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Irlandzka ścieżka  
sukcesu i dialogu 

Rory O’Donnell
Pakty społeczne w Irlandii nie 
ograniczają się tylko do gospo-
darki, bo to nie wystarczyłoby. 
Trzeba mieć bowiem aktywną 
politykę po stronie podaży pro-
gramów społecznych. Ale cią-
gle jest wiele obszarów, gdzie 
brakuje wspólnego rozumienia, 
np. opieka nad dziećmi, która po-
zostaje w zawieszeniu i nikt nie 
może zdecydować się na kon-
kretne działania, a także sprawa 
szkoleń pozostaje nierozwiązana.

Granice liberalizacji prawa pracy

Jerzy Wratny
Granice liberalizacji prawa pracy powinny być sprecyzowane 
w rezultacie dialogu obu stron. W dialogu tym należy uwzględ-
niać rodzimą tradycję prawa pracy i względy słuszności, a nie 
tylko racje ekonomiczne. Należy wyważać między interesami 
pracy, kapitału oraz dobrem wspólnym. Jest to szczególnie 
ważne w obecnej dobie, kiedy prawo pracy wkroczyło w etap 
tak zwanej liberalizacji. 

Europejski świat pracy

Jan Czarzasty 
W Unii Europejskiej mamy do 
czynienia z różnorodnością roz-
wiązań w zakresie stosunków-
pracy. Istnieją jednak wspólne 
cele rozwojowe łączące kraje 
członkowskie Wspólnoty, a te
wymagają rozwoju dialogu spo-
łecznego. Dla Komisji Europej-
skiej istotne są układy zbiorowe 
i pracownicza partycypacja. 
Umożliwiają one bowiem two-
rzenie prorozwojowego środo-
wiska, w którym możliwy bę-
dzie wzrost konkurencyjności 
UE i dalsze płynne przecho-
dzenie do gospodarki opartej 
na wiedzy.

Dialog społeczny 
wokół polityki rodzinnej

Magdalena Kocik

W 2003 r. wskaźnik dzietności osiągnął w naszym kraju war-
tość 1,22 i był najniższy od ponad 50 lat. Oznacza on, że spada 
liczba Polaków, ponieważ nie następuje odtwarzanie poko-
leń. Co więcej, nasz wskaźnik należy do najniższych w Unii 
Europejskiej. Wszystko to wskazuje na potrzebę wykreowania 
nowego modelu polityki rodzinnej. Bardzo wiele zależy od kon-
sensusu między partnerami społecznymi w tym zakresie.
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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.
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Drodzy Czytelnicy

Od tradycji Sierpnia 
do nowych umów społecznych

Jarosław Kaczyński

Tradycja porozumień społecznych w Polsce jest wielkim za-
gadnieniem wpisującym się bardzo mocno w historię naszego 
kraju ostatnich 25–26 lat. Jednocześnie wpisuje się w pewien 
bardzo ważny nurt polskiej tradycji tej najszerzej rozumianej, 
rozumianej jako historia wolności. 

Bezrobocie po polsku

Urszula Sztanderska, Mieczysław Socha 

Partnerzy społeczni w roztrząsaniu problemów rynku pracy 
zazwyczaj skupiają się na kwestii płac i prawie pracy, 
szczególnie w zakresie warunków pracy i zasad zwolnień 
z niej. Te kwestie są oczywiście istotne, ale wydaje się jednak, 
że na drodze intensywniejszego dialogu mogliby wypracować 
wspólną optykę patrzenia na problemy rynku pracy w wielu 
istotnych sprawach dla zatrudnienia i bezrobocia. A ich nacisk 
na rozwiązanie niektórych problemów przyniósłby więcej 
pożytku niż próby zmian na polach, które z natury rzeczy są 
osią sporów między nimi. 

Dialog wokół kształcenia ustawicznego

Anna Kwiatkiewicz 

Partnerzy dialogu społecznego należą do głównych inte-
resariuszy ustawicznego kształcenia zawodowego. Są to 
bowiem środowiska, które wiążą z nim swoje interesy za-
wodowe. Ale ich cele w tym zakresie są jednak dość od-
mienne, tak zresztą, jak i ich role w przedsiębiorstwie. Tym 
bardziej kompromis między nimi jest bardzo potrzebny.

14

5

W bieżącym numerze „Dialogu” powracamy do mię-
dzynarodowej konferencji „Pakty społeczne – szansą na 
sukces” zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej 24 stycznia br. w Sejmie. Było to udane 
przedsięwzięcie, które zaszczycili: premier Jarosław 
Kaczyński, unijny komisarz Vladimir Spidla, a także wielu 
ministrów i ekspertów. Udało nam się podsumować wiele 
ważnych zjawisk mających miejsce w dialogu w kraju 
i za granicą. Zaproszeni goście z kilku krajów przedstawi-
li doświadczenia z własnych państw. Wszyscy wskazywa-
li na potrzebę stałego rozwijania mechanizmów dialogu, 
a także umiejętnego przezwyciężania barier, jakie zawsze 
będą pojawiać się w skomplikowanych trybach społecznych 
porozumień. 

Premier Kaczyński po raz kolejny wyraził wolę szyb-
kiego zmierzania do zawarcia umowy społecznej. Wskazał 
na przeszkody, ale w dialogu dostrzega istotny mechanizm, 
który może dynamizować struktury państwa. W tych duchu 
kontynuował rozważania unijny komisarz Vladimir Spidla, 
który powiedział, że dialog społeczny jest kluczowym 
instrumentem w zarządzaniu zmianą społeczną w państwie. 
Co więcej, partnerstwo społeczne jest dla niego istotnym 
napędem rozwoju gospodarczego, który zapewnia jedno-
cześnie efektywną politykę spójności społecznej. 

Poza tym „Dialog” przynosi kolejną porcję ważnych 
tekstów, które warto przeczytać. W zakresie problema-
tyki rynku pracy mamy interesującą analizę profesorów 
U. Sztanderskiej i M. Sochy. Ich analizy pokazują, że tak 
znaczna skala bezrobocia w Polsce nie jest dziełem przy-
padku, ale konsekwencją zakumulowania wielu negatyw-
nych elementów w strukturze gospodarki. Przedstawiają 
także interesujące rekomendacje dla rządzących. W tym 
obszarze tematycznym warty przeczytania jest także tekst 
dr Anny Kwiatkiewicz o znaczeniu kształcenia ustawicz-
nego. Nie ma wątpliwości, że jest to dziedzina, która prze-
sądzi o konkurencyjności naszej gospodarki. Kwalifikacje 
naszych pracowników decydują o tym, jakie inwestycje 
trafią do Polski. Albo będą to inwestycje zawierające 
pokaźne zasoby wysokich technologii, albo inwestycje, 
które utrwalą pozycję Polski jako obszaru, gdzie wytwa-
rza się proste produkty, i dominuje gospodarka oparta na 
surowcach. W tym drugim wypadku trudno będzie nam 
utrzymać prawie 40-milionowe społeczeństwo na takim 
poziomie, który satysfakcjonowałby większość z nas.

Mamy także kolejną porcję ciekawych tekstów o irlandz-
kich doświadczeniach. Rory O’Donnell, szef Narodowej 
Rady Ekonomiczno-Społecznej, placówki, która odgrywa 
ważną rolę w tamtejszym partnerstwie, wskazuje na to, 
że partnerzy społeczni silnie odczuwają fakt wzajemnej 
współzależności w realizowaniu swoich życiowych dążeń. 
Związkowcy zdają sobie sprawę, że realizacja ich intere-
sów jest głęboko uzależniona od interesów pracodawców 
i na odwrót. Za krótkowzroczną strategię uważają „wygry-
wanie” czegoś dla siebie kosztem partnerów. Prowadzi to 
do chaosu i zmniejszania szans rozwojowych. 

Kazimierz Kuberski, podsekretarz stanu MPiPS
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Z krajuZ kraju Głosy

Premier przypomniał także inne umowy, któ-
rych nie udało się wcielić w życie. 

– Porozumienia Okrągłego Stołu nigdy 
nie zostały do końca zrealizowane. Po pięciu 
miesiącach upadł rząd Jana Olszewskiego, 

który miał za zadanie unormować kwestie socjalne. 
„Pakt o przedsiębiorstwie państwowym” także miał 
charakter wycinkowy. Jestem za przyspieszeniem budo-
wy paktu społecznego – zakończył Jarosław Kaczyński. 

Goście z Hiszpanii, Włoch, Węgier przedstawili do-
świadczenia swoich krajów w zakresie zawierania 
umów trójstronnych. Wskazywali na zalety konsensusu 
społecznego, jak i na trudności wynikające ze złożo-
ności całego procesu uzgadniania sprzecznych intere-
sów poszczególnych grup społecznych. Sergio Puppo 
z Włoch stwierdził, że w jego kraju zawarcie umów 
społecznych przyniosło sukcesy. – Nastąpił gwałtowny 
rozwój przedsiębiorczości. Ponad 30 proc. obywateli 
pracuje na własny rachunek, a bezrobocie spadło do 
7 proc. Dzięki paktowi społecznemu także w Hiszpanii 
walka z bezrobociem zakończyła się sukcesem. W cią-
gu ostatnich czterech lat spadło ono z 11 do 8 proc. 
Znacznie podniósł się też poziom życia obywateli. Tylko 
przedstawicielowi Węgier, Tamasowi Halmowi, zabra-
kło optymizmu. – Nasza sytuacja jest skomplikowana – 
mówił. – Jedna z silnych partii, partia liberalna, nie lubi 
paktów i rad społeczno-ekonomicznych. Gdyby doszła 
do władzy, z pewnością zarzuciłaby realizację takich 

Kilkaset osób uczestniczyło w międzynarodowej konferencji „Pakty społeczne – szansą na sukces” zorganizowanej przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 24 stycznia 2007 r. w Sejmie. Wśród gości był m.in. unijny komisarz Vladimir Spidla, 
premier RP Jarosław Kaczyński, a także ministrowie i eksperci 

Fundamenty paktowania 

Premier Jarosław Kaczyński powiedział, że 
tradycja porozumień społecznych w Polsce 
to historia wolności. Pierwszy pakt zawarty 
w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. doprowadził 
w rezultacie do zmiany ustroju w naszym 
kraju. Obecna planowana umowa ma upo-
rządkować ważne relacje społeczne oraz 
zwiększyć zdolność do konsensusu.

postanowień. Dlatego przy zawieraniu paktów ważne 
jest, by ich sygnatariuszami była także opozycja.

Jan Olsson z Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego podkreślił, że najważniejszym zada-
niem, które stoi przed państwami Europy, jest budowa 
społeczeństwa obywatelskiego i zwalczanie nierówności 
społecznych. A to, jak wiadomo, zawsze prowadzi do 
rozwoju gospodarczego. – Należy zaufać organizacjom 
obywateli, bo politycy, czego już nie raz doświadczyli-
śmy, nie są w stanie sami rozwiązywać wszystkich pro-
blemów – powiedział.

Zarządzanie zmianą społeczną. Vladimir Spidla podkre-
ślił, że z zadowoleniem przyjął wieści o próbach zawar-
cia porozumienia społecznego w Polsce w kwestiach tak 
ważnych, jak: zatrudnienie, rozwój społeczno-gospodar-
czy, polityka rodzinna, zabezpieczenie społeczne, ochro-
na zdrowia. Wyraził przy okazji opinię, że dialog społecz-
ny jest kluczowym instrumentem w zarządzaniu zmianą 
społeczną. Zaznaczył, że również w innych unijnych 
krajach – Irlandii, Holandii czy Hiszpanii – umowy trój-
stronne oznaczały zapowiedź reform, które okazywały się 
niezbędne dla kontynuowania rozwoju. Partnerstwo było 
swoistym napędem wzrostu, jednocześnie zapewniało 
efektywność polityki spójności społecznej. Współpraca 
partnerów ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
Strategii Lizbońskiej. 

Spidla zachęcał do wykorzystania obecnych dyskusji 
o partnerstwie. Uznał bowiem, że będą one niezwykle 
istotne dla dalszego rozwoju kraju. Podkreślił jednak, 
że trójstronny wymiar partnerstwa jest tylko jednym 
z aspektów europejskiego dialogu społecznego. Komisja 
Europejska zawsze zachęcała i ułatwiała prowadzenie 
niezależnego, dwustronnego dialogu. O ile dialog trój-
stronny jest ważny z racji tego, że definiuje główny kie-
runek reform, to dialog dwustronny, prowadzony na róż-
nych poziomach, wspiera implementację uzgodnionych 
programów. Reformy mogą zostać tak naprawdę przepro-
wadzone tylko przy współpracy z partnerami społeczny-
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mi, nigdy wbrew ich woli. Dlatego tak ważna jest ko-
ordynacja dwustronnych i trójstronnych wymiarów part-
nerstwa. 

Unijny komisarz zaznaczył, że trójstronny wymiar 
dialogu zyskuje na znaczeniu w skali europejskiej, cze-
go wyrazem jest organizowanie od 2003 r. trójstronnych 
szczytów na rzecz wzrostu i zatrudnienia z udziałem 
partnerów społecznych, które mają miejsce w przeddzień 
wiosennych posiedzeń Rady Europejskiej. Daje to znako-
mitą okazję do wymiany poglądów na temat wdrażania 
Strategii Lizbońskiej i uzgadniania, jak partnerzy mogą 
przyczyniać się do realizacji jej celów. W październiku 
ubiegłego roku odbył się dodatkowy trójstronny szczyt 
na temat koncepcji flexicurity (koncepcja szukająca 
sposobów pogodzenia wymogów elastyczności i bezpie-
czeństwa socjalnego) w fińskim Lahti, a także, w marcu 
tego roku, na temat modernizacji w organizacji pracy. 
Olbrzymie znaczenie ma jednak również dialog dwu-
stronny, w tym dialog służący rozwijaniu europejskiego 
modelu społecznego. Spidla przypomniał, że partnerstwo 
odgrywa prominentną rolę w Traktacie ustanawiającym 
Unię Europejską (podpisany 7 lutego 1992 r. w Maastricht, 
a wszedł w życie 1 listopada 1993 r.). Artykuły 138 i 139 
obligują Komisję Europejską do promowania dialogu, 
a partnerzy mają prawo do wcześniejszych konsultacji 
na temat wszelkich inicjatyw społecznych. Porozumienia 

partnerów, na ich prośbę, decyzją Rady mogą zostać im-
plementowane. Ostatnio partnerzy zawarli wielobranżo-
we porozumienia na temat zasad realizowania telepracy
i eliminowania stresu w miejscu pracy. Wkrótce mają pod-
pisać nowe porozumienia na temat zwalczania przemocy 
w miejscu pracy. Ponadto partnerzy społeczni zawierają 
także porozumienia branżowe. 

Unijny komisarz zaznaczył, że dla Polski ważny jest 
rozwój dialogu dwustronnego na szczeblu branżowym 
i wielobranżowym. Ten dialog jest istotnym kompo-
nentem europejskiego modelu społecznego. Partnerzy 
społeczni w Polsce powinni też okazać zdolność do 
wdrażania porozumień zawieranych na szczeblu euro-
pejskim. Za istotne uznał ustanowienie wspólnych ram
dla realizacji zasad ustawy o radach pracowników, a tak-
że zdolność partnerów społecznych w Polsce do imple-
mentowania szczegółowych klauzul unijnych. 

Vladimir Spidla powiedział, że siła dialogu leży 
w zdolności do zawierania wiążących porozumień spo-
łecznych. Z kolei partnerzy społeczni powinni być z jed-
nej strony niezależni, z drugiej zaś reprezentatywni 
i powinni posiadać mandat społeczny, a także odpo-
wiednie zasoby, aby negocjować porozumienia, i potem 
je wdrażać. Pod tym względem problemem może być 
fakt, że Polska wyróżnia się jednym z najniższych 
wskaźników przynależności do związków zawodowych 

Premier RP Jarosław Kaczyński: sytuacja w Polsce rozwijała się przez wiele lat poza ramami jakiegokolwiek porozumienia społecznego, mimo 
silnej tradycji i umów społecznych, i mimo mocnych pod wieloma względami związków zawodowych



4  Dialog  Marzec  2007

Z krajuZ kraju Głosy

w Europie, a zasięg układów zbiorowych jest poniżej 
średniej europejskiej. W niektórych sektorach, takich 
jak handel czy usługi, związki prawie nie istnieją, a wol-
ność związkowa jest znowu tematem debat. „Prywatny 
sektor, władze publiczne i partnerzy społeczni muszą 
pokazać swoje zaangażowanie w dialog społeczny i mu-
szą pracować na rzecz poprawy sposobu jego funkcjo-
nowania. Komisja Europejska jest silnym wsparciem dla 
rozwoju dwustronnego dialogu i wskazuje, że regulacje 
Europejskiego Funduszu Społecznego przynoszą pomoc 
partnerom społecznym w regionach, aby zwiększyć ich 
znaczenie i wdrażanie wspólnych działań w zakresie pro-
mowania elastyczności między pracownikami i przedsię-
biorstwami. Rozwój w tym zakresie jest istotny, ponieważ 
umożliwia partnerom przedstawianie ich punktu widzenia 
na temat kluczowych zagadnień, takich jak: niska stopa 
zatrudnienia, rozwój demograficzny, brak kwalifikacji, 
mobilność pracowników, kształcenie przez całe życie, 
dostosowanie do europejskiej zmiany demograficznej czy 
elastyczność”. 

Z kolei Anna Kalata, minister pracy i polityki społecz-
nej, w swoim wystąpieniu zaprezentowała charakterysty-
kę polskiego systemu dialogu społecznego. Zaznaczyła, 
że ustawa o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gos-
podarczych umożliwia prowadzenie negocjacji rutyno-
wych, powtarzalnych, a jednocześnie nie wyklucza zawie-
rania porozumień nierutynowych, obliczonych na dłuższą 
perspektywę. Zawieranie bowiem takich porozumień mie-
ści się w formule funkcjonowania Komisji i nie wymaga 
szczegółowo określonej podstawy prawnej. Podkreśliła 
również, że program rządu „Solidarne Państwo” zakłada 
zawarcie szerokiego paktu społecznego, mającego na celu 
przyjęcie kompleksowych rozwiązań trudnych proble-
mów gospodarczych i społecznych Polski oraz osiągnię-
cie wysokiego wzrostu gospodarczego, tworzenie nowych 
miejsc pracy i radykalny spadek bezrobocia oraz rozwój 
rodziny i społeczeństwa obywatelskiego. 

W trakcie dotychczasowych prac partnerzy zgłaszali 
propozycje tematów, które powinny zostać podjęte w ra-
mach umowy społecznej. Wstępne obszary negocjacji 
umowy zostały zawarte w Uchwale nr 29 Trójstronnej 
Komisji. W toku prac nad umową społeczną określono jej 
cel i priorytety negocjacyjne. 

Minister Kalata uznała, że państwo powinno odgry-
wać szczególną rolę w zakresie tworzenia umów spo-
łecznych i być inicjatorem podjęcia rozmów, a także 
stroną przedstawiającą ofertę tematyczną oraz kierunki 
rozwiązań. Państwo jest również stroną zobowiązaną do 
realizacji ustaleń. Podkreśliła, że prace nad umową spo-
łeczną są przedsięwzięciem niezmiernie trudnym i wy-

magającym woli znalezienia kompromisu i najlepszych 
rozwiązań przez wszystkie strony. 

Z kolei Kazimierz Kuberski, wiceminister MPiPS, przy-
pomniał doświadczenia dialogu w Polsce. Pierwszą umową 
był podpisany 22 lutego 1993 r. „Pakt o przedsiębiorstwie 
państwowym w trakcie przekształcania”. Zawierał on uz-
godnione między partnerami społecznymi założenia aktów 
prawnych dotyczących procesu i instrumentów prywaty-
zacji, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i ban-
ków oraz spraw socjalnych. To porozumienie regulujące 
sytuację przedsiębiorstw państwowych i ich pracowników 
w okresie dochodzenia do gospodarki rynkowej miało 
zwiększyć społeczną akceptację zakresu i sposobu doko-
nywanych przekształceń oraz ich przyspieszenie.

Dzięki temu paktowi powstała Trójstronna Komisja, 
która miała „stanowić płaszczyznę wypracowywania 
wspólnego stanowiska w sprawie kierunków i instru-
mentów polityki społeczno-gospodarczej państwa jako 
forum rzetelnego i odpowiedzialnego dialogu pomiędzy 
partnerami społecznymi i stroną rządową”. 

Minister Kuberski uznał Trójstronną Komisję za bar-
dzo ważne forum dialogu społecznego. Dzięki rozmowom 
z partnerami społecznymi, rząd jest w stanie usłyszeć głos 
społeczeństwa. Tak jak we wszystkich krajach europej-
skich uczestniczy ono w procesie tworzenia polityki lub 
też przynajmniej odgrywa rolę doradczą. Spotkania na 
forum Komisji mają w większości przypadków charakter 
konsultacyjny, co jest dla rządu bardzo ważne. „Istnieje 
konieczność nawiązania bliskiego dialogu ze społeczeń-
stwem i doprowadzenia do sytuacji, w której – tak jak to 
ma miejsce w europejskim modelu społecznym – decyzje 
przedkładają się na przepisy prawne, a wyniki negocja-
cji trójstronnych mają jasno określony status prawny, 
a nie tylko pełnią funkcję bardziej lub mniej formalnych 
uzgodnień”.

Vladimir Spidla: dla Polski ważny jest rozwój dialogu dwustronnego 
na szczeblu branżowym i wielobranżowym. Ten dialog jest istotnym 
komponentem europejskiego modelu społecznego



Marzec  2007  Dialog  5

Głosy Z kraju Z kraju Z kraju Z kraju 

Wyznacza też ona pewną specyfikę, 
która odróżnia nasz kraj od innych 
krajów, i naszą tradycję porozumień 
społecznych od tradycji istniejącej 
w innych częściach kontynentu. 

Porozumienia z roku 1980, zwane Sierpniowymi, stały 
się aktem bardzo daleko idącej zmiany ustroju ówcze-
snej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Porozumienia: 
szczecińskie, gdańskie i jastrzębskie, oraz nieco dzisiaj 
zapomniane, ale bardzo ważne porozumienie katowic-
kie, doprowadziły do tego, że mieszkańcy PRL (tutaj 
nie do końca można użyć słowa obywatele) otrzymali 
jedno, co prawda, ale niezwykle ważne prawo – prawo 
do niezależnego organizowania się w swojej roli pra-
cowniczej. Otóż w strukturze społecznej, a także w stru-
kturze politycznej państwa komunistycznego ta rola 
i ta struktura była szczególnie istotna. Było to prawo – 
w istocie bardzo, ale to bardzo ważne – podważające isto-
tę owego systemu. Było ono jednocześnie obwarowane 
innym uprawnieniem, można rzec, mającym charakter 
egzekucyjny w stosunku do tego prawa podstawowego. 
Chodzi mianowicie o prawo do strajku. 

W Porozumieniu Sierpniowym (tym głównym 
– gdańskim) były także inne czysto polityczne elemen-
ty, takie jak ograniczenie cenzury, zwiększenie praw 
Kościoła. Był też szereg postanowień o charakterze 
socjalnym, czyli klasycznym dla porozumień społecz-

Warto nadać porozumieniom społecznym dynamikę, a także sprawić, aby następnie one nadawały dynamikę życiu społecz-
nemu w Polsce. Nie jest to kwestia socjotechniczna, lecz przede wszystkim kwestia kształtu naszej demokracji – powiedział 
Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas konferencji

Od tradycji Sierpnia do nowych
umów społecznych

Tradycja porozumień społecznych w Polsce 
jest wielkim zagadnieniem wpisującym się 
bardzo mocno w historię naszego kraju 
ostatnich 25–26 lat. Jednocześnie wpisuje się 
w pewien ważny nurt polskiej tradycji, tej 
najszerzej rozumianej jako historia wolności.

nych. W ówczesnych niezapomnianych 15 miesiącach 
element polityczny okazał się najistotniejszy. I musiał, 
oczywiście, doprowadzić do starcia, a efektem był stan 
wojenny. Porozumienia zostały zakwestionowane w spo-
sób radykalny, w istocie odrzucone, chociaż, przypo-
mnę, nigdy nie odrzucono ich werbalnie. Władza przez 
cały czas twierdziła, że ma zamiar je przestrzegać. 

System komunistyczny w Polsce nie wrócił do swo-
jego dawnego, klasycznego kształtu. Totalitaryzm po-
dziurawiony już w 1956 r. zmierzał bardzo szybko ku 
upadkowi. Próbował się jakoś dostosować do nowej 
sytuacji, ale mimo użycia siły na wielką skalę nie był już 
w stanie się odbudować. Każdy, kto pamięta Polskę lat 
80., także tę po stanie wojennym, musi sobie zdawać 
sprawę z tego, że to był już zupełnie inny kraj mimo 
represji politycznych (chwilami na wielką skalę, ale 
przez cały czas na znaczną). 

Premier RP Jarosław Kaczyński: warto nadać porozumieniom spo-
łecznym dynamikę, a także sprawić, aby następnie one nadawały 
dynamikę życiu społecznemu
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Sfera symboliczna w polityce. Z kolei w przeddzień 
powstania nowego systemu przyszedł czas na nowy typ 
porozumienia. Nowy, ale jednocześnie wpisujący się 
w stworzoną w 1980 r. tradycję. „Solidarność” chciała 
– mówię o „Solidarności” nielegalnej, podziemnej – dopro-
wadzić do powtórzenia Porozumienia Sierpniowego. 
Nawet chciała, żeby to się stało w Stoczni. Strajki z 1988 r. 
miały do tego doprowadzić. Jak wszyscy Państwo wiecie, 
to się nie udało. Władza – dziś to wiemy, bo znamy doku-
menty – bardzo mocno postanowiła, że do tego nie dopuści. 
Zdawała sobie sprawę, że będzie to oznaczało wielkie zwy-
cięstwo „Solidarności”, także w sferze symbolicznej, któ-
ra w polityce jest bardzo ważna. A do takiego przełomo-
wego i jednoznacznego zwycięstwa nie chciała dopuścić. 

