dziesi tków innych gremiów. Rz d
konfrontuje swoj  wiedz  z wiedz  tych, którzy maj  bar-
dziej bezpo redni zwi zek z dan  dziedzin , któr  rz d pró-
buje uregulowa . Rz d dyskutuje z tymi gremiami, ale nikt 
nie zwalnia rz du w tym momencie od podj cia decyzji. 
Natomiast daje mu szans  wys uchania opinii ró nych ro-
dowisk, wys uchania informacji wieloaspektowych, wywa-
enia ró nych racji, aby móg  podj  w a ciwe decyzje. 

Dialog w dobrej wierze. I tak, wed ug mnie i wed ug
wielu, dialog powinien wygl da . Natomiast, jaki dialog nie 
powinien by ? Dialog nie mo e by  fasad  dla nikogo, dia-
log nie mo e by  listkiem figowym propagandy. Nie mo e
by  tak, e rz d ju  dawno podj  swoje decyzje, a teraz po 
prostu potrzeba mu szerszej legitymacji. Nie by by to dialog 
w dobrej wierze. To jest tak, gdy zwo uje si  najró niejsze
gremia, udaje, e si  ich s ucha, ale tak naprawd  decyzja 
ju  dawno zapad a. Podsumowuj c, chc  podkre li , e
my jako strona spo eczna mo emy by  doradcami, mo emy
by  pomocnikami, ale na pewno nie – listkiem figowym 
i na pewno nie kwiatkiem do jakiegokolwiek ko ucha,
na pewno nie takim „usprawiedliwiaczem” decyzji. 

Je li chodzi o WKDS-y, to s  one tematem samym 
w sobie. Nale y wróci  do podejmowanych ju  przecie
inicjatyw znowelizowania w tym zakresie ustawy o Trój-
stronnej Komisji. 

Cz  spraw omawiali my jeszcze „dawno temu” z pa-
nem ministrem Dagmirem D ugoszem z poprzedniego 
rz du. D yli my do nowelizacji ustawy, gdzie chcieli-
my wstawi  konkretne zadania dla WKDS-ów. Dzisiaj 

WKDS-y s  takie, jacy s  wojewodowie, jaki jest do 
nich stosunek wojewodów. Problemem jest to, e one 
nie maj adnego umocowania.

To nale y uporz dkowa , bo to jest wa na cz  dia-
logu. W pewnym sensie mamy za du o dialogu na szcze-
blu centralnym. Wed ug mnie, znaczna cz  dialogu 
bran owego mo e si  spokojnie odbywa  na terenie 

Głosy Z kraju 
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WKDS-ów. Przyk adowo, tematów stoczniowców na-
prawd  nie trzeba obgadywa  w Warszawie. Miejscem do 
rozmów powinien by  Szczecin, Gda sk. W Warszawie 
nie buduje si  statków. 

Media z dialogiem na bakier. Kolejna kwestia 
to sprawa mediów. Znowu powiem co  gorzkiego. 
My dla mediów nie jeste my atrakcyjni, poniewa
nie bijemy si , nie u ywamy brzydkich wyrazów, nie 
mordujemy si  i nie robimy adnych czynów krymi-
nalnych. Prosz  zauwa y , e wspólnie jako cz on-
kowie Trójstronnej Komisji zaprosili my na spotka-
nie, które odbywa o si  w CPS „Dialog”, wszystkich 
przywódców parlamentarnych partii politycznych, 
opozycyjnych i koalicyjnych. Przyszli: Kaczy ski,
Lepper, Olejniczak, Pawlak i Giertych, wszyscy poza 
Tuskiem. Prosz  mi powiedzie , gdzie mo na zasta
taki sk ad polityków siedz cych przy jednym stole? 
Pewnie nigdzie poza Sejmem, gdzie by  musz ,
nie spotkali si  oni w ten sposób. Jaki by  odzew 
w mediach? aden, bo nie bili si . Podobne spotkanie 
partnerów spo ecznych odby o si  u prymasa Glempa 
i jaki by  odzew? Te aden.

Nie mo emy i nie chcemy obra a  si  na media, e
nie chc  o nas pisa . Ale z drugiej strony mamy przecie
media publiczne, które maj  pewn  misj  do spe nienia,
o czym mówi równie  ustawa o radiofonii. Jest art. 23 
wskazuj cy, e te media maj  obowi zek traktowa
w równy sposób zarówno partie polityczne, jak i organi-
zacje pracodawców oraz organizacje zwi zkowe.

Ale tak si  nie dzieje. W telewizji przedstawiciele 
partii politycznych, tak e tych „najwi kszych” i po-
zaparlamentarnych goszcz  nieporównanie cz ciej 
ni  pracodawcy czy zwi zkowcy, reprezentuj cy setki 
tysi cy, miliony cz onków lub zatrudnionych. Dlaczego 
tak si  dzieje?

Podsumowuj c, chcia bym powiedzie , e my 
mamy du o dobrej woli, mamy szalone pok ady cierpli-
wo ci, ale nawet i nasza dobra wola i nasza cierpliwo
wyczerpuje si . Je eli ze strony rz du nie wyst pi ch
rzetelnego, szybkiego, kompetentnego prowadzenia 
dialogu, a nie jego markowania, to rzeczywi cie ja nie 
wiem, czy nie pójdziemy w kierunku tego, co powie-
dzia  kolega Go b – dialogu dwustronnego.

Andrzej Zybała
– Jedno s owo w zwi zku z misj  edukacyjn . Otó

CPS „Dialog” podejmuje tu wa ne dzia ania. W styczniu 
zaczynamy realizowa  projekt finansowany ze rodków
europejskich, który zak ada organizacj  szkole , cykl 
publikacji, uruchomimy profesjonaln  stron  interne-
tow  po wi con  dialogowi. Zaprosili my równie
szkoleniowców z krajów unijnych. Ponadto wspólnie 
z partnerami spo ecznymi przygotowujemy kolejny, 
wi kszy projekt, którego celem jest równie  wsparcie 
mechanizmów dialogu, tym razem poprzez wzmocnie-
nie zaplecza eksperckiego w organizacjach skupionych 
w Trójstronnej Komisji. 

Edmund Szynaka, Forum Związków Zawodowych
– W kwestii stanu dialogu, nie b d  powtarza  si . To, 

co mówili koledzy, nie tylko potwierdzam, ale móg bym
do czy  spor  ilo  materia u ilustruj cego instrumental-
ne traktowanie partnerów spo ecznych, arogancj  w adzy
i jej rozmaitych przedstawicieli itp. Przewrotnie móg bym
podsumowa , e sytuacj  w polskim dialogu spo ecznym
mo na by o porówna  do noszenia fraka. Otó  podobno 
frak zaczyna pasowa  dopiero w trzecim pokoleniu. 
A wi c spokojnie, w dialogu spo ecznym mamy na razie 
niezbyt wielkie do wiadczenia i by  mo e rzeczywi cie
w trzecim pokoleniu zaczniemy funkcjonowa  w a ci-
wie, czyli zaczniemy po prostu korzysta  z dobrodziejstw 
instrumentów, jakie zapewniaj  instytucje dialogu spo-
ecznego. Ale z drugiej strony nie mo emy oczywi cie

czeka  z za o onymi r kami. W adza powinna si  prze-
sta  zachowywa  jak nowobogacki, który z jednej strony 
deklaruje, e s  mu potrzebne dzie a sztuki, ale nic z nich 
nie rozumie i nie bardzo wie po co s . Tak dzisiejsza w a-

GłosyZ kraju

Dialog społeczny potrzebuje pewnego znaczącego punktu odniesienia 
w postaci długofalowej wizji rozwoju Polski, na rzecz której będziemy 
gotowi ponosić koszty. Jeżeli udałoby się naszkicować coś takiego, 
to szansa na stworzenie paktu społecznego byłaby wyjątkowo duża. 
Natomiast gdy będziemy operowali tylko cząstkowymi celami, to efekt 
będzie bardzo skromny (E. Szynaka)
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dza traktuje instytucj  dialogu spo ecznego. Oficjalnie 
deklaruje uznanie dla niego, ale korzysta  z niego nie 
potrafi i tak na dobr  spraw  nie dostrzega w nim warto-
ci. Jest to irytuj ce. Nale a oby zwróci  uwag  na edu-

kacj  ludzi w adzy. Problemem jest to, e jej przed-
stawiciele ci gle zmieniaj  si , a edukacja nast puje
powoli. Kolejne ekipy kszta c  si  dopiero po doj ciu
do w adzy. 

Po stronie partnerów spo ecznych zmiany s  mniejsze, 
a wi c ta edukacja ju  daje efekty i jest zauwa alna. Ale, 
moim zdaniem, z korzy ci  dla partnerów spo ecznych
by oby g bsze si gni cie do do wiadcze  innych. Mam 
tu na my li przede wszystkim partnerów europejskich, 
bo dorobek pod tym wzgl dem jest ogromny i nale y
si  tego wszystkiego nie tylko bardzo szybko uczy , nie 
tylko bardzo szybko przyswaja , ale bym powiedzia ,
e nale y uczyni  znacznie wi cej. Powinni my tymi 

sprawami y  i stara  si  wykorzystywa  te rozwi za-
nia, analizowa  je pod k tem przydatno ci na polskim 
gruncie. Nie mo emy broni  si  tym, e polska sytuacja 
jest specyficzna, e my dzia amy w takich a nie innych 
warunkach. Nie. Powiedzia bym, e w ogromnym pro-
cencie rozwi zania z Unii Europejskiej s  rozwi za-
niami, które mo na zaadoptowa  u nas, a je eli nawet 
czego  w tej chwili nie jeste my w stanie zrozumie ,
je li co  budzi nasze obawy, sprzeciw, postarajmy si
przede wszystkim to przeanalizowa . Nie odrzucajmy 
tego bowiem te kwestie, które dzisiaj s  dla nas mo e
niezbyt jasne, niezbyt klarowne, na kolejnym etapie 
pojawi  si  jako co  zupe nie oczywistego. 

Jako partnerzy spo eczni, jeste my zgodni w ocenie 
poziomu dialogu spo ecznego w Polsce. Ró nimy si
mo e stopniem nerwowego reagowania na to wszystko 
co si  dzieje. Natomiast b dziemy ju  znacznie si  ró -
nili, kiedy przejdziemy do zdefiniowania przyczyn tego 
stanu. B d  te  rozbie no ci, kiedy b dziemy mówili 
o tym, co nale a oby zrobi , a eby dialog zacz  popraw-
nie funkcjonowa  i eby przynosi  efekty. 

Wizja polskiego modelu spo eczno-ekonomicz-

nego. Oczekiwania poszczególnych partnerów z racji 
zupe nie zrozumia ych s  te  ró ne. Moim zdaniem, 
odno nie naszej umowy spo ecznej, musimy rozpo-
cz  dyskusj  chyba nie od analizy instytucji dialogu 
spo ecznego w Polsce, usprawniania ich dzia ania, bo 
to wszystko przyjdzie z czasem, do tego dojdziemy. 
Spróbujmy od czego  innego, to co ma w moim prze-
konaniu znaczenie chyba rozstrzygaj ce. My l  tutaj 
o punkcie docelowym, czyli o kwestii modelu spo ecz-

nego, do którego d ymy, który jeste my w stanie zaak-
ceptowa  jako partnerzy spo eczni. Je eli nie zaakcep-
tujemy pewnej wizji docelowego modelu, to ca a praca 
w dialogu mo e pój  na marne. 

Pami tam doskonale dyskusj  w Europejskim Komi-
tecie Ekonomiczno-Spo ecznym (EKES) na temat 
europejskiego modelu spo ecznego. Zdania by y bardzo 
podzielone, pada y pytania, a có  to jest, pada y rozmaite 
zarzuty, e to si  nie sprawdzi o, przywo ywano przyk a-
dy przeinwestowania socjalnego w rozmaitych krajach. 
Tych uwag by o bardzo wiele, cz sto by y to uwagi 
bardzo k liwe, ale w wyniku tej dyskusji pojawia y si
opinie chwytaj ce sens europejskiego modelu spo ecz-
nego, który trwa mimo jego zmian, mimo rozmaitych 
przekszta ce , przeobra e . Chcia bym spopularyzowa
t  opini , która zosta a sporz dzona przez EKES przez 
sekcj  SOC w czerwcu tego roku. 

Warto  europejskiego dorobku. Mówi  o spra-
wach europejskiego modelu spo ecznego dlatego, e
jest to dla mnie jakby pewien punkt docelowy. Je eli
zgodziliby my si  co do odleg ego, bardzo odleg ego
celu, wówczas b dziemy bardziej precyzyjni w naszych 
tera niejszych dyskusjach. B dziemy mieli bowiem 
pewien punkt odniesienia dla naszych d e . Obecnie 
obawiam si , e gdy przejdziemy do dyskusji na temat 
paktu, to b dziemy funkcjonowali jakby w obr bie ró -
nych celów, które s  odmienne dla poszczególnych part-
nerów. Dla pracodawców, przepraszam za uproszczenia, 
celem jest osi gni cie spokoju na rynku pracy, wystar-
czaj ca liczba fachowców i niskie koszty pracy, co jest 
powtarzane do znudzenia. Z kolei z punktu widzenia 
pracobiorców, te cele b d  kszta towa y si  zupe nie ina-
czej, b dziemy w drowali troszk  dalej. Nam nie chodzi 
tylko o sam dostatek miejsc pracy, a zw aszcza gdy s
tandetne za najni sz  p ac  krajow , ale o miejsca pracy, 
które satysfakcjonowa yby ludzi, które nie wi  si
z wegetacj . Te marne miejsca pracy nie powstrzymaj
wyjazdu polskich fachowców, to nie powstrzyma tego 
procesu, e m odzi Polacy nie widz  miejsca dla siebie w 
swoim kraju. Trzeba stworzy  wizj , która b dzie wizj
realn , któr  zgodz  si  realizowa  i zgodz  si  dla tej 
wizji po prostu ponie  pewne koszty. Je eli uda oby si
naszkicowa  co  takiego, co zyska oby przyzwolenie, 
akceptacj  wszystkich stron, to szansa na stworzenie 
paktu, stworzenie czego  wa nego, by aby wyj tkowo
du a. W przypadku gdy b dziemy operowali tymi celami 
w sposób cz stkowy, e my za atwimy ile  tam miejsc 
pracy itd., efekt b dzie bardzo skromny. 

Głosy Z kraju Z kraju 
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Powiem jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie boj
si  w naszych pracach o to, eby nie dokonywa  tzw. 
wywa ania otwartych drzwi. Niezale nie przecie
od naszej krytyki stanu dialogu, to jednak istnieje 
jaki  dorobek, który jest te  opisany w literaturze. S
analizy, które warto wykorzysta . Wszyscy zetkn li-
my si  pewnie z ekspertyz  Instytutu Pracy i Spraw 

Socjalnych z marca 2006 r., która ukaza a si  po 
zapowiedzi paktu spo ecznego „Gospodarka – Praca 
– Rodzina – Dialog”. Natomiast dziwi  si , e do tej 
kwestii jako  nie wrócili my, nie rozpocz li my o tym 
mówi , bo móg by to by  bardzo dobry punktu wyj cia,
po prostu u atwiliby my sobie w jaki  sposób sytuacj ,
bo nawet zak adaj c bardzo krytyczne w niektórych 
momentach nasze odniesienia do tej ekspertyzy, to tak 
czy inaczej jest to materia  uporz dkowany, nad którym 
warto zastanowi  si .

Kwestia wiarygodno ci. I ostatnie zdanie, to 
kwestia rzeczywi cie nowej jako ci, nowego impulsu, 
który te  jest dla mnie zauwa alny, a p yn cy z CPS 
„Dialog”, i chwa a ludziom, którzy si  za tym kryj .
Doceniamy prób  zareagowania na olbrzymie potrzeby 
eksperckie – mówi  teraz o stronie zwi zkowej – na 
nasze zapotrzebowanie na rzeczywiste analizy, na ch
konfrontacji w asnych ocen i pogl dów. Stworzenie 
mo liwo ci do takich dzia a  w ramach projektu unij-
nego animowanego w CPS „Dialog” jest ju  wielkim 
plusem. Wydaje mi si , e jest to pocz tek dobrej drogi 
do tego, eby mówi  o sprawach zwi zanych z dialo-
giem w sposób rzetelny, w sposób, który mo e przyno-
si  efekty. Rozwój dialogu rzeczywi cie wymaga wielu 
dyskusji na poziomie eksperckim, gdzie z danymi i z 
oczywistymi faktami si  po prostu nie dyskutuje. Nie 
próbuje si  dyskontowa  niejasno ci na rzecz tylko 
jednej strony. 

W dialogu wa ne jest, aby odej  od swego rodzaju 
prawniczej konfrontacji, e oto nasza ekipa w wyniku 
negocjacji wygra a co  w tym dialogu, udowodni a
swoje racje. Nie chcia bym tu wypomina  zapewnie
niegdy  sk adanych, a dotycz cych cho by efektów 
wprowadzenia CIT na poziomie 19%. Mówiono o tym, 
jak to wspaniale b dzie wygl da  rynek pracy, kiedy 
nast pi zmniejszenie podatku od firm. Mia o zmniejszy
si  bezrobocie itd. Tego typu b dne tezy b d  skutko-
wa y zwi kszon  ostro no ci . Po stronie drugiej b dzie
rodzi a si  podejrzliwo  co do rzetelno ci stosowanych 
argumentów. 

Michał Drozdek, pełnomocnik ministra gospodarki 
ds. dialogu społecznego 

– Zgadzam si , e dialog spo eczny prowadzony 
przez stron  rz dow  wymaga wi kszej dojrza o ci. Pan 
Zbigniew urek z BCC mówi , e bronienie dorobku 
dzisiejszego rz du w zakresie dialogu by oby bronieniem 
z ej sprawy. Ale mimo wszystko chc  powiedzie  par
s ów - nie w z ej wierze – o etapie, na którym jest rz d.
Otó  je li chcemy zawrze  w Polsce umow  programo-
w , umow  partnerów spo ecznych z rz dem, to powin-
ni my uwzgl dni  to, e taka umowa ma wprowadzi
now  jako  do my lenia i do realiów kraju. Tymczasem 
mówi c szczerze, wci  zmagamy si  ze spadkiem tego, 
co nazywamy III Rzeczypospolit , czyli spadkiem braku 
podmiotowo ci polskiego pa stwa, czy nawet brakiem 
jego istotnych funkcji w wa nych obszarach.

Aby umowa spo eczna, przynajmniej w sektorze 
spo eczno-gospodarczym, mog a wnie  t  oczekiwan
now  jako  do my lenia, to musi znale  si  wreszcie 
realny partner po stronie pa stwa, który rozumie interesy 
kraju oraz potrafi je werbalizowa  i przede wszystkim 
realizowa . Osi gni cie takiego stanu le y równie
w interesie partnerów spo ecznych. Po co maj  m czy
si  nad zawarciem umowy, skoro nie maj  przekonania, 
e strona rz dowa b dzie mia a warunki umo liwiaj ce

dochowanie powzi tych zobowi za .

Silne pa stwo – dobry partner do dialogu. Musimy 
mie  rz d reprezentuj cy pa stwo umiej ce odró nia
bie ce i perspektywiczne interesy kraju. Otó  wysi ek,
który podj  rz d Jaros awa Kaczy skiego przez pierw-
szy rok swojego rz dzenia, koncentrowa  si  na przej -
ciu kontroli nad pa stwem, na spowodowaniu tego, aby to 
pa stwo mog o by  partnerem, czyli aby mog o by  naj-
pierw podmiotem, z którym mo na rzeczowo rozmawia .
Oczywi cie nie ma sensu umowa programowa, je eli nie 
wiadomo, czy za 2 tygodnie jaka  konstelacja w Sejmie 
nie obali rz du. Ale je li rzeczywi cie ten gabinet mia by
przed sob  3 lata rz dzenia – tak jak Jaros aw Kaczy ski
ostatnio powiedzia  – to po tym roku przepychanek zapo-
wiada si  dobra perspektywa do prowadzenia skuteczne-
go dialogu. Tworzy to rzeczywi cie szans  na zreali-
zowanie wizji relacji spo eczno-gospodarczych, która 
zdynamizowa aby rozwój, i która dawa aby te  dobr
perspektywiczn  nadziej  na za atwienie istotnych spraw 
zarówno zwi zkowcom jak i pracodawcom. 

Powtórz  jeszcze, e warunkiem, aby umowa spo-
eczna mia a pe ny sens, jest istnienie pa stwa jako trwa-

GłosyZ kraju
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ego podmiotu. Ono nie mo e by  czym , co jest tylko 
popychane ró nymi grami interesów, si  i jest bezw adn
struktur . Pa stwo musi by wiadome swoich celów 
i mie  wizj  rozwoju i pokoju spo ecznego, wtedy mo e
by  gwarantem rzeczywistej umowy spo ecznej. Dlatego 
pro ba do partnerów spo ecznych, aby jeszcze uzbroili 
si  w cierpliwo . Je eli rz d J. Kaczy skiego b dzie po 
kilku kolejnych miesi cach w dalszym ci gu w takiej 
sytuacji, e nie b dzie mia  konkretnej wizji do zapro-
ponowania, to wtedy rzeczywi cie b d  podstawy do 
obra ania si . Wówczas sam b d  sugerowa , aby part-
nerzy spo eczni skoncentrowali si  bardziej na dialogu 
dwustronnym, czyli bez udzia u rz du.

Chc  te  jeszcze mocno podkre li , e ca kowicie
zgadzam si  z panem doktorem Szynak , i  olbrzymie 
do wiadczenie Zachodu mo e nas inspirowa  i u atwi
nam drog  do usprawniania dialogu. Mo emy przy-
spieszy  wprowadzanie dobrych rozwi za , nie musi-
my sami wszystkiego powtarza  i wiczy  wszystkich 
wariantów tam przerabianych. Ale trzeba te  pami ta ,
e Zachód ma zupe nie inne bariery ni  my. Nie wszyst-

kie sprawy spo eczne wynikaj  z takiego czy innego 
uk adu relacji spo eczno-gospodarczych, z takich czy 
innych podatków, uk adów zbiorowych. Otó  nasze 
bariery rozwojowe cz sto wynikaj  ze strukturalnych 
pozosta o ci PRL-u. Tam, gdzie by  komunizm, kraje 
nie tylko nie rozwija y si , ale cz sto cofa y si . Te z e
struktury nie znikn y jeszcze, bo to wymaga czasu. 
Podobnie jest z postkolonializmem. Jego struktury 
trwaj  ca ymi latami. 

A zatem potrzebujemy precyzyjnego diagnozowania 
barier rozwojowych, które stoj  na drodze do zdynami-
zowania rozwoju gospodarczego i spo ecznego, które 
blokuj  kana y awansu dla kompetentnych ludzi. To 
s  rzeczy, którymi umowa powinna si  zaj . Taka 
umowa nie mo e w aden sposób powstawa  ani bez 
rz du, ani z rz dem, który jest zaj ty przepychankami 
i kszta towaniem wi kszo ci, która mu pozwala rz dzi .
Mam nadziej , e koalicja rz dowa jest ju  trwa a, e
w tej chwili po stronie rz du jest stabilny partner, który 
mo e cho by w perspektywie tych 3 lat programowa .
I w ten sposób, mam nadziej , e w ci gu krótkiego 
czasu rz d b dzie potrafi  przedstawi  dojrza  koncep-
cj  tego, o czym pan Szynaka mówi , czyli perspekty-
wiczny model spo eczno-gospodarczy oraz koncepcj
przezwyci enia barier. 

Poza tym, chcia em zwróci  uwag , e taka umowa 
spo eczna powinna w pewien sposób dopuszcza  do 

negocjacji podmioty spoza grona tradycyjnych partne-
rów spo ecznych z Komisji Trójstronnej. Oczywi cie
Komisja Trójstronna niew tpliwie b dzie g ównym 
podmiotem zawieraj cym porozumienie spo eczne. 
Jednak e w debacie nad umow  powinno uczestniczy
szersze spektrum spo eczne, zarówno organizacje oby-
watelskie, nie adnie z angielska nazywane pozarz do-
wymi, jak i samorz dy lokalne, jak i inne podmioty. 
Np. uwa am, e z jakim  wsparciem moralnym móg by
wyst pi  Ko ció , cho  jest rzecz  ryzykown , bo tutaj 
zawsze mo liwe jest pomówienie o wtr canie si  do 
spraw politycznych. Ko ció  z drugiej strony jednak 
jest po to, eby tak e realizowa  pewn  wizj  spo eczn
i swoje nauczanie spo eczne, a nam to nauczanie, 
w mojej ocenie, jest bardzo potrzebne. 

Prof. dr Włodzimierz Pańków, Instytut Filozofii i Soc-
jologii PAN

– Czasami zastanawiam si , czy warto jeszcze 
mówi , bo rozwa anie spraw dialogu u nas, to jest 
jak rzucanie grochem o cian . Ale skoro jeszcze par
osób s ucha, to warto spróbowa . Najpierw chcia -
bym odnie  si  do kwestii mediów. Gdy s ucham ich 
przekazów, to mam wra enie, e ju  nie istniej  repre-
zentanci pracowników. Tymczasem w Polsce 82% pra-
cuj cych s  to ludzie pracuj cy zarobkowo u innych. 
Mamy tylko 18% pracuj cych na w asne konto. Tak to 
pokazuje Eurosonda . A zatem taka du a reprezentacja 
Polaków w zasadzie nie ma swoich przedstawicieli. 
Licz  si  z tym, e koledzy ze zwi zków zawodo-
wych mog  si  obrazi , ale ostatnio Janusz niadek,
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Rz d Jaros awa Kaczy skiego chce spra-

wi , aby pa stwo mog o by  wreszcie real-
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i mie  wizj  rozwoju i pokoju spo ecznego.

Wtedy mo e by  gwarantem rzeczywistej 

umowy spo ecznej. (M. Drozdek)
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szef NSZZ „Solidarno ” na zje dzie powiedzia  co
takiego: Obecnie po o enie polskich pracowników 

i zwi zków zawodowych bardzo przypomina sytuacj

w okresie stanu wojennego. Kszta tuj c dialog trzeba 
bra  pod uwag  powy sz  sytuacj .

Druga moja uwaga tak e dotyczy sytuacji pracowni-
ków. Otó  by em niedawno na obronie pracy doktorskiej 
w Tuluzie po wi conej polskiemu modelowi socjalnemu. 
Autor napisa , e w wielu polskich przedsi biorstwach
utraci o sens poj cie wzajemno ci w dzieleniu si  ryzy-
kiem. A to w a nie powinno charakteryzowa  stosunki 
pracy w normalnych warunkach. Tymczasowo  obec-
nego statusu pracowników okre la warunki ich wyzysku 
i skrajnego, ekstremalnego podporz dkowania.

W roku 2006 mamy ju  ukszta towany pewien 
model naszej gospodarki, który formowa  si  przez 
ostatnie kilkana cie lat, a mo e d u ej, co zosta o ju
dobrze opisane w szeregu bada . Doszli my do tego, 
e dla wielu Polaków nasz model rynku przesta  by

atrakcyjny. Widzimy to po tym, e tak wielu m odych
ludzi zwiewa st d i to nie jest ich widzimisi . W sumie 
mo e okaza  si , e jedynym optymistycznym akcentem 
obecnie b dzie to, e wreszcie ani dialog spo eczny, 
ani zwi zki zawodowe nie b d  potrzebne. Zamiast 
nich wszystko wyreguluj  mechanizmy europejskiego 
rynku, który b dzie wci ga  Polaków do ró nych kra-
jów, gdzie jest zapotrzebowanie na si  robocz . By
mo e to dopiero zmusi naszych pracodawców, eby dali 
tutaj ludziom warunki do ycia i pracy. Pracodawcy, 
chc c nie chc c, w najbli szych 5 latach b d  musieli 
– by  mo e pod presj  w adzy, czego te  oczekuj  od 
niej – da  ludziom tyle, eby ich tutaj zatrzyma . My 
z Azj , Chinami, Indiami nie mo emy konkurowa  pod 
wzgl dem zarobków. W Polsce nie da si  przeszczepi
chi skiego czy indyjskiego modelu. Niech Jan Winiecki 
nawet 100 razy powtarza, e trzeba obni a  koszty pracy, 
to ich ju  wi cej si  nie obni y, bo nie jest to mo liwe.

Ranga pracownika. Chc  te  powiedzie , e, nie-
stety, nie wierz  w tzw. dialog autonomiczny. Tutaj po-
stawiono s uszne pytanie, kto go b dzie egzekwowa .
Mimo wszystko Polsce potrzebny jest dialog z udzia em
silnego rz du, który wywrze presj  na pracodawców do 
pow ci gni cia egoizmu, który zreszt  zaczyna w nich 
godzi . Musimy zrozumie  godno  i rang  pracownika. 
Rok temu na moim seminarium jedna pani pracuj ca
w Niemczech powiedzia a, e pracodawca nie jest tak 
wa ny, jak pracobiorca. Wszyscy na sali, gdzie by o 60 
pracowników, zacz li si mia . Rok pó niej ju  wszyscy 

zaczynaj  my le , e pracownik to te  jest kto  wa ny i nie 
dlatego, e zwi zki zawodowe wzmocni y si , czy dlate-
go, e dialog spo eczny wspaniale rozwija si  i co  tam 
za atwia. Po prostu wreszcie nadszed  okres dzia ania
europejskiego rynku, który pozwala pracownikowi na 
powiedzenie: „Nie zap acicie, cze , idziemy, zamyka-
my interes”. 

Tyle optymistycznego podsumowania tego dialogu. 
Ko cz c powiem, e smutno mi by o na wspomnianej 
wy ej obronie pracy doktorskiej. Tam 6 specjalistów 
francuskich pochyla o si  nad Polsk  i mówi o, gdzie ta 
Polska zasz a. I to, co si  dzieje u nas, nie ma nic wspól-
nego z Europ . Mo e troch  z Ameryk  Pó nocn , ale 
cz ciowo te  z Po udniow . W zasadzie jaki  dziwny 
model wy oni  si , który trudno im tam zakwalifikowa .

Partnerzy społeczni odnieśliby korzyści z glębszego sięgnięcia po 
doświadczenia partnerów europejskich. Ich dorobek jest ogromny 
i należy nie tylko bardzo szybko uczyć się tego wszystkiego oraz 
analizować ich rozwiązania pod kątem przydatności na polskim 
gruncie, ale należy uczynić znacznie więcej: powinniśmy tymi 
sprawami żyć. (E. Szynaka)



Grudzień  2006  Dialog  15

Partnerzy społeczni, chcąc z sukcesem 
zbliżać się do sformułowania umowy społecz-
nej, powinni skoncentrować się nad dwoma 
wymiarami, które mocno zazębiają się. 
Z jednej strony ważnym aspektem ich starań 
powinno być to wszystko, co sprzyja rozwojo-
wi społeczeństwa obywatelskiego, a z drugiej 
strony to, co tworzy sprzyjające otoczenie dla 
inkubowania innowacyjnych przedsięwzięć 
ekonomicznych (transfer wiedzy, przedsiębior-
czość czy systemy publicznego wsparcia). 

T
ak naprawd  powy sze dwa uk ady odnie-
sienia nie s  dwoma odseparowanymi od 
siebie uk adami przestrzennymi, lecz swo-
istym awersem i rewersem tego samego 
rodowiska. Rzecz w tym jednak, e tak

przestrze  rozwoju nie sposób wykreowa  w sposób 
„odgórny”. Powstaje ona w sposób jak gdyby samorzut-
ny. Pisz  „jak gdyby”, bowiem przyk ady zaczerpni te
cho by z Irlandii czy S owenii pokazuj , e nawet przy 
niesprzyjaj cych warunkach wyj ciowych mo na doj
do efektu synergii, czyli do sytuacji dostrojenia si  do 
siebie poszczególnych oddolnych aktywno ci i dzia a .
Te dzia ania mog  na przyk ad przypomina  dobrze 
wytrenowan  gr  zespo ow  realizowan  przez auto-
nomicznych graczy szeroko rozumianego partnerstwa 
spo ecznego i obywatelskiego. Niemcy t  gr  nazywaj
akcj  koncertacyjn  (Konzertierte Aktion).

Jak wiadomo, celem zapowiadanego paktu „Gos-
podarka – Praca – Rodzina – Dialog” jest „wzrost zamo -
no ci ogó u spo ecze stwa oraz zmniejszenie sfery ubó-

Polska osiągnie szybki i stabilny rozwój tylko wówczas, gdy postawi na innowacyjność gospodarki i na rozwój kapitału 
społecznego. W dialogu partnerzy społeczni powinni kompletować praktyczne narzędzia osiągania tych niezwykle trudnych 
celów – pisze Jacek Sroka

Raz jeszcze w sprawie priorytetów 
w umowie spo ecznej

stwa i wykluczenia spo ecznego poprzez szybki i d ugo-
trwa y wzrost gospodarczy”. Ponadto przyj to priorytety: 
1) wzrost nak adów inwestycyjnych, mierzony wzrostem 
udzia u inwestycji w PKB, 2) wzrost udzia u produkcji 
i us ug o wysokiej warto ci dodanej w PKB, wiadcz cy
o innowacyjno ci i modernizacji gospodarki, 3) ograni-
czenie sfery ubóstwa i wykluczenia spo ecznego poprzez 
aktywn  polityk  spo eczn , 4) wzmocnienie rodziny 
poprzez rozwój spo eczno-ekonomiczny, 5) rozwój spo-
ecze stwa obywatelskiego poprzez wspieranie inicjatyw 

obywatelskich.
Powy sze sformu owanie celu paktu oraz jego priory-

tetów pozwalaj  na domy lanie si , e partnerzy spo ecz-
ni opowiadaj  si  za do  oczywist  tez  mówi c  o tym, 
i  Polska w realiach dzisiejszego wiata mo e liczy  na 
szybki, a zarazem stabilny i d ugotrwa y rozwój tylko 
wówczas, gdy postawi si  na dwa równoleg e procesy: 
wzrost innowacyjno ci gospodarki oraz rozwój kapita u
spo ecznego. W dialogu partnerzy spo eczni powinni 
kompletowa  praktyczne narz dzia osi gania tych nie-
zwykle trudnych celów. 

Inwestycje muszą pójść w górę. Sukces tych stara
b dzie zale a  od realizacji wielu czynników. Istotn
kwesti  wydaje si  cho by zwi kszenie nies ychanie
niskiego poziomu inwestycji w kraju. W 2005 roku od-
notowali my wprawdzie wzrost wielko ci inwestycji 
w relacji do PKB, ale wci  wynios y one zaledwie 18,3%. 
Jak wskazuje raport IPiSS1, wci  s  one znacz co ni sze
od poziomu inwestycji w Czechach (27,3%), na S owacji
(25,4%), na W grzech (25,3%) czy na otwie (28,8%) 
oraz Estonii (31,0%). Z drugiej jednak strony nale y
pami ta , e w 2002 r. inwestycje u nas wynosi y zaled-
wie 13,8%. W niedalekiej przysz o ci mo na liczy  na to, 
e cz  wzrostu inwestycji mog aby pochodzi  z wy szej

Z kraju Z kraju Oblicza dialogu
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absorpcji rodków unijnych (ponad 90% udost pnionych
rodków, wobec wykorzystania ich w 25 procentach do 

tej pory). Wydaje si , e sporym osi gni ciem by oby
uzyskanie, np. w roku 2013, poziomu inwestycji, jaki dzi
notuje si  na S owacji czy W grzech. W tym wzgl dzie
pozytywnym bod cem mo e by  cz ciowa liberalizacja 
rynku us ug w Unii Europejskiej, co ma nast pi  w 2012 
roku, a tak e ewentualne wej cie Polski do strefy euro. 
Gdyby jeszcze za o y  przeprowadzenie reformy polityki 
podatkowej, wzorowanej np. na niektórych rozwi zaniach
s owackich, wówczas mo na by mówi  wr cz o szansach 
na skok rozwojowy. Przyniós by on z pewno ci  wyra ny
spadek bezrobocia. To z kolei pozwoli oby na wzmocnie-
nie polskich rodzin, co jest celem paktu.

Działania i zaniechania. O tym, czy scenariusz ten jest 
realny, najprawdopodobniej przekonamy si  w ci gu
najbli szych dwóch lat. Na razie jednak rz d prowadzi 
raczej niespójn  polityk  wobec tych, którzy s  zarówno 
(w rozmaitej skali i w zró nicowanym zakresie) poten-
cjalnymi inwestorami, jak i innowatorami. Do takiego 
wniosku mo na doj , bior c pod uwag  dzia ania i za-
niechania pa stwa cho by w ci gu ostatnich 24 miesi cy. 
Mikro, mali oraz redni przedsi biorcy, bo o nich mowa, 
z jednej strony otrzymali od pa stwa ulg  w op acaniu
sk adek ZUS, z drugiej za  wci  nie maj  prawa do 
urlopu wychowawczego i zasi ku opieku czego.

Od stycznia 2007 roku potencjalnie krzywdz ca mo e
okaza  równie , przynajmniej dla cz ci „prawdziwych” 
samozatrudniaj cych si  mikroprzedsi biorców, zmiana 
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Mo e ich ona pozbawi  mo liwo ci op acania podatku 
liniowego i na o y na nich obowi zek p acenia wy -
szych sk adek ZUS.

Wskazuj  na te utrudnienia dla niektórych firm, ale 
te  nie krytykuj  przes anek czy zasad, którymi kieruje 
si  rz d. Wydaj  si  one w miar  czytelne i w wi kszo ci
chwalebne. Jednak chc  zwróci  uwag , e potencjalni 
innowacyjni przedsi biorcy mog  znale  si  w sytuacji 
„dziecka wylanego z k piel ”. Tymczasem mo na by 
zaryzykowa  twierdzenie, i  pogarszaj ce si  warunki 
funkcjonowania ma ych firm stanowi  jedn  z g ównych
przyczyn pog biaj cej si  niech ci m odego pokolenia 
do prowadzenia w asnej dzia alno ci gospodarczej, 
a niekiedy równie  do wi zania swej zawodowej przy-
sz o ci z pozostawaniem w kraju. 

W podobny sposób mo na stara  si  równie  t uma-
czy  przyczyny obserwowanego kurczenia si  sektora 
M P w prowincjach uznawanych za regiony ekonomicz-
nie dynamiczne i innowacyjne (np. na Dolnym l sku).

Coraz drastyczniejsze staj  si  przy tym wewn trzre-
gionalne ró nice rozwojowe. Wojewódzkie metropolie 
rozwijaj  si  do  szybko, a obszary peryferyjne pozo-
staj  daleko w tyle z olbrzymi  skal  zaniedbania. Na 
niektórych terenach, po o onych np. w pasie sudeckim, 
w zasadzie trudno mówi  o jakiejkolwiek innowacyjno-
ci i rozwoju. Ich struktura gospodarcza przywodzi na 

my l formacje znane z prze omu XIX i XX wieku. 
Na tych „g bokich prowincjach” ze wiec  szuka

inwestorów. Iluzoryczne wydaj  si  tam tak e szanse na 
prowadzenie „aktywnej polityki spo ecznej” z uwagi na 
dost pne rodki. Jest wreszcie rzecz  do  oczywist , e
podobne warunki nie sprzyjaj  rozwojowi spo ecze -
stwa obywatelskiego. Trudno przecie  o oddolne ini-
cjatywy w warunkach takiej mizerii materialnej, bo jej 
skala blokuje aktywno  i dewastuje spo eczne zaufanie. 
Wydaje si , e stosunkowo najbardziej realne szanse 
odmiany tego stanu rzeczy stwarza by rozwój i wzrastaj -
ca rola lokalnych metropolii. To z nich z czasem powinny 
zacz  „promieniowa ” rozmaite inicjatywy spo eczne
i gospodarcze. A terenowe instytucje dialogu spo eczne-
go z WKDS-ami na czele mog yby by  podmiotami 
inicjuj cymi oraz wspieraj cymi dzia ania prorozwojowe.

Transfer wiedzy, innowacji i produktywności. Podkre -
laj c znaczenie innowacyjno ci, o czym mówi pakt, trudno 
nie zwróci  uwagi na kwesti  sterowania transferem wie-
dzy. Celowo u ywam poj cia „sterowania”, gdy  uwa am
za niemo liwe ju  utrzymywanie przez rz d w adczej kon-
troli nad transferem wiedzy2. Otó  rodzima nauka cierpi na 
chroniczne niedofinansowanie. Wydatki na nauk  w Polsce 
znajduj  si  na poziomie znacznie odbiegaj cym od reko-
mendowanego przez UE (3% PKB). W latach 2003–2005 
oscylowa y one wokó  0,5–0,6% PKB. Oznacza to, e
Polska realizuje obecnie stagnacyjny wariant finansowania 
sfery badawczo-rozwojowej. Jeden z takich modeli zaryso-
wa o Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej
w marcu 2004 r. w „Strategii zwi kszenia nak adów na 
dzia alno  badawczo-rozwojow  (B+R) w celu osi gni -
cia za o e  Strategii Lizbo skiej”.

Z kolei realizacja wariantu rozwojowego wyma-
ga aby finansowania R&D w wysoko ci 0,60% PKB 
z bud etu pa stwa oraz 0,90% PKB z pozabud etowych
róde . Warto przy tym podkre li , e nak ady ponoszo-

ne przez bud et w roku bie cym (0,40%) min y si
równie  z za o eniami Narodowego Planu Rozwoju, 
który przewidywa  bud etowe finansowanie nauki na 
poziomie rozwojowym, a wi c 0,60% PKB. 

Pomimo i  rodzime wydatki na nauk  s enuj co
niskie, to jednak radzi sobie ona nadspodziewanie dobrze. 

Z kraju
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Problem jednak tkwi w tym, e we wspó czesnej nauce 
polskiej kapitalizuje si  aktywno  pokolenia, które pomi-
mo przeciwno ci zdecydowa o si  dla niej pracowa  mniej 
wi cej 30 lat temu. M odsze generacje s  w niej natomiast 
zdecydowanie s abiej reprezentowane m.in., dlatego e
ich przedstawiciele nie mieli ju  tej cierpliwo ci, która 
charakteryzowa a ich starszych kolegów.

Zasoby intelektualne. W niedalekiej przysz o ci coraz 
bardziej problematyczny mo e okazywa  si  proces 
przekszta cania zasobów stanowi cych dobro wspólne 
(dorobek intelektualny spo ecze stwa) w zasoby b d ce
intelektualn  w asno ci  (patenty, prawa autorskie itp.), 
co mo e rodzi  pewne napi cia. Prawdopodobie stwo ich 
wyst pienia b dzie male  wówczas, gdy – jak w nieeuro-
pejskich krajach OECD – transfer wiedzy w coraz wi k-
szym zakresie dokonywa  si  b dzie z niepublicznych 
(np. korporacyjnych) jednostek badawczo-rozwojowych 
do sektora przedsi biorstw. Zagadnienia te mog  nato-
miast rodzi  wi cej nieporozumie  wówczas, gdy wiedza 
kreowana b dzie nadal g ównie w publicznych o rodkach
akademickich, skupiaj cych si  na badaniach podstawo-
wych i niezbyt dbaj cych o wdro enia, którymi ewentu-
alnie zajm  si  co sprytniejsi naukowcy-przedsi biorcy
powo uj cy niekiedy do ycia firmy typu start-up.

W przedsi wzi ciach tego typu nie tylko nie nale y
upatrywa  niczego zdro nego, ale nawet powinni my
sobie yczy , aby powstawa o ich zdecydowanie wi cej,
gdy  polska nauka, a za ni  gospodarka cierpi  na brak 
inicjatyw wdro eniowych. Problemy mog  si  natomiast 
pojawia  na etapie podejmowania dzia a  na rzecz opaten-
towania okre lonego innowacyjnego wdro enia. Niech
rodowisk naukowych oraz skomplikowane procedury 

cz sto odstr czaj  (zwykle m odych) badaczy-przed-
si biorców, którzy niejednokrotnie wybieraj  prostsz ,
w ich ocenie, drog , oferuj c sw  inwencj  silnym, mi -
dzynarodowym podmiotom gospodarczym. Nierzadko 
przychodzi im te  realizowa  swe oferty za granic . Za-
tem do transferu polskiej wiedzy oraz zwi zanego z nim 
wzrostu produktywno ci dochodzi, tyle e nie w kraju...

Wyj ciem z sytuacji mo e by  m.in. wspieranie zdro-
wych powi za  pomi dzy nauk  a silnymi, rodzimymi 
podmiotami gospodarczymi. Szans  tak  stwarza idea 
budowania platform technologicznych. W Polsce dzia a
ich wspó cze nie 25, a jednym z g ównych ich zada
ma by  ustanowienie efektywnego partnerstwa publicz-
no-prywatnego dla implementacji strategii wdro e
technologicznych. Oczekuje si  przy tym, e platformy 
odegraj  istotn  rol  w mobilizacji my li badawczej 
o wdro eniowej orientacji, a tak e mobilizacji rodków

finansowych na poziomie krajowym oraz europejskim. 
Poziom tych platform jest zró nicowany. Niew tpliwie
jednak przyk ady funkcjonowania niektórych z nich, 
jak cho by podkarpackiej „Doliny Lotniczej” (Polskiej 
Platformy Technologicznej Lotnictwa), dowodz , e
mog  one stawa  si  niebagatelnymi o rodkami szerzej 
zakrojonych dzia a  prorozwojowych, nawet w regio-
nach uznawanych za ubo sze i zacofane.

Dzia ania na rzecz promocji tego typu przedsi wzi
powinny by  uwzgl dniane jako jeden z istotnych ele-
mentów kontekstu paktu. Mog  one bowiem przyczyni
si  do zahamowania zjawiska odp ywu m odych, uzdol-
nionych i wykszta conych ludzi.

Emigracja – ubóstwo – rodzina. Partnerzy spo eczni po-
winni tak e pochyli  si  nad najwa niejszymi zagad-
nieniami w zakresie problematyki ubóstwa, wyklucze-
nia i polityki rodzinnej, a zw aszcza nad – emigracj
zarobkow .

Polska jest krajem, z którego si  emigruje. Pokazuj
to dane zawarte w Krajowym Programie „Zabezpieczenie 
spo eczne i integracja spo eczna na lata 2006–2008” 
przygotowanym przez MPiPS. Uwzgl dnione tam 
scenariusze migracyjne zak adaj  nawet narastanie fali 
emigracji – z 28 tys. w 2004 roku do 50 tys. w 2005 
roku. Zacznie ona opada  dopiero po roku 2015, a mniej 
wi cej od roku 2021 przyp yw ludno ci do Polski ma 
zacz  dominowa  nad jej odp ywem. Niestety, najpraw-
dopodobniej realizujemy bardziej negatywny scenariusz 
od tego, który kre li si  w ministerialnym Krajowym 
Programie. Zarówno doniesienia niezale nych o rodków
badawczych, jak i informacje prasowe, a tak e odczucia 
spo eczne sugeruj , e Polaków wyje d a z kraju wi -
cej. Coraz cz ciej mówi si , e emigracja zarobkowa 
si gn a ju  liczby oko o 1 miliona osób.

Przyczyny emigracji Polaków staj  si  jasne, gdy spoj-
rzymy na wska nik ubóstwa. W 2003 roku wynosi  17% 
i by  na poziomie redniej w krajach unijnej Pi tnastki.
Ale parytet si y nabywczej osób ubogich w Polsce by  nie-
mal trzykrotnie ni szy od redniej w UE-15. Oznacza to, 
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e w Polsce osoby ubogie osi gaj  zdecydowanie ni szy
standard ycia ni rednio w Europie.

W Polsce inaczej wygl da ubóstwo w obr bie poszcze-
gólnych grup spo eczno-ekonomicznych. Najbardziej 
zagro one ubóstwem by y dzieci i m odzie  w wieku 
do 15 lat – 23% z nich znajdowa o si  poni ej granicy 
dostatku. W ród osób starszych (65 lat i wi cej) cz ciej
biedy do wiadcza y kobiety (7%) ni  m czy ni (4%), 
ale obie te grupy zdecydowanie rzadziej by y dotkni -
te relatywnym ubóstwem ni  inni Europejczycy w tym 
wieku. Emeryci i renci ci s  tak e w stosunkowo najlep-
szej sytuacji w ród osób i rodzin utrzymuj cych si  ze 
róde  niezarobkowych. W ubóstwie znalaz o si  tylko 

7% spo ród nich. Zdecydowanie rzadziej byli zagro eni
ubóstwem pracownicy, ani eli osoby pracuj ce na w asny
rachunek. Warto ci wska ników ubóstwa wynios y w obu 
przypadkach odpowiednio 8% i 21%, co wynika przede 
wszystkim z du ego udzia u rolników w grupie pracuj -
cych na w asny rachunek.

Bezrobotni oraz cz onkowie rodzin wielodzietnych 
byli w najbardziej dramatycznej sytuacji. W 2003 roku 
ubóstwo dotkn o 38% bezrobotnych. W roku 2005 do-
tyczy o ono 10,4% rodzin z dwojgiem dzieci, 22% – 
z trojgiem oraz 43,5% maj cych czworo i wi cej potom-
ków3. Przy czym, w latach 2000–2005, a  39% ma e stw
maj cych troje i wi cej dzieci trwale pozostawa o w sferze 
ubóstwa4. Warto równie  zauwa y , e g ówn  przyczyn
ubóstwa rodzin by  brak dochodów z pracy spowodowany 
bierno ci  zawodow  lub bezrobociem rodziców.

Krajowy Program uznaje, e zubo enie Polaków to 
wynik g ównie trudno ci, jakich do wiadczaj  oni na 
rynku pracy. W przypadku ludzi m odych przed skut-
kami bezrobocia w coraz mniejszym stopniu chroni ich 
zdobyte wykszta cenie. Problemem jest nie tylko brak 
do wiadczenia zawodowego, ale równie  niedostosowa-
nie ich kwalifikacji zawodowych do zapotrzebowania na 
rynku pracy5. Problem ten jest barier  dla wzrostu zatrud-
nienia m odzie y, a tak e wzmaga w efekcie emigracj
zarobkow . Konsekwenkcj  jest tak e niedostosowanie 
kszta cenia do potrzeb innowacyjnych przedsi biorstw, 
których przedstawiciele coraz cz ciej wspominaj  o 
trudno ciach zwi zanych ze znalezieniem na rynku 
fachowców, zw aszcza z dziedzin technicznych, którzy 
byliby wykszta ceni w sposób umo liwiaj cy im profe-
sjonalne, a zarazem twórcze i odpowiedzialne dzia anie w 
miejscu pracy. Problem ten jest tym istotniejszy, e ma ym
innowacyjnym firmom zale y nie tylko na tradycyjnym 
zatrudnieniu lojalnego pracownika, ale cz sto równie  na 
odnalezieniu oraz praktycznym przysposobieniu odpo-
wiedzialnego partnera w prowadzonym biznesie.

„Pracujący ubodzy”. Poza powy szym w tkiem, uwadze 
partnerów spo ecznych nie powinien umkn  problem 
„pracuj cych ubogich”, czyli osób, które wprawdzie maj
zatrudnienie, ale otrzymuj  niskie dochody i w konse-
kwencji zagro one s  ubóstwem i wykluczeniem spo ecz-
nym6. ród em ich sytuacji s : s abe wykszta cenie, niski 
poziom p acy minimalnej w Polsce oraz pobieranie wyna-
grodze  poni ej po owy wynagrodzenia przeci tnego.
W taki w a nie sposób wynagradzanych jest 17,4% ogó u
zatrudnionych. Powy szy problem pog bia zjawisko nie-
terminowego wyp acania wynagrodze  lub ich niewyp a-
cania w ogóle – w cz ci lub w ca o ci.

Wypada te  zauwa y , e przynajmniej cz  pracuj -
cych ubogich zawdzi cza swoje fatalne po o enie, temu, 
i  inwestorzy zagraniczni dostawali b dne informacje 
o kosztach pracy. Otó  informowano ich, e s  one bardzo 
niskie, co wytworzy o ca  mitologi  wokó  niskich kosz-
tów pracy. Za symptomatyczny mo na uzna  przyk ad
fabryki LG Philips, któr  wybudowano niedawno pod 
Wroc awiem. Okaza o si , e firma ma powa ne k opoty
z zatrudnieniem fachowców ró nych dziedzin. Powo-
dem nie jest to, e ich na rynku brakuje, ale g ównie
mizerne oferty wynagrodze . Koncern najwyra niej 
inwestowa  z nadziej  zatrudniania in ynierów za mie-
si czne stawki znacznie ni sze od tygodniowych stawek 
w Europie Zachodniej.

Mit niskich kosztów pracy nale y niezw ocznie porzu-
ci , gdy  zacz  on dzia a  w sposób kontrproduktywny 
na polsk  gospodark . Mity jednak, jak wiadomo, trudno 
wykorzenia , a zw aszcza gdy nie posiada si  wystarcza-
j co atrakcyjnej i do  „niecodziennej” propozycji alterna-
tywnej. Ale warto spróbowa  wyprze  mit, u ywaj c reto-
ryk  – podbudowan  merytorycznie – podkre laj c  fakt 
posiadania przez Polsk  innowacyjnych zasobów pracy 
w naszych regionach. Mam na my li przede wszystkim 
osoby zdolne, stosunkowo dobrze wykszta cone, m ode,
ponadprzeci tnie kreatywne. Wierz , e gotowe s  one 
w sposób rzetelny pracowa  w zamian za przyzwoite 
warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.

Funkcje publiczne do naprawy. Kolejny w tek, nie mniej 
z o ony i wa ny od poruszonych wcze niej, stanowi 
problematyka relacji pomi dzy aktywn  polityk  spo-
eczn , spo ecze stwem obywatelskim oraz tzw. ekono-

mi  spo eczn .
W wielu opracowaniach, tak e rz dowych7, wska-

zuje si  na ograniczon  skuteczno  funkcjonowania 
publicznych s u b spo ecznych oraz brak ich koordyna-
cji instytucjonalnej w wymiarze pionowym i poziomym 
w takich obszarach, jak: rynek pracy, pomoc spo eczna
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czy wsparcie niepe nosprawnych. T  sytuacj  mo na
odmieni , zwi kszaj c zatrudnienie w s u bach socjal-
nych, a tak e ujednoliceniem kszta cenia oraz podnie-
sieniem standardów kwalifikacyjnych pracowników 
socjalnych. Pocieszaj ce mog  by  zapowiedzi rz du,
i  niebawem zajmie si  m.in. utworzeniem zintegro-
wanego systemu kszta cenia pracowników socjalnych. 
Gdyby partnerzy spo eczni, a wi c strony paktu, odnie-
li si  do tej kwestii, to istotnie wzmocniliby te inten-

cje. Ponadto specjalnym monitoringiem powinni obj
rz dow  zapowied  skoordynowania dzia a  instytucji 
rynku pracy i pomocy spo ecznej. Zadanie jawi si  jako 
wa ne równie  z uwagi na fakt, e regulacja o insty-
tucjach rynku pracy zawiera istotne rozstrzygni cia
dotycz ce instytucji partycypacyjnych w postaci rad 
zatrudnienia, które jak dot d raczej nie spe ni y pok a-
danych w nich nadziei.

Trudno zreszt  mie  pewno , czy powy sze instytucje 
kiedykolwiek b d  w stanie spe ni  wspomniane nadzie-
je. Optymizmem nie napawaj  bowiem wyniki bada
obrazuj ce stan spo ecze stwa obywatelskiego w Polsce. 
Szczególnie niepokoj ce s  wska niki dotycz ce dwóch 
najwa niejszych kryteriów: uogólnionego zaufania spo-
ecznego oraz liczby organizacji trzeciego sektora. W przy-

padku obu wska ników Polska zajmuje ostatnie miejsce 
w badaniach European Social Survey8. Warto jednak za-
razem dostrzec, e dla ponad 30% badanych wa nym
celem jest wzrost mo liwo ci wp ywania na decyzje w adz.

Nie atwe jest praktykowanie aktywno ci obywatel-
skiej w warunkach braku zaufania i niskich motywacji 
do „bezinteresownego” dzia ania, a s  to przecie  warun-
ki, które cz sto towarzysz  funkcjonowaniu instytucji 
dialogu spo ecznego i obywatelskiego. Pozostaje mie
nadziej , e coraz wi kszy baga  do wiadcze , które 
poszczególni aktorzy wynosz  z dialogu, przyczyni 
si  do wzmocnienia sieci spajaj cych funkcjonowanie 
wspólnot obywatelskich i b dzie prowadzi  do pomna-
ania kapita u spo ecznego.

Ekonomia społeczna. Chc c o ywi  dzia alno  spo ecz-
n , warto odwo a  si  do rozwi za  z kr gu tzw. ekono-
mii spo ecznej, o których ostatnio coraz g o niej. Dzi ki
sektorowi tej ekonomii powstaje mo liwo  integracji 
spo ecznej osób wykluczonych z rynku pracy. Upatruje 
si  w nich równie  element zwi kszania udzia u oby-
wateli w kreowaniu lokalnej polityki spo ecznej. Za 
szczególnie cenne nale y uzna  przedsi wzi cia, które 
wspieraj  zatrudnienie lub aktywizacj  osób bezrobot-
nych i niepe nosprawnych, za po rednictwem cho by
centrów integracji spo ecznej, spó dzielni socjalnych, 

zak adów aktywno ci zawodowej, warsztatów terapii 
zaj ciowej. Wa n  rol  odgrywaj  w tych dzia aniach
organizacje pozarz dowe.

Warto pami ta , e MPiPS zapowiedzia o powo a-
nie cia a konsultacyjnego w postaci sta ej platformy 
wspó pracy w adz publicznych i sektora obywatel-
skiego na rzecz rozwoju ekonomii spo ecznej. Ma 
ona stanowi  kontynuacj  i przed u enie dzia alno-
ci podobnych instytucji funkcjonuj cych w ramach 

inicjatywy wspólnotowej EQUAL. Rz d zapowiada
równie  budow  systemu doradztwa i informacji, pro-
mocji oraz edukacji, a tak e okre lenia zasad dost -
pu do kapita u i pomocy publicznej dla podmiotów 
ekonomii spo ecznej. Takie by y zapisy i zapowiedzi 
zawarte w dokumencie sformu owanym we wrze-
niu 2006 roku przez niezale n  Sta  Konferencj

Ekonomii Spo ecznej „Podstawowe postulaty Sta ej
Konferencji Ekonomii Spo ecznej dotycz ce miejsca 
ekonomii spo ecznej w programach operacyjnych na 
lata 2007–2013”. 

Partnerzy spo eczni powinni by ywotnie zainte-
resowani realizacj  wspomnianych zapowiedzi w za-
kresie ekonomii spo ecznej, zw aszcza je li pami taj
priorytet trzeci oraz pi ty umowy spo ecznej (tj. aktyw-
na polityka spo eczna oraz wspieranie inicjatyw oby-
watelskich). By oby jeszcze lepiej, gdyby wsparli trzeci 
sektor, zadaj c sobie trud monitorowania implemen-
tacji Programu Operacyjnego Spo ecze stwo Oby-
watelskie, który ma s u y  realizacji odpowiednich 
za o e  Narodowego Planu Rozwoju w latach 2007–
–2013. W tym celu nie od rzeczy by aby wspó pra-
ca z radami po ytku publicznego funkcjonuj cymi
na ró nych pi trach rodzimej odmiany demokracji 
deliberacyjnej.
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Andrzej Bączkowski, Bączuś, jak mówili 
o nim przyjaciele, był człowiekiem dialogu 
społecznego i pozostaje jego symbolem. 
To jego starania przyczyniły się do zainicjowa-
nia w Polsce dialogu trzech partnerów: rządu, 
związków zawodowych i pracodawców. 
Z Trójstronnej Komisji uczynił ważną instytucję 
życia publicznego, a z negocjacji – sztukę. 

Z
jego inicjatywy i wed ug jego projektu 
utworzono Centrum Partnerstwa Spo-
ecznego „Dialog” w Warszawie. – By

budowniczym polskiej trójstronnej komisji 

dialogu: pracodawcy – rz d – zwi zkow-

cy, bardzo skutecznie dzia a  we wszystkich konfliktach

– mówi  o nim Jacek Kuro .
Nie ma go w ród nas od dziesi ciu lat, zmar  nagle 

7 listopada 1996 r. w wieku zaledwie 41 lat. Ale to, co 
stworzy  czy wspó tworzy : Pakt o przedsi biorstwie
pa stwowym (jedyna umowa spo eczna podpisana 
w Polsce po 1989 r.), „Trójstronna”, negocjacyjny system 
kszta towania wynagrodze , znowelizowany Kodeks 
pracy, nowe zasady reformy emerytalnej, to wszystko 
wci  funkcjonuje w spo ecznym krwioobiegu i w mniej 
lub bardziej zmienionej formie s u y ludziom.