Doszło do rozmów innego typu, do porozumienia 
Okrągłego Stołu. To porozumienie miało – dzisiaj często 
zapomina się o tym – bardzo potężną i ogromnie rozbu-
dowaną część socjalną i ekonomiczną. Ale znów okazała 
się ona w istocie drugorzędna i tu już można mówić 
o specyfice polskiej tradycji. Tak naprawdę tej części 
porozumienia Okrągłego Stołu nie realizowano, albo 
zrealizowano tylko wybiórczo. I to porozumienie wraz 
z reformami Balcerowicza, które nie były w nim w żad-
nym razie przewidziane, a także z przemianami politycz-
nymi po wyborach z 4 czerwca 1989 r., doprowadziły do 
powstania w sferze socjalnej na początku lat 90. specy-
ficznego, nieco chaotycznego, systemu socjalno-gospo-
darczego. Elementy ostrego liberalizmu przeplatały się 
tu z daleko idącymi uprawnieniami samorządów pracow
niczych, przynajmniej w części przedsiębiorstw. Ponadto 
przypomnę, że mocna pozycja związków zawodowych 
łączyła się z przyjęciem przez ich część bardzo specyficz-
nej roli parasola ochronnego wobec drastycznych, niekie-
dy bardzo drastycznych przemian w sferze ekonomicznej. 
Tę ich rolę będziemy musieli jeszcze kiedyś ocenić. 

Taki typ funkcjonowania związków, które zwykle są 
stroną porozumień socjalnych, trwał przez jakiś czas, 

choć jednocześnie towarzyszyły mu wysiłki zmierza-
jące do tego, by jednak unormować kwestie socjalne 
i wpisać je w przemiany. Był w tych usiłowaniach tylko 
jeden moment bardzo wyraźnego przejściowego sukce-
su – porozumienie z rządem Jana Olszewskiego w 1992 r. 
Z całą pewnością można uznać je za sukces, bo było dale-
ko idące i w niemałym stopniu porządkowało sprawy. 
Ten rząd jednak, jak wiadomo, przetrwał niewiele ponad 
pięć miesięcy, a wraz z jego upadkiem także znacze-
nie tego porozumienia wyraźnie podupadło. Wprawdzie 
nie było momentu jego odrzucenia, wyraźnego powie-
dzenia, że ono nie obowiązuje, ale w praktyce jego obo-
wiązywanie było albo słabe, albo żadne. 

Znamię chaosu. Następnie mieliśmy „Pakt o przedsię-
biorstwie państwowym”. Niezależnie od jego oceny, 
miał on jednak charakter wycinkowy i nie wpłynął na 
rozwój sytuacji społecznej w Polsce, sytuacji skompli-
kowanej i przez wiele lat bardzo trudnej. Rozwijała się 
ona w gruncie rzeczy jakby poza ramami jakiegokolwiek 
porozumienia, mimo silnej tradycji umów społecznych, 
mimo mocnych pod wieloma względami związków 
zawodowych. Sytuację w kraju kształtował raczej sys-
tem doraźnych porozumień różnego rodzaju, który nie-
kiedy jest dosyć trudny do rozszyfrowania i opisania. 
Był to system, któremu można przypisać znamię pewnej 
chaotyczności. 

Podczas rządów AWS-u podjęto próby zmiany tej sy-
tuacji, ale zostały sfinalizowane dopiero na samym koń-
cu tego okresu w postaci ustawy o Komisji Trójstronnej. 
To jest w istocie pierwsze uporządkowanie tych spraw 
w Polsce. Jednocześnie ta ustawa i wszystko, co wokół niej 
się działo, nosi charakter pewnego typu, wziętego w ramy 
prawa, porozumienia społecznego, które dotyczy sposo-
bu porozumiewania się, prowadzenia dialogu. Powstał 
pewien dość rozbudowany mechanizm, zawierający wiele 
ciał, które w ramach tego organizmu funkcjonują. 

Irlandzki wzór. Moja partia, konstruując program jesz-
cze przed zwycięskimi wyborami stawiała pytanie o cel 
dotychczasowego systemu dialogu, przede wszystkim 
o jego dynamikę, o to w jaki sposób system dialogu 
może rzeczywiście tworzyć ramy przemian społecznych 
w Polsce. I tutaj doszło do sytuacji paradoksalnej, która 
może dziwić, jeśli spojrzy się na bogatą historię pol-
skich porozumień społecznych. Musieliśmy się odwołać 
do przykładów zewnętrznych, głównie irlandzkiego, 
żeby uzmysłowić sobie skuteczny system dialogu, który 
związany jest z ogromnym sukcesem (a w mniejszym 
stopniu do Hiszpanii, Włoch, ostatnio nawet można było 

„Pakt o przedsiębiorstwie państwowym” 
miał charakter wycinkowy i nie wpłynął na 
rozwój sytuacji społecznej w Polsce, która 
rozwijała się w gruncie rzeczy jakby poza 
ramami jakiegokolwiek porozumienia, 
mimo silnej tradycji umów społecznych 
i mocnych związków zawodowych. 
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się odwoływać do Słowenii). Ponadto okazuje się, że 
gdyby porozumienia irlandzkie wdrożyć w polską prak-
tykę społeczną, oznaczałyby to w naszym kraju praw-
dziwą rewolucję. Liberał, szczególnie skrajny, powie-
działby nawet, że irlandzkie rozwiązania oznaczają 
kontrrewolucję. Ich porozumienia regulują bowiem ży-
cie gospodarcze w sposób bardzo intensywny i daleko 
idący (obejmuje to także pod pewnymi względami życie 
w przedsiębiorstwach), z bardzo silnym elementem 
wykonawczym i egzekucyjnym. Tymczasem w Polsce 
mamy właśnie szczególnie ostry problem z nieprze-
strzeganiem przepisów prawa pracy, nieprzestrzeganiem 
różnego rodzaju postanowień, czy nawet swego rodzaju 
anarchią w tej dziedzinie. Uznaliśmy, że te kwestie nale-
ży uporządkować. Dlatego wysunęliśmy jeszcze przed 
wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi postulat 
nowego porozumienia społecznego. 

Uważamy, że warto nadać porozumieniom dynamikę, 
a także sprawić, aby one następnie nadawały dynamikę 
życiu społecznemu. Chodzi tu o dynamikę prorozwo-
jową, którą mogą być zainteresowane szerokie masy 
społeczne, przede wszystkim pracownicy, zarówno ci, 
którzy są w związkach, jak i ci poza nimi. Z naszego 
punktu widzenia to nie tyle kwestia socjotechniczna, 
ile przede wszystkim kwestia kształtu polskiej demo-
kracji. Otóż zjawiskiem powszechnie znanym i opi-
sywanym przez socjologię, politologię, nauki prawne 
(i to nie w skali Polski, ale w skali świata) jest dzisiaj to 
wszystko, co ogranicza, a niekiedy uchyla mechanizmy 
demokratyczne w ich właściwym sensie. Dzieje się 
to dziś na skutek oddziaływania różnych lobby, kor-
poracji gospodarczych, całego tego potężnego poza-
państwowego układu społecznego. Oczywiście zawsze 
istniało napięcie między rzeczywistą strukturą społecz-
ną, między rozkładem sił społecznych a mechanizmem 
demokratycznym. Ale dzisiaj to napięcie jest bardzo, 
ale to bardzo silne. Dlatego doszliśmy do wniosku, że 
jeżeli polska demokracja ma być urealniona, to trzeba 
uzupełnić ją o mechanizm dodatkowy – mechanizm, 
który spowoduje, że postęp społeczny i gospodarczy 
będzie czymś bardziej zrozumiałym, oczywistym, 
czy nawet przeliczalnym dla przeciętnego obywate-
la. Chcemy wypracować swego rodzaju przekładnię 
między decyzjami wyborczymi a realnymi decyzjami 
wpływającymi na codzienny los Polaków. 

Stąd propozycja podjęcia prac nad nową umową 
społeczną, która dotyczyłaby wszystkich zasadniczych 
wymiarów sytuacji socjalnej w naszym kraju, jednak
nie tylko w jej wąskim znaczeniu, ale także sytuacji 
socjalnej odnoszącej się do przedsiębiorczości, do tego 

wszystkiego, co buduje postęp gospodarczy, w tym do 
służby zdrowia, do różnego rodzaju innych mechani-
zmów ochronnych, realnie określających status jed-
nostki, jej rzeczywistą pozycję w codzienności. 

Zamysł wydawał nam się atrakcyjny i sądziliśmy, że 
zostanie podchwycony, i że będziemy w stanie przełamać 
pewną rutynę, w którą popadły te wszystkie instytucje 
związane z ustawą z roku 2001 o Trójstronnej Komisji. 
W moim przekonaniu ta rutyna bardzo ciąży. A z drugiej 
strony mamy słabe mechanizmy dynamizujące, przy czym 
ta słabość w wielkiej mierze dotyczy również strony rzą-
dowej. Jest bardzo wiele uzasadnionych skarg ze strony 
związków zawodowych. 

Mam także świadomość, że nasze wysiłki nie dają wy-
raźnych efektów. Otóż sądziliśmy, że uda nam się bardzo 
szybko powołać forum, gdzie będziemy mogli pracować 
nad umową społeczną, która, gdyby ją zawrzeć, mogła-
by w Polsce stworzyć pod wieloma względami nową sy-
tuację. Okazało się to trudniejsze niż sądziliśmy. Roz-
mawialiśmy na ten temat, ale w dalszym ciągu prace nad 
umową społeczną są wpisane w mechanizm ustalony usta-
wą z 2001 r. Oczywiście nie możemy tego zakwestionować, 
czy odmówić rozmów. Rozmowy są i będą kontynuowane, 
ale pozwolę sobie powtórzyć to, co już mówiłem wielo-
krotnie, szczególnie moim kolegom z „Solidarności”, ale 
także przedstawicielom pracodawców i innych związków 
zawodowych, że warto się zastanowić nad tym, by ten pro-
ces przyspieszyć, wychodząc z dotychczasowych ram po 
to, by jednym skokiem uzyskać coś, co mogłoby być lep-
sze dla naszego kraju, jego dynamiki społecznej, a przede 
wszystkim dla obywatela, w szczególności tego, który jest 
pracownikiem. To wszystko można by poprawić szybciej 
niż metodami, które stosujemy dotychczas. 

Jeśli polska demokracja ma być urealnio-
na, to trzeba uzupełnić ją o mechanizm 
dodatkowy – mechanizm, który spowoduje, 
że postęp społeczny i gospodarczy będzie 
czymś bardziej zrozumiałym, oczywistym, 
czy nawet przeliczalnym dla przeciętnego 
obywatela. Chcemy wypracować swego 
rodzaju przekładnię między decyzjami 
wyborczymi a realnymi decyzjami wpły-
wającymi na codzienny los Polaków.



8  Dialog  Marzec  2007

Z krajuZ kraju Oblicza dialogu

Partnerzy społeczni zwracają uwagę na 
odmienne aspekty szkoleń. Pracownikowi 
zależy na podnoszeniu kwalifikacji, aby 
poprawić swoje szanse na rynku pracy i stać 
się atrakcyjniejszym dla jak największej 

liczby pracodawców1. Z kolei w interesie pracodawcy 
leży to, aby pracownik przeszedł specjalistyczne szko-
lenie w zakresie umiejętności, które przełożą się bezpo-
średnio na wzrost konkurencyjności jego firmy i wzrost 
zysku. Praktyka pokazuje, że pracodawca z definicji jest 
niechętny inwestowaniu w szkolenia, które pozostają 

Każdy kraj potrzebuje własnego modelu ustawicznego kształcenia zawodowego, aby ułatwiać pracownikom adaptację na rynku 
pracy oraz wzmacniać zdolności przedsiębiorstw do sprostania wyzwaniom konkurencyjności – pisze Anna Kwiatkiewicz

Dialog wokół ustawicznego 
kształcenia 

Partnerzy dialogu społecznego należą do 
głównych interesariuszy ustawicznego 
kształcenia zawodowego. Są to bowiem 
środowiska, które wiążą z nim swoje interesy 
zawodowe. Ale ich cele w tym zakresie są 
dość odmienne, tak zresztą, jak i ich role 
w przedsiębiorstwie. Tym bardziej kompromis 
między nimi jest bardzo potrzebny. 

w luźnym związku z potrzebami firmy i które wzmacnia-
ją zdolność szkolonego pracownika do bycia zatrudnio-
nym przez inną firmę2. 

Rozwój szkoleń ma miejsce najczęściej w sytuacji, 
gdy potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez pracownika 
i przez pracodawcę pokrywają się, a więc wówczas, gdy 
następuje utożsamienie potrzeb szkoleniowych pracowni-
ka z potrzebami szkoleniowymi dostrzeganymi w firmie. 
Taka sytuacja oznacza również, że pracownik w bardzo 
dużym stopniu zaspokaja swoje prywatne cele w ramach 
szkoleń realizowanych przez przedsiębiorstwo, co dobrze 
rokuje dalszej współpracy w ramach przedsiębiorstwa. 

Trudnym zadaniem jest określenie efektywnego po-
pytu na szkolenie zawodowe, ponieważ, jak zwraca 
uwagę A. Andrzejczak, popyt na kwalifikacje (wykształ-
cenie) wynika z chęci ich nabycia. Wiąże się również 
z kosztami, które należy ponieść, oraz innymi warunka-
mi, które należy spełnić3. 

Europejskie modele. Ustawiczne kształcenie zawodo-
we (UKZ) jest jednym z filarów realizacji Europejskiej 
Strategii Zatrudnienia (ESZ, sformułowana na Szczycie 

Tabela 1. Charakterystyka popytu na szkolenia zawodowe

Podmiot Charakterystyka podmiotu Charakterystyka popytu 

Pracownicy Grupa bezpośrednio zainteresowana 
podnoszeniem swoich kwalifikacji, 
doszkalaniem oraz przekwalifikowy-
waniem się w celu utrzymania swej 
konkurencyjności, mobilności zawo-
dowej oraz zwiększenia zdolności do 
zatrudnienia.

• Analiza potrzeb szkoleniowych pod kątem wymogów poszczególnych stanowisk pracy. 
• Popyt indukowany: „wymuszany” wymaganiami kwalifikacyjnymi pracodawców wobec przy-

szłych pracowników.
• Popyt indywidualny: wynikający z zainteresowań pracownika i chęci rozwoju oraz nabycia nowych 

kwalifikacji. 
• Popyt „mieszany”: częściowo narzucany przez rozwój kariery, częściowo wynikający z dobrowol-

nej decyzji pracownika  o realizacji określonego modelu kariery zawodowej wymagającej odpo-
wiednich kwalifikacji. 

Pracodawcy Grupa generująca popyt na kwalifikacje 
w najbardziej widoczny sposób; jej rola 
jest bardzo istotna, ponieważ dysponuje 
ona znacznymi środkami na pokrycie 
kosztów szkoleń.

• Popyt na kwalifikacje zgodne z aktualnym i przyszłym zapotrzebowaniem kwalifikacyjnym firmy. 
• Popyt „aktywny”: przedsiębiorstwa wpływają na kształtowanie rynku usług szkoleniowych 

i dostępną ofertę. 
• Popyt „pasywny”: przedsiębiorstwa korzystają z oferty rynku szkoleniowego, a przedsiębiorstwa 

z silną kulturą w zakresie szkoleń zawodowych kadr będą ten rynek kształtowały poprzez zgłaszane 
przez siebie zapotrzebowanie na specyficzne kwalifikacje i programy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Andrzejczak, Czynniki kształtujące popyt na szkolenie, „Edukacja Dorosłych” 1995, nr 4–5. 
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Luksemburskim w 1997 r.). Dzięki niemu uelastycz-
niane są kwalifikacje pracowników, przez co wzrasta 
ich indywidualna możliwość adaptacji do warunków 
panujących na rynku pracy. Z drugiej strony dzięki 
temu kształceniu następuje też wzmocnienie zdolności 
przedsiębiorstw do dostosowywania się do warunków 
konkurencyjności. 

Warto jednak pamiętać, że w UE nie funkcjonują uni-
wersalne rozwiązania, obowiązujące dla wszystkich 
państw członkowskich. Unia nie prowadzi bowiem jed-
nolitej polityki w zakresie polityki społecznej i zatrud-
nienia (tak jak prowadzi jednolitą politykę w rolnictwie). 
Widoczne są jednak pewne prawidłowości w realizacji 
idei ustawicznego kształcenia zawodowego. Dwa trendy 
są wyraźnie zarysowane. Można mówić o uelastycznieniu 
procesu ustawicznego kształcenia zawodowego, co pole-
ga na wyłanianiu się nieformalnych sposobów nabywania 
umiejętności. Unijny dokument Memorandum on Lifelong 
Learning4 wymienia trzy podstawowe rodzaje procesu 
uczenia się: formalny, nieformalny i incydentalny. Unia 
wyróżnia bowiem nie tylko formalny proces uczenia 
się w ramach instytucji edukacyjnych i szkoleniowych. 
Zauważa, że istnieje nieformalny proces uczenia się, co 
nie owocuje np. certyfikatami. Ich przykładem mogą być 
zajęcia organizowane przez zakład pracy lub przez orga-
nizacje pozarządowe. Do tej pory niedoceniano efektu 
nieformalnego procesu uczenia się, najczęściej z powodu 
braku oficjalnego potwierdzenia uzyskania kwalifikacji. 
Unijne dokumenty mówią również o incydentalnym typie 
uczenia się, który jest naturalnym elementem życia każ-
dego człowieka5. 

Oczekuje się, że dwa ostatnie sposoby zdobywania 
kwalifikacji zawodowych będą nabierały coraz większe-
go znaczenia. W konsekwencji przed polityką rozwoju 
pracowników stawiają one nowe wyzwanie: kwestię 
uznawania oraz certyfikowania wiedzy i umiejętności 
zdobytych w rozmaitych okolicznościach, często dale-
kich od tradycyjnych kursów szkolnych. 

Rola państwa w kształceniu ustawicznym jest jednym 
z punktów spornych w debacie nad modelem tego kształ-
cenia6. Istnieją zwolennicy szerokiej ingerencji państwa 
w ten system, ale swoje argumenty pokazują też zwolennicy 
pozostawienia kształcenia zawodowego siłom rynkowym. 
Jeszcze inni chcą podziału odpowiedzialności pomiędzy 
państwo i partnerów społecznych. A. Green wyróżnia trzy 
podstawowe typy organizacji edukacji i kształcenia zawo-
dowego w Europie7. Są to: organizacja systemu oparta na 
aktywności państwa jako czynniku dominującym, organi-
zacja systemu zdominowana przez rynek oraz organizacja 
systemu z przeważającą rolą partnerów społecznych. 

Zwolennicy aktywnego udziału państwa uważają, że 
bez jego interwencji szkolenia pozostaną zawsze niedo-
inwestowane. Badania pokazują, że zarówno pracodaw-
cy, jak i pracownicy raczej oszczędzają na szkoleniach, 
co sprawia, że tak ważny obszar wpływający na konku-
rencyjność pozostaje zaniedbany. Tabela poniżej prezen-
tuje wybrane powody zaniżania wydatków na szkolenia 
przez pracowników i przez pracodawców.

Wyżej wymienione powody sprawiają, że zarówno 
pracodawca, jak i pracobiorca nie są pewni, czy uzyskają 
zwrot z inwestycji w szkolenia. W konsekwencji nie są 
zbyt chętni do inwestowania w tego typu przedsięwzięcia. 
Zwolennicy znaczącej roli państwa uważają, że jego udział 
redukuje niepewność, a tym samym zwiększa skłonność 
pracobiorców i pracodawców do inwestowania w inicjaty-
wy szkoleniowe9. Rolę państwa postrzegają jako odpowie-
dzialność za opracowywanie długoterminowych prognoz 
zapotrzebowania na kwalifikacje, za monitorowanie zaso-
bu kwalifikacyjnego potencjału pracy, a w szerszym ujęciu 
– prowadzenie aktywnej polityki zatrudnienia, która tworzy 
bezpośrednio zapotrzebowanie na siłę roboczą, a w konse-
kwencji definiuje również wymagane kwalifikacje. 

Zdaniem N. Barra, interwencja państwa może gwaran-
tować pożądany poziom inwestycji w szkolenia w firmie
poprzez zobowiązanie pracodawców do realizowania 
określonej liczby szkoleń, np. poprzez wprowadzenie li-

Tabela 2. Wybrane przyczyny niewystarczających nakładów na szkolenia 

Źródło: Opracowanie własne.

Pracownicy Pracodawcy 

• Brak środków na sfinansowanie inwestycji w szkolenia.
• Bardzo wysokie koszty szkolenia w przypadku niektórych zawodów, np. 

w zawodach związanych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. 
• Brak pewności uzyskania zwrotu z tej inwestycji (strona inwestująca 

w szkolenie pracownicze nie może uzyskać całościowego zwrotu  z inwesty-
cji ze względu na hold-up problem8).

• Relacja między przyszłymi zyskami   a całkowitym kosztem inwestycji – fak-
tycznym kosztem oraz kosztem utraconych możliwości – jest niekorzystna.

• Brak długoterminowej analizy inwestycji  w proces ustawicznego kształ-
cenia zawodowego. 

• Brak informacji na temat możliwości kształcenia i ich rzeczywistego kosztu 
oraz możliwości późniejszego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności.

• Niepewność uzyskania zwrotu z inwestycji.
• Podkupywanie wyszkolonych pracowników przez inne przedsiębiorstwa 

– szczególnie w przypadku pracowników przeszkolonych w zakresie kwa-
lifikacji ogólnych.

• Niepewność efektywności transferu nabytych umiejętności do miejsca 
pracy, a w efekcie wpływu szkoleń na podwyższanie wydajności pracy. 

• Koszty związane z zapewnieniem pracownikowi odpowiednich warunków 
do wykorzystywania nowo nabytych umiejętności, np. inwestycje w nowe 
technologie.
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Tabela 3. Wybrane zalety i wady interwencjonizmu państwowego w zakresie ustawicznego kształcenia zawodowego

Zalety Wady 

• Zharmonizowany i skoordynowany sposób podejmowania decyzji w dłu-
gim okresie. 

• Spójność i kompleksowość rozwiązań.
• Przejrzystość i wiarygodność uzyskiwanych kwalifikacji. 
• Równe szanse ustawicznego kształcenia dla wszystkich członków społe-

czeństwa. 
• Skrócenie czasu dostosowania popytu   i podaży: czasu, który jest koniecz-

ny do zaprojektowania szkoleń odpowiedniej jakości odpowiadających 
zapotrzebowaniu przedsiębiorstw, oraz czasu, który jest wymagany do 
wyeliminowania z rynku niesolidnych kontrahentów.

• Minimalizacja kosztów społecznych związanych  z dostosowywaniem się 
rynku do potrzeb szkoleniowych.

• Biurokratyczny proces prognozowania i planowania kwalifikacyjnego po-
woduje wolne tempo zmian, a czasami ich nieefektywność.

• Programy szkoleniowe są mniej różnorodne i mniej elastyczne, w konse-
kwencji są to wyłącznie standardowe programy, które nie odpowiadają na 
specyficzne potrzeby rynku.

• Niedoskonałość planów lub prognoz wypaczająca obraz rynku i jego po-
trzeb.

cencji, których przyznanie jest warunkowane odby-
ciem określonej liczby szkoleń przez pracowników 
firmy. Państwo również może finansować określone-
go typu szkolenia poprzez celowe transfery i dotacje, 
a także angażować się w organizację szkoleń przez insty-
tucje państwowe i oferowanie lub wręcz obligowanie firm 
do uczestnictwa w tych programach10. 

Warto zauważyć, że model z centralną rolą państwa nie 
musi być tożsamy z państwowym systemem finansowania 
szkoleń. „Centralistyczne” podejście zakłada stworzenie 
warunków do uzyskania określonego poziomu szkoleń 
poprzez odpowiednie regulacje prawne i kontrolę wpro-
wadzania ich w życie. 

Powyższy model ma zalety, ale nie można zapominać 
o skutkach ubocznych. W ekstremalnym przypadku 
praktyka ingerencji państwa może zagrozić oddziaływa-
niu sił rynkowych, które niewątpliwie powinny pozostać 
elementem kształtującym zapotrzebowanie na szkolenia 
w kierunku zdobywania określonych kwalifikacji. Siły 
rynkowe kształtują także relacje między popytem na 
określone kwalifikacje i podażą ukierunkowanych pro-
gramów szkoleniowych. 

Przykład Francji. Francuski system ustawicznego 
kształcenia posiada cechy systemu sterowanego przez 
państwo, ale znaczną rolę odgrywają w nim partnerzy 
społeczni. Regulacje rządowe określają ramy tego 
procesu11, które mają na celu popieranie konkretnych 
działań lub konkretnych grup przedsiębiorstw. Na przy-
kład regulacje prawne z 1984 r. (tzw. EDDF) miały na 
celu m.in. zapewnienie pomocy finansowej dla małych 
przedsiębiorstw12. Przewidywały one refundację kosz-
tów szkolenia, które kształtowały się na poziomie 40% 
kosztów szkoleniowych. Potem ta relacja stopniowo 
została zmniejszona do 30%. Możliwe było także uzy-
skanie ulg podatkowych przez firmy, które zaangażo-
wały się w programy szkoleniowe trwające dłużej niż 
trzy lata. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rola partnerów społecznych nabiera znaczenia w mo-
mencie podpisywania nieobowiązkowych porozumień 
sektorowych. Na przykład na mocy prawa z 1971 r. 
pracodawcy są zobligowani do wpłacania 1,5% całko-
witego kosztu wynagrodzeń na fundusz szkoleniowy 
oraz muszą odbywać obowiązkowe konsultacje z radami 
zakładowymi (comite d’entreprise) w kwestii potrzeb 
szkoleniowych przedsiębiorstwa i przyznawania urlopu 
szkoleniowego. Partnerzy społeczni uzgodnili także, że 
wszyscy pracodawcy muszą przeprowadzać w swoich 
przedsiębiorstwach tzw. bilans kompetencyjny (bilan de 
competences)13.

Francuzi osiągnęli ścisły związek między takimi 
zmiennymi, jak dobór pracowników, awansowanie, wy-
sokość wynagrodzenia oraz programy szkoleniowe. 
Realizują szkolenia zgodne z wcześniejszymi planami 
zaopiniowanymi przez partnerów społecznych. Mają one 
określony profil kompetencyjny, który pozwala zdecy-
dować, jakie kompetencje są potrzebne w danej firmie, 
jakich ludzi powinno się rekrutować, a także jakie są 
dla nich przewidziane ścieżki awansu po odbyciu okre-
ślonych szkoleń itp. Francuski system zapewnił wzrost 
liczby szkoleń w małych firmach, a tamtejsze przedsię-
biorstwa organizują więcej szkoleń niż firmy z innych 
krajów UE. Kwestią dyskusyjną pozostaje, czy ten stan 
rzeczy jest efektem obowiązującego systemu, czy też 
jest niezależny od niego i jest przejawem francuskiej 
kultury kształcenia ustawicznego (formation professio-
nelle permanente). O jego pozytywnym wpływie można 
jednak wnioskować na podstawie liczniejszego udziału 
pracowników małych firm w szkoleniach, który w prze-
ciwnym wypadku nie byłby aż tak wysoki14. 