Urodzi  si  8 pa dziernika 1955 r. w ukowie, 
w Siedleckiem. Uko czy  studia prawnicze na UMCS 
w Lublinie, gdzie od 1978 do 1988 r. by  asystentem 
w Zak adzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Admini-
stracji, zajmowa  si  w teorii problematyk , któr  pó niej
uprawia  w praktyce. Uzyska  te , w 1989 r., uprawnienia 
radcy prawnego. Od 1980 r. aktywnie dzia a  w „So-
lidarno ci”, wspó uczestniczy  w organizowaniu zwi zku

10-lecie śmierci Andrzeja Bączkowskiego, człowieka, który nadawał dynamikę dialogowi społecznemu na początku lat 90. 
Zmarł nagle 7 listopada 1996 r. w wieku zaledwie 41 lat. Ale pozostało to, co stworzył czy współtworzył: Pakt o przedsiębior-
stwie państwowym (jedyna umowa społeczna podpisana w Polsce po 1989 r.), czy „Trójstronna” – pisze Irena Dryll

Andrzej B czkowski:
Cz owiek dialogu i porozumienia

w UMCS, zosta  ekspertem prawnym i doradc  Zarz du
„S” Regionu rodkowo-Wschodniego w Lublinie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, jako cz onek
komitetu strajkowego, uczestniczy  w strajku w Wytwór-
ni Sprz tu Komunikacyjnego w widniku. Strajk zos-
ta  spacyfikowany, jemu uda o si  uciec. Wszed  w sk ad
Regionalnego Komitetu Strajkowego, by  g ównym 
organizatorem kolporta u wydawnictw podziemnych. 

Andrzej Bączkowski: z jego inicjatywy powstało Centrum Partner-
stwa Społecznego „Dialog”
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Internowany (od 1 maja do 15 pa dziernika 1982 r.) 
siedzia  w Zak adzie Karnym w Lublinie i w obozie 
w Kwidzynie. Tu za udzia  internowanych w akcji pro-
testacyjnej zosta  wraz z kolegami brutalnie pobity przez 
funkcjonariuszy wi ziennych. – Robili nam „ cie k  zdro-

wia” na korytarzu. Wyci gali po kolei z celi i kazali biec 

pod pa ami. Rozbijali butelki z past  Buwi, trzeba by o

biec po pa cie i rozbitym szkle. A wieczorem poni aj ce

rewizje osobiste. Wtedy zacz li g odówk , B czkowski
g odowa  dziesi  dni.

Dlatego najbole niej prze ywa  strajki g odowe, 
które mia y miejsce, gdy on by  rz dowym negocjato-
rem. Wówczas, gdy nie s  brutalnie i przemoc amane
prawa cz owieka, ta forma jest niedopuszczalna – uwa-
a . Negocjacje i porozumienia zawierane z pistoletem 

g odowym przy skroni, najcz ciej s  niewykonalne 
i chore, szybko przeradzaj  si  w kolejny konflikt. Robi
wszystko, aby nie dochodzi o do tak dramatycznej eska-
lacji protestów.

Po zwolnieniu z internowania wróci  do swojego 
Zak adu Prawa Pracy na UMCS, uwa anego za „roz-
sadnik opozycji”. Pomaga  ludziom wyrzuconym z pra-
cy – pisa  pozwy do s du i najcz ciej udawa o mu si
ludzi wybroni . Razem z prof. Tadeuszem Zieli skim,
pó niejszym rzecznikiem praw obywatelskich i Lechem 
Kaczy skim, pó niejszym szefem NIK i prezydentem 
Polski, opracowywa  materia y dotycz ce prawa pracy 
i praw pracowniczych. Raporty w tej sprawie otrzy-
mywa  Lech Wa sa. Przed obradami Okr g ego Sto u
przygotowywa  materia y dla stolika zwi zkowego 
– wspomina Stanis aw W glarz, w latach 90. szef „S” 
Regionu rodkowo-Wschodniego.

Od wiosny 1989 r. by  wspó twórc  legalnych struk-
tur NSZZ „S”: utworzy  i prowadzi  biuro prawne „S”, a 
potem biuro konsultacyjno-negocjacyjne, które rozwi -
zywa o problemy pracownicze i prowadzi o negocjacje z 
pracodawcami. Zanim przyznano zwi zkowi lokal, dys-
kusje i prace organizacyjne toczy y si  u B czkowskich.

Mówi Gra yna B czkowska: – Mieszkali my wtedy 

w 26 metrach kwadratowych kawalerce, azienka razem 

z WC. Tam zrobi am gabinet m a: przenosi am tele-

fon, tam ich zamyka am, bo nasz kilkumiesi czny synek 

musia  spa , a telefony si  urywa y. Gniazdko by o tak 

umieszczone, aby rozmawiaj c mo na by o sobie przy-

si  na tym urz dzeniu.
Opracowania prawne lubelskiego biura, którego 

Wa sa – podobno – zazdro ci  W glarzowi, by y tak 

dobre, e cz sto stawa y si  oficjalnym stanowiskiem 
ca ego zwi zku. I zapewne prawnicze talenty przes dzi-
y o tym, e ówczesny minister pracy Micha  Boni ci g-

n  B czkowskiego – rekomendowanego przez W gla-
rza do pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, 
najpierw na stanowisko dyrektora generalnego. W lipcu 

1991 r. A. B czkowski zosta  podsekretarzem sta-

nu, a w pi  lat pó niej, 7 lutego 1996 r. – ministrem 

pracy. Pracowa  w sze ciu kolejnych rz dach ró nych
barw i zajmowa  si  najtrudniejszymi sprawami. W ró -
nych rz dach zawsze robi  to samo, uznano jego facho-
wo . – Dzi ki rozwi zywaniu przez niego konfliktów 

i negocjacjom nasz zwi zek par  do przodu – ocenia 
W glarz. B czkowski zawiesi  swoje cz onkostwo 
w „S”, uwa a  si  odt d za apolitycznego urz dnika
pa stwowego, cz owieka s u by publicznej. Na krótko 
przed nominacj  na szefa resortu pracy Klub 500 zrze-
szaj cy pracodawców i banki oraz redakcja „Nowego 

ycia Gospodarczego” przyzna y mu tytu  najlepszego 
urz dnika pa stwowego 1995 r.

W rozmowie, jak  przed laty przeprowadzi am z nim, 
mówi , e nie mo na by  dzia aczem zwi zkowym
w randze wiceministra, e traktuje równo wszystkich 
partnerów i adnego nie wyró nia. – By bym z ym urz d-

nikiem pa stwowym, gdybym po przej ciu do minister-

stwa nierówno traktowa  najwi ksze polskie organizacje 

zwi zkowe. I nie zmieniaj c perspektywy ze zwi zkowej

na pa stwow , próbowa  np. realizowa  g ównie postu-

laty NSZZ „S”.

Pakt o przedsiębiorstwie państwowym. Sprawdzianem
równego dystansu do wszystkich partnerów by y
trudne negocjacje nad Paktem o przedsi biorstwie 
pa stwowym w trakcie przekszta cania (Pakt o p. p.). 
B czkowski mia  wesprze  Jacka Kuronia, który w po-
owie 1992 r. wyst pi  z tak  inicjatyw  i traktowa

pakt jako prób  naprawy b dów pope nionych na star-
cie transformacji. Ju  wówczas ostro ocenia  to, co si
sta o, mówi c, e przez ostatnie trzy lata prowadzono 
polityk  „nad lud mi” i „poza lud mi”. I to si  teraz 
m ci. Jej ilustracj  by  tzw. Plan Balcerowicza, przy 
jego wdra aniu dosz o – w a nie w tym okresie – do 
kumulacji oporu i konfliktów spo ecznych, nasila y
si  akcje protestacyjne i strajki, których organizatorem 
by a tak e coraz cz ciej „S”. Zwi zek wzywa  do 
walki przeciwko w asnemu rz dowi, zarzucaj c mu, e
zdradzi  „idea y Sierpnia 1980 roku”.

Oblicza dialogu
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(…) Balcerowicz nie zdo a , a nawet nie próbowa

osi gn  zgody w podstawowych kwestiach ekono-

micznych i spo ecznych z podstawowymi grupami 

pracowniczymi. Zamiast dialogu spo ecznego propo-

nowa  arbitralnie przygotowane dekrety do natychmia-

stowego wykonania. Musia o to rodzi  sprzeciw. Brak 

dialogu skutkowa  dosy  powszechn  utrat  zaufania 

do polityków. Stopniowo gas a gotowo  obywateli do 

wspó dzia ania – uwa aj  niektórzy historycy, nawet ci 
usprawiedliwiaj cy takie dzia ania wy sz  ekonomiczn
konieczno ci *.

Pakt o p. p. by  reakcj  na strategi  transformacji 
odrzucaj c  dialog i negocjacje. B czkowski uwa a ,
e ówczesne strajki i protesty wiadcz  o nasilaniu si

zasadniczego sporu o kierunek polskich reform gospo-
darczych i spo ecznych. Mówi  wówczas, e g boko
procesu transformacji ustroju gospodarczego narusza 
bole nie dotychczasowy status grup spo eczno-zawo-
dowych, trudno wi c w takiej sytuacji oczekiwa ycz-
liwej neutralno ci zwi zków zawodowych. – Podsta-

wow  kwesti  jest jednak to, w jakich formach, z kim 

i o czym b dzie prowadzony w Polsce dialog spo eczny.
Deklarowa , e z o ona przez rz d oferta paktu jest pro-
pozycj  wynegocjowania ze zwi zkami i organizacjami 
pracodawców rozwi za  dotycz cych podstawowych 
problemów przedsi biorstw i kraju. Zapewnia y one 
pe ne w czenie za óg w proces wyboru w asnej drogi 
przekszta ce  w asno ciowych przedsi biorstw i wspó -
decydowanie o ich losie.

Projekty regulacji prawnych dotyczy y ponadto 
kszta towania wysoko ci wynagrodze , negocjacyjnego 
ustalania warunków pracy, gwarancji roszcze  pracow-
niczych.

Pakt mia  wielu przeciwników, zw aszcza w ród
libera ów, którzy uwa ali, e to koniec reform gospodar-
czych, znajd  si  one bowiem w r kach zwi zkowców
i czeka nas „zwi zkokracja”. Negocjacje by y trudne 
tak e z czysto organizacyjnych wzgl dów: nie uda o
si  posadzi  wszystkich zwi zkowców przy wspólnym 
stole. Negocjowa o pakt 9 central zwi zkowych, ale „S” 
w poczuciu swojej misji jako g ównego gwaranta odno-
wy kraju, dystansowa a si  od pozosta ych i za da a
osobnej sali. Premier Suchocka, otwieraj c negocjacje, 
wyg osi a wi c dwa identyczne przemówienia, a mini-
strowie – z B czkowskim, który przewodniczy  stronie 
rz dowej, oraz z pracodawcami biegali od jednego do 
drugiego zespo u negocjacyjnego. 

B czkowski z nieod cznym papierosem w ustach 
wykaza  maksimum profesjonalizmu i wi tej cierpliwo-
ci, t umacz c t  sam  kwesti  na ró ne sposoby w ró -

nych gremiach – najpierw partnerom spo ecznym, potem 
dziennikarzom, jeszcze potem pos om itd.

Po 130 godzinach wyczerpuj cych, tak e nocnych 
rozmów, pakt podpisano 22 lutego 1993 r. najpierw 
z „S”, a po godzinie z pozosta ymi zwi zkami. – 
Zawarli my wiele kompromisów z korzy ci  dla upraw-

nie  pracowniczych, co nie znaczy, e nie by o ust pstw

na rzecz pracodawców – podsumowa . – Najwi kszym

efektem paktu b dzie powo anie Trójstronnej Komisji 

ds. Spo eczno-Gospodarczych – przewidywa  B cz-
kowski. I mia  racj .

Pakt wynegocjowany zosta , gdy funkcj  ministra pe -
ni  Jacek Kuro . – Cho  mówili my „pakt Kuronia”, tak 

naprawd  wynegocjowa  go B czkowski – powiedzia a
mediom po jego mierci Ewa Lewicka, wówczas pracow-
niczka mazowieckiej „Solidarno ci”: – Jacek to wymy li ,

a Andrzej realizowa  razem z nim – wspomina Gra yna
B czkowska.

Pakt by  z jednej strony prób  instytucjonalizacji 
konfliktów spo ecznych i wbudowania mechanizmu 
dialogu i negocjacji w procesy gospodarcze, z dru-
giej tarcz  ochronn  dla przyspieszonej prywatyzacji, 
o której ju  wówczas niektórzy mówili „z odziejska”.
Tylko w ci gu pó rocza 1993 r. mia a ona obj  ponad 
sze  tysi cy przedsi biorstw – nie licz c PGR-ów. 
W zamian za darmowe akcje i mo liwo  ich dodatko-
wego zakupu po preferencyjnych cenach oraz wprowa-
dzenie pracowniczego leasingu, a tak e za udzia  pra-
cowników w radach nadzorczych – rz d zyska  szanse 
na spo eczne przyzwolenie dla tej ogromnie trudnej 
operacji. Jak zosta y one wykorzystane, to problem sam 
w sobie, do odr bnej publikacji. 

Pakt o przedsi biorstwie pa stwowym by  i jest od-
czytywany bardzo ró nie – uwa a prof. Juliusz Gardawski 
z SGH w Warszawie. Z politologicznego punktu widzenia 
mo na go interpretowa  jako form  kooptacji rodowisk
pracowniczych, ch  zdobycia ich lojalno ci. Z punktu 
widzenia transformacji ekonomicznej – jako narz dzie
u atwiaj ce prowadzenie procesu prywatyzacji, zwi k-
szaj ce zakres spo ecznego poparcia dla zmian w asno-
ciowych. Polityka spo eczna dostrze e w nim zespó

* Chwalba Andrzej, III Rzeczpospolita, Raport specjalny, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2005 r. 
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norm prawnych porz dkuj cych spo eczny ustrój przed-
si biorstwa, zwi kszaj cy rol  „czynnika ludzkiego” 
w funkcjonowaniu firm. 

„TRÓJSTRONNA”. Rang  paktu niew tpliwie podnosi 
zapis o powo aniu Trójstronnej Komisji. W my l „pak-
towych za o e ” mia a ona ocenia  kierunki i realizacj
polityki gospodarczej i spo ecznej, ledzi  kszta towanie
si  zasadniczych proporcji makroekonomicznych. Jak 
wyja ni  B czkowski, „Trójstronna” b dzie proponowa
proporcje podzia u rodków na konsumpcj  i akumula-
cj , a tak e proporcje podzia u wewn trz struktury kon-
sumpcji, czyli na wiadczenia spo eczne, p ace, dochody 
rolników itp. Obowi zywa aby zasada, e tempo wzrostu 
konsumpcji ma stanowi  po ow  tempa wzrostu PKB. 
Komisja z ró nych wzgl dów niezbyt cz sto wykorzy-
stywa a w praktyce ten cenny zapis. 

„Trójstronna” rodzi a si  przez blisko rok od podpi-
sania paktu, a jej powstanie A. B czkowski uwa a  za 
efekt mudnej i pe nej pokory wobec rzeczywisto ci
pracy grupy osób oraz za swoje najwi ksze osi gni cie.
Powo ano j  15 lutego 1994 r. uchwa  Rady Ministrów, 
a dzi ki zastosowaniu „kryterium historycznego” – jak to 
okre la prof. Gardawski, jej cz onkami stali si  wszyscy 
sygnatariusze Paktu o p. p. Przewodnicz cym zosta
A. B czkowski. I cho  Komisja przez nast pne siedem lat 
nie mia a umocowania ustawowego (ustaw  o TK uchwa-
lono dopiero w lipcu 2001 r.) liczono si  z jej opiniami 
i stanowiskiem w danej sprawie. A jej g os, zw aszcza za 
ycia B czkowskiego, dzi ki jego osobowo ci i negocja-

cyjnym talentom, by  s yszany. Tak e w Sejmie. 

W Sejmie. W trzy miesi ce po powstaniu „Trójstronnej” 
na posiedzeniu Sejmu (13 maja 1994 r.) podczas debaty 
nad informacj  rz du o sytuacji strajkowej, B czkowski
informowa  Wysok  Izb  (…) o podejmowanych dzia-

aniach, które zmierzaj  do budowy w Polsce podwalin 

nowoczesnego systemu dialogu spo ecznego. Powiedzia ,
e Komisja to dziecko Paktu o p. p. i praktycznie naj-

wa niejsza, podstawowa instytucja przewidziana w tym 
pakcie do systemowego rozwi zywania sporów tak, by 
nie przeradza y si  one natychmiast w konflikty spo ecz-
ne – których efektem s  strajki. 

W jego sejmowej wypowiedzi znalaz a si  bardzo 
wa na informacja: w szczytowym okresie rozwoju 
konfliktów „Trójstronna” przej a problemy i postulaty 
ogólnokrajowej „S” oraz zg aszane przez OPZZ i uczy-
ni a z nich – podkre li  – katalog swoich prac na najbli -

sze tygodnie i miesi ce. – Ju  za kilka dni – deklarowa
– w poniedzia ek i wtorek b dziemy negocjowa  w spra-

wie tempa wzrostu cen no ników energii, zasad kszta -

towania rodków na wynagrodzenia w sferze bud eto-

wej, a przede wszystkim b dziemy uzgadnia  swoje sta-

nowisko w przedmiocie zmian dokonanych w ustawie 

prywatyzacyjnej (co wzbudzi o protesty – przyp. ID) oraz

o zapewnieniu bezpiecze stwa socjalnego osób o naj-

ni szych dochodach. S dz c z do wiadcze  innych kra-

jów o gospodarce rynkowej, w których dzia aj  podobne 

instytucje, praca w Trójstronnej Komisji mo e – tak e

jako mechanizm sta ego dialogu – da  rz dowi szans  na 

uzyskanie szerszego przyzwolenia spo ecznego dla prowa-

dzonych i planowanych reform.
Komisja Trójstronna i zasada trójstronno ci sprawdzi a

si  nie tylko w roz adowywaniu konfliktów – liczba straj-
ków i protestów po pewnym czasie zmala a, ale przede 
wszystkim przy konstruowaniu dwóch ustaw: o negocja-
cyjnym systemie kszta towania przeci tnych wynagrodze
w podmiotach gospodarczych i w sferze bud etowej, obie 
wesz y w ycie 1 stycznia 1995 r. W pierwszym roku ich 
funkcjonowania wzrost p ac w zasadzie nie przekroczy
ustalonych w Komisji wska ników.

Filozofia konsensusu. Wszelkie wi ce ustalenia 
w „Trójstronnej” – przypomn  – musz  zapa  jedno-
g o nie, nie jest wi c mo liwe wypracowanie stano-
wiska Komisji w drodze innej ni  konsensus. Fakt, i
uda o si  ustali  w TK, w a nie w drodze konsensusu 
wska niki poziomu (przyrostu) p ac zarówno dla przed-
si biorstw, jak i w sferze bud etowej, A. B czkowski,
z którym wówczas rozmawia am, uwa a  za du y suk-
ces. Podobnego zdania by o wielu ekonomistów. – By

to dowód na to – mówi  – e w polskiej rzeczywisto ci

mo liwe jest negocjacyjne – z udzia em rz du i partne-

rów spo ecznych – kszta towanie poziomu p ac, a nie

– jak uprzednio – jednostronne wyznaczanie tego pozio-

mu przez w adz  pa stwow . Na ówczesnym etapie 
transformacji, w po owie lat 90. negocjacyjny system 
kszta towania wynagrodze  – w skali ca ej gospodarki 
– okaza  si  przydatny. Cho  niektóre firmy wska nik
przekroczy y, „Trójstronna” i partnerzy spo eczni pod 
wodz  B czkowskiego lepiej ni  znienawidzony „po-
piwek” utrzymali p ace w cuglach.

Jednak zanim si  dogadali, zanim zapanowa  duch 
konsensusu, przepychanki, cz sto bardzo ostre, trwa-
y godzinami. Tak np. w sierpniu 1995 r. Trójstronna 

Komisja przez 13 godzin negocjowa a trzeci  podwy -

Oblicza dialogu
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k dla bud etówki. Najpierw na propozycj  rz du nie 
godzili si  wszyscy zwi zkowcy, potem „S” ust pi a,
wycofa o si  OPZZ. W ko cu, oko o pó nocy, dosz o
do podpisania porozumienia. Jak wygl da y takie typo-
we negocjacje?

Gra yna B czkowska wspomina: – Kiedy , pami tam

to do dzi , wpad am do ministerstwa, do jego sekreta-

riatu, mia am jak  bardzo piln  rzecz do za atwienia

w banku, potrzebna mi by a obecno  m a. Pani Monika, 

jego sekretarka powiedzia a, e m a nie ma – prowadzi 

negocjacje p acowe. – Jest mi tak potrzebny, cho  na 

10 minut – mówi . – To niech pani sama zobaczy – sekre-

tarka uchyla drzwi, patrz  na sal  obrad.
Na sali by o ze sto osób, okna otwarte, gor co. I tak jak 

w ulu: jeden to, drugi to, emocje pod sufit, ró ne s owa,

bardziej i mniej cenzuralne. Za sto em prezydialnym sie-

dzi mój Andrzejek, g ow  ma podpart , taki zmartwiony. 

My l , Bo e, oni mi go tam rozjad  po prostu. Tylu ludzi, 

sala nabita, a ten biedny Andrzej ca kiem wypompowany 

i jaki  bezradny. Co to b dzie? On siedzia  i s ucha , a w 

tym ulu wrza o i wrza o. – Bo e, to si  nie sko czy? Ile  to 

oni b d  gada  jeden przez drugiego – pytam sekretarki.
I w pewnym momencie patrz , wsta  Andrzej i zacz

mówi . Jak zacz  to to bzzz, trwa o. Ale po krótkiej chwi-

li, cichusie ko, much  mo na by o us ysze .

– No, my l  sobie, B czu , ale  ty jeste  facet! Wielkie 

ch opy, dobrze zbudowane, niektórzy brzuchaci, a on przy 

nich taki drobniutki, chudzina. I oni go s uchaj , jak dzieci 

w klasie, Niesamowite! Pomy la am, ty g upia, przycho-

dzisz z jak  domow  spraw , g ow  zawracasz. Posz am

do banku, poprosi am, czy m  móg by przyj  tu  przed 

zamkni ciem, panie posz y mi na r k  i uda o si  za atwi

spraw . On te  wróci  zadowolony, jest porozumienie 

– powiedzia . Ale dzi  ju  nie pami tam czego dotyczy o.

W czasie gdy przewodniczy  Trójstronnej Komisji, 
wszystkie negocjacje toczone na tym forum zako czy y
si  porozumieniem – odnotowano w jego oficjalnym 
yciorysie.

Aby utrzyma  ide  paktowania i negocjacji, nie 
dopu ci  do zerwania rokowa  – a taka gro ba wisia a
w powietrzu, B czkowski gotów by  „gada ” do upad e-
go. – Trzeba rozmawia  zanim spór przerodzi si  w strajk, 

g odówk , czy zadym  pod urz dem Rady Ministrów 

– powtarza . – Jak si  szanuje mechanizmy demokracji, 

trzeba rozmawia  nawet z przeciwnikiem politycznym, 

nawet z nielubianym rz dem. Na moje pytanie sprzed 
dziesi ciu lat: – Jednak w pewnych sytuacjach dialog 
bywa zagro ony, przedstawiciele jednej ze stron albo np. 

opuszczaj  sal  obrad, albo nie chc  si  do sto u. Co 
wówczas pan robi? – odpowiedzia :

– Z pewno ci  nie stawiam naszego zwi zkowego czy 

pracowniczego partnera pod cian , gdy  nie doprowadzi-

oby to ani do negocjacji, ani do uzgodnienia stanowisk. 

Oczywi cie, ka da oferta negocjacyjna, z jak  wyst puje

rz d, jest ofert , która w za o eniu mo e podlega  mody-

fikacjom. Tego wymaga socjotechnika i powa ne trakto-

wanie naszych partnerów. Wi e si  z tym konieczno

pewnej elastyczno ci po stronie rz dowej, ale i ka dej

z pozosta ych stron: zwi zkowej i pracodawców. Staram 

si  tylko, i to jest wa ne, by pilnowa  granic zdrowego 

rozs dku, by to, co narodzi si  w wyniku uzgodnie , nie 

stanowi o chorego kompromisu (…). Jednak je li nawet 

do uzgodnie  nie dochodzi, to najcz ciej w toku dysku-

sji dochodzi do zbli enia stanowisk. I jest to ju  na 

tyle istotna warto , e op aca si  usi  przy stole 

i porozmawia  i pok óci  si  i co  wyja ni . Rozchodzimy 

si  bli si sobie. 

Wierzy , e profesjonalna s u ba dialogu spo ecznego,
publiczna, a nie rz dowa, ale finansowana z bud etu,
któr  chcia  stworzy  na szczeblu centralnym i regional-
nym, cywilizowa aby spory zbiorowe, stanowi a barier
w przeradzaniu si  ich w konflikty spo eczne. Zajmowa aby
si  ona doradztwem, mediacj  i arbitra em.

Gra yna B czkowska mówi: – Andrzej bardzo si

denerwowa  i irytowa  tym, e za prowadzenie dialo-

gu i negocjacji w ró nych bran owych resortach bior

si  ludzie, którzy w ogóle nie znaj  si  na tym. Na tyle 

zadufani w sobie, e nawet nie zadzwoni  przedtem, nie 

skonsultuj  si , nie poradz . A przecie  w ministerstwie 

by y ró ne kompetentne zespo y i kompetentne w danej 

sprawie osoby, eksperci. Uwa a , e z y, niefachowy, nie-

przygotowany negocjator kompromituje i czyni mieszn

ide  dialogu. Dzisiaj wszyscy mówi  o dialogu, ale wów-

czas idea ta dopiero p czkowa a, jego i innych wysi ki to 

by y pierwsze jaskó ki. Nie by o wiadomo ci, e dialog 

to skuteczna metoda rozwi zywania sporów, dochodzenia 

do porozumie , e trzeba ze sob  rozmawia  bez wzgl du

na to, czy jest si  cz owiekiem prawicy, lewicy czy rodka, 

czarnym czy czerwonym.
Kiedy obj  funkcj  ministra, powinien porzuci

„Trójstronn ”. Dzi ki partnerom spo ecznym pozosta
jednak jej przewodnicz cym. Z o yli wniosek o zmian
tre ci aktów powo uj cych Komisj , gdy  zgodnie z nimi 
móg  jej przewodniczy  wy cznie wice, a nie minister. 
Partnerzy, zwi zki i pracodawcy, cho  si  z nim spierali, 
uznali widocznie, e lepszego przewodnicz cego mie  nie 
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b d . On sam uwa a , e przewodnicz cy powinien by
osob  spolegliw , nie wyró niaj c adnego z partnerów, 
poszukuj c  za wszelk  cen  konsensusu, a wi c zgody, 
porozumienia, przyzwolenia. 

Kodeks pracy, reforma i „wypalenie”. Poszukiwa  kon-
sensusu podczas trudnych negocjacji dotycz cych 
Kodeksu pracy – nowelizacja wesz a w ycie 2 czerwca 
1996 r. W a nie ministrowi B czkowskiemu, bo ju  obj  t
funkcj , przypisywano przeforsowanie w Kodeksie zmian 
korzystnych dla wiata pracy. By  wiceprzewodnicz cym
Komisji ds. Reformy Prawa Pracy i prezentowa  zdecydo-
wane pogl dy. Uwa a  np. e w gospodarce rynkowej sto-
sunki pracy charakteryzuj  si  du  ekonomizacj . Robi
wi c wszystko, aby nowelizacja Kodeksu wzmocni a jego 
funkcje ochronne wobec pracowników. Przekonywa , e
jest to zgodne ze standardami obowi zuj cymi w UE. 
Uwa a  te , e pracodawca ko ca XX wieku, powo uj c
zak ad pracy i zatrudniaj c pracowników, musi spe nia
elementarne obowi zki zwi zane z procesem pracy (np. 
opracowuj c cho by regulamin pracy, co te  budzi o
sprzeciwy). Praca ludzka nie mo e by  traktowana jako 
towar. Wielu, zw aszcza pracodawców, ale i nawiedzo-
nych libera ów, mia o mu za z e takie pogl dy. 

W ostatnim okresie ycia, jako minister i pe nomocnik
rz du ds. reformy zabezpieczenia spo ecznego (powo a-
ny 8 sierpnia 1996 r., na trzy miesi ce przed mierci ),
przedstawia  i negocjowa  w ró nych gremiach koncepcj
reformy emerytalnej. By  to pakiet rozwi za  uwzgl dnia-
j cych propozycje wielorakich rodowisk, ale nazywany 
„pakietem B czkowskiego”. czy  gwarancje pa stwa
z zach tami do w asnej zapobiegliwo ci i odk adania na 
staro . Tak e w tym wypadku wielu „mia o mu za z e”.
Jedni, zw aszcza eksperci powi zani z liberalnym kierun-
kiem my lenia o ubezpieczeniach, przyjmowali pakiet 
z aplauzem, inni z dezaprobat , któr  bole nie odczuwa .

Kto mia  za z e? Przez ca y okres publicznej s u by, 
podczas której, jak powiedzia  w Sejmie po jego mierci
wicemarsza ek Aleksander Ma achowski: – (…) dobrze

zas u y  si  Ojczy nie, wielu w ró nych sprawach „mia o
mu za z e”. Wci  odpiera  ataki kolegów z „S”, niektó-
rzy uznali bowiem, e pozostaj c w lewicowym rz dzie
„zdradzi ”, a kolejne ekipy i z lewa i z prawa traktowa y
go instrumentalnie, jego r kami kupowa y pokój spo ecz-
ny, przypisuj c mu rol  przys owiowego zderzaka. On 
sam mówi , e by  mo e jest tym zderzakiem, ale godzi 
si  na to, bo konflikty i protesty nie s u  krajowi. Uwa a ,
e dziedziny, którymi si  zajmowa : reforma ustroju 

pracy, nowe okre lenie pozycji i roli zwi zków zawo-
dowych oraz organizacji pracodawców w trójstronnym 
dialogu oraz budowanie infrastruktury i modelu polskiego 
dialogu spo ecznego maj  – a przynajmniej powinny mie
– wymiar „ponad podzia ami”.

Jedni mieli mu za z e, e za s abo, inni, e za mocno 
broni pracowników, robotników, emerytów, bezrobot-
nych i bezradnych. W jego wizji polityki spo ecznej
naszych czasów – z niskim bezrobociem, nowym kodek-
sem zbiorowych stosunków pracy, reform  emerytur 
i rent, rozwi zywaniem konfliktów i sporów drog  dia-
logu i negocjacji, wszystkie te grupy mia y mie  prawo 
do godnego ycia. Jego w asne, pracowite, a  do granic 
rozs dku, przeci a mier . Umar  w biegu, z rozpostar-
tymi skrzyd ami.

W jednym z ostatnich wywiadów powiedzia , e
czuje si  zm czony i „wypalony” psychicznie: (…) 
– Nie potrafi  pracowa  na pó  gwizdka, zawsze pracuj

„na full”. A kilkuletnie funkcjonowanie w ministerstwie 

okre lanym przez naszych kierowców jako „ministerstwo 

pracy i rozpaczy”, to zbyt wiele, jak na przeci tnego

cz owieka. Pomyli  si  co do jednego – by  cz owiekiem
nieprzeci tnym, pod wieloma wzgl dami, tak e odpo-
wiedzialno ci. Dostrzeg  to jego szef, Kuro : – Musz

powiedzie , e cz owieka tak nies ychanie odpowiedzial-

nego za to co robi, to ja w yciu nie spotka em.
– Czego pan pragnie dla syna? – pad o pytanie we 

wspomnianym wy ej wywiadzie. – Chcia bym, eby mia

satysfakcj  z uczestniczenia w czym  wa nym dla kraju.

Gra yna B czkowska mówi: – Pani dyrektorka 

powiedzia a o Mateuszu (17 lat, II klasa liceum): 

– Nawet pani nie wie, jakiego ma syna. My la am, e co

przeskroba . Ale nie, chodzi o o to, e bardzo anga uje

si  w prac  spo eczn  i z powodzeniem dzia a w samo-

rz dzie szkolnym. 

Mateusz pytany przez matk  o szkoln  spraw  od-
powiedzia : – Uwa am, e jest wa ne, aby ten g os

uczniów by  s uchany.

Niedaleko pada jab ko od jab oni

ród a: Przy pisaniu tego materia u korzysta am m.in. z wypowiedzi zamiesz-
czonych po mierci ministra Andrzeja B czkowskiego w „Rzeczpospolitej” 
i „Gazecie Wyborczej” z 8 listopada 1996 r., oraz wcze niejszych artyku ów
i wywiadów z ministrem. W tym: z artyku u „Negocjator” Jolanty Koral
(„GW”, 8 marca 1996 r.) i wywiadów: „Nie stawiamy nikogo pod cian ”
(„Prawo i ycie”), G. Wróblewska, nr 36, 1992 r.; „Sztuka consensusu”
(„Nowe ycie Gospodarcze”, I. Dryll, 7 stycznia 1996 r.); „Jak najdalej
od polityki” („Przegl d Tygodniowy”, A. Kwiatkowski, 14 lutego 1996 r.);
„Maj  mi za z e” (Ewa Boniecka, „Sukces”, listopad 1996 r.).
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Mitbestimmung, czyli współdecydowanie, 
wyraża niemiecką koncepcję uczestnictwa 
pracowników w zarządzaniu. Jednocześnie 
uznaje się ją za społeczno-ekonomiczny fun-
dament państwa i jego społecznej gospodarki 
rynkowej1. W jej ramach reprezentacja pracow-
ników wraz z pracodawcą czuje się współod-
powiedzialna za losy przedsiębiorstwa. 

K
oncepcja wspó decydowania zrodzona 
zosta a z ch ci osi gni cia nast puj -
cych celów: zrównowa enia wp ywu 
kapita u i pracy, demokracji w gospo-
darce, post pu spo ecznego oraz kontro-

li w adztwa gospodarczego. Chodzi o system, w którym 
b d  uwzgl dniane interesy zarówno w a cicieli, jak 
i pracowników. Istnienie w Niemczech demokratycznych 
form wspó zarz dzania polega na tym, e pracownicy 
wybieraj  swoich przedstawicieli do rad zak adowych
oraz do organów spó ek – rad nadzorczych, a tak e
zarz du, w którym dyrektor do spraw pracowniczych 
pochodzi z ich wyboru. Demokratyczne wybory nie 
oznaczaj  jednak ch ci przenoszenia na grunt przed-
si biorstwa rozwi za  parlamentarnych, lecz raczej 
o to, aby konflikty rozwi zywa  w formie dialogu, a nie 
walki czy przymusu. Uwzgl dnianie interesów pracow-
ników przy podejmowaniu decyzji w przedsi biorstwie,
wspó zarz dzanie ma sprzyja  polepszaniu warunków 
ich pracy i ycia.

Przedstawiciele pracowników zasiadaj cy w radach 
zak adowych musz , podobnie jak pracodawcy, bra
pod uwag  rozwój przedsi biorstwa w dalszej perspek-
tywie. My l t  najpe niej wyra a wypowied  Oskara 
von Nell-Breuninga, niemieckiego filozofa, or downi-
ka urzeczywistnienia koncepcji Mitbestimmung. Jego 

Pod koniec 2006 roku Niemcy obchodzili 30-lecie funkcjonowania swojego najnowszego systemu uczestnictwa pracowni-
ków w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Opiera się on na zasadzie: „współzarządzanie oznacza także współodpowiedzial-
ność” – pisze Monika Gładoch

Wspó zarz dzanie i wspó odpowiedzialno
Niemiecka koncepcja wspó decydowania pracowników (Mitbestimmung)

zdaniem, od pracowników nale y wymaga  wy sze-
go poczucia odpowiedzialno ci i rozs dku, tak aby 
mogli podporz dkowa  swoje chwilowe interesy inte-
resom dalekowzrocznym przedsi biorstwa. Jednocze -
nie O. von Nell-Breuning zauwa a , e przedsi biorca,
który klasyfikuje siebie jako zwolennika maksymal-
nego zysku, sam siebie zniewa a. Materialny zysk jest 
wprawdzie koniecznym, ale niewystarczaj cym wiad-
czeniem, jakiego gospodarka i spo ecze stwo oczeku-
j  od przedsi biorcy2. Zwolennikiem tych pogl dów
by  równie  kanclerz Niemiec Konrad Adenauer. W je-
go opinii, robotnicy powinni partycypowa , na zasa-
dach s uszno ci, w zyskach, a tak e w kierowaniu przed-
si biorstwem i ponosi  z tego tytu u odpowiedzialno .
Kapita  i duch przedsi biorczo ci nie mog  istnie
bez pracy, praca za  nie mo e istnie  bez kapita u, jak 
te  twórczej inicjatywy przedsi biorcy3.

Powy sze wzgl dy sprawiaj , e ustawodawstwo 
dotycz ce wspó decydowania jest tak konstruowane, 
aby osi gn  cel w postaci owocnej wspó pracy mi dzy
dwiema stronami, a tak e aby wywa y  ich wzajemne 
interesy. Z tych powodów Mitbestimmung postrzega si
jako najwa niejszy sposób osi gania stabilizacji pomi -
dzy porz dkiem gospodarczym a spo ecznym4.

Rada zakładowa – partnerem dla pracodawcy. Nie-
miecki system wspó decydowania na szczeblu zak ado-
wym reguluje przede wszystkim ustawa o ustroju zak adu
z 1972 r. W du ej mierze opiera si  ona na przedwo-
jennych regulacjach. Ustawa dotyczy zak adów, które 
z regu y zatrudniaj  przynajmniej 5 pracowników. 
Wszyscy pe noletni pracownicy wybieraj  rad  zak a-
dow  na czteroletni  kadencj . Zasadniczym wyrazem 
zasady wspó decydowania jest to, e rada staje si  partne-
rem pracodawcy, który w wielu kwestiach musi zasi gn
co najmniej jej opinii, a niekiedy uzyska  zgod  rady. 
W my l paragrafu 2 (ust. 1) obie strony s  zobowi zane

Niemcy
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do „wspó pracy w duchu pe nego zaufania”. To oznacza, 
e od rady zak adowej wymaga si  postawy konstruk-

tywnej, a nie konfliktowej. Tym samym powinna cecho-
wa  si  dba o ci  o dobro pracowników oraz o dobro 
zak adu pracy. Nie ma prawa inicjowania lub popiera-
nia sporów zbiorowych z pracodawc . Nie mo e prowa-
dzi  dzia alno ci politycznej, z wyj tkiem aktywno ci
bezpo rednio dotycz cej zak adu lub jego pracowników. 
Ponadto obowi zana jest do „zaniechania wszelkiej 
aktywno ci, która mog aby zak óci  proces pracy lub 
zak adowy spokój”5.

Funkcjonowanie rad zak adowych opiera si  na za o-
eniu, e prawo prowadzenia zak adu nale y wy cznie

do pracodawcy. Rada nie mo e jednostronnie wkracza
w kierowanie zak adem. Nie posiada bowiem adnych
uprawnie  wykonawczych. Mo e natomiast stara  si
wp ywa  na kszta towanie woli pracodawcy. Zasada ta 
obowi zuje w zakresie wszystkich kompetencji rady, 
nawet wówczas gdyby jej interesy by y zagro one.
Nieprzestrzeganie tej zasady mo e sprawi , e praco-
dawca b dzie mia  prawo rozwi za  rad  lub zawiesi
w urz dowaniu poszczególnych jej cz onków.

Rada demokratycznie wybierana przez pracowników 
posiada uprawnienia do wspó dzia ania b d  wspó de-
cydowania w sprawach socjalnych, personalnych i gos-
podarczych. Kompetencje rady maj  zró nicowany 
charakter, od prawa do informacji i konsultacji, po-
przez prawo sprzeciwu i konieczno  uzyskania zgo-
dy rady, czyli w a ciwe wspó decydowanie. Jedynie
w ostatnim przypadku, polegaj cym na braku poro-
zumienia mi dzy stronami, spór rozstrzyga komisja 
rozjemcza (Einigungsstelle), wydaj c wi ce strony 
orzeczenie.

Wspólna polityka kadrowa i szkoleniowa. W zakresie 
spraw socjalnych rada posiada g os wspó decyduj cy, gdy 
chodzi o: sprawy organizacji i porz dku pracy, w cznie
z odpowiedzialno ci  porz dkow  pracowników, ustala-
nie rozk adów czasu pracy, zarz dzanie prac  w godzi-
nach nadliczbowych, termin, miejsce i sposób wyp aty
wynagrodzenia za prac , zasady udzielania urlopów 
wypoczynkowych, sprawy poprawy warunków bezpie-
cze stwa i higieny pracy, funkcjonowanie tzw. urz dze
socjalnych (sto ówek, domów wypoczynkowych), sprawy 
mieszka  zak adowych, systemów p acowych i in. 

Bardzo wa ny obszar uprawnie  rady dotyczy spraw 
osobowych6. Rady wspó decyduj  o ogólnej polityce 
kadrowej, uczestnicz c m.in. w sporz dzaniu tzw. planu 
socjalnego (Sozialplan). Stanowi  one swego rodzaju 
programy restrukturyzacyjne, które zawieraj  gwarancje 

wynagrodze  w przypadku transferu przedsi biorstwa
lub jego cz ci, przewiduj  odprawy dla zwalnianych 
pracowników, wiadczenia urlopowe, nagrody i in. Rady 
ustalaj  z pracodawc  procedur  przyj  do pracy oraz 
dokonywania ocen pracowników. W zasadniczy spo-
sób wp ywaj  tak e na polityk  szkole , na sposób ich 
prowadzania, wybór szkoleniowców oraz typuj  osoby 
podlegaj ce szkoleniu. Rady wp ywaj  na indywidual-
ne decyzje kadrowe, na przyk ad poprzez decydowanie 
w sprawie przeszeregowania danego pracownika, zast p-
cze wykonywanie innej pracy itp. Ponadto pracodawca 
ma obowi zek konsultacji z rad  w sprawie rozwi zywa-
nia umów warunków prac  oraz wypowiedzenia warun-
ków pracy i p acy.

Współdziałanie rady z pracodawcą w sprawach gos-
podarczych. W sferze gospodarczej rada posiada g ów-
nie kompetencje opiniodawczo-doradcze. Ma prawo 
zaj  stanowisko w razie reorganizacji, wprowadzenia 
nowych technologii, restrukturyzacji, przej cia przed-
si biorstwa lub jego cz ci przez nowego pracodawc ,
likwidacji zak adu, a tak e innych decyzji gospodar-
czych, które mog  niekorzystnie wp ywa  na dalsze 
zatrudnienie pracowników. Organem pomocniczym rady 
w sprawach gospodarczych jest komisja gospodarcza 
(Wirtschaftsausschuß), która wyst puje jednak tylko 
w przedsi biorstwach zatrudniaj cych wi cej ni  100 pra-
cowników. Do jej zada  nale y omawianie spraw gospo-
darczych z zarz dem spó ki, a nast pnie informowanie 
rady zak adowej o wynikach tych rozmów. Komisja nie 
posiada adnych uprawnie  rozstrzygaj cych, lecz jest 
organem rady zak adowej, która w ka dym czasie mo e
powo a  i odwo a  jej cz onków.

Porozumienia zakładowe. Wa nym obszarem wspó decy-
dowania rady zak adowej z pracodawc  jest prawo zawie-
rania porozumie  zak adowych (Betriebsvereinbarung),
które nie mog  jednak wkracza  w zakres przedmiotowy 
uk adów zbiorowych pracy. Dlatego przedmiotem poro-
zumienia zak adowego nie mog  by  wynagrodzenia 
za prac  oraz pozosta e warunki zatrudnienia, które 
zosta y ju  uregulowane w uk adzie zbiorowym albo s
w nim zazwyczaj regulowane. Jedynym wyj tkiem jest 
wprowadzenie do uk adu zbiorowego tzw. klauzul otwar-
cia ( ffnungsklauseln). Strony uk adu zbiorowego nie 
mog  jednak bez ograniczenia cedowa  swoich upraw-
nie  na partnerów zak adowych. Na stronach uk adu
spoczywa bowiem obowi zek uregulowania stosunków 
pracy przynajmniej w podstawowym zakresie7. Pod tym 
warunkiem rada zak adowa mo e zawiera  z pracodawc

Niemcy Niemcy 
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porozumienia zak adowe, przy pomocy których reguluje 
nawi zanie i rozwi zanie stosunku pracy, tre  stosunku 
pracy oraz inne sprawy okre lone w ustawie o ustroju 
przedsi biorstw.

Porozumienia obowi zuj  tylko na terenie zak adu
(ewentualnie zak adów), przedsi biorstwa lub koncernu, 
dla których zosta y zawarte. Normy porozumienia zak a-
dowego obejmuj  zasadniczo wszystkich pracowników 
zak adu, niezale nie od ich przynale no ci zwi zkowej.
Wi  tak e pracowników, którzy nawi zali stosunek 
pracy ju  po dacie zawarcia porozumienia. Obszar obo-
wi zywania porozumienia mo e by  ograniczony do 
okre lonych grup pracowników lub do poszczególnych 
oddzia ów zak adu8.

Związki zawodowe. Dla niemieckiego ustawodaw-
stwa charakterystyczna jest pozycja zwi zków zawo-
dowych, które funkcjonuj  na szczeblu bran owym.
Natomiast do poszczególnych zak adów pracy dele-
guj  swoich przedstawicieli, zwanych m ami zaufa-
nia (Vertrauensleute). Ich zadaniem jest agitowanie na 
rzecz zwi zku9. Zwi zki zawodowe, zgodnie z brzmie-
niem paragrafu 2 ustawy o uk adach zbiorowych pracy 
(Tarifvetragsgesetz) z 25 sierpnia 1969 r. jako jedyne 
przedstawicielstwo pracowników posiadaj  prawo 
negocjowania uk adów zbiorowych pracy. Poprzez 
prawo zamieszczania w nich tzw. klauzul otwartych 
( ffnungsklauseln) decyduj  tak e o zakresie porozu-
mie  zawieranych przez rad  zak adow . Jak wskazano 
powy ej, w niemieckim ustroju pracy istnieje zwi zko-
wy monopol strajkowy. Warto przy tym podkre li , e
spór zbiorowy mo e by  prowadzony wy cznie w celu 
zawarcia nowego uk adu zbiorowego. 

Zwi zki zawodowe nie nale  do sytemu Mitbe-

stimmung, jednak e posiadaj  wiele instytucjonalnych 
mo liwo ci wp ywania na dzia alno  rad zak ado-

wych. W pierwszym rz dzie udzielaj  radom fachowej 
pomocy prawnej (np. wysy aj  eksperta na potrzeby 
rokowa  z pracodawc , deleguj  fachowego pe nomoc-
nika w razie sporu s dowego z pracodawc ), a tak e
przeprowadzaj  szkolenia dla cz onków rad zak ado-
wych. Zwi zki zawodowe posiadaj  prawo wysy ania
swoich delegatów na posiedzenia rady lub ogólne 
zebranie za ogi, mog  te  zaskar y  niezgodny z pra-
wem wybór rady zak adowej, jak te  za da  przed 
s dem pracy odwo ania rady lub poszczególnych jej 
cz onków z powodu ci kiego naruszenia obowi zków
zwi zanych z pe nion  funkcj .

Zwi zki zawodowe uzyskuj  najszerszy wp yw na 
dzia anie rad zak adowych, gdy ich cz onkowie zosta-
j  do nich wybrani. One tak e w istotny sposób wp ywa-
j  na wybór przedstawicieli pracowników do organów 
spó ek (to znaczy do rady nadzorczej i zarz du firmy). 
Istnieje specjalna procedura wy aniania przedstawi-
cieli za ogi i reprezentantów zwi zkowych (mówi o tym 
ustawa o wspó decydowaniu pracowników w radach 
nadzorczych i zarz dach przedsi biorstw górnictwa 
oraz przemys u elaza i stali z 1951 r.). Przedstawiciele 
za ogi wybierani s  przez rad  zak adow , przedstawi-
ciele zwi zkowi za  przez naczelne organizacje zwi z-
ków zawodowych zrzeszaj ce pracowników zatrud-
nionych w zak adach pracy, w liczbie proporcjonalnej 
do liczby cz onków. 

Ponadto zwi zki zawodowe sprawuj  swego rodzaju 
kontrol  nad dokonywanym przez rad  zak adow  wybo-
rem odpowiednich kandydatów, którzy powinni dawa
r kojmi  odpowiedzialnego dzia ania w interesie przed-
si biorstwa i gospodarki jako ca o ci10.

Współzarządzanie na poziomie przedsiębiorstwa. Ozna-
cza ono prawo delegowania przedstawicieli pracowników 
do organów spó ek. Zgodnie z ustaw  o wspó decydo-
waniu pracowników w radach nadzorczych i zarz dach
przedsi biorstw górnictwa oraz przemys u elaza i stali 
z 1951 r. (Montanmitbestimmungsgesetz) pracownicy maj
prawo do wy aniania po owy sk adu rady nadzorczej. Jest 
to zatem model parytetowy, w którym za oga i udzia ow-
cy wybieraj  zwykle po 5 osób. Natomiast jedno miejsce 
w sk adzie rady pozostawia si  dla cz onka neutralnego. 
Jego obecno  umo liwi  ma podejmowanie decyzji 
w sytuacji braku porozumienia mi dzy stronami11.

Przedstawiciele pracowników wybieraj  tak e cz on-
ka zarz du – dyrektora do spraw pracowniczych (Ar-

beitsdirektor), który ma wszelkie uprawnienia jak pozo-
stali cz onkowie w adz wykonawczych przedsi biorstwa.
Zarówno powo anie, jak i odwo anie tego dyrektora nie 

Funkcjonowanie rad zak adowych w Niem-

czech zak ada, e prawo prowadzenia 

zak adu nale y wy cznie do pracodawcy. 

Rada nie posiada bowiem adnych upraw-

nie  wykonawczych. Mo e natomiast sta-

ra  si  wp ywa  na kszta towanie woli 

pracodawcy.

Niemcy
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mo e nast pi  przy sprzeciwie wi kszo ci przedstawicieli 
pracowników w radzie. Dyrektor do spraw pracowniczych 
jest wybierany tak e na podstawie ustawy o wspó zarz -
dzaniu pracowników z 1976 r. adna z ustaw wprost nie 
wskazuje zakresu jego kompetencji. Jednak e zarówno 
w uzasadnieniu do ustawy z 1951 r., a tak e w projek-
cie rz dowym ustawy o wspó zarz dzaniu pracowników 
z 1976 r. wyra nie podkre lano, e w g ównej mierze 
powinien on zajmowa  si  sprawami zatrudnienia i spra-
wami socjalnymi12. W ród nich wymienia si  na ogó :
zatrudnianie, zwalnianie i urlopowanie pracowników; 
przydzielania nagród, organizacj  pracy; zarz dzanie 
sprawami socjalnymi, szkolenia pracowników i podnosze-
nia ich kwalifikacji, ogólne zagadnienia zarz dzania zaso-
bami pracy, wp yw na polityk  wynagradzania, zabezpie-
czenia na staro  i opiek  socjaln , ochron  zdrowia itp.13.
Niektórzy z autorów akcentuj  potrzeb  troszczenia si
przez dyrektora do spraw pracowniczych o przestrzeganie 
w zak adzie pracy norm ustawowych i uk adowych.

Ustawa o ustroju zak adu z 1952 r. (Betriebsverfassungs-

gesetz) obowi zuje w spó kach zatrudniaj cych nie mniej 
ni  500 i nie wi cej ni  2 000 pracowników. Pracownikom 
przyznano jedynie 1/3 mandatów w radzie nadzorczej 
i nie przewiduje si  funkcjonowania dyrektora do spraw 
pracowniczych. Ponadto w przypadku spó ek z ograni-
czon  odpowiedzialno ci  obowi zuje tzw. z agodzona
forma wspó decydowania. Ustawa ta, poprzez zagwaran-
towanie tzw. modelu mniejszo ciowego, najbli sza jest 
regulacjom prawnym, które obowi zuj  w innych krajach 
Europy Zachodniej. 

Ustawa o wspó decydowaniu (Mitbestimmungsgesetz)
z 1976 r. opiera si  na tzw. quasi-parytetowym modelu 
uczestnictwa. Ustawa w wielu punktach zawiera roz-
wi zania z koncepcji wywa onego i równoprawnego 
wspó zarz dzania. Rada nadzorcza sk ada si  wprawdzie 
z równej liczby przedstawicieli pracowników i akcjona-
riuszy, jednak e w razie impasu w g osowaniu decyduje 
przewodnicz cy, z regu y wy aniany z grona akcjonariu-
szy, któremu przyznano dwa g osy. Ta ogólna regulacja 
dotycz ca g osowania nie obowi zuje jednak w przypadku 
najwa niejszego uprawnienia rady nadzorczej, tj. wyboru 
zarz du14. W modelu tym inn  pozycj  zajmuje tak e
dyrektor do spraw pracowniczych. Zgodnie z brzmieniem 
paragrafu 33 ustawy nie potrzebuje on szczególnego 
zaufania przedstawicielstwa pracowniczego w radzie nad-
zorczej, poniewa  mo e by  wybrany i odwo any zwyk
wi kszo ci  g osów cz onków rady15.

Powojenny powrót do idei współdecydowania. Niemiec-
ka idea wspó decydowania ma d ug  tradycj  si gaj c

XIX wieku. Ustawodawstwo zosta o rozwini te w okre-
sie Republiki Weimarskiej (lata 1919–1933). Po drugiej 
wojnie wiatowej trzeba by o jednak odbudowywa  tra-
dycje w tym wzgl dzie, która zosta a przerwana prawo-
dawstwem z okresu narodowego socjalizmu16. Wa n  rol
odegra y tu zwi zki zawodowe. W 1946 r. jako pierwszy 
Hans B ckler, pó niejszy przewodnicz cy Niemieckiego 
Stowarzyszenia Zwi zków Zawodowych (Deutsches Ge-

werkschaftsbund), a wraz z nim tak e uczestnicy konfe-
rencji mi dzystrefowej niemieckich zwi zków zawodo-
wych, za dali pe nej realizacji idei wspó decydowania
(volle Mitbestimmung) pracowników z pracodawc  we 
wszystkich ga ziach gospodarki, cznie z zagwaranto-
waniem pracownikom prawa wyboru swoich przedstawi-
cieli do organów spó ek17.

10 kwietnia 1946 r. Aliancka Rada Kontrolna wyda a
ustaw  o radach zak adowych (Betriebsverfassungsge-

setz), która zezwala a na tworzenie rad zak adowych
w celu reprezentowania interesów zawodowych, gospo-
darczych i socjalnych za óg. Powrócono do demokratycz-
nych zasad powo ywania przedstawicielstwa pracowni-
ków wypracowanych w okresie Republiki Weimarskiej 
(wi cej na ten temat w ramce). Ustawa ustali a jednak 
tylko ogólne ramy dzia alno ci rad zak adowych, a szcze-
gó y jej funkcjonowania mia y okre la  porozumienia 
z pracodawcami18. W wyniku udanych negocjacji, sto-
warzyszenie zwi zków zawodowych strefy brytyjskiej 
uzyska o w 1947 r. prawo wprowadzenia procedur wspó -
decydowania w przemy le elaznym i stalowym. W wielu 
spó kach, które podlega y zarz dowi powierniczemu, 
utworzono rady nadzorcze, do których wybieranych by o
pi ciu przedstawicieli pracowników i pi ciu reprezen-
tantów pracodawcy oraz jeden przedstawiciel zarz du
powierniczego19.

Ponadto w spó kach powo ywano dyrektorów, cz on-
ków zarz du do spraw pracowniczych, których wybierali 
w g osowaniu cz onkowie zwi zków zawodowych i rad 
zak adowych. W latach 1948–1950 w poszczególnych 
landach zachodnich tworzono ustawodawstwo pracy 
reguluj ce ustrój przedsi biorstwa. Spo ród nich najdalej 
id ce uprawnienia do wspó decydowania, w szczególno-
ci w sprawach gospodarczych, przewidywa a heska 

ustawa o radach zak adowych (hessische Betriebsräte 

Gesetz) z 26 maja 1948 r. Zgodnie z brzmieniem ustawy 
dwóch cz onków rady zak adowej delegowano do rady 
nadzorczej.

Ówczesny kanclerz Konrad Adenauer zgodzi  si  na 
ust pstwa w sprawie wprowadzenia nowych form party-
cypacji pracowniczej20 w obawie przed strajkiem, którym 
grozili pracownicy przedsi biorstw górniczych oraz prze-

NiemcyNiemcy



30  Dialog  Grudzień  2006

Oblicza dialogu

Idea wspó decydowania w Niemczech kszta to-
wa a si  na przestrzeni wielu wieków. Jej pocz tków
mo na upatrywa  w redniowiecznych porozumie-
niach zawieranych w obr bie cechów rzemie lni-
czych. Pierwsze projekty ustawodawcze, dotycz ce
dopuszczenia pracowników do udzia u w decyzjach 
przedsi biorstwa, powstawa y w dziewi tnastym 
stuleciu. W okresie Wiosny Ludów zrodzi a si  kon-
cepcja powo ania sta ego, pozazwi zkowego organu 
za ogi, który reprezentowa by prawa i interesy pra-
cowników w zak adzie pracy. 

Na prze omie roku 1848/1849 grupa pos ów narodo-
wej komisji gospodarczej Konstytucyjnego Zgroma-
dzenia Narodowego, obraduj ca w ko ciele w. Paw a
we Frankfurcie nad Menem podj a prób  stworze-
nia ustawowej regulacji partycypacji pracowniczej 
w zarz dzaniu zak adem pracy. Pos owie postulowali 
powo anie komisji fabrycznych (Fabrikaussch sse),
rad fabrycznych (Fabrikräte) i polubownych s dów
fabrycznych (Fabrikschiedsgerichte). Komisji fab-
rycznej przyznano uprawnienia w zakresie po rednic-
twa w sporach pomi dzy pracodawcami i pracowni-
kami, sporz dzanie i czuwanie nad przestrzeganiem 
specjalnego regulaminu fabrycznego, zorganizowa-
nie i administrowanie kasami chorobowo-zapomo-
gowymi, nadzór nad „dzie mi fabrycznymi” zarów-
no w stosunkach obyczajowych w fabryce, jak te
z uwzgl dnieniem obowi zku szkolnego, a ponadto 
reprezentowanie zak adu w radach fabrycznych. Na 
pracodawcy mia  spoczywa  obowi zek wzajemnego 
regulowania z komisj  fabryczn  m.in. wysoko ci
zarobków i czasu pracy25.

Wprawdzie projekt ten nie uzyska  akcentacji par-
lamentu, jednak e komisje fabryczne zacz y dzia a
w 1850 r. w Saksonii w niektórych przedsi bior-
stwach na zasadach dobrowolno ci. Z inicjatyw  ich 
powo ania wychodzili sami pracodawcy, którzy w ten
sposób starali si  z agodzi  konflikty wywo ane 
trudno ciami gospodarczymi. Na ten krok zdecy-
dowa o si  wielu przemys owców, m.in. H. Frese, 
L. Hutschenrenthera oraz najbardziej znany E. Abbe, 
który w swoim zak adzie Carl-Zeiss-Werken wpro-
wadzi  szczególnie korzystne warunki umów o pra-

NIemcy

Długa historia niemieckiego systemu współuczestnictwa pracowników w zarządzaniu firmami 

c  (m.in. 9-godzinny czas pracy, urlopy p atne, 
zak adowe kasy chorobowe, zak adow  rent  na 
staro , minimalny okres wypowiedzenia umowy 
o prac ). Ponadto ustanowi  komisj  fabryczn ,
która naby a jednak e wy cznie uprawnienia do-
radcze, dotycz ce zarz du nad instytucjami opieki 
spo ecznej, regulacji p ac, zwolnienia pracowników 
i udzia u w zyskach robotników i urz dników26.

Równolegle rozwija y si  inne formy wspó dzia-
ania pracowników z pracodawc . Pod wp ywem

nasilaj cych si  strajków górniczych w dolnore sko-
-westfalskim okr gu w glowym, w których wzi o
udzia  90 tysi cy górników, uchwalono ustaw  o och-
ronie robotników (Arbeiterschutzgesetz) z 1891 r. 
Przewidywano w niej wprawdzie istnienie komisji 
robotniczych, jednak ich powo anie uzale nione by o
od uznania pracodawcy. W zakresie partycypacji 
pracowniczej wi ksze znaczenie mia y nowele do 
pruskiej ustawy górniczej (Preußissches Berggesetz)
z 1885 r., kolejno z lat 1905 i 1906. Wprowadzi y one 
obowi zek powo ania komisji robotniczych w zak a-
dach zatrudniaj cych powy ej 100 pracowników. 

Nowe formy uczestnictwa w zarz dzaniu przedsi -
biorstwem rozwin y si  w okresie I wojny wiatowej.
W 1916 r. w Rzeszy wydano ustaw  o ojczy nianej
s u bie pomocniczej (Gesetz ber vaterländisches 

Hilfsdienst), która nak ada a obowi zek pracy na 
m czyzn pomi dzy 17 a 60 rokiem ycia, o ile nie 
zostali poci gni ci do s u by wojennej. W zak adach
s u by pomocniczej, zatrudniaj cych 50 robotników 
lub 50 urz dników, powo ano obowi zkowe komisje 
robotników i urz dników. Zadaniem tych komisji by o
krzewienie zaufania do wspólnej pracy, umacnianie 
zgody pomi dzy za og  i pracodawc , wys uchiwanie
propozycji i skarg pracowników, a tak e regulowa-
nie warunków pracy i p acy na drodze porozumie
z pracodawc . Równocze nie komisje mia y prawo 
zwo ania komisji rozjemczej (Schlichtungsausschuß),
ustanowionej dla za agodzenia sporów dotycz cych
warunków pracy i p acy. Sk ada a si  ona z pe nomoc-
nika urz du wojny i po trzech przedstawicieli praco-
dawców i pracowników. Orzeczenie komisji nie by o
jednak wi ce dla pracodawcy27.