Model z dominującą rolą rynku. W tym modelu klu-
czowe jest założenie, że pracodawcy i pracobiorcy
dysponują najdokładniejszą i najbardziej aktualną wie-
dzą na temat potrzeb szkoleniowych generowanych 
przez rynek. Na podstawie tej wiedzy są w stanie podjąć 
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Tabela 4. Wybrane zalety i wady systemu rynkowego 

Zalety Wady

• Wypracowanie bardzo zróżnicowanego systemu szkoleniowego.
• Wzrost konkurencyjności rynku: większa liczba organizatorów szkoleń kon-

kuruje o kontrakty na programy szkoleniowe.
• Wzrost elastyczności systemu, a w konsekwencji szybkie dostosowania się 

do pojawiających się nowych potrzeb kwalifikacyjnych. 

• Zaspokajanie doraźnych potrzeb kwalifikacyjnych.
• Brak długoterminowego planowania w zakresie kwalifikacji wymaganych 

na poszczególnych poziomach: planowanie na poziomie indywidualnego 
pracownika, przedsiębiorstwa, a także na poziomie gospodarki narodowej 
jako całości.

• Nieprzejrzystość rynku spowodowana brakiem równego dostępu do in-
formacji na temat możliwości szkoleniowych, a w konsekwencji brak rów-
nego dostępu do szkoleń. 

• Obniżona jakość nie tylko nabywanych kwalifikacji, lecz także samego pro-
cesu nauki w wyniku braku przejrzystości rynku i informacji o nim. 

• Możliwość transakcji wymiennej (trade off): obniżanie kosztów szkolenia za 
cenę obniżania jakości programu lub obniżania standardów programowych. 

• Problem niedoinwestowania ze strony zarówno pracobiorców, jak i pra-
codawców. 

Źródło: Opracowanie własne.

optymalne decyzje w zakresie potrzebnych programów 
szkoleniowych. Zwolennicy tego modelu przekonują, że 
rynek zapewnia lepszą informację o tym, jakie szkolenia 
są niezbędne niż odgórnie kreślone plany. Te ostatnie nie 
są w stanie sprostać złożoności współczesnych gospoda-
rek i szybkości zachodzących w nich zmian15. 

Zwolennicy rynkowego systemu organizacji proce-
su UKZ jednocześnie mają pomysły na działania, które 
zlikwidują potencjalne wady systemu sterowanego przez 
rynek. Proponują stworzenie dobrej jakości systemu in-
formacji o dostępnych inicjatywach szkoleniowych oraz 
stworzenie systemu doradztwa dla przedsiębiorców i pra-
cobiorców, aby zapobiec nieprzejrzystości rynku. Opo-
wiadają się także za systemem gwarantowanych pożyczek 
państwowych pozwalających na realizowanie indywidu-
alnych inwestycji w szkolenia jako sposób na rozwiąza-
nie problemu nierównego dostępu do szkoleń. Podobne 
oddziaływanie mają ulgi podatkowe, zarówno dla indy-
widualnych pracowników, jak i dla przedsiębiorców. Za 
celowe uznają wprowadzenie państwowego systemu stan-
dardów kwalifikacyjnych czy kontroli jakości programów 
szkoleniowych jako sposobów na uniknięcie obniżania 
jakości oferowanych programów szkoleniowych. 

Kwestią dyskusyjną staje się natomiast zagadnienie, 
czy system taki pozostaje nadal systemem opartym na 
grze sił rynkowych, czy też staje się systemem miesza-
nym – w dużej mierze opartym na rynku, ale z ingerencją 
państwową w ściśle określonych ramach. 

Przykład Wielkiej Brytanii. W porównaniu z Francją, 
ten model opiera się na większym wykorzystaniu gry sił
rynkowych. W latach 80. konserwatywny rząd M. Tha-
tcher zamknął prawie wszystkie Industrial Training 
Boards (ITB), które zbierały opłaty szkoleniowe od przed-
siębiorstw i przeznaczały na promowanie i finansowa-
nie szkoleń pracowniczych16. Uznano, że ten system 
organizacji szkoleń jest zbyt drogi i zbyt biurokratyczny. 

Od tego czasu państwo nie uczestniczy w kształtowaniu 
usług szkoleniowych. Tylko niewielka zmiana nastąpiła po 
objęciu rządów przez Partię Pracy w 1997 roku. Pozostała 
reguła minimalnego udziału państwa w procesie kształ-
cenia zawodowego. Ogranicza się ono do promowania 
współpracy między firmami szkoleniowymi, dzięki cze-
mu mają one proponować komplementarne programy, 
które uwzględniają również różnice regionalne. 

Pracodawcy nie są zobowiązani do współfinansowa-
nia szkoleń pracowników. W sprawie szkoleń porozumie-
nia sektorowe czy regionalne partnerów społecznych nie 
są zbyt rozbudowane, a jeżeli w ogóle są zawierane, to 
nie stają się elementem obwiązującego systemu prawne-
go. Można mówić jedynie o szkoleniach dla pracowników 
szczególnie narażonych na utratę pracy. 

Przejawem interwencji państwa jest jedynie tworzenie 
efektywnego systemu informacji, co jest czynione w prze-
konaniu, że zwiększy on zainteresowanie szkoleniami, 
a w rezultacie doprowadzi do większych inwestycji w tej 
dziedzinie. Władze zaczęły wprowadzać pewne rozwiąza-
nia17, jak np. system narodowych kwalifikacji (National 
Vocational Qualifications System, NVQS), którego celem 
jest umożliwienie przenośności (portability) oraz przej-
rzystości (transparency) posiadanych kwalifikacji. Rząd 
zaczął także budować systemy informacyjne dotyczące 
możliwości szkoleniowych (np. inicjatywa Learning Di-
rect). Inicjatywy miały na celu uelastycznianie procesu 
kształcenia zawodowego i umożliwianie certyfikowania 
kwalifikacji zdobywanych w różny sposób i w ramach 
rozłożonych w czasie modułów. 

Efektem systemu brytyjskiego są nie tylko skromne 
nakłady pracodawców na szkolenia, ale także relatywnie 
niskie wydatki publiczne na ten cel. Statystyki podają, że 
w połowie lat 90. wydatki rządowe na szkolenia kształto-
wały się na poziomie 0,1% PKB w porównaniu z 0,38% 
PKB we Francji18. 
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Model korporacyjny. Zakłada on udział partnerów spo-
łecznych w formowaniu szkoleń, dlatego też często nazy-
wany jest modelem negocjacyjnym19. Państwo odgrywa 
w nim rolę partnera i arbitra oraz nakłada na partnerów 
obowiązek alokacji odpowiedzialności na każdego 
z nich. Partnerzy uzgadniają skoordynowane współdzia-
łanie na poziomie krajowym, lokalnym oraz na poziomie 
przedsiębiorstwa. Uzgadniają także zasady reprezenta-
tywności oraz efektywny przepływ informacji. 

Państwo stosuje różne zachęty w celu zwiększenia 
inwestycji w szkolenia. Są to np. ulgi podatkowe, obo-
wiązkowe wpłaty na fundusz szkoleniowy czy państwo-
we dopłaty do określonego typu szkolenia. Partnerzy 
negocjują szczegółowe warunki wsparcia szkoleń na 
poziomie krajowym, lokalnym czy na poziomie sek-
torów. Wyniki tych negocjacji są potem zamieszczane 
w tekstach porozumień krajowych, sektorowych lub 
układów zbiorowych. Istniejąca w tym modelu proce-
dura osiągania konsensusu oznacza delegowanie odpo-
wiedzialności za system szkoleń, a także zapewnia sze-
roką partycypację społeczną w procesie decyzyjnym, 
który go kształtuje. Można tu jednak mówić o istnieniu 
zagrożenia dla jego efektywności, ponieważ powoduje 
pewną inercję procedury oraz brak elastyczności postę-
powania. Te dwie niedoskonałości dają się wyraźnie 
odczuć w przypadku, gdy z jakichś powodów osiągnię-
cie konsensusu jest trudne. Ewentualny brak konsen-
susu przedłuża proces decyzyjny, ponieważ wymaga 
konsultacji z każdym z partnerów. 

Przykład Niemiec. Niemcy są krajem, który przejął 
model korporacyjny w najpełniejszej postaci. Związki 
zawodowe, pracodawcy i przedstawiciele rządu odgry-
wają istotną rolę w procesie formowania zasad i planów 
ustawicznego szkolenia20. Na ten system ma znaczny 
wpływ tak zwany dualny model edukacji zawodowej, 
również pozostający pod wpływem standardów wypra-
cowanych przez partnerów społecznych. 

Pracodawcy wspierają w dużej mierze system prak-
tyk, ponieważ uznają, że pozwala on im na wykształ-
cenie relatywnie niewielkim kosztem pewnej liczby 
młodych ludzi zaznajomionych z wykonywaniem pracy, 
a nie tylko z teorią. Dodatkowo zobowiązują ich do tego 
przepisy federalne, które nakładają na nich obowiązek 
łożenia na szkolenie (lub organizowania szkolenia) dla 
młodych, niewykwalifikowanych pracowników. 

W Niemczech szkolenia zawodowe zaczynają się 
stosunkowo wcześnie, ponieważ system edukacyjny 
przewiduje praktyki zawodowe, które stanowią de facto 
wstępne szkolenie zawodowe. System tych praktyk kon-
troluje rząd reprezentowany przez przedstawicieli władz 

lokalnych oraz partnerzy społeczni (poza pracodawcami 
i związkami, przedstawiciele nauczycieli i trenerów). 

W Niemczech uznaje się, że zaangażowanie firm 
w szkolenia zmniejsza się z obawy „podkupywania” 
wyszkolonych pracowników przez inne firmy. Ponadto 
samo szkolenie jest postrzegane jako dobro o naturze 
zarówno indywidualnej, jak i kolektywnej. 

Niemiecki model nie jest wolny od wad. Czasami za-
warcie konsensusu między partnerami społecznymi wy-
maga długiego czasu, są przypadki jego braku. Niektóre 
rozwiązania są zbyt sztywne, a w niektórych wypadkach 
nadmiernie regulowany plan szkoleniowy pozbawia pew-
ne grupy możliwości uczestniczenia w szkoleniach (np. 
imigrantów, kobiety). Wydaje się, że ten system nakłada 
na firmy zbyt duże obciążenia finansowe, co jest istotne 
przy obecnych trendach globalizacyjnych, a także spo-
wolnieniu koniunktury gospodarczej. Może wpływać na 
obniżenie ich konkurencyjności. Nie wiadomo więc, czy 
głęboko zakorzeniona „kultura szkoleniowa” niemieckich 
przedsiębiorstw wytrzyma próbę czasu.

Wykres 1. Kształcenie ustawiczne w Europie, 2002 

Wykres 2. Kształcenie ustawiczne w przedsiębiorstwach 
w Europie 

Uwaga: Podane dane to odsetek osób w wieku 25–64 lata, które w ciągu 
ostatnich 4 tygodni uczyły się w systemie szkoleniowym, pozaszkolnym lub 
w sposób nieformalny.
Źródło: Anna Matysiak, Kształcenie ustawiczne w Polsce. Korzyści i Bariery 
rozwoju, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej 2003.

Uwaga: Dane pochodzące z badania CVTS2 w krajach UE-15, a także w wymie-
nionych krajach akcesu, dotyczą roku 1999, w przypadku Polski natomiast 2002 r.
Źródło: Anna Matysiak, Kształcenie ustawiczne w Polsce. Korzyści i Bariery 
rozwoju, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej 2003.
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nić ustawiczne kształcenie. Pierwszy z nich to reformy 
mające na celu decentralizację systemu instytucjonalne-
go (np. we Francji i w Hiszpanii), drugi typ reform ma 
na celu organizację masowych inicjatyw szkoleniowych 
w celu podniesienia kwalifikacji kadr (np. w Finlandii), 
a trzeci typ za cel zmian uznał promowanie mobilności 
siły roboczej na rynku pracy (np. w Holandii)22. 

Rekomendacje. Każdy kraj staje przed koniecznością 
opracowania własnych zasad polityki ustawicznego 
kształcenia zawodowego oraz stworzenia jej instytu-
cjonalnych form. Ich celem powinno być zapewnienie 
równego dostępu do nauki, w tym także dla grup defa-
woryzowanych, np. dla osób niepełnosprawnych czy dla 
samotnych matek. Polityka taka musi się posługiwać 
szerokim wachlarzem narzędzi – np. zachętami finan-
sowymi lub innymi rozwiązaniami dostosowanymi do 
indywidualnych potrzeb osób podejmujących naukę. 

Powszechność procesu UKZ zależy w znacznym 
stopniu od zaangażowania (także finansowego) państwa, 
przedsiębiorstw i osób indywidualnych. Współdziałanie 
szerokiej rzeszy partnerów i interesariuszy procesu usta-
wicznego kształcenia zawodowego wydaje się szczegól-
nie pożądane. Taka współpraca może zwiększyć nakłady 
na inwestowanie w rozwój kwalifikacji pracowniczych 
oraz możliwości lepszego rozpoznawania potrzeb, także 
w wymiarze lokalnym, i opracowywania odpowiednich 
programów kształcenia. 

Konieczne jest takie zaprojektowanie rozwiązań in-
stytucjonalnych, które pozwalałyby na porównywalność 
i wzajemne uznawanie kwalifikacji nabytych w ramach 
wszelkich form szkoleniowych, także tych nieformal-
nych. Możliwość porównania i wzajemne uznawanie 
wiedzy i kwalifikacji ma ten ważny skutek, że zachęca 
jednostki do podejmowania wysiłku nauki. Poprawia 
także ich perspektywy zawodowe i zarobkowe, jak rów-
nież promuje mobilność – geograficzną i zawodową
– pracowników w Unii Europejskiej. Ponadto kluczo-
wą sprawą dla osiągnięcia efektywności procesu usta-
wicznego kształcenia21 jest zaprojektowanie i wdrożenie 
systemu doradztwa w zakresie UKZ dla poszczególnych 
osób i programów szkoleniowych. 

W skali Unii Europejskiej obserwujemy obecnie 
wprowadzanie trzech typów reform, które mają wzmoc-

 1 J.H. Bishop, Incentives to study: can we find them?, ILR Report, 1990, 
s. 15.

 2 Więcej na ten temat (w:) J. Gęsicki, Polityka edukacyjna a rynek pracy. 
Problemy, podmioty, rozwiązania, „Edukacja” 1996, nr 2 (54). 

 3 A. Andrzejczak, Czynniki kształtujące popyt na szkolenie, „Edukacja 
Dorosłych” 1995, nr 4–5, s. 170–171.

 4 European Commission, Memorandum on Lifelong Learning, SEC (2000) 
1832, Brussels 2000. 

 5 E. Przybylska, Europejskie memorandum w sprawie kształcenia ustawiczne-
go, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 2001, nr 2.

 6 Więcej na ten temat (w:) G. Eliasson, The Markets of Learning and 
Educational Services, OECD, Paris 1996. 

 7 A. Green, Lifelong  learning ad the learning society: different European 
models of organization (w:) A. Hodges (ed.), Policies, Politics and the Future 
of Lifelong Learning, Kogan Page, London 2000. 

 8 E.R. Moen, Efficient Ways to Finance Human  Capital Investments, 
„Economica” 1998, no. 65 (260), s. 491–505; zobacz także E.R. Moen, 
Efficient ways to finance irreversible investments, Working Paper, University 
of Oslo, Oslo 1996.    

 9 Więcej na ten temat (w:) A.G. Mitchell, Strategic training partnerships 
between the State and enterprises, „Employment and Training Papers”, 
no. 19, ILO, Geneva 1998.

10 N. Barr, Ekonomika polityki społecznej, AE, Poznań 1993, s. 57–59.
11 Patrz np. C. Greenhalgh, Adult Vocatinal Training and Government Policy 

in France and in Britain, Oxford University Press, 1999; K. Drake, 
J.P. Germe, Financing continuing training: what are the lessons from 
international comparison?, CEDEFOP Panorama, Office for Office for 
Official Publications of the European Communities, Luxemburg 1994; 
J. Sheldrake, S.A.Vickerstaff, The History of Industrial Training in Britain, 
Avebury, Aldershot 1987.  

12 Prawo EDDF (les Engagements de développement de la formation) zostało 
zapisane w formie artykułu L.951-5 du Code du travail. 

13 Więcej na ten teamt (w:) V. Gasskov (ed.), Alternative schemes of financing 
training, ILO, Geneva 1994. 

14 Więcej (w:) F. Pyke, Learning and training in small and medium – sized 
enterprises, Paper for the ILO, Tripartite Asia and Pacific Meeting on 
Training for High Performance in Enterprises, Bangkok, December 2000.

15 Więcej na ten temat (w:) J. Bishop, The incidence of and payoff to employer 
training: A review of literature with recommendation for policy, „Working 
Paper”, no. 94–17, Cornell University, New York 1994.   

16 Więcej (w:) Y. Venna, State intervention policies in the field of work-orien-
ted additional training, „European Journal of Vocational Training” 1998, 
no. 13.  

17 Trudno więc mówić o „czystym” modelu rynkowym bez jakiejkolwiek inge-
rencji państwa. 

18 K. Symela, Integracja kształcenia zawodowego i rynku pracy w Wielkiej 
Brytanii, (w:) U. Jeruszka (red.), Efektywność kształcenia zawodowego, 
IPiSS, Warszawa 2000, s. 172. 

19 A. Andrzejczak, op. cit., s. 49–55.
20 Więcej na temat systemu dualnego w systemie edukacyjnym Niemiec 

(w:) A. Kwiatkiewicz, Edukacja zawodowa w niemieckim systemie dualnym, 
„e-mentor” 2006, nr 1(13), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?nu-
mer=13&id=245.

21 ILO, Learning and training for work in the knowledge society, report IV(1), 
Geneva 2002, s. 23. 

22 Wywiad A. Revechona z M.J. Maurage, Au sein de l’Union , on ne met plus 
l’accent sur alternace, „Le Monde”, Section Emploi, 24.09.2003.

Wykres 3. Udział kosztów szkoleń w kosztach pracy przed-
siębiorstw w Europie  (w proc.)

Źródło: Anna Matysiak, Kształcenie ustawiczne w Polsce. Korzyści i Bariery 
rozwoju, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej 2003.
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Poniższy tekst rozjaśnia wybrane proble-
my, w których może się rodzić wspólnota 
poglądów wśród partnerów społecznych. 
Dotyczą one głównie stopnia liberalizacji 
rynku pracy. Proponujemy również sposoby 

ich rozwiązania. Pomijamy jednak niektóre kwestie, np. 
ocenę wpływu nieelastyczności funkcjonowania pew-
nych rynków na wyniki rynku pracy oraz instytucji, 
a także szoków makroekonomicznych, jak na przykład 
kryzysu rosyjskiego. Autorzy uważają, że od kilku lat 
nie zmieniły się podstawowe cechy polskiego rynku 
pracy – poza efektami koniunkturalnymi i napływem 
funduszy europejskich zasilających nakłady na polityki 
rynku pracy1. Takie same pozostają zwłaszcza cechy 
instytucjonalne, będące zasadniczym przedmiotem ana-
lizy i postulatów dotyczących reform. 

Polski rynek pracy po trzech latach od daty integracji 
z Unią Europejską wciąż cechuje niska stopa zatrudnienia 
i aktywności zawodowej. W latach 1999–2003 nastąpił 

W rozwiązywaniu problemów rynku pracy zbyt małą rolę odgrywają partnerzy dialogu społecznego. Tymczasem te problemy, 
mimo spadku liczby osób bez pracy, nie zmniejszają się, ponieważ bezrobocie w Polsce ma charakter strukturalny, czyli 
wynika z tego, jak w przeszłości kształtowana została nasza gospodarka – piszą Urszula Sztanderska i Mieczysław Socha

Bezrobocie po polsku

Partnerzy społeczni w roztrząsaniu proble-
mów rynku pracy skupiają się zwykle na 
kwestii płac i prawie pracy, szczególnie na 
warunkach pracy i zasadach zwolnienia z niej. 
Kwestie te są oczywiście ważne nie tylko dla 
nich, ale również dla samego rynku pracy. 
Wydaje się jednak, że na drodze intensywniej-
szego dialogu mogliby wypracować wspólną 
optykę patrzenia na problemy rynku pracy 
w wielu istotnych sprawach dla zatrudnienia 
i bezrobocia. I niewykluczone, że ich nacisk 
na rozwiązanie niektórych problemów 
przyniósłby więcej pożytku niż próby zmian 
na polach, które z natury rzeczy są miejscem 
sporów między nimi. 

drastyczny wzrost liczby bezrobotnych. Wyniósł on 
81 proc. według danych BAEL i 73 proc. według reje-
strów urzędów pracy. W tym okresie PKB zwiększył się 
o 15 proc. przy 10-procentowym spadku liczby pracują-
cych. Z powyższego wynika, że – inaczej niż w zachod-
nich gospodarkach – nasz wzrost gospodarczy słabo 
przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy. Tam, 
zgodnie z regułą Okuna, spadek tempa wzrostu PKB 
o 1 punkt procentowy wywołuje wzrost stopy bezrobocia 
o 0,3 punktu. U nas w 1997 r. mieliśmy zmniejszenie 
tempa wzrostu gospodarczego z 6,8 proc. do 1,0 proc. 
w 2001 r. Bezrobocie powinno się więc zwiększyć 
o 1,74 punktu procentowego. Tymczasem wzrosło ono 
o 8,3 punktu procentowego. Analogicznie przyspiesze-
nie tempa wzrostu PKB do 3,7 proc. w 2003 r. powinno 
zaowocować spadkiem stopy bezrobocia o 0,81 punk-
tu procentowego, a stopa bezrobocia zwiększyła się 
o 2 punkty procentowe. Okazuje się, że w Polsce nie 
można oczekiwać, że zredukowane zatrudnienie z okre-
su złej koniunktury zostanie odbudowane w okresie jej 
poprawy.

Wydaje się zatem, że w Polsce mamy do czynienia 
ze strukturalnymi przyczynami bezrobocia, a więc 
przyczynami wynikającymi z kształtu gospodarki. 
Świadczy o tym również porównanie stopy bezrobocia 
w równowadze (napływów i dopływów siły roboczej) 
z faktyczną stopą bezrobocia. Wysoki poziom bezro-
bocia równowagi (napływów i dopływów siły robo-
czej) w relacji do faktycznego bezrobocia uważany 
jest w teorii za sygnał wysokiego poziomu bezrobocia 
strukturalnego sensu largo (tzn. w sensie używanym 
przez OECD, IMF, Bank Światowy). Odzwierciedla 
on wysoki stan bezrobocia frykcyjnego, struktural-
nego sensu stricto (niedopasowania struktury popytu 
i podaży na rynku pracy) oraz instytucjonalnego. 
Z naszych szacunków wynika, że dla okresu 1992–2002 
różnica między przeciętną stopą bezrobocia a stopą 
bezrobocia w równowadze wynosi około 2 punktów 
procentowych. 
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Nasze bezrobocie charakteryzuje się ogromnym 
zróżnicowaniem stóp bezrobocia według poziomu 
wykształcenia. Osoby bez wykształcenia średniego sta-
nowią blisko 60 proc. bezrobotnych. Wskaźnik bezro-
bocia wśród osób z wyższym wykształceniem wynosił 
7,7 proc., a w grupie osób z zaledwie podstawowym 
lub niższym – 26 proc., z kolei wśród osób z wykształ-
ceniem zasadniczym zawodowym – 23,5 proc. Duże 
różnice w stopach bezrobocia według wykształcenia 
wyjaśnić można z jednej strony spadkiem popytu na 
pracę o niskich kwalifikacjach, z drugiej – mało inten-
sywnymi poszukiwaniami pracy przez bezrobotnych 
reprezentujących niski poziom wykształcenia, o czym 
piszemy dalej. W latach 1998–2003 zatrudnienie osób 
z wyższym wykształceniem wzrosło o 23 proc., pod-
czas gdy liczba pracujących z podstawowym wykształ-
ceniem zmalała o blisko 35 proc., a z zasadniczym 
zawodowym o 17 proc. Część tych zmian w popycie 
wynika z działania tendencji długookresowych2 (np. 
spadku zatrudnienia w górnictwie o 28 proc.), część 
z fazy cyklu koniunkturalnego (budownictwo straciło 
30 proc. zatrudnionych). Prawdopodobnie w wyniku 
restrukturyzacji przedsiębiorstw część stanowisk zaj-
mowanych przez osoby z niższymi kwalifikacjami 
objęły osoby z wyższym poziomem wykształcenia.

Na strukturalny charakter polskiego bezrobocia 
wskazuje też rosnąca liczba bezrobotnych długookre-
sowych. W 1998 r. 34 proc. bezrobotnych poszukiwa-
ło pracy dłużej niż 12 miesięcy, w III kwartale 2003 r. 
– już prawie 50 proc. Wzrósł także odsetek osób po-
zostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (z 12,4 
do 20,1 proc.). Około 64 proc. długotrwale bezro-
botnych (powyżej 12 miesięcy) stanowią osoby z wy-
kształceniem podstawowym i zasadniczym zawodo-
wym (63,6 proc.). Taka struktura bezrobocia sprzyja
utrwalaniu jego poziomu, a także powstawania zja-

Źródło: Obliczenia własne.

wiska histerezy. Nie mniej groźnym zjawiskiem jest
stabilność bezrobocia w przekroju regionalnym. Po-
nad połowę różnic w poziomie bezrobocia między wo-
jewództwami można wyjaśnić niedopasowaniami po-
pytu na określone kwalifikacje i podaży na lokalnych 
rynkach pracy (Newell i Socha 2004).

Przyrost bezrobocia wynikał z jednej strony z przy-
rostu podaży siły roboczej, z drugiej ze spadku zatrud-
nienia. Między listopadem 1988 r. a IV kwartałem 2003 r. 
populacja osób w wieku 15 i więcej lat zwiększyła się 
o 3,1 proc. Jednocześnie w tym samym czasie liczba 
pracujących zmalała o 10,9 proc.3, a liczba osób bier-
nych zawodowo wzrosła o 9 proc. W rezultacie liczba 
osób pracujących była wówczas mniejsza od liczby osób 
znajdujących się poza pracą, a stopa zatrudnienia spadła 
z 51 proc. w 1998 r. do 44 proc. w 2003 r. i była najniż-
sza w Unii Europejskiej. 