Grudzień  2006  Dialog  31

Oblicza dialogu

ni  2 000 pracowników poza obszarem obowi zywania
ustawy o wspó decydowaniu w przemy le górniczym 
i stalowym. Ustawa zak ada tzw. quasi-parytetowy 
udzia  przedstawicieli pracowników w organach spó -
ek24. Ustawa wzbudza a wiele kontrowersji co do zgod-
no ci jej regulacji z Ustaw  Zasadnicz . Zarzucano, 
e w istocie ustawa o wspó decydowaniu w pewnym 

okresie czasu doprowadzi do parytetowej obsady 
organów przedsi biorstwa, a wraz z obowi zywaniem
ustawy o ustroju zak adu spowoduje przewag  strony 
pracowniczej i zagrozi prawu w asno ci. W orzeczeniu 
z dnia 1 marca 1979 r. Federalny S d Konstytucyj-
ny stwierdzi  konstytucyjno  ustawy o wspó decy-
dowaniu.

Okres Republiki Weimarskiej (1919–1933). Koncepcja
Mitbestimmung uleg a szczególnemu rozwojowi w la-
tach mi dzywojennych, a okres tak zwanej Republiki 
Weimarskiej uwa any jest za pocz tek „epoki zbioro-
wego prawa pracy” w Niemczech28. Pracownicy, dzi -
ki sta ej reprezentacji w przedsi biorstwach, zyskali 
mo liwo  szerszej kontroli przestrzegania norm prawa 
pracy, a tak e wspó decydowania z pracodawc . Pra-
wo uk adowe, prawo o radach zak adowych i prawo 
rozjemcze stanowi y charakterystyczne zjawisko pra-
wa pracy tego okresu, uregulowane w rozporz dzeniu
z 23 grudnia 1918 r. Jak pisali znani teoretycy prawa 
H. Hoeniger i E. Wehrle, tam gdzie powszechne wspó -
decydowanie ju  nie wystarcza, tam musi powsta  szcze-
gólna forma wspó decydowania, czyli rada zak adowa29.
Zawarte w 1919 r. porozumienie pomi dzy pracodawca-
mi i pracownikami rodkowoniemieckiego obszaru w -
glowego urzeczywistni o ide  rad zak adowych, a wraz 
z ni  realizowano koncepcj  odwrotu od dotychczaso-
wych rad grupowych. Podpisane miesi c pó niej w ber-
li skim przemy le metalowym porozumienie zbiorowe 
przyznawa o radom prawo sprzeciwu przy zwolnieniach 

Dla niemieckiego ustawodawstwa cha-

rakterystyczna jest pozycja zwi zków 

zawodowych, które funkcjonuj  na szcze-

blu bran owym. Natomiast do poszcze-

gólnych zak adów pracy deleguj  swoich 

przedstawicieli, zwanych m ami zaufania 

(Vertrauensleute).

mys u elaza i stali, domagaj cy si  wspó decydowania
w spó kach. Eksperci strony rz dowej i pracowniczej 
przyj li tzw. dyrektywy (Richtlinien), których istotn
tre ci  sta a si  „ustawa o wspó decydowaniu pracowni-
ków w radach nadzorczych i zarz dach przedsi biorstw
górnictwa oraz przemys u elaza i stali” (tzw. Montanmit

bestimmungsgesetz) z 21 maja 1951 r.21. Ustawa wprowa-
dzi a w spó kach kapita owych górnictwa oraz przemys u
wydobywczego elaza i stali, które zatrudniaj  co naj-
mniej 1 000 pracowników tzw. parytetowy model udzia u
przedstawicieli pracowników w organach zarz dzaj cych.
Zawarte w ustawie regulacje uwa a si  za najwy szy
poziom partycypacji, poniewa  poza zagwarantowaniem 
przedstawicielom pracowników tej samej liczby miejsc 
w radzie, co przedstawicieli akcjonariuszy, wyst puje
tak e powo ywany przez pracowników dyrektor do spraw 
pracowniczych22.

W 1952 roku postawiono kolejny wa ny krok na dro-
dze do rozszerzenia udzia u pracowników w organach 
spó ek. Uchwalono wówczas ustaw  o ustroju zak adu
(Betriebsverfassungsgesetz), która uregulowa a dzia anie
rad zak adowych, to znaczy przedstawicielstwa pracow-
niczego na poziomie zak adowym oraz wspó zarz dza-
nia pracowników w organach przedsi biorstwa (w tym 
ostatnim zakresie obowi zuje do dzi ).

Ustawa nie zadowoli a zwi zków zawodowych, które 
chcia y jej nowelizacji, tak aby przyzna  radzie szersze 
kompetencje oraz wprowadzi  parytetowe wspó stano-
wienie tak e poza górnictwem i hutnictwem. 

15 stycznia 1972 r. uchwalono kolejn  ustaw  o ustro-
ju zak adu (Betriebsverfassungsgesetz). By a ona wyni-
kiem strajków, a tak e nacisku zwi zków zawodowych 
z po owy lat sze dziesi tych, kiedy narasta y konflikty 
spo eczne. W 1969 r. w tzw. strajkach wrze niowych
wzi o udzia  co najmniej 140 000 robotników i urz d-
ników w 69 zak adach pracy. Wprawdzie strajki wybu-
cha y na tle da  p acowych, wzrostu intensywno ci
pracy i niedostatecznych warunków pracy23, ale jedno-
cze nie zwi zki d y y tak e do wprowadzenia w ca ym
kraju systemu parytetowej partycypacji. Nowa regulacja 
przynios a istotn  popraw  w zakresie wspó decydowa-
nia rady zak adowej w sprawach socjalnych, osobowych 
i gospodarczych. Wzmocni a ona wprawdzie zak ado-
wy poziom partycypacji, jednocze nie jednak umoc-
ni a regulacj  na poziomie przedsi biorstwa, czyli 
tzw. model mniejszo ciowy reprezentacji pracowników 
w organach spó ek.

4 maja 1976 r. przyj to ustaw  o wspó decydowaniu
(Mitbestimmungsgesetz), która obowi zuje we wszyst-
kich spó kach kapita owych zatrudniaj cych wi cej

NiemcyNiemcy
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pracowników, tym samym istotnie wp yn o na rozsze-
rzenie kompetencji przedstawicielstwa zak adowego.

Zasadnicze znaczenie mia  przepis art.165 Kon-
stytucji weimarskiej z 11 sierpnia 1919 r., który prze-
widywa  stworzenie przedstawicielstw w postaci rad 
robotniczych zak adu, rad robotniczych okr gu i rad ro-
botniczych Rzeszy. Trzeba jednak e wyja ni , e system 
niemiecki nie mia  nic wspólnego z sowieckim systemem 
rad. Za oga zak adu – pod wzgl dem prawnym – posia-
da a tylko ograniczony udzia  w zarz dzaniu zak adem.
W tym celu wybiera a ona organ reprezentuj cy jej inte-
resy w stosunkach z pracodawc .

Aby wype ni  postanowienia Konstytucji, 4 lutego 
1920 r. wydano prze omow  ustaw  o radach zak ado-
wych (Betriebrätegesetz). Mia y one dzia a  we wszyst-
kich pa stwowych i prywatnych zak adach, spó kach
i zarz dach zatrudniaj cych co najmniej 20 pracowni-
ków (w mniejszych zak adach, licz cych co najmniej 
5 pracowników, powo ywano przewodnicz cego – Be-

triebsobmann). Kompetencje rady zak adowej by y
raczej niewielkie, odmiennie od rad gospodarczych 
Rzeszy (Reichswirtschaftsräte) dzia aj cych na poziomie 
ponadzak adowym. Mia y prawo do wspó decydowania
jedynie przy redagowaniu regulaminu pracy i przepi-
sów s u bowych oraz porozumie  zak adowych, które 
dotyczy y warunków pracy i ogólnych zatrudnienia. 
Natomiast w sprawach gospodarczych rady mia y prawo 

dania przed o enia i wyja nienia bilansu zak adowe-
go oraz rachunku zysku i strat. Rady by y silne w ofero-
waniu ochrony przed zwolnieniem. 

Równolegle wprowadzono formy uczestnictwa pra-
cowników w organach spó ek. W 1922 r. wydano rozpo-
rz dzenie o delegowaniu cz onków rady zak adowej do 
rady nadzorczej. By o to tzw. wspó zarz dzanie wy sze-
go szczebla, nazwane wspó decydowaniem na poziomie 
przedsi biorstwa. Pracownicy zyskiwali prawo rzeczy-
wistego wp ywania na sprawy gospodarcze spó ki. Mieli 
prawo delegowania swoich 1–2 reprezentantów do rad 
nadzorczych. Zwi zani byli obowi zkiem zachowania 
tajemnicy co do udzielonych im poufnych informacji. 
Mieli te same ustawowe kompetencje, co pozostali cz on-
kowie rady. 

W 1927 r. po raz pierwszy powo ano tak e instytucj
dyrektora do spraw pracowniczych (Arbeitsdirektor), 
który sprawowa  swój urz d w akcyjnej spó ce w glowej
(Preußische Bergwerks- und H tten AG). Posiada  on 
uprawnienia cz onka zarz du odpowiedzialnego za spra-
wy personalne i socjalne. Instytucja dyrektora do spraw 
pracowniczych w bardzo podobnym kszta cie obowi zuje
w Niemczech do dnia dzisiejszego.

1 Por. J. Wratny, Instytucja porozumienia zak adowego w prawie niemieckim,
„Polityka Spo eczna” 1999, Nr 5–6, s. 23.

2 Streit um Mitbestimmung, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 
1968, s. 43 i 31. 

3 W. Kozub-Ciembroniewicz, Konrad Adenauer: personalizm i tradycjona-

lizm, Wroc aw 2000, s. 28. 
4 Por. m.in. Mitbestimmung, Unternehmensmitbestimmung und Betriebs-

verfassung, Bonn 2000, s. 6–8, K.H.Biedenkopf, Mitbestimmung. Beiträge

zur ordnungspolitischen Diskussion, K ln, 1972, s. 134.
5 Por. W. Däubler, Prawo pracy w Republice Federalnej Niemiec, PiP 1992, 

z. 11, s. 53. 
6 Por. J. Wratny, Instytucja porozumienia zak adowego w prawie niemiec-

kim, s. 23. 
7 Regu a wynikaj ca z art. 9 ust. 3 Konstytucji oraz art. 5 Konwencji 

MOP Nr 135.
8 BAG 1.2.57 AP Nr. 1 zu § 32 SchwbeschG.
9 Zob. M. Weiss, Gewerkschaftliche Vertrauenslaute, Otto Brenner Stiftung, 

Frankfurt am Main 1977.
10 Cho , jak pisze W. Däubler, prawo weta w stosunku do kandydatów 

wysuwanych przez rad  zak adow  jest w praktyce rzadko stosowane. 
Das Arbeitsrecht, s. 729.

11 Por. J. Wratny, Wspó decydowanie na szczeblu organów przedsi biorstwa

w Republice Federalnej Niemiec a polska ustawa o prywatyzacji przedsi -

biorstw, PiZS 1994, Nr 7, s. 13.
12 Por. szerzej J. Weck, Der Arbeitsdirektor, seine Stellung und Funktion 

im Rahmen der Mitbestimmung, M nster 1994, s. 24 i 26.
13 Por. Co-determination in the Federal Republic of Germany, Bonn 1998, 

s. 26. 
14 Zob. bli ej, W. Z llner, K.G.Loritz, Ein Studienbuch, C.H. Beck’sche 

Verlagsbuchhandlung, M nchen 1998, s. 610.
15 Por. szerzej T.Raiser, Mitbestimmungsgesetz. Kommentar, Berlin-New York 

1998, s. 513 i n.
16 W szczególno ci ustawa o organizacji pracy narodowej z 20.1.1934 r. (das 

Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit) i ustawa o organizacji pracy 
w administracji i zak adach publicznych z 23.3.1934 r. Szerzej na te temat 
patrz B. R thers, Die Betriebsverfassung im Nationalsozialismus, „Arbeit 
und Recht” 1970, s. 97 i n. 

17 Zob. H. Klinkhammer, D. Welslau, Mitbestimmung in Deutschland und 

Europa. Eine Einf rung f r Praktiker, Luchterhand 1998, s. 43.
18 Por. J. Meissner, Mitbestimmung w Republice Federalnej Niemiec. Geneza, 

postulaty, rzeczywisto , Katowice 1988, s. 47. 
19 By  to tzw. system trzech aw (Drei-Bänke-System). Szerzej zob. 

M. Däubler, Das Arbeitsrecht, Leitfaden  f r Arbeitnehmer, Rowohlt,

Hamburg 1998, s. 727.
20 W referendum a  95,87% zorganizowanych metalowców i 92,8% górników 

opowiedzia o si  za strajkiem, zob. M. Däubler, Das Arbeitsrecht, Leit-

faden  f r Arbeitnehmer, s. 728.
21 Gesetz ber die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten 

und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl 
erzeugenden Industrie. Ostatnia nowela z 9 lipca 1998 r.

22 Por. B. B aszczyk, Partycypacja (z do wiadcze  przedsi biorstw kapitali-

stycznych), Przegl d Organizacji 1984, Nr 10, s. 34. 
23 J.Meissner, Mitbestimmung w Republice Federalnej Niemiec, s. 56. 
24 M. Däubler nazywa ten model „kompromisem w kompromisie”. Zob. 

Das Arbeitsrecht, Leitfaden  f r Arbeitnehmer, s. 746.
25 G. Wiese, Entwicklung des Rechts der Betriebs- und Unternehmens-

verfassung, „Juristische Schulung” 1994, z. 2, s. 99 oraz Tentenberg, 
Geschichte der industriellen Mitbestimmung in Deutschland, 1961, 
s. 94 i n.

26 Szerzej na ten temat Teutenberg, Geschichte der industriellen 

Mitbestimmung in Deutschland, s. 266 i n., a tak e F. Gamillscheg, 
Kollektives Arbeitsrecht, Ein Lehrbuch, Band I, M nchen 1997, 
s. 91–92 i G. Wiese, Entwicklung des Rechts der Betriebs- und Unter-

nehmensverfassung, s. 100.
27 Zob. G. Wiese, Entwicklung des Rechts der Betriebs- und Unter-

nehmensverfassung, s. 100–101.
28 H. C. Nipperday, A. Hueck, Grundriß des Arbeitsrechts, s. 13 a tak e

T. Ramm, Das deutsche kollektive Arbeitsrecht zwischen den beiden 

Weltkriegen (w:) „Zeitschrift f r Arbeitsrecht” 1988, Nr 2, s. 157.
29 Arbeitsrecht. Sammlung der reichsgesetzlichen Vorschriften zur Arbeits-

setzung, Mannheim, Berlin, Leipzig 1924, s. 43.
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Od lat 80. kształtuje się nowe podejście 
do polityki społecznej. Uznaje się dość 
powszechnie, że wcześniejsza jej wersja sil-
nie związana z ideą „państwa opiekuńczego” 
znalazła się w stanie kryzysu i wymaga mniej 
lub bardziej radykalnej reformy. Partnerzy 
społeczni chcący budować konsensus wokół 
problemów zabezpieczenia społecznego 
powinni wziąć pod uwagę to, co wynika 
z tej ewolucji.

N
owa wersja polityki spo ecznej nazywana 
jest cz sto „aktywn  polityk  spo eczn ”
(APS). W centrum stawia ide workfa-

re state, czyli – w jednym z t umacze
– „pa stwo wspieraj ce prac ”. Angielskie 

sformu owanie jest neologizmem powsta ym z po czenia
s ów work (praca) i welfare (w USA jest to synonim wiad-
cze  pieni nych z pomocy spo ecznej). Problem z t uma-
czeniem polega na tym, e w naszym j zyku trudno odda
widoczne w angielskim powi zanie polityki zatrudnienia 
i pomocy socjalnej. T umaczenie S. Golinowskiej „pa -
stwo wspieraj ce prac ” sugeruje, e chodzi o publiczne 
wspieranie gospodarki w tworzeniu miejsc pracy, co nie 
do ko ca oddaje specyfik  podej cia workfare.

Mo e lepsze by oby t umaczenie „pa stwo sk aniaj ce
do pracy” i to nie wszystkich, ale g ównie ubogich, którzy 
korzystaj  lub chcieliby skorzysta  z pomocy spo ecznej.
Oddaje ono paternalistyczny rys tego podej cia, widocz-
ny w stosowanym instrumentarium, np. warunkiem otrzy-
mania pomocy finansowej jest podj cie pracy lub innej 
aktywno ci wskazanej przez pa stwo, która ma zwi kszy
prawdopodobie stwo zatrudnienia. W ten sposób dyktuje 
si  cz ci obywateli, co maj  robi  z w asnym yciem.
Uzasadnieniem takiego paternalizmu jest ideologia pracy, 
która ma dawa  samodzielno  i niezale no  ekonomicz-
n , a tak e integracj  ze spo ecze stwem.

Pracodawcy prywatni powinni popierać aktywną politykę społeczną, gdyż uzyskają w ten sposób subsydiowanych, czyli 
tanich pracowników. Strona pracownicza powinna domagać się, aby uwzględniono ich opinie przy decyzjach dotyczących 
kształtu aktywnej polityki społecznej i poziomu jej finansowania – pisze Ryszard Szarfenberg

Dialog wokó  polityki spo ecznej

Aktywna polityka społeczna – geneza, sens i instrumen-
tarium. Pojawienie idei APS wydaje si  by  odpowiedzi
m.in. na wzrost bezrobocia i bierno ci zawodowej. 
Niekiedy uznaje si , e przyczyn  tych zjawisk jest przede 
wszystkim dotychczasowa polityka zabezpieczenia spo-
ecznego, uto samiana g ównie z wyp acaniem wiadcze

pieni nych w postaci m.in. zasi ków dla bezrobotnych, 
rent dla cz ciowo niezdolnych do pracy. Teoria ta mówi, 
e koszty wiadcze  i regu y ich przyznawania powi k-

szaj  problem bezrobocia i przyczyniaj  si  do trwa ego
wykluczenia z rynku pracy. 

Szczególnie podejrzane mog  si  wydawa  zasi ki dla 
bezrobotnych, gdy  zast puj  one w cz ci wynagrodze-
nie za prac  osobom do niej zdolnym, czego skutkiem 
ubocznym mo e by  zniech cenie do poszukiwania 
zatrudnienia i ycie z zasi ku czone z dorywcz  lub sta
prac  na czarno. Przy d u szych okresach bezrobocia 
zasi ki z Funduszu Pracy zast powane s  jednak przez 
zasi ki z pomocy spo ecznej, a rodziny ubogich bezrobot-
nych uprawnione s  dodatkowo do zasi ków i dodatków 
rodzinnych. Potencja  dezaktywizuj cy jest tu jednak 
ograniczony czasem wyp aty (w Polsce 6, 12 lub 18 mie-
si cy w zale no ci od relacji lokalnej stopy bezrobocia do 
redniej w kraju), czego skutkiem by o to, e jeszcze nie-

dawno pobiera o zasi ki 15% naszych bezrobotnych.
Przedmiotem podejrze  sta y si  równie  renty dla 

osób niezdolnych do pracy. W orzecznictwie o inwa-
lidztwie uwzgl dnia si  cz ciow  niezdolno  do pracy 
w dotychczasowym zawodzie i w zwi zku z tym przyzna-
nie renty mo e zniech ca  do poszukiwania i podejmowa-
nia pracy przez osoby, które zachowa y do niej zdolno .
Potencja  dezaktywizacyjny rent mo e by  wi kszy ni
zasi ków dla bezrobotnych i zasi ków z pomocy spo-
ecznej, gdy  s  od nich wy sze i d u ej wyp acane,

a warunkiem ich otrzymania jest demonstrowanie nie-
zdolno ci do pracy.

Rzecznicy nowego podej cia g osz  ponadto, e chc c
walczy  z bezrobociem i bierno ci  zawodow , nale y
zasadniczo ograniczy  prawa pracownicze, gdy  ich reali-
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zacja przyczynia si  do pog biania problemów na rynku 
pracy, np. ochrona przed zwolnieniami utrudnia przep y-
wy z i do zatrudnienia, a regulacje p acowe powi kszaj
koszty tworzenia miejsc pracy.

Przy takich za o eniach polityka sk aniania do pracy 
mo e by  uznawana za zerwanie z tradycj  ca ej dotych-
czasowej polityki spo ecznej, która mia a na celu wzmoc-
nienie pozycji pracowników w stosunkach z zatrudniaj -
cymi i kieruj cymi ich prac  oraz ochron  poziomu ycia
w razie wyst pienia ryzyk socjalnych i ubóstwa. W naj-
lepszym razie cele te staj  si  mniej istotne w porównaniu 
z maksymalizacj  zatrudnienia w grupach uprawnionych 
do korzystania ze wiadcze  pieni nych.

Kto jest zatrudnialny i niezatrudnialny. Typowe refor-
my zalecane przez entuzjastów APS polegaj  wi c na 
uelastycznianiu rynku pracy, na ograniczaniu dost pu
do wiadcze  pieni nych i zmniejszaniu ich wysoko ci.
Z drugiej strony proponowane s  dzia ania nastawione 
na popraw  „zatrudnialno ci” obywateli z grup ryzyka, 
a rodkiem do tego jest edukacja, szkolenia, a w razie 
potrzeby – rehabilitacja, psycho- i socjoterapia. Dost p
do zatrudnienia zwi ksza si  przez tworzenie subsydio-
wanych miejsc pracy w sektorach for-profit i non-profit 

(gospodarka spo eczna). Je eli ju  wykorzystuje si  jakie
instrumenty wp ywu na p ace, to nie na p ac  minimal-
n , ale na zwolnienia podatkowe i sk adkowe, dodatki 
aktywizacyjne, kredyty podatkowe, czasowe zachowanie 
uprawnie  do pomocy po podj ciu zatrudnienia. Dla u a-
twienia czenia ról rodzinnych i zawodowych czyni si
bardziej dost pn  opiek  dla dzieci. Popularne staj  si  te
has a modernizacji zabezpieczenia spo ecznego, aby sta o
si  ono bardziej proaktywne. Ca o  tych rodków ma 
stworzy  system pozytywnych i negatywnych bod ców, 
które b d  zniech ca y do ycia ze wiadcze  socjalnych 
i zach ca y do aktywno ci zawodowej i odzyskania samo-
dzielno ci ekonomicznej.

Powy ej przedstawi em tylko cz  uzasadnienia 
aktywnej polityki spo ecznej. Jest jednak wiele innych 
argumentów sprawiaj cych, e cieszy si  ona du ym
poparciem polityków z prawej i lewej strony. Sk anianie
odbiorców wiadcze  do pracy przedstawia si  jako zgod-
ne z zasad  wzajemno ci. A tradycyjnym wiadczeniom
socjalnym zarzuca si  to, e s  form  dawania czego  za 
nic, lub przyznawania praw bez adnych obowi zków.

Warto jednak zauwa y , e wiadczenia przyznawane 
w ramach ubezpiecze  spo ecznych spe niaj  test wza-
jemno ci. Warunkiem ich otrzymania jest przecie  sta
pracy oraz obowi zkowe op acanie w tym czasie sk adki.
W dodatku ka dy pracuj cy p aci podatki od swojego 

wynagrodzenia. Ubezpieczeni wnosz  w ten sposób 
wk ad do wspólnego dobra. Sytuacja ma si  nieco inaczej 
w przypadku klasycznej pomocy spo ecznej, gdy  nie 
wymaga ona uprzedniego okresu zatrudnienia, ani op aca-
nia adnych sk adek, wystarczaj cym powodem jest ubó-
stwo i trudna sytuacja yciowa oraz ewentualnie dzieci na 
utrzymaniu (zasi ki rodzinne, je eli nie s  powszechne).

Pomoc spo eczna tradycyjnie by a przeznaczona dla 
osób niezdolnych do pracy i samodzielnego utrzymania, 
które nie maj  te  wsparcia ze strony rodziny (obowi zek
alimentacji). Jedn  z cech sytuacji tych ludzi jest to, e
niczego w zamian za pomoc da  nie mog . Gdy chodzi 
o kobiety z dzie mi, mo na przyj , e samo rodzenie 
i zajmowanie si  dzie mi, jako wa ne ze spo ecznego
punktu widzenia, spe nia test wzajemno ci (pomijam 
antyfeministyczny wyd wi k takiego my lenia).

Zasada wzajemno ci jako uzasadnienie dla APS lepiej 
pasuje do d ugotrwale bezrobotnych i zdolnych do pracy, 
niemaj cych przy tym dzieci na utrzymaniu, którzy dot d
wcale lub niewiele pracowali (a wi c ich przesz y wk ad
do dobra wspólnego by  niewielki). Im jednak potrzebna 
jest nie tyle pomoc spo eczna, co pomoc w znalezieniu 
legalnego zatrudnienia, do czego s u y po rednictwo
pracy, szkolenia itp. Kierowanie d ugotrwale bezro-
botnych bez innych problemów do pomocy spo ecznej
wydaje si  wi c b dem, który z zasad  wzajemno ci nie 
ma wiele wspólnego.

Dodatkowy argument os abiaj cy wymow  zasady 
wzajemno ci w pomocy spo ecznej jest taki, e w ten spo-
sób nierówno traktujemy obywateli. Dlaczego nie da si
wzajemno ci w postaci pracy lub innych form aktywno ci
od niepracuj cych, ale zdolnych do pracy osób bogatych, 
albo od tych, którzy nie korzystaj  z pomocy spo ecznej?
Skupianie uwagi tylko na zachowaniach ubogich wi e
si  z tradycyjn  stygmatyzacj  tych grup przez przed-
stawicieli „klas wy szych”, tzn. przypisywaniem im roz-
maitych wad moralnych, np. lenistwa, niewdzi czno ci,
nieodpowiedzialno ci, roszczeniowo ci itp.

Aktywna polityka społeczna po amerykańsku. Najbar-
dziej wyraziste przejawy nowej polityki zatrudnie-
nia i pomocy spo ecznej widoczne s  w Stanach 
Zjednoczonych. Ich kulminacja nast pi a w 1996 roku, 
gdy uchwalono ustaw  o pojednaniu osobistej odpowie-
dzialno ci z szansami na prac 1. Prezydent W. Clinton 
powiedzia  wówczas, e b dzie popiera centralne za o-

enie reformy socjalnej...: ka dy, kto tylko mo e musi 

pracowa 2. Praca nie powinna by  jedn  z dost pnych
obywatelowi opcji do wyboru, ale sposobem na ycie,
który popiera pa stwo w swojej polityce.
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Reformy zaadresowano g ównie do rodzin korzystaj -
cych z zasi ków wyp acanych w ramach jednego z progra-
mów pomocy spo ecznej dla rodzin (Aid to Families with 
Dependent Childern, AFDC). Ju  w nazwie programu, 
który go zast pi , podkre lono tymczasowo  pomocy, 
jak i to, e jest ona skierowana tylko do rodzin w potrze-
bie (Temporary Assistance for Needy Families, TANF). 
W USA zalicza si  t  polityk  do dzia u wiadcze  rodzin-
nych i nie obejmuje ona m.in. odbiorców emerytur i rent 
z ubezpieczenia spo ecznego.

Pomoc spo eczna ma s u y  przede wszystkim powro-
towi na rynek pracy i usamodzielnieniu korzystaj cych
z zasi ków w ci gu wzgl dnie krótkiego czasu (do dwóch 
lat). Ustalono przy tym ostateczny limit czasowy w ci -
g ym udzielaniu pomocy finansowej na pi  lat. Warunki 
obowi zkowej aktywno ci, które okre lono w liczbie 
godzin na tydzie , poza zatrudnieniem niesubsydiowa-
nym (równie  w niepe nym czasie pracy) lub subsydiowa-
nym w sektorze prywatnym lub publicznym (dodatkowo 
wspieranym ze rodków publicznych), obejmowa y m.in. 
szkolenie zawodowe do 12 miesi cy, praktyki i sta e na 
stanowiskach pracy, prace na rzecz spo eczno ci lokalnej, 
opiek  nad dzie mi z podobnych rodzin, poszukiwanie 
pracy do 6 tygodni. 

Ponadto uruchomiono te  inne dzia ania, m.in. zwi k-
szono nak ady na us ugi opieki nad dzie mi dla ubogich 
rodzin, umo liwiono te  korzystanie ze wiadcze  zdro-
wotnych do roku po podj ciu pracy i usamodzielnieniu. 
Nowy program w porównaniu z AFDC jest te  o wiele 
bardziej zindywidualizowany w odniesieniu do diagnozy 
sytuacji klientów i ustalania indywidualnego planu ich 
aktywizacji oraz zdecentralizowany w tym sensie, e
pozostawiono wiele swobody stanom w ustalaniu form 
pomocy i w korzystaniu z federalnych pieni dzy (block

grant). W programie zawarto równie  pewne ogólne 
cele okre lone ilo ciowo, np. stany maj  zapewni , e co 
najmniej 50% pobieraj cych wiadczenia z TANF b dzie
aktywizowanych w odpowiednim wymiarze czasu.

Kolejka po kredyt … podatkowy. W ród wielu rozwi -
za , które uzupe nia y reform , za najwa niejsze nale y
uzna  system kredytów podatkowych (Earned Income Tax 
Credit, EITC), którego celem jest podnoszenie dochodów 
najmniej zarabiaj cych rodziców (a w pewnych okolicz-
no ciach równie  osób bez dzieci na utrzymaniu) poprzez 
system podatkowy. Jest to przynajmniej cz ciowa odpo-
wied  na problem nazywany pu apk  ubóstwa, który ma 
polega  na tym, e wynagrodzenia za niskop atn  prac
po podatkach i sk adkach okazuj  si  ni sze ni  to, co 
mo na uzyska  z pomocy spo ecznej i dorywczej pracy 
na czarno. Dzia anie EITC polega na tym, e wraz ze 

wzrostem wynagrodzenia ro nie te  kredyt podatkowy, 
którego wysoko  porównana ze zobowi zaniami podat-
kowymi daje zmniejszenie wymiaru podatku lub wiad-
czenie wyp acane przy rocznym rozliczaniu podatkowym. 
Wielko  kredytu ro nie do pierwszego progu, nast pnie
nie zmienia si  do kolejnego, od którego zaczyna si
zmniejsza  do zera. Klasyczny zasi ek o sta ej wysoko ci
zwolniony z podatku i sk adki wyp acany po spe nieniu
kryterium dochodowego (dochód w gospodarstwie domo-
wym ni szy ni  pewna kwota ustalona dla niego) uznaje 
si  za rozwi zanie gorsze w a nie ze wzgl du na pu apk
ubóstwa.

W niektórych stanach do workfare dodawano instru-
menty, które mia y na celu wp ywanie na zachowania 
edukacyjne (learnfare), prokreacyjne i ma e skie 
nastolatków, nastoletnich matek i samotnych bezrobot-
nych kobiet (bridefare). Wprowadzono wi c mo liwo
zmniejszania lub nieprzyznawania zasi ków w przypad-
ku porzucenia szko y czy urodzenia dziecka poza zwi z-
kiem ma e skim, bod cem pozytywnym by y m.in. 
dodatki do zasi ków za zawarcie ma e stwa.

Niskiemu zasi kowi podstawowemu mog  wi c
towarzyszy  rozwi zania polegaj ce na tym, e za ka-
de dobre zachowanie mo na dosta  finansowe plusy, 

a za ka de z e – finansowe minusy w cznie z odebra-
niem ca ej pomocy. Ubogich stawia si  najpierw przed 
wyborem kilku opcji aktywizacyjnych, z których jedn
musz  wybra , je eli w ogóle chc  otrzyma  pomoc, 
a nast pnie premiuje si  ich za dobre zachowania i karze 
za z e. agodniejsz  form  takiej polityki jest uznanie, 
e cz  pomocy nale y si  z tytu u ubóstwa i nie wyma-

ga udzia u w aktywizacji, natomiast reszta uzale niona
jest od aktywno ci, czyli dobrych i z ych zachowa .
O agodno ci wiadczy te  liczba opcji, jakie daje si  do 
wyboru oraz mo liwo  wp ywu na to ze strony samych 
zainteresowanych.

Reformy sprawi y, e liczba klientów AFDC-TANF 
spad a z 4,4 mln w 1996 roku do 1,9 mln we wrze niu
2005 r.3. Sama liczba zarejestrowanych wiadczeniobior-
ców nie jest dobrym wska nikiem sukcesu, gdy  celem 
programu by o sk anianie do pracy. Zwolennicy konty-
nuacji programu wskazuj  jednak na wiele innych jego 
pozytywnych skutków, ale naukowcy s  bardziej scep-
tyczni w jego ocenach. 

Europejska twarz polityki społecznej. W Europie 
sytuacj  ubogich postrzega si  przez pryzmat barier, 
jakie maj  oni w dost pie do rodków umo liwiaj -
cych uczestnictwo w spo ecze stwie oraz w perspek-
tywie problemów z realizacj  praw pracowniczych 
i socjalnych. 

Z krajuZ kraju
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W UE, a szczególnie w Radzie Europy, trudno 
przyjmuje si  retoryka przekszta caj ca prawo do pracy 
w obowi zek pracy w zamian za zasi ki. Istnieje tu g b-
sza wiadomo  potrzeby zastosowania dodatkowych 
rodków i instrumentów, aby realizowa  prawo do pracy 

dla wszystkich, a wi c i dla tych, których zdolno  do 
pracy i potencjalna wydajno  s  mniejsze ni  u innych. 
Ponadto nie dopuszcza si  tu do ograniczania realizacji 
prawa do godnego poziomu ycia. Pierwszym z celów 
walki z ubóstwem i wykluczeniem spo ecznym sta o si
wi c: u atwienie uczestnictwa w zatrudnieniu i dost pie

do wszelkich zasobów, praw, dóbr i us ug4, czyli po cze-
nie prawa do pracy z prawami socjalnymi.

W konsekwencji Unia Europejska opowiada si
nie tylko za aktywn  polityk  rynku pracy nastawio-
n  na ogólne zwi kszenie zatrudnienia, ale równie  za 
aktywn  polityk  zabezpieczenia spo ecznego. Ma by
ona nastawiona mniej na utrzymanie poziomu dochodu, 

a bardziej na pomaganie s abszym (vulnerable) jednost-

kom w integracji z gospodark  i spo ecze stwem5. To 
podej cie znalaz o odzwierciedlenie w wydanym trzyna-
cie lat temu dokumencie pt. „Zielona Ksi ga. Europejska 

polityka spo eczna”. Uznano tam, e nowe warunki takie, 
jak m.in. globalizacja i rewolucja technologiczna rodz
potrzeb  kreowania dynamicznego i sprawiedliwego pro-

cesu dostosowania spo ecznego.
Ca kiem niedawno (luty 2006 r.) Komisja Europejska 

wyda a komunikat, w którym jest mowa o utrzymywaniu 
si  do  du ej zbiorowo ci z niewielkimi perspektywami 
na prac . Zak ada si  tam, e przed ubóstwem i wyklu-
czeniem spo ecznym ma chroni  j  polityka minimalnego 
dochodu gwarantowanego, czyli pomoc spo eczna, ale 
równocze nie musi ona wspiera  integracj  z rynkiem 

pracy tych, którzy s  zdolni do pracy. Realizacji prawa 
do pracy ubogich maj  towarzyszy  gwarancje przyzwo-
itego poziomu ycia dla tych, którzy s  i pozostan  poza 
rynkiem pracy6.

Problemy z takim podej ciem s  co najmniej dwa. 
Pierwszy sprowadza si  do tego, jak ograniczy  lub 
zlikwidowa  pomoc finansow  dla zdolnych do pracy, 
a przy dodatkowej pomocy ka dy mo e pracowa  (np. 
zatrudnienie niepe nosprawnych). Mo na przypuszcza ,
e gdy ju  zatrudnimy i zaktywizujemy wszystkich, 

to w ogóle zniknie potrzeba wyp acania komukolwiek 
pieni dzy tylko z tego powodu, e jest ubogi. Pozostaje 
zatem tylko kwestia, aby wszyscy w ród mniej i najmniej 
zdolnych do pracy znale li jednak zatrudnienie, a przy-
najmniej jak  aktywno , która by aby namiastk  pracy, 
a wi c zaspokaja aby potrzeby innych i by a wynagradza-
na na poziomie pozwalaj cym unikn  ubóstwa. Je eli

w gospodarce liczy si  wydajno , to zatrudnianie wszyst-
kich, nawet tych mniej i najmniej wydajnych mo e by
uznane za cel pozagospodarczy, a nawet antygospodarczy. 
W UE zak ada si  jednak, e cele spo eczne i gospodarcze 
mo na osi ga  jednocze nie, niemniej priorytet zwykle 
maj  te drugie (pod tym has em przebiega a reforma 
Strategii Lizbo skiej w 2005 r.). W sukurs przychodzi 
te  gospodarka spo eczna, gdzie zatrudnienie traktuje si
w kategoriach integracyjnych, a nie wydajno ciowych.

Aktywna polityka społeczna po polsku – promocja 
zatrudnienia. Idea aktywnej polityki spo ecznej zyskiwa-
a w Polsce na znaczeniu wraz z post puj c  integracj

z UE, a znajdowa a wyraz w licznych ustawach i doku-
mentach rz dowych oraz naukowych opracowaniach. 
Filozofia inicjatyw spo ecznych w UE zacz a przenika
do polskich rodowisk zajmuj cych si  tworzeniem poli-
tyki spo ecznej i w ten sposób wp ywa a na kszta t ustaw 
z zakresu polityki zatrudnienia i pomocy spo ecznej przyj-
mowanych w 2003 r. i w latach nast pnych.

Ale ju  co najmniej od po owy lat 90. realizowano 
u nas ró ne programy rynku pracy, kierowane równie
do „grup ryzyka”, czyli do osób szczególnie zagro onych

d ugotrwa ym bezrobociem oraz jego skutkami7. W usta-
wie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
znajdujemy nieco inaczej okre lone grupy ryzyka – s
to osoby b d ce w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
W ustawie okre lono dodatkowe instrumenty stosowa-
ne wobec tej kategorii, np. prawo do uzyskania oferty 
pracy lub aktywizacji w ci gu 6 miesi cy od rejestracji 
lub up ywu okresu wyp acania zasi ku, zmniejszanie 
kosztów ich zatrudnienia, mo liwo  skierowania na 
6 miesi cy do pracy niezwi zanej z wyuczonym zawodem 
w instytucjach u yteczno ci publicznej i kilku rodzajach 
organizacji pozarz dowych, skierowania na sta e, a tak e
stypendia w przypadku podj cia nauki.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy wprowadza mo liwo  skierowania do prac „spo-
ecznie u ytecznych” osób, którym sko czy  si  okres 

wyp acania zasi ku dla bezrobotnych, a korzystaj cych
ze wiadcze  z pomocy spo ecznej. Prace te organizuje 
gmina, nie mog  one trwa  d u ej ni  10 godzin w tygo-
dniu, pracuj cy mog  zarobi  przynajmniej 6 z  za godzi-
n 8, co w sumie wychodzi co najmniej 240 z  miesi cz-
nie. Pracuj cy mog  przy tym nadal otrzymywa  zasi ki
o charakterze pomocowym.

Je eli osoba skierowana do tego rodzaju pracy nie 
zg osi si , nie podejmie jej, opu ci j  lub b dzie narusza-
a porz dek i dyscyplin , to organizator ma obowi zek

zawiadomi  o tym kierownika o rodka pomocy spo ecz-
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nej, a ten mo e odmówi  przyznania zasi ków, uchyli
decyzj  w tej sprawie lub zawiesi  ich wyp acanie. Mamy 
wi c z jednej strony bodziec pozytywny w postaci 6 z
za godzin , co odpowiada w dodatku has u „ wiadczenia
za prac ”, oraz negatywny, czyli gro b  odebrania innych 
wiadcze  pieni nych (poza rodzinnymi). Zauwa my te ,
e wprowadzono tym samym pewne elementy koordyna-

cji mi dzy polityk  zatrudnienia a pomoc  spo eczn .
APS w Polsce jeszcze nie dotyczy osób niepe no-

sprawnych. System orzecznictwa o niezdolno ci dla 
celów rentowych, który podlega Zak adowi Ubezpiecze
Spo ecznych jest odr bny od systemu orzecznictwa o nie-
pe nosprawno ci dla celów ustawy o rehabilitacji. Sprawia 
to, e dyskusje o rentach jak dot d by y wzgl dnie odizo-
lowane od dyskusji o aktywizacji osób niepe nospraw-
nych. Ponadto ze wzgl du na zabezpieczenie rentowe 
nie wi e si  tych spraw z pomoc  spo eczn , a tu skupia 
si  na razie g ówna uwaga reformatorów. Mimo ci g ych
utyskiwa  publicystów i ekspertów na system rentowy 
nie zrealizowano w tym zakresie adnych powa niejszy
reform, mo e poza przeniesieniem renty socjalnej z kom-
petencji administracji pomocy spo ecznej do ZUS. Jedn
z ostatnich prób reformatorskich by  tzw. Plan Hausnera, 
gdzie zaproponowano m.in. Weryfikacj  niezdolno ci do 

pracy osób z orzeczon  niezdolno ci  do pracy na czas 

sta y, które mia y mniej ni  55 lat przy przyj ciu zasady 
ogólnej o orzekaniu o niezdolno ci na maksimum 3–5 lat, 
co oznacza oby prawdopodobnie koniec rent sta ych9.

Zatrudnienie socjalne i pomoc społeczna. APS powi -
zano w Polsce przede wszystkim z zatrudnieniem socjal-
nym, ale za jej filar uznaje si  te  pomoc spo eczn 10.
Przyjrzyjmy si  wi c bli ej rozwi zaniom w tym zakresie.

Zatrudnienie socjalne przeznaczono dla kilku kategorii 
osób, które wydaj  si  by  grupami wi kszego ryzyka 
ni  te, o których jest mowa w ustawie o promocji zatrud-
nienia. Bezdomni, uzale nieni, chorzy psychicznie, byli 
wi niowie, uchod cy, d ugotrwale bezrobotni (co naj-
mniej 24 miesi ce), którzy musz  wykaza  si  udzia em
w pewnych programach pomocy spo ecznej (np. indy-
widualny program wychodzenia z bezdomno ci, indywi-
dualny program integracji w przypadku uchod ców) czy 
przebyt  terapi  uzale nienia, co mo na uzna  za formy 
aktywno ci. Nie mog  by  przy tym uprawnione do g ów-
nych wiadcze  pieni nych z ubezpieczenia i zaopatrze-
nia spo ecznego (w tym do zasi ków dla bezrobotnych 
i wiadcze  przedemerytalnych). Nie obejmuje to zasi -
ków z pomocy spo ecznej, co znaczy, e s  to dzia ania,
które dotycz  g ównie jej klientów, co jest charaktery-
styczn  cech  APS.

Zatrudnienie socjalne wed ug ustawy polega na 
zapewnianiu mo liwo ci uczestnictwa w zaj ciach pro-

wadzonych przez centra integracji spo ecznej, kluby inte-

gracji spo ecznej i zatrudnienia wspieranego. Sk adaj
si  na to zaj cia nazywane reintegracj  spo eczn
i reintegracj  zawodow . Ich celem jest „odbudowanie 
i podtrzymanie” w przypadku pierwszym – umiej tno ci

uczestniczenia w yciu spo eczno ci lokalnej i pe nienia

ról spo ecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub poby-

tu, a w drugim – zdolno ci do samodzielnego wiadczenia

pracy na rynku pracy. Uczestnicy zatrudnienia socjalnego 
realizuj  indywidualny program w ci gu 11 miesi cy
(z mo liwo ci  wyd u enia o 6) i otrzymuj wiadczenie
integracyjne w wysoko ci 80% zasi ku dla bezrobotnych. 
Nast pnie mog  uczestniczy  w zatrudnieniu wspieranym 
w Centrum Integracji Spo ecznej (mo e ono prowadzi
dzia alno  gospodarcz non-profit), poza nim, lub pod-
j  wspóln  dzia alno  w formie spó dzielni socjalnej, 
która mo e dzia a  te  w ramach Centrum. Wspieranie 
zatrudnienia polega m.in. na tym, e cz  wynagrodzenia 
jest refundowana w zmniejszaj cym si  wymiarze przez 
12 miesi cy, a centra integracji spo ecznej i spó dzielnie
socjalne prowadz  uprzywilejowan  dzia alno  gospo-
darcz non-profit11.

Nie u atwiono jednak czenia wiadczenia integracyj-
nego z pomoc  spo eczn  w taki sposób, jak to zrobiono 
w przypadku wiadczenia za prace spo ecznie u yteczne,
tzn. wlicza si  je do dochodu uwzgl dnianego przy decy-
zjach pomocowych, a wi c podj cie zaj  w centrum 
mo e wi za  si  z utrat  prawa do wiadcze  pieni nych
z pomocy spo ecznej (a tak e wiadcze  rodzinnych), 
o ile zostan  przekroczone progi dochodowe.

Filozofia ustawy o pomocy społecznej12 w a ciwie 
pokrywa si  z ASP. wiadczenia i us ugi pomocowe 
maj  zapewni  realizacj  takich celów, jak umo liwienie

osobom i rodzinom przezwyci ania trudnych sytuacji 

yciowych, których nie s  one w stanie pokona , wyko-

rzystuj c w asne uprawnienia, zasoby i mo liwo ci,
a g ównym zadaniem jest zapobieganie takim sytuacjom 
poprzez podejmowanie dzia a  zmierzaj cych do ycio-

wego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 

ze rodowiskiem.
W ród nowych rozwi za  aktywizacyjnych jest kon-

trakt socjalny, czyli co  w rodzaju umowy mi dzy klien-
tem a o rodkiem pomocy spo ecznej. Wprowadzenie sto-
sunków umownych do pomocy spo ecznej oznacza  mo e
upodmiotowienie klienta, który ma tym samym pewien 
wp yw na warunki udzielanej pomocy. Jest to równie
kolejny instrument wp ywania na jego zachowania. Si
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kontraktu ma docelowo wzmocni  jego ci lejsze powi -
zanie z zasi kiem okresowym, co uj to w programie refor-
my s u b spo ecznych tak: Nale y dokona  sprecyzowania 

zapisu, i  wsparcie dochodowe nale ne jest po zawarciu 

kontraktu socjalnego, za  fakultatywne 50% b dzie mia o

charakter wsparcia aktywizacyjnego zale nego od wyko-

nania zobowi za  osoby lub rodziny13.
Wspomniany dokument jest manifestem aktywnej 

polityki spo ecznej w Polsce i mo e by ród em kolej-
nych reform w tym kierunku. W jego cz ci ogólnej 
odwo ywano si  g ównie do hipotezy, e bezrobocie jest 
przyczyn  ubóstwa, ró nych inicjatyw Unii Europejskiej 
(m.in. Agenda Spo eczna 2005–2010 i wspomniany 
wy ej komunikat KE dotycz cy „aktywnego w czania”
osób najdalej od rynku pracy) i Rady Europy (Europejska 
Karta Spo eczna, rekomendacja RE w sprawie pracowni-
ków socjalnych), a tak e informacji o „instytucjach inte-
gracji spo ecznej” (o rodki pomocy spo ecznej, powiato-
we centra pomocy rodzinie i regionalne o rodki polityki 
spo ecznej).

Najciekawsza jest jednak d uga lista „instrumentów 
aktywizacyjnych” podzielonych dodatkowo na kilka szer-
szych kategorii:
1)  spo eczno-zawodowe (roboty publiczne, prace spo-

ecznie u yteczne, zatrudnienie socjalne, zatrudnienie 
w spó dzielniach socjalnych i organizacjach pozarz -
dowych, szkolenia i kursy),

2)  edukacyjne (podj cie nauki i uzupe nianie wykszta -
cenia, zmiana wyuczonego zawodu, w tym edukacja 
dzieci),

3)  zdrowotne (badania profilaktyczne i zawodowe, pod-
j cie terapii rodzinnej, programy korekcyjne w razie 
stosowanie przemocy w rodzinie, stacjonarna terapia 
odwykowa),

4)  spo eczne (uczestnictwo w o rodkach dziennego 
wsparcia, wietlicach i klubach, udzia  w warsztatach 
terapii zaj ciowej i rodowiskowych domów samo-
pomocy, wolontariat w instytucjach publicznych lub 
pozarz dowych w ramach ró nych projektów spo-
ecznych samorz du lub organizacji pozarz dowych,

udzia  w imprezach o charakterze kulturalnym, sporto-
wym czy turystycznym realizowanych w ramach pro-
gramów aktywizacji lokalnej na wzór metody Centrum 
Aktywno ci Lokalnej).
Przewidziano te  „kontrakt aktywizacji lokalnej” 

skierowany do grupy osób w ramach konkretnego ro-

dowiska lub cz onków danej spo eczno ci z zastosowa-
niem instrumentów aktywizacyjnych wraz z dzia aniami

o charakterze wspieraj cym oraz elastycznym stosowa-
niem instrumentów rynku pracy. Wygl da wi c na to, e

poprzez umowy maj  by  te  aktywizowane ca e spo ecz-
no ci lokalne.

Rekomendacje. Jakie wnioski mo na wyci gn  z te-
go pobie nego przegl du nowych trendów w polityce 
zatrudnienia skierowanej do klientów pomocy spo-
ecznej? Strona rz dowa powinna zdecydowa  si , czy 

chce kontynuowa  kierunek reform wyznaczony przez 
poprzedni  ekip . Pracodawcy publiczni, a w tym przy-
padku samorz dy, powinny domaga  si  wi kszych
rodków na realizacj  nowych zada . Pracodawcy pry-

watni powinni popiera  aktywn  polityk  spo eczn ,
gdy  w ten sposób mog  zyska  kolejnych subsydiowa-
nych, czyli tanich pracowników do prostych prac. Strona 
pracownicza, czyli przedstawiciele pracowników socjal-
nych, powinna domaga  si , aby ich opinie na temat 
wdra ania nowych instrumentów zosta y uwzgl dnione
przy dalszych decyzjach o kszta cie systemu i poziomie 
jego finansowania.

W ogólniejszej perspektywie, aktywna polityka spo-
eczna powinna by  uzupe niona reformami, które spra-

wi , e przedsi biorczo , praca i inne formy po ytecznej
aktywno ci b d  dost pne dla ka dego, a ju  w szczegól-
no ci dla wszystkich tych, którzy zmuszeni s  korzysta
z pomocy spo ecznej. Przy czym nie powinno to si  odby-
wa  kosztem ograniczania praw socjalnych obywateli.

1  Ustawa z 22 sierpnia 1996 r., oryginalna nazwa „Personal Responsibility and 
Work Opportunity Reconciliation Act”, oznaczenie ameryka skie P.L. 104–193.

2  Przemówienie W. Clintona do Narodowego Stowarzyszenia Gubernatorów 
z 16.07.1996 r., dost pne m.in. na stronie The American Presidency Project 
– www.presidency.ucsb.edu.

3  Dane za: Federal Register tom 71, nr 125 z 29.06.2006, s. 37454. Dokument 
dost pny na stronach The U.S. Government Printing Office – www.gpoac-
cess.gov.

4  Europejska Strategia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem przyj ta w 2000 r.
5 „Green Paper. European Social Policy. Options for the Union”, listopad 1993, 

Komisja Europejska, COM 93/551, s. 18.
6  Komunikat w sprawie konsultacji dzia a  na rzecz aktywnej integracji (in-

clusion) ludzi najbardziej oddalonych od rynku pracy z dnia 08.02.2006, 
COM(2006)44.

7  Nieobowi zuj ce ju  rozporz dzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 
15 listopada 1995 r. w sprawie programów specjalnych przeciwdzia ania bez-
robociu (Dz.U. nr 134, poz. 661).

8  Artyku  73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 
20 kwietnia 2004 (Dz.U. nr 99, poz. 1001).

9  „Program uporz dkowania i ograniczenia wydatków publicznych”, pa dzier-
nik 2003, Rada Ministrów, s. 40. 

10 „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski”, Ministerstwo 
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej, kwiecie  2004, s. 27. Dokument 
dost pny, m.in. na stronach Portalu Funduszy Strukturalnych www.fundusze-
strukturalne.gov.pl.

11  Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, 
poz. 1143) i ustawa o spó dzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
(Dz.U. nr 94, poz. 651).

12  Ustawa o pomocy spo ecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. nr 64, poz. 593).
13 „Za o enia do reformy systemu integracji spo ecznej oraz s u b spo ecz-

nych (projekt)”, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej, czerwiec 2006. 
Dokument dost pny na stronach Serwisu O rodków Pomocy Spo ecznej
www.ops.pl.
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Rozeszły się drogi etyki i ekonomii i może 
tylko zdumiewać łatwość, z jaką to się stało. 
U Arystotelesa ekonomia (z gr. oikonomia 
– zarządzanie) pozostaje częścią etyki i poza 
kryteriami użyteczności i zysku kieruje się 
przede wszystkim kryterium dobra i zła1. Taka 
relacja pomiędzy etyką i ekonomią trwała 
przez całe średniowiecze aż do czasów, gdy 
pojawiała się zasada business is business. 

A
dam Smith da  pod ni  podwaliny. Egoizm 
jednostek uzna  za motor gospodarki i s dzi ,
e jedynie niewidzialna r ka rynku wystar-

czy do regulowania stosunków pomi dzy
podmiotami gospodarczymi. Etyka nie jest 

tu potrzebna. Zasada business is business oznacza w prak-
tyce, e dzia alno  gospodarcza podlega jedynie rygorowi 
matematyki i ch odnej kalkulacji kosztów i przychodów, 
a tym samym jest poza obszarem zainteresowania etyki. 
W takiej mentalno ci przedsi biorc  etyka interesuje jedy-
nie w wymiarze ycia prywatnego, a w decyzjach gospo-
darczych kieruje si  on tylko kalkulacj . Podobnie ma funk-
cjonowa  przedsi biorstwo, gdzie jedynym kryterium staje 
si  zysk, a spo eczne skutki czy metody stosowane wobec 
partnerów gospodarczych s  drugoplanowe. 

Powy sze my lenie jest my leniem jedynie dora nego
zysku. Tak  optyk  zmienia ju , cho by to, gdy firma 
zaczyna my le  perspektywicznie o zyskach. D ugofalowa
strategia marketingu firmy pokazuje, e zachowania nie-
etyczne op acaj  si  coraz mniej, bo np. szkodz  marce 
produktu. Dlatego coraz wi cej firm dzi  powraca do 
kanonów etycznego post powania, szczególnie na ryn-
kach pa stw wysoko rozwini tych. Tam firmy dbaj
o swój etyczny wizerunek, gdy  organizacje konsumenc-
kie pi tnuj  cz sto nieetyczne zachowania firm. Czasami 
wzywaj  nawet do bojkotu produktów firmy post puj cej
nieetycznie. Dlatego w tych pa stwach mówi si  o potrze-

Wprawdzie symbioza etyki i ekonomii przepadła definitywnie, ale dziś w epoce społeczeństwa postindustrialnego (konsump-
cji) trzeba szukać drogi powrotu do etyki. Okazuje się, że na powrót to się opłaca i to nie tylko z powodów marketingowych 
– pisze Tomasz Biedrzycki

Meandry etyki i ekonomii

bie tzw. spo ecznej odpowiedzialno ci przedsi biorstwa,
czyli o powrocie do stosowania norm etycznych w dzia-
aniu firmy2. Polski kazus „Biedronki” by by tam nie 

do pomy lenia. Ujawnienie wyzysku pracowników na 
tak  skal  przyczyni oby si  do bojkotu sieci handlowej 
i w konsekwencji jej upad o ci.

Siła etyki. A zatem wprawdzie symbioza etyki i ekono-
mii, jaka by a w spo ecze stwie tradycyjnym (rolniczym) 
w dobie spo ecze stwa przemys owego (produkcji), roze-
sz a si  definitywnie. Ale dzi  w epoce spo ecze stwa post-
industrialnego (konsumpcji) trzeba szuka  drogi powrotu 
do etyki. Okazuje si , e etyka na powrót si  op aca i to nie 
tylko z powodów marketingowych. Jest wiele przes anek
na to wskazuj cych. Otó  cz owiek, który nie ma nic, mo e
atwo zaryzykowa  wszystkim, co ma. Chc c szybko doro-

bi  si , atwiej si ga po pozaprawne i nieetyczne rozwi za-
nia. Zupe nie inaczej jest w przypadku ludzi posiadaj cych
pewien stabilny kapita . Tacy bardziej ceni  bezpiecze -
stwo i wol  nawet mniej zarobi , ale w sposób bezpieczny, 
nie nara aj c si  na utrat  tego, co ju  maj . „D ungla”
gospodarcza, gdzie mo na omija  p acenie podatków, 
zatrudnia  na czarno, wyzyskiwa  i atwo zwalnia  pra-
cowników…, niekoniecznie jest atrakcyjna dla pot nych
inwestorów, którzy bardziej ceni  stabilno , mark , trady-
cj , kompetentnego pracownika, którego raczej niech tnie
zast puje si  nowym, niedo wiadczonym, czy wreszcie 
którego odpowiednio wynagradzaj , bo oszcz dzanie na 
pracowniku zmniejsza jego wydajno  i nie zawsze ozna-
cza zwi kszanie zysku. Tylko pracownik, który czuje si
odpowiednio doceniony, mo e identyfikowa  si  z w asn
firm  i tym samym wi cej i solidniej dla niej pracowa .

Drugim wa nym powodem, dla którego w gospodar-
kach dojrza ych bardziej ceni si  etyk , jest wspomniane 
wcze niej nasycenie rynku. W krajach, w których mo li-
wo ci konsumpcyjne klientów s  ca kowicie wyczerpane, 
a oferta rynku jest bardzo du a, nast puje walka o klienta. 
Co wi cej, samego klienta, który dysponuje zasobniej-
szym portfelem, sta  na promowanie zachowa  etycz-
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nych. Szkoda, e w Polsce nadu ycia sieci „Biedronka” 
w aden sposób nie zmniejszy y jej udzia u w rynku. 
Niestety, dla wci  jeszcze relatywnie biednego polskiego 
klienta bardziej liczy si  mo liwo  zaoszcz dzenia kilku 
groszy na ma le, ni  promowanie etycznych firm. St d te
afera wokó  „Biedronki” zadzia a a wr cz jak reklama. 

Dojrzały rynek konsumencki sprawił, że wiele firm 
zaczęło traktować etykę jako skuteczną strategię mar-
ketingową. Skoro atwiej wyprodukowa  ni  sprzeda ,
a o ka dego klienta trzeba walczy , to trzeba ws uchiwa
si  w to, na co klient jest czu y. Je li ceni si  etyczne post -
powanie, to w a nie z niego mo na uczyni  strategi  mar-
ketingow , by etycznym post powaniem zyska  zaufanie 
klienta do swoich produktów. A je li swoj  dzia alno
komercyjn  z czy si  jeszcze z jakim  dobroczynnym 
celem, to sukces tym bardziej gwarantowany. St d te
mo na zaobserwowa  mnogo  fundacji dobroczynnych 
zak adanych przez firmy komercyjne.

Jednak to nie tylko czyste wyrachowanie sprawia, 
e w dojrza ych gospodarkach robi si  dobry interes na 

etyce. Dzi  po prostu zmieni  si  typ gospodarki i teraz 
ona potrzebuje wiele kapita u zaufania, który jest warun-
kiem prosperowania. W dobie globalizacji obserwujemy 

czenie si  firm i tworzenie wielkich kooperacji, by 
w ten sposób powi kszy  kapita  i móc lepiej inwestowa
oraz zdobywa  rynek. Kooperacja wymaga jednak wza-
jemnego zaufania. A nie da si  bezpiecznie i skutecznie 
wspó pracowa  nie respektuj c norm etycznych. St d te
sami przedsi biorcy podejmuj cy wspó prac  s  zaintere-
sowani tym, by wszyscy post powali etycznie.

I wreszcie ostatni czynnik, który znacz co wp ywa na 
poszanowanie etyki w yciu gospodarczym – to rosn ca
rola sektora us ug. W spo ecze stwie postindustrialnym 
nawet do 80% miejsc pracy to sektor us ug. Us ugi maj
zazwyczaj charakter bezpo rednich kontaktów mi dzy-
osobowych, st d te  rosn ce zapotrzebowanie na dobry, 
etyczny wizerunek firmy. Zupe nie inaczej wygl da o
to w spo ecze stwie przemys owym, gdzie g ówny udzia
w rynku pracy mia  przemys  ci ki, b d cy bardziej ano-
nimowy, pozbawiany takich bezpo rednich, interpersonal-
nych relacji z klientem. 

Wolny rynek podstawą zdrowej gospodarki. Pomimo fali 
krytyki, jaka zosta a powy ej przypuszczona na liberaln
zasad  wolnego rynku, za jej odej cie od etyki, trudno dzi
negowa  sam  warto  wolnego rynku, a jego znaczenie 
docenia tak e spo eczne nauczanie Ko cio a. Upatruje ono 
w nim najlepszy z mo liwych sposobów regulowania kwe-
stii gospodarczej oraz harmonizowania poda y i popytu3.

Mimo to jednak z perspektywy historii trudno si  zgodzi
z przekonaniem Smitha, e „niewidzialna r ka” za atwia
wszystkie istniej ce problemy. Niewystarczalno  zasady 
wolnego rynku w ca o ci ycia gospodarczego podkre la
nie tylko spo eczna nauka Ko cio a, ale czyni to równie
wielu ekonomistów. Encykliki spo eczne wskazuj  na 
istnienie dóbr, które nie maj  szans wygra  konkurencji 
na wolnym rynku, cho  s  potrzebne a wr cz fundamen-
talne dla dobrego funkcjonowania spo eczno ci (np. dobra 
kultury). Encykliki wskazuj  równie  na istnienie ludzi, 
którzy nie potrafi  odnale  si  w regu ach gry wolnego 
rynku i wymagaj  pomocy ze strony spo ecze stwa4.
Sama „niewidzialna r ka” nie jest w stanie zaspokoi
takich potrzeb.

Ponadto mechanizm wolnego rynku rzeczywi cie 
móg by pe ni  funkcj  jedynego narz dzia regulacyjnego 
w sytuacji konkurencji doskona ej, ale ta niestety jest jedy-
nie poj ciem teoretycznym. Rzeczywisto  jest zwykle 
bardziej z o ona. Nie wszyscy aktorzy wolnej ekonomii 
– wytwarzaj cy, kupuj cy, jak i same wymieniane dobra 
– maj  równy dost p do rynku. Zawsze istniej  jakie
grupy interesów. Silniejsi aktorzy mog  okaza  si  sk on-
ni do wykorzystywania swojej przewagi, aby deformowa
relacje na rynku. Ponadto popyt na dane dobro nie zawsze 
jest wprost proporcjonalny do jego warto ci. Cz sto dobra 
konsumpcyjne ciesz ce si  du ym powodzeniem bazuj
na najni szych instynktach ludzkich, którym obce s
warto ci wy sze. Takie jedynie konsumpcyjne podej cie
redukuje cz owieka do roli istoty oddaj cej si  jedynie 
w asnym przyjemno ciom, w asnej satysfakcji, szukaj cej
jedynie zysku za wszelk  cen .

Cz owiek, jako istota rozumna, nie mo e wi c zado-
woli  si  sam  regulacj  „wolnej r ki” na rynku kon-
sumpcyjnym. Jest potrzebne co , co j  wspomo e. Tym 
czym , a bardziej tym kim , mo e by  jedynie wiadomie
i etycznie dzia aj cy cz owiek. Tak e z ekonomicznego 
punktu widzenia „niewidzialna r ka rynku” jest niewy-
starczaj ca. Ju  na prze omie XVIII i XIX wieku Malthus, 
nast pca Smitha, zauwa a, e nie wszystko przebiega 
w takiej harmonii, jak chcia  sam Smith, gdy  istniej
rozmaite konflikty mi dzy grupami spo ecznymi: robotni-
kami i kapitalistami, pomi dzy w a cicielami ziemskimi 
a kapitalistami, które same nie s  w stanie si  rozwi za .
Z biegiem czasu naros a ca a kwestia robotnicza, wobec 
której zajmuje swoje stanowisko Karol Marks. Upatruje 
on róde  konfliktów w niesprawiedliwym podziale 
zysków kapitalistów, którzy wykorzystuj  prac  robot-
ników nie wyp acaj c im adekwatnej za ni  nale no ci.
Wówczas sam wolny rynek nie wystarczy, by rozwi za
ten problem. Marks chcia  go rozwi za  rewolucj  i prze-
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j ciem rodków produkcji przez masy, które by same 
sprawiedliwie dzieli y zyski. Takie rozwi zanie, jak to 
proroczo przewidzia  ju  Leon XIII w 1891 roku, by oby

lekarstwem gorszym od samej choroby.
Wielu ekonomistów w inny sposób podesz o do pro-

blemu i w przywracaniu równowagi rynku zaproponowali 
rol  pa stwu. Keynes wypracowuje zasad  interwencjo-
nizmu pa stwa, który to, poprzez zamówienia publiczne, 
ma uzupe ni  niewystarczalno  dzia ania „niewidzialnej 
r ki rynku”. Cho  dzi , w wyniku modelu gospodarki 
zaproponowanej przez Keynesa, zauwa a si  cz sto 
przerost pa stwa w gospodarce, i szuka si  sposobów 
jego redukcji, to nawet najwi ksi dzisiejsi libera owie nie 
wykluczaj  jego roli, a jedynie postuluj  ograniczenie jej 
do minimum5.

Rozej cie si  etyki z ekonomi  mog oby by  zaak-
ceptowane jedynie wówczas, gdyby mechanizm czysto 
rynkowy potrafi  samodzielnie zaspokaja  wszystkie po-
trzeby cz owieka, cznie z dobrami wy szymi i trans-
cendentalnymi, wyra anymi przez religie. Musia by te
umie  uzdalnia  cz owieka do dokonywania takich wy-
borów, które odpowiadaj  wymogom i godno ci istoty 
rozumnej. Trudno jednak wyobrazi  sobie takie realia. 
A zatem cz owiek nie mo e polega  wy cznie na jakim
automatyzmie, nawet automatyzmie wolnego rynku. Nie 
mo e tym samym czu  si  zwolniony z konieczno ci
dokonywania samodzielnych wiadomych wyborów. 
Skoro musi wybiera , to powinien istnie  system warto-
ci, wed ug którego b dzie wybiera , decyduj c, e to jest 

warte zaanga owania z jego strony, a tamto nie. Innymi 
s owy, równie  ekonomia potrzebuje etyki. Osobn  kwe-
sti  s  kryteria przyjmowanej etyki. Czy tym kryterium 
b dzie jedynie zysk, czy jakie  inne cele. Chodzi tu 
o rodzaj przyjmowanej etyki. Sam fakt konieczno ci etyki 
jest jednak bezsporny.

Dobra użyteczne i godziwe. Etyka jest teori  czynu pod 
k tem jego moralnej powinno ci, czyli mówi nam, co 
nale y czyni , a czego zaniecha 6. Innymi s owy, dostar-
cza nam ona zbioru norm, którymi powinni my kierowa
si . Ka da grupa spo eczna tworzy swoje normy, czyli 
etyk . W tym sensie mówimy o etyce zawodowej lekarzy, 
nauczycieli czy etyce biznesu. Pozostaje jedynie problem 
kryteriów, wed ug których b dzie si  ustala  powy sz
hierarchi  dóbr i okre la : co etyczne, a co nim nie jest. 
Samo skodyfikowanie powszechnie uznawanych norm 
nie wystarczy. Trzeba odwo a  si  do jakiego  obiek-
tywnego poj cia dobra, a nie tylko subiektywnie uzna-
wanych zasad. Tego dotyczy  w a nie spór, co ma by
kryterium okre laj cym to, co etyczne, czyli co decyduje, 

e to nale y czyni , a tego unika . Arystoteles g osi , e
dobro ma wyznacza  ludzkie post powanie. W Etyce

Nikomachejskiej pisa , e wszystko co cz owiek robi, 
zd a do jakiego  dobra i ono ma by  celem wszelkiego 
d enia7. Ale s  ró ne dobra, które uk adaj  si  w pewn
hierarchi . Najwy szym dobrem jest – Absolut, i tylko 
on mo e ostatecznie nasyci  ludzkie pragnienie dobra. 
Natomiast za dobro uznawa  równie  szcz cie, ale uzna-
wa  je za dobro po rednie. Do takiego dobra cz owiek
tak e d y w swoich codziennych dzia aniach.

Pozostaje jednak problem, jak rozumie  szcz cie
i dobro, zw aszcza w zakresie ycia spo ecznego. Nawet 
z odziej kradn c, uwa a to za dobro dla siebie. Istniej
wi c ró ne kryteria dobra. To, co z odziej uznaje za dobro, 
okradany zdecydowanie uzna za z o. Arystoteles wskazu-
je na podstawowe znaczenie kategorii dobra godziwego 
(honestum). To takie dobro, które jest dobre nie przez sw
u yteczno  czy dostarczan  przyjemno , ale jest dobre 
ze swej natury – s u y dobru cz owieka jako cz owieka.
Arystoteles odró nia  jeszcze – oprócz dobra godziwego 
– dobro u yteczne (bonum utile) i przyjemne (delectabile).

Arystoteles uwa a  zatem, e etyczne post powanie to 
takie, które tworzy dobro godziwe, czyli takie, które nie 
tylko przynosi przyjemno , zaspokaja interes, ale wyra a
warto  cz owieka jako cz owieka. Post powanie godziwe 
wyra a si  w post powaniu b d cym wyrazem szacunku 
dla cz owieka jako cz owieka.

Niestety, narodziny nowo ytnej ekonomii pomin y
to kryterium. Najbardziej rozpowszechnionym kryterium 
dobra, które mia o szczególne znaczenie dla ekonomii, 
sta a si  u yteczno  (bonum utile) i tak zrodzi  si  uty-
litaryzm, si gaj cy XVII wieku i my li Hobbesa, który 
uzna , e cz owiek z natury swej dba o w asny interes 
i chce osi gn  przyjemno 8. Tak te  korzy , zysk i przy-
jemno  sta a si  dla jego etyki kryterium dzia ania. Jest to 
etyka egoistyczna i hedonistyczna. Szcz cie zosta o wi c
zredukowane jedynie do przyjemno ci i przydatno ci.

Interes własny i społeczny. Dla hedonistów pobudk  do 
dzia ania jest w asny interes – egoizm. W XVIII wieku 
zasada utylitaryzmu opanowa a umys y Anglików i chc c
pogodzi  w asny interes z interesem spo ecze stwa, roz-
ci gni to ten indywidualistyczny hedonizm Hebbesa na 
dobro ogó u i szcz cie ogó u jako kryterium dobra. Etyk
okre lano jako sztuk  kierowania czynno ciami ludzkimi 
tak, by wytwarza y jak najwi cej szcz cia. Szcz cie
rozumiano natomiast jako zespó  przyjemno ci, a przy-
jemno ci uto samiano z korzy ciami. Hobbes podkre la ,
e ka dy d y do w asnej korzy ci. Utylitary ci XVIII 

wieku sami ju  dostrzegli s abo  tej zasady etycznej 
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i dodawali, e ka dy ponadto musi jednocze nie d y  do 
korzy ci ogó u (Hume)9.

Klasyczne zastosowanie zasady utylitaryzmu znajdu-
jemy w ekonomii politycznej A. Smitha. G osi ona, e
ka dy cz owiek, kieruj c si  egoistycznymi pobudkami, 
d y do odniesienia maksymalnej korzy ci i osi gni cia
najwi kszej przyjemno ci, a „niewidzialna r ka rynku” 
w tajemniczy sposób sk ada w ca o  te indywidual-
ne d enia jednostek tak, e automatycznie buduje si
korzy  ogó u. T  my l podj  pó niej, w drugiej po owie
XIX wieku, J.S. Mill, mówi c, e celem jednostek jest 
maksymalizacja korzy ci i zadowolenia oraz minimali-
zacja kosztów i niezadowolenia, co znajduje swój wyraz 
tak e dzi  w ekonomii, w zasadzie minimaksowej. Zasada 
ta g osi, e celem dzia ania przedsi biorstwa jest minima-
lizacja kosztów i maksymalizacja zysku. Cho  utylitaryzm 
i hedonizm w etyce ju  dawno zosta  poddany krytyce, to 
niestety w ekonomii, szczególnie w krajach „na dorob-
ku”, zdaje si  pozostawa  jedyne obowi zuj c  norm .
Z pewn  nadziej  mo na patrze  na dzia anie przedsi -
biorstw w pa stwach wysoko rozwini tych, gdzie zasada 
minimaksowa zyskuje now  interpretacj  w wietle spo-
ecznej odpowiedzialno ci przedsi biorstw.

Sztuka i siła personalizmu. Dzisiejsza globalna gospo-
darka powoli zaczyna kwestionowa  utylitaryzm jako 
jedyny system etyczny przydatny dla ekonomii. Du
rol  do odegrania mo e tu mie  personalizm jako ród o
kryteriów wyznaczaj cych sposób dzia ania przedsi -
biorstw. Utylitaryzm wzmaga koncentrowanie si  jedynie 
na w asnych pragnieniach i dlatego w gruncie rzeczy jest 
z natury egoistyczny. Cz owiek, yj c w spo ecze stwie,
musi liczy  si  nie tylko z w asnym dobrem, ale i z 
dobrem innych. Nie mo na by  prawdziwie szcz liwym,
patrz c na nieszcz cie innych, albo wyzyskuj c innych. 
Personalizm proponuje nowe kryterium powinno ci 
– afirmacj  osoby ludzkiej jako takiej i dla niej samej. 
Cz owiek jest osob  i jako osoba jest obdarzony szcze-
góln  godno ci . Personalizm podkre la t  szczególn
godno  osoby ludzkiej i mówi, e cz owiek nigdy nie 
mo e sta  si rodkiem do celu, ale zawsze jest celem 
samym w sobie10. Wszelkie ludzkie dzia anie ma s u y
cz owiekowi i jego dobru.

Personalistyczna wizja ekonomii. Tak rozumiany perso-
nalizm nadaje nowe znaczenie równie  funkcjonowaniu 
przedsi biorstw. Celem firmy staje si  nie maksymaliza-
cja zysku, ale dobro cz owieka i jego rozwój. Zysk w uj -
ciu personalistycznym staje si  jedynie rodkiem do celu 
i nabiera warto ci dopiero wówczas, gdy s u y rozwojowi 

cz owieka. Nie znaczy to oczywi cie, e zysk nie ma 
znaczenia dla przedsi biorstwa. Mo na uzna , e je li nie 
przynosi ono nale ytego zysku, to nie jest w stanie s u y
dobru i rozwojowi cz owieka.

W uj ciu personalistycznym zasada maksymalizowa-
nia zysku w ekonomii nie traci na znaczeniu. Obowi zuje
nadal, jedynie nast puje przesuni cie akcentu. Wypra-
cowany zysk przestaje mie  dla ekonomii warto  osta-
teczn  i absolutn . T  warto ci  jest cz owiek i jemu ma 
s u y  wypracowany zysk.

W uj ciu personalistycznym przedsi biorstwo przesta-
je by  jedynie miejscem wytwarzania zysku, a pracownik 
przestaje by  jedynie elementem wyposa enia, który ma 
przynosi  dochód. Pracownik jest cz owiekiem i jako 
taki nie mo e by rodkiem do celu, ale musi by  celem 
samym w sobie. To w a nie dobro ka dego pracownika, 
a nie tylko w a ciciela przedsi biorstwa, staje si  celem 
dla dzia ania firmy. Nauczanie spo eczne Ko cio a mówi, 
e przedsi biorstwa maj  by  wspólnot  pracownicz ,

w której wszyscy realizuj  si  przez prac . Jan Pawe  II
w encyklice Centesimus annus pisze: Ko ció  uznaje 

pozytywn  rol  zysku jako wska nika dobrego funkcjono-

wania przedsi biorstwa: gdy przedsi biorstwo wytwarza 

zysk, oznacza to, e czynniki produkcyjne zosta y w a ci-

wie zastosowane a odpowiadaj ce im potrzeby ludzkie 

– zaspokojone. Jednak e zysk nie jest jedynym wska ni-

kiem dobrego funkcjonowania przedsi biorstwa. Mo e si

zdarzy , e mimo poprawnego rachunku ekonomicznego, 

ludzie, którzy stanowi  najcenniejszy maj tek przedsi -

biorstwa, s  poni ani i obra a si  ich godno . Jest to 

nie tylko moralnie niedopuszczalne, lecz na d u sz  met

musi te  negatywnie odbi  si  na gospodarczej skuteczno-

ci przedsi biorstwa. Celem za  przedsi biorstwa nie jest 

po prostu wytwarzanie zysku, ale samo jego istnienie jako 

wspólnoty ludzi, którzy na ró ny sposób zd aj  do zaspo-

kojenia swych podstawowych potrzeb i stanowi  szcze-

góln  grup  s u c  ca emu spo ecze stwu. Zysk nie jest 

jedynym regulatorem ycia przedsi biorstwa; obok niego 

nale y bra  pod uwag  czynniki ludzkie i moralne, które 

z perspektywy d u szego czasu okazuj  si  przynajmniej 

równie istotne dla ycia przedsi biorstwa11.
Powstaje pytanie: czy to, co etyczne, jest zawsze 

korzystne dla cz owieka lub jego firmy? W sytuacji dnia 
codziennego spotykamy si  cz sto z licznymi dylematami 
wyborów pomi dzy tym, co etyczne a tym, co korzystne. 
Ka dy przedsi biorca staje codziennie wobec takich wybo-
rów: jak zmniejsza  koszty, jak podnie  wydajno , jak 
zwi kszy  sprzeda . W tej pogoni za zyskiem atwo ulec 
z udzeniu, e w biznesie nie da si  post powa  uczciwie, 
gdy  ci, którzy post puj  nieuczciwie staj  si  na rynku
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bardziej konkurencyjni. Przedsi biorca p ac cy uczciwie 
podatki, nieopó niaj cy zap aty nale nej pracownikowi, 
uczciwie p ac cy za prac , si  rzeczy musi by  mniej 
konkurencyjny. Pewno d ugo jeszcze trzeba b dzie czeka ,
aby etyczne zachowanie firmy by o w Polsce premiowa-
ne przez rynek. Polacy s  ci gle jeszcze ubogim spo e-
cze stwem i podstawowym kryterium wyboru dla kon-
sumenta jest cena. Najlepiej pokazuje to wspomniany 
kazus „Biedronki”. Nadziej  napawa jednak fakt, e nawet 
na polskim rynku coraz wi cej nie tylko mówi si  o etyce 
w biznesie, ale coraz wi cej firm stara si  j  stosowa .

Niew tpliwie zachowanie etyczne nie stoi w sprzecz-
no ci z interesem firmy. Jest rzecz  oczywist , e ka da
firma ma prawo podejmowa  dzia ania w ramach istnie-
j cego prawa, zmierzaj ce do podnoszenia wydajno ci
i zmniejszania wysoko ci p aconych podatków. Ka dy
prawodawca pozostawia w tym wzgl dzie wiele mo li-
wo ci i niewykorzystywanie ich by oby czyst  naiwno-
ci  ze strony przedsi biorcy, niemaj c  nic wspólnego 

z moralno ci  post powania. Ponadto ka dy przedsi bior-
ca musi uwzgl dnia  realia rynku, na którym funkcjonuje, 
i stosowa  si  równie  do istniej cych na nim tzw. nie-
pisanych norm i zwyczajów. Niezachowywanie jakiego
zwyczaju powszechnie stosowanego przez wszystkich 
przedsi biorców niew tpliwie mog oby wyklucza  dane-
go przedsi biorc  z gry rynkowej i uniemo liwia oby jego 
dzia alno . Kryterium dopuszczalno ci wszelkich tego 
typu dzia a  pozostaje zawsze dobro cz owieka i wymogi 
dobra wspólnego. adne z podejmowanych dzia a  nie 
mo e szkodzi  dobru wspólnemu, ani niszczy , b d
wyzyskiwa  drugiego cz owieka.

Personalizm ekonomii a dialog społeczny. Personalis-
tyczna wizja ekonomii zdaje si  by  szczególnie u y-
teczna w dialogu spo ecznym. Dialog ze swej natury 
ma wymiar interpersonalny. eby rozmawia , trzeba 
zauwa y  siebie nawzajem jako osoby. Zauwa y  siebie 
nawzajem, to dostrzec potrzeby interlokutora. Dialog w 
istocie swej jest bardziej s uchaniem ni  mówieniem. Je li
mówimy nie s uchaj c, to jedynie informujemy o naszych 
problemach, nie zauwa aj c potrzeb innych. W dialogu 
trzeba nie komunikowa , ale rozmawia . Personalistyczna 
troska o cz owieka mo e by  wspólnym mianownikiem 
dialogu spo ecznego.

Poszczególnych partnerów dialogu, cho  maj  ró ne
zadania, czy wspólna troska o tego samego cz owieka,
yj cego w spo ecze stwie. Dzi ki personalistycznemu 

podej ciu w dialogu spo ecznym przedsi biorcy b d  dba
nie tylko o swoj  korzy , ale o to, co s u y wszystkim, 
a wi c tak e pracownikom i pa stwu. Zwi zki zawodowe 

b d  dba y nie tylko o interes pracowników, ale równie
o to, aby gospodarka jako ca o  dobrze funkcjonowa a,
co z kolei s u y wszystkim ludziom yj cym w spo ecze -
stwie. Pa stwo natomiast b dzie w stanie wzbi  si  ponad 
partyjne interesy, by s u y  obywatelom, a nie jedynie
konsumowa  korzy ci wynikaj ce ze sprawowania w adzy. 

Konieczna jest jednak zdolno  partnerów do my le-
nia w kategoriach jutra. Ju  samo d ugofalowe spojrzenie 
na problemy przyczynia si  do podnoszenia standardów 
etycznych ycia. Jeszcze wi cej w tym wzgl dzie mo e
uczyni  personalizm podej cia. Poszanowanie godno ci
ka dego cz owieka przez wszystkich jest najlepszym 
gwarantem bezpiecznego spo ecze stwa. Dokona  si
to jednak mo e, jak mawia  Prymas Tysi clecia, jedynie 
poprzez odnow  moraln  spo ecze stwa. Troska o etyk
jest wi c nie tylko zadaniem przedsi biorców, ale wszyst-
kich, dlatego dziwi  mo e, z jakimi oporami wspó czesne
demokratyczne pa stwa wprowadzaj  normy etyczne do 
swoich zapisów prawnych.

1  Arystoteles, Etyka Nikomachejska, prze . D. Gromska, Warszawa 1982.
2  Por. M. Rybak, Spo eczna odpowiedzialno  przedsi biorstw, w: M. Bor-

kowska, J. Ga kowski ( red.), Etyka w biznesie, KUL, Lublin 2002, s. 59–108.
3  Jan Pawe  II pisze: „Wró my teraz do pocz tkowego pytania: czy mo na

powiedzie , e kl ska komunizmu oznacza zwyci stwo kapitalizmu jako 
systemu spo ecznego i e ku niemu winny zmierza  kraje, które podejmu-
j  dzie o przebudowy gospodarczej i spo ecznej? Czy to jest model, który 
nale y proponowa  krajom Trzeciego wiata, szukaj cym w a ciwej drogi 
rozwoju gospodarczego i politycznego? Odpowied  jest oczywi cie z o ona.
Je li mianem <<kapitalizmu>> okre la si  system ekonomiczny, który uznaje 
zasadnicz  i pozytywn  rol  przedsi biorstwa, rynku, w asno ci prywatnej 
i wynikaj cej z niej odpowiedzialno ci za rodki produkcji, oraz wolnej 
ludzkiej inicjatywy w dziedzinie gospodarczej, na postawione wy ej pytanie 
nale y z pewno ci  odpowiedzie  twierdz co, cho  mo e trafniejsze by oby
tu wyra enie <<ekonomia przedsi biorczo ci>>, <<ekonomia rynku>> czy 
po prostu <<wolna ekonomia>>. Ale je li przez <<kapitalizm>> rozumie si
system, w którym wolno  gospodarcza nie jest uj ta w ramy systemu praw-
nego, wprz gaj cego j  w s u b  integralnej wolno ci ludzkiej i traktuj cego
jako szczególny wymiar tej e wolno ci, która ma przede wszystkim charakter 
etyczny i religijny, to wówczas odpowied  jest zdecydowanie przecz ca”. Jan 
Pawe  II, Encyklika Centesimus annus, 42.

4  „Stanowi to nowe ograniczenie rynku: istniej  potrzeby zbiorowe i jako-
ciowe, których nie da si  zaspokoi  za po rednictwem jego mechanizmów. 

Istniej  wa ne wymogi ludzkie, które wymykaj  si  jego logice. Istniej
dobra, których ze wzgl du na ich natur  nie mo na i nie nale y sprzedawa
i kupowa . Niew tpliwie mechanizmy rynkowe nios  pewne korzy ci: m.in. 
s u  lepszemu wykorzystaniu zasobów, u atwiaj  wymian  produktów, 
a zw aszcza w centrum zainteresowania umieszczaj  wol  i upodobania 
osoby ludzkiej, umo liwiaj c jej w chwili zawierania kontraktu spotykanie 
z wol  i upodobaniami innej osoby. Wi e si  z nimi jednak niebezpiecze -
stwo przyj cia wobec rynku postawy <<ba wochwalczej>>, niebior cej pod 
uwag  istnienia dóbr, które ze swej natury nie mog  by  zwyk ymi towara-
mi”. Tam e, 40.

5  T. Cozzi, S. Zamagni, Elementi di economia politica, Mulino, Bologna, 1995, 
s. 19–56.

6  A. Szostek, Pogadanki z etyki, Cz stochowa 1998, s. 45. 
7   Arystoteles, dz. cyt., s. 3.
8  Utylitaryzm si ga swymi korzeniami staro ytno ci i wyrasta z hedonizmu 

Arystypa z Cyreny i Epikura. Wi cej: Z. Zalewski, Hedonizm, w: Ency-
klopedia Katolicka, t. VI, KUL, Lublin 1993, s. 613–614.

9   W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, PWN, Warszawa 1983, s. 122–126.
10  Por. J. Maritain, Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe 

nowego wiata chrze cija skiego, Londyn 1960; K. Wojty a, Osoba i czyn,
Kraków 1969. 

11  Jan Pawe  II, Centesimus annus, 35.



44  Dialog  Grudzień  2006

Z kraju Oblicza dialogu

Od kilku lat narasta swoista moda na part-
nerstwo. Zaczęło się od projektu pod nazwą 
„Partnerstwo dla Samorządu” realizowanego 
z pomocą amerykańską w połowie lat 90. 
Następnie przyszła moda na różne odmiany 
partnerstwa, np. publiczno-prywatnego reali-
zowanego głównie w zakresie inwestycji infra-
strukturalnych, by w końcu dojść 
do tego – chyba najważniejszego 
– partnerstwa społecznego.

W
ka dej z tych odmian partnerstwa 
wa n  rol  odgrywa samorz d lo-
kalny. We wspó czesnym wiecie 
pe ni on coraz istotniejsze funkcje 
we wspieraniu rozwoju gospodarcze-

go i spo ecznego. Aktywna administracja samorz dowa
mo e znacz co przyczynia  si  do rozwoju gospodar-
czego lub wr cz przeciwnie – skutecznie go hamowa ,
blokuj c na przyk ad nap yw nowych inwestycji czy 
efektywne funkcjonowanie lokalnych przedsi biorców. 
Ponadto, jak mówi  prof. Wies aw Theiss: ostatnie dzie-

si ciolecie to okres odradzania si  i ponownego odkry-

wania znaczenia „ma ych ojczyzn”, to równie  okres 

dostrzegania „si y”, jak  dysponuj  jednostki i ma e

grupy spo eczne skupione wokó  niej, to tak e moment 

identyfikacji przez w adze samorz dowe konieczno ci

i znaczenia zaanga owania rodowiska lokalnego w ycie

gminy lub powiatu.
Zw aszcza administracja szczebla gminnego i powia-

towego ma sporo do zdzia ania w zakresie wspierania 
rozwoju gospodarczego. Wp ywa bowiem w istotny spo-
sób na jako  atmosfery wokó  rozwoju przedsi biorczo-
ci. Od szybko ci i sprawno ci jej dzia ania zale y, czy 

i kiedy powstan  nowe inwestycje. Decyduje bowiem 
o szybko ci wydawania pozwole  na budow , czy te
o planach zagospodarowania przestrzennego1. Ponadto 

Partnerstwo lokalne łączy zaangażowanie władz samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół, 
przedsiębiorców. Pozwala ono na budowanie zespołów lokalnego rozwoju, które efektywnie rozwiązują lokalne problemy 
i realizują potencjał oddolnych szans rozwojowych – pisze Antoni Sobolewski

Partnerstwo dla rozwoju

administracja mo e podj  efektywne dzia ania promo-
cyjne nastawione na pozyskanie inwestorów zewn trz-
nych. Na przyk ad niektóre gminy, powiaty, a nawet woje-
wództwa samorz dowe przygotowuj  specjalne oferty dla 
inwestorów, a tak e organizuj  biura obs ugi inwestorów.

Wielu partnerów dla wspólnego rozwoju. Niemniej
jednak szeroko rozumiany rozwój lokalny, zw aszcza
na poziomie powiatu, wymaga zaanga owania wielu 
partnerów. Administracja nie jest w stanie obecnie sama 
planowa  i wdra a  programów rozwoju, poniewa
one z natury wymagaj  wielostronnej kooperacji z uwagi 
na swój z o ony charakter. Wymagaj czenia wiedzy 
i do wiadcze , które znajduj  si  w ró nych grupach 
spo ecznych i instytucjach.

Partnerstwo sta o si  odpowiedzi  na specyficzne 
wymagania stawiane przez charakter wspó czesnej gospo-
darki, a tak e zmiany zachodz ce w „ma ych ojczyznach”. 
Sta o si  ono narz dziem do budowania potencja u, który 
pozwala na sprawne konkurowanie z innymi spo eczno-
ciami lokalnymi w zakresie jako ci ycia mieszka ców, 

a tak e w dost pie do rodków na rozwój oraz w dost pie
do inwestycji. Partnerstwo anga uje w adze samorz do-
we, lokalne organizacje pozarz dowe, instytucje publicz-
ne, szko y, przedsi biorców, mieszka ców. Pozwala ono 
na budowanie zespo ów lokalnego rozwoju. Wspólnie 
podejmowane inicjatywy pozwalaj  lokalnym spo ecz-
no ciom rozwi zywa  ich trudne problemy. Umo liwia
kszta cenie i aktywizowanie lokalnych liderów, wspie-
ranie samoorganizacji lokalnych spo eczno ci, szybkie 
reagowanie na zmieniaj ce si  otoczenie, na czenie
posiadanych rodków i zasobów, na tworzenie nowych 
inicjatyw gospodarczych i miejsc pracy.

Partnerstwo na mocy prawa. Partnerstwo ma swoje 
miejsce w systemie prawa w Polsce. Zosta o uregulowane 
w sposób ustawowy wraz z przyj ciem Ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2. W rozdziale 
3 tej ustawy w ród instytucji rynku pracy w paragra-
fie 6.1. pod pozycj  6 wymienia si  równie  instytucje 
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partnerstwa lokalnego. W rozumieniu ustawy instytucje 
partnerstwa lokalnego s  instytucjami realizuj cymi 
inicjatywy partnerów rynku pracy, które tworzone s  na 
rzecz realizacji zada  okre lonych ustaw  i wspieranymi 
przez organy samorz du terytorialnego. Z kolei rozdzia
8 dotycz cy dialogu spo ecznego i partnerstwa na rynku 
pracy  – art. 21 – stwierdza, i : Polityka rynku pracy 

realizowana przez w adze publiczne opiera si  na dialogu 

i wspó pracy z partnerami spo ecznymi, w szczególno ci

w ramach: 

1) dzia alno ci rad zatrudnienia;

2) partnerstwa lokalnego;

3) uzupe niania i rozszerzania oferty us ug publicz-

nych s u b zatrudnienia przez partnerów spo ecznych

i agencje zatrudnienia.
Dla rozwoju partnerstwa bardzo wa ny jest równie

rozdzia  13 zatytu owany: „Wspieranie lokalnych i regio-
nalnych rynków pracy”. Ustawodawca jasno okre li , e to 
w a nie (art. 63.1.) starosta, samodzielnie lub we wspó -
pracy z innymi partnerami inicjuje i realizuje projekty 
lokalne w celu promocji zatrudnienia i aktywizacji bez-
robotnych i poszukuj cych pracy. Projekty lokalne 
– podobnie jak i regionalne – maj  powstawa  zatem na 
zasadzie partnerstwa, które mo e liczy  na wsparcie 
finansowe (art. 63 pkt 4). Natomiast marsza ek woje-
wództwa (art. 65.1.), samodzielnie lub we wspó pracy
z samorz dami powiatowymi, inicjuje tworzenie progra-
mów regionalnych mi dzy innymi w celu utrzymania 
i tworzenia miejsc pracy, czy te  w celu rozwijania zaso-
bów ludzkich. Zgodnie z ustaw  dysponenci Funduszu 
Pracy mog  przeznacza  z niego rodki mi dzy innymi na 
pokrycie kosztów zwi zanych z organizowaniem partner-
stwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 ust. 7. Dotyczy 
to kosztów organizacji spotka  i konferencji z udzia em
przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz insty-
tucji realizuj cych inicjatywy partnerów rynku pracy.

Partnerstwo szerokie i wąskie. Partnerstwo mo emy
rozumie  w szerokim sensie jako partnerstwo na rzecz 
rozwoju spo eczno ci lokalnej – np. o zasi gu powiato-
wym czy gminnym, a tak e mo emy je rozumie  w sen-
sie w skim jako wspólna realizacja konkretnego dzia ania
czy te  projektu, co cz sto bywa zreszt  nast pstwem tego 
szerokiego partnerstwa. 

Budowanie szerokiego partnerstwa na rzecz rozwoju 
spo eczno ci lokalnej nie jest zadaniem atwym, wymaga 
zwykle d ugotrwa ej pracy. Owocuje ona jednak powsta-
niem zaufania partnerów do siebie, które jest podstaw
do wspó dzia ania lokalnych podmiotów. Tylko zaufanie 
mo e stworzy  grunt do tworzenia i realizowania wspól-

nych projektów rozwojowych na rzecz lokalnych spo ecz-
no ci. Znaczna ich cz  finansowana by a do tej pory 
g ównie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich (Dzia ania 1.5, 1.6, 1.1) oraz 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (Dzia ania 2.1, 2.3, i 2.4). Ponadto 
partnerstwa realizowa y projekty w ramach dwóch 
najwa niejszych inicjatyw partnerskich – Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL oraz o IW Leader +. One same 
w sobie nie mog yby istnie  bez partnerstwa realizuj cych
je podmiotów. IW EQUAL jest programem Europejskiego 
Funduszu Spo ecznego (EFS), którego g ównym celem, 
jako laboratorium polityki zatrudnienia, jest testowanie 
i promowanie nowych, innowacyjnych sposobów zwal-
czania wszelkich form dyskryminacji oraz nierówno ci
na rynku pracy. Temu celowi podporz dkowana jest ca a
konstrukcja EQUAL3. Natomiast beneficjentami pomo-
cy IW Leader + s  przede wszystkim Lokalne Grupy 
Dzia ania, czyli zwi zki partnerów publicznych i pry-
watnych wspólnie podejmuj cych dzia ania innowacyjne 
zwi zane z rozwojem obszaru wiejskiego4.

Krótka historia polskiego partnerstwa. Inicjatywy part-
nerskie, cho  wprost nie by y tak nazywane, istnia y od 
pocz tku odbudowy samorz du lokalnego w Polsce po 
1990 roku. Idea partnerstwa zyska a na popularno ci wraz 
ze wzrostem potencja u lokalnych organizacji pozarz -
dowych, a tak e w wyniku wzrostu samo wiadomo ci
samorz du lokalnego i jego agend – szczególnie powiato-
wych urz dów pracy i o rodków pomocy spo ecznej (OPS 
i PCPR). Wa n  spraw  by o jednak zwi kszenie ilo ci
dost pnych pieni dzy pochodz cych zarówno z funduszy 
przedakcesyjnych, jak i pó niej strukturalnych. 

Podstawow  zalet  partnerstwa lokalnego 

jest to, e umo liwia ono czenie zaso-

bów, wiedzy, umiej tno ci, co prowadzi do 

mo liwo ci efektywnego wspólnego dzia-

ania. Partnerstwo stwarza szans  na uzy-

skanie przewagi konkurencyjnej dla danej 

spo eczno ci lokalnej, na przygotowanie 

dog bnej analizy jej potrzeb i zasobów 

rozwojowych.
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Du  rol  odegra y m.in. takie programy, jak PHARE 
SSG 2001 i 2002, czy te  ostatnia edycja dzia a  podej-
mowanych w ramach regionalnych o rodków szkole
z EFS. Istotne by  równie  projekty realizowane m.in. 
przez wojewódzkie urz dy pracy np. „Lokalne part-
nerstwo na rzecz pracy” w ramach programu PHARE 
2002 czy te  kontynuacje tych dzia a  ramach projektu 
„Regionalne partnerstwo na rzecz pracy” finansowanego 
w ramach Dzia ania 1.1 SPO RZL. 

Prze omowy okaza  si  chyba Polsko-Ameryka ski
Programu Partnerstwa Lokalnego realizowany w la-
tach 2002–2004 przez Jadwig  Olszowsk -Urban. 
Finansowa  go Departament Pracy USA oraz Amery-
ka ska Agencja ds. Rozwoju Mi dzynarodowego 
pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP. Program 
upowszechni  co , co nazwano Modelem Partnerstwa 
Lokalnego w skali ca ego kraju. Model, dostosowany 
do polskich warunków, jest obecnie z powodzeniem 
wdra any przez samorz dy wojewódzkie, powiatowe
i gminne, urz dy pracy, organizacje pozarz dowe, 
zwi zki zawodowe i pracodawców. Realizacja mode-
lu przyczyni a si  do zacie nienia wspó pracy wielu 
rodowisk lokalnych, wyzwalania inicjatyw oraz wdra-
ania projektów gospodarczych, które sprzyja  b d

powstawaniu nowych miejsc pracy. Najwa niejsze 
wydaje si  to, e w ka dym województwie powsta y
sieci lokalnych i regionalnych specjalistów od part-
nerstwa lokalnego. W wielu przypadkach sta y si  one 
pó niej podstaw  do zabiegania o rodki z funduszy 

strukturalnych. Ameryka ski model partnerstwa opie-
ra  si  na trzech komponentach5, takich jak:
– Lokalne O ywienie Gospodarcze – w jego ramach 

odby  si  cykl warsztatów aktywizuj cy mieszka ców
i pomagaj cy gminom oraz powiatom w opracowaniu 
i wdra aniu projektów rozwojowych, które przyspie-
szaj  wzrost gospodarczy, wsparcie dla firm i tworz
nowe miejsca pracy;

– Szybkie Reagowanie – w jego ramach zak adane
s  zespo y przystosowania zawodowego oraz grupy 
wsparcia kole e skiego „Praca” na terenie restruktu-
ryzowanych firm, w gminach, powiatach, osiedlach 
i przy parafiach; 

– Szybki Start – program, który pozwala przedsi -
biorstwom na podniesienie swojej konkurencyjno ci
poprzez dostosowanie szkole  do potrzeb konkretnego 
stanowiska pracy oraz wdra anie strategii poprawiaj -
cych wykorzystanie zasobów ludzkich. 
Najwa niejszy okaza  si  pierwszy komponent, 

który podzielony by  na cztery typy spotka  o charak-
terze warsztatów: A, B, C i D. Warsztat A podejmowa
analiz  lokalnych czynników gospodarczych. Chodzi o
o oszacowanie kwestii dost pu do kapita u, infrastruk-
tury, zasobów pracy itp. Warsztat B podejmowa  analiz
czterech zasad wywo ywania o ywienia gospodarczego 
w spo eczno ci lokalnej w zakresie: zatrzymania tracenia 
zasobów (ludzkich, finansowych i rzeczowych) wyp ywa-
j cych poza obszar obj ty analiz . Warsztaty maj  te  na 
celu wsparcie istniej cych firm, zach canie do tworzenia 
nowych, rekrutowanie nowych kompatybilnych firm. 
Z kolei Warsztat C koncentrowa  si  na tworzeniu pro-
pozycji projektów gospodarczych, które pobudz  lokalny 
rozwój gospodarczy poprzez: wsparcie istniej cych firm, 
zach canie do tworzenia nowych firm, rekrutowanie 
z zewn trz potrzebnych firm. Natomiast Warsztat D do-
konywa  oceny i wyboru propozycji projektów rozwo-
jowych do wdra ania w spo eczno ci lokalnej. 

Dzia ania zapocz tkowane w ramach tego programu 
s  obecnie rozwijane m.in. w ramach wcze niej wspo-
mnianych ju  projektów wojewódzkich urz dów pracy 
oraz projektu „Partnerstwo i wspó praca na rzecz 

budowy nowoczesnego rynku pracy”, którego lide-
rem jest Spo eczna Wy sza Szko a Przedsi biorczo ci
i Zarz dzania w odzi – (www.swspiz.pl), a jednym 
z partnerów Mi dzynarodowe Centrum Partnerstwa 
Partners Network. Projekt ten realizowany jest na obsza-
rze czterech województw: podlaskiego, mazowieckiego, 
ódzkiego i dolno l skiego, a opiera si  na metodach 

wypracowanych podczas wdra ania Modelu Partnerstwa 
Lokalnego w Polsce. 

Rozwój lokalny wymaga zaanga owania

wielu partnerów. Administracja nie jest 

w stanie obecnie sama planowa  i wdra-

a  programów rozwoju, poniewa  one 

z natury wymagaj  wielostronnej koope-

racji z uwagi na swój z o ony charakter. 

Wymagaj czenia wiedzy i do wiadcze ,

które znajduj  si  w ró nych grupach spo-

ecznych i instytucjach. Partnerstwo anga-

uje w adze samorz dowe, lokalne organi-

zacje pozarz dowe, instytucje publiczne, 

szko y, przedsi biorców, mieszka ców.
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Wady i zalety partnerstwa. Partnerstwo, jak ka da inna 
forma ludzkiego dzia ania, ma wady i zalety. W ród
podstawowych zalet partnerstwa mo emy wymieni

czenie zasobów, wiedzy, umiej tno ci, co prowadzi do 
mo liwo ci wspólnego dzia ania. Partnerstwo stwarza 
szans  na uzyskanie przewagi konkurencyjnej dla da-
nej spo eczno ci lokalnej, na przygotowanie dog bnej
analizy jej potrzeb i zasobów rozwojowych, na dobry 
wst p do zwierania „ma ych partnerstw”, np. do rea-
lizacji konkretnych pomys ów. Ponadto partnerstwa 
umo liwiaj  odpolitycznienie procesu podejmowania 

Zachodniopomorska Platforma Informacyjna. Jest to projekt 
dobrze funkcjonuj cy dzi ki w a ciwemu zdiagnozowaniu 
potrzeb instytucji ryku pracy przez dwie firmy wchodz ce
w sk ad Zachodniopomorskiej Regionalnej Sieci Partnerstwa 
Lokalnego: Pomorsk  Akademi  Kszta cenia Zawodowego 
Sp. z o.o. oraz Instytut Organizacji Przedsi biorstw i Technik 
Informacyjnych. Uzna y one, e trzeba upora  si  z brakiem 
przep ywu informacji i jej rozproszeniem, brakiem wiarygodnej 
informacji i banku informacji. St d projekt ten ma na celu zor-
ganizowanie metody wymiany informacji mi dzy instytucjami 
rynku pracy województwa zachodniopomorskiego zaanga o-
wanymi w obs ug  i monitorowanie regionalnego rynku pracy. 
Projekt realizowany jest w ramach Dzia ania 1.1 Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” (wi cej
informacji – www.platformainfomacji.pl).

IW Equal – Praca w Posagu. Jest to projekt wypracowany przez 
zespó  partnerski pod nazw : Partnerstwo na rzecz Rozwoju 
„Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobo-
cia na wsi”. Tworzy go Wojewódzki Urz d Pracy w Szczecinie 
(administrator projektu), Instytut Organizacji Przedsi biorstw
i Technik Informacyjnych InBIT, Wy sza Szko a Administracji 
Publicznej w Szczecinie, Pomorska Akademia Kszta cenia
Zawodowego w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Rozwoju 
Regionalnego POMERANIA. Partnerstwo opracowuje i wdra-
a kompleksowy system powi za  powiatowej i gminnej 

pomocy instytucjonalnej dla rodzin zagro onych dziedzicze-
niem bezrobocia po czony z systemem samopomocy oby-
watelskiej opartej na zaanga owaniu lokalnych spo eczno ci,
w tym odbiorców pomocy i potencjalnych pracodawców. 

Partnerstwo w powiecie Łosice. W 2004 roku w ramach 
wdra ania ameryka skiego Modelu Partnerstwa Lokalnego 
w osicach (województwo mazowieckie) przeprowadzono 
Warsztaty Lokalnego O ywienia Gospodarczego. Ich efektem 
by o wypracowanie kilku projektów:
1. osickie Centrum Wspierania Przedsi biorczo ci – o-

sickie Stowarzyszenie Rozwoju – EQUUS. Przedsi -
wzi cie realizuje szereg wa nych zada  z zakresu lokal-
nego rozwoju.

Przykłady dobrych praktyk
2. Grzybek – Produkcja Pod o a Pod Pieczarki – W ramach 

projektu powsta a spó dzielnia „Grzybek osicki” 
zrzeszaj ca lokalnych pieczarkarzy, którzy zbudowali 
ch odni -przechowalni . Sprzedaje ona lokalne produkty,  
znacznie obni aj c koszty produkcji. Spó dzielnia tworzy 
nowe miejsca pracy.

3. osickie Centrum Informacji i Promocji Nadbu a skiej.
Projekt zosta  po czony z projektem nr 1. Jego liderzy 
zajmuj  si  poszukiwaniem rodków na prowadzenie 
promocji powiatu.

4. Nadbu a ska ywno . Jest to projekt polegaj cy na inte-
gracji lokalnych producentów i zach caniu do organizacji 
przetwórstwa lokalnej ywno ci.

Partnerstwa dla Edukacji – Tarnów6. W listopadzie 2004 roku 
Urz d Miasta Tarnowa zainicjowa  przedsi wzi cie, w któ-
rym UNDP, agenda rozwojowa ONZ (United Nations 
Development Program) oraz PKN ORLEN rozpocz y prace 
zmierzaj ce do realizacji projektu pod nazw  „Partnerstwo 
dla Edukacji Miasta Tarnowa”. Jego celem jest budowa lokal-
nej strategii miasta w zakresie edukacji. Chodzi o wzmoc-
nienie potencja u lokalnej spo eczno ci oraz rozwój przedsi -
biorczo ci, w tym szczególnie m odzie owej. Ma to przyczy-
ni  si  do zdecydowanej i d ugofalowej poprawy warunków 
ycia mieszka ców oraz dynamicznego rozwoju miasta. 

W pracach projektowych aktywnie uczestnicz  lokalni przed-
stawiciele administracji publicznej, biznesu i organizacji 
spo ecznych. Do uczestnictwa w projekcie zaproszeni zostali 
równie  eksperci spoza Tarnowa, a partnerem moderuj cym
tworzenie partnerstwa i koordynuj cym przebieg ca ego pro-
jektu jest GRUPA TROP. 

W efekcie dzia a  partnerstwa Rada Miejska w Tarnowie 
przyj a 23 czerwca 2005 r. dokument pod nazw  „Strategia 
rozwoju edukacji miasta Tarnowa”. Powsta o tak e Stowa-
rzyszenie EDU – TAR, które przejmie odpowiedzialno
za realizacj  za o e  strategii. Jego cz onkowie zajmowa
si  b d  wdra aniem, realizacj  oraz aktualizacj  strategii 
rozwoju edukacji miasta, monitorowaniem jej wprowadza-
nia oraz mobilizowaniem rodków finansowych na projekty 
zmierzaj ce do jej realizacji. 

decyzji oraz w czenie dotychczas biernych lokalnych 
podmiotów. Stanowi te  ono dobre forum generowania 
i realizacji odwa nych pomys ów. 

Natomiast najwa niejsz  wad  partnerstwa wydaje 
si  by  czasoch onno  jego powstawania i d ugi okres, 
po którym pojawiaj  si  pierwsze efekty. Wymaga ono 
te  w miar  silnego lidera, zarówno instytucjonalnego 
jak i personalnego. Ponadto stwarza ryzyko powstania 
zamkni tej grupy partnerów, która nie dopuszcza innych. 
Gro by zwi zane s  tak e z ma ym zaanga owaniem
niektórych sektorów, szczególnie przedstawicieli firm. 



48  Dialog  Grudzień  2006

Z kraju Oblicza dialogu

Etapy budowania partnerstwa. Najwa niejsze wydaje 
si  uczciwe powiedzenie sobie – partnerstwo buduje 
si  latami. Niejako z natury jest to d ugotrwa y proces, 
bo takie s  wymagania stawiane przez pojawienie si
wzajemnego zaufania i poznawania organizacji. Czasu 
wymaga tak e zrozumienie, e partnerzy nie musz
wy cznie konkurowa  na poziomie lokalnym, lecz 
mog  tak e wspó pracowa , aby realizowa  swoje 
interesy.

Budowanie partnerstwa na poziomie powiatowym 
zaczyna si  od wykreowania lidera. Zgodnie z ustawami 
staje si  nim zazwyczaj starosta, który z jednej strony jest 
gospodarzem powiatu, a z drugiej osob  odpowiedzialn
za jego rozwój gospodarczy i zwalczanie bezrobocia. Od 
strony organizacyjnej wspieraniem budowania lokalnego 
zespo u zajmuje si  g ównie powiatowy urz d pracy, 
który zgodnie z ustaw  o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy mo e wspó finansowa  takie dzia ania.
Ale pojawi y si  tak e – zgodnie z ustaw  – równie  inne 
instytucje, które mog  stawa  si  istotn  cz ci  partner-
stwa lokalnego, np. Gminne Centra Informacji. One bar-
dzo dobrze upowszechniaj  informacje na temat dzia a
partnerskich, a tak e staj  si  cz sto miejscem spotka
cz onków paktów partnerskich.

Kolejnym etapem jest zbudowanie zespo u inicjatyw-
nego, który zajmie si  organizowaniem kolejnych spot-
ka , pozyskiwaniem partnerów, a tak e zbudowaniem 
listy osób zaproszonych. W zale no ci od wybranej meto-
dologii, zespó  ten najpierw zajmie si  dog bn  analiz
zasobów powiatu, jego potrzeb i mo liwo ci rozwojo-
wych lub od razu przejdzie do budowania zespo u projek-
towego. Dopiero na podstawie tej analizy tworzy mo liwe
cie ki rozwoju i wizj  powiatu. Nast pnie zespó  mo e

przej  do generowania konkretnych pomys ów i ich 
urzeczywistniania. Nale y jednak ponownie podkre li ,
e efekty wspólnego dzia ania pojawi  si  po stosunkowo 

d ugim czasie wspó pracy zaanga owanych osób i pod-
miotów. Aby przyspieszy  proces powstawania zdolno ci
do dzia ania zespo u, konieczna jest jego stabilizacja, 
która powinna zosta  oparta o wcze niej wypracowan
deklaracj  partnerstwa konkretnych podmiotów. W pra-
cach zespo u powinny te  uczestniczy  osoby decyzyjne, 
tzn. kierownicy i dyrektorzy poszczególnych instytucji 
dysponuj cych konkretnymi zasobami, które umo liwiaj
dzia ania. Jedynie w takiej sytuacji praca zespo u przynosi 
szybkie efekty, gdy  po pierwsze, mog  oni podejmowa
decyzje w zakresie zarówno udost pnienia zasobów, jak 
i przyst powania do okre lonych projektów, jak i s  naj-

bardziej zainteresowani odniesieniem sukcesu zespo u
partnerskiego.

Ponadto dla trwa o ci i efektywno ci paktów part-
nerskich wa na jest reprezentatywno  wszystkich 
od amów spo eczno ci lokalnej, tzn. samorz du, 
przedsi biorców, instytucji edukacji oraz organizacji 
pozarz dowych. Bez ich udzia u we w a ciwej skali 
niemo liwe jest przeprowadzenie ca o ciowej anali-
zy sytuacji powiatu i jego potencja u w konkretnych 
sferach maj cych wp yw na wykorzystanie szans roz-
wojowych. Bezowocne staj  si  tak e próby wygene-
rowania dobrych pomys ów na jego rozwój, a zarazem 
dobrych pomys ów na kolejne projekty finansowane 
z funduszy strukturalnych. Umiej tno czenia 
do wiadcze  w danej spo eczno ci daje jej nie tylko 
przewag  konkurencyjn , ale i pozwala atwiej prze-
zwyci a  trudno ci w realizacji projektów czy te
w planowaniu i wdra aniu zasad rozwoju lokalnego 
– szczególnie w przypadku podejmowania trudnych 
decyzji, na przyk ad lokalnych reform w systemie 
szkolnictwa, s u by zdrowia czy te  rynku pracy. 
Dlatego tak wa ne wydaje si  budowanie partnerstwa 
lokalnego s u cego przygotowaniu projektów na nowy 
okres programowania 2007–2013.

Co ciekawe, naszymi rozwi zaniami s  zaintereso-
wane równie  inne kraje. Od wrze nia 2006 r. na Ukrainie
wdra any jest projekt pod nazw : „Partnerstwo lokalne 
dla rozwoju lokalnego rynku pracy”. Zyska  on dofi-
nansowanie od rz du Polski i Kanady oraz z Programu 
Polsko-Kanadyjskiej Wspó pracy Rozwojowej.

1 Dobrym przyk adem s  dzia ania Tarnowa Podgórnego pod Poznaniem, 
które ju  w 1991 r. przyst pi o do kompleksowego sporz dzania planów 
zagospodarowania przestrzennego i studium urbanistyczno-architektonicz-
nego.

2 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. z dnia 1 maja 2004 r.) z pó niejszymi zmianami 

3 http://www.juhrc.org/equal/o_equal/.
4 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/LEADER/.
5 http://www.partners.net.pl/.
6 http://www.undp.etap.pl/.
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Choć jeszcze niedawno niektórzy mówili, że 
rady pracownicze to pomysł z piekła rodem, 
to jednak powstają. Przesądza o tym ustawa 
o informowaniu pracowników i przeprowadza-
niu z nimi konsultacji obowiązująca od 
26 maja 2006 r., która wdraża do polskiego 
systemu prawnego unijną dyrektywę 
2002/14/WE w tej sprawie. 

– Partycypacja w formie informacji i konsultacji to 

uznany sposób dialogu spo ecznego na poziomie firm 

w Unii Europejskiej, o czym mówi nie tylko ta dyrektywa, 

ale wiele innych. Jest to ju  pewien standard cywilizacyj-

ny i trzeba zach ca  pracowników do wykorzystywania 

go – uwa a prof. Jerzy Wratny, autorytet w dziedzinie 
prawa pracy i dialogu spo ecznego.

Ustawa nakazuje tworzenie rad pracowników w fir-
mach zatrudniaj cych ponad 50 osób. Do 23 marca 2008 r. 
wymóg ten b dzie dotyczy  tylko tych firm, które zatrud-
niaj  powy ej 100 osób. Rady maj  liczy  od 3 do 7 osób, 
a powo uj  je reprezentatywne organizacje zwi zkowe lub 
tam, gdzie ich nie ma, sami pracownicy. Pracodawca jest 
zobowi zany do przekazywania radzie informacji o sytu-
acji ekonomicznej firmy oraz o kwestiach wymagaj cych
konsultacji, a dotycz cych: • stanu, struktury i przewidy-
wanych zmian zatrudnienia oraz dzia a  maj cych na celu 
utrzymanie poziomu zatrudnienia, • dzia a , które mog
powodowa  istotne zmiany w organizacji pracy lub pod-
stawach zatrudnienia. 

Istniej  jednak mo liwo ci, które pozwalaj  firmom 
unikn  konieczno ci tworzenia rad. Aby z nich skorzy-
sta , zarz d firmy musia  podpisa  stosowne porozumie-
nie z przedstawicielstwem pracowników (zwi zkiem lub 
osobami reprezentuj cymi zatrudnionych) datowane jesz-
cze przed wej ciem w ycie ustawy, czyli do 24 maja br. 
W porozumieniu konieczne by o zobowi zanie si  do sto-

W przedsiębiorstwach trwa zakładanie rad pracowniczych. Powstają pierwsze doświadczenia ze stosowa-
niem tego nowego w Polsce instrumentu dialogu społecznego. W jednych firmach dochodzi do powstania rad, 
w innych związkowcy i pracodawcy umawiają się, że będą prowadzili dialog w dotychczasowym dwustronnym układzie 
– pisze Irena Dryll

Rady pracownicze na starcie

sowania mechanizmów informacji i konsultacji na warun-
kach nie mniej korzystnych od standardów zapisanych 
w ustawie (art. 24 ustawy). Firmy, które zawar y poro-
zumienie, musia y poinformowa  o tym ministra pracy. 
W rejestrze resortu jest ponad cztery tysi ce takich firm. 

Tworzenie rad rozpocz o si  na prze omie czerwca 
i lipca 2006 r. Pojawi y si  ju  pierwsze sporne kwestie 
i zacz tki konfliktów, a ca y proces nabiera rozp du. Do 
po owy grudnia powsta o ponad 1500 rad pracowników, 
jednak masowy wysyp dopiero przed nami. Firm zobo-
wi zanych do powo ania rad jest kilkadziesi t tysi cy
(np. zatrudniaj cych od 50 do 249 osób jest ponad 
28 tysi cy).

Porozumienie, czyli mniejsze „zło”. Dlaczego w tak du ej
 liczbie firm pracodawcy i pracownicy zdecydowali si
na porozumienie, a nie na rady? Mo na postawi  py-
tanie: Co im to daje, skoro zakres informacji i konsulta-
cji powinien by  w obu wypadkach taki sam? Niektórzy 
z o liwi mówi , e daje im to pewno , e wszystko 
zostanie po staremu. Porozumienia „oswajaj ” niejako t
now  instytucj  dialogu w firmach, wpisuj c j  w ju  ist-
niej ce procedury przekazywania informacji i zasi gania
opinii. W wielu firmach by y one wypracowywane lata-
mi, a opieraj  si  na pozycji zwi zków zawodowych.

Górnicy: nadzieja i konflikt. W kopalni Be chatów pow-
stanie rady pracowników sta o si  problemem nr 1 dla 
za ogi. – Tworzymy list  tematów, które powinny by

przedmiotem sta ych konsultacji z zarz dem. Na razie 

jeste my w fazie organizacyjnej – mówi Zdzis aw Wach,
nowo wybrany przewodnicz cy 6-osobowej rady. Cz on-
ków rady desygnowa y trzy reprezentatywne organiza-
cje zwi zkowe: Zwi zek Zawodowy Górników W gla
Brunatnego, Zwi zek Zawodowy Pracowników Ruchu 
Ci g ego i Wolny Zwi zek Zawodowy „Sierpie  80”. 
Zdecydowali si  na rad , cho  by y w tpliwo ci, gdy ,
ich zdaniem, reprezentatywne zwi zki powinny i bez 
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rady dostawa  wszystkie dokumenty dotycz ce sytuacji 
ekonomiczno-finansowej firmy. – Zwi zki maj  ograni-

czony dost p do informacji gospodarczych, rada ma dosy

szeroki – uwa a Z. Wach. – Tre  zaproponowanego przez 

nas porozumienia precyzuje szczegó owo, jakie dokumen-

ty i jakie problemy zarz d powinien z nami konsultowa .
Zwi zkowcy zastanawiaj  si , czy nowy prezes zarz du
kopalni Jacek Kaczorowski zgodzi si  na te propozycje. 
Nadzieja w tym, e nie jest to prezes przywieziony w tecz-
ce. Na ró nych stanowiskach przepracowa  w kopalni 
dwadzie cia par  lat. Jak to ujmuje Wach: – na razie nie 

rokuje le.
Natomiast problem wyst pi  w Kompanii W glowej.

Tam, siedmioosobowa rada tu  po ukonstytuowaniu si
i podpisaniu porozumienia z zarz dem o wspó pracy, 
trybie oraz zakresie przekazywania informacji i konsul-
towania stwierdzi a, e podj  on wa ne decyzje bez kon-
sultacji, m.in. uchwa  o zmianie struktury organizacyjnej 
oraz powo aniu nowych stanowisk i osób, których dot d
nie by o w schemacie organizacyjnym. O jednej z uchwa
poinformowano rad , po jej podj ciu, a o innych – nie. 
Zarz d postanowi  m.in. o tym, e zostan  zlikwidowane 
stanowiska dyrektorów kopal  i zast pców ds. ekono-
micznych, natomiast maj  powsta  centra wydobywcze, 
w których znajdzie si  po kilka kopal .

Pracownicy uznali, e takie zmiany to ca a rewolu-
cja. – S  to sprawy zwi zane z zarz dzaniem i struk-

tur  zak adu, a z ustawy jednoznacznie wynika, e

zarz d powinien to z nami skonsultowa  – mówi Ja-
ros aw Grzesik, szef rady. W konsekwencji rada 
wystosowa a odpowiednie pismo, w którym da 
uchylenia uchwa  do czasu przeprowadzenia nor-
malnej, obowi zuj cej procedury konsultacji wyni-
kaj cej z ustawy i porozumienia. O zaistnia ym 
fakcie zawiadomiono ministra gospodarki, g ównego
i okr gowego inspektora pracy. Informacj  o tym, co 

si  sta o, rada przekaza a do ca ej struktury zwi zko-
wej. Zamierza te , ju  w normalnym trybie, konsul-
towa  si  z organizacjami zwi zkowymi we wszystkich 
kilkunastu kopalniach nale cych do Kompanii. 