Liberalizacja rynku pracy. Strukturalny charakter bez-
robocia sprawia, że rynek pracy w niewielkim stopniu 
reaguje na ożywienie aktywności ekonomicznej. Stąd nie-
którzy podejrzewają, że źródłem trudności jest sztyw-
ność instytucji rynku pracy. Tymczasem dostępne bada-
nia empiryczne przywołane dalej wskazują na relatywnie 
wysoki stopień liberalizacji polskiego rynku pracy na tle 
innych krajów OECD oraz krajów Europy Wschodniej 
i Centralnej. W tej ostatniej grupie Polska ma najbar-
dziej – po węgierskim – zliberalizowany rynek pracy, 
a w grupie 26 krajów, analizowanych przez Riboud 
i innych, sklasyfikowana została na 10. miejscu. 

Na obecny poziom liberalizacji rynku pracy wpły-
nęły zmiany przeprowadzone w latach 1998–2003. 
Wzmacniały one mechanizmy samoregulacji rynkowej 
na rynku pracy. Zliberalizowano znacznie zasady zatrud-
nienia – Kodeks pracy pozostawia obecnie większą 
swobodę działania pracodawcom. Trudno jednoznacz-
nie orzec, czy z tych uprawnień szeroko korzystają. 
Statystyki dokumentują jedynie zdecydowany wzrost 
popularności zatrudnienia na podstawie umowy na 
czas określony w miejsce umów na czas nieokreślony. 
Pojawiły się też agencje pracy czasowej (na zastępstwo). 
Nie wzrosła zupełnie częstotliwość zawierania umów 
na część pełnego czasu pracy, zatem tzw. zjawisko dzie-
lenia się pracą nie ma miejsca.

Wiadomo również, choć nie jest to zjawisko udoku-
mentowane liczbowo, że masowo praktykuje się zawie-
ranie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. 
Pracownicy są skłaniani do zakładania jednoosobowych 
firm, które przyjmują zlecenia sprowadzające się de 
facto do świadczenia pracy. Alternatywą często jest brak 

Stopa bezrobocia rzeczywistego (u) i bezrobocia równo-
wagi (u*)

Stopy bezrobocia 
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pracy. Ten proceder jest zakazany prawnie, lecz – przy 
zgodnej współpracy faktycznego pracodawcy i pracow-
nika – trudny i kosztowny do udowodnienia. Popularność 
zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawny-
mi wynika przede wszystkim z dążenia do unikania 
ciężarów fiskalnych – głównie w postaci ponoszenia 
kosztów uzyskania dochodów oraz w postaci możliwo-
ści płacenia składek ubezpieczeń emerytalno-rentowych 
w niższej skali (relacjonowanych do płacy przeciętnej, 
a nie do faktycznych dochodów z pracy). 

Opodatkowanie pracy. W wielu opracowaniach i pro-
gramach reform rynku pracy wysokie pozapłacowe ko-
szty pracy i podatki obciążające zatrudnienie uważane 
są za istotny powód niskiej dynamiki tworzenia nowych 
miejsc pracy. Koszt jednej godziny w Polsce (w 2000 r. 
około 4,5 euro) jest prawie pięciokrotnie niższy niż 
przeciętnie w Unii Europejskiej (22,70 euro), ale prze-
wyższa analogiczne koszty w innych (poza Słowenią) 
krajach postkomunistycznych (zob. Eurostat 2003). 
Natomiast negatywnie wyróżnia Polskę spośród krajów 
OECD wysokie opodatkowanie zatrudnienia. Według 
Riboud et al. (2002, s. 290) w końcu ubiegłej dekady 
stopa opodatkowania płac (48,2 proc.) należała do naj-
wyższych (przeciętna dla OECD – 19,5 proc., dla EU 
– 23,5 proc.). Łączna stopa podatkowa uwzględniająca 
także podatki dochodowe i od konsumpcji wynosiła 
w Polsce 80 proc., podczas gdy w OECD 45,4 proc., 
a w krajach UE 53 proc.

Z kolei szacunki OECD dotyczące klina podatkowego 
(tax wedge)4 wskazują, iż w 2001 r. jego wartość dla Polski 
(45,3 proc.) nie odbiegała rażąco od wartości w innych kra-
jach (zob. OECD 2002). Niepokojące jednak było to, że – 
jak wskazuje OECD5 – w Polsce klin6 w latach 1996–2003 
wzrósł o 1,8 punktu procentowego, podczas gdy dla 30 
krajów OECD zmalał średnio o 1,5 punktu procentowego, 
a w Irlandii aż o 18,3 punktu i na Węgrzech o 8,8 punktu 
procentowego. W stosunku do wielu europejskich krajów, 
włącznie z Czechami i Węgrami, mamy niższą relację 
sumy przeciętnego podatku od dochodów osobistych 
i składki ubezpieczeniowych do zarobków brutto pracow-
nika produkcyjnego (u nas jest to 42,9 proc., najniższa 
relacja jest w Szwajcarii – 29,7 proc., najwyższa w Belgii 
– 55.6 proc.). Gorzej sytuacja wygląda, jeśli uwzględnić 
relację sumy podatku od dochodu osobistego i składki 
na ubezpieczenia społeczne minus zasiłki pieniężne otrzy-
mywane przez przeciętnego pracownika produkcyjnego7. 

Nie zawsze jednak wyższe obciążenia podatkowe 
powodują spadek popytu na pracę. O niejednoznaczności 
tej zależności może świadczyć przykład Szwecji i Danii. 
Obydwa kraje mają najwyższe w Europie godzinowe 
koszty pracy brutto, ale udział pozapłacowych kosztów 
pracy jest najwyższy w Szwecji, a w Danii najniższy 
w Europie. Spadek popytu na pracę wskutek wysokiego 
klina podatkowego może wystąpić przede wszystkim 
w gałęziach z silną pozycją negocjacyjną pracowników 
(insiders), natomiast w innych sektorach pracodawcy 
mogą przerzucić ciężar podatków na pracowników w po-
staci niższych płac. Podobny efekt może dotyczyć osób 
cechujących się wysoką elastycznością podaży, zwykle 
nisko kwalifikowanych lub z grup dysponujących (lub 
mających szanse dysponować) uprawnieniami do świad-
czeń społecznych lub dochodów pozapłacowych.

Wysoki klin podatkowy z pewnością sprzyja roz-
wojowi tzw. szarej strefy w zatrudnieniu. Według nie-
których szacunków8 w Polsce 21,3 proc. osób w wieku 
produkcyjnym pracuje w szarej strefie, podczas gdy 
w Czechach 12,9 proc., na Słowacji 17,1 proc., a na 
Łotwie 30,1 proc.9 Szara strefa sprzyja zaś zwiększeniu 
bezrobocia rejestrowanego.

Płynność zatrudnienia. Wpływ na popyt na pracę ma 
również stopień ochrony pracowników i ich miejsc pracy 
oraz koszty związane z przyjmowaniem i zwalnianiem 
pracowników. Wprawdzie nie zgromadzono przekony-
wujących dowodów wskazujących, iż wyższy poziom 
ochrony zatrudnienia powoduje większe bezrobocie, ale 
wiadomo, że podnosi poziom bezrobocia długookreso-
wego oraz zmniejsza skalę bezrobocia krótkookresowe-

Na obecny poziom liberalizacji rynku pracy wpłynęły zmiany 
przeprowadzone w latach 1998–2003. Wzmacniały one mechanizmy 
samoregulacji na rynku pracy
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go poprzez negatywny wpływ na napływy i odpływy 
z bezrobocia (szerzej: Nickell, Layard 1999).

Badania Banku Światowego wskazują na to, że polski 
rynek pracy w końcu ubiegłej dekady był relatywnie ela-
styczny. Tzw. indeks prawnej ochrony zatrudnienia regu-
larnego (Employment Protection Legislation) dla Polski 
oszacowany został na poziomie 2. w skali od 0 (brak 
ochrony prawnej) do 4. Przeciętna wartość tego indek-
su dla krajów OECD wynosi także 2, a dla krajów UE 
2,4. Dla pozaeuropejskich krajów wartość tego indeksu 
waha się od 0,2 w USA do 2,7 w Japonii. Identyczny 
obraz znajdujemy w szacunkach Komisji Europejskiej. 
Jako najbardziej liberalne zostały ocenione polskie 
przepisy regulujące zatrudnienie pracowników zatrud-
nionych dorywczo (wartość indeksu 1), jako najbardziej 
restrykcyjne – regulacje zwolnień grupowych (wartość 
indeksu dla Polski 3,9)10. Tutaj zatem mogą tkwić barie-
ry w dopasowywaniu wielkości zatrudnienia do potrzeb 
wynikających z nowych technologii i organizacji pracy. 
Mogą o nich świadczyć niski poziom stóp tworzenia 
i likwidowania miejsc pracy i przepływów pracowników 
na rynku pracy (Nesporova Cazes, 2001, Grotkowska, 
Socha, Sztanderska 2004).

Tabela 1. Indeks ochrony prawnej zatrudnienia (w skali 
od 0–4)

Źródło: Riboud i inni (2000). 

Regularne 
zatrudnienie

Zatrudnienie 
dorywcze

Zwolnienia 
grupowe

Całkowity 
indeks EPL

Polska 2,2 1,0 3,9 2,0
Czechy 2,8 0,5 4,3 2,1
Węgry 2,1 0,6 3,4 1,7
UE-15 2,4 2,1 3,2 2,4
OECD 2,0 1,7 2,9 2,0

Stopień giętkości rynku pracy obrazują także 
wskaźniki zatrudnienia na czas określony, w niepeł-
nym wymiarze czasu, czy praca dla co najmniej dwóch 
pracodawców etc. W Polsce mamy zdecydowanie mniej 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 
(10,8 proc.) niż przeciętnie w Unii Europejskiej (18,1 
proc.). Zainteresowanie zatrudnieniem w niepełnym 
wymiarze czasu pracy wynika w dużym stopniu z braku 
możliwości znalezienia pracy na pełnym etacie, a nieko-
niecznie z preferencji pracowników. Natomiast w Pol-
sce większy niż w UE odsetek pracuje na podstawie 
umów na czas określony (15,4 proc. wobec 13 proc., ale 
w Hiszpanii – 31 proc.). W latach 2001–2003 wzrósł on 
o 47 proc., zwłaszcza wśród kobiet (o 53 proc.). Maleje 
odsetek pracujących w więcej niż jednym miejscu pracy, 
o blisko 22 proc. w latach 1998–2003. Może to świad-
czyć o stopniowym nasyceniu popytu na pracę (łączenie 
pracy w dwóch miejscach występowało w latach 90. 
głównie w dwóch grupach: specjalistów z wyższym wy-
kształceniem i rolników pracujących głównie poza rol-
nictwem, ale również prowadzących swoje gospodar-
stwo rolne).

Teoretycznie wysoki odsetek osób zatrudnionych na 
czas określony powinien osłabiać siłę negocjacyjną insi-
ders (ci, którzy już są na rynku pracy i mają zatrudnie-
nie) i sprzyjać wzrostowi zatrudnienia. Jednak co innego 
pokazują badania nad hiszpańskim rynkiem pracy. 
Ujawniły one przeciwny efekt, a mianowicie wzrost siły 
insiders. Taka sytuacja może się zrodzić wówczas, gdy 
niestandardowymi umowami o pracę objęte są przede 
wszystkim grupy siły roboczej słabo powiązane z długo-
trwałym zatrudnieniem, np. osoby o niskich kwalifika-
cjach, kobiety, młodzież itp. 

Tabela 2. Niestandardowe formy zatrudnienia w latach 1998–2003 (w tys.), według danych BAEL (listopad lub IV kwartał)

1 – w latach 1999–2002 z wyłączeniem jednostek małych, zatrudniających nie więcej niż do dziewięcć osób.
2 – od IV kwartału populacja wyznaczana jest na podstawie deklaracji respondenta w odniesieniu do głównego miejsca pracy.
3 – do IV kwartału 2000 r. praca stała jako wykonywana na czas nieokreślony, a dorywcza podjęta na okres 12 miesięcy; od I kwartału 2001 r. praca stała 
 to praca na czas nieokreślony, a dorywcza praca podjęta na czas określony.  
Źródło: Roczniki Statystyczne i publikowane dane BAEL.

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Według danych firm, w głównym miejscu pracy1 (31 XII)

Pełnozatrudnieni1 8473,1 7890,8 7500,2 7249,6 6968,9 n.a.
W tym kobiety 3999,9 3758,5 3473,7 3506,3 3383,9 n.a.
W niepełnym wymiarze czasu pracy 602,2 566,0 552,4 594,8 608,4 n.a.
W tym kobiety 324,0 308,2 308,3 333,9 347,5 n.a.

Według danych BAEL (listopad lub IV kwatał)
Pełnozatrudnieni2 13743 13048 12916 12531 12255 12251
W niepełnym wymiarze czasu pracy2 1591 1525 1624 1512 1467 1406
Na czas nieokreślony3 10615 10020 9908 8822 8270 8086
Na czas określony3 657 610 642 1284 1673 1888
Pracownicy zatrudnieni w więcej niż jednym miejscu pracy 1288 n.a 1126 1086 1067
Pracujacy w szarej strefie (szacunki GUS) 830 820 885 895 910 n.a.
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Można by temu przeciwdziałać ułatwiając zakłada-
nie nowych firm. W Polsce akurat poziom tzw. samo-
zatrudnienia jest wysoki. U nas samozatrudnieni stano-
wią 22,5 proc. populacji pracujących (dane z 2002 r.), 
a w UE – 14,8 proc. (najwięcej w Grecji ponad 43 proc., 
najmniej w Szwecji – 5 proc.). Ale różnica spowodo-
wana jest przede wszystkim tym, że w Polsce mamy 
większą skalę zatrudnienia w rolnictwie (samozatrud-
nieni poza rolnictwem stanowili tylko 9,7 proc.). Inny 
czynnik to niższy poziom rozwoju gospodarczego 
i mniejsze szanse na dobrze płatną pracę w sektorze 
pracowników najemnych. 

Instytucje rynku pracy a podaż pracy. Niektórzy ana-
litycy ważną przyczynę wysokiego bezrobocia upatrują 
w wysokich i długo wypłacanych zasiłkach dla bez-
robotnych oraz w innych świadczeniach socjalnych. 
Zwiększają one bowiem tzw. płacę progową (reserva-
tion wage). Z jej powodu bezrobotni nie akceptują ofert 
pracy z niższymi płacami (inaczej: krzywa efektywnej 
podaży pracy przesuwa się w górę). Jednak dane zawarte 
w Tabeli 3. wskazują, że system pomocy socjalnej dla 
bezrobotnych w Polsce nie wyróżnia się na tle innych 
krajów szczególną szczodrością. Zaskakuje natomiast 
to, że osoby długotrwale bezrobotne otrzymujące świad-
czenia mają wyższy wskaźnik zastąpienia świadcze-
niami dochodu z pracy w stosunku do krótkookresowo 
bezrobotnych. Takie rozwiązania z pewnością osłabiają 
motywacje do efektywnych poszukiwań pracy. 

System pomocy socjalnej w niektórych przypadkach 
rzeczywiście nie zachęca do intensywnych poszukiwań 

pracy. Wystarczy porównać pomoc socjalną z płacą osób 
z niskimi kwalifikacjami i z terenów wiejskich. Tym 
bardziej, iż świadczenia socjalne, w tym zasiłki dla 
bezrobotnych, nie uwzględniają różnic terytorialnych 
w kosztach utrzymania. 

Badania Banku Światowego11 pokazują, że pracowni-
cy z niskimi dochodami osiągają świadczenia niezależ-
nie od wielkości i struktury rodziny, sięgające niekiedy 
(w okresie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych) 
ponad 100 proc. ich ewentualnego wynagrodzenia. 

W Polsce wprawdzie zasiłki w stosunku do płacy są 
relatywnie niskie, ale za to czas ich wypłacania jest raczej 
długi – nawet do 18 miesięcy. Jest to ważne, ponieważ 
z wielu badań ekonometrycznych wynika, że długość 
wypłacania zasiłku jest zmienną statystycznie istotniej-
szą w wyjaśnianiu bezrobocia niż jego wysokość. Innym 
niekorzystnym dla rynku pracy rozwiązaniem było 
wprowadzenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych. 
Przyczyniły się one do obniżenia stopy aktywności 
zawodowej i stopy zatrudnienia. Na niektórych ryn-
kach pracy, z uwagi na niemożność natychmiastowego 
zastąpienia odchodzących pracowników z wysokimi 
kwalifikacjami, mogło to doprowadzić do wzrostu siły 
negocjacyjnej insiders.

Mechanizmy negocjacji płacowych. Do najważniejszych 
czynników wyjaśniających różnice w stopie bezrobocia 
w krajach OECD zalicza się mechanizmy negocjacji 
płac, w szczególności, czy są one prowadzone na szcze-
blu przedsiębiorstw, gałęzi, czy kraju, jak są koordyno-
wane oraz jaki zakres mają umowy zbiorowe12. Polski 
system stosunków pracy cechuje się stosunkowo niskim 
odsetkiem pracowników należących do związków zawo-
dowych, istnieniem wielu organizacji oraz ich zrzeszeń 
po stronie związkowej i pracodawców, niewielką rolą 
umów zbiorowych oraz niskim stopieniem koordynacji 
negocjacji płacowych. W konsekwencji mamy niewiel-
ką rolę umów zbiorowych oraz niski stopień koordy-
nacji negocjacji płacowych. Płace ustalane są podczas 
negocjacji prowadzonych na poziomie przedsiębiorstw. 
W ocenie Komisji Europejskiej  umowy zbiorowe w Pol-
sce regulują płace i warunki pracy około 40 proc. pra-
cowników13. W małych i średnich przedsiębiorstwach 
(a takie zatrudniają około połowy wszystkich pracowni-
ków) nie występuje praktycznie żadna zinstytucjonalizo-
wana reprezentacja interesów pracowników i płace usta-
nawiane są wyłącznie przez pracodawców. Negocjacje 
na poziomie sekcji (grupy zawodowej) rozwijają się 
głównie w sektorze publicznym, zwłaszcza tzw. sektorze 
budżetowym.

Tabela 3. Zasiłki pieniężne netto1 w stosunku do przecięt-
nej płacy pracownika produkcyjnego (w proc.)

1 – różne pieniężne świadczenia socjalne pomniejszone o podatki otrzymy-
wane przez osoby niepracujące OECD (2002), Benefits and Wages – OECD 
Indicators, UE (2003).

Samotni Małżeństwo
Małżeństwa 

z dwójką 
dzieci

Samotni rodzice 
z dwójką dzieci

W pierwszym miesiącu bezrobocia
Polska 36 43 46 47
Czechy 49 67 70 71
Węgry 48 48 60 61
UE-15 64 63 73 73
UE max 82 89 89 87
UE min 31 44 44 47
W całym okresie otrzymywania zasiłków
Polska 33 50 74 56
Czechy 37 60 80 74
Węgry 28 28 38 40
UE-15 49 57 68 68
UE max 60 71 89 79
UE min 0 4 10 11
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Taka struktura powinna teoretycznie sprzyjać obni-
żaniu bezrobocia, ponieważ przy zdecentralizowanym 
systemie negocjacji jest większa szansa na uwzględnie-
nie lokalnych relacji popytu i podaży na rynkach pracy. 
Na przeszkodzie stoi brak koordynacji w negocjacjach 
po obydwu stronach oraz system ustanawiania jednolitej 
dla całego kraju płacy minimalnej. W efekcie w niektó-
rych gałęziach, nawet tych które redukowały zatrud-
nienie, można było dostrzec wzrost płac (World Bank 
2004). Można to interpretować z jednej strony jako efekt 
nacisku insiders, z drugiej jako rozwój polityki płac 
motywacyjnych (efficiency wages) stosowanych przez 
menedżerów w celu osiągnięcia wysokiego poziomu 
wydajności pracy. 

Instytucje działające na rynku pracy. Obecnie podstawo-
wymi instytucjami na rynku pracy są samorządy lokalne 
i podporządkowane im urzędy pracy szczebla powiato-
wego, wojewódzkiego, a także odpowiadające tym szcze-
blom rady zatrudnienia oraz naczelna rada zatrudnienia. 
Pozarządowe instytucje odgrywają marginalną rolę w po-
średnictwie pracy i poradnictwie zawodowym, znaczą-
cą tylko dla niektórych specjalnych subrynków, np. kadry 
menedżerskiej. 

Rolę instytucji edukacyjnych można uznać za ważną 
głównie w obszarze kształcenia ustawicznego. Wpływają 
one bowiem na zmianę cech podaży pracy. Jednak 
w istocie jest ona ważna tylko w odniesieniu do kształ-
cenia bezrobotnych (dostarczyciele usług szkoleniowych 
dla urzędów pracy), ponieważ kształcenie ustawiczne 
odbywa się w małej skali i jest zorientowane głównie na 
młodych pracowników. 

Wreszcie instytucjami wpływającymi na działanie 
rynku pracy jest też administracja centralna, przede 
wszystkim Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej14, 
w mniejszym stopniu inne resorty, choć trudno nie doce-
niać ich roli, zwykle nie bezpośredniej. Działa także 
Fundusz Pracy, który z powodu nasilenia bezrobocia 
popada w zadłużenie i nie spełnia zadań związanych 
z ograniczaniem bezrobocia. W latach 2001 i 2002 odpo-
wiednio tylko 7,0 proc. i 5,4 proc. środków Funduszu 
przeznaczano na aktywne programy walki z bezrobo-
ciem15. Obecna struktura dochodów i wydatków byłaby 
uzasadniona, gdyby zasiłki i inne świadczenia dla bez-
robotnych miały charakter ubezpieczeniowy (a takiego 
faktycznie nie mają) i gdyby budżet w stabilny sposób 
realizował koncepcję aktywizacji na rynku pracy. 

Koszty obsługi długu Funduszu Pracy są wyższe niż 
koszty obsługi zadłużenia budżetu centralnego. Fundusz 
zaciągał kredyty na gorszych warunkach, co powoduje 

jego dodatkowe obciążenie. Dalsze utrzymywanie go 
nie znajduje uzasadnienia jako wydzielonego źródła 
przychodów. Składki płacone przez pracodawców i tak 
nie zapewniają ubezpieczeniowej ochrony dochodów 
pracowniczych. Rezygnacja z nich zmniejszyłaby zara-
zem bezpośrednie opodatkowanie pracy. Stracone wpły-
wy powinny pochodzić z ogólnych podatków. One nie 
obciążają tylko jednego czynnika produkcji, tj. pracy16.

Urzędy pracy należące do samorządów terytorialnych 
są podporządkowane rządowej polityce rynku pracy, co 
wynika z faktu finansowania środkami z Funduszu Pracy, 
które rozdzielane są centralnie na podstawie algorytmu. 
Ponadto są niezależne i to do tego stopnia, że aż trzeba 
było zmiany ustawy, by przeprowadzić standaryzację 
systemów informatycznych urzędów. Nie ma natomiast 
dostatecznej standaryzacji usług pośrednictwa i porad-
nictwa zawodowego. Ogólnie rzecz biorąc, urzędy pracy 
są zatomizowane, w małym stopniu sterowalne, stosują 
zasady organizacji programów metodą prób i błędów, nie 
korzystając dostatecznie ani z doświadczeń przeszłości, 
ani z dobrych praktyk w innych jednostkach samorządo-
wych. Nie istnieje bowiem system wymiany informacji, 
choć pewne kroki uczyniono w tym zakresie (strony 
www ministerstwa i przygotowania do wciąż niewdro-
żonego Krajowego Monitoringu Rynku Pracy).

Po przejęciu urzędów pracy przez samorządy zmniej-
szyła się możliwość prowadzenia aktywnego pośrednic-
twa i poradnictwa zawodowego wskutek spadku w nich
zatrudnienia z 22 tys. osób w 1998 r. do 13 tys. w 2003 r. 
(w końcu 2003 r. jeden pośrednik przypadał na 2385 bez-
robotnych, a jeden doradca na 7101 bezrobotnych – zob. 
Boni 2003). Problem pogarsza to, że kadry urzędów 
pracy podlegają stałej rotacji związanej z politycznymi 
cyklami wymiany władz samorządowych i stosunkowo 
niskimi płacami – 50 proc. rocznie to nowo zatrudnie-
ni. Samorządy wykorzystują też środki na prace inter-
wencyjne, żeby sfinansować zatrudnienie w urzędach 
pracy – ok. 25 proc. tam pracujących jest zatrudnionych 
w ramach tego programu, z założenia czasowego. To 
wszystko powoduje, że kadry urzędów nie mają zawodo-
wego przygotowania do prowadzenia skutecznych dzia-
łań na rynku pracy. Nieopłacalne staje się inwestowanie 
w ich kwalifikacje. 

Urzędy na ogół nie dysponują dobrym rozeznaniem 
rynku pracy pod kątem zawodów, które mogą się cie-
szyć popytem. Ich wiedza nie jest też na tyle pogłębiona 
i szczegółowa, żeby móc prowadzić w odpowiedzial-
ny sposób poradnictwo zawodowe. Brakuje im badań 
i prognoz popytu na pracę. Ośrodki doradcze związane 
ze szkolnictwem również nie dysponują tego rodza-
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ju wiedzą. Ich doradztwo w małym stopniu w ogóle 
uwzględnia realia rynku pracy. Obydwa piony doradztwa 
zawodowego – urzędów pracy skierowany do dorosłych 
i podlegający ministerstwu szkolnictwa, skierowany do 
dzieci i młodzieży – nie są ze sobą zintegrowane.

Pośrednictwo pracy urzędów pracy wspomagają pry-
watne agencje pośrednictwa i doradztwa personalnego, 
ale ich udział w rynku pozostaje niewielki. Koncentrują 
swoje działania na wybranych grupach firm lub poszu-
kujących pracy – zwykle znajdujących się w relatywnie 
korzystnym położeniu na rynku pracy. 

Pasywne polityki rynku pracy. Od 1990 r. funkcjonują 
podstawowe instrumenty polityk rynku pracy – pasyw-
ne: zasiłki dla bezrobotnych oraz ubezpieczenie społecz-
ne i aktywne: prace interwencyjne, szkolenia, pożyczki 
dla bezrobotnych na założenie własnego miejsca pracy. 
W kolejnych latach instrumentarium znacznie rozbudo-
wano i stopniowo przekształcono. 