W ustawie za amanie prawa do informacji i konsul-
tacji przewidziano sankcje prawne, w cznie z pozbawie-
niem wolno ci. Ale kto i jak ma szefów Kompanii ukara :
w a ciciel, Pa stwowa Inspekcja Pracy czy kto  jeszcze 
inny? – Trzeba kwesti  odpowiedzialno ci dopracowa

– podkre la przewodnicz cy. 

FSO: krajobraz po bitwie. Pó  wieku temu, w FSO na
eraniu w Warszawie rodzi  si  pami tny polski pa dzier-

nik, a na jego fali wykrystalizowa a si  idea samorz du
pracowniczego i ruch rad robotniczych. To tam powo ano
pierwsz  rad . Samorz dowy potencja  szybko jednak 
zduszono wt aczaj c go w biurokratyczno-partyjne ramy. 
W zmienionej formie odrodzi  si  w latach 80., a teraz 
po pi dziesi ciu latach od tej pierwszej, historycznej 
rady, 14 czerwca tego roku cztery reprezentatywne 
zwi zki powo a y siedmioosobow  rad  pracowników. 
Przewodnicz cym zosta  Marek Dy akowski, od czte-
rech kadencji lider zak adowego i okr gowego Zwi zku
In ynierów i Techników, a tak e wiceprzewodnicz cy
Forum Zwi zków Zawodowych na Mazowszu i cz onek
WKDS z ramienia Forum. – Rady pracowników to co

nowego. Nie chcieli my, aby u nas by a to instytucja two-

rzona przez mniej do wiadczonych. Dlatego zdecydowali-

my, e na pocz tek wejd  do rady autorytety zwi zkowe,

liderzy poszczególnych organizacji – t umaczy. W FSO do 
zwi zków nale y ponad 70 proc. zatrudnionych z 2200 
osób za ogi.

W a cicielem FSO jest firma Ukravto, spó ka zarz -
dzaj ca finansami ukrai skiego AwtoZazu, który z kolei 
zarz dza FSO, a jest powi zany z dawnym w a cicielem.
Uk ad w a cicielski jest mocno skomplikowany, a przy-
sz o  FSO, mimo optymistycznych sygna ów, wci  nie 
do ko ca pewna.

Rada trzyma wi c r k  na pulsie. Swoj  dzia al-
no  zacz a od wyst pienia do unijnego komisarza 
ds. konkurencji Neelie Kroes w sprawie pozytywnego 
zaopiniowania wniosku dotycz cego pomocy publicz-
nej dla FSO. Odpowied  jest do  wymijaj ca, ale rada 
nie sk ada broni. Równocze nie zabiega o podpisanie 
porozumienia o wspó pracy z zarz dem firmy. Rada 
ma zastrze enia do niektórych posuni  zarz du. Nie 
zosta a bowiem poinformowana o decyzji przekazania 
maj tku do nowo utworzonej spó ki. – Ale za dali my

opinii prawnej z zewn trz i sprawa jest otwarta – mówi 
M. Dy akowski.

Z wielu opinii i pierwszych praktycznych 

do wiadcze  wynika, e w ustawie wpro-

wadzajcej rady pracownicze w przed-

si biorstwach nie brak mankamentów. 

Jednak dzi ki niej kwestia partycypacji 

pracownizcej, pomijana przez ca y okres 

transformacji, od y a na nowo.
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Pocz tki s  trudne, niemniej przewodnicz cy uwa a,
e dobrze, i  powsta a rada, a nie porozumienie. – Nie

chcieli my miesza  dzia alno ci zwi zkowej z samorz -

dow , naszym zdaniem, lepiej, e zdecydowali my si  na 

osobn  instytucj : rada b dzie si  zajmowa  konkretnymi 

gospodarczymi sprawami firmy, a w naszej sytuacji to 

konieczne. Nie umniejsza to roli zwi zków, a przeciwnie 

– poszerza ich mo liwo ci i wiedz . Przewodnicz cy rady 
przypomina, e do wiadczenia krajów UE dowodz , i
tam, gdzie s  rady, atwiej – wbrew pozorom – zarz dza
firm  i podejmowa  strategiczne decyzje. Za oga wie o co 
chodzi. Jego zdaniem, w gospodarce rynkowej pracow-
nik nie mo e by  traktowany wy cznie przedmiotowo, 
jak trybik w maszynie, bez prawa do poinformowania 
i wyra ania opinii. 

W Zakładach Farmaceutycznych Polfa – Łódź SA 
(spó ka pracownicza) Krzysztof T. Borkowski, prezes za-
rz du, zaznacza, e nie jest przeciwnikiem rad, ale uwa a,
i  nie ma sensu tworzenie ich na si , bo s  zwi zki i od 
lat wypracowywane formy komunikowania. By oby to 
stwarzanie niepotrzebnej konkurencji, a tak e generowa-
nie dodatkowych kosztów. – Dla mnie rada w normalnie 

funkcjonuj cej firmie, z przyzwoicie dzia aj cymi zwi z-

kami to drugi twór, troch  sztuczny, nienaturalny, bo pod-

legaj cy innym prawom.

W Polfie stosunki: zwi zki – zarz d obie strony 
oceniaj  jako prawie modelowe, a system informacji 
i konsultacji dzia a sprawnie. – Ka demu yczy bym (od-

puka !) takiej wspó pracy, wr cz kooperacji. Wspólnie 

wi c doszli my do wniosku, e w naszej sytuacji lepsze 

b dzie bezterminowe porozumienie mi dzy zarz dem 

a szefami obu zwi zków.

W porozumieniu zawartym w Polfie potwierdzono, 
e warunki i zakres informowania i konsultacji pozosta-

n  nie gorsze, ni  wymaga tego ustawa. Odpowiedni
informacj , w odpowiednim czasie wys ano do minister-
stwa pracy i polityki spo ecznej. Pisz c powy sze s owa,
zastanawiam si , czy aby nie s  to tylko pozory. Czasami 
bywa bowiem tak, e niby „wszystko gra”, a podskórnie 
toczy si  konflikt, ludzie s  zastraszeni. S dz  jednak, 
e tutaj tego nie ma. Bran a farmaceutyczna ma silne 

zwi zki zawodowe, du e uzwi zkowienie, dzia acze 
zwi zkowi – tak e z ódzkiej Polfy – przechodz  szko-
lenia ekonomiczne, prawne, a dzia anie regu  gospodarki 
rynkowej obserwuj  w swojej spó ce na co dzie . Wiedz ,
e sytuacja firmy „przek ada si ” na zarobki i dywidend ,

jak za du o pójdzie na wyp aty, to zabraknie na inwestycje 
i konkurencja ich zniszczy.

– Gdybym chcia  zwi zkowców wprowadzi  w b d

czy zastraszy , to nie daliby si  – mówi prezes. Ale nie 
le y to ani w jego charakterze, ani w stylu zarz dzania,
jest cz owiekiem dialogu, by  w m odych latach, jak 
mówi, zwi zkowcem, a obecnie zasiada w Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Spo ecznego w odzi.

Wi kszo  spraw b d cych przedmiotem informacji 
i konsultacji to sprawy rutynowe: sytuacja firmy, poziom 
p ac, przewidywana dywidenda, inwestycje, zmiany 
na rynku farmaceutyków, sytuacja podatkowa itp. Dla 
omówienia tych kwestii spotyka si  dwuosobowy zarz d
i dwuosobowa strona zwi zkowa i po godzinie po owa
za ogi ju  wie, o czym mówiono. Przekaz jest b yska-
wiczny. Natomiast forum konsultacji powi ksza si ,
je li jednak chodzi o co  powa niejszego i nowego. Wów-
czas w spotkaniu uczestnicz , oprócz liderów zwi zko-
wych, ca e zarz dy, kierownicy poszczególnych komórek. 
W sumie kilkana cie osób.

Niekiedy zarz d ma dylemat: powiedzie  czy nie i jak 
powiedzie . W zesz ym roku np. pogorszy a si  sytuacja 
ekonomiczna firmy. – Zastanawia em si , jak spraw

przekaza , eby nie sia  paniki, a zarazem nie przedstawi

sytuacji niefrasobliwie. Jest te  problem inwestora. – Co 

jaki  czas pojawia si  kandydat, bo firma jest atrakcyjna, 

a z drugiej strony pracownicy zainwestowali kiedy

kolosalne pieni dze w firm . Ma wi c du y potencja .

O ka dym powa niejszym kandydacie informujemy. Bo 

Istniej  prawne mo liwo ci, które pozwa-

laj  firmom unikn  konieczno ci tworze-

nia rad pracowniczych. Zarz d firmy móg

podpisa  stosowne porozumienie z przed-

stawicielstwem pracowników (zwi zkiem

lub osobami reprezentuj cymi zatrudnio-

nych) datowane jeszcze przed wej ciem

w ycie ustawy, czyli do 24 maja br. 

W porozumieniu konieczne by o zobowi -

zanie si  do stosowania mechanizmów 

informacji i konsultacji na warunkach nie 

mniej korzystnych od standardów zapisa-

nych w ustawie (art. 24 ustawy).
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wystarczy, e czarna wo ga stanie pod firm , a ju  mo e

pój  plotka, e kto  z workiem pieni dzy przyjecha  kupi

Polf .

Również w firmie Ariadna SA – Fabryka Nici od dawna 
istnieje zwyczaj konsultacji zarz du z za og . Ma to 
form  comiesi cznych spotka  ca ej redniej kadry kie-
rowniczej z dyrekcj , w których zawsze uczestniczyli 
zwi zkowcy. – Wprowadzi am taki zwyczaj wiele lat 

temu i to si  sprawdza. Powsta a wi  mi dzy uczestni-

kami spotka , mi dzy „gór ” a „do em” – mówi Krysty-
na Dalke, wiceprezes dyrektor generalny. Dodaje, e z jej 
punktu widzenia ustawa o radach nie przynios a niczego 
odkrywczego, ale by a w pewnym sensie potwierdzeniem 
zasadno ci tego co robi  w firmie od dawna. Krzysztof 
Suli ski, lider zwi zku bran owego, tak e uwa a, e nie 
by o sensu powo ywa  nowego cia a. – Do tej pory nie 

mieli my problemu z dost pem do informacji, przekazu-

jemy je przez swoje struktury, konsultujemy wa niejsze

sprawy. Rada dublowa aby to, co ju  robimy. Tym bar-

dziej, e zapisali my w porozumieniu: nale y nam si

nie mniej ni  w ustawie. Je li mówimy: konsultacja – to 

obok zwolnie , najtrudniejsze s  rozmowy p acowe. Nie 

pami tam jednak, eby na pocz tku ze strony zwi zkowej

by o zdecydowane „nie”. Zawsze jest: no, tak, ale… I ze 

strony dyrekcji te  jest: no, dobrze, ale… Te dwa „ale” 

si  zderzaj  i znajdujemy jakie  po rednie rozwi zanie.

Nigdy nie by o drastycznych sytuacji, jak np. spór zbioro-

wy, jako  si  dogadujemy. Trafili my na ludzi, którzy chc

si  porozumie  – komentuje Suli ski.
W firmie oba zwi zki wspó dzia aj , siedz  „przez 

cian ” i na spotkanie z zarz dem id  razem, z wcze niej

dogadanym wspólnym stanowiskiem. Razem zabiegaj
o jakie  potrzebne dane, czy informacje itp. – Ale jak 

wa na sprawa, idziemy z zarz dami zwi zków, u mnie 

cztery osoby, a u pana Krzysia 5 osób – mówi Mariola 
wider, przewodnicz ca „Solidarno ci”.

„Kolebka” mówi jednym głosem. Podobny, dobry klimat 
panuje w Stoczni Gda skiej SA. Nowy prezes solidar-
no ciowej „Kolebki” Andrzej Jaworski informuje, e
stocznia wybra a podpisanie porozumienia, a nie rad .
– U nas – przekonuje – jest chyba najlepiej funkcjonu-

j ca wspó praca pomi dzy zarz dem a pracownikami, 

w tym organizacjami zwi zkowymi. Tym si  szczycimy. 

I dodaje: – Mamy wypracowan  procedur  informacji 

i konsultacji, a co najwa niejsze, wszystkie strony chc

tego samego. Prezes nie bez racji zauwa a, e je eli jest 
wspólny kierunek i my lenie o przysz o ci firmy, to nawet 
jak pojawi  si  ró nice we wzajemnych kontaktach, idzie 
si  naprzód.

Wiceszef zak adowej „S” Karol Guzikiewicz uwa a,
e wspó praca z prezesem uk ada si  dobrze. – Jaworski

mówi tym samym j zykiem co „S”, mimo e nie jest cz on-

kiem zwi zku.
Lider zwi zku bran owego, Waldemar Wilanowski, 

te  jest zadowolony ze wspó pracy. – Relacje s  bar-

dzo dobre, nie mam na przyk ad problemu, eby si  do 

niego dosta . Jak mam jak  wa n  spraw , jeden telefon 

i – rozmawiamy.

W Stoczni porozumienie nie jest tylko formalnym 
wype nieniem unijnej dyrektywy. W obecnej, z o onej
sytuacji zak adu mo e okaza  si  niezast pionym narz -
dziem w decydowaniu o jej losach – przy udziale za ogi.

W Elektrowni „Bełchatów” zwi zki zawodowe tak e
opowiedzia y si  za porozumieniem. – Dzi ki ustawie 

i porozumieniu zyskujemy uprawnienia, takie jak rada, 

a osi gn  mo na tyle samo – uznali zwi zkowcy. – 
U nas to cia o zdecydowanie dublowa oby si  – przekonuje 
Kazimierz Siudy, lider „Solidarno ci”. W praktyce zawar-
cie porozumienia niczego nie zmieni o. Wcze niej proce-
dura informowania i konsultowania by a podobna b d  ta 
sama. – Jak co  wa nego si  dzieje, dostajemy na pi mie, e

jest temat taki i taki, a termin spotkania wtedy i wtedy. 

Nie ma sta ych spotka , bo po co? Podobn  opini
wyra a Jerzy Szokalski, wiceprzewodnicz cy Zwi zku
Zawodowego Pracowników Ruchu Ci g ego: – Nie mamy 

zastrze e  co do przep ywu informacji od zarz du, spoty-

kamy si  jak potrzeba na bie co.

W Elektrowni „Be chatów” zwi zki zawo-

dowe opowiedzia y si  za zawarciem poro-

zumienia z zarz dem o nietworzeniu rady 

pracowniczej. – Dzi ki ustawie i poro-

zumieniu zyskujemy uprawnienia, takie 

jak rada, a osi gn  mo na tyle samo 

– uznali zwi zkowcy. – U nas to cia o zde-

cydowanie dublowa oby si  – przekonuje 

Kazimierz Siudy, lider „Solidarno ci”.
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Jednak ostatnio maj  o czym „gada ”, tyle e odbywa 
si  to na szczeblu wy szym ni  zak adowe porozumienie. 
Otó  Elektrownia nale y do Grupy BOT (Be chatów
– Opole – Turów) powsta ej dwa lata temu i grupuj cej
w sumie pi  spó ek. Na poziomie ca ej grupy istnieje 
Spo eczna Rada Konsultacyjna, która sk ada si  z 24 
osób, liderów zwi zków z poszczególnych spó ek Grupy. 
Rada zbiera si  co najmniej dwa razy w roku, ale ostat-
nio niemal co miesi c. Zwi zki obawiaj  si  bowiem 
planowanych przez zarz d przekszta ce . Posiedzenie 
z 21 sierpnia 2006 r. dotyczy o, jak to ujmuje K. Siudy: 
zanegowania procesu wydzielenia z BOT spó ek – córek

(spó ek parterowych). – Domagamy si  zaprzestania 

nawet pracy nad tym tematem – mówi zwi zkowiec.
Chodzi o wszystkie jednostki BOT. Zwi zkowcy mówi
„nie”, poniewa  boj  si  utraty miejsc pracy: dzisiaj si
wydzieli spó ki, a jutro mo na je sprzeda .

W odpowiedzi na zbiorowy protest, zarz d BOT 
wyja ni  w specjalnym pi mie, e prace analityczne nie s
jeszcze decyzj  i zaprosi  zwi zkowców do wspó pracy
nad tym tematem, np. wydzielenia z elektrowni spó ki
remontowej czy urz dze  automatyki. K. Siudy uwa a
jednak, e elektrownia jest ju  w du ym stopniu zre-
strukturyzowana, zatrudnienie w ostatnich latach spad o
z ok. 6 tys. do 4300 osób. Zdaniem zwi zkowców, ca a ta 
operacja to sztuka dla sztuki. Na razie jednak nie stawiaj
sprawy na ostrzu no a i nie nag a niaj . – Jeste my w fazie 

wczesnego etapu konfliktu. Negocjacje z zarz dem trwa-

j , sprawa nie jest jasna, nie wiadomo jak to uj  i poda ,

nie ma co na razie rozpowiada  – mówi  w ko cu sierp-
nia J. Szokalski. Zwi zkowcy s  bardzo odpowiedzialni, 
a w czenie ich – dzi ki porozumieniu – w proces infor-
macji i konsultacji tylko t  odpowiedzialno  zwi ksza.

Do Trybunału. Z wielu opinii i pierwszych praktycznych 
do wiadcze  wynika, e nie brak w ustawie mankamen-
tów. Jednak dzi ki niej kwestia partycypacji, pomijana 
przez ca y okres transformacji, od y a na nowo, a te rady, 
które ju  powsta y, cho  wybrane przez zwi zki, wcale nie 
musz  by  fasadowe. – Wprawdzie ich kompetencje cz -

ciowo nak adaj  si  na to, co ju  przys uguje zwi zkom,

ale zwi zki nie maj  a  takich uprawnie , jakie zgodnie 

z dyrektyw  i ustaw  powinny przys ugiwa  radom

– uwa a prof. Wratny. Jego zdaniem, rady maj  generalne 
kompetencje w zakresie domagania si  informacji o sytu-
acji ekonomicznej przedsi biorstwa. Takie uprawnienia 
przys uguj  zwi zkom tylko wyrywkowo, w konkretnych 
sytuacjach.

Wypowiedzi naszych rozmówców koresponduj  z opi-
ni  profesora. Je li za  chodzi o najbardziej kontrower-
syjn  kwesti  – kto ma reprezentowa  pracowników 
w kontaktach z pracodawc  w uzwi zkowionych zak a-
dach i czy ustawa nie dyskryminuje niezrzeszonych pra-
cowników, warto przytoczy  stanowisko Ministerstwa 
Pracy i Polityki Spo ecznej przes ane do Biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich w zwi zku z wyst pieniem do 
rzecznika w tej sprawie Stowarzyszenia Dzia aczy 
Samorz du Pracowniczego: Przyj ty w ustawie sposób 

powo ywania rad pracowników – zdaniem Ministerstwa 

– nie narusza art. 32 ust. 2 Konstytucji RP. Przyznanie 

prawa wyboru cz onków rady pracowników reprezenta-

tywnym organizacjom zwi zkowym nie jest przejawem 

dyskryminacji pracowników. Nale y bowiem mie  na 

uwadze, e zwi zki zawodowe reprezentuj  zbiorowe 

prawa i interesy wszystkich pracowników, niezale nie od 

ich przynale no ci zwi zkowej. Prawo do wyboru rady 

pracowników przyznane zosta o organizacjom repre-

zentatywnym, tj. organizacjom posiadaj cym faktyczne 

poparcie pracowników wyra aj ce si  w liczbie zrze-

szonych cz onków oraz zaplecze finansowo-eksperckie 

umo liwiaj ce efektywne dzia anie wybranej rady pra-

cowników. Cz onkiem rady pracowników, tak wybranym 

przez organizacje zwi zkowe, jak i przez pracowników, 

mo e zosta  ka dy pracownik posiadaj cy bierne prawo 

wyborcze, bez wzgl du na to, czy jest cz onkiem organi-

zacji zwi zkowej.

Tryb wyboru, kontroli i odwo ywania rady pracowni-
ków zaskar y a natomiast do Trybuna u Konstytucyjnego 
Konfederacja Pracodawców Polskich. Jej zdaniem, usta-

wa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu 

z nimi konsultacji dyskryminuje niezrzeszonych pracowni-

ków i stosuje po redni przymus wst powania do reprezen-

tatywnej organizacji zwi zkowej.
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Europejskie rady zakładowe dysponują olbrzy-
mim potencjałem w zakresie współ-
tworzenia harmonijnych stosunków pracy 
w wielonarodowych korporacjach (MNC). 
Niestety, na razie nie jest on do końca 
wykorzystany zarówno w Polsce, jak i w wielu 
innych krajach. Zwłaszcza związki zawodowe 
mogłyby w większym zakresie czerpać z niego 
korzyści dla wzmocnienia swojej pozycji. 

E
uropejskie rady uwa ane s  za instrument 
wzmacniania dialogu pracodawców i pra-
cowników w mi dzynarodowych przedsi -
biorstwach. Analitycy wskazuj  na co naj-
mniej trzy motywy, le ce u podstaw rad. 

Zwi zki zawodowe chcia y dzi ki nim zbalansowa  si
swojego oddzia ywania w stosunku do si y rodowisk kapi-
ta u. Obawia y si  nadmiernej si y wp ywu korporacji 
mi dzynarodowych w warunkach globalizacji, poniewa
zyska y one moc atwego destabilizowania rynków pracy, 
nadw tlenia adu ustanowionego przez uk ady zbiorowe. 
Wynika to z mo liwo ci szybkiego przenoszenia produkcji 
do krajów o ni szej cenie robocizny i o ni szych standardach 
zatrudnienia ni  tych, które s  osi gni te na Zachodzie. 

Z kolei ze strony Unii Europejskiej wa nym moty-
wem sk aniaj cym do rozwijania rad by a ch  budo-
wania instytucji dialogu spo ecznego na poziomie 
europejskim, który wzmacnia by integracj  europejsk ,
a tak e równowag  spo eczn  w skali Wspólnoty. St d
rady okre lone zosta y jako demokratyczny instrument 
konsolidacji europejskiego modelu spo ecznego. Uwa a
si , e dyrektywa UE dotycz ca rad (94/45) pochodz -
ca z 1994 roku jest „by  mo e najwa niejsz  legislacj
w zakresie zbiorowych stosunków pracy przyj t  na 
szczeblu europejskim”. Jest tak dlatego, e wnosi ona 
„model konstruktywnego dialogu mi dzy przedstawi-
cielami pracowników a ponadnarodowymi przedsi bior-

Związki zawodowe odnoszą korzyści z członkostwa ich działaczy w europejskich radach zakładowych. Dzięki temu poprawiają 
pozycję w macierzystych przedsiębiorstwach. Lokalny zarząd bardziej się liczy z ich propozycjami i postulatami, częściej 
konsultuje decyzje ważne dla załogi. Lepiej rozwija się dialog między zarządem a związkami – pisze Juliusz Gardawski

Potencja  europejskich rad zak adowych1

stwami i model solidarno ci”. Wyra ana jest nadzieja, 
e rady umo liwi  wzmocnienie dialogu spo ecznego

i rozszerzenie go na ca e spo ecze stwa.
Ponadto Unia postrzega rady jako sposób na realizacj

agendy lizbo skiej i zawarty w niej dezyderat budowania 
równowagi mi dzy trzema filarami – spo ecznym, gospo-
darczym i ochrony rodowiska. Jak pisze R. Hoffman, 
rady mia y umo liwi  przekroczenie ogranicze  sto-
j cych przed przysz  mi dzynarodow  solidarno ci
(Hoffman 2000). W tym kontek cie pojawia si  istotny 
dylemat, który Valeria Polignano, znana badaczka pro-
blematyki rad, charakteryzuje nast puj co: czy rady maj
by  platform  negocjowania zró nicowanych interesów, 
reprezentowanych przez pracowników i ich oddzia y
w ramach danej wielonarodowej korporacji (MNC), czy 
raczej instytucj  solidarnie reprezentuj c  pracowników 
z ró nych krajów wobec kapita u, kieruj cego dan  kor-
poracj . Autorka podkre la, e zgodnie z intencj  Unii 
Europejskiej europejskie rady powinny przede wszystkim 
realizowa  drugi z wymienionych celów. 

Instytucja międzynarodowej solidarności. Rady kszta -
towane s  w bardzo zró nicowanych warunkach i od-
miennych otoczeniach instytucjonalnych poszcze-
gólnych pa stw. Wielu z nich nie udaje si  korzysta
z mo liwo ci, które daje dyrektywa. Pokazuj  to naj-
nowsze badania Jeremiego Waddingtona, przeprowa-
dzone w ramach Europejskiego Instytutu Zwi zków
Zawodowych (ETUI)2. Potwierdzaj  to równie  eks-
perci „Solidarno ci”. Wed ug Waddingtona, rady, 
zgodnie z zapisami dyrektywy, mog yby podejmowa
wi cej istotnych zagadnie  ni  to jest w praktyce. 
Na przyk ad badania pokazuj , e tylko jedna trzecia 
ich cz onków potwierdza, e rady s  konsultowane 
w wa nych kwestiach dotycz cych sytuacji finanso-
wej korporacji i ich strategii. Jeszcze mniej cz onków
potwierdza, e zasi gano u nich opinii w sprawach 
dotycz cych przeprowadzenia redukcji zatrudnienia 
i zamykania oddzia ów, a kilkana cie procent, e pro-
wadzono z nimi konsultacje w sprawie czasu pracy, 
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wprowadzania nowych metod pracy, przejmowania 
i nabywania firm. 

Mniej ni  jedna trzecia rad jest dostatecznie informo-
wana i konsultowana w sprawach, wchodz cych w zakres 
dyrektywy. W ponad po owie rad przedmiotem obrad nie 
s  takie kwestie, jak: prawa zwi zkowe, regulacje doty-
cz ce czasu pracy oraz kwestie udzia u pracowników 
w zyskach. Podkre la si  tak e takie nieprawid owo-
ci, jak to, i  jedynie co czwarty przedstawiciel rad jest 

informowany o decyzjach restrukturyzacyjnych przed ich 
ostatecznym podj ciem, a z co pi tym omawia si  takie 
sprawy. To powoduje, e w zasadzie aden z przedsta-
wicieli nie uwa a, aby rada by a bardzo efektywna jako 
rodek wp ywu na decyzje zarz du.

Znaczna cz  kwestii nie jest stawiana podczas obrad 
rad, bowiem albo zarz d uwa a, e zawieraj  one tajne 
informacje, albo te  dowodzi, e powinny one by  roz-
wi zywane na gruncie narodowym. Jedynie oko o jedna 
trzecia uczestników rad zgadza si  w tych przypadkach 
z decyzjami zarz dów. W tym kontek cie pojawia si
tak e problem zobowi zywania cz onków rad do trakto-
wania niektórych otrzymywanych informacji jako ci le
poufnych, a wi c takich, o których nie wolno informowa
przedstawicieli macierzystych zwi zków zawodowych.

Zró nicowanie sytuacji rad wyp ywa z wielu czyn-
ników. Jeremy Waddington uwa a, e jest to pochodn
nastawienia do rad w kraju, w którym mie ci si  centralny 
zarz d korporacji. Stosunkowo nieprzyjazny klimat ist-
nieje w krajach anglosaskich: w USA, Wielkiej Brytanii, 
Australii, Irlandii. Ponadto z obserwacji Waddingtona 
wynika, e generalnie bardziej pozytywny stosunek do 
rad maj  przedstawiciele za óg przedsi biorstw podle-
g ych (spó ek-córek) ni  zwi zkowcy ze spó ki-matki.
Wed ug innej obserwacji, poczynionej przez Clemensa 
Rode, zwi zkowcy z nowych krajów Unii traktuj  same 
zwi zki inaczej ni  zwi zkowcy ze starych krajów. Ci 
pierwsi uwa aj , e zwi zki powinny by  wy cznie
zorientowane na obron  w skich interesów grupowych 
pracowników, trudno im wznie  si  ponad ten interes 
i my le  w kategoriach ca ej korporacji (przejawia si  tu 
efekt „mentalno ci parafialnej”). 

Instytucja międzynarodowej solidarności pracowniczej. 
Wielu innych badaczy, a tak e praktyków ruchu euro-
pejskich rad zak adowych potwierdza wyniki bada
Waddingtona. Wskazuj  na szereg utrudnie  w zrów-
nowa onym funkcjonowaniu rad. Cz  z nich jest 
konsekwencj  nastawienia do nich korporacji. Niektóre 
wykorzystuj  bowiem fakt prowadzenia dzia alno ci 
w wielu krajach i konkurowanie narodowych oddzia-

ów, np. o rynki zbytu, o miejsca produkcji. W ró ny
sposób ograniczaj  skal  wspó pracy i porozumiewanie 
si  pracowników. Utrzymuj  podzia y w ramach korpo-
racji, np. przez wyodr bnianie pionów organizacyjnych, 
które przecinaj  podzia y narodowe. Cz  centralnych 
zarz dów traktuje rady jako organizacje, których wp yw
nale y ograniczy  w drodze rutynizacji ich funkcjonowa-
nia, redukcji do roli jednostronnego odbiorcy informacji, 
przekazuj cego pewne ogólne dane, jednak konsekwent-
nie odsuwanego od wp ywu na proces decyzyjny. Badacze 
podkre laj , e je eli dany zarz d korporacji doprowadzi 
do zminimalizowania roli swojej rady, to taka praktyka ma 
szans  przenie  si  i na inne korporacje („z e praktyki s
zara liwe”).

Do utrudnie  mo na tak e zaliczy  zmian  klimatu 
w Unii Europejskiej, która nast pi a po za amaniu si
strategii lizbo skiej. Zacz to traktowa  rady z pewnym 
dystansem. Obwinia si  je za fiasko planów zbudowania 
konkurencyjnej europejskiej gospodarki, co by o ce-
lem strategii w pierwszej wersji, poniewa  dystans Euro-
py w stosunku do Azji i Stanów Zjednoczonych nie 
uleg  zmniejszeniu pomimo sformu owania takich celów 
i okre leniu rodków realizacji. 

Równie  eksperci zwi zkowi zg aszaj  trudno ci.
Otó  szereg zapisów dyrektywy okaza o si  ma o pre-
cyzyjnych i nale a oby je poprawi , jednak w aktual-
nym klimacie politycznym panuj cym w Unii, by oby to 
utrudnione. Odnosi si  to w pierwszym rz dzie do braku 
ostro ci poj  „informacja” i „konsultacja”. Dyrektywa 
zawiera poj cia umo liwiaj ce ich dowolne interpreta-
cje. Nie chroni to dostatecznie rad przed praktykami nie 
fair, stosowanymi przez w adze niektórych korporacji. 
Sprowadzaj  one informowanie rad do czynno ci czysto 
formalnej, wybieraj c tylko bardzo ogólnikowe wersje, 
a tak e nadmiernie techniczne i nieuporz dkowane.
Utrudnia to przedstawicielom za óg zrozumienie sytu-
acji panuj cej w danym przedsi biorstwie i zinterpreto-
wanie konsekwencji otrzymanych danych dla w asnych
oddzia ów.

Wirtualny kapitał. Niektórzy podkre laj , e korporacja 
mo e stosunkowo atwo unikn  za o enia u siebie rady, 
o ile nie b dzie silnych nacisków ze strony zwi zkowych
federacji europejskich lub zwi zków lokalnych. Problem 
stwarza tak e cz sto fluktuacja kapita u czy zmiana 
w a cicieli-akcjonariuszy. Pojawiaj  si  nowi w a ci-
ciele, którzy faktycznie nie kieruj  przedsi biorstwem,
bowiem decyzje zapadaj  w innej, zewn trznej strukturze 
itd. Przedsi biorstwo raz wchodzi w zakres dzia alno ci
jakiej  rady, potem z niego wychodzi, nast pnie mo e
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mie  szans  wej  w zakres innej rady (negocjacje w tym 
wzgl dzie zabieraj  jednak du o czasu) lub wr cz znale
si  w obszarze, w którym nie mo e by  rady (nowy w a-
ciciel korporacji nie posiada przedsi biorstw w innym 

kraju europejskim) itd. 
W rodowisku zwi zkowym trwaj  dyskusje nad zna-

czeniem rad. W ramach projektu przeprowadza em bada-
nia wypowiedzi przedstawicieli zwi zków na ich temat. 
Poni ej przedstawi  pogl dy dwóch liderów zwi zkowych
struktur bran owych, którzy mieli odmienne pogl dy na 
rady. Pierwszy z nich uwa a , e rady s  instytucj  przydat-
n , ale jednocze nie podkre la , e ich znaczenie zale y od 
tego, czy b d  mog y cieszy  si  sta ym wsparciem sieci 
instytucji, to jest zak adowych zwi zków zawodowych, 
zwi zkowych struktur bran owych, zwi zków europejskich 
itd. W innym wypadku ich przydatno  by aby ograniczona 
lub adna. Potrzebne jest te  stworzenie mi dzynarodowej
solidarno ci mi dzy dzia aczami rad. W tym zakresie rola 
federacji europejskiej (EMF) jest trudna do przecenienia. 
Lider podkre la, e zwi zki zawodowe w skali bran y
europejskiej podejmuj  próby budowania solidarno ci, ale 
odbywa si  to ze zmiennym szcz ciem. Trudno skoordy-
nowa  dzia ania poszczególnych central krajowych. S  one 
na etapie „ucierania si ”, ale jest to bardzo trudne. W jego 
przekonaniu dyrektywa o informacji i konsultacji jest szan-
s  i otwiera du e dalsze mo liwo ci.

Z kolei przeciwnik rad jest zdania, i  w gospodarce 
rynkowej i w obecnym wiecie ostrej konkurencji ekono-
micznej, zw aszcza konkurencji mi dzynarodowej, ad-
na firma nie chce ujawnia  istotnej informacji, a w szcze-
gólno ci strategicznej, posiadaj cej warto  rynkow ,

osobom czy instytucji, które nie maj  udzia ów w asno-
ciowych. Podkre la , e cz onkowie rad dostaj  infor-

macj  ogólnie dost pn , o charakterze prasowym. Taka 
sytuacja by a przez naszego rozmówc  okre lona jako 
nieunikniona – by oby b dem oczekiwanie, e kapita
b dzie si  dzieli  z pracownikami (z przedstawicielami 
za óg z ró nych przedsi biorstw i krajów) wiedz  stra-
tegiczn . Gdyby do tych przedstawicieli dotar a wiedza 
cenna dla konkurentów danej korporacji, to z pewno ci
nast pi by „przeciek”.

Mo na uzna , e drugi rozmówca zaj  stanowisko 
ideologiczne, czy nawet klasowe. Uwa a  on, e kapita
i praca to dwie strony sporu klasowego, które nigdy nie 
mog  by  traktowane jako autentycznie partnerskie. Pro-
wadz  ze sob  permanentn  wojn , bo jest mi dzy nimi
zasadnicza, nieredukowalna ró nica interesów. Wypowie-
dziana zosta a równie  my l, i  idea dzielenia si  z pra-
cownikami rzeczywistymi informacjami, zw aszcza doty-
cz cymi planów niekorzystnych z punktu widzenia tych 
pracowników, jest nie do pomy lenia (by oby to b dem
z punktu widzenia praktyki zarz dzania). Z tego wynika
wniosek, e rady musz  by  instytucj  fasadow .

Ten dwug os uwa am za bardzo istotny. Jest on bo-
wiem wyrazem ró nych warto ci, ró nych typów kultur. 
Ró nica zda  mog a wynika  z praktycznych do wiad-
cze : pierwszy rozmówca by  zaanga owany w sie
kontaktów, skupionych wokó  Europejskiej Federacji 
Metalowców (EMF), sam uczestniczy  w dzia aniach na 
rzecz powstawania rad, drugi nie mia  tej mo liwo ci,
nie zdoby  praktycznej wiedzy o potencjale tkwi cym we 
wspomnianej sieci oddzia ywania.

Liczne środowiska chcą nowelizacji dyrektywy. Wska-
zuj , e gdy we wczesnych latach 90. powstawa a dy-
rektywa, przemieszczanie si  kapita u nie by o tak in-
tensywne jak obecnie. Dlatego nie przewidziano w niej 
odpowiednich rozwi za . Problemem jest np. to, e dyrek-
tywa przewiduje d ugie procesy negocjacji zwi zanych
z rozpocz ciem dzia ania rady (do 3 lat). Ta perspektywa 
czasowa, wzgl dnie racjonalna w latach 80. czy wcze-
snych 90., obecnie jest zdecydowanie zbyt d uga, gdy
w ci gu trzech lat mo e nast pi  i niekiedy nast puje
kilkakrotna zmiana w a ciciela. Ponadto w dyrektywie 
pomini te s  ca kowicie zwi zki zawodowe, co spowodo-
wa o, e w wielu korporacjach przedstawiciele pracowni-
ków do rad, wybierani przez ca  za og , w rzeczywisto ci
s  wr cz wyznaczeni przez zarz d i w efekcie reprezentuj
raczej stron  pracodawców ni  pracowników. Niezale nie
od zarzutów, jakie mo na wysuwa  pod adresem zwi z-
ków zawodowych, pozostaje faktem, e bez zwi zkowe-

Siła nacisku
Europejskie Rady Zak adowe zosta y wprowadzone dzi -

ki unijnym dyrektywom: 94/45/WE (przyj ta w 1994 roku, 
a obowi zuj ca od wrze nia 1996 roku) oraz 2001/86/WE. 
Zwi zki zawodowe stara y si  o powo anie rad ju  w la-
tach 70. Ale ju  w 1966 roku Mi dzynarodowa Federacja 
Metalowców (IMF) doprowadzi a do ustanowienia wiato-
wych rad w Fordzie i General Electric (Sisson 2006). Naj-
wcze niej budowano zwi zkowe reprezentacje za óg w kor-
poracjach wielo- i mi dzynarodowych w zwi zkowych fede-
racjach bran owych, zw aszcza w federacji metalowców. 

Niektórzy badacze uznaj , e powstanie rad jest wyrazem 
tradycyjnych d e  zwi zków zawodowych w celu zorgani-
zowania si  do wspólnej obrony przed naciskiem kapita u.
Kiedy  wyrazem tych d e  by o zorganizowanie w 1919 
roku Mi dzynarodowej Organizacji Pracy, która aktywnie 
uczestniczy a w badaniach korporacji mi dzynarodowych,
prowadzonych ju  od lat 70. przez agendy ONZ3.
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Stanowienie rad
W ko cu 2005 roku 2204 korporacje zosta y zobo-

wi zane do ustanowienia ERZ, jednak rady powo ano
w 909 MNC, a dzia a y jedynie w 784 firmach (dane insty-
tutu badawczego Europejskiej Konfederacji Zwi zków
Zawodowych). Najliczniej rady tworzone s  w Norwegii, 
gdzie zorganizowano je w przesz o 70 proc. firm, które 
s  zobowi zane do ich tworzenia, a nast pnie w Belgii 
(oko o 50 proc.) oraz w Finlandii, Szwecji, Japonii, 
Wielkiej Brytanii, Szwajcarii (nieco ponad 40 proc.). Rady 
powstaj  tak e w korporacjach pochodz cych ze Stanów 
Zjednoczonych (nieco poni ej 40 proc.). Najni szy wska -
nik zanotowano w Portugalii, Hiszpanii, Irlandii (poni ej
10 proc.). 

go „parasola” reprezentacja pracowników ma ma e szanse 
uzyskania lub utrzymania niezale no ci i traci przez to 
szans  odegrania wobec niego roli partnerskiej. 

Istniej  tak e innego typu utrudnienia le ce tym 
razem po stronie cz onków rad. Otó , jak wskazuj  eks-
perci, ich cz onkowie pochodz cy ze starych krajów Unii 
l kaj  si , e ich ugruntowane prawo do negocjowania na 
poziomie przedsi biorstwa lub bran y zostanie ograni-
czone z powodu przej cia ich kompetencji w a nie przez 
rady. Z obawami tymi stykali si  nasi eksperci zwi zkowi
u Szwedów i Irlandczyków (eksperci podkre lali, e te 
niepokoje by y nieuzasadnione, jednak na tyle silne, i
utrudnia y sprawne funkcjonowanie rad). 

Badania Jeremiego Waddingtona pokazuj , e cz onko-
wie rad zg aszaj  daleko id ce postulaty. Chc , aby kon-
sultacje bezwzgl dnie odbywa y si  przed tym, nim dana 
decyzja zapadnie i chc , aby istniej ce obecnie prawo rad 
do informacji i konsultacji zosta o rozszerzone o prawa do 
negocjowania i wspó decydowania. Podkre laj  równie
potrzeb cis ego okre lenia zasad informacji i konsul-
tacji, w przypadku gdy dochodzi do po cze  i przej
przedsi biorstw, gdy  procesy te uleg y nasileniu wraz 
z pojawieniem si  w Europie jednego rynku. Chc  tak e
jednoznacznego okre lenia terminu, w którym zarz dy
maj  dostarcza  potrzebne dokumenty przed spotkaniem 
rad (niekiedy dokumenty dostarczane s  zbyt pó no).
Ponadto, ich zdaniem, dyrektywa powinna nakazywa
korporacjom przeprowadzenie szkolenia przedstawicieli 
pracowników do rad. 

Pierwsze kroki zostały poczynione, jednak cel jest bar-
dzo odległy. Mimo wszystkich zastrze e  mo na uzna ,
e rady zachowuj  swój potencja  do stania si  wa -

nym zbiorowym aktorem spo ecznym i partnerem dla 
centralnych zarz dów korporacji. Mo na dalej przyj ,
e rady zyskuj  dojrza o  i b d  mog y podj  prób

rozszerzenia prawa do informacji i konsultacji w nego-
cjacjach z centralnym  zarz dem. Idea takiego rozsze-
rzenia spotyka si  jednak z nieufno ci  cz ci lokalnych 
zwi zków zawodowych (w tym tak e polskich). Liderzy 
zwi zkowi obawiaj  si , e wzmocnienie roli rad os abi
ich rol . Tu jednak zdania s  podzielone – cz  zwi z-
kowców uznaje, e jednak by oby korzystne negocjo-
wanie pewnych brzegowych warunków dla pracowni-
ków w ramach ca ej korporacji, i w tym sensie rady 
mog  okaza  si  przydatne. W tym kontek cie warto 
wspomnie  o stanowisku Valerii Polignano. Jej zda-
niem, je eli rada ma spe nia  swoj  funkcj , musi by
wspierana przez te struktury zwi zkowe na poziomie 
federacji. Graj  one zreszt  trudn  do przecenienia rol

w procesie tworzenia rad, a zw aszcza w rozszerzaniu 
ich sk adu. Badania uczonej z Warwick wskazuj , e s
federacje aktywne w dziele rozwijania rad, do których 
nale y Europejska Federacja Metalowców (EMF), ale s
i takie, które s  mniej aktywne, co odbija si  na s abym
rozwoju rad w ich sektorze. 

Podsumowuj c: sukces rad, a tak e procesu europeiza-
cji dialogu pracodawcy-pracobiorcy b dzie mia  miejsce 
wówczas, gdy uda si  rozszerzy  wzgl dn  i bezwzgl dn
liczebno  rad oraz kiedy uda si  doprowadzi  do stanu, 
gdy strona pracownicza b dzie w miar  jednolitym i soli-
darnym partnerem wobec centralnego zarz du wielonaro-
dowego przedsi biorstwa, oraz gdy rada b dzie miejscem 
rzeczywistej konsultacji. Z przytoczonych przez eksper-
tów danych wynika o jednak, e rady s  wci  na pocz t-
ku drogi: pierwsze kroki zosta y poczynione, jednak cel 
jest bardzo odleg y. 

Zastrzeżenia wobec rad ze strony pracodawców. 
Pracodawcy, a tak e specjali ci od zarz dzania zasoba-
mi ludzkimi (human resources management), podnosz ,
e rady s  wprawdzie z jednej strony traktowane jako 

instytucje wa ne dla integracji europejskiej, lecz z dru-
giej – mog  ogranicza  konkurencyjno  i efektywno
ekonomiczn  korporacji mi dzynarodowych. St d cz
pracodawców ma wyra nie ambiwalentn  postaw
wobec rad. Przede wszystkim nale y zwróci  uwag  na 
pewne historyczne obci enia. Europejska Konfederacja 
Zwi zków Zawodowych (EKZZ) chcia a wprowadzenia 
rad pod koniec lat 70. XX wieku, jednak spotka o si
to ze zdecydowanym oporem organizacji pracodawców 
UNICE. Fakt, e w 1994 roku zosta a przyj ta odpo-
wiednia dyrektywa (przy utrzymuj cym si  sprzeciwie 
UNICE) wi za o si , zdaniem wielu obserwatorów, 

Doświadczenia zagraniczne AnalizyAnalizy
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zarówno z determinacj  zwi zków zawodowych jak 
z celami spo ecznej polityki, realizowanej przez ówczesne 
kr gi przywódcze Europy. 

Ale stosunek pracodawców do rad nie jest jednoznacznie 
negatywny, zdarza y si  sytuacje, gdy zarz dy akceptowa y
powstawanie rad, nawet gdy ich wprowadzanie nie by o
wymagane przez prawo. Charakterystyczny by  przyk ad
Wielkiej Brytanii. Przyj to tam polityk  konsekwentnej 
opozycji wobec idei rad i dlatego odpowiednie regulacje 
prawne zosta y wprowadzone pó niej ni  w innych krajach 
europejskich. Okaza o si  jednak, e w szeregu brytyjskich 
korporacjach zainstalowano rady na d ugo przed wymaga-
nym czasem. Tak wi c z jednej strony klimat wokó  rad 
w rodowisku przedsi biorców by  nieprzychylny, z drugiej 
jednak strony rady s  niekiedy traktowane przez mened -
ment jako instytucje, które mog  istnie .

Polscy działacze o radach. W ramach projektu przeprowa-
dzona zosta a ankieta w ród polskich przedstawicieli do rad 
europejskich w pierwszej po owie 2006 roku. Jest to cenny 
materia  jakkolwiek liczba kwestionariuszy i wywiadów 
obejmowa a kilkana cie odpowiedzi. Ankietowani zazna-
czali, e przedmiotem spotka  rad by y istotne kwestie, 
takie jak zapisano w dyrektywie, jednak niektórzy pod-
kre lali, e spotkania maj  taki charakter, e przedstawi-
ciele centralnych zarz dów jedynie „mówili” zebranym 
o decyzjach, natomiast z regu y nie odbywa y si  konsulta-
cje, które mog y jeszcze co  zmieni . To zastrze enie zna-
laz o potwierdzenie w rozk adzie odpowiedzi na pytanie 
o tryb pracy rad (tabela 1). Konsultacje s ladowe, domi-
nuje stwierdzenie o informowaniu z wyprzedzeniem.

Rozk ad odpowiedzi na pytanie o zakres informacji i kon-
sultacji (w %)

Jakie ma Pan(i) zdanie na temat trybu pracy 
Europejskiej Rady Zak adowej, w której Pan(i) uczestniczy? 

Czy Zarz d przede wszystkim (najcz ciej):

1 Informuje Rad  o swoich przysz ych zamierzeniach. 57

2
Nie tylko informuje o swoich przysz ych zamierzeniach, lecz 
tak e poddaje pod konsultacje te zamierzenia, oczekuje zdania 
Rady i liczy si  z nim.

14

3
Ani nie informuje, ani nie konsultuje przysz ych zamierze ,
jedynie informuje o tym, co ju  zrobi  i przedstawia decyzje, 
które ju  podj .

29

4 Sytuacja jest inna, jaka?   0

Kolejne pytanie dotyczy o wybranych aspektów 
codziennej praktyki rad i sytuacji ich cz onków. Zdaniem 
wyra nej wi kszo ci, obrady s  przyst pne w sensie 
j zykowym, poza sal  obrad mo na korzysta  z pomocy 
t umaczy, go cie nie czuj  si  wyobcowani. Poza tym 
wi kszo  przyznaje, e nawi zane zosta y bezpo rednie
wi zi z przedstawicielami z innych krajów oraz istnieje 
sie  komunikacji mi dzy nimi, funkcjonuj ca mi dzy
posiedzeniami ERZ. Po owa ankietowanych wskazuje na 
mo liwo  porozumiewania si  bez t umacza. Nieliczni 
odpowiadaj , e w radach ujawniaj  si  grupowe ró nice
interesów, powstaj  nieformalne grupy interesu i pojawia-
j  si  konflikty i spory. 

Wynik ten mo na interpretowa  w ró ny sposób. 
Najprostsze wyt umaczenie jest nast puj ce: centralne 
zarz dy odgrywaj  dominuj c  rol , rady maj  charakter 
informacyjny a nie konsultacyjny czy tym bardziej negocja-
cyjny. Sprawia to, e ani nie ma przes anek do konfliktów 
w radach, ani do prowadzenia gry i zawi zywania sojuszy.

Doświadczenia zagraniczneAnalizy

Na kanwie powy szych rozwa a  chcia bym pokusi  si
o uzupe niaj ce spostrze enia: Polscy pracownicy zatrudnieni 
w korporacjach dzia aj cych w naszym kraju funkcjonuj  w rea-
liach, w których istnieje s aby tzw. efekt narodowy. Oznacza 
to, e korporacje nie natrafiaj  u nas na silne ograniczenia 
w sposobie realizacji swoich celów ekonomicznych, do których 
musia yby si  przystosowywa , czy dokonywa  „transmutacji” 
w asnych rozwi za  do polskich wysokich standardów. Takich 
wysokich standardów u nas bowiem nie ma. Badania pokazuj ,
e stosunki pracy w Polsce rozwijaj  si  w realiach dalekich od 

spo ecznej gospodarki rynkowej, s  raczej w realiach bliskich 
gospodarce ostro konkurencyjnej. Innymi s owy, ukszta towa y
si  u nas warunki bli sze liberalnej gospodarce rynkowej ni
koordynacyjnej gospodarce rynkowej. Relacji mi dzy pracow-
nikami a pracodawcami nie kszta tuj  zasady wspólnie uzgod-
nione w negocjacjach nad uk adami zbiorowymi. Zwi zki

zawodowe nie maj  silnej pozycji. W sumie, nie istniej  mocne 
bariery, które chroni yby pracowników przed praktykami nie

fair ze strony zarz dów przedsi biorstw. 
Z powy szych wzgl dów w Polsce atwiej ni  w krajach 

o spo ecznej gospodarce rynkowej (np. w Niemczech) rozpo-
wszechnia  formy zatrudnienia, które spotykaj  si  z niech -
ci  pracowników, a wi c elastyczne formy zatrudnienia, np. 
zatrudnianie na niepe nym etacie, korzystanie z us ug firm typu 
agencji pracy tymczasowej, terminowe kontrakty itd. Tylko 
w niektórych przedsi biorstwach b d cych w asno ci  korpo-
racji istniej  silne zwi zki zawodowe, które wymuszaj  pewne 
modyfikacje w sposobie zarz dzania pracownikami/zasobami 
ludzkimi (dotyczy to g ównie by ych przedsi biorstw pa stwo-
wych, które zosta y kupione przez te korporacje). Z obserwacji 
wynika, e zwi zki s  w wi kszo ci nastawione na wspó prac
z zarz dami.

Standardy, których brak
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Ankieta zawiera a pytanie o aktywno  naszych przed-
stawicieli. W przesz o ci spotka em si  ze spostrze eniem,
i  Polacy, dzia aj cy w jednej z rad, charakteryzowali si
dociekliwo ci  i bojowo ci . Ale obecny sonda  pokaza ,
e Polacy wykazywali si  jednak wi ksz  spolegliwo-
ci  ni  przedstawiciele nowych krajów Unii. Natomiast 

cz onkowie rad wywodz cych si  ze zwi zków odnosz
korzy  z cz onkostwa w radach, poniewa  zwi zki 
poprawiaj  pozycj  w macierzystych przedsi biorstwach.
Lokalny zarz d bardziej si  liczy z propozycjami i postu-
latami zwi zków zawodowych, dostarcza im wi cej 
informacji, cz ciej konsultuje decyzje wa ne dla za ogi
i w ogóle lepiej rozwija si  dialog mi dzy zarz dem
a zwi zkami.

Wnioski. Z bada  jako ciowych (swobodnych rozmów) 
wynika o, e rady mog  by  – i niekiedy bywaj  – insty-
tucjami potencjalnie wa nymi. Mog  one edukowa
elity zwi zkowe i wp ywa  na wzrost presti u zwi zków
wobec zak adowego mened mentu. Rady mog  by  tak e
miejscem kszta towania mi dzynarodowej solidarno ci
pracowniczej, chocia  jest to proces niezwykle trudny. 

Warunkiem sine qua non wykorzystania potencja u rad
jest istnienie w przedsi biorstwie w miar  silnej organi-
zacji zwi zkowej lub organizacji zwi zkowych, blisko ze 
sob  wspó pracuj cych, których liderzy s  przekonani, 
e instytucja rad jest wa na z punktu widzenia za ogi,

zwi zków zawodowych, dla nich osobi cie. Organizacja 
zwi zkowa musi by  gotowa zainwestowa  energi  lide-
rów i rodki do wykorzystania potencja u rad. Je eli ten 
warunek nie jest spe niony, nie ma mowy o skorzystaniu 
z mo liwo ci tkwi cych w tej instytucji dialogu. Z naszych 
bada  wynika o, e do rzadko ci nale  przypadki, gdy 
organizacja zwi zkowa jest na tyle liczna, ma tyle etatów, 
by wygospodarowa  dostateczn  energi , niezb dn  dla 
korzystania z informacji, przep ywaj cych przez sie  rad 
i z innych zasobów w nich tkwi cych. Niezb dna jest 
tak e znajomo  j zyka obcego na poziomie rednio
zaawansowanym, aby przyswaja  i przetwarza  infor-
macje dla w asnych potrzeb. Z bada  wynika o, e, co 
prawda, s  zwi zkowcy znaj cy dostatecznie j zyk obcy 
(zazwyczaj dzi ki pracy za granic ), jednak w adnej
z badanych organizacji zwi zkowych nikt aktualnie nie 
uczy  si  lub nie doskonali  j zyka. Kolejny wniosek 
odnosi si  do wykorzystania informacji z rad w trakcie 
negocjowania uk adów zbiorowych pracy lub wysuwania 
postulatów wobec pracodawcy. W tym przypadku zwi zki

korzystaj  z danych otrzymanych dzi ki radom, chocia
nie dzieje si  to cz sto. Wed ug niektórych rozmówców 
nale y ostro nie traktowa  sugesti  zachodnich zwi zków
zawodowych, zainteresowanych obni eniem konkuren-
cyjno ci ze strony polskich pracowników.

Wykorzystywanie szans z uczestnictwa w radach 
wi e si  tak e z charakterem wielonarodowej korpora-
cji, z si  europejskiej bran owej federacji zwi zkowej
i liderów samej rady. Z naszych bada  jako ciowych
wynika, e s  korporacje, które skutecznie ograniczaj
mo liwo  dzia ania rad (zw aszcza korporacje pocho-
dz ce z Ameryki Pó nocnej). Nawet jednak w takiej 
sytuacji istnieje mo liwo  skorzystania z informacji, 
które przekazuje kierownictwo rady lub z informacji, 
przekazywanych przez cz onków rady z innych krajów 
i przedsi biorstw. 

Wszyscy polscy przedstawiciele w radach, z którymi 
przeprowadzali my badania, podkre lali ró nice kultu-
rowe, które istniej  mi dzy naszymi wzorami warto ci
a warto ciami kultywowanymi rozpowszechnionymi 
na Zachodzie. Mówiono w pierwszym rz dzie o s abej
u nas (a mocnej tam) kulturze kompromisu i dialogu. 
Uczestnictwo w radach by o te  trudn  do przecenie-
nia okazj  poznania swoistych „kodów kulturowych”, 
obecnych w europejskich stosunkach przemys owych.
Z rozmów wynika o, e zawieranie kompromisów jest 
mo liwe, gdy strony maj  odpowiedni  wiedz , zdaj
sobie spraw  z krótko- i d ugookresowych kosztów 
podejmowanych rozwi za , nie maj  kompleksów wobec 
drugiej strony itd. 

Doświadczenia zagraniczne AnalizyAnalizy

1  Tekst powsta  na bazie badania i studium pt. „Nieodkryty potencja  Euro-
pejskich Rad Zak adowych” z lipca 2006 r. Badanie empiryczne wykonane 
zosta o w obr bie bran y metalowej, zgodnie z wol  Sekretariatu Przemys u
Metalowego NSZZ „Solidarno ” – jednak w przekonaniu autora wnioski 
z bada  mo na ostro nie uogólni  na ca  grup  polskich europejskich rad 
zak adowych ERZ. W opracowaniu u ywam skrótu polskiej nazwy ERZ 
(Europejskie Rady Zak adowe), a nie angielskiej EWC (European Works 
Council).

2  Informacj  otrzymali my podczas konferencji (30 maja – 1 czerwca w Bra-
tys awie), na której Jeremi Waddington przedstawi  poni ej prezentowane 
dane.

3  W 1974 roku ONZ zainicjowa  program badania korporacji mi dzyna-
rodowych (powsta  wówczas United Nations Centre of Transnational 
Corporations, którego zadania przej a po 1993 roku United Nations 
Conference of Trade and Development). W organizacjach tych obecni s
przedstawiciele MOP. 
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Przypadek Portugalii pokazuje, w jaki sposób 
dialog trójstronny i umowy społeczne wpły-
wają na kształtowanie się stosunków pracy 
i konsensusu wobec istotnych zagadnień 
gospodarczych w państwie podejmującym 
wyzwania modernizacji. Nie jest to raczej 
przykład wzorcowy dla innych krajów, bo 
wiele z porozumień żmudnie negocjowanych 
przez strony dialogu ostatecznie 
nie doczekało się wdrożenia. 

D
ialog spo eczny w Portugalii jednak i tak 
w istotny sposób odbi  si  na yciu gospo-
darczym i spo ecznym w ci gu ostatnich 
20 lat. Co wa ne, system negocjacji 
zosta  w tym czasie uj ty w ramy prawne 

i wykszta ci a si  praktyka trójstronnego negocjowania 
i konsultowania wa nych spo ecznie tematów. Nie mniej 
w Portugalii mo na te  zauwa y , szczególnie na szcze-
blu zak adowym, „podskórne” ycie negocjacji mi dzy
stronami, które osi gaj  porozumienia, omijaj c wy-
mogi proceduralne, i uchylaj  si  od wi cych je kon-
sekwencji.

Przez 20 lat funkcjonowania mechanizmów i struktur 
dialogu spo ecznego wynegocjowano tam 10 ogólnokra-
jowych uk adów zbiorowych o charakterze trójstronnym 
i dwa o charakterze dwustronnym. Mo na powiedzie , e
to du o. Je li jednak spojrzy si  na kalendarz, to wida , e
w ci gu 20 lat by o wiele okresów, w których strony nie 
mog y si  porozumie . Wiele z ju  uzgodnionych paktów 
nie by o podpisywanych przez wszystkich partnerów. 

Porozumienia inicjowane by y zazwyczaj potrzeb
takiego u o enia stosunków przemys owych, aby s u y y
poprawie makroekonomicznych wska ników kraju, ale 
przy zagwarantowaniu partnerom spo ecznym minimum 
ich interesów. Dlatego pierwszy okres historii dialogu 

W Portugalii porozumienia inicjowano zazwyczaj z uwagi na potrzebę takiego ułożenia stosunków pracy, aby służyły popra-
wie makroekonomicznych wskaźników kraju, ale przy zagwarantowaniu partnerom społecznym minimum ich interesów 
– pisze Bogdan Kowalski

Krok do przodu, krok do ty u

spo ecznego w Portugalii generowa  przede wszystkim 
pakty reguluj ce kwestie dystrybucji dochodów i p ac.
Przy niestabilnych finansach publicznych – wysokim za-
d u eniu wewn trznym, sta ej presji inflacyjnej – a tak e
problemach z opanowaniem stosunkowo wysokiego bez-
robocia, Portugalczykom bardzo trudno by o uzyskiwa
kryteria wyznaczane im przez Wspólnot  Europejsk .
W latach dziewi dziesi tych stali oni wobec wyzwa-
nia osi gni cia kryteriów pozwalaj cych na wej cie do 
strefy euro. Jak wida , przynajmniej to drugie zadanie 
uda o si . Nie sposób powiedzie  jednoznacznie, w jakim 
stopniu przyczyni y si  do tego negocjacje i konsultacje 
prowadzone przez rz d z partnerami spo ecznymi. Trzeba 
jednak zaznaczy , e rozmowy trójstronne w sprawie 
osi gni cia kryteriów z Maastricht by y intensywne. Jed-
nym z ich istotnych rezultatów by o przyj cie przez wi k-
szo  stron strategii rozwoju spo eczno-ekonomicznego
na lata 1996–1999.

Ostatnio proces negocjacji prze ywa w Portugalii 
pewien regres. Przyczyni y si  do tego cz ste zmiany 
rz dów, nowe prawo pracy i wyhamowanie gospo-
darki zauwa alne od pocz tku XXI wieku. Jednak 
Portugalczycy maj  ju  wypracowane metody uk ada-
nia si  i s  ju  pewne przes anki wskazuj ce na o y-
wienie dialogu.

Trudne początki. Dialog spo eczny w Portugalii 
rozpocz  si  w po owie lat osiemdziesi tych. By o to 
10 lat po rewolucji z 1974 r. i pozostawa  w bezpo red-
nim zwi zku z procesem integrowania si  Portugalii 
z Europejsk  Wspólnot  Gospodarcz  (EWG – poprzed-
niczka obecnej Unii Europejskiej). Od 1974 r. kraj ten 
przeszed  wiele istotnych zmian ekonomicznych, które 
wywar y ogromny wp yw na panuj ce tam stosunki pracy 
i praktyk  negocjacyjnego osi gania porozumie  spo ecz-
nych. Pierwszym krokiem daj cym szanse na dialog by o
uznanie statusu partnerów spo ecznych oraz ustanowienie 
Komisji Dialogu Spo ecznego dzia aj cej na zasadzie 
trójstronno ci.

Doświadczenia zagraniczneAnalizy
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Jak w wielu opisywanych na amach „Dialogu” 
krajach, tak i w Portugalii pocz tki by y trudne, bo 
sytuacja gospodarcza w po owie lat osiemdziesi tych
by a tam ma o stabilna. Brak równowagi makroeko-
nomicznej, wysokie bezrobocie oraz wysokie zad u-
enie wewn trzne by y powa nymi problemami kra-

ju, który powoli radzi  sobie z inflacj . Dlatego te
rz d chcia  wykorzysta  dialog trójstronny do przy-
gotowania i przeprowadzenia strukturalnych zmian 
spo eczno-gospodarczych, które mia yby konieczn
akceptacj  w ród partnerów.

Instytucje dialogu. Krokiem do zorganizowania fo-
rum do negocjacji by o powo anie Rady Spo eczno-
-Ekonomicznej – CES (Conselho Económico e Social). 
Rada ta jest uregulowanym konstytucyjnie cia em 
s u cym aktywowaniu i organizowaniu konsultacji 
oraz dialogu spo ecznego w dziedzinie gospodarki, 
polityki spo ecznej, a tak e przygotowywaniu planów 
rozwoju spo ecznego i gospodarczego. Rada CES 
posiada wydzielone organy o okre lonych kompe-
tencjach, m.in. Sta y Komitet Dialogu Spo ecznego,
wyspecjalizowane Komitety oraz Rad  Koordynacyjn
i Rad  Administracyjn .

Od 1986 r. porozumienia trójstronne na szczeblu kra-
jowym mi dzy rz dem i partnerami spo ecznymi inicjo-
wane by y w Radzie Sta ej Dialogu Spo ecznego. Pó niej
forum do dyskusji i podejmowania uzgodnie  sta  si
Sta y Komitet Dialogu Spo ecznego, któremu przewodni-
czy premier, albo wyznaczony do tego minister. Obecnie 
w sk ad Komitetu wchodzi 12 cz onków plus przedsta-
wiciele Portugalskiej Konfederacji Turystyki. Czterech 
przedstawicieli deleguje premier, czterech – konfederacje 
zwi zków zawodowych i czterech – organizacje praco-
dawców. 

Pierwsze efekty negocjacji. W pocz tkowej fazie funk-
cjonowania portugalski dialog spo eczny skupia  si  na 
tematach, takich jak: polityka p acowa i cenowa oraz 
polityka rynku pracy. Negocjacje prowadzone by y zasad-
niczo w zakresie wyznaczonym przez Rady i przynios y
efekty w postaci podpisanych porozumie :
• Zalecenia Polityki Dochodowej na 1987 r.
• Porozumienie w sprawie Polityki Dochodowej na 1988 r.
• Porozumienie Spo eczne i Ekonomiczne na 1990 r.
• Porozumienie w sprawie Polityki Dochodowej na 1992 r.

Stopniowo zakres tematów omawianych w ramach 
dialogu trójstronnego by  rozszerzany na inne dziedziny, 
obejmuj ce zatrudnienie, doskonalenie zawodowe, ubez-
pieczenia spo eczne. Pierwsze porozumienia spo eczne

o charakterze sektorowym zosta y zawarte w 1991 r. 
i dotyczy y szkole  zawodowych oraz BHP. 

Pocz tkowe lata funkcjonowania dialogu spo ecznego
w Portugalii by y zatem dosy  udane. Po nich jednak przy-
szed  okres trudniejszy. W 1992 r. zmieni  si  konstytucyjny 
kszta t Rady Spo eczno-Ekonomicznej, ale porozumienia 
w dalszym ci gu by y negocjowane w ramach Sta ego
Komitetu. Jednak w roku 1993 nie udawa o si  osi gn
porozumienia. Jego tre ci  mia y by  przede wszystkim 
kwestie polityki p acowej. Podobnie sta o si  w 1994 roku, 
w którym do wcze niej przyj tych tematów negocjacji 
do o ono kreowanie nowych i utrzymanie istniej cych
miejsc pracy oraz inwestycje w sektorze produkcji.

Jeszcze w 1994 r. ponowiono negocjacje, rozpo-
czynaj c je od uzgodnie  wst pnych dotycz cych roz-
woju zatrudnienia w czteroletnim okresie. Dotyczy y
one nast puj cych tematów: rozwój zasobów ludzkich 
i promocja zatrudnienia, elastyczno  i sprawno  rynku 
pracy, zach ty i wdra anie strategii konkurencyjno ci
w ród przedsi biorców, poprawianie wydajno ci admi-
nistracji publicznej, rozwój lokalny, opieka spo eczna
i polityka cenowo-p acowa. W a nie to ostatnie zagadnie-
nie budzi o najwi cej kontrowersji w ród negocjuj cych
stron i w a nie ono by o powodem kolejnej pora ki.

Strategia prawie dla wszystkich. Nowy rozdzia  nego-
cjacyjnych zmaga  zacz  si  w Portugalii po zmianie 
rz du w 1996 r., gdy zdo ano uzgodni  zarówno krótko-
terminowe porozumienie jak i porozumienie strategiczne. 
Pierwsze – Krótkoterminowe Porozumienie Spo eczne
– dotyczy o polityki fiskalnej, opieki spo ecznej oraz poli-
tyki zatrudnienia i walki z bezrobociem. Uznane by o za 
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krok wst pny do zawarcia redniookresowego porozumie-
nia strategicznego – Strategicznego Paktu Spo ecznego
na lata 1996–1999. Zarysowywa  on strategi  dzia a
wobec najwa niejszych wyzwa : rosn cej konkuren-
cyjno ci mi dzynarodowej, bezrobocia i rynku pracy, 
inflacji, wysokiego deficytu publicznego i wysokich stóp 
procentowych.

Porozumienie zawiera o pog bion  analiz  sytuacji 
gospodarczej, spo ecznej kraju oraz wynikaj ce z niej 
za o enia makroekonomiczne.

Strony spodziewa y si , e osi gni cie wyznaczonych 
wska ników spowoduje w trzyletnim okresie generowa-
nie 100 000 nowych miejsc pracy rocznie. Bezrobocie 
w Portugalii by o bowiem bolesnym problemem, szcze-
gólnie na tle ni szych wska ników w innych krajach Unii 
Europejskiej. Dlatego w przyj tej strategii zak adano
wzmocnienie gospodarki przez rozwój polityki regional-
nej, zwi kszenie konkurencyjno ci na rynku mi dzynaro-
dowym, aktywn  polityk  zatrudnienia (na któr  uzgod-
niono wydatki w wysoko ci 80 mld escudos), rozwój 
szkole  zawodowych (140 mld escudos). 

Motorem rozwoju mia o by  podniesienie konkurencyj-
no ci portugalskiej gospodarki, co mia o si  wyra a  wzro-
stem wydajno ci pracy i szybko rosn cym eksportem.

Trzeba tu zaznaczy , e lata dziewi dziesi te to 
jednocze nie okres zawierania w Portugalii trójstron-
nych porozumie  o szerokim zakresie przedmiotowym. 
Regulowa y one wiele istotnych zagadnie  ze sfery poli-
tyki dochodowej, polityki zatrudnienia, edukacji i szkole-
nia zawodowego, czasu pracy, warunków pracy, reformy 
systemu ubezpiecze  spo ecznych, reformy zbiorowych 
stosunków pracy. Jednak wdra anie tych paktów napot-
ka o na powa ne trudno ci, cz ciowo spowodowane 
tym, e ich sygnatariuszem nie by a najwi ksza organiza-
cja zwi zkowa – Generalna Konfederacja Pracowników 
Portugalskich (CGTP). CGTP intensywnie anga owa a
si  w proces negocjacji zbiorowych, jednak w ko cu
porozumie  tych nie podpisano. Doprowadzi o to do 
powa nych problemów z wdra aniem paktu, bowiem 
pracownicy zrzeszeni w CGTP pozostawali niejako poza 
porozumieniem, co powodowa o antagonizmy. Mimo 
zatem ambitnej tre ci, pakty zawierane w latach 90. nie 
by y efektywnie wdra ane.

W XX wieku zawarto pięć istotnych porozumień trój-
stronnych na szczeblu centralnym: w 1987 r. i 1988 r.
w sprawie kierunków polityki dochodowej pa stwa, 
w 1990 r. porozumienie w sprawie gospodarki i spraw 

spo ecznych i w 1992 r. w sprawie polityki dochodowej 
pa stwa. Ten ostatni pakt spo eczny zosta  wynego-
cjowany na podstawie rz dowego dokumentu „Post p
Ekonomiczny i Spo eczny na lata 90.” (Economic and 
Social Progress for the Nineties). Zwi zkowców repre-
zentowa y: Powszechna Unia Pracowników (inna centrala 
zwi zkowa bra a udzia  w negocjacjach, ale porozumienia 
nie podpisa a). Natomiast w latach 1993–1995 nie dosz o
do zawarcia porozumienia, gdy  partnerzy spo eczni
zarzucali rz dowi, e chce on przerzuci  na nich odpo-
wiedzialno  za kryzys. Negocjacje nad kolejnym poro-
zumieniem zako czono dopiero w 1996 r. Dotyczy o ono 
m.in.: polityki p ac, polityki zatrudnienia, polityki stosun-
ków pracy, zabezpieczenia spo ecznego, polityki fiskalnej 
oraz spraw ró nych dotycz cych np. udzia u partnerów 
spo ecznych w zarz dzaniu programami pomocowymi 
Unii Europejskiej. Porozumienie to zosta o podpisane ze 
strony rz du przez premiera.

Trzy w jednym roku. Rok 2000 przyniós  zmian  rz du
i nowy model porozumie . Zrezygnowano z paktów o bar-
dzo rozleg ej tre ci. Zamiast nich zacz to zawiera  poro-
zumienia o tre ci bardziej wyspecjalizowanej, skierowane 
na uregulowanie konkretnego zagadnienia. W rezultacie 
w 2001 r. dosz o do zawarcia trzech takich porozumie :
1)  Porozumienia w spawie polityki zatrudnienia, rynku 

pracy, edukacji i szkole ;
2)  Porozumienia w sprawie warunków pracy, bezpiecze -

stwa i higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom 
przy pracy;

3)  Porozumienia w sprawie modernizacji systemu opieki 
spo ecznej (jako uzupe nienie tego paktu strony zawar-
y porozumienie w sprawie wprowadzenia opcjonal-

nych limitów podatkowych).

Ostatnio proces negocjacji prze ywa 

w Portugalii pewien regres. Przyczyni y si

do tego cz ste zmiany rz dów, nowe pra-

wo pracy i wyhamowanie gospodarki za-

uwa alne od pocz tku XXI wieku. Jednak 

Portugalczycy maj  ju  wypracowane 

metody uk adania si  i s  ju  pewne prze-

s anki wskazuj ce na o ywienie dialogu.
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Pakty te maj  charakter trójstronny (z wyj tkiem ostat-
niego, którego nie podpisa y organizacje pracodawców) 
i zosta y zawarte przez rz d, organizacje pracowników 
(w tym CGTP) oraz organizacje pracodawców.

Między treścią a formą. Proces negocjacji zbiorowych 
jest ca kowicie dobrowolny i adna ze stron nie jest do 
niego przymuszana przez jakiekolwiek sankcje. Je li
jednak strony decyduj  si  na negocjacje, musz  prze-
strzega  rz dz cych nimi okre lonych prawem regu .
Gdy strony osi gn  porozumienie, musi by  ono zare-
jestrowane i opublikowane przez ministra zatrudnienia. 
Wtedy dopiero wchodzi ono w ycie, a poprzez mecha-
nizmy rozci gania obejmuje równie  pracowników 
niezrzeszonych w organizacjach zwi zkowych albo 
w bran ach pokrewnych tym, które bra y udzia  w nego-
cjacjach. Do niedawna porozumienia nie mog y wyga-
sa  samoistnie inaczej jak poprzez zast pienie ich 
nowymi, przynajmniej tak samo korzystnymi dla pra-
cowników. Dlatego ka de zawarte porozumienie by o
uwa ane przez pracodawców nie za samoistn  war-
to , ale zjawisko rodz ce dalekosi ne konsekwencje, 
w tym dalsze dania strony zwi zkowej.

Portugalczycy wypracowali swoisty system prze a-
mywania impasu w negocjacjach poprzez dobrowol-
ne, ale prawnie regulowane procedury koncyliacyjne 
poprzedzaj ce og oszenie strajku. Znane jeszcze przed 
rewolucj  z 1974 r. „us ugi” mediacyjne prowadz ,
bezp atnie, urz dnicy ministra zatrudnienia. Przy oka-
zji mediacji pracodawcy i zwi zkowcy wci gaj  stro-
n  rz dow  w rozwi zywanie problemów powsta ych
mi dzy nimi. 

Jeszcze w latach 80. by a to znacznie ch tniej stoso-
wana forma wychodzenia z impasu ni  – prywatny – arbi-
tra , za który trzeba by o p aci . W latach 90. zwi zkowcy
i pracodawcy zgodzili si  ustanowi  obowi zkowy system 
arbitra u.

W portugalskim systemie negocjacji zbiorowych 
zawsze istnia o napi cie pomi dzy ich przeregulowa-
nymi i sformalizowanymi przepisami a dobrowolno ci
ich podejmowania. Mo na tym t umaczy  stosunkowo 
rzadkie negocjacje na szczeblu zak adowym w firmach 
prywatnych i ogromn  przewag  negocjacji sektorowych. 
W czasie gdy w wielu przedsi biorstwach pa stwowych
zawierane by y coroczne porozumienia poprawiaj ce 
warunki wynagrodzenia, podobne w sektorze prywatnym 
by y bardzo rzadkie i obejmowa y mniej ni  1 proc. ca ej
si y roboczej. Surowo  procedur negocjacyjnych wytwo-

rzy a na szczeblu zak adowym wiele nieformalnych prak-
tyk pozwalaj cych unika  jej niedogodno ci. I tak, strony 
unika y podpisywania zawartych porozumie , stosuj c ich 
postanowienia bez oficjalnego og aszania albo nie prze-
strzega y wszystkich, kr puj cych negocjacje wymogów 
prawnych.

Rz d, który doszed  do w adzy w 2002 roku, zainicjo-
wa  dyskusj  nad projektem Kodeksu pracy. Kodyfikacja 
prawa pracy – wcze niej w Portugalii jej nie by o
– zawiera a wiele istotnych zmian dotycz cych zarów-
no zbiorowych, jak i indywidualnych aspektów prawa 
pracy. Kodeks wprowadzi  zmiany w przepisach regu-
luj cych prawa pracodawców do zrzeszania si , prawa 
zwi zkowe i rady pracownicze, a tak e prawo do strajku 
oraz mechanizmy zbiorowego ustalania p ac. Publiczna 
debata dotycz ca kodyfikacji prawa pracy zacz a si
w po owie 2003 r. i by a burzliwa, prowadz c nawet do 
jednodniowego strajku generalnego. W dniu og oszenia
ustawy niektóre z jej przepisów zaskar one zosta y do 
Trybuna u Konstytucyjnego. Ostatecznie Kodeks wszed
w ycie, jednak wci  pojawiaj  si  postulaty jego 
zmian. Dzisiaj niektórzy widz  w tej ustawie powód 
os abienia dialogu.

Efekty negocjacji i realizacja porozumień. Droga do kon-
sensusu by a w Portugalii wyboista. Rewolucja 1974 r. 
przynios a emancypacj  ruchów zwi zkowych i pra-
codawców, ale po kilku dekadach wzajemnej wrogo ci
trudno by o stronom prze ama  uprzedzenia. Mimo 
podejmowanych prób pod koniec lat 70. negocjacje 
zbiorowe by y niemal sparali owane z powodu niezdol-
no ci strony zwi zkowej do poczynienia jakichkolwiek 
ust pstw na rzecz pracodawców i ich przyzwyczajenia 
do bezpo redniej interwencji pa stwa w kwestie p a-
cowe. Jednak z pocz tkiem lat 80. zwi zki zrewido-
wa y swoje stanowisko, co pozwoli o na uaktywnienie, 
a z ko cem dekady na du e rozszerzenie dialogu. 
W 1989 r. blisko 2 miliony pracowników – 98,5 proc. 
spo ród legalnie zatrudnionych w sektorze prywatnym 
i publicznym – obj tych by o porozumieniami p acowy-
mi ró nej kategorii, od ogólnokrajowych, przez bran o-
we po zak adowe i indywidualne porozumienia p aco-
we oparte na regulaminach dotycz cych poszczególnych 
przemys ów i zawodów. 

Bior c pod uwag  wszystkich zatrudnionych – 
ponad 3 miliony – postanowienia uk adów zbiorowych 
bezpo rednio lub poprzez mechanizmy „rozci gania”
porozumie  dotyczy y 61 proc. pracowników, 3 proc. 
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obj tych by o bezpo rednimi regulacjami statutowymi 
w sektorze prywatnym, 17,5 proc. stanowili urz dnicy
cywilni obj ci porozumieniami p acowymi, 18,5 proc. 
– g ównie zatrudnionych w szarej strefie nie by o obj -
tych porozumieniami, jedynie 5 proc. zarabiaj cych
obj tych by o porozumieniami na szczeblu zak ado-
wym, g ównie w przedsi biorstwach pa stwowych.

Prawna strona stosowania i wdra ania porozumie
zbiorowych by a do  zawi a. W teorii porozumienia 
stosowane by y wy cznie wobec pracowników zrze-
szonych w organizacjach sygnuj cych je. W praktyce po 
osi gni ciu porozumienia dotycz cego jednej grupy pra-
cowników w firmie, wszyscy inni pracownicy – nawet 
nieb d cy cz onkami zwi zków – mogli uwa a  si  za 
obj tych nim.

Wygasający dialog? Porozumienie zbiorowe negocjo-
wane przez strony w 2003 r. by o ostatnim pod rz da-
mi starego prawa. Rozmowy zacz y si  od Umowy 
Spo ecznej na Rzecz Konkurencyjno ci i Zatrudnienia. 
Powo ano trzy grupy robocze, w których dyskutowano 
na tematy:
1. Dokszta cania zawodowego i bezpiecze stwa pracy, 

higieny i zdrowia – koordynowan  przez sekretarza 
stanu Ministerstwa Pracy;

2. Inwestycji, innowacji i konkurencyjno ci – koor-
dynowan  przez sekretarza stanu w Ministerstwie 
Gospodarki;

3. Walki z oszustwami i unikaniem podatków – koor-
dynowan  przez sekretarza stanu w Ministerstwie 
Finansów.
Równolegle pracowa a grupa robocza, której celem 

by o zarysowanie redniookresowego planu strategiczne-
go. Ich prace nie sko czy y si  jednak z powodu dwukrot-
nej zmiany rz du i przedterminowych wyborów. 

Tabela 1. Uk ady zbiorowe w latach 2000–2004

2000 2001 2002 2003 2004

Liczba zarejestrowanych uk adów 371 361 338 342 162

Liczba pracowników obj tych
nimi (w tysi cach)

1,453 1,396 1,386 1,512 600

redni okres obowi zywania
(w miesi cach)

16,9 16,5 17,4 14,1 17,1

ród o: eiro.com.

W 2004 r. minister pracy Portugalii zasygnalizowa
problem: Dramatyczny spadek liczby prowadzonych 
negocjacji i porozumie  zawieranych na szczeblu zak a-
dowym i bran owym. Liczba zarejestrowanych uk adów
i pracowników obj tych nimi spad a o ponad 50 proc. 

w porównaniu z 2003 r. 
Konfederacje zwi zkowców i pracodawców przy-

zna y, e nast pi  kryzys w dialogu. Wskazywa y przy 
tym dwie przyczyny: problemy gospodarcze, które 
zmniejszaj  sk onno  pracodawców do podnoszenia 
p ac, oraz Kodeks pracy. Zawarto w nim bowiem prze-
pis stanowi cy, e zawarte porozumienia trac  wa no
samoistnie, je li która  ze stron nie chce ich odnowi .
W trudnych warunkach ekonomicznych strona praco-
dawców nie wykazuje zbytniej ochoty do odnawiania 
porozumie  i wi zania si  ich tre ci , a nawet podej-
mowania negocjacji.

Tabela 2. Niektóre wska niki makroekonomiczne w latach 
2001–2005 (w %)

2001 2002 2003 2004 2005

Dynamika wzrostu PKB 1,8 0,5 -1,3 1,1 1,6

Dynamika wzrostu zatrudnienia 1,l3 0,3 -0,7 0,4 1,0

Stopa bezrobocia 4,0 5,0 6,3 6,3 6,2

ród o: Bank of Portugal, European Commission. 

Dwustronnie na szczeblu krajowym. W 2005 r. nowy 
gabinet reaktywowa  proces negocjacji. W ród tema-
tów znalaz y si : fundusze emerytalne, prawo pracy 
i regulacje dotycz ce uk adów zbiorowych, zatrudnie-
nie i szkolenia, wydajno  pracy, konkurencyjno  i in-
nowacyjno , opieka spo eczna, bud et i walka z oszu-
stwami podatkowymi, bezpiecze stwo i higiena pracy, 
zdrowie i zapobieganie wypadkom, reforma administra-
cji publicznej.

Ostatnio zosta y zawarte porozumienia o charakterze 
dwustronnym mi dzy zwi zkami zawodowymi i organi-
zacjami pracodawców. W styczniu 2005 r. strony podpisa-
y Porozumienie w sprawie okre lania celów i o ywienia

negocjacji zbiorowych. W lutym 2006 r. porozumienie 
dotycz ce dokszta cania zawodowego.
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Słabiej rozwijające się regiony peryferyjne 
korzystają z szans rozwojowych tkwiących 
w pobudzeniu oddolnej aktywności społecz-
nej, w tym w postaci animowania dialogu 
społecznego między miejscowymi organiza-
cjami pracodawców, pracowników, a także 
władz publicznych i stowarzyszeń pozarzą-
dowych. 

P
oni ej chc  omówi  trzy podej cia stosowa-
ne w naukach spo ecznych do wspó dzia ania
spo ecznego na poziomie terytorialnym. Po 
pierwsze – koncepcje kapita u spo eczne-
go, po drugie – sieci oddolnej wspó pracy, 

a na przyk adzie fi skim opisz  znaczenie stosowania 
mechanizmów koordynacyjnych w gospodarce, w tym 
wykorzystanie dialogu spo ecznego na rzecz rozwoju 
w regionach. 

Rola kapitału społecznego. Kapita  spo eczny tworz
relacje spo eczne mi dzy jednostkami, których potencja
mo e sta  si  wa nym zasobem rozwojowym danej lokal-
nej spo eczno ci. James Coleman wprowadzi  do socjologii 
poj cie kapita u spo ecznego1. Podobnie jak kapita  finan-
sowy (i fizyczny) lub kapita  ludzki (zasoby pracy) tworzy 
on specyficzny potencja  dla rozwoju gospodarczego. 

Zastosowaniem tej koncepcji do rozwoju regional-
nego by a przede wszystkim praca zespo u Roberta 
Putnama. Odnosi on kapita  spo eczny do takich cech 
organizacji spo ecze stwa, jak: zaufanie, normy spo-
eczne i sieci stowarzysze , które mog  zwi kszy

sprawno  wspólnoty regionalnej i lokalnej. Spo ród
norm spo ecznych szczególne znaczenie ma dla Putnama 
regu a uogólnionej wzajemno ci. Przyczynia si  ona do 

Finlandia odniosła spektakularny sukces ekonomiczny, ponieważ odważne ukierunkowała swój rozwój na sektor wysokich 
technologii, ale wykorzystała także potencjał skandynawskiego modelu kapitalizmu, który oparty jest na mechanizmach 
dialogu społecznego – pisze Tomasz G. Grosse

Rozwój peryferii 
dzi ki dialogowi

wzrostu wzajemnego zaufania, a wi c w istotny sposób 
buduje kapita  spo eczny. 

Inn  form  tego zasobu s sieci obywatelskiego 

zaanga owania, na przyk ad stowarzyszenia s siedzkie,
chóry amatorskie, spó dzielnie itd. S  to poziome struk-
tury organizacji spo ecznej, niejednokrotnie powsta e dla 
celów rozwi zywania problemów publicznych. Cechuje 
je dobrowolne zaanga owanie na rzecz dobra wspólnego, 
wyzwolenie aktywno ci spo ecznej, sk onno  do wspó -
pracy i budowa wzajemnego zaufania. Sieci obywatel-
skiego zaanga owania u atwiaj  komunikacj  spo eczn
i wyrabiaj  sk onno  do kompromisu. Kluczow  tez
Putnama jest stwierdzenie, i  kapita  spo eczny wspólnot 
obywatelskich, charakteryzuj cy si  wysokim poziomem 
wzajemnego zaufania, normami zaanga owania na rzecz 
dobra publicznego i g st  sieci  stowarzysze  publicz-
nych, sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Jako przyk ad
przytacza dobrze rozwini te regiony Trzeciej Italii (we 
W oszech rodkowych) i pó nocych W och. W badaniach 
Putnama tradycje kapita u obywatelskiego prognozuj
nawet lepiej stan rozwoju regionalnego ani eli historycz-
ne korzenie rozwoju samej gospodarki2.

Na drugim biegunie znajduj  si  regiony po udnio-
wych W och. Tam wspólnota obywatelska niemal nie 
istnieje a stowarzyszenia s  nieliczne. Struktura spo ecz-
na jest zbudowana zgodnie z relacjami hierarchicznymi, 
czego przyk adem jest dominuj ca zale no  „patron-
klient” w administracji samorz dowej. Udzia  w yciu
politycznym wynika z osobistego podporz dkowania 
i dzy w adzy, a nie d enia do wspólnego celu. Korup-
cja jest powszechnie uznawana za norm , nawet przez 
samych polityków3. Zaufanie spo eczne ogranicza si
jedynie do cz onków najbli szej rodziny, co Edward 
Banfield (1958) okre li  mianem amoralnego familizmu.
Oznacza to przyjmowanie norm moralnych oraz regu y
wzajemno ci jedynie wobec w asnej rodziny. Badania 
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Putnama wzbudzi y szerok  dyskusj  akademick , cho
ostatnio grupa badaczy potwierdzi a zasadnicze tezy jego 
pracy4. Wed ug tych bada  kapita  spo eczny (mierzony 
aktywno ci  charytatywn  i liczb  woluntariuszy) jest 
silnie skorelowany z rozwojem gospodarczym w regio-
nach europejskich. 

Warto równie  w tym miejscu przytoczy  badania 
regionalistów ameryka skich. Na przyk ad w modelu 
Stopera najwa niejszym zasobem gospodarki regional-
nej s  nieekonomiczne czynniki rozwoju5. Odwo uje si
on do tzw. pozahandlowych wspó zale no ci (untraded

interdependencies) wyst puj cych mi dzy podmiotami 
uczestnicz cymi w dzia alno ci gospodarczej. S  to for-
malne i nieformalne regu y ycia spo ecznego, normy 
zachowania i zwyczaje, które koordynuj  post powanie
w sferze gospodarki regionalnej. Stanowi  one zbiór 
zasad obni aj cych ryzyko gospodarcze, mog cych zna-
cz co podwy szy  poziom ludzkiej inicjatywy i przedsi -
biorczo ci, wesprze  wzajemn  kooperacj .

Zdaniem Storpera ten kapita  jest rzeczywistym ró-
d em sukcesu kapitalizmu na poziomie regionalnym. 
W tej sytuacji najwa niejszym zadaniem w adz publicz-
nych jest wi c wzmacnianie go w postaci umacniania 
pozaekonomicznych wspó zale no ci. W praktyce ozna-
cza to przede wszystkim wspó tworzenie sieci wspó -
pracuj cych instytucji. Przedsi biorcy powinni aktywnie 
uczestniczy  w polityce regionalnej, wspó tworzy  decy-
zje administracyjne, wypracowywa  kierunki i sposoby 
realizowania regionalnej strategii rozwoju. Rezultatem 
takiej wspó pracy winno by  mocniejsze zwi zanie 
poszczególnych firm i koncernów z regionem. Wywo anie
swoistej lojalno ci wzgl dem wspólnoty regionalnej – tj. 
zwi kszenia ich zaanga owania na rzecz rozwoju ca ego
obszaru oraz odpowiedzialno ci za lokaln  spo eczno .

Do wiadczenia wielu regionów peryferyjnych wska-
zuj  na to, e jednym z ich podstawowych problemów 
jest w a nie niedostatek tego zasobu spo ecznego. Na 
przyk ad w regionach peryferyjnych i rolniczych Grecji 
jedn  z podstawowych trudno ci by  brak tradycji 
wspó dzia ania i wyra na niech  przedsi biorców do 
wspó pracy regionalnej. Utrudnia o to rozwój miejscowej 
przedsi biorczo ci, a tak e stanowi o wyzwanie dla pro-
gramów publicznych promuj cych wspó dzia anie mi -
dzy firmami. Równie  w s abiej rozwijaj cych si  regio-
nach W gier zaobserwowano brak nawyków wspó pracy
mi dzy przedsi biorcami a miejscowymi uniwersytetami. 
W sytuacji niedostatku kapita u wspó dzia ania spo eczne-
go pomoc publiczna powinna zmierza  do stymulowania 
tego typu wspó pracy i dialogu. Jest to zadanie trudne 
i wymagaj ce czasu oraz odpowiednio wyprofilowanych 
narz dzi pomocowych. Przyk adem mog  by  programy 
wymagaj ce wspó dzia ania ró nych podmiotów albo 
powo ywanie specjalnych agencji odpowiedzialnych za 
stymulowanie takiej kooperacji. 

Deficyt zaufania. Szczególnym problemem w regionach 
peryferyjnych, zw aszcza w krajach wychodz cych 
z gospodarki socjalistycznej, jest problem braku zaufania 
w stosunkach mi dzy przedsi biorstwami. Niedostatek 
zaufania ogranicza gotowo  przedsi biorców do 
wspó pracy. Warto zauwa y , e brak zaufania mo na
zrekompensowa  poprzez zastosowanie silnych mecha-
nizmów egzekucji prawnos downiczej, ale to wymaga 
sprawnych mechanizmów s dowych, jak i rozwini tej
kultury prawnej. 

Po drugie, brak zaufania mo e przeradza  si  w pato-
logiczne formy wspó pracy. Przyk adem mo e by  wspó -
praca korupcyjna lub klientelizm polityczny. Natomiast 
niesprawny system egzekucji prawnej umów mo e by
zast powany przez mafijne sposoby egzekucji zobowi -
za  lub patronat polityczny. W przypadku krajów postko-
munistycznych cz stym zjawiskiem jest stosowanie pato-
logicznych sposobów kompensaty niedostatków kapita u
spo ecznego. Niektóre z nich, np. korupcja, mog  okaza
si  z up ywem czasu nawet funkcjonalne, czyli mog
okaza  si  niezb dne z punktu widzenia efektywno ci
gospodarki i przedsi biorstw6.

Dla niektórych socjologów s abo  kapita u spo-
ecznego w krajach postkomunistycznych jest zwi zana

z tradycj  socjalistyczn  i trudno ciami transformacji 
ustrojowej, które rozbija y wi zi spo eczne i gruntowa y
nastawienie egoistyczne7. Wed ug innych interpretacji 
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problem niskiego kapita u spo ecznego w regionach 
peryferyjnych pa stw postkomunistycznych jest przede 
wszystkim zwi zany z trudnymi uwarunkowaniami 
gospodarczymi wynikaj cymi z radykalnej i bolesnej 
spo ecznie transformacji gospodarczej. Przyk adem s
trudno ci wspó pracy przedsi biorstw we wschodnich 
landach niemieckich8. Przede wszystkim jest to zwi zane
ze s abo ci  lokalnych przedsi biorstw, ograniczony-
mi mo liwo ciami dost pu do kapita u inwestycyj-
nego w tych regionach, a tak e silnym zagro eniem
konkurencyjnym ze strony inwestorów zewn trznych
i zagranicznych. W a nie asymetryczna pozycja rynkowa 
mi dzy przedsi biorstwami regionalnymi i inwestorami 
zewn trznymi (cz sto d cymi do przej cia rynku lub 
s abszych przedsi biorstw regionalnych) przynosi a z e
do wiadczenia wzajemnej wspó pracy i zniech ca a do 
podejmowania kooperacji. 

Rola sieci lokalnych i regionalnych. Rozwój regio-
nalnej przedsi biorczo ci, a zw aszcza innowacyjno ci
i kreatywno ci przedsi biorców, uwarunkowany jest roz-
wojem sieci wspó pracy biznesu. O ile wspó dzia anie
przedsi biorców w regionach centralnych i metropoli-
talnych cechuje wysoka intensywno  oraz „samoczyn-
no ” mechanizmów wspó pracy, o tyle w regionach 
peryferyjnych sieciowo  biznesu jest niska a pobudzenie 
wspó pracy przedsi biorców okazuje si  trudne. Powa n
przeszkod  mog  by  zw aszcza uwarunkowania kultu-
rowe, niski poziom zaufania spo ecznego i brak tradycji 
wspó pracy dla dobra wspólnego. Dodatkowo w regio-
nach peryferyjnych wyst puje z regu y niski poziom inno-
wacyjno ci przedsi biorstw oraz niski poziom zasobów 
ludzkich. Wspomniane trudno ci powoduj , e konieczna 
jest odpowiednia polityka publiczna zorientowana na 
pobudzanie rozwoju sieci wspó pracy przedsi biorców. 

Sieci przedsi biorczo ci mog  przyjmowa  dwie 
postaci. Otó  mog  ujawnia  si  w formie wspó dzia ania
podmiotów gospodarczych (na przyk ad kooperantów), 
a z drugiej strony – w formie wspó pracy szerokiego 
spektrum instytucji wspieraj cych rozwój innowacyjnej 
przedsi biorczo ci (w adze publiczne, agencje rozwoju 
regionalnego, firmy us ugowe, instytuty badawcze, uni-
wersyteckie, parki przemys owe i inne instytucje po red-
nicz ce w relacjach mi dzy sfer  badawcz  a biznesem 
itp.). W przypadku drugiej formy ujawniania si  sieci 
przedsi biorczo ci mo emy wyró ni  sieci kooperacji 
wewn trzregionalnej lub sieci wspó pracy zewn trznej,
w których chodzi o zbieranie informacji i do wiadcze

spoza danego regionu, w tym o poszukiwanie nowych 
rynków zbytu i partnerów spoza danego regionu. Obie 
grupy sieci przedsi biorczo ci maj  charakter umowny. 
Pozwalaj  na analityczne wyszczególnienie najwa niej-
szych kierunków rozwoju wspó pracy regionalnej, co mo-
e by  przydatne dla planowania polityki publicznej. 

Przyk adem dzia a  rozwijaj cych sieci wspó pracy
jest wspieranie rozwoju instytucji us ugowych typu busi-

ness support services. Funkcjonuj  one w wielu regio-
nach peryferyjnych w bardzo ró nej formule prawnej 
i w asno ciowej. Zajmuj  si  ró nymi zakresami us ug,
m.in.: doradztwem w zakresie wprowadzania innowacji 
technologicznych lub restrukturyzacji przedsi biorstw, 
doradztwem dotycz cym wsparcia kapita owego, wyszu-
kiwania dla danej firmy programów publicznych i pomo-
cy w aplikowaniu o granty, rozwoju zasobów ludzkich, 
rozwoju eksportu i zewn trznej ekspansji rynkowej. 

Instytucje us ugowe biznesu wspó dzia aj  w zakresie 
nawi zywania zewn trz- i wewn trzregionalnych kon-
taktów kooperacyjnych, po rednicz  w nawi zywaniu
kontaktów ze specjalistycznymi firmami us ugowymi lub 
organizacjami badawczo-rozwojowymi. Badania wskazu-
j  na to9, e s  one najbardziej efektywne i pomocne dla 
rozwoju regionów peryferyjnych wówczas, kiedy dzia aj
jako agencje (fundacje) publiczne lub instytucje fundowa-
ne przez grup  przedsi biorstw i instytucji publicznych. 
Instytucje business support services dzia aj ce wy cz-
nie na zasadach komercyjnych najcz ciej skupiaj  si
na pomocy dla du ych przedsi biorstw lub ich us ugi
s  zbyt kosztowne, aby mog y z nich korzysta  ma e
i rednie przedsi biorstwa. Bardzo istotne jest równie  to, 
aby omawiane instytucje by y zorientowane na potrzeby 
regionalnej gospodarki. Dlatego du e znaczenie ma to, 
czy dana instytucja jest organizowana na szczeblu regio-
nalnym i sponsorowana przez miejscowe w adze publicz-
ne zajmuj ce si  programowaniem rozwoju regionalne-
go. Ponadto, jak wykazuje praktyka, bardziej efektywne 
s  instytucje wyspecjalizowane w okre lonym segmencie 
us ug. S  to np. us ugi w zakresie pomocy dla okre lonych
bran  gospodarczych, doradztwie specjalistycznym (np. 
finansowym, kadrowym itp.) lub po rednictwie wobec 
instytucji i firm zajmuj cych si  rozwojem regionalnym 
lub specjalistycznymi us ugami biznesowymi. 

Rola kapitalizmu koordynacyjnego. Finlandia w ostat-
nich dwudziestu latach dokona a spektakularnego awansu 
gospodarczego. Z kraju peryferyjnego, wyspecjalizo-
wanego w produkcji rolniczej i le nej sta a si  jedn
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z najbardziej nowoczesnych i konkurencyjnych w skali 
wiatowej gospodarek. W badaniu wiatowego Forum 

Ekonomicznego Finlandia trzykrotnie w ostatnich latach 
zajmowa a pierwsze miejsce pod wzgl dem konkurencyj-
no ci. Zestawienie jest wynikiem badania ankietowego 
w ród menad erów, którzy oceniaj  klimat inwestycyjny 
i warunki prowadzenia dzia alno ci gospodarczej10.

Wydaje si , e istotnym elementem sukcesu fi skie-
go by y dwa podstawowe czynniki. Po pierwsze, by a
to odwa na polityka rz du ukierunkowana na rozwój 
wysoko technologicznej gospodarki. Istotnym jej sk ad-
nikiem by a rz dowa polityka regionalna nakierowana 
na budowanie nowoczesnej gospodarki w klasycznych 
peryferyjnych obszarach tego kraju. Po drugie, istotnym 
czynnikiem wspieraj cym dzia ania rz du by  skan-
dynawski model kapitalizmu, który ch tnie korzysta 
z mechanizmów dialogu spo ecznego.

Fi ski, jak i szerzej skandynawski, model kapitali-
zmu charakteryzuje si  tak e kilkoma istotnymi cecha-
mi, korzystnie wp ywaj cych na rozwój peryferyjnych 
obszarów tego kraju. Otó  wyró nia si  bardzo du ymi
(w porównaniu do innych krajów) wydatkami na eduka-

cj  i nauk , a tak e na dzia alno  badawcz  i rozwojow .
Mia o to bardzo istotny udzia  w kszta towaniu kadr dla 
rozwoju nowoczesnej gospodarki. Model nordycki prze-
widuje równie  (np. w porównaniu do rozwi za  modelu 
liberalnego) bardzo du  pomoc pa stwa dla rozwoju 
przedsi biorczo ci. Innowacj  Finów jest jednak daleko 
posuni ta prywatyzacja przedsi biorstw u yteczno ci 
publicznej (np. firm telekomunikacyjnych), a tak e du e
otwarcie rynku finansowego na kapita  zewn trzny i in-
westycje zagraniczne. 

Firmy prywatne korzystaj  wi c zarówno z dop ywu
kapita u zewn trznego i z finansowania poprzez gie d
(w tym gie dy zagraniczne), jak równie  korzystaj ,
zw aszcza w regionach peryferyjnych, ze wsparcia ze 
strony programów publicznych. Warto zauwa y , e
w modelu kapitalizmu koordynacyjnego (którego odmia-
n  jest model skandynawski) tradycyjnym zapleczem 
finansowania inwestycji przedsi biorstw s  banki. Na 
pocz tku procesów transformacyjnych rozwój gospo-
darki fi skiej by ci le powi zany w a nie z silnymi 
bankami krajowymi (na rynku dominowa y trzy takie 
banki). Pocz tek dynamicznego rozwoju Nokii, jako 
firmy technologicznej, opiera  si  w a nie na tym ródle
finansowania oraz na znacz cej pomocy programów rz -
dowych. Dopiero w kolejnym etapie rozwoju tego przed-
si biorstwa, kiedy zbudowa o ono solidne podstawy do 
ekspansji zagranicznej – skorzystano z zewn trznego
kapita u inwestycyjnego i rozpocz to notowania koncer-
nu na gie dach zagranicznych. Nale y jednak pami ta ,
e fundusze te s u y y jedynie wzmocnieniu ekspansji 

Nokii na rynkach globalnych, ale nie budowa y podstaw 
dla tej ekspansji. 

Warto wspomnie , e kapitalizm skandynawski w Fin-
landii ulega szerszym procesem transformacji. W jej 
ramach nast pi a zmiana sposobu zasilania finansowe-
go koncernów fi skich. Na pocz tku, gdy nast powa o
przechodzenie z gospodarki surowcowej do technolo-
gicznej, pa stwo odgrywa o siln  rol  koordynuj c .
Mia o du y udzia  w rynku instytucji i przedsi biorstw, 
a tak e we wspieraniu finansowym firm. Na pó niej-
szym etapie rozwoju ca a gospodarka zosta a w wi kszym
stopniu sprywatyzowana i zliberalizowana, otworzy a
si  na dop yw zewn trznego kapita u, a rola pa stwa
zosta a ograniczona do funkcji pomocniczych i uspraw-
niaj cych procesy rozwojowe. Wspomniana ewolucja 
kapitalizmu w Finlandii zdaje si  potwierdza  tez , e
transformacja gospodarcza wymaga w pocz tkowym
okresie wyra nego przywództwa i stosunkowo du ej
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obecno ci pa stwa w gospodarce. Ponadto zbyt wczesna 
liberalizacja systemu, w tym jego otwarcie na ekspansj
zewn trznych podmiotów (zw aszcza na rynku us ug
finansowych), mo e by  destrukcyjna dla procesów 
oddolnego rozwoju. 

Wa nym elementem wp ywu modelu skandynaw-
skiego na rozwój nowoczesnej gospodarki w Finlandii 
by y mechanizmy dialogu spo ecznego mi dzy pra-
cownikami a pracodawcami (zarówno na poziomie 
krajowym, jak równie  w zak adach pracy). W uj ciu
mikroekonomicznym, a wi c na poziomie przedsi -
biorstw – dialog pracowników i pracodawców zapew-
nia lepszy obieg informacji, wi ksz  elastyczno
zarz dzania przedsi biorstwem i atwiejsze dosto-
sowanie do zmieniaj cych si  uwarunkowa  rynko-
wych. Pozwala równie  w bardziej racjonalny sposób 
wykorzysta  zasoby ludzkie przedsi biorstwa, zach ca
pracowników do wprowadzanych zmian, doskona-
lenia zawodowego i zwi kszenia wydajno ci pracy. 
Dialog spo eczny poprawia tak e uwarunkowania 
makroekonomiczne. Badania empiryczne dowodz ,
e zmniejsza presj  inflacyjn  zwi zan  ze wzrostem 

p ac, a tak e poprawia mo liwo ci elastycznego dosto-
sowania gospodarki do zmieniaj cych si  uwarunko-
wa  zewn trznych11. W przypadku Finlandii instytucje 
dialogu spo ecznego u atwi y transformacj  z gospo-
darki le nej do wysoko technologicznej. Bliska wspó -
praca mi dzy w adzami pa stwowymi, pracodawcami 
i pracownikami zaanga owa y w procesy transforma-
cji wysi ki wszystkich zainteresowanych stron. Zwi k-
szy a równie  skal  oddzia ywania programów szko-
leniowych, dostosowa a poziom zatrudnienia i oczeki-
wania p acowe pracowników do wymaga  zmieniaj cej
si  gospodarki. 

Korzystne by y równie  rozbudowane programy 
socjalne pa stwa, zmniejszaj ce nierówno ci docho-
dowe ludno ci. Kszta towa y one specyficzn  kultur
organizacyjn  przedsi biorstw fi skich, któr  cechuj
poziome struktury zarz dzania, du y zakres swobody 
pracowników po czony z ich wysok  produktywno ci
i aktywno ci  (innowacyjno ci ) zawodow . Wspom-
niane regu y kapitalizmu skandynawskiego wp ywa y
 równie  na wysok  jako  kapita u spo ecznego, a wi c
równie  na budowanie sieci powi za  kooperacyjnych 
mi dzy poszczególnymi firmami i instytucjami s u -
cymi budowaniu nowoczesnej gospodarki. Na rozwój 
gospodarki regionów peryferyjnych wp ywa y tak e
skandynawskie rozwi zania dotycz ce rynku pracy. Cha-

rakteryzuj  si  one stosunkowo du  elastyczno ci
regulacji dotycz cych zatrudnienia, za to bardzo wysoki-
mi subsydiami dochodowymi dla bezrobotnych i szkole-
niami zapewniaj cymi zmian  kwalifikacji zawodowych 
i ponowne zatrudnienie. Jest wi c to polityka, która nie 
k adzie nacisku na ochron  dotychczasowych miejsc 
pracy, ale na przekwalifikowanie zawodowe i utrzymanie 
dotychczasowych dochodów osób poszukuj cych pracy. 
Taki dobór priorytetów jest zgodny z Schumpeterowskim 
paradygmatem „kreatywnej destrukcji”, a wi c stymulu-
je zmiany organizacyjne i innowacj  przedsi biorstw. 
Stwarza tak e korzystne warunki dla wzrostu zatrud-
nienia w krajach skandynawskich12, w tym zw aszcza
w regionach peryferyjnych Finlandii13.

Kapitalizm skandynawski oraz kultura spo eczna
tych krajów cechuje silne poczucie wspólnoty i dumy 
narodowej. Pozwala o to na unikni cie bezrefleksyj-
nego na ladownictwa obcych wzorców instytucjonal-
nych, a tak e kszta towanie w asnego, odmiennego 
nurtu kapitalizmu, pomimo dominuj cej w latach 90.
doktryny liberalnej w naukach ekonomicznych. Jed-
nocze nie, jak dowodz  prace ekonomistów, model ten 
zachowuje w warunkach integruj cej si  Europy wyso-
k  konkurencyjno  ekonomiczn , bez potrzeby doko-
nywania wyboru mi dzy globaln  konkurencyjno -
ci  a równo ci  spo eczn .
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W stron  roku 2016
Fragmenty paktu spo ecznego „Towards 2016” 

zawartego w Irlandii we wrze niu 2006 r.

Kontekst

(…) Negocjacje doprowadzi y do sformu owania W stron  roku 2016, 10-letnich Ram Umowy Spo ecznego
Partnerstwa, obejmuj cej lata 2006–2015. Partnerzy spo eczni przyjmuj  wizj  przysz o ci Irlandii nakre lon  przez 
NESC [Narodowy Komitet Ekonomiczno-Spo eczny, rz dowa placówka zajmuj ca si  przygotowywaniem umów 
spo ecznych – od t umacza], której kluczowymi fundamentami s : dynamiczne, otwarte na inne kraje i wspó -
uczestnicz ce spo ecze stwo i gospodarka, z siln  deklaracj  stosowania spo ecznej sprawiedliwo ci, gdzie rozwój 
gospodarczy nie narusza rodowiska i jest konkurencyjny wobec innych pa stw.

Podzielanym przez wszystkie strony celem jest realizacja wizji Umowy W stron  roku 2016 poprzez:
• Wykszta cenie komplementarnych relacji pomi dzy polityk  spo eczn  a gospodarczym powodzeniem;
• Rozwijanie ywej, opartej na wiedzy gospodarki;
• Ponowne o ywienie i uporz dkowanie irlandzkiej polityki spo ecznej;
• Integracja gospodarki ca ej wyspy;
• Pog bienie potencja u, osi gni cie wy szego stopnia uczestnictwa i z wi kszym sukcesem radzenia sobie 

ze zró nicowaniem, uwzgl dniaj c imigracj .

(…)

Wprowadzenie
Tekst wprowadzaj cy (rozdzia  1) przedstawia g ów-

ny cel Umowy, którym jest osi gni cie wizji NESC 
o dynamicznym, otwartym na inne kraje i wspó uczestni-
cz cym irlandzkim spo ecze stwie i gospodarce, zbudo-
wane na spo ecznej sprawiedliwo ci i rozwoju gospodar-
czym, które chroni rodowisko i s  mi dzynarodowo
konkurencyjne. Rz d i spo eczni partnerzy s  zgodni, 
e realizacja tej wizji wymaga ram d ugoterminowych

i rozwijania perspektywy nowej polityki spo ecznej,
która oparta jest na cyklu yciowym obywateli.

Powi kszanie przewagi irlandzkiej konkurencyjno ci

w zmieniaj cej si  gospodarce wiatowej i budowanie 

zrównowa onego spo ecznego i gospodarczego wzrostu

Polityka makroekonomiczna w czasie trwania 
Umowy nakierowana b dzie na kontynuacj  programu 
wsparcia, który agodzi okre lone krajowe i mi dzyna-
rodowe ryzyka oraz podnosi produktywno  i konku-
rencyjno  oraz umo liwia zrównowa ony rozwój ca ej
gospodarki i spo ecze stwa. W rozdziale 2 wymieniane 

s  szczegó owo podstawowe zasady kszta tuj ce t
polityk , w tym promowanie zrównowa onego wzrostu 
i obejmuj cego wszystkich oraz przyjaznego rodowisku
spo ecze stwa, dbanie o znacz c  pozycj  bud etu, który 
wspiera zrównowa ony wzrost gospodarczy i zapewnia 
nasz  zdolno  do sprostania przysz ym koniecznym 
wydatkom, nawet w czasie ni szego wzrostu gospodar-
czego. Rozdzia  nakre la równie  kluczowe strategie, 
które powinny by  stosowane, by utrzyma  i rozwin
ten ramowy plan (W stron  roku 2016).

Dbanie o nasz  konkurencyjno  i podwy szanie
jej b dzie wymaga o zwi kszenia inwestycji w zasoby 
ludzkie i innowacje oraz poprawienie wewn trznejkon-
kurencyjno ci. W rozdziale zostaj  okre lone podstawo-
we zasady buduj ce nasze podej cie w tej dziedzinie 
i uszczegó owione kluczowe dzia ania zaplanowane lub 
ju  w realizacji w odniesieniu do poszczególnych dzie-
dzin, tj.: nauki, technologii i innowacji, lepszych uregu-
lowa , przedsi wzi  publicznych, sektora produkcyjne-
go oraz sektora produktów spo ywczych i napojów. 

Inwestowanie w infrastruktur  zarówno fizyczn  jak 
i spo eczn  b dzie najistotniejsze dla osi gni cia okre lo-
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nych gospodarczych i spo ecznych celów. Te inwestycje 
b d  mia y pierwsze stwo w kontek cie strategicznego 
i d ugookresowego, ramowego planu, który umo li-
wi szczegó owe planowanie przyspieszenia wzrostu 
populacji i zatrudnienia w regionach. Rz d i partnerzy 
spo eczni zgadzaj  si  co do potrzeby kontynuowania 
g ównych programów infrastrukturalnych. W rozdzia-
le 2 zostaj  równie  wymienione kluczowe strategie, 
które okre laj  te inwestycje obejmuj ce NSS (National 
Spatial Strategy – Narodowa Strategia Regionalna) 
i NDP (National Development Plan – Narodowy Plan 
Rozwoju), wspólnie z sektorowymi strategiami reali-
zowanymi na g ównych obszarach, tj.: w transporcie, 
mieszkalnictwie, energetyce, telekomunikacji, edukacji 
i szkoleniach, ochronie rodowiska, rozwoju wsi, sekto-
rze rolniczo-spo ywczym, sztuce, sporcie i turystyce. 

Rozdzia  okre la równie  szczegó y uzgodnionej 
polityki w relacjach z Uni  Europejsk  i wiatem do 
naszych zobowi za  w ramach Narodowego Programu 
Reform nale cego do Agendy Lizbo skiej UE, oraz 
w relacji do oficjalnej pomocy rozwojowej. 

Ramowy Plan Cyklu yciowego

Przyj cie Planu Cyklu yciowego, tak jak zosta-
o to przedstawione w raporcie NESC pt. „Pa stwo

Rozwijanej Opieki Spo ecznej”, jest podstawow  nowo-
ci  Umowy. Perspektywa cyklu yciowego stawia jed-

nostk  w centrum polityki rozwoju i realizacji, poprzez 
ocen  ryzyka, z którym on/ona musz  si  zmierzy
oraz poprzez rodzaje wsparcia dost pne dla jednostki, 
by pokona  te ryzyka na g ównych etapach jego/jej 
cyklu yciowego. Te etapy zosta y sprecyzowane jako:
dzieci stwo, ludzie w wieku produkcyjnym, ludzie 
starsi, niepe nosprawni. Rozdzia  nakre la ramy, w któ-
rych umieszczone s  kluczowe wyzwania spo eczne dla 
poszczególnych etapów cyklu yciowego. Zostaj  okre-
lone: uzgodniona wizja i d ugoterminowe cele w odnie-

sieniu do ka dego etapu cyklu, wraz z uzgodnionymi 
priorytetowymi dzia aniami we wst pnej fazie Umowy. 
Rozdzia  równie  zawiera odpowiednie plany rz dowe
i mechanizmy monitoringu. 

Kluczowe obszary w odniesieniu do dzieci stwa to: 
wczesny rozwój i opieka, poprawienie wyników kszta ce-
nia, poprawienie stanu zdrowia, promocja rekreacji, sport, 
sztuka, kultura, wsparcie przychodów, dzieci w rodzinie. 

Kluczowe obszary w odniesieniu do ludzi w wieku 
produkcyjnym to: dost p do rynku pracy i przycho-
dów, poprawienie stanu zdrowia, odpowiedzialno
za wychowanie, mieszkalnictwo. Rozwa one zosta y
równie  szczególne potrzeby m odych, doros ych osób 

w odniesieniu do edukacji, szkole , zatrudnienia, us ug
zdrowotnych i socjalnych, ubezpieczenia motoryzacyj-
nego i mieszkalnictwa.

Priorytetowe obszary brane pod uwag  w odniesieniu do 
osób starszych zawieraj : wsparcie emerytur/przychodów, 
us ugi d ugoterminowej opieki, mieszkalnictwo i zaopa-
trzenie, zapewnienie odpowiedniej jako ci us ug medycz-
nych, promowanie edukacji i mo liwo ci zatrudnienia. 

W odniesieniu do osób niepe nosprawnych, rz d
i partnerzy spo eczni uzgodnili, e Narodowa Strategia 
Niepe nosprawno ci dostarcza wyczerpuj cej strategii 
dla tej grupy osób oraz uzgodniono, e wprowadze-
nie jej w ycie powinno by  podstawowym zadaniem 
w czasie trwania Umowy. Kluczowe punkty tej strategii 
obejmuj : us ugi zdrowotne i edukacyjne, przychód, 
przedsi wzi cia promuj ce mo liwo ci zatrudniania, 
dost pno  mieszka  i publicznych rodków transportu, 
us ugi informacyjne i adwokackie. 

Umowa zawiera szereg propozycji wzmacniaj cych
rol  wspólnot i wolontariatu w odpowiedzi na szczególne 
wyzwania, które mog  towarzyszy  zastosowaniu polityki 
cyklu yciowego. Propozycje dotycz  dostarczenia wy -
szych funduszy dla sektora oraz deklaracji promowania 
finansów socjalnych i dzia alno ci filantropijnej. 

Ustalenia wdro eniowe

Rz d zadeklarowa  w czenie partnerów spo ecznych
w rozwijanie strategii, aby zapewni  znacz cy wk ad ze 
strony partnerów w ukszta towanie w a ciwych punktów 
indywidualnych strategii podczas projektowania rozwi -
za  wdro eniowych i by zaopatrzy  partnerów w wystar-
czaj ce bie ce doniesienia i informacje umo liwiaj ce
zaanga owanie w proces. Grupa Steruj ca, ustanowiona 
przez poprzedni  umow  pt. „Zrównowa ony Wzrost”, 
b dzie ponownie powo ana i podejmie si  zarz dzania
procesem wdro eniowym obecnej 10-letniej Umowy. 
Tak jak dotychczas, b d  zwo ywane kwartalne spotka-
nia dla dokonania przegl du, monitorowania i raporto-
wania post pów, oraz odb d  si  coroczne formalne 
zebrania wszystkich stron Umowy. Ponadto Umowa 
zawiera nakierowane na wyniki podej cie do moni-
torowania i raportowania post pu integracji socjalnej 
w ramach planu cyklu yciowego. Formalny przegl d
zostanie dokonany w 2008 roku.

W Cz ci 2 ustalone s  warunki Umowy Planu P ac
dla sektora prywatnego i publicznego, oraz rozwi zany
jest szereg spraw, takich jak: statutowa p aca minimalna, 
zaanga owanie finansowe zatrudnionego, partnerstwo 
w miejscu pracy, uczenie i podnoszenie kwalifikacji 
w miejscu pracy, emerytury, równe szanse i bilans okresu 
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pracy w ci gu ycia. Sformu owany jest równie  zakres 
przedsi wzi  ochraniaj cych standardy zatrudnienia 
w kontek cie gwa townie zmieniaj cego si  rynku pracy. 
W Cz ci 2 zapisany jest tak e program modernizacji 
sektora publicznego. P atno  ogólnego planu podwy ek
dla sektora publicznego uzale niona jest od potwierdzo-
nego wdro enia, na satysfakcjonuj cym poziomie punk-
tów tego programu.

Część 1
Makroekonomia, infrastruktura, 
środowisko i polityka socjalna

I. Wprowadzenie

Uzgodnione podstawowe zadanie Umowy

Dzielonym przez wszystkich, podstawowym zada-
niem, wskazanym przez Umow  na lata 2006–2015 jest 
realizacja sformu owanej przez NESC wizji irlandzkiego 
spo ecze stwa poprzez:
• Wykszta cenie komplementarnych relacji pomi dzy

polityk  spo eczn  a gospodarczym powodzeniem;
• Rozwijanie ywej, opartej na wiedzy gospodarki oraz 

stymulowanie przedsi biorczo ci i produktywno ci;
• Ponowne o ywienie i uporz dkowanie irlandzkiej 

polityki spo ecznej;
• Integracja gospodarki ca ej wyspy;
• Pog bienie potencja u, osi gni cie wy szego stopnia 

uczestnictwa i z wi kszym sukcesem radzenia sobie 
ze zró nicowaniem, uwzgl dniaj c imigracj .
Partnerzy podpisuj  si  pod wizj  Irlandii w przy-

sz o ci, sformu owan  przez NESC. Fundamentami tej 
wizji s :
• Dynamiczne, otwarte na inne kraje i
• wspó uczestnicz ce spo ecze stwo i gospodarka, 

z siln  deklaracj  stosowania spo ecznej sprawied-
liwo ci, gdzie

• rozwój gospodarczy nie narusza rodowiska i jest 
konkurencyjny wobec innych pa stw.
Gospodarczy i spo eczny wzrost w Irlandii posiada 

obecnie szersz  baz  i jest g biej zakorzeniony ni
w przesz o ci. Jednocze nie jednak wzrost gospodarczy 
jest wystawiony na szereg zagro e , z których cz  jest 
nowa. W przesz o ci produktywno  gospodarki usta-
nawia a ograniczenia dla spo ecze stwa i rodowiska.
Jednak e polityka gospodarcza i zasoby spo eczne mog
si  wzajemnie wspiera  i uzupe nia .

Osi ganie celów wymienionych w Umowie w usta-
lonych ramach czasowych zale y od osi gni cia pozio-
mów rozwoju wskazanych w rozdziale 2. Je liby wzrost 

gospodarczy przekroczy  ustalone poziomy, w odniesie-
niu do kluczowych zasad polityki makroekonomicznej 
przedstawionych w Umowie, to dodatkowe rodki 
zostan  rozdysponowane w sposób zrównowa ony dla 
przyspieszenia wzrostu w tych dziedzinach, które s
wskazane jako priorytetowe w Umowie, szczególnie te, 
dotycz ce spo ecznej integracji. Jednak e, je li wzrost 
gospodarczy spadnie poni ej za o onego poziomu, sta-
nie si  konieczna zmiana priorytetów, lub, aby utrzyma
kluczowe zasady, przyj cie bardziej stopniowego wzro-
stu, ale podkre laj c potrzeb  chronienia najbardziej 
zagro onych ludzi. Ten aspekt b dzie pod nadzorem 
Grupy Steruj cej.