Generalnie zmiany zmierzały do ograniczenia pow-
szechnej dostępności do wypłat zasiłków (w prze-
konaniu, że osłabiają aktywne poszukiwanie pracy). 
Ograniczono ich wysokość i ustalono jednolity kwoto-
wo zasiłek w skali kraju, indeksowany zmianami cen 
(w celu zmniejszenia ich stosunku do płac). Jedno-
cześnie uruchomiono zasiłki i świadczenia przedemery-
talne dla osób o długim stażu pracy i w wieku bliskim 
emerytalnego. Stworzono te regulacje jako zastępcze 
dla programu wcześniejszych emerytur, z których 
wycofano się pod presją ekspansji wydatków budżeto-
wych. Ta zmiana nie osłabiła „pędu” do dezaktywizacji 
zawodowej ze strony osób w górnych przedziałach 
wieku produkcyjnego, ponieważ niemal w takiej samej 
wysokości, jak zmniejszyły się napływy do systemu 
rentowego, przybyło osób pobierających zasiłek przed-
emerytalny (oszczędność sprowadzała się do niższej 
wysokości jednostkowych wypłat). 

Zasiłki dla bezrobotnych są jednolitej wysokości 
w skali kraju, nie ubezpieczają więc utraconych zarob-
ków. Ich wysokość jest stosunkowo niska i wprowadzenie 
waloryzacji cenowej powoduje stopniowe zmniejszanie 
ich relacji do przeciętnych wynagrodzeń. Można zatem 
domniemywać, że malejąca stopa zastąpienia powoduje 
ich niską atrakcyjność dla zdecydowanej większości 
bezrobotnych, szczególnie o wysokich kwalifikacjach 
i na terenach o relatywnie niskim bezrobociu. Ale dla 
najmniej zarabiających może ona być znaczna – rela-
cja zasiłku do minimalnej płacy wynosi 62,9 proc. (do 
przeciętnej 23,3 proc.). Zatem w stosunku do grup nisko 
kwalifikowanych, szczególnie młodych, albo dla osób 

samotnie wychowujących dzieci, zasiłek może stanowić 
czynnik podtrzymujący motywacje do pozostawania 
w bezrobociu.17 Z drugiej strony zasiłki są skierowane 
do nielicznej części bezrobotnych. Z ich otrzymywania 
są wyłączeni absolwenci szkół, osoby reaktywujące się 
na rynku pracy (np. kobiety po przerwie powodowanej 
macierzyństwem), osoby, których czas pozostawania 
w bezrobociu przekracza okres przewidziany dla danego 
regionu. 

Niedostępność zasiłków dla faktycznej większo-
ści bezrobotnych i ich niska proporcja do utraconych 
wynagrodzeń wskazuje na to, że nie istnieje zabezpie-
czenie dochodów osób, które zostają zwolnione z pracy, 
szczególnie tych z relatywnie lepszymi warunkami 
wynagrodzenia. To musi rodzić opór przed wszelkimi 
poczynaniami restrukturyzacyjnymi. Programy aktyw-
ne zaś – poza wybranymi grupami (w ostatnich latach 
absolwentami) – są praktycznie niedostępne ze wzglę-
du na niewielką skalę środków na nie przeznaczanych. 
Osoby, które nie dysponują własnymi zasobami, w prak-
tyce nie mogą liczyć na pomoc w podjęciu aktywnych 
działań pozwalających im przystosować się do wymagań 
rynku pracy, w tym kwalifikacyjnych. Sytuacja ta może 
się radykalnie zmienić po uruchomieniu funduszy struk-
turalnych, najpierw Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich (2004–2006), następnie Kapitał 
Ludzki (2007–2013). Żeby jednak ich realizacja przy-
niosła odczuwalne skutki w postaci zwiększonej dostęp-
ności do narzędzi pomocnych w dostosowywaniu się do 
wymagań rynku pracy, jakość zarządzania programami 
musi radykalnie wzrosnąć18, to zaś zwiększa wymagania 
dotyczące kwalifikacji zarządzających.

W Polsce wysoki poziom bezrobocia miał 
i wciąż ma charakter strukturalny. Wynika 
głównie z niedopasowania popytu, jaki 
zgłaszają firmy na określone kwalifika-
cje i oferowanej im podaży kwalifikacji. 
Dlatego pozytywnego rezultatu nie przy-
niosły programy walki z bezrobociem 
opierające się m.in. na liberalizacji rynku 
pracy. W tym zakresie Polska nie odbiega 
w sposób zasadniczy od innych krajów.
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Okres wypłacania zasiłków jest zróżnicowany w za-
leżności od lokalnej wysokości bezrobocia – im wyższe 
jego natężenie, tym dłużej można je otrzymywać (6, 12, 
18 miesięcy). Paradoksalnie, aktywność w poszukiwaniu 
pracy jest więc najbardziej osłabiona tam, gdzie bezrobo-
cie jest najwyższe. Międzynarodowe badania potwierdza-
ją, że wpływ zasiłków na bezrobocie zależy bardziej od 
czasu ich wypłacania niż od ich wysokości. Można się 
spodziewać, że długi czas wypłat zasiłków w regionach 
o wysokim bezrobociu może sprzyjać jego utrwalaniu. 

Wydatki na tzw. pasywne instrumenty rynku pracy 
zdominowały politykę rynku pracy. W dodatku znacz-
na część tych instrumentów została użyta w roli wcze-
śniejszych emerytur; szczególnie wadliwe były zasiłki 
przedemerytalne wprowadzone w 1997 r. i zlikwidowa-
ne z początkiem br. (wypłaty osobom, które wcześniej 
nabyły odpowiednie uprawnienia jeszcze trwają). 

Czynnikiem zniechęcającym do wyrejestrowania z bez-
robocia i legalizacji zatrudnienia w szarej strefie jest też 
system ubezpieczeń zdrowotnych. Osoby bezrobotne mają 
prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, jego kosztw postaci 
składki dla pracodawców sięga 8 proc. wynagrodzeń. 

Aktywne programy rynku pracy. Formalnie Polska ma 
dosyć dobrze rozwinięty system narzędzi zaliczanych 
do tzw. aktywnej polityki państwa na rynku pracy. Ale 
niestety wydatki na te cele w relacji do PKB są 5–6 razy 
niższe niż przeciętnie w Unii Europejskiej, a co gorsza, 
odsetek osób objętych aktywną polityką pomocy dla 
bezrobotnych w ostatnich latach jest niższy niż w 1998 r. 
(patrz tabela 4). Wadliwa jest też struktura wydatków na 
aktywne programy. Na szkolenia przeznaczono mniej 
niż 10 proc. wydatków, chociaż – według niezależnych 
od administracji badań – były programem najbardziej 
skutecznym. Prace interwencyjne – drugi ze względu 
na skuteczność instrument – absorbował w 2002 r. tylko 
17,3 proc. Roboty publiczne – choć zdecydowanie nie-
efektywne – pochłaniały 16,4 proc., pożyczki – skutecz-
ne, aczkolwiek kosztowne – 12,7 proc. 

Systematycznie natomiast rósł udział środków na 
aktywizację zawodową absolwentów – w 2002 r. to już 
41,5 proc. wydatków na aktywne programy. Żadna inna 
grupa bezrobotnych nie była przedmiotem tak szeroko 
zakrojonego programu. Wprawdzie można zaaprobo-
wać silne ukierunkowanie skromnych środków głównie 
na pracę dla absolwentów szkół, ale trzeba dostrzec, że 
te instrumenty zastępują dawne praktyki zawodowe. 
W edukacji ograniczono poważnie kontakt ucznia/
studenta z praktyką zawodową (stażem pracy). Absol-
wenci zaczęli opuszczać szkoły nieprzygotowani do 
podjęcia pracy. Urzędy pracy zastępują funkcje szkół 
w sposób dość kosztowny, lecz nie na skalę masową 
i nie w pełni efektywnie. Refundują składki ZUS dla 
zatrudnionych absolwentów, wypłacają wynagrodzenie 
absolwentom podczas stażu pracy, wypłacają specjal-
ne stypendia w trakcie odbywania stażu lub dalszego 
kształcenia. Skuteczność tych działań w postaci zatrud-
nienia po ukończeniu programu jest zróżnicowana, 
sięga od 35 proc. (b. niska – staże absolwenckie) do 
89 proc. (b. wysoka – refundacja składek ZUS). 

Silne wsparcie absolwentów ma ważne następstwa 
– doprowadza do legalnego zatrudnienia młodych. Jest 
to jednak zadanie relatywnie łatwiejsze niż uzyskanie 
wzrostu zatrudnienia wśród długotrwale bezrobotnych 
czy kobiet reaktywizujących się na rynku pracy, albo 
osób najniżej kwalifikowanych w okresie przedemery-
talnym. Poza absolwentami nie było żadnej innej grupy, 
w tym cechującej się dużymi trudnościami w funkcjono-
waniu na rynku pracy, która doświadczyłaby takiej skali 
pomocy ze strony aktywnych programów (mimo dekla-
racji o preferencjach, stosowanych również dla innych 
grup). Nie ma też pewności, czy programy dedykowane 
absolwentom nie dofinansowują zatrudnienia osób, które 
już znalazły pracę i wykonywałyby ją bez względu na 
dopłaty z Funduszu Pracy, ani w jakim stopniu środki na 
wspomożenie zatrudnienia absolwentów przyspieszają 
tylko rotację kadr (wypychając z zatrudnienia starszych). 
Nie wiadomo, czy programy podnoszą kwalifikacje tych 

Tabela 4. Bezrobotni korzystający z aktywnych form wsparcia w poszukiwaniu pracy w latach 1998–2003 (w tys.)

Źródło: Dane publikowane przez GUS.

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Bezrobotni korzystający z aktywnych 
form polityki państwa na rynku pracy

414,4 367,9 296,9 141,4 226,1 347,1

Szkolenia 139,0 128,4 98,7 47,6 68,5 132,2

Prace interwencyjne 142,9 125,9 99,4 39,3 51,1 114,9
Prace publiczne 104,1 68,7 50,3 29,0 33,7 100,0
Praktyki u  pracodawcy 28,4 44,9 48,5 25,5 72,7
Odsetek bezrobotnych bez prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych 

77,1 76,4 79,7 80 83,3 84,9
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młodych osób (i atrakcyjność dla pracodawców) na 
tyle, że powodują zwiększenie zatrudnienia. Nie istnieje 
obecnie dobra diagnoza efektywności czy choćby uży-
teczności aktywnych programów19. 

Problem polega też na tym, że samorządy lokalne, 
które zarządzają organizacją aktywnych programów, nie 
zawsze są nimi zainteresowane. Największe korzyści 
osiągają z prowadzenia robót publicznych – podejmują 
inwestycje infrastrukturalne, przy których zatrudnienie 
finansuje częściowo Fundusz Pracy. W rezultacie uzy-
skują w części darmową pracę. Dlatego utrzymują robo-
ty publiczne, pomimo że są najdroższe w przeliczeniu 
na jednego bezrobotnego20 i kompletnie nieefektywne 
z punktu widzenia rynku pracy, bo zatrudnienie uczestni-
ków robót po ich zakończeniu sięga zaledwie 13,3 proc.

Aktywne programy są w pewnym stopniu kierowa-
ne „na ślepo” z punktu widzenia grona ich odbiorców. 
Badania z połowy lat 90. pokazują, że wówczas urzędy 
bardziej wspierały bezrobotnych w dążeniach do uzy-
skania zabezpieczenia socjalnego, a mniej w trwałej 
zdolności do wykonywania pracy. Ponadto skuteczno-
ści aktywnych programów szkodziło obniżenie liczby 
pracowników w urzędach, obniżenie ich kwalifikacji 
i zwiększenie liczby bezrobotnych. Tymczasem znacznie 
rozbudowano prawne możliwości kształtowania instru-
mentów aktywnych polityk, które można było w dość 
szerokim zakresie dostosowywać do potrzeb lokalnych.

Potęga kształcenia ustawicznego. Kształcenie ustawicz-
ne zyskało na znaczeniu w istotnym stopniu w wyniku 
wejścia Polski do UE. Podnoszenie poziomu wykształ-
cenia dorosłych znajduje się na poczesnym miejscu 
w Strategii Lizbońskiej czy w Europejskiej Strategii Za-
trudnienia. Niskie wykształcenie ogólne i brak przygo-
towania zawodowego do wykonywania prac cieszących 
się popytem uznaje się za główny czynnik bezrobocia 
strukturalnego. Badania nad nim pokazują, że niedopa-
sowania zawodowe w największym stopniu generują 
nierównowagę między popytem a podażą pracy i że jest 
ona głównie krótkookresowa. W długim czasie zasadnicze 
przyczyny niezrównoważenia rynku pracy tkwią w niedo-
pasowaniach poziomu wykształcenia. Zatem, o ile przez 
krótkie formy kształcenia zawodowego można uzyskiwać 
poprawę na rynku pracy w zmniejszaniu bezrobocia krót-
kotrwałego, o tyle problem bezrobocia długotrwałego 
tkwi ogólnie w zbyt niskim poziomie wykształcenia. Przy 
tym nie chodzi tylko o proporcje populacji ze względu na 
formalny poziom wykształcenia, ale też i o jego jakość. 
Raporty oparte na badaniach umiejętności czytania i zro-

zumienia tekstu mówią, że polskie społeczeństwo należy 
do najniżej wykształconych w Europie, co stanowi ogólną 
barierę zatrudnienia i rozwoju21.

Badania – nawet niepełne – popytu na prace poka-
zują na jego rozbieżność z podażą usług edukacyjnych. 
Nawet w szkolnictwie wyższym powiela się strukturę 
kształcenia w dość długich okresach, co musi owocować 
niedostosowaniem strukturalnym (np. dominacja kierun-
ków pedagogicznych oraz zarządzania i marketingu). 
Prace prowadzone w ministerstwach właściwych ds. 
szkolnictwa22 nie wskazują na priorytet tego problemu. 
Decentralizacja kształcenia średniego z założenia powin-
na lepiej służyć dopasowaniu kierunków kształcenia do 
popytu na pracę, ale niedostatek prognoz popytu i dyktat 
samych szkół spowalniają ten proces.

Natomiast kształcenie ustawiczne obejmuje przede 
wszystkim osoby młode, tuż po ukończeniu szkół. Do-
minuje w nim obowiązkowe szkolenie BHP przez praco-
dawców oraz uczenie się języków obcych z inicjatywy 
własnej. Kształcenie uzupełniające w większości obejmu-
je kształcenie osób lepiej wykształconych, w bardzo nie-
wielkim stopniu partycypują w nim nisko wyedukowani 
(w 2003 r. przeciętnie kwartalnie szkoliło się 6,2 proc. 
pracujących z wykształceniem wyższym i 0,5 proc. z za-
sadniczym zawodowym). Dotyczy to również szkoleń 
organizowanych przez urzędy pracy (struktura bezrobot-
nych uczestniczących w szkoleniach była zdecydowanie 
lepsza niż przeciętnych bezrobotnych).

Rekomendacje. Sugerując zmiany, zaczynamy od kwestii 
tzw. klina podatkowego uważanego za jedną z podstawo-
wych barier w tworzeniu nowych miejsc pracy. Możliwe, 
że w Polsce klin podatkowy odgrywa większą rolę w ha-
mowaniu popytu na pracę ze względu na niską wciąż 
produktywność w relacji do płac realnych oraz do płac 
progowych. Dlatego proponujemy podjęcie działań, które 

Marazmu w tworzeniu nowych miejsc pracy 
nie można wyjaśnić, koncentrując się na 
kwestii liberalizacji. Być może potrzebne 
byłoby powiązanie reform rynku pracy 
z innymi reformami (w tym świadczeń 
socjalnych), a także większe nakłady finan-
sowe na politykę rynku pracy.
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osłabią negatywny efekt bezpośredniego opodatkowa-
nia pracy.

I. Uważamy, że warto byłoby przenieść finansowa-
nie ubezpieczeń zdrowotnych do podatków ogólnych. 
Zmniejszyłoby to pośrednie koszty zatrudnienia, a to by
było jednym z kroków do tworzenia zachęt do legalizacji 
zatrudnienia w szarej strefie. Takie rozwiązanie propo-
nowała już wcześniej ekspercka komisja ds. reformy 
ubezpieczeń zdrowotnych. W jego efekcie nastąpiłoby 
również obniżenie administracyjnych kosztów pobiera-
nia i rozliczania składek ubezpieczeniowych. Szacowa-
no, że w wyniku udostępnienia ubezpieczeń dla ogółu 
obywateli liczba ubezpieczonych wzrośnie bardzo nie-
znacznie (nieliczni, dziś nieubezpieczeni są i tak leczeni na 
koszt władz publicznych), natomiast spadną koszty admi-
nistrowania systemem. Likwidacja powiązania prawa do 
ubezpieczenia z rejestracją osoby jako bezrobotnej jest 
istotna także dlatego, że osłabia zachęty do rejestrowa-
nia bezrobotnych w celu uzyskania prawa do świadczeń 
zdrowotnych, a nie z powodu poszukiwania pracy (w nie-
których badaniach ocenia się tę populację na 20 proc. 
zarejestrowanych osób23). Ponadto zmniejszyłaby kosz-
ty administracji tego systemu i poprawiła jakość usług 
pracy.

II. Fundusz Pracy mógłby zostać skonsolidowany 
z budżetem państwa. Otóż dzisiejszy system zasiłków 
dla bezrobotnych nie ma cech ubezpieczeniowych. 
Świadczenia dla bezrobotnych (zasiłki i świadczenia 
przedemerytalne) wypłacane są przecież dla bardzo 
ograniczonej populacji bezrobotnych (poniżej 20 proc.). 
Nie mają też związku z pobieranymi wcześniej wyna-
grodzeniami, a także skoro większość jest finansowana 
nie ze składek, to nie ma przesłanek ubezpieczeniowych 
do ich utrzymywania. Fundusz Pracy mógłby zatem 
podlegać procesowi konsolidacji budżetu. Ponadto 
warto przypomnieć, że fundusze UE zasiliły poważnie 
realizację aktywnych programów walki z bezrobociem, 
a polski wkład do nich nie musi w żaden sposób wią-
zać się z bezpośrednim opodatkowaniem pracy. W obu 
powyższych przypadkach musiałyby zwiększyć się 
odpowiednio podatki ogólne. 

III. Postulujemy dalszą poprawę kierowania świad-
czeń społecznych do właściwych osób. Uzyskalibyśmy 

poprawę sytuacji materialnej osób nisko kwalifikowa-
nych w wyniku podjęcia przez nich pracy, w porówna-
niu z sytuacją, kiedy pozostają w bezrobociu i korzystają 
wyłącznie ze świadczeń socjalnych. Taki skutek można 
uzyskać przez zmniejszenie opodatkowania płac najniż-
szych. Proponujemy podniesienie progu dochodów wol-
nych od opodatkowania – ten postulat jest zresztą zgod-
ny z narzędziami Europejskiej Strategii Zatrudnienia 
i Strategii Lizbońskiej.

Mamy do czynienia z silnym oddziaływaniem klina 
podatkowego, ponieważ opodatkowanie jest sprzęgnięte 
z relatywnie wysokimi oczekiwaniami poszukujących 
pracy co do poziomu ich płac. Dlatego starają się za 
wszelką cenę podnieść płace, nawet kosztem składek 
emerytalno-rentowych. Wysokość tych oczekiwań wyni-
ka także m.in. z poziomu świadczeń socjalnych. Nie są 
one zbyt duże, ale problem powstaje, gdy trafiają do 
niewłaściwych odbiorców, czyli do tych, którzy mogliby 
znaleźć pracę. Nie chodzi nam o zmniejszenie świad-
czeń, ponieważ zasięg ubóstwa w Polsce jest zbyt duży. 

IV. Kolejny postulat dotyczy utrzymywania conajm-
niej dzisiejszej relacji płac minimalnych do świadczeń 
społecznych (w szczególności: zasiłkówdla bezrobot-
nych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków socjal-
nych). Płace minimalne nie powinny rosnąć wolniej od 
świadczeń i zarazem nie bardziej niż to konieczne. Nie 
postulujemy obniżania płac minimalnych, ponieważ już 
dziś występują symptomy odchodzenia z rynku pracy 
osób nisko wynagradzanych. To wprawdzie zmniejsza 
bezrobocie, gdyż stają się oni biernymi zawodowo, ale 
nasila presję na zwiększenie redystrybucji z budżetu 
w formie świadczeń socjalnych. Naszym zdaniem, trzeba 
podtrzymywać zainteresowanie aktywnością ekonomicz-
ną, nie sądzimy więc, by realny spadek płac minimalnych 
był właściwym rozwiązaniem.

Płace minimalne powinny jednak rosnąć wolniej niż 
płace przeciętne, co pozwoliłoby po pewnym czasie 
uczynić bardziej opłacalnym zatrudnienie osób z niską 
produktywnością, a te dominują wśród bezrobotnych. 
Obawiamy się natomiast wdrażania postulatu teryto-
rialnego zróżnicowania płac minimalnych, głównie ze 
względu na pozorowane przenoszenie zatrudnienia oraz 
niezbędność dalszych terytorialnych dostosowań, np. 

Tabela 5. Płaca minimalna i zasiłki dla bezrobotnych w latach 1998-2003 (w proc. wynagrodzeń) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Płaca minimalna/płaca przeciętna 40,2 38,5 36,7 37,2 36,8 36,8
Zasiłek dla bezrobotnych/płaca minimalna 73,2 56,6 58,5 58,0 60,9
Zasiłek dla bezrobotnych/płaca przeciętna 29,3 21,8 21,5 21,6 22,4

Od 1999 r. wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.
Źródło: MGPiPS oraz obliczenia własne.
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różnicowania świadczeń, co pociąga za sobą znaczny 
wzrost kosztów administracyjnych i groźbę zwiększe-
nia nadużyć. Natomiast warto obniżać poziom płac 
minimalnych dla osób wykonujących pierwszą pracę 
(absolwentów).

V. W zakresie zasiłków dla bezrobotnych proponuje-
my stopniowo dążyć do zmiany systemu na ubezpiecze-
niowy. Zapewni to większy związek wysokości zasiłku 
z pobieranymi wcześniej płacami. Zasiłek dla bezrobot-
nych powinien być dostępny dla wszystkich tracących 
pracę, ale powinien być wypłacany do 12 miesięcy. 
Dłuższy okres wypłat rodzi groźbę dezaktywizacji, 
szczególnie osób nisko kwalifikowanych i w regionach 
o wysokim bezrobociu. System zasiłków powinien tak 
działać, aby nie stanowił społecznej bariery dla przepro-
wadzania restrukturyzacji w gospodarki24. 

VI. Należy osiągnąć zdolność kierowania programa-
mi aktywnych rynków pracy finansowanych z funduszy 
strukturalnych UE. Konkursy na realizacje konkretnych 
projektów powinny być obwarowane wymogiem speł-
niania określonych standardów usług pośrednictwa 
pracy, poradnictwa zawodowego, jak również pewnych 
programów aktywnych (tych, które mogłyby być finan-
sowane w sposób pełny i jednolity w skali kraju ze środ-
ków budżetowych). 

Fundusze warto wykorzystać na dokonywanie bilan-
su perspektyw zatrudnienia każdego bezrobotnego, który 
pozostaje na bezrobociu sześć miesięcy. Bilans byłby 
przepustką do udziału w programach aktywnych, obej-
mujących zwłaszcza subsydiowanie pracy lub szkolenie 
zawodowe (zarówno służące przekwalifikowaniu, jak 
i podniesieniu kwalifikacji zawodowych). 

W skrócie, bezrobotni masowo powinni przejść 
szkolenie na temat tego, jak poszukiwać pracy, zwłasz-
cza po rejestracji, i to powinno warunkować dostęp do 
wszelkich świadczeń (wyjąwszy pośrednictwo i porad-
nictwo zawodowe). Poszerzone szkolenie w zakresie 
poszukiwania pracy i zajęcia aktywizujące są pożądane 
jeszcze przed upływem sześciu miesięcy bezrobocia. 
Z kolei w przypadku osób, których normalne funkcjo-
nowanie na rynku pracy wydaje się niemożliwe (co 
weryfikowałby bilans perspektyw zatrudnienia), już 
dziś mogą korzystać z zatrudnienia socjalnego (praw-
ne „oprzyrządowanie” istnieje, jednak skala działań 
samorządów w tym zakresie jest nieznaczna). 

VII. Osoby zagrożone długotrwałym bezrobociem 
powinny posiadać preferencje w dostępie do aktyw-
nych programów walki z bezrobociem. Do tej pory 
z ułatwień korzystali absolwenci. Można uznać, że ten 
priorytet był zasadny w okresie wchodzenia na rynek 

Strukturalny charakter bezrobocia sprawia, że rynek pracy w niewielkim stopniu reaguje na ożywienie aktywności ekonomicznej
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pracy wyżu demograficznego i wyraźnych słabości przy-
gotowania zawodowego ze strony szkół, ale na dłuższą 
metę konieczna jest zmiana. 

Określanie populacji cieszących się ułatwieniami 
powinno następować w wyniku proponowanego wy-
żej bilansu perspektyw zatrudnienia. Trzeba się jed-
nak liczyć z tym, że znacznie kosztowniejsza będzie 
aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych – z racji 
pewnych dysfunkcji – niż tego rodzaju działanie na 
rzecz absolwentów. Ci ostatni są bowiem ludźmi młody-
mi, mobilnymi, ze stosunkowo świeżą i aktualną wiedzą 
szkolną i w dużym stopniu zatrudnianymi bez aktyw-
nych programów. Zamiast nich powinna się pojawić 
praktyczna nauka zawodu w systemie edukacji.

VIII. Trzeba w przyspieszonym tempie zbudować sy-
stem prognozowania popytu na pracę w przekroju za-
wodowo-terytorialnym, opracować stosunkowo prostą 
metodykę konstrukcji prognoz w wąskich przekrojach 
terytorialnych (powiatach), i zawodowych (w zakresie 
wąskich, a nie tylko podstawowych grup zawodowych, 
i w zakresie niektórych kluczowych umiejętności). Pro-
gnozy powinny być szeroko upowszechnione i po-
winny stanowić podstawę wyboru konkretnych środ-
ków realizacji aktywnych programów rynku pracy. 
Trzeba zerwać z praktyką tworzenia programów prac 
interwencyjnych „pod podmiot zamawiający”, tj. jed-
nostkę sektora publicznego (co ma miejsce częściej) 
lub przedsiębiorstwo poszukujące sposobów zmniej-
szenia kosztów zatrudnienia (rzadziej) bez związku 
z możliwościami perspektywicznego zatrudnienia. 
Podobnie oferta kursów zawodowych powinna wyni-
kać wyłącznie z oceny deficytu umiejętności pożąda-
nych na rynku pracy. 

IX. Programy kształcenia ustawicznego powinny 
wybiegać poza zdobywanie wąskich, konkretnych 
umiejętności zawodowych. Powinny być programami 
powszechnej edukacji w zakresie kluczowych umiejęt-
ności pozwalających sprawnie zawodowo funkcjono-
wać w nowoczesnej gospodarce. Nie chodzi przy tym 
o stworzenie ogólnego programu, ale programu z kon-
kretnymi środkami na realizację, rozłożonymi w cza-
sie. Program taki został przyjęty przez Ministerstwo 
Edukacji, lecz trudno mówić o jego realizacji. 