Przyjmowanie d ugoterminowej perspektywy

Dramatyczne zmiany, jakie zachodz  w poziomie 
i strukturze populacji w Irlandii oraz na globalnym 
rynku, pokazuj  istotne mo liwo ci i formu uj  wyzwa-
nia. Oczekuje si  wielkiego wzrostu populacji w nad-
chodz cych latach, który stanowi c szanse dla Irlandii, 
wywrze presj  na sfer  us ug, infrastruktur  i rodowi-
sko. Ta i inne zmiany stanowi  przyk ad zmuszaj cy do 
przyj cia d ugoterminowej perspektywy w analizach, 
formu owaniu i wdra aniu strategii. 

Rz d i partnerzy spo eczni zgadzaj  si , e osi gnie-
cie wizji Irlandii zaprezentowanej przez NESC wymaga 
planowania strategicznego w d ugiej perspektywie, która 
z kolei zapewnia d ugoterminow  wspó prac  partnersk .
Dlatego zosta  przez partnerów spo ecznych uzgodniony 
w a nie 10-letni plan. Strony przyjmuj  do wiadomo ci,
e wewn trz planu 10-letniego s  okre lone strategie 

i dzia ania, które nale y przedsi wzi  i osi gn  pod-
czas pierwszej fazy trwania Umowy (27 miesi cy).

G ówne sprawy ekonomiczne, infrastrukturalne i do-
tycz ce rodowiska, które wymagaj  d ugoterminowej
perspektywy i powi zanego podej cia, stanowi  wy-
zwanie dla organizacji us ug publicznych. Departamenty 
i agencje powinny wspó pracowa  z partnerami spo ecz-
nymi i innymi, aby stworzy  sie , która podejmie si
dostarczania wiadcze  i analiz w sposób efektywny. 

Narz dzia pa stwowe

Znacz ca praca zosta a ju  wykonania w celu przygo-
towania i wprowadzenia programu zmian po wi conych
nadchodz cym wyzwaniom. Wiele spo ród narz dzi jest 
ju  gotowych lub znajduje si  w trakcie finalizacji i b d
one s u y y do realizacji tego programu. W ród nich s :
• Nowy Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007–2013;
• Narodowa Strategia Regionalna (NSS);
• Narodowy Plan Dzia ania na rzecz Spo ecznej Integracji;
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• Na poziomie Unii Europejskiej, zrewidowana Agenda 
Lizbo ska, pod któr  Irlandia w pe ni si  podpisuje, 
i w kontek cie której powsta  Narodowy Program 
Reform.

Buduj c perspektyw  nowej polityki spo ecznej

Podej cie cyklu yciowego przyjmuje widzenie 
obywatela jako centralnej cz ci budowanego nasta-
wienia nowej polityki spo ecznej w ci gu 10 lat trwa-
nia Umowy. Podstawowe fazy cyklu yciowego to: 
dzieci stwo, ludzie w wieku produkcyjnym, ludzie 
starsi i ludzie niepe nosprawni. Rozdzia  3 tej Umowy 
prezentuje g ówne cele i strategie dla ka dej z faz, w 
celu zabezpieczenia trzech krytycznych, zachodz cych
na siebie typów interwencji, wskazanych przez NESC: 
kluczowe us ugi, wsparcie przychodów i kroki zmie-
rzaj ce do aktywacji, wymagaj ce nowych i innowa-
cyjnych rozwi za .

Rozwijanie nastawienia cyklu yciowego jest dalej 
formowane przez szereg wspieraj cych strategii infra-
strukturalnych, jak zosta o przedstawione w rozdziale 
2. Podej cie cyklu yciowego formu uje wi kszo
wyzwa  w postaci skoordynowanej polityki i wp ywa na 
program modernizacji us ug publicznych, by zapewni
integracj  na etapie wiadczenia us ug.

Wspó praca i pojednanie na linii Pó noc–Po udnie

Rz d i partnerzy spo eczni deklaruj  pe ne wdro enie
Umowy Wielkiego Pi tku, zawieraj cej ustanowienie 
Forum Konsultacyjnego Pó nocy i Po udnia, z udzia em
partnerów spo ecznych. Wspó praca Pó noc–Po udnie ma
by  centralnym punktem strategicznego planowania na 
wyspie. Musi zosta  przyj ta perspektywa doceniania 
wspólnych osi gni  dla zademonstrowania, e sukces 
gospodarczy i spo eczny jednej cz ci Irlandii jest korzyst-
ny dla drugiej. I przeciwnie, gospodarcza i spo eczna po-
ra ka jednej cz ci jest szkodliwa dla drugiej. Historycz-
nym zadaniem jest zako czenie procesu pojednania 
pomi dzy dwiema tradycjami na wyspie irlandzkiej.

Rola partnerów spo ecznych i procesu spo ecznego
partnerstwa jest jasna w nadaniu impetu procesowi 
pokojowemu i wskazaniu g ównych zagadnie  dla 
wyspy irlandzkiej na nast pne 10 lat, tak aby wspólna 
przysz o  mog a by  trwale zbudowana.

Rola partnerstwa spo ecznego

Zosta o przyj te, aby odbywa  regularne konsultacje 
pomi dzy rz dem a spo ecze stwem i grupami intere-
sów. Proces partnerstwa spo ecznego jest klas  relacji 
opartych na zaufaniu i rozwi zywaniu problemów. 

Niniejsza 10-letnia ramowa Umowa sprzyja rozwijaniu 
tych relacji pomi dzy rz dem i partnerami spo ecznymi.

Ustalenia wdro eniowe

W rozdziale 4 wymienione s  ustalenia wdro eniowe
dotycz ce 10-letniej Umowy ramowej, zawieraj  one 
uzgodniony protokó  zaanga owania rz du i partnerów 
spo ecznych, mechanizmy zaanga owania na poziomie 
krajowym i sektorowym i bardziej ukierunkowane roz-
wi zania dla monitorowania i kontroli. Doceniona zosta-
a tak e rola sektora samorz dowego i wolontaryjnego 

[pozarz dowego – od t umacza]. A tak e, zosta y sfor-
mu owane ustalenia dotycz ce monitoringu i kontroli 
w czasie trwania Umowy. 

II. Powiększanie przewagi irlandzkiej 
konkurencyjności w zmieniającej się gospodarce 
światowej i budowanie zrównoważonego 
społecznego i gospodarczego wzrostu

Sekcja 1 

Polityka makroekonomiczna

Nadrz dnym priorytetem i centrum zainteresowania 
podczas realizacji zada , wskazanych w rozdziale 1, jest 
budowa silnej gospodarki i spo ecze stwa poprzez utrzy-
mywanie wspieraj cej polityki makroekonomicznej, 
w celu podwy szenia produkcyjno ci i konkurencyjno ci.

Kontekst

Bie cy kontekst ekonomiczny jest bardzo korzystny 
i prawdopodobnie spowoduje to silny wzrost zatrudnienia 
w rednim czasie. Oczekuje si  wzrostu wiatowej gospo-
darki o 4,4% w 2006 roku i nast pnie o 4,3% rednio do 
roku 2012. ESRI (Ekonomiczny i Spo eczny O rodek
Badawczy) przewiduje przeci tny wzrost Produktu 
Krajowego Brutto w Irlandii od 3,5% do 4,9% w okre-
sie do 2010, i od 3,1% do 3,3 % od 2010 do 2012 roku. 
Zauwa a si  obecnie szereg znacz cych niebezpiecze stw, 
zarówno krajowych jak i mi dzynarodowych, np. rynek 
mieszkaniowy jest nara ony na ograniczenie poda y, czy 
te  ryzyko stanowi deficyt rachunku bie cego USA: 
nag ej korekcie deficytu b dzie towarzyszy  ostra depre-
cjacja dolara i wielki wzrost stóp procentowych w USA, 
prowadz cy do recesji w USA i w wiecie.

Ta Umowa oparta jest na os dzie, mówi cym e,
w przypadku zachowanej równowagi, kontynuowany 
b dzie silny wzrost w gospodarce irlandzkiej w nadcho-
dz cych latach. Jednak e niebezpiecze stwa i wyzwania 
nie mog  by  zignorowane i mo liwo  niesprzyjaj cych
warunków ekonomicznych powinna by  powa nie brana 
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pod uwag . Dlatego niniejsza Umowa sporz dzona jest 
z zamiarem zmniejszenia wymienionego ryzyka i wzmoc-
nienia konkurencyjno ci i produktywno ci gospodarki. 

Zasady b d ce pod o em polityki makroekonomicznej

Utrzymywanie planu wspieraj cej polityki dla ma ej,
otwartej gospodarki, w d u szym czasie, wymaga trzy-
mania si  szeregu kluczowych zasad:
• Zwi kszone nakierowanie na dzia alno  tworz c

wysok  warto  dodan ;
• Praca nad odnowieniem i popraw  konkurencyjno ci

Irlandii we wszystkich jej wymiarach i nad utrzyma-
niem niskiej inflacji;

• Promocja zrównowa onego wzrostu, spo ecznej inte-
gracji i spo ecze stwa przyjaznego rodowisku;

• Budowa sprawiedliwego systemu podatkowego, 
wspieraj cego wzrost gospodarczy, tak by zapewni
wzrost zatrudnienia i kontynuacj  poprawiania stan-
dardów ycia dla wszystkich; 

• Rz d b dzie naciskany w celu utrzymania obecne-
go re imu VAT w odniesieniu do produkcji ci g ej
i budownictwa, jakikolwiek by nie sta  si  system 
VAT w UE w przysz o ci;

• Utrzymywanie mocnej pozycji bud etu, który wspie-
ra stabilny wzrost gospodarczy i zapewnia, e finan-
se publiczne b d  w stanie podo a  presji wydatków 
w przysz o ci, nawet w czasie mniejszego wzrostu;

• Wprowadzanie równowagi pomi dzy eksportem 
netto i konsumpcj  wewn trzn  oraz inwestycjami 
jako motorem nap dowym gospodarczego wzrostu.

Dzia ania, które maj  by  podj te

W zwi zku z polityk  monetarn  ustalon  przez 
Europejski Bank Centralny, polityka ekonomiczna jest 
szczególnie zorientowana na zarz dzanie publicznymi 
finansami, polityk  przychodów i reformami struktural-
nymi. Kluczowe zasady, w szczególno ci trwa o  i roz-
wa na polityka fiskalna, b d  wiod cymi w zarz dzaniu
finansami publicznymi. 

Nast puj ce strategie b d  wdra ane w ramach planu 
bud etowego i gospodarczego sformu owanego przez 
rz d:
• Polityka fiskalna, w której b dzie miejsce na zmian

w konieczno ci konfrontacji z gospodarcz  recesj ;
• Stopa inwestycji kapita owych rz du na poziomie 

5% Produktu Krajowego Brutto, by osi gn  poziom 
inwestycji niezb dny do zaradzenia gospodarczemu 
deficytowi infrastrukturalnemu;

• Polityka podatkowa, która ma podtrzymywa  i wzmac-
nia  konkurencyjn  pozycj  gospodarki, wesprze

poprawianie mo liwo ci produkcyjnych, rozwój gos-
podarczy i spo eczny oraz sprawiedliwo , utrzymuj c
pewn  pozycj  fiskaln . Rz d b dzie poszukiwa  spo-
sobów utrzymania takiej polityki fiskalnej na poziomie 
Unii Europejskiej, która wesprze wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie, bez wymogu harmonizowania podatku 
na wszystkich poziomach;

• Profil wydatków publicznych, który odzwierciedla 
wzrost gospodarczy, finansuje w sposób stabilny in-
westycje w us ugach publicznych, oraz alokacja wy-
datków publicznych i system zarz dzania, które 
optymalizuj  osi gan  warto  za wydatkowane rodki
i zawieraj  wdro enie reform zakupów publicznych. 

Sekcja 2 

Przedsi biorczo , innowacyjno

i produktywno

Chocia  Irlandia ma jedn  z najbardziej zglobalizo-
wanych gospodarek, wiatowa konkurencja stwarza ko-
nieczno  wprowadzania innowacji i warto ci dodanej 
w ka dym aspekcie biznesu. Dlatego, w zwi zku z zada-
niem budowania gospodarki opartej na wiedzy, niezb dne
s  wielkie inwestycje w zasoby ludzkie i innowacje, 
szczególnie w obr bie ICT (Technologii Informacji i Ko-
munikacji), by osi gn  wzrost konkurencyjno ci Irlandii.

Z o ono  spraw dotycz cych produktywno ci jest 
powa na i stanowi przedmiot troski rz du i partnerów 
spo ecznych. Wzmacnianie naszych mo liwo ci produk-
cyjnych i wytwórczych, powi kszy rodki dost pne dla 
podwy szenia standardów ycia i dalszych inwestycji 
w spo eczn  i gospodarcz  infrastruktur .

NESC w swoim raporcie o strategii, równie  potwier-
dzi  swoje przekonanie, e podej cie akcentuj ce wzajem-
ne powi zania powinno odgrywa  bardziej znacz c  rol
w odniesieniu do obszarów innowacji i przedsi biorczo ci.

Wzmacnianie ochrony konsumenta

Podwy szenie konkurencyjno ci oznacza równie
wniesienie wi cej konkurencyjno ci i w a ciwego post -
powania wobec konsumentów. Dostarczenie lepszej 
informacji i zapewnienie ochrony konsumentom umo li-
wi im uzyskanie godziwej warto ci za wydane pieni dze
i pomo e obni y  koszty. 

Warto  programu prokonsumenckiego b dzie moc-
niej promowana, gdy NCA (Krajowa Agencja Kon-
sumencka) wzmocni swe dzia ania i gdy umo liwi si
ich rozwój w kierunku obrony konsumenta, bada , infor-
mowania, wzmacniania, edukacji i u wiadamiania. NCA 
ma si  sta  dynamicznym, statutowym adwokatem praw 
konsumenckich i zosta  upowa niona i odpowiednio 
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wyposa ona by promowa  sprawy konsumenckie przed 
podmiotami dokonuj cymi regulacji.

Zasady b d ce pod o em przedsi biorczo ci,

innowacyjno ci i produktywno ci

Sposób podej cia do spraw przedsi biorczo ci, 
innowacyjno ci i produkcyjno ci, w bie cej 10-letniej 
Umowie jest uformowany przez nast puj ce zasady:
• Budowanie w oparciu o zaawansowane technolo-

gie, w celu osi gni cia wi kszej innowacyjno ci
w produktach, procesach i organizacji, która poprawi 
zarówno produktywno  jak i wiadczenie us ug;

• Zwi kszanie przewagi w konkurencyjno ci naszej 
ekonomicznej i przemys owej bazy i promowanie 
kultury przedsi biorczo ci;

• Zwi kszenie inwestycji w kapita  ludzki i dostosowa-
nie systemów edukacyjnych i szkoleniowych, m.in. 
zwi kszaj c nacisk na podwy szanie kwalifikacji ju
pracuj cych i pragn cych powrotu do pracy, w tym 
ludzi starszych i tych, których potrzeba dodatkowego 
uczenia si  jest najwi ksza; koncentracja na zwi k-
szaniu uczestnictwa w edukacji i uko czenia jej na 
ka dym etapie i w ka dym sektorze;

• Stworzenie rodowiska biznesowego, w którym kon-
kurencyjno  odgrywa wi ksz  rol , i zmobilizowa-
nie poprzez prawne regulacje du ych przedsi biorstw
i prywatnego biznesu do g bszego konkurowania 
i zapewniania pe niejszej ochrony i wsparcia spraw 
klientów;

• Rozwijanie i poszerzanie innowacyjno ci i produktyw-
no ci, które obejm  kultur  organizacyjn  i umo liwi
dostarczenie us ug wysokiej jako ci w sektorach: pu-
blicznym, prywatnym, wspólnotowym i wolontariacie;

• Bardziej trafne dostosowywanie si  do zmian nie-
zb dnych do utrzymania wysokiego poziomu zatrud-
nienia;

• Podtrzymywanie koncentracji na stwarzaniu przy-
chylnej atmosfery inwestycyjnej w kraju, jednocze-
nie wspieraj c rozwój sektora us ug, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem rodzimego sektora jako si y nap do-
wej eksportu.

Ogólna strategia

Podstawow  strategi  jest zwi kszenie i poprawa 
poziomu aktywno ci w obr bie bada  i rozwoju w sek-
torach publicznym i prywatnym oraz wywo anie wy -
szego poziomu kreatywno ci i innowacyjno ci poprzez 
zwi kszenie inwestycji w zasoby ludzkie.

Zwi kszone inwestycje w podstawowe badania sta-
nowi y g ówny czynnik rozwoju przez ostatnie dekady, 

jednak e zachodzi potrzeba bardziej strategicznego ukie-
runkowania w planowaniu i innowacyjno ci.

Dzia ania do podj cia

Strony obecnej 10-letniej Umowy podpisuj  si
pod koncepcj  sformu owan  w Strategii NESC, która 
wymienia trzy strategiczne kierunki polityki innowacji 
i przedsi biorczo ci. Obejmuje ona pog bienie i posze-
rzenie polityki innowacyjno ci Irlandii, rozwini cie 
kompleksowego podej cia i regulacji prawnych s u -
cych tworzeniu konkurencyjno ci i innym celom.

Strategie sektorowe

W kontek cie globalizacji i wzrastaj cej konkurencyj-
no ci w handlu i inwestycjach, cykl yciowy tworzonej 
polityki staje si  coraz krótszy. D ugookresowy post p
w kategoriach gospodarczych i spo ecznych b dzie 
wymaga  ci g ych usprawnie  w zakresie konkurencyj-
no ci i w mo liwo ciach produkcyjnych oraz elastyczne-
go dostosowania do zmian, które zachodz  na rynkach, 
na których dokonujemy wymiany. Aby zapewni  naszej 
gospodarce, przedsi biorstwom i sile roboczej mo liwo-
ci dostosowania si  do warunków mi dzynarodowego

biznesu, dokonywane b d  okresowe przegl dy polity-
ki zawartej w niniejszej Umowie, tak by nie nast pi o
pomniejszenie konkurencyjno ci naszej gospodarki, by 
nadal sprzyja a dzia aniom podnosz cym jej warto .

W czasie trwania tej Umowy nieuchronnie trzeba 
b dzie zmierzy  si  z nowymi warunkami, które rozwin
si  w obr bie kompleksu spraw dotycz cych konkuren-
cyjno ci i wzmocni  ich znaczenie dla przedsi biorczo-
ci oraz rozwa y  zmian  polityki, która b dzie lepiej 

odpowiada  postawionym zadaniom ekonomicznym 
i spo ecznym. To poka e inny proces komunikacji 
pomi dzy rz dem i stronami zainteresowanymi temata-
mi najwy szej wagi dotycz cymi utrzymania ywotnej
ekonomiki przedsi biorstw.

Sekcja 3

Strategia dla Nauki, Technologii i Innowacji

Rz d opublikowa  obszern  Strategi  dla Nauki, 
Technologii i Innowacji na okres 2006–2013. Strategia 
przewiduje kontynuacj  rozwoju systemu bada wiato-
wej klasy, wsparty fizyczn  i ludzk  infrastruktur , prze-
widuj c podwojenie liczby doktoratów w trakcie swego 
trwania. Najwy szej klasy badacze b d  pozyskani 
spo ród krajowych talentów i spo ród najzdolniejszych 
jednostek z zagranicy. Strategia równie  proponuje 
mechanizmy dzia ania, aby osi ga  nast puj ce rezultaty: 
1) by inwestycje w badania zosta y zamienione w warto
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komercyjn  w jak najwi kszym zakresie, 2) w odniesie-
niu do przedsi biorstw, aby strategia wskaza a struktury 
i mechanizmy dla zwi kszenia wsparcia w przemy le
i zach cenia firm do wi kszego zaanga owania w bada-
nia i rozwój. 

Strategia b dzie oceniona po up ywie 10 lat obec-
nej Umowy, w kategoriach osi gni cia nast puj cych
wyników:
• Zwi kszony udzia  osób m odych w instytucjach 

naukowych;
• Znacz cy wzrost liczby osób z wy szymi kwalifika-

cjami w instytucjach naukowych i in ynieryjnych;
• Powi kszony efekt bada  dla rozwoju gospodarcze-

go, spo ecznego i ochrony rodowiska;
• Zmiana o charakterze transformacji, w odniesieniu do 

liczby i jako ci bada  podj tych przez firmy – zarów-
no bezpo rednio jak i w kooperacji z instytucjami 
z okre lonego szczebla;

• Zwi kszony udzia  w mi dzynarodowej wspó pracy
w obr bie nauki i technologii oraz mi dzynarodowej
dzia alno ci badawczej;

• Ugruntowany mi dzynarodowy profil Irlandii jako 
kraju o znakomitej lokalizacji dla wiatowej jako ci
bada  i rozwoju w kluczowych sektorach.

Sekcja 4

Lepsza regulacja

Infrastruktura prawna Irlandii jest istotnym czyn-
nikiem, który znacznie przyczyni  si  do naszego 
gospodarczego wzrostu i konkurencyjno ci. Irlandzka 
elastyczna struktura prawna by a podstawowym czynni-
kiem w zach ceniu wielu zagranicznych firm do zainwe-
stowania tutaj oraz umo liwi a rodzimym firmom rozwi-
n  si  i wzrosn . Dobra jako  prawa jest kluczowa dla 
uchronienia przed za amaniem rynku, zapewnia zdrowie 
i opiek  obywatela, pracownika, konsumenta i biznesu. 
Jest wi c wa ne, by struktura prawna pozostawa a ela-
styczna, proporcjonalna i aktualna.

Strony obecnej Umowy dostrzegaj , e wiele zosta-
o osi gni te na polu reform prawnych, w szczegól-

no ci by o to wprowadzenie Analizy Skutków Prawnych 
w 2005. Buduj c na osi gni tym post pie, rz d rozpocz-
nie dzia ania na nast puj cych obszarach:
• Kontynuacja monitorowania dostosowania si  do wy-

mogów Analizy Skutków Prawnych (RIA). Odpo-
wiednie departamenty rz du opublikuj  w rocz-
nych raportach szczegó y legislacyjne i regulacyjne 
wydane w ci gu odpowiedniego roku i podadz , jak 
uwzgl dnione zosta y analizy RIA w danych przy-
padkach;

• Departament Premiera dokona przegl du dzia a
RIA w ko cu roku 2007 i zastosuje wnioski z tego 
przegl du do poprawienia postulatów i procesów 
tej organizacji. To zapewni, e RIA nadal b dzie
wspiera  rozwój prawodawstwa proporcjonalnego, 
efektywnego i nakierowanego;

• Opublikowanie bazy danych podstawowych pod-
miotów publicznych i prywatnych, które w Irlandii 
posiadaj  funkcje tworzenia regulacji;

• Przeprowadzenie wielozakresowego rozpoznania, by 
dowiedzie  si  o pogl dach biznesu na sprawy praw-
ne. To zapewni rz dowi lepsz  informacj  na temat 
tych obszarów prawnych, które powoduj  najwi cej
k opotów w prowadzeniu biznesu,, zarówno w kate-
goriach wp ywu na efektywno  dzia a  rynkowych 
jak te /lub narzucaniu przeszkód administracyjnych. 
Na podstawie wniosków z tej kontroli, rz d rozwa y
propozycje partnerów spo ecznych, Grupy Poprawy 
Regulacji i Forum Regulacji Biznesowych wskazuj -
ce negatywny wp yw regulacji na biznes, konkuren-
cyjno  i konsumenta;

• Jako cz  wysi ków zmierzaj cych do zwi kszenia
przyst pno ci prawodawstwa, narz dzia przeformu-
owania, konsolidacji, odwo ania i reformowania 

zostan  u yte, by zapewni , e Irlandzka Ksi ga Praw 
b dzie atwiej dost pna. W trakcie rozwijania tego 
programu, szczególna uwaga zostanie po wi cona
tym obszarom legislacyjnym, które maj  najwi kszy
wp yw na obywateli i biznes oraz obszarom, gdzie 
przeformu owanie b dzie najbardziej po yteczne;

• B dzie kontynuowany program usuwania wszystkich 
przestarza ych i zbytecznych ustaw, które datuj  si
sprzed powo ania pa stwa. Odwo anie zb dnych lub 
przestarza ych ustaw pomo e w zapewnieniu wi k-
szej jasno ci prawodawstwa, które pozostaje w mocy 
w Irlandii i jest bardziej spójne i przyst pniejsze dla 
obywateli. W pó niejszym czasie stworzona zostanie 
równie  elektroniczna wersja prawa;

• Istotne jest, by decyzje tworz cych prawo by y otwar-
te na nadzór i sprzeciw stron, których prawo dotyczy, 
i które odczuwaj , e s  niew a ciwe potraktowane 
przez dane regulacje. Rz d opublikuje dokument 
konsultacyjny w 2006 roku, oczekuj c na pogl dy
partnerów spo ecznych, grup reprezentatywnych i in-
nych zainteresowanych partnerów na temat najw a-
ciwszych mechanizmów dotycz cych regulatorów 

ekonomicznych, odzwierciedlaj cych najlepsze prak-
tyki mi dzynarodowe, jak równie  specyficzne roz-
wi zania regulacyjne i struktury rynkowe dzia aj ce
w poszczególnych sektorach.
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Sekcja 5

Spo ecze stwo Wiedzy

Rz d, opublikuje Plan Dzia ania dla Spo ecze stwa
Wiedzy w ci gu 2006 roku. Plan b dzie zbudowany na 
aktualnych dokonaniach i na wnioskach uzyskanych 
z dwóch poprzednich Narodowych Planów Dzia ania,
przyjmuj c za o enia o wszechobecnej, niezb dnej tech-
nologii, potrzebie wykorzystania technologii jako narz -
dzia wiod cego w kierunku dzia a  upowszechniaj cych
wiedz  ekonomiczn  i potrzebie pe niejszego w cze-
nia spo ecze stwa. B dzie to zgodne z inicjatyw  UE 
i2010 ,,Europejskie Spo ecze stwo Informatyczne dla 
Wzrostu i Zatrudnienia’’ i utrzyma wykorzystanie ICT 
(Technologii Informacji i Komunikacji) przez wszyst-
kich, w czaj c rz d, biznes, sektor publiczny i wspólno-
towy oraz wolontariat. Plan b dzie zawiera  dostosowane 
dzia ania w celu u wiadomienia, udost pnienia, zastoso-
wania i szerszego korzystania z ICT z nastawieniem, by 
stymulowa  i zach ca  do wi kszego udzia u i zaanga o-
wania w Spo ecze stwie Wiedzy. Deklaracje odnosz ce
si  do korzystania z komputerowych u atwie  zawarte s
w rozdziale 3 w podstawowych fazach cyklu yciowego.

Praca Komisji Spo ecze stwa Informatycznego i Ini-
cjatywy Spo ecze stwa Wiedzy b dzie kontynuowa-
na przez biuro Narodowego Rozwoju Gospodarczego 
i Spo ecznego, z nastawieniem na przygotowanie Irlandii 
do etapu wdra ania innowacji w ramach rozwoju spo-
eczno-gospodarczego.

Sekcja 6

Przedsi biorstwa publiczne

Rz d, wraz z partnerami spo ecznymi, zadeklarowa
swoje zaanga owanie w przysz o  cz ciowo pa stwo-
wego sektora handlowego, na podstawie swego zobowi -
zania do odgrywania roli w dostarczaniu wiatowej klasy 
us ug konsumentom, po konkurencyjnych cenach, poprzez 
dynamiczne firmy, o d ugofalowej przysz o ci, dzia aj ce
w najw a ciwszej formie w asno ci i strukturze, które 
odpowiadaj  ich indywidualnym potrzebom. Dzia anie
rz du b dzie wspiera  si  na nast puj cych zasadach:
• Powinni my mie  strategi  przekazywania informacji

i analiz dotycz cych spraw i opcji, które dotycz  g ów-
nych firm pa stwowych i sektora, w którym dzia aj ;

• Powinno by  zastosowane systematyczne uczenie 
si  z do wiadcze  innych pa stw, które dostarczaj
sposobów radzenia sobie z przypadkami, jakie mog
wyst pi ;

• Zaanga owanie powinno by  tego rodzaju, by pomy-
s y rz du by y przekazywane w najkrótszym, w a ci-
wym czasie;

• W ka dym przypadku, naszym programem b dzie
s u enie interesom publicznym, w szczególno ci 
najskuteczniejsze zaspokajanie potrzeb ludzi; bez 
ideologicznych za o e  co do tego, jaka struktura czy 
strategia korporacyjna najlepiej spe nia ten cel;

• Ka de dzia anie powinno by  oparte na uznaniu 
faktu, e interes publiczny jest w najlepszy sposób 
zaspokojony przez kultur  innowacyjn , elastyczn ,
oraz oszcz dn  kosztowo w odniesieniu do dzia a
firm pa stwowych;

• Gdy handlowe przedsi biorstwo publiczne dokonu-
je w a ciwego kroku biznesowego, który wymaga 
dalszych inwestycji, rz d powinien pilnie rozwa y
dany projekt i udzieli  odpowiedzi.

Sekcja 7

Sektor produkcyjny

Rz d, pracodawcy i zwi zki zawodowe uznaj
kluczow  rol , jak  odgrywa produkcja w rozwoju 
irlandzkiej gospodarki, dostrzegaj c wyzwania, jakie 
obecnie stoj  przed tym sektorem, i rol  jak  owe trzy 
strony maj  do odegrania wobec tych wyzwa ; rz d pra-
codawcy i zwi zki podejmuj  si  przedsi wzi  kroki 
niezb dne do zapewnienia sektorowi produkcyjnemu 
mo liwo ci kontynuowania odgrywania centralnej roli 
w irlandzkiej gospodarce w przysz o ci. Dotychczas 
zosta y uzgodnione nast puj ce kroki:
• Zapewnienie proporcji w dostarczaniu dodatkowych 

rodków dla podwy szania kwalifikacji tych zatrud-
nionych (jak podane w sekcji 7, cz ci 2 Umowy 
odnosz cej si  do p ac, miejsca pracy, zasad zatrud-
nienia i zgodno ci), którzy podlegaj  projektom 
podwy szania kwalifikacji w produkcji, z pierwsze -
stwem danym nisko kwalifikowanym;

• Mianowanie dyrektora Struktur Wspieraj cych Pro-
gram Bada  i Rozwoju, by maksymalnie zaanga o-
wa  firmy produkcyjne w ten program;

• Podj cie kampanii promocyjnej nakierowanej na 
zwi kszenie w sektorze produkcyjnym wiedzy na 
temat Programu Orientacji Eksportowej, Programu 
Dyplomów w Handlu Mi dzynarodowym i grantów 
dla personelu dzia ów sprzeda y i marketingu udziela-
nych przez EI (Irlandzka Przedsi biorczo  – agencja 
rz dowa), oraz kontrola dzia ania tych programów, 
z nastawieniem, by ustali  dalsze kroki, które spowo-
duj  wi ksze zaanga owanie firm produkcyjnych.
Dodatkowo zosta o uzgodnione, e zostanie powo a-

na Grupa Producentów Wysokiego Szczebla, by doko-
nywa  przegl du wyzwa , które staj  przed sektorem 
produkcyjnym i okre la  dalsze kroki umo liwiaj ce
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zmierzenie si  z tymi wyzwaniami. Grupie b dzie prze-
wodniczy a osoba wy oniona z sektora przemys owego,
posiadaj ca znaczne do wiadczenie w tej dziedzinie. 
Osoba ta b dzie okresowo sk ada a partnerom raporty. 
Maj c wzgl d na inicjatywy podj te na skutek raportów 
Grupy Strategii Przedsi biorczo ci i Forum Ma ego
Biznesu, Grupa b dzie rozwa a  pe en zakres spraw 
dotycz cych konkurencyjno ci sektora produkcyjnego, 
w czaj c nast puj ce punkty:
• Zarz dzanie zmianami, aby podtrzyma  konkuren-

cyjno , poprzez nast puj ce przedsi wzi cia:
– U wiadomienie wagi elastycznego i pozytywnego 

podej cia do zmian w technologii, systemach i 
procesach. Ten krok obejmuje inwestowanie w 
odpowiednie technologie i zamiany strukturalne 
w organizacji z intencj  wyeliminowania nierów-
nowagi w procesie produkcji;

– Pomoc mniejszym firmom produkcyjnym w reali-
zacji potencja u technologii informatycznej;

– Wsparcie procesu kszta cenia mniej wykwalifiko-
wanych pracowników w sektorze produkcyjnym;

– Wsparcie procesu zmian w firmach poprzez 
doradztwo i bezpo rednie uczestnictwo;

• Podwy szenie wk adu w badania, rozwój i innowa-
cyjno , poprzez nast puj ce przedsi wzi cia:
– Wsparcie powo ania jednostek badawczo-rozwo-

jowych w zak adach produkcyjnych;
– Wsparcie firm ubiegaj cych si  o granty na dzia-

alno  badawczo-rozwojow  w ramach progra-
mów Unii Europejskiej;

• Poprawienie klimatu dla produkcji, w szczególno ci
poprzez:
– Zapewnienie dobrej jako ci regulacji;
– Zapewnienie, e nie wyst puj  zb dne wzrosty 

i negatywne skutki lokalnych obci e ;
– Poszerzenie wiedzy i wiadomo ci o zmienia-

j cych si  warunkach w sektorze produkcyjnym, 
w tym rozwa enie mo liwo ci utworzenia stano-
wiska G ównego Doradcy ds. Produkcji;

• Lepsze wykorzystanie krajowych mo liwo ci,
w szczególno ci poprzez:
– Zach cenie do g bszych relacji pomi dzy MNC 

(firmami mi dzynarodowymi) i rodzimymi pro-
ducentami, by wspierali innowacje, badania 
i marketing;

– Umo liwienie ubiegania si  o kontrakty w sekto-
rze publicznym;

• Wzrost sprzeda y na rynkach eksportowych, do osi -
gni cia poprzez:
– Udost pnienie informacji o rynku i mo liwo ciach;

– Powi kszenie aktywno ci dzia ów sprzeda y
i marketingu w firmach produkcyjnych;

– Podniesienie efektywno ci Programu Orientacji
Eksportowej i Dyplomu w Handlu Mi dzyna-
rodowym w sektorze produkcyjnym.

Sekcja 8

Sektor ywno ci i napojów

Rz d zauwa a kluczowe znaczenie przemys u yw-
no ci i napojów, i przyjmuje do wiadomo ci wa ne
wyzwania i mo liwo ci, jakie przed nim staj , w zwi zku
ze zmianami krajowych, unijnych i mi dzynarodowych
strategii i rozwoju g ównych rynków. Plan dzia ania Agri-
-Vision 2015 prezentuje wizj  rozwoju sektora i szeroki 
zakres dzia a  do wykonania, by sprosta  wyzwaniom.

W tym kontek cie Komitet, któremu przewodniczy 
osoba z poziomu ministerialnego, sk adaj cy si  ze 
znacz cych osób reprezentuj cych ten przemys , zosta-
nie powo any, by wskaza  sprawy utrudniaj ce rozwój 
sektora i ustali  odpowiednie strategie poradzenia sobie 
z tymi sprawami w holistyczny sposób.

Skoro wiele wyzwa  stoj cych przed sektorem ma 
charakter mi dzynarodowy, wa n  spraw  do podj cia
przez Komitet b dzie zmieniaj ca si  relacja pomi dzy
sprzeda  detaliczn  a sektorem wytwórczym w Irlandii. 
W tym zawarte b dzie ustalenie natury wymogów 
i struktury rynku. Wyzwania do podj cia b d  zawie-
ra  takie sprawy, jak: wspó zawodnictwo w krajowym 
i mi dzynarodowym sektorze detalicznym, koszty i od-
zyskanie kosztów, rosn ca koncentracja na ochronie 
klienta, reforma CAP (Wspólna Polityka Rolna) i WTO 
( wiatowa Organizacja Handlu). Zostan  oszacowane 
charakterystyki i implikacje g ównych kierunków roz-
woju, w celu wsparcia budowy ogólnej strategii. 

Jako cz  oddzielnego przegl du struktury i dzia a-
nia handlu artyku ami spo ywczymi, rzeczoznawcy ds. 
konkurencji zostan  poproszeni o oszacowanie wp ywu
nowych regulacji pod k tem nadu ywania dominuj cej
pozycji m.in. w ustalaniu wygórowanych lub rabunko-
wych cen. Rzeczoznawcy b d  proszeni, by regularnie 
sk ada  raporty rz dowi i przygotowywa  rekomendacje, 
b d ce skutkiem opracowania wyników kontroli. 

Sekcja 9

Infrastruktura i planowanie

Generaln  strategi  b dzie dawanie pierwsze stwa
inwestycjom w publiczn  i spo eczn  infrastruktur
w ramach strategicznych i d ugoterminowych planów, 
które maj  na celu przyspieszenie wzrostu lokalnej 
populacji i zatrudnienia.
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Kontekst ogólny

W Irlandii jest aktualnie realizowany program rz do-
wych inwestycji kapita owych, w który zosta o zaanga-
owane prawie 5 procent Produktu Narodowego Brutto. 

Program w znacznym stopniu poprawi  nisk  baz  infra-
struktury, i chocia  planuje si  kolejn  du  popraw
w przysz o ci, to ci gle pozostan  istotne braki. Pomimo 
poziomu aktualnego przychodu, który sytuuje Irlandi  na 
uprzywilejowanej pozycji w porównaniu z partnerami 
z Unii Europejskiej, to jednak ca kowity maj tek, któ-
rego infrastruktura jest cz ci , ci gle wskazuje na 
opó nienie w stosunku do rozwini tych krajów. Dlatego 
program inwestycji w podstawow  infrastruktur
i potrzeba bardziej zrównowa onego rozwoju regional-
nego, szczególnie w kontek cie dramatycznych zmian 
w poziomie i roz o eniu irlandzkiej populacji, znajduje 
pe ne poparcie rz du i partnerów spo ecznych.

Ci g ym wyzwaniem jest podejmowanie bardziej 
efektywnych i zaplanowanych decyzji oraz lepsza koor-
dynacja pomi dzy strategi , regulacjami i agencjami 
wdra aj cymi, z równoczesnym zapewnieniem solidnej 
analizy propozycji, w a ciw  trosk  o rodowisko i inne 
sprawy i punkty widzenia spo ecze stwa. W tym kon-
tek cie oczekuje si , e Ustawa: Planowanie i Rozwój 
(Strategicznej Infrastruktury) 2006, która jako jeden 
z czynników, dostarczy mechanizmu do przyspieszenia 
decyzji planuj cych odpowiedni  infrastruktur , zosta-
nie przyj ta przez obie izby Parlamentu przed latem 
2006. Uchwalenie prawa umo liwi An Bord Pleanála 
(Apelacyjna Rada ds. Planowania) stanie si  jedno-
stopniow  instytucj , zatwierdzaj c  plany rozwoju 
strategicznej infrastruktury. Równoleg  inicjatyw
podejmowan  przez Przewodnicz cego S du Wy szego
jest zapewnienie wi kszej efektywno ci w prowadzeniu 
tych spraw przez S d.

Narodowa Strategia Regionalna

Narodowa Strategia Regionalna (NSS) dostarcza 
strategicznych i d ugoterminowych ram, obejmuj cych
plan zrównowa onego rozwoju regionalnego. W pierw-
szej fazie (do 2008) tej 10-letniej umowy maj  zosta
osi gni te nast puj ce wyniki:
• Nowy Narodowy Plan Rozwoju nada priorytet inwe-

stycjom kapita owym zgodnie z NSS;
• Wszystkie plany rozwoju miasta lub hrabstwa b d

zawiera  strategie i cele okre lone przez NSS i Wy-
tyczne Planowania Regionalnego;

• Ka de centrum regionalne b dzie posiada o ogólny 
plan strategicznego rozwoju, przyj ty przez konsty-
tutywne w adze regionalne;

• Uzgodniony plan b dzie przyj ty w celu umo liwie-
nia wspó pracy i wspó dzia ania w odniesieniu do 
punktów planowania regionalnego wyspy irlandzkiej.

• Programy badawcze b d  na bie co dostarcza y in-
formacji na temat potencja u ekonomicznego i efek-
tów dzia ania centrów regionalnych i ich wiejskiego 
zaplecza.
Wysoki poziom osi gni  zamierzonych przez 10-let-

ni  Umow  to: 
• Istotny i szybki wzrost w ród wszystkich centrów 

regionalnych;
• Centra regionalne indywidualnie lub we wspó dzia a-

niu zapewniaj  alternatywne lokalizacje dla inwesty-
cji i dzia alno ci gospodarczej uzupe niaj c Dublin;

• G ówne miasta rozszerz  wp yw centrów wewn trz
regionu;

• Podwy szona jako ycia poprzez bardziej zrów-
nowa ony rozwój centrów i szerzej ich regionów, 
skoordynowane tworzenie infrastruktury i udogod-
nie , i poprawiona komunikacja pomi dzy miastami 
i terenami wiejskimi.
Efektywno  przyj tej strategii NSS w osi ganiu 

celów oraz rednio- i d ugoterminowe wyniki do uzyska-
nia w trakcie trwania tej Umowy b d  przedmiotem okre-
sowych przegl dów dokonywanych przez partnerów.

Narodowy Plan Rozwoju (NDP 2007–2013)

W NDP b d  przedstawione ramy strategii inwesto-
wania w infrastruktur  i rozwój przedsi biorczo ci 
w okresie 2007–2013. Plan b dzie te  nawi zywa  w istot-
ny sposób do spo ecznej integracji, rozwoju regionalnego 
i ochrony rodowiska. Proces wnikliwych konsultacji 
dotycz cych Planu zosta  podj ty przez Departament 
Finansów, w czaj c w nie mi dzy innymi partnerów spo-
ecznych. Szczególna uwaga w Planie zostanie po wi co-

na priorytetom w: inwestycjach w publiczn  i spo eczn
infrastruktur , w badania i rozwój, w transporcie, teleko-
munikacji, energetyce, sektorze produkcyjnym, us ugach
ochrony rodowiska, mieszkalnictwie, edukacji, ochronie 
zdrowia, opiece nad dzie mi, inwestycjach w zasoby 
ludzkie, w edukacj  i szkolenia. W planie b d  brane pod 
uwag  wysokiej jako ci struktury i ramy okre lane przez 
Umow  i odnosz ce si  do w a ciwych obszarów. 

Zasady b d ce pod o em Narodowego Planu Rozwoju

Inwestycje w publiczn  i spo eczn  infrastruktur
w ramach strategicznego i d ugoterminowego planu b -
d  kszta towane przez nast puj ce zasady:
• Dzia anie w zrównowa onych ramach gospodarczych 

i bud etowych;

Doświadczenia zagraniczne DokumentyDokumenty



80  Dialog  Grudzień  2006

• Rozmieszczenie zasobów inwestycyjnych na tych 
poziomach programów i projektów, które najlepiej 
promuj  konkurencyjno  i zrównowa ony rozwój 
gospodarczy;

• Programy inwestycyjne wspieraj ce strategi  centrów 
regionalnych, zamieszczon  w NSS, i w ten sposób 
promuj ce zrównowa ony rozwój regionalny;

• Optymalizacja gospodarczej wspó pracy Pó noc–Po-
udnie i ca ej wyspy;

• Kontynuacja pracy nad deficytami w fizycznej i spo-
ecznej infrastrukturze, szczególnie w sektorach 

transportowym, nieczysto ci, energetyce i komunika-
cji. Tak e mieszkalnictwo, opieka zdrowotna, opieka 
nad lud mi starszymi, dzie mi i niepe nosprawnymi
(w zakresie dost pu) s  obszarami, którym zostanie 
po wi cona szczególna uwaga;

• Edukacja b dzie traktowana priorytetowo, ze szcze-
gólnym podkre leniem budowy gospodarki opartej 
na wiedzy;

• Zawarte w Narodowym Planie Rozwoju b d  inwe-
stycje w kapita  ludzki, z koncentracj  na podwy sza-
niu umiej tno ci nisko wykszta conych, analfabetów, 
uczeniu si  w ci gu ca ego ycia, ze szczególn
uwag  na ponownym szkoleniu osób z najmniejszymi 
osi gni ciami edukacyjnymi;

• Zapewnienie najwy szej warto ci za kwoty inwesto-
wane w projekty infrastrukturalne oraz zapewnienie, 
e priorytetem dla inicjatyw i inwestycji jest likwida-

cja deficytów w infrastrukturze;
• Najwy sze starania w ocenie i zarz dzaniu projekta-

mi i programami kapita owymi dla zapewnienia naj-
lepszych osi gni  za wydatkowane kwoty, wyzna-
czania w a ciwych celów i ko czenia przedsi wzi
na czas.

Sekcja 10

Partnerstwo sfery publicznej z prywatn

W zwi zku z bie c  Umow  i wizj  wyra on
w strategii NESC: Ludzie, Produktywno  i Cel, w a-
dze publiczne zamierzaj  przyj  opcj  partnerstwa 
sfer publicznej i prywatnej w nawi zaniu do Narodowego 
Planu Partnerstwa Publicznego i Prywatnego, który zosta
przyj ty w ramach partnerskiego procesu w 2001 roku 
i w odniesieniu do odpowiednich wskaza , zawartych 
w kryteriach dzia ania sektora publicznego i uzyskanych 
w konsultacjach z udzia owcami firm. 

Rz d jest do dyspozycji zwi zków zawodowych, 
je li chodzi o zapewnienie przedstawicielom zwi zków
reprezentacji w Radzie Nadzorczej Agencji Finansowej 
Rozwoju Narodowego. Rz d zdaje sobie te  spraw

z kompleksu spraw, jakie wynikaj  z prób rozwija-
nia Partnerstwa Publicznego i Prywatnego. W wietle
powy szego zostan  przeznaczone rodki z funduszy 
struktur partnerskich, aby cz ciowo sfinansowa  odpo-
wiednie szkolenia dla zwi zków zawodowych i poprzez 
to zapozna  je z procesem Partnerstwa Publicznego 
i Prywatnego i odno nymi procedurami. 

Strategie sektorowe

W odniesieniu do ca ego kraju i gdzie tylko b dzie
to mo liwe, rz d b dzie pracowa  nad formu owaniem
i wdro eniem strategii sektorowych.

Sekcja 11

Transport 21 (2006–2015)

Transport 21 jest rz dowym planem inwestycji ka-
pita owych w transport w okresie 2006–2015. Tran-
sport 21 obejmuje inwestycje przekraczaj ce 34 miliardy 
euro i zawiera dwie kluczowe strategie: strategi  doty-
cz c  obszaru Wielkiego Dublina i strategi  narodow .

Strategia Dubli ska ma na celu takie przekszta cenie
systemu transportowego na obszarze Wielkiego Dublina, 
by zaspokaja  efektywnie istniej ce potrzeby, jak te  te, 
które powstan  podczas przysz ego wzrostu populacji 
i gospodarki. Szczególny akcent zostanie po o ony na 
rozwój szerokiej, nowoczesnej i zintegrowanej sieci 
transportu publicznego. W tym celu planuje si  rozwój 
szynowego transportu publicznego i znacz cy wzrost 
zasi gu autobusowego oraz liczby wysokiej jako ci ,,ko-
rytarzy’’ autobusowych. Zostan  powo ane nowe w adze
transportu w Dublinie, które b d  zarz dza  wdro eniem
tej zasadniczej strategii. Kongres i inne zainteresowane 
strony b d  zapraszane do konsultacji podczas przygoto-
wywania projektu regulacji prawnych. G ówne elementy 
Strategii Dubli skiej zawieraj :
• Rozwój metra pó nocnego (od St. Stephen’s Green do 

Swords) do roku 2012;
• Wdro enie kolejnej fazy dla metra zachodniego 

(Tallaght – Clondalkin – Blanchardstown – Ballymun) 
do 2014 roku;

• Wprowadzenie nowej linii Luas do Lucan do 
2013 roku;

• Stopniowy rozwój linii Luas od St. Stephen’s Green 
do Liffey Junction do 2012 roku;

• Rozszerzenie istniej cej sieci Luas do Cherrywood, 
Bray, Docklands i Citywest;

• Zako czenie modernizacji linii kolejowej Kildare do 
2010 roku;

• Stopniowy rozwój po czenia kolejowego z Navan do 
2015 roku;
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• Budowa nowej stacji kolejowej w Docklands i wdro-
enie projektu sygnalizacji kolejowej w centrum 

miejskim do 2009 roku;
• Budowa po cze  szynowych i towarzysz cych im 

po cze  elektrycznych;
• 60-procentowy wzrost zasi gu autobusowego w okre-

sie dzia ania programu;
• Podwojenie d ugo ci sieci autobusowej do 2009 roku;
• Stopniowa modernizacja M50 (autostrada) do 2010 

roku.
Strategia narodowa obejmuje rozwój wysokiej 

jako ci dróg krajowych i sieci transportu publicznego, 
zapewnienie ulepszonych us ug regionalnego i lokalne-
go transportu publicznego oraz inwestowanie znacznego 
kapita u w lotniska regionalne.

Program dróg krajowych b dzie zawiera :
• Zako czenie budowy autostrad cz cych Dublin 

z Belfastem, Cork, Galway, Limerick i Waterford do 
2010 roku;

• Stopniowy rozwój Atlantic Road Corridor (Atlan-
tyckiego Korytarza Drogowego) do 2015 roku;

• Powa n  modernizacj  pozosta ych dróg sieci g ów-
nych dróg krajowych i inwestycje w drogi drugiej 
klasy w trakcie trwania programu.
G ówne aspekty narodowych inwestycji w transport 

publiczny to:
• Stopniowa modernizacja us ug kolejowych Intercity 

do 2009 roku;
• Stopniowe ponowne otwieranie Western Rail 

Corridor (Zachodniego Korytarza Kolejowego) do 
2014 roku;

• Nowe i zmodernizowane us ugi kolei dojazdowych 
w Cork i Galway do 2008 roku;

• Udoskonalone us ugi autobusowe i drogowy priorytet 
dla autobusów, oraz us ugi parkuj i jed  (park and 

ride) w czterech prowincjonalnych miastach; 
• Usprawnione regionalne i lokalne us ugi autobusowe.

Transport 21 zawiera finansowe rezerwy dla zapew-
nienia, e system transportowy jest dost pny dla osób 
z fizyczn , zmys ow  lub poznawcz  niepe nosprawno-
ci . Ma to by  osi gni te w dwojaki sposób. Dost pno

zostanie zaprojektowana i wbudowana w dwa projekty. 
Znaczne fundusze zostan  przeznaczone na moderniza-
cj  istniej cej infrastruktury. Szczegó y programu wdro-
enia dost pno ci b d  podane w sektorowym planie 

Departamentu Transportu, który jest cz ci  Planu dla 
Niepe nosprawnych 2005.

Inicjatywa Transportu Terenów Wiejskich (RTI)

W 2005 roku rz d zadecydowa , e RTI ruszy od 
2007 roku. Fundusze na rzecz A5m s  ju  w 2006 roku 

przekazane. Dodatkowo, jak zosta o wskazane podczas 
rozpocz cia Transportu 21, gotówkowe fundusze dla 
RTI zostan  podwojone do roku 2007. Nast pnie fun-
dusze na us ugi transportu wiejskiego b d  stale ros y, 
a  do poziomu czterokrotnej kwoty za rok 2005. Sektor 
wspólnotowy i wolontariat mog  mie  znacz cy wk ad
i wa n  rol  do odegrania w odniesieniu do lokalnych 
i regionalnych us ug transportowych. Ten sektor by  te
mocno zaanga owany w rozwój programu RTI. 

Forum Partnerstwa Transportu Publicznego

Forum Partnerstwa Transportu Publicznego b dzie
nadal dostarcza  propozycje do konsultacji z partnera-
mi spo ecznymi na tematy dotycz ce spraw transportu 
publicznego.

Sekcja 12

Bezpiecze stwo na drogach

Rz d zobowi zuje si  do pilnego zg oszenia pro-
jektu ustawy o ruchu drogowym. Pierwszoplanowym 
celem Ustawy jest zapewnienie podstawy dla szeregu 
szczegó owych rozwi za  wymienianych w Strategii 
Bezpiecze stwa Drogowego na lata 2004–2006. Od-
wrócenie negatywnego trendu w liczbie miertelnych
ofiar wypadków drogowych i osi gni cie za o onego
poziomu egzekwowania przepisów jest szczególnie 
uzale nione od uchwalenia prawa, zw aszcza w odnie-
sieniu do obowi zkowych testów na obecno  alkoholu 
dokonywanych przy drodze, i prywatyzacj  radarów 
mierz cych pr dko .

Obecne priorytety to:
• Wniesienie pod obrady Uchwa y o Ruchu Drogo-

wym 2006;
• Powi kszenie korpusu policji drogowej w ci gu 

nast pnych trzech lat. Do ko ca 2006 roku ponad 
800 oficerów b dzie s u y  w korpusie. Planowany 
próg zatrudnienia 1 200 oficerów ma zosta  zrealizo-
wany do ko ca 2008 roku. Jest to liczba zaakcepto-
wana przez wszystkie strony;

• Wprowadzenie obowi zkowych testów na obecno
alkoholu, by odstrasza  od prowadzenia po spo yciu
alkoholu;

• Prywatyzacja radarów mierz cych pr dko , by 
wzmocni  kontrol ;

• Przygotowanie nowej Strategii Bezpiecze stwa na 
Drodze.

Cele d ugookresowe:

• Zredukowa  i utrzyma  zmniejszanie liczby mier-
telnych wypadków drogowych zgodnie z Narodow
Strategi  Bezpiecze stwa Drogowego;
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• Zwi kszone, sta e i widoczne egzekwowanie prze-
pisów;

• Zmiany w postawach i zachowaniu w odniesieniu do 
prowadzenia z nadmiern  pr dko ci  i po spo yciu
alkoholu, spowodowane przez zwi kszon  egzekucj
przepisów i zwi kszone ryzyko bycia z apanym;

• Wi ksza rola Rzeczoznawców Bezpiecze stwa Dro-
gowego, nowej agencji odpowiedzialnej za szeroki 
zakres funkcji, które dotycz  bezpiecze stwa drogo-
wego. Agencja b dzie mia a umocowanie prawne 
i finansowe, by koordynowa  i rozwija  porz dek
spraw bezpiecze stwa drogowego poprzez przygo-
towywanie programów bezpiecze stwa drogowego, 
takich jak: kontrola kierowców i pojazdów, badania 
bezpiecze stwa drogowego i zbieranie danych, eduka-
cja kierowców, promocja i u wiadamianie w sprawach 
bezpiecze stwa drogowego. 

Sekcja 13

Podstawy Polityki Mieszkaniowej 

– Budowanie Trwa ych Wspólnot

Wi ksze ramy czasowe, obecnej, 10-letniej Umowy, 
pozwalaj  na rozwini cie dróg, którymi mia oby pod -
a  i zmienia  si  irlandzkie mieszkalnictwo; chodzi nie 

tylko o poprawienie trafno ci us ug, ale te  ich jako .
W tym kontek cie, g ównym zadaniem mieszkalnictwa 
staje si  zapewnienie ka dej rodzinie dost pnego i b d -
cego w granicach mo liwo ci finansowych mieszkania 
o dobrej jako ci, odpowiedniego do ich potrzeb, w do-
brym otoczeniu, i na ile to mo liwe, z wyborem rodzaju 
w asno ci.

Rz d i partnerzy spo eczni podpisuj  si  pod wa -
nymi zasadami wymienionymi w Podstawach Polityki 
Mieszkaniowej – Budowanie Trwa ych Wspólnot, któ-
re tworz  wizj  trwa ych i zintegrowanych wspólnot 
wartych budowania. Brane s  równie  pod uwag  inne 
czynniki z obszaru zrównowa onego rozwoju regio-
nalnego i wiejskiego, planowania fizycznej i socjalnej 
infrastruktury, ochrony rodowiska, rozwoju kapita u
socjalnego. Strony tej Umowy b d  zgodnie pracowa
nad wdro eniem tej wizji w okresie trwania Umowy. 
Szczegó owe stanowienia tej polityki zostan  wydane 
w 2006 roku i b d  one odzwierciedla y wymienione 
zasady i ca o  stanowionej Umowy. Dzia aj c w ramach 
Forum Mieszkalnictwa, rz d i partnerzy spo eczni b d
koncentrowa  si  na pi ciu g ównych obszarach w celu 
osi gni cia warunków tworzenia trwa ych wspólnot:
• Kontynuacja poprawiania jako ci domów i ich oto-

czenia, w tym poprawienie jako ci informacji doty-
cz cych mieszkalnictwa;

• Prowadzenie us ug dostosowanych do specjalnych 
potrzeb, odpowiadaj c w ten sposób na szerokie 
spektrum mieszkaniowych potrzeb;

• Rozwijanie wspó pracy mi dzyagencyjnej, w przy-
padku opieki specjalnej;

• Utrzymywanie obecnej tendencji w budowie miesz-
ka  po dost pnych cenach, w czanie planów wspar-
cia pa stwowego i innych w a ciwych innowacji, 
jak np. rodków wspieraj cych kupuj cych pierwsze 
mieszkanie;

• Rozwój programu reform mieszkalnictwa spo ecz-
nego sformu owanego w Podstawach Polityki Miesz-
kaniowej.
Metoda niniejszym przyj ta zmierza do traktowa-

nia jednakowo mieszka  w pe ni dostarczonych przez 
pa stwo, jak tych uzyskanych inn  drog . Wszystkie 
strony powinny rozwija  t  zasad , która nie tworzy 
ró nicy pomi dzy typami mieszka  czy formami najmu 
lub w asno ci. Istotnym czynnikiem okre laj cym rodzaj 
wsparcia lub interwencji w sprawie mieszka  b dzie
wymóg ustalenia skali i natury potrzeb, w tym lokalnych 
ró nic. Powinny by  wzi te pod uwag  warunki ycia
jednostek i rodzin oraz pozycja osoby w cyklu ycio-
wym. W pojmowanym tu traktowaniu spraw mieszkal-
nictwa powinno si  równie  zach ca  do dokonywania 
indywidualnych wyborów, osobistej autonomii, a tak-
e kszta towania poczucia wspólnoty dla wszystkich, 

w ka dej fazie cyklu yciowego. By zbli y  si  do tych 
celów i zapewni  wszystkim ludziom ycie wewn trz
wspólnoty, ale z maksymaln  niezale no ci , zostan
opracowane nowe sposoby oceny, które stworz  baz
dla rozwoju strategii i us ug.

Strony znaj  pogl d wyra ony w raporcie NESC 
dotycz cy mieszkalnictwa, mówi cy o potrzebie budo-
wy dodatkowych 73 000 mieszka  socjalnych w latach 
2004–2012. Strony uznaj , e liczba ta jest w sta ej
relacji do aktualnych potrzeb odczytywanych w trak-
cie realizacji tej Umowy. Podj cie si  wykonania tego 
zadania b dzie uzale nione od oceny potrzeb, utworze-
nia mapy tych potrzeb, ewolucji ró nych programów 
mieszkalnictwa i tego co z nich powstanie, oraz dost p-
no ci rodków.

W trakcie pierwszej fazy realizacji Umowy, kluczo-
wymi obszarami dzia ania b d : nowe sposoby oceny 
potrzeb i powi kszenie liczby budowanych mieszka
socjalnych i na dost pnych warunkach. Rz d jest zobo-
wi zany do rozszerzenia opcji tanich i socjalnych miesz-
ka  w ci gu nadchodz cych lat, i poprzez zwi kszo-
ne inwestycje, do 2008 roku zaspokoi potrzeby oko o
50 000 rodzin, w ramach istniej cych opcji socjalnych 
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i tanich mieszka . Pó niej najemcy b d  mogli skorzy-
sta  z Programu Wynajmu Mieszka .

Rz d deklaruje podj cie dodatkowych inwestycji 
w okresie 2007–2009, które powi ksz  grup  opcji doty-
cz cych mieszkalnictwa dla rodzin, których nie sta  na 
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych z w asnych rod-
ków. Program ten b dzie sk ada  si  z: 
• Oddania do wynajmu/zakupu dodatkowych 4 000 

nowych mieszka  w okresie od 2007 do 2009 dla tych 
rodzin. (realizowane przez kombinacj rodków: w adze
lokalne – 2 000 mieszka , spo eczne i w spó dzielczo ci
– 1 000, d ugoterminowe kontrakty Programu Wynajmu 
Mieszka  w odniesieniu do nowych mieszka  – 1 000). 
To podwy szy liczb  oddanych/zakupionych nowych 
mieszka  w tym okresie do 27 000.