1 Tekst w pierwotnej postaci powstał w czerwcu 2004 r. (na zamówienie 
DAMS NBP).

2  W latach 1992–2002 udział osób z podstawowym lub niższym wykształce-
niem w liczbie pracujących zmalał o 13,7 punktu procentowego, podczas 
gdy udział osób z wyższym wykształceniem wzrósł o 4,7 punktu, a osób 
z wykształceniem średnim o 6,3 proc.).

3 Z powodu zmiany w metodzie uogólniania wyników BAELU danymi ze 
Spisu Powszechnego z 2002 r. dane za 2003 r. nie są w pełni porówny-
walne z danymi z poprzednich lat.

4 Klin liczony jest tu jako suma krańcowych stóp podatku od dochodów 
osobistych oraz składki ubezpieczeniowej wyrażonej w relacji do prze-
ciętnych zarobków brutto pracownika produkcyjnego.

5 OECD (2004), Taxing Wages 2002–2003, OECD.
6 Klin podatkowy liczony jest  jako różnica między tym, co płaci praco-

dawca (płace plus składki ubezpieczeniowe), a tym, co otrzymuje żonaty 
pracownik z dwójką dzieci po zapłaceniu składek na ubezpieczenia 
i podatków, odniesiona do kosztów ponoszonych przez pracodawcę.

7 Dla osób samotnych i bezdzietnych ta wielkość wyrażona w stosunku do 
płacy brutto wynosi 31,2 proc. i tylko cztery kraje miały gorszą relację 
(Dania 42,4 proc., Belgia, Niemcy Holandia). Dla pracownika żonatego 
z dwójką dzieci powyższy wskaźnik dla Polski wynosi 29,2 proc. i zaledwie 
w dwóch krajach: Danii (29,7 proc.) i Turcji (29,7 proc.) jest nieznacznie 
wyższy. W Islandii, na Węgrzech, w Meksyku wartość tego obciążenia nie 
przekracza 5 proc., a w Luksemburgu i Irlandii jest ujemna. Jeśli powyższą 
kategorię (podatki plus składki ubezpieczeniowe minus zasiłki pieniężne) 
odniesiemy do kosztów pracy pracodawców, to dla małżeństwa z jednym 
płacobiorcą posiadającym dwójkę dzieci najwyższy klin podatkowy 
w OECD występuje w Polsce (41,3 proc.) oraz Turcji (42,1 proc.), najniż-
szy w Irlandii (7,4 proc.) oraz Islandii (8,9 proc.).

8 Schneider Friedrich, Burger, Christina, (2004), Formal and Informal 
Labour Markets: Challenges and Policy in the Central and Eastern 
European New EU Members and Candidate Countries, Johannes Kepler 
University of Linz Department Of Economics, „Working Paper”, No. 
0405, June 2004.

9 GUS zapowiedział przeprowadzenie badania szarej strefy w br. (ostatnie 
badanie GUS pochodzi z 1998 r.). Jak każdy szacunek szarej strefy, tak 
i ten zawarty w cytowanym opracowaniu, może budzić wątpliwości. Jego 
zaletą jest jednak zastosowanie porównywalnej metody dla kilku krajów, 
co daje nam podstawy do porównań.

10 Inny indeks World Banku (Doing Business in 2004) wskazuje, że polski 
rynek pracy cechuje relatywny liberalizm w nawiązywaniu kontraktów 
zatrudnieniowych, mniejsza swoboda obowiązuje w procesie zwolnień 
z pracy, a jeszcze mniejsza  podczas wykonywania pracy. 

11 World Bank (2004) Growth, Employment nd Living Standards in Pre-
Accesion Poland, World Bank Warsaw, March 2004.

12 Zob. np. Nickell 1997, 2003, Blanchard and Wolferson 2000, Nickell and 
Layard 1999, Fitoussi i inni 2000.

13 Według informacji PIP zarejestrowane w 2002 r. zakładowe układy zbioro-
we pracy objęły ogółem 117 653 pracowników, a na koniec 2002 r. obo-
wiązywały 8683 układy zbiorowe zawierane głównie na szczeblu przed-
siębiorstw.

14 Wcześniej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, jeszcze 
wcześniej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

15 Dla porównania w UE wydatki na programy aktywne w latach 90. sięgały 
30–50 proc. wydatków na polityki rynku pracy ogółem. 

16 W 2002 r. składki  na Fundusz Pracy wyniosły 5.367,7 mln zł, co stano-
wiło 57,1 proc. przychodów Funduszu Pracy.

17 Zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek wychowawczy dla samotnie wycho-
wujących małe dzieci łącznie przewyższają  wynagrodzenie minimalne 
o 26,1 proc.

18 Dotychczasowe doświadczenia wskazują na przykładanie dużej wagi 
do formalnej strony realizacji programów, mniejsze znaczenie miała ich 
strona merytoryczna.

19 Pogłębione badania były ostatnio przeprowadzone w połowie lat 90. Gdy 
nie wiadomo, kto dokładnie jest beneficjentem programu, w jakim cha-
rakterze i zawodzie podejmuje subsydiowaną pracę, jakich umiejętności 
zawodowych nabiera podczas szkolenia, to nie ma podstaw do oceny 
efektywności programów. 

20 W końcu 2003 r. 1273,12 zł miesięcznie, tj. więcej niż np. wydatki 
na prace interwencyjne – 593,17 zł lub zasiłek dla bezrobotnego – 
503,20 zł.

21 Modernizacja kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłych w Polsce, 
jako integralnych części uczenia się przez całe życie, Raport opraco-
wany dla Ministerstwa Edukacji i Sportu, red. Tuijnman A., Stockholm 
University, 2003.

22 Aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

23 Liwiński J, Sztanderska U., (2006), Analiza sytuacji na wybranych powia-
towych rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania lokalnego 
rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, MPiPS, Warszawa.

24 Przy obecnych proporcjach produktywności, płac, świadczeń, napięciach 
budżetowych i sytuacji na rynku pracy, budowa ubezpieczeń od bezrobo-
cia wydaje się nierealna.
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Prawo pracy podlegało dynamicznym prze-
obrażeniom od początku swego istnienia. 
Przez całe dziesięciolecia widoczna była 
tendencja zwyżkowa – rosły uprawnienia 
pracownicze zarówno na płaszczyźnie 

indywidualnych, jak i zbiorowych stosunków pracy. 
Pod koniec XX wieku kierunek ten zaczął się zmieniać. 
Prawo pracy wkroczyło w etap tzw. deregulacji. W sen-
sie prawnym oznacza to na ogół, że państwo ogranicza 
zakres swojego uczestnictwa w normowaniu stosunków 
pracy. Niekoniecznie, a nawet nie przede wszystkim, 
deregulacja musi polegać na redukowaniu uprawnień 
pracowniczych. Może przejawiać się w usuwaniu 
barier biurokratycznych, eliminowaniu przepisów 
niefunkcjonalnych, zdezaktualizowanych itp., a więc 
w działaniach racjonalizacyjnych, służących zarówno 
kapitałowi, jak i pracy.

Rozprawiając o problemie deregulacji, mamy na 
myśli zwłaszcza przepisy dotyczące kwestii ochrony 
trwałości zatrudnienia oraz zabezpieczenia dochodów 
z pracy, tj. przepisy, które regulują ustawowo wyna-
grodzenia za pracę oraz inne świadczenia przysługują-
ce pracownikom. W tym kręgu pozostaje również dys-
kusja o kosztach pracy, których obniżenia domagają się 
pracodawcy1.

W kontekście deregulacji często słyszymy o uela-
stycznianiu. Będziemy to pojęcie rozumieć jako sposób 
regulowania, który jest mniej sztywny, a bardziej ramo-

Prawidłowo prowadzona liberalizacja prawa pracy powinna prowadzić do jego racjonalizacji, a więc do usuwania barier 
w relacjach pracodawca – pracownik. Natomiast nie powinna polegać na „zwykłym” ścinaniu uprawnień pracowniczych 
– pisze Jerzy Wratny

Granice liberalizacji prawa pracy

Granice deregulacji  – liberalizacji prawa pracy 
powinny być sprecyzowane w wyniku dialo-
gu społecznego. Należy uwzględniać w nim 
rodzimą tradycję prawa pracy i względy 
słuszności, a nie tylko racje ekonomiczne. 
Trzeba także wyważać między interesami 
pracy, kapitału oraz dobrem wspólnym. 

wy. Strony umowy o pracę mają większe możliwości 
wyboru form zatrudnienia, a partnerzy społeczni dyspo-
nują szerszą przestrzenią dla autonomicznego kształto-
wania stosunków pracy. Podkreślmy, że uelastycznienie 
prawa pracy oznacza dowartościowanie umów o pracę 
oraz układów zbiorowych i innych porozumień. Między 
deregulacją a uelastycznieniem zachodzi więc taki zwią-
zek, jak między przyczyną (metodą działania) a skut-
kiem (celem), chociaż deregulacja nie zawsze musi być 
kojarzona z uelastycznieniem. 

Z kolei liberalizacja oznacza przyrost wolności w sfe-
rze kształtowania stosunków pracy, co stanowi bezpo-
średni efekt deregulacji i uelastycznienia prawa pracy. 
Przyrost wolności jest proporcjonalny do zmniejszania 
się ingerencji państwa w stosunki pracy, a więc jest prze-
jawem deetatyzacji. Odwrotną stroną medalu jest jednak 
osłabienie roli państwa jako gwaranta uprawnień pracow-
niczych na określonym poziomie. 

Deregulacja prawa pracy, prowadząca do jego uela-
stycznienia i liberalizacji, stanowi tendencję ogólnoświa-
tową, uwidaczniającą się zwłaszcza w Europie Zachodniej. 
Część analityków wyprowadza na tej podstawie wniosek 
wieszczący koniec prawa pracy jako infantylnej fazy 
regulacji rynku pracy; w niedalekiej przyszłości miałoby 
być ono wchłonięte przez prawo cywilne i prawo spółek. 
Taką prognozę miałby zwłaszcza uzasadniać rozwój tzw. 
samozatrudnienia interpretowany w kategoriach nieod-
wracalnej ucieczki od prawa pracy2.

Tym skrajnym poglądom przeciwstawiana jest kon-
cepcja prawa pracy wprawdzie innego niż dotychczas, ale 
pozostającego jeszcze ciągle prawem pracy3. Głównymi 
wyzwaniami, z którymi to inne prawo pracy musi się upo-
rać, są rozwój nietypowych stosunków pracy oraz rozwój 
cywilnoprawnych form zatrudnienia.

Granice deregulacji. Prawidłowo prowadzona deregu-
lacja powinna prowadzić do racjonalizacji prawa pracy, 
a więc do usuwania barier, a nie polegać na „zwykłym” 
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ścinaniu uprawnień pracowniczych. Jeżeli uznajemy za 
uzasadniony postulat ograniczonej deregulacji prawa 
pracy, to należy postawić sobie pytanie o jej granice4. 
Z jednej strony możemy wskazać tutaj granice formalne, 
wynikające ze zobowiązań międzynarodowych Polski, 
a z drugiej powinniśmy wyznaczyć, co jest trudniejsze, 
granice wynikające z tradycji, poczucia słuszności czy 
funkcji przypisywanych prawu pracy itp. W tym drugim 
zakresie można prezentować różne stanowiska.

Formalną granicą deregulacji jest przede wszystkim 
acquis communautaire, dorobek prawa wspólnotowego, 
a także postanowienia innych traktatów i umów między-
narodowych ratyfikowanych przez Polskę, w szczegól-
ności wydana pod auspicjami Rady Europy Europejska 
Karta Społeczna z 1961 r. Przykładowo prawo wspólno-
towe nie dopuszcza pełnej swobody w zakresie stosowa-
nia terminowych umów o pracę, a więc tego „usztyw-
nienia” nie można wyeliminować. Również Konstytucja 
RP z 1997 r. wytycza formalną granicę deregulacji, choć 
tu tylko nieliczne przepisy odnoszą się do prawa pracy. 

Są również innego rodzaju granice deregulacji–li-
beralizacji. Można je określić jako rzeczowe lub mery-
toryczne, a wiążą się z różnymi okolicznościami. Po 
pierwsze, deregulacja nie może podważać istotnych 
cech stosunku pracy przesądzających o jego tożsamo-
ści i odrębności od innych zobowiązań. Przykładowo, 
deregulacja nie może spowodować przekształcenia się 
stosunku pracy będącego zobowiązaniem starannego 
działania w zobowiązanie rezultatu, co miałoby np. 
miejsce w przypadku uchylenia gwarancji płacowych za 
czas pozostawania pracownika w gotowości. 

Po wtóre, deregulacja jest wartością instrumentalną, 
dlatego zawsze należy analizować cel, jakiemu ma słu-
żyć. Jej uzasadnionym celem może być poprawa sytuacji 
na rynku pracy. Tu jednak skuteczność wpływu zmian 
w prawie pracy na tę sytuację powinna być oczywista 
lub udowodniona, a nie domniemana na podstawie 
niejasnych kalkulacji, zwłaszcza, jeśli miałyby się one 
wiązać z obniżaniem uprawnień pracowniczych. Zawsze 
przy tym należałoby brać pod uwagę zasadnicze znacze-
nie funkcji ochronnej prawa pracy. 

Tym bardziej niedopuszczalna jest deregulacja des-
trukcyjna, przez którą rozumiem obniżanie standardów 
ochronnych prawa pracy przy jednoczesnym pogorsze-
niu realizacji celów społecznych, którym prawo pracy 
powinno służyć. Przykładów takiej deregulacji dostarcza 
(26 lipca 2002 r.), tzw. lipcowa nowelizacja Kodeksu 
pracy. I tak, obniżanie dopłat pracodawcy za pracę w go-
dzinach nadliczbowych stymuluje wzrost bezrobocia, 
podobnie jest ze skutkami generalnego rozluźniania rygo-

rów związanych z czasem pracy. Tymczasem ustawodaw-
ca chciał taką deregulacją ograniczać bezrobocie.

Rozważając problem rzeczowych granic deregulacji, 
należy zwrócić uwagę, iż wymaga ona selektywnego 
podejścia zależnie od tego, jakiej kategorii dóbr pracow-
niczych miałaby ona dotyczyć. Przed pokusą deregulacji 
powinna być zabezpieczona ta część prawa pracy, której 
celem jest ochrona wyższej rangi dóbr pracownika ta-
kich, jak: życie, zdrowie, możliwy do zapewnienia komfort 
pracy czy też godność pracownicza. Dotyczy to zwłaszcza 
dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, w której o żad-
nym obniżaniu uprawnień pracowniczych nie może być 
mowy, ale odnosi się to także do działu ochrony pracy, 
w szerszym znaczeniu obejmującego ochronę kobiet i ro-
dzicielstwa w pracy, pracowników młodocianych i niepeł-
nosprawnych, chociaż dyskusja o wariantach rozwiązań
jest w tych zakresach dopuszczalna. Deregulacja nie mo-
że wreszcie odnosić się do przepisów, których celem jest 
ochrona przed praktykami dyskryminacyjnymi, mobbin-
giem, molestowaniem itp. W przypadkach, o których 
mowa, oczekiwane jest wzmacnianie, a nie osłabienie, 
regulacji prawnej. 

Na zakończenie tego fragmentu chciałbym przyto-
czyć dwa, rozważane przez Komisję Kodyfikacyjną 
Prawa Pracy, przykłady deregulacji Kodeksu pracy 
mającej na celu racjonalizację obowiązującego prawa. 
Pierwszy przykład dotyczy udziału związków zawodo-
wych w dokonywaniu wypowiedzeń umów o pracę na 
czas nieokreślony (por. art. 38 kp). Otóż dzięki temu, 
że mają możliwość kontroli procesu zwolnień z pracy 
przed ich przeprowadzeniem, mogą odegrać pewną rolę 

Formalną granicą deregulacji przepisów 
prawa pracy w Polsce jest przede wszyst-
kim dorobek prawa unijnego, a także posta-
nowienia innych traktatów i umów między-
narodowych ratyfikowanych przez Polskę, 
w szczególności wydana pod auspicjami 
Rady Europy Europejska Karta Społeczna 
z 1961 r. Również Konstytucja RP z 1997 r. 
wytycza formalną granicę deregulacji, choć 
tu tylko nieliczne przepisy odnoszą się do 
prawa pracy.
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perswazyjną w stosunku do pracodawcy. Może to być 
skuteczne zwłaszcza, jeżeli związki zawodowe cieszą 
się w danym zakładzie autorytetem i kierują się obiek-
tywnymi racjami. Z reguły jednak dla pracodawcy pod-
dawanie się tej kontroli jest kłopotliwą formalnością. 
Ponadto pracownik ostrzeżony przez związek próbuje 
się często ratować ucieczką w chorobę5. Jednym sło-
wem, uchylenie obowiązku zasięgania przez pracodaw-
cę niewiążącej go opinii przy rozwiązywaniu umów 
o pracę nie spowodowałoby rewolucji w zakresie 
ochrony trwałości stosunku pracy. Związki i tak mogą 
wywierać nieformalny wpływ w granicach swojej funk-
cji interwencyjnej. Ponadto Komisja Kodyfikacyjna 
proponuje przepis, który zapewnia związkom prawo 
do informacji o dokonanym wypowiedzeniu umowy 
o pracę. Dzięki niemu mogłyby post factum wnosić 
ewentualne zastrzeżenia, nakłaniając pracodawcę do 
wycofania wypowiedzenia. 

Propozycja takiej zmiany zmierza więc do uproszcze-
nia niepotrzebnie skomplikowanej procedury. Z kolei 
drugi przykład dotyczy kwestii przywrócenia do pracy 
w razie wadliwego rozwiązania stosunku pracy. Nasuwa 
się mianowicie pytanie, czy nie należałoby pójść dalej 
w ograniczaniu stosowania sankcji przywrócenia do pracy,
niż czyni to obecny przepis art. 45 § 2 kp (stwierdzona 
przez sąd niemożliwość bądź niecelowość przywrócenia). 
Czy nie uwolnić pracodawcy od obowiązku przyjęcia 
do pracy zwolnionego pracownika za cenę odpowiednio 
wysokiego, np. dziewięciomiesięcznego odszkodowania? 

Można domniemywać, że większość pracowników 
wyżej ceni odzyskanie zatrudnienia niż odszkodowanie. 
Rzecz jednak w tym, że przywrócenie do pracy zapewnia 
na ogół tylko iluzoryczną ochronę. Obserwacje i badania 
praktyki wskazują, że pracownik, który odzyskał miejsce 
pracy wbrew woli pracodawcy, na ogół i tak po pewnym 
czasie zmuszany jest do odejścia. Jego powrót oznacza 
bowiem wznowienie zaistniałego wcześniej konfliktu. 
A zatem pracownik otrzymuje satysfakcję powrotu do 
pracy, ale nie ma realnej ochrony swoich interesów. 

Jakie przesłanki przesądzają o potrzebie nowej 
jakości prawa pracy w Polsce? Wskażę cztery takie 
przesłanki (lub grupy przesłanek). Pierwsza wynika 
z transformacji ustrojowej, która doprowadziła do 
zastąpienia gospodarki centralnie sterowanej gospo-
darką wolnorynkową, zdominowaną przez podmioty 
prywatne. Druga przesłanka wynika z faktu, że prawo 
pracy jest konfrontowane z problemem masowego 
bezrobocia. W rezultacie rynek pracy stał się wybitnie 
rynkiem pracodawcy. Dopiero ostatnio dominującą 
pozycję pracodawcy osłabiło otwarcie wspólnotowych 
rynków pracy i fala migracji. Ale to zjawisko stworzy-
ło wszakże nowe zagrożenia. Trzecia grupa przesłanek 
wynika z przemian ogólnocywilizacyjnych – postęp 
technologiczny, globalizacja, zamieranie niektórych 
gałęzi pracy, powstawanie nowych itp. Czwarta, to 
konieczność stałego dostosowywania krajowego prawa 
pracy do norm Wspólnoty Europejskiej. 

Wymienione przesłanki pod pewnymi względami 
oddziałują zbieżnie, np. nie ulega wątpliwości, że nale-
ży wzbogacać ofertę form zatrudnienia dostosowanych 
do potrzeb stron stosunku pracy przy zapewnieniu 
wystarczającej ochrony pracownikom – wykonawcom. 
Z założeń gospodarki rynkowej wynika także postulat 
ograniczenia regulacji ustawowej stosunków pracy na 
rzecz form umownych w postaci porozumień zbioro-
wych i umów indywidualnych, nawet z ewentualnym 
dopuszczaniem odchodzenia w określonych przypad-
kach od poziomu regulacji ustawowej na niekorzyść 
pracowników.

Jednocześnie ciągle pozostajemy na gruncie prawa 
pracy, uznajemy paradygmat ochronny tego prawa i jego 
zasadniczy kształt jako zbioru uprawnień – gwarancji 
pracowniczych. 

Chwiejna ewolucja prawa pracy w Polsce. W okresie 
III Rzeczypospolitej prawo pracy podlegało chwiejnej 
ewolucji. Trzy wielkie nowelizacje Kodeksu pracy z lat
1996, 2002 i 2003 zmierzały bowiem w rozbieżnych 
kierunkach. Skutkiem pierwszej z nich, datowanej na 
2 lutego 1996 r. (nowelizacja lutowa), było wywindo-
wanie na najwyższy poziom uprawnień pracowniczych. 
Ważnym osiągnięciem było wówczas uznanie przepisów 
prawa pracy za mające charakter minimalnych gwaran-
cji, od których w pełnym zakresie możliwe są umowne 
odstępstwa na rzecz pracowników (znowelizowany 
przepis art. 18 kp). Wyraźnie zdefiniowano więc zasa-
dę uprzywilejowania pracowników będącą swoistym 
dla prawa pracy rozwiązaniem określającym stosunek 
między uprawnieniami – gwarancjami pracowniczymi 

W okresie III Rzeczypospolitej prawo pra-
cy podlegało chwiejnej ewolucji. Trzy wiel-
kie nowelizacje Kodeksu pracy z lat 1996, 
2002 i 2003 zmierzały bowiem w rozbież-
nych kierunkach. 
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a swobodą umów. Wcześniej jeszcze, w wyniku nowe-
lizacji działu jedenastego kp z 29 września 1994 r.6, 
dowartościowano instytucję układu zbiorowego pracy, 
rozszerzając pod wieloma względami swobodę regulacji 
układowej, w szczególności w zakresie przedmiotu tej 
regulacji, który był nader wąski w poprzednim stanie 
prawnym. Tym samym zyskała na znaczeniu zasada 
uprzywilejowania pracowników określająca stosunek 
między ustawodawstwem pracy a regulacją układową, 
a więc – inaczej mówiąc – między standardem upraw-
nień pracowniczych gwarantowanym ustawą a zakresem 
wykraczającym ponad ten standard. Poprzez zwiększenie 
roli układów zbiorowych w systemie źródeł prawa pracy 
wzrosła elastyczność prawa pracy w jego całokształcie. 
Rzecz jednak w tym, że „gęstość” regulacji ustawowej 
oraz dominacja kapitału na rynku pracy ogranicza rze-
czywistą swobodę umów i praktykę układową, która do 
dzisiaj kuleje7.

W tym kontekście, co już sygnalizowałem, pod-
noszony jest problem ewentualnego dopuszczenia na 
drodze układowej odstępstw od ustawodawstwa pracy, 
także takich, które zmieniają na niekorzyść sytuację pra-
cowników. Musiałyby być wówczas spełnione określone 
warunki, np. gdyby ochrona miejsc pracy uzasadniała 
tego rodzaju ustępstwa ze strony związków zawodo-
wych. Zapewniłoby to elastyczność prawa pracy w obu 
kierunkach zarówno w zakresie zmian na korzyść, jak 

i częściowo na niekorzyść pracowników8. Wówczas jed-
nak wartość, jaką przedstawia sobą elastyczność prawa, 
mogłaby łatwo wejść w kolizję z jego funkcją ochronną. 
Pojawiłoby się mianowicie niebezpieczeństwo wymu-
szania przez pracodawców kosztem pracowników 
rozwiązań dla nich korzystnych niekoniecznie uzasad-
nionych sytuacją. Za przykład może posłużyć praktyka 
wymuszania przez wielu pracodawców podnoszenia na 
drodze układowej, regulaminowej lub umownej limitu 
godzin nadliczbowych ze 150 do 416 godzin rocznie, co 
dopuszcza przepis art. 151 § 4 kp; wypacza to jednak cel 

W naszym kraju brakuje czytelnej kon-
cepcji prawa pracy. Kolejne nowelizacje 
Kodeksu pracy, dokonywane pod wpływem 
bieżących nacisków politycznych, miały 
charakter wycinkowy, komplikowały stan 
prawny, wprowadzały do niego niespój-
ność. W konsekwencji nie zachęcało to do 
przestrzegania prawa.

Geneza prawa pracy sięga korzeniami tzw. ustawodaw-
stwa fabrycznego wprowadzonego w Anglii na początku 
XIX wieku. Służyło ono obronie pracowników najem-
nych przed ówczesnymi formami wyzysku. A był on 
skutkiem stosowania „wolnych” cywilnoprawnych kon-
traktów najmu usług, które miały miejsce w warunkach 
masowego zatrudniania robotników w epoce rewolucji 
przemysłowej. Ustawodawstwo fabryczne ograniczało wy-
zysk, zwłaszcza przez ustalenie granic wykonywania pracy 
w ciągu doby. 

Funkcja ochronna prawa pracy nie jest podważana rów-
nież dzisiaj i pozostaje ona sensem jego istnienia jako wy-
odrębnionej gałęzi prawa pozytywnego11. Nadal bowiem 
mamy do czynienia w przytłaczającej większości przy-
padków z wielostronną przewagą pracodawcy nad pra-
cownikiem, co wynika z cech pracy podporządkowanej 
świadczonej w stosunku pracy. Przewaga ta uwidacznia się 
już na etapie poszukiwania pracy. Pracodawca podejmuje 
decyzję o zatrudnieniu. On decyduje w zasadzie o treści 
umowy o pracę, a następnie o pozycji pracownika w zakła-
dzie pracy, włączając go do struktur zakładu, przydzielając 

Sztuka równowagi

mu zadania i rozliczając z ich wykonania, kierując na szko-
lenia, wytyczając ścieżkę awansu itp. 