• Dodatkowo, w dalszej kolejno ci rodziny b d  mog y
skorzysta  z pe nego wdro enia Programu Wynaj-
mu Mieszka , zwi zanych z zawieraniem kontraktów 
z w a cicielami nieruchomo ci, w celu przekszta cenia
formy pomocy z dotychczasowej dop aty do czynszu;

• Realizacji przez w adze lokalne programów zakwate-
rowania osób zmieniaj cych miejsce zamieszkania.
W dodatku do obecnych przedsi wzi  tworz cych

tanie mieszkania, które zapewni  oko o 17 000 miesz-
ka  w okresie od 2007 do 2009 roku poprzez bardziej 
usprawnione metody, aktualnie rozwijane, Partnerstwo 
Dost pnych Domów podejmuje inicjatywy, by zwi k-
szy  liczb  budowanych tanich mieszka  w obr bie
Wielkiego Dublina. Rola Partnerstw w pozyskiwaniu 
dodatkowych terenów pod zabudow  jest tutaj kluczo-
wym narz dziem. Partnerstwo, maj c do wiadczenie
w selekcji odpowiednich miejsc w procesie od pierwszej 
propozycji  poprzez analiz  planów, jest w stanie uzy-
ska  znacznie przyst pniejsz  cen . Inne mo liwe inno-
wacje, które przyczyni  si  do budowy tanich mieszka ,
b d  poszukiwane i sprawdzane w pierwszej fazie reali-
zacji Umowy. W trakcie trwania tej fazy Umowy akcent 
zostanie po o ony na innowacje i wspólne poszukiwanie 
przez Partnerów Spo ecznych, sposobów przyspieszenia 
dostarczania mieszka , w czaj c opcje tanich wynaj-
mów i dzielonych udzia ów. 

Partnerstwo Tanich Domów, koncentruj c swoje 
dzia anie na budowie tanich mieszka  w rejonie 
Wielkiego Dublina, gdzie problemy z dost pno ci  cen 
mieszka  s  najdotkliwsze, b dzie jednocze nie wspie-
ra o swoim do wiadczeniem ogólnokrajowe kampanie 
informacyjne dotycz ce taniego budownictwa, tworzy o
wspólne podej cie w adz lokalnych do cz ci V Ustawy 
o Planowaniu i Rozwoju 2000–2004 i systemów zasto-
sowania programów tanich mieszka .

W okresie 2007–2009 maj  zosta  zbudowane 62 000 
mieszka , jako rezultat rozmaitych przedsi wzi  socjal-
nych i programów budowy tanich mieszka . Wieloletnie 
programy dzia ania przyj te na poziomie w adz lokal-
nych, wspierane przez strategie aktywnego zarz dza-
nia gruntami, og oszone przez rz d w zesz ym roku, s
g ównymi instrumentami, które pomog  w realizacji 
tego ambitnego planu. Te czynniki b d  wsparte przez 
poni sze przedsi wzi cia:
• Aktywne anga owanie sektora mieszka  spo ecznych

i kooperatywy, by zwi kszy  ich rol  w zaspoka-
janiu potrzeb mieszkaniowych poprzez racjonali-
zacj  dzia a  administracyjnych oraz zwi zanych
z wydawaniem pozwole  ju  we wczesnej fazie obo-
wi zywania Umowy. Te kroki maj  pozwoli  na jak 
najszybsze zatwierdzanie dobrych projektów, popra-
wianie rozwi za  finansuj cych i osi gni cie lepsze-
go zarz dzania tym sektorem jak i jego rozszerzenie 
poprzez dzia anie Programu Wynajmu Mieszka ;

• By dalej wspiera  sektor mieszka  spo ecznych
i kooperatywy, rz d w ramach tej Umowy, doprowa-
dzi do wniesienia przez w adze lokalne dodatkowych 
gruntów lub mieszka  w celu zaspokojenia okre -
lonych potrzeb mieszkaniowych. Oczekuje si , e
miejsca lub mieszkania, daj ce w sumie oko o 3 000 
mieszka , zostan  okre lone i oddane do zagospoda-
rowania w okresie 2007–2009;

• Krajowa Agencja Budownictwa, maj ca du e do -
wiadczenie w dziedzinie odnawiania i prac napraw-
czych, w trybie pilnym powo a jednostk  wspiera-
j c  w adze lokalne w opracowywaniu programów 
odnawiania i remontów, które wpisz  si  w program 
zapewniania mieszka  socjalnych o mo liwie najlep-
szym standardzie;

• Regulacje minimalnych standardów dla sektora 
prywatnego najmu, zostan  zaktualizowane przez 
Departament rodowiska, Dziedzictwa i Lokalnego 
Zarz dzania i b d  skutecznie egzekwowane przez 
lokalne w adze.
Forum Mieszkalnictwa b dzie odgrywa o wa n

rol  poprzez dodawanie w asnych idei do polityki 
rozwoju i ocenianie wyników osi ganych w trakcie 
trwania Umowy. Forum b dzie zajmowa  si  sprawami 
mieszkalnictwa na terenach miejskich i wiejskich. Po 
zamkni ciu pierwszej fazy obecnej 10-letniej Umowy, 
tj. w roku 2008 zostanie dokonany przegl d osi gni .
To oraz stan rozwoju rynku i mo liwo ci pozwoli nada
form  nast pnym seriom wieloletnich planów dzia ania
w sprawie mieszkalnictwa. Na wielu obszarach osi gane
wyniki dla poszczególnych osób b d  mocno uzale -
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nione od wewn trznych powi za  pomi dzy us ugami,
tak jak zosta o to opisane w rozdziale 3 po wi conym
kluczowym fazom cyklu yciowego.

Sekcja 14

Budownictwo

Rz d zauwa a kluczowy wk ad budownictwa w roz-
wój ca ej gospodarki i swoist  rol  w tworzeniu pry-
watnej i publicznej infrastruktury. Ten dzia  gospodarki 
zatrudnia 250 000 ludzi w trzech g ównych bran ach:
mieszkalnictwo, zarz dzanie kontraktami budowlanymi, 
in ynieria cywilna. 

Sprawne i skuteczne dzia anie ka dej z bran  jest 
wa ne dla rozwoju gospodarki i spo ecze stwa. Nowe 
kontrakty budowlane rz du zawieraj  warunek mówi cy
o realizacji kontraktu po ustalonej sta ej cenie, przeno-
sz c ryzyka na wykonawców kontraktu. 

Rz d zobowi zuje si  do aktywnego dzia ania, wraz 
z sektorem, w celu realizacji narodowych priorytetów. 
Forum Budownictwa b dzie nadal pracowa  nad kon-
cepcjami do konsultacji, w odniesieniu do spraw zwi -
zanych z t  dziedzin .

Sekcja 15

Polityka energetyczna

Dla wspó czesnej nowoczesnej gospodarki koniecz-
ne jest posiadanie bezpiecznych, godnych zaufania 
i o odpowiedniej cenie róde  energii. Dzia ania i decy-
zje d ugoterminowe odno nie tego sektora musz  rów-
nie  bra  pod uwag  perspektyw  zachowania i ochrony 
naturalnego rodowiska, zapewniaj c warunki do ycia
dla przysz ych generacji. 

Polityka energetyczna ma spe ni  trzy podstawowe 
warunki:
• Bezpiecze stwo dostaw energii;
• Ochron rodowiska;
• Ekonomiczn  konkurencyjno .

W zwi zku z powy szym rz d opublikuje Zielony 
Dokument Energetyczny dla rozwa enia opcji energe-
tycznych na przysz o . W dokumencie zostan  wymie-
nione wyzwania, jakie staj  przed energetyk , jak rów-
nie  strategie, które w odpowiedzi na wyzwania zosta y
podj te lub s  proponowane. Rz d wierzy, e dokument 
wyja ni i upewni sektor co do narodowej strategii 
w dziedzinie energetyki w okresie do 2020 roku.

W sytuacji gdy Irlandia stanowi rynek energetyczny 
o niewielkim rozmiarze, szczególnie nara ony na utrzy-
muj ce si  wysokie ceny ropy i gazu, oraz ryzyko prze-
rwania dostaw, zauwa aj c równie , jak wysokie ceny 
energii staj  si  rosn cym problemem dla firm i indywidu-

alnych konsumentów, priorytetami polityki energetycznej 
stan  si : stworzenie podstawowej infrastruktury energe-
tycznej, zwi kszanie udzia u odnawialnej energii, post p
w zmianach strukturalnych w sektorze energetycznym 
i regulacjach, które pobudz  konkurencj  w gospodarce 
ca ej wyspy, zmniejsz  koszty i dostarcz  wy sz  war-
to  za t  sam  cen  przedsi biorcom i konsumentom, 
ustalenie terminarzu wdra ania projektu jednego dla ca ej
wyspy rynku energetycznego (Single Electricity Market), 
wsparcie znacz cego rozszerzenia RTDI (Badania, Roz-
wój Technologiczny, Innowacje); dzia ania w celu popra-
wienia efektywno ci energetycznej, po dany poziom 
zarz dzania we wszystkich sektorach i dzia anie w celu 
eliminacji ubóstwa, które powoduje brak ciep a lub ener-
gii w gospodarstwach domowych.

Rz d yczy sobie, by wszcz ty zosta  proces efektyw-
nych konsultacji, w czaj cych wszystkich udzia owców, 
w sprawie wyzwa  wskazanych w Zielonym Dokumencie 
i zaproponowanych tam rozwi za , przed ko cem roku 
2006, gdy zostanie zako czony Bia y Dokument.

G ówne zadania do wykonania w trakcie pierwszej 
fazy Umowy i pó niej w okresie do 10 lat, obejmuj :
• Publikacj  Zielonego Dokumentu nt. Narodowej Po-

lityki Energetycznej (po owa 2006);
• Publikacj  Bia ego Dokumentu nt. Narodowej 

Polityki Energetycznej (koniec 2006);
• Rozpocz cie Narodowej Kampanii Upowszechnienia 

Wiedzy nt. Efektywnego Wykorzystania Energii 
(wrzesie  2006);

• Ustanowienie Rady Badania Energetyki (po owa 2006);
• Kontynuacje i rozszerzenie wsparcia dla odnawial-

nych róde  energii, w tym wdro enie strategii od-
nawialnej energii i Narodowej Strategii Bioenergii 
i biopaliw (2006);

• Doko czenie projektu Po czenia Sieci Gazowych 
Pó nocy z Po udniem (2006);

• Doko czenie po cze  sieci elektrycznych Pó noc/
Po udnie i Wschód/Zachód (najpó niej 2012);

• Stopniowe wdra anie Podstaw Rynku Energetycznego 
Ca ej Wyspy (2006–2012).
W odniesieniu do biopaliw, zaplanowane w bud e-

cie 2006 zwolnienia z akcyzy o warto ci 205 milionów 
euro, pozwol  osi gn  do 2008 roku docelowy poziom 
UE – 2%. Rz d i partnerzy spo eczni dostrzegaj  poten-
cja  dalszego rozwoju tej dziedziny i mo liwo  osi gni cia
nawet bardziej wyzywaj cych celów w odniesieniu do bio-
energii i biopaliw w wietle rozwoju tej dziedziny w UE. 

Rz d zastosuje szereg skoordynowanych rozwi -
za  dla zapewnienia spójnej polityki w odniesieniu do 
wszystkich elementów a cucha bioenergii (tj. produk-
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cji, przetworzenia i konsumpcji), by zoptymalizowa
mo liwe do uzyskania korzy ci w sektorach: rolniczym, 
przedsi biorczo ci, transporcie, sektorach energetycz-
nych, w czaj c odpowiednie forum anga uj ce partne-
rów spo ecznych.

Sekcja 16

Telekomunikacja

Sektor komunikacji ma fundamentalne znaczenie 
dla gospodarki i jest wa nym czynnikiem determinu-
j cym d ugoterminow  konkurencyjno  narodowej 
gospodarki, poprzez wp yw na produkcyjno , inno-
wacyjno , zrównowa ony wzrost regionalny, ini-
cjowanie nowego rozwoju regionalnego, inicjowanie 
procesów nowego biznesu, nowe us ugi i zastosowanie. 
W Irlandii us ugi telekomunikacyjne s wiadczone
przez prywatnych operatorów na zliberalizowanym, 
uregulowanym rynku, zgodnie z konstrukcj  rynków 
telekomunikacyjnych UE. 

Podstawowym celem rz du jest organizacja ywotne-
go, konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego, który 
stwarza podstawy do wiadczenia zró nicowanych us ug
telekomunikacyjnych, o najwy szej jako ci, firmom lub 
ko cowym u ytkownikom poprzez wielu dostawców 
oferuj cych rozmaite platformy technologiczne, jak: sta e

cze, telefonie komórkowe, bezprzewodowe, satelitarne, 
które s  porównywalne do us ug w innych podobnych 
krajach. To zadanie b dzie podlega  rozwojowi w zwi z-
ku z ostatnimi zobowi zaniami UE, by zwi ksza  dost p-
no  szerokopasmowej komunikacji w miejscach o s abo
rozwini tych us ugach, maj c na celu osi gni cie dost pu
co najmniej 90% populacji UE w 2010 roku.

Aby osi gn  ten podstawowy cel w trakcie trwa-
nia tej Umowy, rz d opracuje podstawy prawne rynku 
telekomunikacyjnego, które zapewni  konkurencyjno ,
innowacyjno  i mo liwo  wyboru w ród oferowanych 
us ug, stworzenie rodowiska, które dopuszcza nowych 
uczestników i umo liwia operatorom trwa e i d ugo-
falowe inwestowanie w infrastruktur . Rz d, poprzez 
konkretnie zaplanowane dzia ania, zajmie si  równie
tymi niedoci gni ciami rynku, w tym brakami w infra-
strukturze, które mog  mie  negatywny wp yw na zreali-
zowanie podstawowego zadania. 

Priorytetem dla rz du w ramach ogólnego zadania 
organizacji rynku b dzie podniesienie poziomu us ug
szerokopasmowej telekomunikacji, które to us ugi 
reprezentuj  zmian  jako ciow  w sferze po cze
zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla biznesu. 
Szczegó owe zamierzenia do realizacji w krótkim termi-
nie, wspieraj ce realizacj  celu to:

• Monitorowanie wdra ania pe nego udost pnienia 
infrastruktury telekomunikacyjnej wielu operatorom 
(local loop unbundling), aby stymulowa  konkurencj ,
wprowadza  mo liwo  wyboru i zapewnia  innowa-
cyjno  w us ugach szerokopasmowych na rynku;

• Doko czenie programu Sie  Aglomeracji dla wspie-
rania wiadczenia regionalnych us ug przez grupy 
operatorów;

• Kontynuowanie bada  technicznych maj cych 
zaspokoi  potrzeby osób mieszkaj cych na terenach 
ubogich w us ugi telekomunikacyjne i na odleg ych
terenach wiejskich.
Oczekuje si , e równie  w d u szym czasie b d

utrzymane, znaczne obecnie, poziomy inwestycji sektora 
prywatnego na rynku telekomunikacyjnym. 

Sekcja 17

Edukacja i szkolenia

Zintegrowane Wytyczne Unii Europejskiej dotycz ce
Wzrostu (gospodarczego) i Pracy na lata 2005–2008 
przewiduj  wzrost inwestycji w kapita  ludzki poprzez 
wy sze wykszta cenie i umiej tno ci. Wytyczne wska-
zuj  równie , e systemy edukacyjne i szkoleniowe 
powinny by  dostosowywane do wymaga  kompeten-
cyjnych oraz wspiera  standardy jako ciowe w edu-
kacji i szkoleniach i promowa  elastyczne podej cie.
Narodowy Program Reform okre la priorytety maj ce
zapewni  zintegrowane dzia anie, zmierzaj ce do zaspo-
kojenia potrzeb doskonalenia umiej tno ci w ramach 
sektora edukacyjnego i szkoleniowego, zniesienia barier 
w dost pie i kontynuacji, spraw  uczenia przez okres 
ca ego ycia, oraz po czonych spraw bardzo niskiego 
wykszta cenia i analfabetyzmu. 

W tym kontek cie planuje si  uzyskanie wysokiego 
poziomu osi gni  w trakcie trwania Umowy w nast -
puj cych sprawach:
• Podwy szenie dost pu do wczesnej edukacji dla grup 

spo ecznych b d cych w niekorzystnej sytuacji oraz 
dla osób o specjalnych wymaganiach;

• Istotne zmniejszenie analfabetyzmu w ród dzieci, 
szczególnie poprzez szko y dla pokrzywdzonych 
grup spo ecznych i w ród doros ych;

• Zach cenie dzieci, by aktywnie uczestniczy y w pro-
cesie w asnego kszta cenia i bra y udzia  w kszta -
ceniu grupowym;

• Wzmocnienie wymiarów technicznych i g osowych
w programach nauczania, ugruntowanie podstawo-
wych umiej tno ci, jak umiej tno  uczenia si  oraz 
znajomo ci technologii informatycznych i komunika-
cyjnych, umiej tno ci uporz dkowanego my lenia;
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zró nicowanie i nasilenie uczenia j zyków obcych, 
modernizacja technologii; zwi kszenie liczby osób 
zajmuj cych si  naukami cis ymi na poziomie 
zaawansowanym;

• Wprowadzenie programu ustawicznego kszta cenia
poprzez poprawienie dost pu do szkole , rozwijanie 
nowych umiej tno ci, propagowanie wysokich kwa-
lifikacji i zd ania do ich uzyskania;

• Danie mo liwo ci uczenia si  doros ym z grup spo-
ecznych o s abym dost pie do edukacji.

Na zobowi zania do realizacji w krótkim terminie pod-
czas pierwszej fazy Umowy sk adaj  si :

• Rozwini cie dzia a  integruj cych w edukacji, w ra-
mach inicjatywy DEIS;

• Dalsze rozwijanie rodków zwalczaj cych wczesne 
porzucanie szko y, podnosz ce stopie  uczestnictwa, 
edukacyjne osi gni cia na pierwszym i drugim stop-
niu szkolnictwa;

• Wi kszy zakres us ug dla osób ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi;

• Lepsze przystosowanie szkó  pierwszego i drugiego 
stopnia dla osób migruj cych;

• Dalsze zapewnianie mo liwo ci podj cia drugiej 
szansy edukacyjnej przez grupy zagro one;

• Rozwijanie Narodowej Strategii Umiej tno ci, która 
stworzy map  potrzeb kompetencyjnych w gospodar-
ce do 2020 roku, ze szczególnym uwzgl dnieniem
kwalifikacji do siódmego poziomu Narodowego 
Planu Kwalifikacji (poziom powszechny);

• Wzmocnienie i rozwój róde  danych i informacji;
• Wszystkie dzieci b d  mia y mo liwo  poznania 

podstaw technologii informatycznych i komunika-
cyjnych na poziomie drugim; dzieci b d  mocno 
zach cane do uko czenia drugiego poziomu;

• Zwi kszona koncentracja na integracji us ug i part-
nerstwa w pracach na poziomie lokalnym, regional-
nym i krajowym;

• Zaj cie si  problemem ci g ego obni ania si  liczby 
osób studiuj cych nauki cis e i in ynieryjne, by wyj
naprzeciw zapotrzebowaniom nowoczesnej gospodarki;

• Obni aj cy si  poziom umiej tno ci matematycznych 
jest problemem dla ekonomii wiedzy.
Zadania edukacyjne pojawiaj ce si  w kontek cie

poszczególnych faz etapów ycia, s  przedstawione 
w rozdziale 3.

Sekcja 18

Ochrona rodowiska

Nadrz dnym priorytetem jest zestawienie pogl dów
dotycz cych ochrony rodowiska, sformu owanie ich 

w postaci zintegrowanej polityki oraz skuteczne wy-
egzekwowanie.

Kontekst

Sprawa ochrony naszego rodowiska zyska a naj-
wy sz  wag  i znaczenie dla wszystkich partnerów 
spo ecznych. Wa no  ta wyp ywa z dwóch powodów: 
wewn trznej warto ci nieska onego naturalnego rodo-
wiska i po czonej z ni  warto ci ekonomicznej, szcze-
gólnie w rolnictwie, turystyce i przemy le bazuj cym na 
surowcach naturalnych. Znakomita jako rodowiska
w Irlandii jest narodowym skarbem, wymagaj cym 
d ugookresowej strategii. Potrzebna jest ci g a edukacja 
szerokich warstw spo ecznych co do jako ci i warto ci
naszego rodowiska i zwi zanej z tym potrzeby chronie-
nia i poprawiania go. 

NESC wyprowadza wniosek, e tak jak inne kraje, 
dostrzegamy znacz c  ewolucj  narz dzi s u cych
ochronie rodowiska. Teraz sk adaj  si  na nie publicz-
ne wydatki (kapita owe i bie ce), legislacja i egze-
kwowanie, narz dzia ekonomiczne, inicjatywy u wia-
damiaj ce i zaanga owanie wszystkich tych, którzy 
podzielaj  trosk  o rodowisko. Dostrzega si  te  war-
to  dalszego poznawania struktur i procedur rozwi -
zywania konfliktów i budowania zgody, szczególnie 
w odniesieniu do tworzenia i lokalizacji infrastruktury 
w okre lonym rodowisku.

Zasady le ce u podstaw ochrony rodowiska

Wyzwania zwi zane z ochron rodowiska maj
g boki wp yw na przysz o , tak e na gospodarcz
produkcj , dlatego konieczne jest, by nast puj ce zasa-
dy by y odzwierciedlone w sformu owanej polityce 
odno nie rodowiska:
• Dostrze enie, e nasze rodowisko jest kluczowym 

strategicznym skarbem narodowym;
• Zapewnienie odnawialnego u ycia naturalnych zaso-

bów i wzmocnienie integracji i efektu synergii pomi -
dzy ochron rodowiska, ekonomicznymi i spo eczny-
mi aspektami rozwoju i udoskonalon  produkcj ;

• Zapewnienie rednio- i d ugookresowej sta o ci 
gospodarczej i fiskalnej;

• Utworzenie infrastruktury zabezpieczaj cej wod
i zwi zanej z gospodarowaniem odpadkami i mie-
ciami; infrastruktura ma reprezentowa  najlepsze 
praktyki innych krajów;

• Dbanie o najwy sz  jako rodowiska naturalne-
go, jako ród a konkurencyjnej przewagi, poprzez 
rozwijanie czo owej  pozycji w badaniach, rozwój 
i zastosowanie technologii chroni cych rodowisko
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oraz  poprzez dalsze dzia ania, które cz  zmiany 
klimatyczne z polityk  energetyczn ;

• Kontynuowanie rozwoju rolnictwa dbaj cego o rodowi-
sko, tak aby zosta y zaspokojone bie ce potrzeby sekto-
ra, jednocze nie utrzymany zosta  d ugookresowy poten-
cja  rozwojowy i ywotno  dla przysz ych generacji 
i podwy szenie produktywno ci dla dobra publicznego.

Strategie

Rz d, bior c pod uwag  kontekst ca ej wyspy, b dzie
pracowa  nad sformu owaniem i zastosowaniem odpo-
wiednich strategii sektorowych. W ród kroków do pod-
j cia na poziomie sektorów znajd  si :
• Publikacja dokumentu konsultacyjnego na temat 

Przegl du Strategii Zmian Klimatycznych do czerw-
ca 2006;

• Publikacja zaktualizowanej strategii zmian klima-
tycznych do ko ca 2006 roku;

• Inwestycje w infrastruktur  ochrony rodowiska, 
szczególnie w oczyszczalnie cieków i wody, wiej-
skie wodoci gi i urz dzenia do recyklingu;

• Wdro enie dalszych regulacji prawnych krajowych 
i unijnych, bior c mocno pod uwag  szacowany sku-
tek tych regulacji;

• Dodatkowe wzmocnienie sposobów egzekwowania;
• Wykorzystanie narz dzi gospodarczych, tam gdzie 

okoliczno ci tego wymagaj ;
• Ocena odpowiednio ci stosowanych strategii w od-

niesieniu do rodowiska naturalnego;
• Publikacja odnowionej Narodowej Strategii Trwa ego

Rozwoju do po owy 2007 roku;
• Rozszerzenie wiadomo ci warto ci rodowiska 

naturalnego w ogóle, oraz w szczególno ci do pre-
wencji odpadów, energetyki i ochrony wody;

• Sprawdzenie przydatno ci zastosowania oceny sateli-
tarnej w dziedzinie ochrony rodowiska (2007 rok);

• Wzmocnienie roli COMHAR (Rady Trwa ego Roz-
woju) w procesie rozwoju strategii w odniesieniu do 
ochrony rodowiska naturalnego.

Sekcja 19

Rozwój terenów wiejskich

Koncepcja Narodowej Strategii Regionalnej (NSS), 
dotycz ca centrów regionalnych rozdzielaj cych rozwój 
na powi zane mniejsze miasta i rejony wiejskie, b dzie
wa nym czynnikiem nap dzaj cym gospodark  wiejsk .
Kluczowe wymogi b d  zawiera  programy wsparcia 
infrastruktury tych regionów, by zapewni  ich atrakcyj-
no  jako miejsc do mieszkania i pracy, zach cania do 
przedsi biorczo ci i innowacyjno ci w tych regionach, 

wykorzystywania naturalnych róde  do produkcji ener-
gii np. w sektorach morskich, w miejscach, gdzie mo li-
wa jest produkcja biopaliw, oraz rozwijanie mo liwo ci
rynkowych charakterystycznych dla regionów wiejskich, 
jak: produkcja ywno ci, odpoczynek i turystyka, kultu-
ra i dziedzictwo kulturowe.

Narodowa Strategia Rozwoju Terenów Wiejskich jest
przygotowywana przez Departament Rolnictwa i yw-
no ci i Departament Wspólnot Gminnych, Wiejskich 
i Galijskich zgodnie z wymogami programu UE doty-
cz cego rozwoju terenów wiejskich. Strategia stworzy 
podstaw  dla narodowego programu rozwoju terenów 
wiejskich zaczynaj cego si  w styczniu 2007, który b -
dzie wspiera  wykonanie trzech rozleg ych zada :
• Popraw  konkurencyjno ci sektorów: rolnictwa 

i le nictwa;
• Ochron  naturalnego rodowiska i terenów wiejskich;
• Podwy szenie jako ci ycia na terenach wiejskich 

i zró nicowanie wiejskiej gospodarki;
Przedsi wzi cia dotycz ce wykonania trzeciego 

zadania, nakierowane na popraw  socjalnego i gospodar-
czego bytu spo eczno ci wiejskich, b d  koncentrowa
si  na takich dzia aniach, jak:
• Lokalna promocja gospodarczej aktywno ci, np. roz-

wijanie rodzimych wiejskich zasobów w wytwarza-
niu po ywienia, le nictwie, egludze, agroturystyce 
i dziedzictwie kulturowym;

• Rozwijanie lokalnych inicjatyw, b d cych podstaw
w a ciwej egzystencji lokalnych wspólnot, ze szcze-
gólnym uwzgl dnieniem uczestnictwa w rozwoju 
kultury lokalnej i sp dzaniu wolnego czasu;

• Zwi kszenie znaczenia wsi i regionów niezurbanizo-
wanych;

• Przyjazne rodowisku inicjatywy i ochrona miejsc 
o wysokiej naturalnej i kulturowej warto ci.
Rozdzielenie funduszy z Narodowego Programu 

Rozwoju Terenów Wiejskich pomi dzy poszczególne 
przedsi wzi cia b dzie odzwierciedla  potrzeb  budo-
wy konkurencyjno ci i stabilno ci sektorów: rolnictwa 
i le nictwa, z równoczesnym uwzgl dnianiem i wspiera-
niem obszarów wiejskich przez szersz  gospodark  wiej-
sk . Zach cane b d  do wspó pracy agencje rozwoju 
z nieformalnymi grupami dzia aj cych wspólnie osób, 
by wybiera y opcje wspó dzia ania, szczególnie tam, 
gdzie formalizacja jest warunkiem uzyskania funduszy. 

Ponadto, w wietle przygotowywania nast pnego
Narodowego Programu Rozwoju (NDP), grupa mi dzy-
wydzia owa ds. rozwoju gospodarki wiejskiej stworzy 
szkic rozdzia u, który zostanie w czony do NDP, zawie-
raj cy mi dzy innymi g ówne wyzwania stoj ce przed 
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gospodark  wiejsk , kluczowe elementy dla zapewnie-
nia przysz ego rozwoju, istniej ce i planowane przedsi -
wzi cia sektorowe, podejmowane przez poszczególne 
departamenty, które znacz co wspieraj , lub maj  wp yw
na gospodark  wiejsk .

Sekcja 20

Konkurencyjny i dochodowy sektor 

rolniczo-spo ywczy

Radykalne zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej, 
zmiany w polityce handlowej, prawdopodobnie od 
obrad WTO w Doha, przyczyni  si  do powstania wiel-
kich wyzwa  przed irlandzkim sektorem rolniczym. Te 
przemiany zachodz  w momencie utraty funduszy UE 
i zmiany pozycji Irlandii z odbiorcy netto funduszy UE 
na p atnika netto. Sektor rolniczy, maj c w a ciwe warun-
ki, mo e zareagowa  pozytywnie na te wielkie zmiany 
i nadal mie  znacz cy wk ad w rozwój gospodarczy 
i regionalny Irlandii. Raport Strategia NESC 2006 zawiera 
rozleg e analizy sektora w kontek cie gospodarki na tere-
nach wiejskich i tego co powinno by  osi gni te.

Aby sektor rolniczy rozwin  swój potencja , strategie 
do podj cia w tym obszarze musz  d y  do osi gni cia
pi ciu g ównych celów:
• Dochodowa i konkurencyjna produkcja podstawowa 

pochodz ca od efektywnych i mocnych rodzinnych 
gospodarstw, posiadaj ca mo liwo ci osi gni cia przy-
chodu porównywalnego z reszt  dzia ów gospodarki;

• Konkurencyjny sektor rolno-spo ywczy wytwarzaj -
cy bezpieczne i jako ciowe produkty na rynek krajo-
wy i mi dzynarodowy;

• Rolnictwo jako ca o , chroni ce rodowisko naturalne;
• Rozszerzanie dzia alno ci rolnej m.in. na wytwarza-

nie odnawialnej energii;
• Zapewnienie, e rolnictwo wnosi maksimum do 

ywej gospodarki terenów rolniczych i spo ecze -
stwa tych rejonów.
Stworzenie strategii s u cych wykonaniu tych zada

nast pi poprzez rozwini cie priorytetów wymienionych 
w planie dzia ania Agri-Vision 2015. Plan zawiera
b dzie odpowiednie przedsi wzi cia z Narodowego 
Programu Rozwoju Terenów Wiejskich 2007–2013. 

Sztuka, sport i turystyka

Sekcja 21

Sztuka i kultura

Rz d i partnerzy spo eczni dostrzegaj  rol  odgrywa-
n  przez sztuk  i kultur  wobec ca ej gospodarki i ich 
znaczenie w podnoszeniu jako ci ycia obywateli.

Polityka wobec sztuki i kultury jest sformu owana
w strategii Departamentu Sztuki, Sportu i Turystyki na 
lata 2005–2007. Rz d zadeklarowa  u atwienie promocji 
i sta ego rozwoju sektora sztuki i kultury, ich wk adu do 
narodowej gospodarki i spo ecznego post pu poprzez 
sformu owanie odpowiednich regulacji, strategii i zaso-
bów. Rz d zamierza:
• Zabiega  o stworzenie klimatu, który umo liwi sztu-

ce i kulturze rozkwita ;
• Promowa  irlandzk  sztuk  za granic  i rozwija

przemys  filmowy;
• Rozwija  narodowe instytucje kulturalne, wspiera

rozwój projektów w pozosta ych dziedzinach sztuki 
i kultury na poziomie regionalnym i lokalnym;

• Kontynuowa  starania uczynienia sztuki bardziej 
dost pn  dla wszystkich, tak e poprzez programy skie-
rowane do grup pozbawionych praw obywatelskich.

Sekcja 22

Sport

Rz d i partnerzy spo eczni dostrzegaj  istotny wk ad
sportu dla rozwoju spo ecznego i gospodarczego kraju. 
Korzy ci mog  by  ocenione w kategoriach stanu zdro-
wia fizycznego i umys owego populacji, spo ecznego
i kulturalnego rozwoju, edukacji, osobistego rozwoju, 
wp ywu na gospodark .

Strategia rz du w odniesieniu do sportu jest sformu-
owana w dokumencie Strategia Departamentu Sztuki, 

Sportu i Turystyki na okres 2005–2007. Ogólnym celem 
Departamentu na okres tych trzech lat jest promocja 
irlandzkiego sportu i pobudzenie aktywno ci sektora, 
szczególnie w obszarach zaj  dla niepe nosprawnych,
poprzez rozszerzenie skali czynnego udzia u, dobrej 
jako ci zaplecza i wyposa enia oraz  tworzenie ludziom 
mo liwo ci odgrywania aktywnej roli w sporcie, tak 
aby talent, potencja  i potrzeby kompetentnej elity spor-
towców by y piel gnowane i wspierane w ich cie ce
do doskonalenia, sukcesu i kariery. Strategia fizycznej 
rekreacji b dzie rozwijana w uzupe nieniu do istniej -
cych strategii w sporcie w celu zwi kszenia czy wspie-
rania czynnego uczestnictwa i w konsekwencji wzmac-
niania kapita u socjalnego.

Poprzez odpowiedni  polityk  i struktur  wydatków  
rz d zamierza:
• Wspiera  i wp ywa  na wzrost zainteresowania 

i udzia u w sporcie wszystkich grup wiekowych spo-
ecze stwa;

• Finansowa  rozwój nowoczesnych, dobrze wyposa-
onych i zarz dzanych obiektów sportowych na 

poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym;
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• Zwi ksza  wsparcie wymagane do poprawienia stan-
dardów osi gni  irlandzkich sportowców, w atmos-
ferze poszanowania etycznych warto ci sportu.

Sekcja 23

Turystyka

Strategia rozwoju turystyki formu uje nowe spo-
jrzenie na irlandzk  turystyk , wskazuj c na to co jest 
motorem jej sukcesu i okre laj c strategiczne cele na 
okres 10 lat do 2012 roku. Grupa Wdro enia Strategii 
Turystyki zosta a powo ana, by skutecznie wdro y
pozosta e elementy strategii. 

Strategia, poza specyficznymi krokami w dziedzinie 
marketingu, rozwoju produktu i ludzkich zasobów, stara 
si  oddzia ywa  szerzej, wp ywaj c trwale na rozwój 
turystyki poprzez np.: organizacj  transportu i zwi ksze-
nie jego dost pno ci, konkurencyjno , naturalne i budo-
wane dziedzictwo, opodatkowanie, ochron rodowiska,
eglug , rozwój terenów wiejskich.

G ównymi celami, zatwierdzonymi przez rz d, s :
podwojenie wp ywów z turystyki zagranicznej do 6 mil-
iardów euro w okresie 2003–2012, wraz ze zwi ksze-
niem liczby go ci zagranicznych od poni ej 6 milio-
nów w 2002 do 10 milionów w 2012 roku. Ustalone 
te  zosta y zadania dla turystyki krajowej i regionalnej. 
W ramach tych strategii, g ówne krajowe agencje tury-
styczne (Tourism Ireland i Failte Ireland) b d  rozwija
programy i strategie, które pozwol  zrealizowa  cele. 

Sekcja 24

Rekreacja

Departament Wspólnot Gminnych, Wiejskich i Ga-
lijskich wraz z Comhairle na Tuaithe (stowarzyszenie 
ró nych organizacji stawiaj ce sobie za cel ochron
rodowiska) b d  zajmowa  si  trzema aspektami korzy-

stania z terenów pozamiejskich, rozwijaniem kodeksu 
post powania i rozwijaniem narodowej strategii rekreacji 
na tych terenach.

Wszelkie propozycje dotycz ce tej strategii, tak e
dotycz ce jej wdro enia, b d  przedmiotem rozwa a
ministerstwa i wszystkich departamentów, których to 
dotyczy. Planowana jest tak e publikacja stosownych 
dokumentów.

Sekcja 25

Irlandzki Narodowy Program Reform (NRP) 

podleg y Agendzie Lizbo skiej UE

Agenda Lizbo ska z roku 2000 zosta a wznowiona 
w 2005 roku i ponownie koncentruje si  na wzro cie
i zatrudnieniu. Chocia  jest to w a ciwe podej cie 

w kontek cie UE, to równie  wa ne jest podkre lenie, e
wzrost dokonuje si  równolegle z post puj c  sprawie-
dliwo ci  spo eczn  i ochron rodowiska.

Jako element wznowionej w 2005 roku agendy, 
zostaj  zapocz tkowane Narodowe Programy Reform 
(NRP), formu uj ce szereg przedsi wzi  do podj cia
przez ka dy z krajów cz onkowskich dla realizacji 
Agendy. Trzyletnie programy NRP, z obowi zkiem
przedstawiania corocznego raportu z osi gni , b d
formu owa  priorytety do realizacji, zgodnie z Agend
Lizbo sk .

Partnerzy spo eczni b d  zapraszani do konsultacji 
w sprawie aktualizacji programu, raportu z osi gni
i konstrukcji poszczególnych koncepcji w ramach 
programu. W Irlandii proces partnerstwa spo ecznego
reprezentuje wa ny element generalnego podej cia do 
osi gania celów Agendy, maj c udzia  w raportowaniu 
post pów NRP i towarzysz cych programów.

Narodowy Program Reform zosta  przes any do 
Komisji Europejskiej w pa dzierniku 2005 roku. Wnosi 
on rozleg y zakres strategii i inicjatyw na makro i mikro 
ekonomicznych poziomach, których zastosowanie ma na 
celu osi gni cie zrównowa onego wzrostu i zatrudnienia 
w Irlandii, jako wk adu do Agendy Lizbo skiej w okre-
sie do 2008 roku. 

Tam gdzie b dzie to wskazane, nowe strategie lub 
inicjatywy zawarte w tej Umowie, podj te wspólnie 
z partnerami spo ecznymi w kontek cie lub jako elemen-
ty planu 10-letniego, zostan  uj te w raportach dotycz -
cych programu lizbo skiego.

Sekcja 26

Zewn trzne relacje z krajami UE i innymi

Rz d b dzie nadal promowa  i chroni  interesy 
Irlandii w sercu Unii Europejskiej, reaguj c na jej ewo-
lucj  i rozwój. Dotyczy  to b dzie dalszego rozwoju 
naszych relacji z aktualnymi i przysz ymi partnerami 
w UE. Wielu z nich jest bardzo zainteresowanych suk-
cesem, który Irlandia odnios a w rezultacie stosowania 
partnerstwa spo ecznego.

Rz d b dzie tak e kontynuowa  promocj  i ochron
naszych interesów na mi dzynarodowym forum poza UE. 

W kontek cie relacji UE z innymi krajami wiata,
b dziemy dzia a  w celu ochrony interesów obywateli 
najubo szych krajów. 

Sekcja 27

Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA)

Rz d jest zobowi zany do osi gni cia docelowego, 
wyznaczonego przez Narody Zjednoczone, wydatku 

Doświadczenia zagraniczne DokumentyDokumenty
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Doświadczenia zagraniczneDokumenty

w wysoko ci 0,7% Produktu Narodowego Brutto na 
Oficjaln  Pomoc Rozwojow  (ODA) w 2012 roku. 
W 2007 roku nasze wydatki na ODA osi gn  0,5% 
PNB i b d  krokiem w stron  realizacji wyznaczo-
nego celu. 

Zwalczanie HIV/AIDS jest istotnym elementem 
zwalczania ubóstwa i b dzie kontynuowane jako 
centralny punkt programu pomocy. Rz d jest zobo-
wi zany do skierowania znacznej kwoty z rosn cego
bud etu ODA na walk  z HIV/AIDS i innymi zaka -
nymi chorobami. 

Sekcja 28

Irlandczycy za granic

W wietle raportu przygotowanego przez grup  zada-
niow  policji, a dotycz c  emigracji, rz d zostaje poin-
formowany o potrzebie powi kszania w pewnych obsza-
rach wsparcia dla Irlandczyków za granic , szczególnie 
dla tych najbardziej nara onych i zmarginalizowanych. 
Oznacza to m.in. wspó prac  z organizacjami wolon-
taryjnymi za granic , by dalej rozwija  us ugi dla tych 
naszych obywateli, którzy tego najbardziej potrzebuj .

T umaczy a: Joanna Pop awska
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Z kraju Z kraju 

E
kspertyza daje podstawy do potraktowania 
jej za w a ciwy bilet wst pu do labiryn-
tów i zawi o ci paktowania spo ecznego.
To swoiste kompendium wiedzy, które 
umo liwia szybkie zapoznanie si  z tym, 

co mo na okre li  mianem rdzenia problematyki dia-
logu. Poza pokazaniem polskiej przygody z dialogiem, 
autorzy prezentuj  szerszy kontekst w postaci wysi ków
czynionych na Zachodzie, gdzie pakty s  zawierane w sy-
tuacji wy szej konieczno ci, np. odczucia kryzysu czy 
zagro enia stabilno ci rozwoju. Tam partnerzy spo eczni
siadali do sto u, aby wspólnie pokona  przeszkody, które 
sta y na drodze do zachowania i osi gni cia konkuren-
cyjno ci w mi dzynarodowej rywalizacji ekonomicz-
nej. Nast powa o to zw aszcza wówczas, gdy narasta o
poczucie, e nie s  w stanie sprosta  konkurentom z zew-
n trz, e trac  grunt pod nogami, bo inni s  lepsi w wa -
nych sektorach gospodarki. 

Partnerzy spo eczni budowali konsensus spo eczny
w postaci paktów, bo uwa ali, e musz  wspólnie anali-
zowa  realia, w których znalaz y si  ich kraje, i wspólnie 
dzia a , aby ich kraje znów sta y si  obszarem rozwo-
ju. Uznawali, e ka da ze stron mo e przyczyni  si

O ekspertyzie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pt. „Umowa Społeczna Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog” 
(J. Wratny, M. Kabaj, B. Balcerzak-Paradowska, M. Latos-Miłkowska), Warszawa 2006 – pisze Andrzej Zybała

G bia paktowania

Ekspertyza Instytutu Pracy i Spraw 
Socjalnych przedstawia problematykę 
planowanego przez rząd paktu, jego 
tematy, pola negocjacji, a także wybrane 
doświadczenia z dotychczasowych umów 
społecznych realizowanych w Polsce i za 
granicą. Opracowanie powstało na zlecenie 
Krzysztofa Michałkiewicza, szefa Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej (od października 
2005 r. do maja 2006 r.). Miało ono pełnić 
funkcję pierwszego podejścia do paktowania. 
Materiał został przedstawiony partnerom 
społecznym.

w jakim  zakresie do podniesienia konkurencyjno ci
kraju. Byli te wiadomi, e ka da ze stron musi zacho-
wywa  si  kompromisowo, aby nie zaprzepaszcza
szans rozwojowych swojego pa stwa.

W cz ci dotycz cej Polski, ekspertyza trafnie 
wskazuje, e efektywne paktowanie wymaga spe nienia
szeregu procedur. Wymaga ono analitycznego podej-
cia, czyli zdolno ci do drobiazgowej analizy sytuacji, 

w której znalaz  si  kraj. To dopiero daje podstaw ,
aby nast pnie okre li  najwa niejsze zagro enia, które 
mo na eliminowa  formowaniem rozwi za , które 

Recenzje Z kraju Z kraju 
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zostan  uzgodnione w trakcie negocjowania. Ponadto 
paktowanie wymaga tak e drobiazgowego okre lenia
zakresu przedmiotowego umowy spo ecznej, terminów, 
wzajemnych zobowi za  stron, a tak e zobowi za
rz du do zapewnienia warunków do negocjowania, 
w tym bazy eksperckiej, statystycznej, a na koniec pro-
jektów ustaw z wypracowanymi uzgodnieniami. Jak 
s usznie pisze Jerzy Wratny, strony umowy powinny 
okre li  swoje strategiczne kierunki d e  i generalne 
cele, jakie maj  by  osi gni te (np. przyrost miejsc 
pracy na drodze zwi kszania rodków na aktywne for-
my walki z bezrobociem, rozwijanie nietypowych rodza-
jów zatrudnienia). Za o one cele powinny by  pokazane 

liczbowo i zawiera  konkretne plany, np. osi gni cie

przyrostu miejsc pracy do roku 2013.

Autor zwraca równie  uwag , e w procesie budo-
wania porozumienia wa n  rol  powinien odgrywa
rz d jako ten, który inicjuje podj cie rozmów; a tak e
przedstawia ofert  tematyczn  oraz sugeruje kierunki 
rozwi za . Podobne podej cie towarzyszy paktowaniu 
w Irlandii, kraju, który mo e uchodzi  za wzór w budo-
waniu porozumie  spo ecznych. Tam partnerzy z pe nym
przekonaniem akceptuj  fakt, e rz d jest w a ciwym
cia em, które powinno nadawa  ton procesom kreowa-
nia umów spo ecznych. Uznaje si , e dysponuje on 
zasobami, które s  niezb dne, aby prowadzi  nieodzowne 
prace analityczne, oraz to, e rz d wyst puje ze wst p-
nym projektem, który ma by  wizj  rozwoju, w której 
uwzgl dnione s  interesy wszystkich grup spo ecznych.

Warta osobnego potraktowania jest cz  napisana 
przez prof. M. Kabaja (rozdzia  pt. „Za o enia umowy 
spo ecznej w zakresie tworzenia miejsc pracy i ograni-
czenia bezrobocia”). Autor zawar  ca y szereg konkret-
nych tematów i zagadnie , które powinny zosta  podj te
w pakcie. Za punkt wyj cia paktowania s usznie uzna
powa ny poziom dezaktywizacji ekonomicznej spo e-
cze stwa, czyli nisk  stop  zatrudnienia. Wydaje si  to 
osi , wokó  której ogniskuje si  wiele najtrudniejszych 
polskich problemów i zagro e . M. Kabaj proponuje, 
aby próbowa  wychodzi  z tego poprzez takie dzia ania,
jak: ulgi inwestycyjne, rozwój budownictwa, obni enie
kosztów pracy, partycypacyjny system p ac, zbudowa-
nie racjonalnego systemu kszta cenia zawodowego itp. 
W tym obszarze m drze zaprojektowane wspó dzia anie
partnerów spo ecznych dzia a oby jak lekarstwo. Nikt 
w pojedynk , nawet rz d, nie poradzi sobie z rozmiarem 
trudno ci. Ponadto mamy tu te  do czynienia z polem 
wspólnych interesów pracodawców, pracowników i rz -
du. Trzeba tylko dobrze to zrozumie  i budowa  wspólne 
pojmowanie najistotniejszych czynników, które z jed-

nej strony mog  wzmaga  zagro enia,a z drugiej, które 
mog  by  sposobem wydobywania si  z obecnej matni. 
Dodatkowo M. Kabaj wspomina o otwieraj cym si
europejskim rynku pracy, który tworzy kolejny wymiar 
wyzwa . Otó  pracodawcy mog  zosta  postawieni 
wobec problemu braku odpowiednio przygotowanych 
zasobów pracy. Je li dobrze sprofilowane dzia ania 
nie zostan  podj te, to Polsk  czeka najgorszy z mo -
liwych scenariuszy: brak r k do pracy (z powodu nie-
dostosowanych kwalifikacji), a tak e miliony ludzi 
zarejestrowanych jako bezrobotni. M. Kabaj pisze: 
Do wiadczenie wielu krajów wiata dowodzi niezbicie, 

e masowego i strukturalnego bezrobocia nie mo na

radykalnie zmniejszy  bez aktywnej roli i misji part-

nerów spo ecznych – rz du, pracodawców, zwi zków

zawodowych, organizacji pozarz dowych, samorz dów

regionalnychi lokalnych. ród a masowego bezrobocia 

tkwi  bowiem nie tylko i nie g ównie w ma o elastycznej 

i ma o sprawnej polityce rynku pracy, ale g ównie 

w makroekonomicznej, regionalnej i lokalnej polityce 

spo eczno-gospodarczej, na któr  przemo ny wp yw maj

partnerzy spo eczni. Aby jednak wp yw ten by  znacz cy

– partnerzy spo eczni musz  dzia a  wspólnie na rzecz 

tworzenia miejsc pracy, ograniczania masowego i struk-

turalnego bezrobocia.

W kolejnej cz ci napisanej przez Bo en  Bal-
cerzak-Paradowsk  znajdujemy propozycje tematyczne 
zwi zane z polityk  rodzinn . Autorka pokazuje obraz 
sytuacji, rekonstruuje proces pogarszania si  wielu 
zjawisk. Wskazuje na kilka najwa niejszych obszarów, 
które mo na podda  negocjacjom, np. tworzenie sys-
temu opieki nad dzieckiem (aby umo liwi  godzenie 
obowi zków rodzinnych z zawodowymi), ulgi podat-
kowe dla rodzin, zmiany w systemie wiadcze  ro-
dzinnych, pomoc dla rodzin zagro onych marginali-
zacj  spo eczn .

RecenzjeZ kraju

Autorzy s usznie za punkt wyj cia pakto-

wania uznali obecny poziom dezaktywi-

zacji ekonomicznej spo ecze stwa, czyli 

nisk  stop  zatrudnienia. Wydaje si  to 

osi , wokó  której ogniskuje si  wiele 

najtrudniejszych polskich problemów 

i zagro e .
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A
utor zna temat od podszewki. To praw-
nik i polityk spo eczny, badacz i jed-
nocze nie uczestnik procesu dialogu 
– cz onek Trójstronnej Komisji i prze-
wodnicz cy Zespo u Problemowego ds. 

Prawa Pracy i Uk adów Zbiorowych, ekspert i doradca 
PKPP Lewiatan. Dzi ki temu powsta a profesjonalna, 
przejrzysta analiza, bez ozdobników i publicystycznych 
fajerwerków, oparta m.in. na dokumentacji Departamen-
tu Dialogu i Partnerstwa Spo ecznego Ministerstwa 
Pracy i Polityki Spo ecznej oraz w asnych opracowa-
niach autora.

Imponuj cy jest opis instytucji s u cych dialogowi 
– z Trójstronn  Komisj  ds. Spo eczno-Gospodarczych
(dalej: TK) na pierwszym miejscu. Dzia aj  one w formie 
zespo ów problemowych przy TK (jest ich 9) i kilkunastu 
zespo ów i podzespo ów bran owych – pierwsze powsta-
y na pocz tku lat 90., ostatni (Zespó  ds. Bran y W gla

Brunatnego) w ko cu 2006 r. Od 2002 r. funkcjonuje 
16 WKDS-ów – na tym forum toczy si  dialog regionalny, 
s  tak e rady zatrudnienia, komitety monitoruj ce i steru-
j ce, zwi zane z programami operacyjnymi i funduszami 
strukturalnymi, a prócz tego przy ka dym ministerstwie 
i urz dzie centralnym dzia a co najmniej jedna instytucja 
dialogu spo ecznego.

O książce Jacka Męciny pt. „Dialog społeczny w Polsce a integracja z Unią Europejską”– pisze Irena Dryll

Dialog po polsku z Europ  w tle

Jedni mówią, że dialog społeczny to mrzon-
ka forsowana przez grupkę zapaleńców 
i zasłona dymna dla niepopularnych poczy-
nań rządu. Inni, że to klucz do rządzenia 
w demokratycznym państwie i jedna 
z naczelnych wartości życia publicznego. 
Dr Jacek Męcina tego nie rozstrzyga, 
w publikacji „Dialog społeczny w Polsce 
a integracja z Unią Europejską” pokazuje 
jego dorobek, a zarazem bariery i kierunki 
pożądanych zmian.

Autor stara si  odpowiedzie  na pytanie, czy jest 
to model funkcjonalny, czy wymaga zmian? Mimo e
w Polsce wci  dominuje dialog trójstronny (zwi zki
zawodowe – pracodawcy – rz d) coraz silniejsze, zw asz-
cza na poziomie regionalnym, s  tendencje sk aniaj ce do 
rozwoju dialogu obywatelskiego, z udzia em trzeciego 
sektora, a tak e dialogu autonomicznego (zwi zkowcy
– pracodawcy). Mo na wi c oczekiwa , e model dialogu 
z „Trójstronn ” w centrum, tak jak ca y proces dialogu 
spo ecznego, b dzie ulega  ewolucji, a dialog b dzie

Recenzje Z kraju Z kraju 
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toczy  si  na coraz bardziej ró norodnych p aszczyznach.
Jednak, jak s dz , ranga TK powo anej – przypomn  – na 
mocy Paktu o przedsi biorstwie pa stwowym, wynikaj -
ca z przypisanych jej, wci  aktualnych, zada  pozostanie 
wysoka. Podstawowe zadanie „Trójstronnej” – wbudowa-
nie mechanizmu negocjacyjnego do gospodarki i oparcie 
na nim ca ego ustroju pracy wymaga sta ej, bie cej reali-
zacji. TK to tak e nies ychanie wa ny instrument, dzi ki
któremu partnerzy spo eczni (oceniaj c np. w ró nych
fazach za o enia do bud etu) maj  szanse wp ywa  na 
kszta towanie zasadniczych proporcji makroekonomicz-
nych (np. konsumpcja – inwestycje). S abo  obecnego 
modelu funkcjonowania dialogu spo ecznego przejawia 
si  m.in. w tym, e te potencjalne szanse, zw aszcza
ostatnio, s  s abo wykorzystywane. Taka by aby pierwsza 
refleksja na marginesie omawianej publikacji.

Dialog spo eczny odbywa si  na ró nych p aszczy-
znach, z których najistotniejsz  – w ocenie J. M ciny
– wci  pozostaje p aszczyzna stosunków pracy mi dzy
pracodawc  a pracownikami oraz ich reprezentantami – 
zwi zkami zawodowymi. Relacje te, opisane w IV, naj-
ciekawszym rozdziale ksi ki, ulegaj  ci g ym przemia-
nom od pocz tku transformacji, czyli od 1990 r. Warto 
przypomnie , e prawo pracy, które na nie wp ywa,
w ostatnim okresie przesz o 18 nowelizacji, by o zmie-
niane chyba cz ciej ni  prawo podatkowe. Na ten stan 
permanentnej prawnej destabilizacji, os abiaj cej dialog 
spo eczny – nak ada si  swoista niech  do zawierana 
uk adów zbiorowych, zw aszcza ponadzak adowych.
A uk ady zbiorowe w wielu krajach Europy s ród em
prawa pracy okre laj cym uprawnienia pracownicze 
oraz stosunki pracodawca – zwi zki. Autor, znawca tego 
tematu, ocenia t  „uk adow  niech ” jako barier  roz-
woju dialogu spo ecznego na poziomie zak adu pracy. 
Za kulisami kryje si , jego zdaniem, obawa pracodaw-
ców do zaci gania dodatkowych zobowi za . Gdyby 
istnia a mo liwo  uregulowania w uk adzie kwestii
uprawnie  pracowniczych na zasadach bardziej elastycz-
nych, pojawi aby si  przestrze  dla regulacji uk ado-
wych, a tym samym wzmocnienia zak adowego dialogu.

Analiza stosunków przemys owych na poziomie 
zak adu pracy sk ania autora do wypunktowania wa nych
aspektów i zasad dialogu zak adowego w formie 10 dia-
logowych „przykaza ”. S  w ród nich zalecenia dla obu 
stron dotycz ce dwóch nies ychanie wa nych kwestii, 
m.in. strajków i partycypacji: 

• Spory zbiorowe i strajki s  pora k  dialogu i jako 

takie winny by  z wi ksz  rozwag  stosowane przez 

zwi zki zawodowe, a legalno  strajków powinna by

przedmiotem oceny niezawis ego s du, za  bezprawno

dzia a  ka dej ze stron ob o ona sankcjami.

• Partycypacja pracownicza to zasada, która po-

winna by  wprowadzana przez pracodawców dla 

dobra firmy, zapewniaj c reprezentacj  pracowników. 

Partycypacja jako jeden z istotnych obszarów zarz -

dzania zasobami ludzkimi – pisze autor, powo uj c si
na opini  prof. Jolanty Kulpi skiej – ma szans  sta

si  krokiem w budowie nowoczesnych stosunków pracy, 

dostosowanych do potrzeb wspó czesnego rynku pracy 

i poprawy konkurencyjno ci firm.

Niezale nie od s uszno ci tej tezy mo na mie  jednak 
obawy, czy partycypacja rzeczywi cie ma szanse. Ma 
to zwi zek z tym, czy np. zwi zki dostrzeg  korzy ci
upodmiotowienia innych przedstawicielstw pracowni-
czych w formie rad pracowników. Do tej pory powo ano
je w ok. 1500 zak adach. Taka by aby druga refleksja 
nasuwaj ca si  na marginesie omawianej publikacji.

Trzecia cz  ksi ki dotyczy krajobrazu po akcesji: 
czy integracja z UE powinna i czy przybli y nas do mode-
li dialogu funkcjonuj cych w krajach starej „Pi tnastki”?
Czy te  polski model dialogu spo ecznego b dzie – jak 
dotychczas – zmierza  w kierunku neokorporacjonizmu? 

Autor, i s usznie, nie sili si  na odpowied , pozosta-
wia te pytania otwarte. Podkre la jednak, e powinni my
szerzej wykorzystywa  istniej ce mo liwo ci oddzia y-
wania na przysz y kszta t legislacji europejskiej. Wiele 
mechanizmów i instytucji prawa europejskiego nie 
uwzgl dnia bowiem specyfiki polskich stosunków 
pracy, które ró ni  si  znacznie od wi kszo ci krajowych 
systemów w pa stwach UE-15. Klasyczny przyk ad to 
s awna dyrektywa 2002/14/UE o informacji i konsultacji 
z pracownikami, umo liwiaj ca powo ywanie rad pra-
cowników.

Dobrze wi c, e w II cz ci ksi ki w ród przepi-
sów reguluj cych formy i zasady prowadzenia dialogu 
spo ecznego autor opublikowa  w ca o ci wspomnian
dyrektyw , a tak e analiz  porównawcz  trzech projektów 
ustaw o informacji i konsultacji – rz dowej, poselskiej 
(zwi zkowej) i tzw. projektu kompromisowego. Wynika 
z niej, i  mimo licznych kontrowersji mo liwe jest wypra-
cowanie w dialogu porozumienia, które w pewnym stop-
niu satysfakcjonuje wszystkie strony, a w tym wypadku 
doprowadzi o do uchwalenia ustawy wprowadzaj cej 
w ycie unijn  dyrektyw . Cho  nie brak zastrze e , usta-
wa funkcjonuje i rady powstaj , a zgodnie z ustawowym 
zapisem TK ma szanse zaproponowa  Sejmowi – po pew-
nym okresie – stosowne poprawki. 

Analiza porównawcza mo e wi c wkrótce si  przy-
da , podobnie jak ca a ksi ka o dialogu, starannie wyda-
na przez IPS Uniwersytetu Warszawskiego – Warszawa 
2005 r. Warto mie  j  w bibliotece (cena 39 z ).

RecenzjeZ kraju
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sekretariat – tel.: (+48 22) 642 30 14 
fax  (+48 22) 842 13 35

szkolenia        – tel.: (+48 22) 842 05 16 

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” tworzy warunki umożliwiające 
rozwój dialogu społecznego w Polsce. Z uwagi na swoją misję oferuje zaple-
cze hotelowo-konferencyjne na spotkania i posiedzenia organizowane przez 
partnerów społecznych, związki zawodowe, organizacje pracodawców, a także 
przez inne organizacje społeczne. Centrum wspiera przedsięwzięcia partnerów 
poprzez stosowanie korzystnych cen na usługi szkoleniowo-konferencyjne. 

SALE KONFERENCYJNE 

Proponujemy Państwu 8 klimatyzowanych sal konferencyjnych. Zapewniamy 
profesjonalne wyposażenie konferencyjne: kabiny do obsługi tłumaczenia 
symultanicznego, sprzęt nagłaśniający, łącze internetowe, projektory mul-
timedialne, rzutniki pisma, laptopy oraz obsługę techniczną. Gwarantujemy 
przeprowadzenie imprez na najwyższym poziomie.

POKOJE GOŚCINNE 

Do dyspozycji naszych gości oddajemy 76 miejsc noclegowych. Pokoje 
wyposażone są w telewizję kablową i pełen węzeł sanitarny. Gościom Centrum 
oferujemy bezpłatnie korzystanie z:
• internetu przez 24 h, • siłowni, • parkingu.

RESTAURACJA  

Restauracja w naszym Centrum oferuje kompleksową obsługę cateringową 
grup szkoleniowych. Zapewnia tradycyjną polską gościnność oraz miłą 
i profesjonalną obsługę.

Noty o autorach
Tomasz Biedrzycki, doktor w Gdańskim Seminarium duchow-
nym, autor wielu publikacji z dziedziny nauk społecznych.

Irena Dryll, publicystka zajmująca się problematyką dialogu 
społecznego.

Juliusz Gardawski, profesor w Szkole Głównej Handlowej, autor 
wielu książek o dialogu społecznym i stosunkach pracy.

Monika Gładoch – doktor prawa, adiunkt w Katedrze Prawa 
Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykonuje zawód radcy 
prawnego.

Bogdan Kowalski, publicysta,  dziennikarz, od lat związany z prob-
lematyką dialogu społecznego, pracował m.in. w „Gazecie Wy-
borczej”, „Życiu”.

Antoni Sobolewski, ekspert problematyki lokalnego parterstwa, 

pracownik Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, 

wiceprezes Instytutu Niemiec i Europy Północnej.

Jacek Sroka, profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wroc-

ławskiego, pracuje również w Instytucie Pracy i Spraw Soc-

jalnych, znawca problematyki dialogu społecznego, autor wielu 

książek.

Ryszard Szarfenberg, doktor w Instytucie Polityki Społecznej 

Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji nauko-

wych.
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