Ponadto praca świadczona jest w warunkach bieżącego 
podporządkowania pracownika poleceniom pracodawcy. Nie-
równowaga między stronami stosunku pracy ma też oczywi-
sty wymiar ekonomiczny. Wynagrodzenie za pracę odgrywa 
życiową rolę, bo zapewnia egzystencję pracownikowi i jego 
rodzinie. Toteż tradycyjnie postrzeganą rolą prawa pracy jest 
stworzenie nierównowagi prawnej na korzyść pracownika. 

Uprzywilejowanie prawne pracownika względem praco-
dawcy chronić ma podstawowe dobra świadczącego pracę, 
którym zagraża system „pracy najemnej” i stanowi swoistego 
rodzaju kompensatę przewagi pracodawcy, jaką ma on nad 
pracownikiem na płaszczyźnie faktycznej.

Prawo pracy należy postrzegać przede wszystkim (choć 
niewyłącznie) jako zbiór uprawnień pracowniczych, które 
można inaczej określić jako gwarancje statusu pracownicze-
go odpowiadające dorobkowi cywilizacyjnemu w dziedzinie 
stosunków pracy. Jednocześnie, chociaż w drugiej kolejno-
ści, prawo pracy ma służyć interesom pracodawców, co 
wyraża przypisywana mu tzw. funkcja organizacyjna.
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pracy w godzinach nadliczbowych, która powinna być 
zarządzana w obliczu szczególnych, nieplanowanych 
potrzeb, a nie stanowić rutynowanego składnika orga-
nizacji pracy. Tak zwana kontratualizacja stosunków 
pracy wymaga więc daleko posuniętej ostrożności i jest 
niewskazana w sytuacji drastycznej nierównowagi na 
rynku pracy.

Druga wielka nowelizacja Kodeksu pracy z 26 lipca 
2002 r. (tzw. lipcowa)9 poszła w przeciwnym niż pierw-
sza kierunku. Jej ideę przewodnią wyrażono hasłem: 
„zatrudniać taniej, szybciej i z mniejszymi formal-
nościami”. Mówiąc językiem enuncjacji rządowych, 
reforma miała spowodować obniżkę kosztów pracy, 
pobudzić przedsiębiorczość i zapewnić warunki sprzyja-
jące tworzeniu nowych miejsc pracy, a w konsekwencji 
przeciwdziałać zjawisku bezrobocia. Były to jednak 
oczekiwania formułowane na wyrost. Ówczesna deregu-
lacja prawa pracy została przeprowadzana chaotycznie 
i bez rachunku zysków i strat. Była to przy tym noweli-
zacja, która w założeniach miała mobilizować wyłącznie 
pracodawców. 

Szermowano wówczas przewrotnym hasłem: „lep-
sza praca jakakolwiek niż żadna”, co w rzeczywistości 
oznaczało dla pracodawców przyzwolenie zatrudniania 
na możliwie jak najgorszych warunkach i tolerowanie 
masowych naruszeń prawa pracy. 

Trzecia nowelizacja z 14 listopada 2003 r. (tzw. europej-
ska)10 miała na celu dokończenie procesu dostosowywa-
nia polskiego prawa pracy do norm wspólnotowych, które 
są nastawione przede wszystkim na ochronę pracowni-
ków. W sprzeczności z nim pozostaje zatem tendencja 
obniżania standardów ochronnych, co miało miejsce 
wcześniej pod hasłem deregulacji rynku pracy. A zatem 
w Polsce tendencja ta napotyka nieprzekraczalną barierę, 
jaką jest wspomniany dorobek prawa wspólnotowego 
(acquis communautaire) w dziedzinie socjalnej, a dodat-
kowo także standardy Rady Europy i Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. Wdrożenie odpowiednich dyrektyw 
Unii Europejskiej spowodowało wychylenie się „wahadła 
socjalnego” w kierunku przeciwnym od poprzedniego. 
Ograniczono między innymi swobodę stosowania umów 
na czas określony, przedłużono minimalny wymiar urlopu 
wypoczynkowego do 20 dni, rozbudowano przepisy anty-
dyskryminacyjne, a więc podniesiono poziom uprawnień 
 – gwarancji pracowniczych.

Obecnie przeżywamy okres, gdy nasilają się postula-
ty ochronne wobec prawa pracy takie, jak: wydłużenie 
urlopów macierzyńskich, wzmocnienie ochrony wyna-

grodzeń, drastyczne zaostrzenie odpowiedzialności 
pracodawców, nałożenie nowych zadań na Państwową 
Inspekcję Pracy. Wprawdzie takie dobra jak macierzyń-
stwo czy praworządność w stosunkach pracy zasługują 
na wzmożoną ochronę, ale jednocześnie trudno zaprze-
czyć, że mamy do czynienia z tendencją „doregulowa-
nia” i usztywniania prawa pracy oraz zwiększenia stop-
nia jego etatyzacji. 

Generalnie należy stwierdzić, że w Polsce brakuje 
czytelnej koncepcji prawa pracy. Kolejne nowelizacje 
Kodeksu pracy, dokonywane pod wpływem bieżących 
nacisków politycznych miały charakter wycinkowy, 
komplikujący stan prawny, co zwiększało jego niespój-
ność. W konsekwencji nie zachęcało to do przestrzega-
nia prawa. 

 1 Dyskusja ta bardziej dotyczy tzw. pośrednich kosztów pracy, a wiec przede 
wszystkim oskładowania środków przeznaczonych na wynagrodzenia. 
Deregulacja rynku pracy w tym zakresie wykracza jednak poza dziedzinę 
prawa pracy. 

 2 Por. I. Boruta, W sprawie przyszłości prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne”, 2005, nr 4 z s. 9 z powołaniem na literaturę zachodnią.

 3 I. Boruta, tamże, s. 7–8. 
 4 Rozważając ten problem inspirowałem się treścią referatów wygłoszonych 

podczas XIV Zjazdu Katedr Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
w 2003 r. przez L. Florka i H. Lewandowskiego noszących wspólny tytuł 
„Granice liberalizacji prawa pracy”. Por. Materiały ze Zjazdu „Granice 
liberalizacji prawa pracy, Problemy zabezpieczenia społecznego”, Łódź 
2003 r. 

 5 M. Seweryński podnosi dodatkowo argument, że wikłanie związku w uprzed-
nią kontrolę zasadności i legalności wypowiedzenia umowy o pracę nie daje 
się pogodzić z podstawowym zadaniem związku, polegającym na reprezen-
towaniu oraz obronie praw i interesów pracowniczych. Zob. M. Seweryński, 
Wybrane problemy konstytucyjne kodyfikacji prawa pracy, s. 18.

 6 Nowelizacja ta weszła w życie 26 listopada 1994 r.  
 7 Por. szerzej J. Wratny, Teoria i praktyka układów zbiorowych, „Dialog” 

2006, nr 3. 
 8 Sugestię stworzenia możliwości stosowania tego rodzaju odstępstw na 

niekorzyść pracowników w nowym Kodeksie pracy śladem portugalskiego 
Kodeksu pracy z 2003 r. wyraził M. Seweryński. „Wybrane problemy ...” 
(w:) Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 
red. H. Szurgacz, Referaty na XV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych, Wrocław 2005, s. 16–17. 

 9 Nowelizacja ta weszła w życie częściowo z dniem 29 listopada 2002 r., 
częściowo zaś z dniem 1 stycznia 2003 r.

10 Nowelizacja ta weszła w życie z dniem stycznia 2004 r. z wyjątkiem nie-
których przepisów, które weszły  w życie z dniem akcesji do Unii Euro-
pejskiej.

11 I tak np. według M. Skąpskiego: …dowiedziono, że normatywna ochro-
na indywidualnego interesu pracowników jest główną racją tworzenia 
systemu prawa pracy…”. Por. tego autora Ochronna funkcja prawa 
pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, 2006 r., s. 455. Autor zwraca 
uwagę na istnienie funkcji ochronnej prawa pracy także względem 
pracodawców. Analizując funkcję ochrony pracowników, wyróżnia trzy 
jej aspekty – podfunkcje: wyrównawczą – wyrównywanie pozycji stron 
stosunku pracy przez nadanie pracownikom uprawnień i kompetencji 
nieosiągalnych dla większości z nich w indywidualnych negocjacjach 
z pracodawcą; opiekuńczą – szczególna ochrona i wspieranie zatrud-
nienia grup społecznych o ograniczonych szansach oraz promocyjną  
– ochrona rynku pracy i osób poszukujących pracy, wspieranie wzrostu 
zatrudnienia. Tamże s. 105 i in.
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Prawdą jednak jest, że w żadnym społe-
czeństwie zachodnioeuropejskim wskaźnik 
dzietności, czyli wskaźnik liczby dzie-
ci przypadających na jedną matkę, nie 
zapewnia obecnie prostej zastępowalności 

pokoleń. Statystyki Eurostatu (2004) pozwalają odkryć 
paradoksalną korelację. Otóż depresja demograficzna 
dotyka w szczególności Europę Południową – w pierw-
szej kolejności Włochy (wskaźnik dzietności – 1,33), 
czyli kraj posiadający niską stopę aktywności zawo-
dowej kobiet2, która wynosi zaledwie 49 proc. (dane 
z OECD in Figures, 2004). Oznacza to, że niepracu-
jące kobiety wcale nie muszą zapewniać dużej liczby 
dzieci. Tymczasem najlepsze wyniki demograficzne 
osiąga Szwecja, w której aktywność zawodowa kobiet 
jest bardzo wysoka. Wskaźnik dzietności wynosi tam 
1,75. Wysoki wskaźnik dzietności obserwujemy rów-
nież w Wielkiej Brytanii (1,74). Francis Castles kolo-
kwialnie określa tę sytuację „światem odwróconym do 
góry nogami”, bo wskaźniki dzietności są dziś wyższe 
w państwach o większej aktywności zawodowej kobiet, 

Przyszła umowa społeczna powinna ukształtować nową politykę rodzinną w Polsce. Udział partnerów społecznych w jej 
kreowaniu należałoby traktować jako szansę urzeczywistniania idei obywatelskości oraz kultury konsensusu – 
pisze Magdalena Kocik

Dialog społeczny 
wokół polityki rodzinnej

W 2003 r. wskaźnik dzietności osiągnął 
w naszym kraju wartość 1,22 i był najniższy 
od ponad 50 lat. Oznacza on, że zmniejsza 
się liczba Polaków, ponieważ nie następuje 
odtwarzanie pokoleń. Co więcej, nasz wskaź-
nik należy do najniższych w Unii Europejskiej. 
Wszystko to wskazuje na potrzebę wykre-
owania nowego modelu polityki rodzinnej. 
Bardzo wiele zależy od konsensusu między 
partnerami społecznymi w tym zakresie1. 

co dowodzi, iż 75-procentowa aktywność zawodowa 
Szwedek i 69-procentowa Brytyjek jest najwyraźniej 
możliwa do pogodzenia z wychowywaniem dzieci.

Praca zawodowa kobiet nie musi więc prowadzić 
do rezygnacji z posiadania dzieci. Decyzje o powięk-
szeniu rodziny ułatwia często gwarancja zatrudnienia. 
Już w latach 30. XX wieku szwedzka feministka Al-
va Myrdal wskazywała, że kobietom zwolnionym 
z pracy dużo trudniej jest pozwolić sobie na posia-
danie dzieci. Pary, które „zależą od dwóch docho-
dów”, w momencie utraty zatrudnienia przez kobietę 
mogą zacząć stosować strategię wycofywania się 
z chęci posiadania dzieci. Argumentacja Myrdal szybko 
zyskała szansę implementacji w polityce rządu, a mia-
ło to miejsce w warunkach kryzysu demograficznego 
w Szwecji. Dziś szwedzkie Ministerstwo Pracy w jed-
nym z rządowych dokumentów na temat równości płci 
określa, że „(…) obok nowej koncepcji postrzegania 
męskich ról społecznych, należy rozwijać obszar orga-
nizacji pracy”3.

W Polsce sprzyjanie aktywizacji zawodowej kobiet 
wydaje się szczególnie uzasadnione. Istnieją bowiem 
względy demograficzne, społeczne i ekonomiczne. 
Mamy przecież do czynienia z odpływem wykształ-
conych Polaków w wieku produkcyjnym za granicę. 
Ponadto mamy najniższy wskaźnik pracujących ma-
tek z dziećmi poniżej wieku szkolnego. Warto więc 
zastanowić się nad strategią dalszego postępowania. 
Na przykład w powojennej Szwecji postanowiono 
włączyć w rynek pracy w pierwszej kolejności właśnie 
kobiety, a dopiero w drugiej imigrantów (inaczej niż 
w Niemczech). Co więcej, nasze społeczeństwo się 
starzeje, co ma wpływ na kondycję systemu ubezpie-
czeń społecznych, który nie będzie w stanie sfinan-
sować świadczeń w sytuacji kurczenia się zasobów 
pracy. 
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Troska o politykę sprzyjającą pracującym kobie-
tom nie może być traktowana jak kaprys kilku demo-
grafów. Reforma polityki rodzinnej jest naszą wspólną 
sprawą, a więc powinna być priorytetem także dla 
pracodawców. Personel odpowiedzialny za zarządzanie 
firmami powinien mieć świadomość, że rosnąca dziet-
ność to korzyść ogólnospołeczna, tożsama z profitami 
ekonomicznymi dla pracodawców w dłuższym terminie. 
Brak rozwiązań umożliwiających powiększanie rodziny 
implikuje wyższe koszty pracy, ponieważ w perspek-
tywie kilkunastu lat składki ubezpieczeniowe będzie 
trzeba zwiększyć, by wygenerować środki na utrzyma-
nie rosnącej liczby świadczeniobiorców. Niezależnie 
jednak od tego, w obecnych czasach programom akty-
wizowania kobiet powinien przyświecać niezmiennie 
cel, jakim jest ułatwianie godzenia roli zawodowej 
i rodzinnej.

Rozwiązania międzynarodowe w polityce rodzinnej 
– wnioski dla partnerów społecznych w Polsce. 
Poniżej porównam rozwiązania stosowane w Szwecji, 
Wielkiej Brytanii, Włoszech i Polsce. Jeśli chodzi 

Tabela 1. Odsetek zatrudnienia matek z dziećmi poniżej 
6. roku życia, 1999 r.4 (w proc.)

Państwo
Odsetek zatrudnienia wszystkich matek5 
z dziećmi poniżej 6. roku życia w proc.

Włochy 45,7

Wielka Brytania 55,8

Szwecja 77,8

Polska 47,6

Źródło: OECD Employment Outlook, 2001: 134.

np. o urlopy macierzyńskie, to wszystkie cztery kra-
je posiadają system ustawowych urlopów (EIRO6, 
2003), a matki są chronione przed zwolnieniem z pra-
cy z tytułu urodzenia dziecka. Obecnie płatny urlop 
macierzyński jest najdłuższy w Szwecji – trwa rok 
i 4 miesiące,7 we Włoszech – 5 miesięcy, w Wielkiej 
Brytanii – 6,5 miesiąca (EIRO, 2003), w Polsce zaś
– 4,5 miesiąca8. 

Szwedzka polityka zakłada, że rekompensowanie za-
robków z tytułu przebywania na urlopie macierzyńskim 
jest istotną zachętą do zwiększenia poziomu dzietności. 
Stąd wsparcie jest znaczne. Z kolei we Włoszech finan-
sowe wsparcie rodzin jest skromne. W przypadku 5-mie-
sięcznego urlopu macierzyńskiego państwo rekompensuje 
utracone dochody w 80 proc., z kolei w przypadku urlo-
pów wychowawczych tylko w 30 proc. przez trzy mie-
siące. Pozostały okres jest bezpłatny, czyli do ukończenia 
przez dziecko pierwszego roku życia, a także w sytuacji 
przedłużenia urlopu wychowawczego do trzeciego roku 
życia dziecka. 

W Polsce urlop macierzyński, choć płatny jest w 100 pro-
centach, to jednak wypłacany jest tylko przez 4,5 mie-
siąca. W Wielkiej Brytanii urlop płatny w 90 proc. trwa 
tylko 1,5 miesiąca, natomiast w ostatnich 20 tygodniach 
przysługuje 100 funtów tygodniowo lub 90 proc. śred-
niego tygodniowego wynagrodzenia. 

Zatem w Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii polity-
ka urlopów macierzyńskich zakłada niewielkie wspar-
cie finansowe. Wobec tego kobiety postanawiają raczej 
powrócić do pracy, zamiast angażować się w dalsze wy-
chowanie czy rodzenie kolejnych dzieci. W przypadku 

Zmniejsza się skala akceptacji dla tradycyjnego poglą-
du na rolę kobiety. Otóż w Polsce 76 proc. osób miało 
w 1994 r. pozytywny stosunek do opinii typu: „gdy dziec-
ko znajduje się poniżej wieku szkolnego, kobieta powin-
na pozostać w domu”. W Wielkiej Brytanii uważało tak 
63 proc. badanych, w Szwecji – 29 proc., a we Włoszech 
– 29 proc. Tymczasem trendy z lat 1994–2002 pokazują, że 
społeczeństwo polskie znacznie zmieniało swoje nastawie-
nie w tym względzie, nastąpił bowiem spadek poparcia dla 
tego poglądu aż o 19 punktów procentowych. W Szwecji 
było to odpowiednio 10, a w Wielkiej Brytanii 6 punktów. 

Polacy w zdecydowanej większości – ponad 76 proc. 
wskazań, w porównaniu do 67 proc. dla Szwedów i 64 proc. 
dla Brytyjczyków – uznają, że „mężczyźni powinni mieć 
większy udział w opiekowaniu się dzieckiem niż jest to 
teraz” (ISSP, 2002: 20), co może świadczyć o występowaniu 

w Polsce uwarunkowań sprzyjających polityce równości 
płci, która w myśl teorii McDonalda (2000: 1) w efekcie 
włączania mężczyzn w opiekę nad dzieckiem, może mieć 
istotne znaczenie w zachęcaniu rodziców do większej licz-
by dzieci. Rosnące potrzeby egalitarystyczne w Polsce 
i we Włoszech wobec podziału obowiązków opiekuńczych 
w konfrontacji z niskim rzeczywistym czasem, jaki mężczyź-
ni poświęcają na opiekę nad dzieckiem, w Polsce 7 minut 
w ciągu dnia (Komitet Obchodów Narodowego Dnia Życia, 
2006),15 we Włoszech – 36 minut w ciągu dnia, wobec śred-
nio ponad godziny w Szwecji i 44 minut w Wielkiej Brytanii 
(OECD, 2001: 140)16 może być również istotnym czynni-
kiem skłaniającym do wycofywania się włoskich kobiet 
z rodzenia większej liczby dzieci (Brewster i Rindfuss, 
2000: 289). Wydaje się, iż podobną strategię reprodukcji 
wybierają polskie pary.

Siła i słabość tradycji
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Polski dodatkowo urlop wychowawczy, w odróżnieniu 
od urlopu macierzyńskiego, przysługuje tylko najuboż-
szym parom. Taka selektywność oznacza, że polityka 
prowadzona w naszym kraju ma liberalny charakter 
pomocowy, natomiast niski poziom zasiłków urlopo-
wych dla kobiet, rekompensujących im utracone do-
chody, można uznać za cechę świadczącą o charakterze 
konserwatywnym. Konserwatywna polityka rodzinna 
zakłada bowiem, że nadmierny poziom publicznego 
wsparcia finansowego wobec rodziny nie jest koniecz-
ny, skoro rodzina jest w stanie zorganizować go sobie 
sama – mężczyzna troszczy się o zabezpieczenie mate-
rialne rodziny, w tym czasie rolę opiekuńczą odgrywa 
kobieta. Tymczasem właśnie społeczeństwo polskie 
najbardziej pragnie uzyskania rekompensaty z tytu-
łu utraconych dochodów w postaci płatnego urlopu 
z powodu wychowywania dziecka – ponad 90 proc. 
Polaków oczekuje płatnego urlopu macierzyńskiego dla 
kobiety.

Szwecja ma taki system zasiłków, który nie pogłębia 
konfliktu między wychowywaniem dzieci a wymoga-
mi pracy zawodowej. Poziom zasiłku urlopowego 
jest bowiem silnie skorelowany z formą zatrudnienia 
sprzed okresu pobierania zasiłku. W Szwecji 76 proc. 
kobiet pracuje na cały etat. Natomiast we Włoszech 
na cały etat pracuje 51 proc. kobiet.9 Efekt jest taki, 
że w odróżnieniu od Szwedek, gdy w domu pojawia 
się dziecko, co trzecia Włoszka diametralnie zmienia 
swój model zatrudnienia w kierunku angażowania się 
w pełne zatrudnienie. 

Z inną reakcją matek mamy do czynienia w Wielkiej 
Brytanii. Tam co druga matka po urodzeniu dziecka 
decyduje się na zupełne wycofanie z rynku pracy, stając 
się bezrobotną (w Szwecji jedynie 40 proc., we Włoszech 
zaś 42 proc.). Ciekawe, czy rezultat brytyjskich rozwią-
zań spełnia oczekiwania tamtejszych liberałów, którzy 
zakładają, że kobiety powinny wybierać rozwiązania 
rynkowe, tj. powracać na rynek pracy po urodzeniu 
dziecka i korzystać przykładowo z prywatnych insty-
tucjonalnych form opieki nad dzieckiem lub rozwiązań 
urlopowych pracodawców. Specyfiką ich podejścia jest 
jednak to, że tam 61 proc. matek otrzymywało od pra-
codawcy dodatkowy urlop macierzyński (we Włoszech 
aż 81 proc., a w Szwecji zaledwie 7 proc.). 

Szwedzki model, w odróżnieniu od pozostałych porów-
nywanych tu państw, dostrzega rolę mężczyzn w rodzinie. 
Rezerwuje część urlopu wyłącznie dla nich – w postaci tzw. 
obligatoryjnego miesiąca dla taty10. To rozwiązanie istnieje 
już od 1974 r., jednak w 1995 r. wprowadzony został nie-
transferowalny urlop, który w 2002 r. trwał już dwa mie-
siące. Aktualnie w Szwecji zasiłek rodzicielski (w Szwecji 
jest mowa o urlopie rodzicielskim, a nie macierzyńskim, 
ponieważ tam zakłada się udział obojga rodziców w pro-
cesie wychowania i opieki nad dzieckiem) przysługuje 
przez 480 dni na każde dziecko. Okres 390 dni jest płatny 
w wysokości 80 proc. dochodu rodzica, pozostałe 90 dni 
rodzic otrzymuje 60 koron na każdy dzień. Ponadto roz-
wiązanie szwedzkie stwarza kobiecie i mężczyźnie korzy-
stającym z urlopu rodzicielskiego możliwość pracy na pół 
etatu do czasu, gdy dziecko ukończy osiem lat.

W latach między rokiem 1989 i 2003 liczba urodzeń 
spadła z 562,5 tys. do 351,1 tys. W 1989 r na 100 kobiet 
przypadało 203 dzieci ( tzw. współczynnik dzietności cał-
kowitej wynosił 2,03), w 2003 r. na 100 kobiet przypada-
ło już tylko 122 dzieci (współczynnik: 1,22). W ostatnich 
dwóch latach współczynnik dzietności wzrósł nieznacz-
nie, i w 2005 r. do 1,23. Polska jest wśród krajów o najniż-
szej dzietności w Europie. 

Według prognozy demograficznej GUS, do 2030 r. nale-
ży liczyć się z dalszym spadkiem współczynnika dzietności 
do około 1,1 w 2010 r. Potem, w latach 2010–2020 można 
oczekiwać tylko niewielkiego wzrostu. 

W konsekwencji liczba Polaków będzie kurczyła się. 
W 2030 roku liczba mieszkańców miast spadnie o 3 milio-
ny osób. Zmieni się także struktura wieku ludności. Średni 

Diagnoza – trwoga

wiek Polaka, który wynosi obecnie 36,7 roku, wzrośnie do 
2030 r. do 45,5 lat.

Zmieniać się będzie relacja pomiędzy osobami w wieku
produkcyjnym (18–59/64 lata) i osobami w wieku popro-
dukcyjnym (60/65 lat i więcej). W 2012 r. na 100 osób w wie-
ku produkcyjnym przypadać będzie około 28 osób w wieku 
poprodukcyjnym (w 2005 roku były to 24 osoby), a w 2030 r.
już 46 osób. Rosnąca liczba ludzi starszych i spadek licz-
by osób zdolnych do pracy oznacza przede wszystkim ro-
snące obciążenie pracujących kosztami utrzymania syste-
mów socjalnych, w tym zwłaszcza systemów emerytalnych 
i opieki zdrowotnej. 

(Z dokumentu: Rząd w trosce o polskie rodziny. Projekt polityki ro-
dzinnej rządu Jarosława Kaczyńskiego, marzec 2007).
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W Szwecji pracodawcy byli zachęcani do przyjaznej 
akceptacji tego pomysłu poprzez wiele kampanii społecz-
nych. Ale skutek był średni, ponieważ w 2003 r. ojcowie 
wykorzystali jedynie 17 proc. wyznaczonych dni urlopo-
wych. Byli to głównie mężczyźni młodsi, bardziej wykształ-

ceni, posiadający jedno lub dwoje dzieci, których żony 
są również wykształcone. Dotyczy to też ojców, których 
żony więcej zarabiają. Ponadto badania Oláh dowodzą, że 
z urlopów korzystają w sporym zakresie ojcowie z rodzin, 
w których istnieje chęć posiadania drugiego dziecka.

W przypadku Polski wiceminister pracy Joanna Klu-
zik-Rostkowska, obecna pełnomocnik rządu do spraw 
kobiet i rodziny, proponuje, aby kobieta będąca na urlopie 
macierzyńskim – np. po wykorzystaniu przez nią 26 tygo-
dni tego urlopu – mogła powrócić do pracy na pół etatu. 
Chodzi o to, aby uniknąć paradoksalnego pogorszenia 
sytuacji młodych kobiet na rynku pracy z powodu korzy-
stania z urlopu macierzyńskiego11. Szwecja ma dokładnie 
takie rozwiązanie. Kobieta i mężczyzna mają możliwość 
ubiegania się o możliwość pracy na pół etatu do czasu, 
gdy dziecko ukończy osiem lat.

Opieka instytucjonalna nad małym dzieckiem. Dla sytu-
acji kobiet na rynku pracy i dla polityki rodzinnej 
duże znaczenie ma dostęp dzieci do publicznych żłob-
ków oraz przedszkoli. Pod tym względem sytuacja w Pol-

Ukształtowanie właściwej polityki rodzin-
nej wymaga umowy społecznej. Może to 
być atrakcyjne dla wszystkich stron dialo-
gu. Jest wiele kwestii do rozstrzygnięcia, 
m.in. uprawnienia pracowników związane 
z rodzicielstwem, w tym ochrona matek 
przed zwolnieniem z pracy z tytułu urodze-
nia dziecka, czy poziom finansowej rekom-
pensaty za utracone zarobki.

Powodzenie konsensusu społecznego w zakresie polityki rodzinnej może być wynikiem zagwarantowania zrównoważonego podziału kosztów 
opieki nad dzieckiem między pracodawcą a pracobiorcą, przy aktywnym udziale państwa
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sce jest najgorsza. W Szwecji aż 48 proc. dzieci chodziło 
do państwowego żłobka (1998), w Wielkiej Brytanii – 
34 proc. (2000 r.), we Włoszech zaledwie 6 proc., a w 
Polsce jeszcze gorzej – zaledwie 2 proc. W przypadku 
przedszkoli jest podobnie, choć zwracają uwagę Włochy. 
Tam w porównaniu z dostępem do żłobków, dostęp 
do przedszkoli jest bardzo dobry, ponieważ chodzi do 
nich 95 proc. dzieci. Za pomocą systemu przedszkolne-
go państwo ułatwia rodzicom łączenie pracy zawodo-
wej z wychowywaniem dzieci. Z kolei w przypadku 
Szwecji dostęp do przedszkola ma 80 proc. dzieci, 
w Wielkiej Brytanii – 60 proc., a w Polsce – 57 procent 
(dane GUS).

W Wielkiej Brytanii dostęp do prywatnych żłobków
i przedszkoli, także tych oferowanych przez praco-
dawcę, jest niewielki,12 głównie ze względu na ich wy-
soki koszt. Szacuje się go na przynajmniej 25 proc.
przeciętnego wynagrodzenia kobiet. Choć firmy 
tworzące żłobki przy zakładzie pracy korzystają ze 
specjalnych podatkowych ustępstw, to w rzeczywis-
tości pracodawcy nie starają się dbać o politykę 
przyjazną rodzinie13. 

W Szwecji obowiązuje system maksymalnej stawki 
na cały kraj, a opłaty za pierwsze dziecko stanowią 
3 proc. dochodu, na drugie 2 proc., a na trzecie i kolejne 
1 proc. dochodu (OECD, 2005: 57). Takie rozwiązanie 
jest ewenementem w skali analizowanych tu krajów. 
W przypadku Polski zmiana ustrojowa spowodowała 
komercjalizację usług w tym zakresie. O ile opłata za 
żłobek stanowi obciążenie umiarkowane, bo 6 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia kobiet (2001 r.), to koszt 
przedszkola jest już dużo większy – 19 proc. przeciętne-
go wynagrodzenia kobiet14. Ponadto badania pokazały, 
że szwedzkie matki z dwojgiem dzieci częściej myśla-

ły o urodzeniu kolejnego dziecka, gdy na terenie ich 
zamieszkania miały do dyspozycji tańsze formy opieki 
nad małym dzieckiem. Ze szwedzkimi badaniami w tym 
zakresie korespondują te polskie. Sobczak stwierdza, że 
komercjalizacja usług społecznych w zakresie opieki nad 
dziećmi w bardzo silny sposób wpływa na decyzje doty-
czące posiadania dzieci. 

Z kolei w Wielkiej Brytanii i we Włoszech wobec 
braku publicznych żłobków i przedszkoli, małżeńst-
wa starają się organizować opiekę nad dziećmi będą-
cymi na etapie żłobka, wykorzystując pomoc krew-
nych. W Wielkiej Brytanii taką opieką objętych jest 
aż 69 proc. dzieci. 

Z badań relacji między opieką instytucjonalną 
a dzietnością, przeprowadzonych w Wielkiej Bry-
tanii, wynika, że powszechny tam prywatny system 
dziennej opieki dla małego dziecka ogranicza korzy-
stanie z niego do grupy bardziej zamożnych rodzi-
ców i to właśnie wśród tych grup społecznych dziet-
ność była największa. 

Organizacja czasu pracy. Decyzjom rodziców o posia-
daniu dzieci sprzyja możliwość dostępu do zatrudnienia 
na niepełny wymiar czasu i elastycznego czasu pracy. 
Kobiety mogą organizować sobie dzień pracy w sposób 
kompatybilny z potrzebami opieki nad dzieckiem. Na 
przykład w Szwecji od 1979 r. istnieje prawo przyzwala-
jące pracującym rodzicom korzystanie z sześciogodzin-
nego dnia pracy do czasu aż dziecko ukończy osiem lat, 
a warunkiem jest jedynie posiadanie półrocznego stażu 
pracy u danego pracodawcy. 

W Wielkiej Brytanii występuje największy odse-
tek kobiet pracujących na pół etatu – 40 proc., we 
Włoszech – 24 proc., w Szwecji – 21 proc., a najmniej 

Raport rządowy przygotowany pod kierunkiem Joanny 
Kluzik-Rostkowskiej pokazuje, że Polacy chcą mieć więcej 
dzieci. Polki deklarują w badaniach, że przeciętnie chciałyby 
mieć 2,33 dziecka, mężczyźni nieco mniej, 2,29. Jednakże nie 
realizują swoich chęci głównie z powodu: 
• Przekonania, że posiadają już zaplanowaną liczbę dzieci, 
• Stanu zdrowia i wieku, braku stałego partnera, 
• Wysokich kosztów utrzymania dziecka; opinię taką 

wyrażało 67% respondentów, częściej kobiety oraz 
osoby młodsze (20–29 lat), 

• Obaw o przyszłość dzieci, 
• Braku chęci posiadania dzieci ze strony partnera/ki. 

Więcej dzieci gdyby nie ….
Według danych CBOS Polacy jako główne przyczyny 

odraczania bądź rezygnacji z rodzicielstwa wskazują: 
• Obawę kobiet przed utratą pracy (62%), 
• Złe warunki mieszkaniowe młodych ludzi (58%), 
• Brak wsparcia ze strony państwa m.in. w dziedzinie edu-

kacji, wychowania, opieki medycznej (42%), 
• Obawy przed obniżeniem się materialnego poziomu 

życia (36%), chęć robienia kariery zawodowej przez 
kobiety (29%), trudności z pogodzeniem obowiązków 
zawodowych i rodzinnych (22%). 

(Z dokumentu: Rząd w trosce o polskie rodziny. Projekt polityki 
rodzinnej rządu Jarosława Kaczyńskiego, marzec 2007 r.).
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w Polsce – 17 proc. Jednak Brytyjki muszą godzić się 
na gorszą jakość tej formy zatrudnienia, ponieważ tam 
kobieta bardzo często nie jest już w stanie powrócić na 
poprzednie stanowisko po okresie wychowania dziecka. 
W Wielkiej Brytanii istnieje duża polaryzacja między 
pracownikami zatrudnionymi w pełnym wymiarze i ty-
mi, którzy pracują na niepełny etat. Oznacza to w prak-
tyce gorsze wynagrodzenie, gorsze perspektywy awansu 
zawodowego oraz gorsze warunki pracy. Tymczasem 
w Szwecji zatrudnienie na pół etatu wiąże się z relatyw-
nie dobrymi warunkami. Traktuje się je bowiem jako 
„sposób kontynuacji aktywności zawodowej matek, etap 
przejściowy”. Esping-Andersen przyznaje jednak, że 
w Szwecji również widać pewną segregację płci w tym 
obszarze, a zastosowanie elastycznych form zatrudnienia 
i czasu pracy jest możliwe w przypadku pracowników 
wysoko kwalifikowanych, których pracę wyróżnia 
wysoki stopień samodzielności. 

Rola umowy społecznej w Polsce. Ukształtowanie wła-
ściwej polityki rodzinnej wymaga umowy społecznej. 
Może to być atrakcyjne dla wszystkich stron dialogu. 
Jest wiele kwestii do rozstrzygnięcia, m.in. uprawnie-
nia pracowników związane z rodzicielstwem, w tym 
ochrona matek przed zwolnieniem z pracy z tytułu uro-
dzenia dziecka czy poziom finansowej rekompensaty za 
utracone zarobki. Nowe rozwiązania powinny być bar-
dziej atrakcyjne niż obecne, a w przypadku przyznania 
urlopów wychowawczych nie powinno obowiązywać 
kryterium poziomu dochodów. Ponadto część urlopu 
powinna być zarezerwowana wyłącznie dla ojca dziec-
ka, co w praktyce oznaczałoby, że wykorzystanie go 
byłoby przez niego obligatoryjne. Żeby zachęcić praco-

dawców do przyjaznej akceptacji tego pomysłu, powin-
no się pomyśleć o prowadzeniu kampanii społecznych 
z udziałem mediów. Pracownicy o ustabilizowanej sytu-
acji rodzinnej mogą być postrzegani przez pracodawców 
jako bardziej stateczni i skłonni do długoterminowego 
zaangażowania się w pracę.

Wydaje się, że powodzenie konsensusu społecznego
w zakresie polityki rodzinnej uwarunkowane jest za-
gwarantowaniem zrównoważonego podziału kosztów 
opieki nad dzieckiem między pracodawcą a pracobior-
cą, przy aktywnym udziale państwa. Rozwiązaniem 
wartym zastanowienia mógłby być system zachęt 
proponowanych pracodawcom przez stronę państwową 
w postaci ulg podatkowych wobec firm tworzących 
miejsca opieki przedszkolnej przy zakładzie pracy. 
Pomysł przyzakładowej opieki przedszkolnej mógł-
by funkcjonować również na zasadzie spółdzielczej 
(childcare cooperatives), a więc wspólnej inicjatywy 
większej liczby rodziców, którzy rotacyjnie mogą 
opiekować się dziećmi. Mogłoby to złagodzić pro-
blem absencji pracowników spowodowanej opieką nad 
dzieckiem,  samych rodziców zaś odciążyć od wyso-
kich kosztów tej opieki, a także pozwolić im indywidu-
alnie dostosowywać czas dziennej opieki przedszkolnej 
do swoich potrzeb.

Porozumienie społeczne musiałoby zatem gwaranto-
wać pracującym rodzicom, że zatrudnienie na zasadach 
zmniejszonego wymiaru czasu pracy będzie na poziomie
nie gorszym od zatrudnienia w pełnym wymiarze. Praco-
dawców można by skłonić do tego pomysłu, tworząc 
system ulg podatkowych dla zakładów społecznie odpo-
wiedzialnych za rodzicielstwo. Ważne byłyby medialne 
kampanie społeczne na ten temat. Interesującym przy-
kładem może być zainicjowany niedawno w Polsce 

Wskaźnik dzietności

Źródło: „Rzeczpospolita” 06.03.2007.

Bieda-wydatki

Wydatki na politykę rodzinną w Polsce należą do
najniższych w Europie. Wynoszą one około 0,9% PKB, 
w Unii Europejskiej, przeciętnie – 2,1%. Dominują wydat-
ki na emerytury i renty i jest to konsekwencja polityki 
prowadzonej w latach 80. i na początku lat 90. W efekcie 
zaczęto ograniczać wydatki na inne obszary polityki spo-
łecznej, w tym na świadczenia rodzinne. Między innymi 
wprowadzono próg dochodowy przy dostępie do świadczeń 
rodzinnych, ograniczono długość urlopów macierzyńskich 
czy też podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe kobiet pozostających na urlopach wycho-
wawczych. 
(Z dokumentu: Rząd w trosce o polskie rodziny. Projekt polityki 
rodzinnej rządu Jarosława Kaczyńskiego, marzec 2007).
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 1 Materiał zawarty w niniejszym artykule jest rozwinięciem artykułu zamiesz-
czonego w Roczniku Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej 
Akademii Nauk „Problemy Polityki Społecznej” – Kocik, M. (2006) 
Europejskie modele polityki rodzinnej wobec wyzwań demograficznych, 
(w:) „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 9, Dom Wydaw-
niczy ELIPSA, Warszawa,  s. 97–109. 

 2 Stosunek kobiet w sile roboczej ze wszystkich grup wiekowych do populacji 
kobiet w wieku 15–64, są to pracownicy zatrudnieni na pełen etat, na pół 
etatu, jak również ci poszukujący zatrudnienia.

 3 Swedish Ministry of Labor, 1988, (w:) Lister, R. (2003) “Citizenship: 
Feminist Perspectives. Second Edition”, New York University Press, New 
York, s. 180.

 4 Dla Szwecji jest to 2000 r.
 5 Dla Szwecji matki zatrudnione w wieku 25–54, dla pozostałych państw matki 

zatrudnione do 60. roku życia.
 6 EIRO to projekt Fundacji Europejskiej na rzecz polepszania warunków życia 

i pracy.
 7 W przypadku Szwecji nie ma specjalnie wyodrębnionego urlopu macierzyń-

skiego – występuje ustawowy urlop rodzicielski.
 8 Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy z dnia 16 listopada 2006 r. przy 

każdym następnym porodzie wymiar urlopu macierzyńskiego wzrasta do 
20 tygodni. Urodzenie więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie 
uprawnia do 28 tygodni takiego urlopu.

 9 W 1994 r. odsetek kobiet pracujących na pełnym etacie po ślubie zanim uro-
dziło się dziecko był największy w Polsce – 75,6 proc., następnie w Szwecji 
– 74 proc., w Wielkiej Brytanii – 73 proc. a we Włoszech najmniejszy – 
49,2 proc. Natomiast kiedy pojawia się na świecie dziecko, Polki w naj-
mniejszym stopniu rezygnują z pracy na pełen etat, ponieważ pracuje ich aż 
55 proc., w porównaniu do 34 proc. Włoszek, 19,8 proc. Brytyjek, 19,9 proc. 
Szwedek (Cichomski red., 1997: 109).

10 Ang. daddy month.
11 Kluzik-Rostkowska, J. (2006) w wywiadzie przeprowadzonym przez Mar-

czuk, B. (2006). System podatkowy karze Polaków za dzieci, (w:) „Gazeta 
Prawna”, nr 17, 24.01.2006.

12 Tylko 10 proc. pracownic z dziećmi poniżej 15. roku życia korzysta z zakła-
dowych usług instytucjonalnej opieki nad dzieckiem (OECD Employment 
Outlook, 2001: 149).

13 OECD Employment Outlook, 2001: 147; Kiernan, K.E. (1998) Parenthood 
and Family Life in the United Kingdom, (w:) „Review of Population and 
Social Policy”, nr 7, 1998.

14 Balcerzak-Paradowska, B. (2004) Rodzina i polityka rodzinna na przełomie 
wieków, IPiSS, Warszawa, s. 260–261.

15 Badanie przeprowadzono latem 2004 r., dotyczyło mieszkańców Warszawy 
i Lublina.

16 W rodzinach z dziećmi poniżej 5. roku życia.

pomysł przygotowywania corocznych rankingów firm 
w ramach konkursu Firma Równych Szans (Gender 
Index IW Equal, 2007). Koncepcję wypracowania mode-
lu Gender Index, tj. wskaźnika równouprawnienia kobiet 
i mężczyzn w miejscu pracy, upowszechnianą w ramach 
programów unijnych z zakresu równości płci, można 
uznać jednocześnie za ważną formę stwarzania zachęt 
dla pracodawców do przystąpienia do umowy społecz-
nej w zakresie rozwiązań prorodzinnych. Pracodawca, 
któremu zależy na wizerunku firmy przyjaznej rodzinie, 
wykorzysta tego typu pomysły i wydarzenia jako poży-
teczny sposób osiągnięcia prestiżu i de facto wzrostu 
konkurencyjności na rynku, a także lepszych stosunków 
personalnych z zespołem.

Rekomendacje. Wydaje się, iż model szwedzkiej polityki 
rodzinnej wspierający egalitarny podział ról rodzinnych 
i zawodowych między partnerami najlepiej odpowiada 
potrzebom kobiet chcących pracować i jednocześnie 
posiadać dzieci. W tym państwie są łatwo dostępne usługi 
opiekuńcze dla dzieci, istnieje gwarancja rzeczywistego 
odciążenia kobiet w ich roli opiekuńczej i wychowawczej 
nad małym dzieckiem poprzez obowiązkowy urlop dla 
taty. Dostępne są także elastyczne formy zatrudnienia dla 
kobiet i mężczyzn. 

Brak takich realnych działań w brytyjskim modelu 
liberalnym powoduje, iż kobiety częściej decydują się 
na zatrudnienie na pół etatu, co często w warunkach 
brytyjskich oznacza gorszą jakość pracy. Brytyjska poli-
tyka rodzinna deklarująca stworzenie jedynie równych 
szans na rynku pracy, w rzeczywistości oznacza komer-
cjalizację wszelkich usług społecznych na rzecz opieki 
nad dzieckiem i utrudnia rodzinom decyzję o kolejnym 
dziecku. 

W Polsce również znacznie zmniejszyły się możliwo-
ści bezkonfliktowego łączenia pracy zawodowej i obo-
wiązków rodzinnych przez kobiety. Jest to skutek wzrostu
konkurencyjności na rynku pracy, ograniczenia mobilno-
ści kobiet w rezultacie zmniejszającego się dostępu do 
przedszkolnej opieki nad dzieckiem, czy z uwagi na brak 
elastycznych form organizacji czasu pracy. 

Dialog społeczny może służyć jako platforma do two-
rzenia warunków do ustanowienia właściwego modelu 
polityki rodzinnej w zakresie wspierania małżeństw chcą-
cych powiększać rodziny. Wiele cech szwedzkiego mode-
lu polityki rodzinnej mogłoby stać się punktem odniesie-
nia dla architektów umowy społecznej w zakresie naszej 
polityki rodzinnej. Przydatny powinien okazać się także 
dorobek rozwiązań Europy Zachodniej. Polski rząd, jako 
moderator w negocjacjach między pracodawcami a pra-

cobiorcami, może aktywnie włączyć się w budowanie 
przyjaznej polityki rodzinnej. Komisja Trójstronna mogła-
by być skutecznym narzędziem gwarantującym realizo-
wanie polityki rodzinnej realnej, a nie obecnej jedynie 
w roboczych dokumentach programowych kolejnych 
ekip rządzących. Przygotowanie atrakcyjnego pakietu 
rozwiązań, zawartego w umowie społecznej, której posta-
nowienia wynikać będą z analizy najlepszych praktyk 
i obiektywnych faktów demograficznych, uwydatniają-
cych wzajemną korzyść dla obu partnerów społecznych, to 
zadanie trudne, ale, sądząc z alarmujących zestawień de-
mograficznych, bardzo potrzebne.
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Ta druga forma dialogu jest również określa-
na jako „ukierunkowana przez decydentów 
partycypacja społeczna”2. Oznacza to, że 
mają oni wpływ na dobór uczestników 
konsultacji, a także wybierają takie propo-

zycje partnerów społecznych, które są zgodne z kierun-
kiem działań władz publicznych. W tej formie dialogu 
administracja odnosi znacznie większe korzyści niż stro-
na społeczna. Zyskuje ona bowiem rodzaj przyzwolenia 
na merytoryczny kierunek swoich polityk publicznych. 
Ogranicza także liczbę konfliktów między stronami dia-
logu, a więc pozwala sprawniej prowadzić konsultacje 
społeczne. Dialog obywatelski wydaje się być głównym 
przykładem omawianego typu dialogu. Jest on prowa-
dzony z udziałem wielu partnerów społecznych, w tym 
zwłaszcza organizacji obywatelskich1. 

Niemniej jednak bardziej skutecznym sposobem 
legitymizowania polityk publicznych jest silniej zinsty-
tucjonalizowana formuła dialogu. Wyniki „miękkich” 
konsultacji społecznych mogą być stosunkowo łatwo 
podważone, np. po zmianie koalicji rządowej. W obu 
przypadkach jednym z kluczowych problemów jest 
właściwa reprezentatywność partnerów społecznych, tj. 
wybór takich organizacji, które w odpowiedni sposób 

Dialog obywatelski wokół projektu Narodowego Planu Rozwoju przyniósł istotne korzyści dla partnerów. Nie zapewnił jednak 
wystarczającej legitymacji społecznej dla tego dokumentu, która pozwoliłaby mu „przetrwać” zmianę ekipy rządowej po 
wyborach. Świadczy to o kulturze politycznej w Polsce – pisze Tomasz Grzegorz Grosse

Doświadczenia dialogu 
obywatelskiego

W Europie prowadzony jest dialog silnie 
zinstytucjonalizowany, ale daje się zauważyć 
również nurt dialogu mniej zinstytucjonalizo-
wanego, który przyjmuje formy konsultacji 
społecznych. Mają one to do siebie, że nie 
dają partnerom społecznym i obywatelskim 
gwarancji udziału w podejmowaniu 
ostatecznych decyzji. 

reprezentują poszczególne grupy społeczne. W przy-
padku dialogu społecznego, a więc w sytuacji, kiedy 
partnerzy społeczni dysponują realnym prawem wpły-
wania na wynik negocjacji – podstawowym wyzwaniem 
jest odpowiedni kształt instytucji. Chodzi zwłaszcza 
o to, aby sprzyjały one wypracowywaniu kompromisu, 
a nie przyczyniały się do zablokowania negocjacji. 
Z kolei w przypadku „miękkich” form konsultacyj-
nych szczególnym wyzwaniem jest zwiększanie możli-
wości wpływu partnerów społecznych na przyjmowane 
rozwiązania polityczne. Chodzi np. o odpowiednie 
protokołowanie propozycji wnoszonych przez stronę 
społeczną, a także raportowanie o sposobach skorygo-
wania przez rząd odpowiednich dokumentów (polityk 
publicznych), które były przedmiotem konsultacji 
z partnerami społecznymi. 

Przebieg dialogu. Interesującym przykładem „miękkie-
go” typu dialogu władzy ze społeczeństwem były kon-
sultacje prowadzone wokół Narodowego Planu Rozwoju 
na lata 2007–2013 (NPR). Rząd zobowiązany był do 
stworzenia tego dokumentu na mocy ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju. 
Zapisany jest w niej również wymóg przeprowadzenia 
konsultacji. Wymienia ona partnerów społecznych rządu, 
których opinie należało uwzględnić w trakcie przygoto-
wywania NPR. Plan miał być konsultowany z jednost-
kami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecz-
nymi i gospodarczymi3. Bardziej szczegółowe warunki 
konsultacji społecznych określa Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie trybu i terminów konsulta-
cji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu 
Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych 
i Strategii wykorzystania Funduszu Spójności.

NPR konsultowany był zarówno w fazie opracowy-
wania jego założeń (do końca 2004 roku), jak i po przy-
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gotowaniu przez rząd jego wstępnej wersji. Opiniowanie 
założeń odbywało się w ograniczonym kręgu osób 
i instytucji zapraszanych przez przedstawicieli rządu. 
Dopiero konsultacje wstępnego projektu NPR, prowa-
dzone w pierwszej połowie 2005 roku – od 20 stycznia 
do końca maja 2005 roku – miały charakter dialogu 
obywatelskiego.

Prace nad projektem NPR koordynowane były przez 
Międzyresortowy Zespół ds. przygotowania NPR na lata 
2007–2013. Zespołowi przewodniczył wicepremier, koor-
dynator polityki gospodarczej, a wiceprzewodniczą-
cym został minister, członek Rady Ministrów kierujący 
Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.W skład 
Zespołu wchodzili przedstawiciele kluczowych w tym za-
kresie organów administracji rządowej, a także przedsta-
wiciele marszałków województw oraz Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jako obserwatorzy 
udział w pracach Zespołu brali również przedstawiciele 
partnerów społecznych, m.in. Rady Działalności Pożytku 
Publicznego oraz Rady Przedsiębiorczości. W ramach 
Międzyresortowego Zespołu działał podzespół do spraw 
konsultacji społecznych i promocji. W jego skład weszli 
przedstawiciele poszczególnych ministerstw, organizacji 
społecznych, organizacji przedsiębiorców, pracodawców, 
organizacji pozarządowych. 

Konsultacje społeczne NPR odbywały się głównie
podczas konferencji, spotkań oraz w formie opinii pisem-
nych przesyłanych do rządu. Proces konsultacji zainic-
jowany przez rząd miał charakter regionalny oraz sekto-
rowy. W każdym województwie urząd marszałkowski we 
współpracy z ministerstwem gospodarki zorganizował 
jedną konferencję regionalną, w czasie której prezento-
wano oraz dyskutowano o NPR. Dodatkowo w regionach 
urzędy wojewódzkie organizowały spotkania. Sektoro-
wy element konsultacji realizowano podczas spotkań po-
święconych poszczególnym obszarom polityki zapisa-
nym w NPR, takim jak: kultura, ochrona środowiska, 
rolnictwo. Ministerstwa odpowiedzialne za przygotowa-
nie merytorycznych fragmentów projektu NPR zostały 
zobowiązane do skonsultowania jego treści z partnerami 
społecznymi.

Instytucje, organizacje oraz pojedyncze osoby mo-
gły wypowiedzieć się na temat wstępnego projektu NPR,
wysyłając swoją opinię e-mailem albo faksem do Mi-
nisterstwa Gospodarki, ministerstw lub urzędów mar-
szałkowskich. Proces opiniowania odbywał się nie tylko 
z inicjatywy instytucji administracji publicznej, ale był 
także organizowany przez organizacje pozarządowe, 
środowiska przedsiębiorców itp.

Cele dialogu obywatelskiego. Na kształt konsultacji 
projektu NPR 2007–2013 przyjęty przez rząd SLD-UP 
wpłynęło kilka czynników. Po pierwsze, projekt zarów-
no dokumentu strategicznego, jak i samych konsultacji 
był w dużej mierze tworem autorskim ówczesnego 
wicepremiera Jerzego Hausnera. Zakres i kształt kon-
sultacji był wynikiem jego przekonania o konieczności 
wzmocnienia roli dialogu obywatelskiego w procesie 
rządzenia. Po drugie, było to zbieżne z wymogami UE 
w tym zakresie, który to czynnik postrzegany był jako 
bardzo istotny przez wysokich urzędników rządowych 
w Ministerstwie Gospodarki i Rządowym Centrum Stu-
diów Strategicznych. Po trzecie, poprzez szerokie kon-
sultacje twórcy NPR chcieli odpolitycznić ten doku-
ment i w ten sposób ułatwić jego przyjęcie następnemu 
rządowi, zapewniając ciągłość prac nad długoletnią 
strategią rozwoju Polski. Po czwarte, za szerokimi i zde-
centralizowanymi konsultacjami kryła się chęć nadania 
większego znaczenia samorządom województw. Było to
podyktowane m.in. pragnieniem zrównoważenia wpły-
wów i interesów sektorowych i korporacyjnych (w tym 
ministerstw administracji centralnej) poprzez wzmoc-
nienie aktorów regionalnych i samorządowych. Szersze 
grono konsultowanych partnerów, w tym organizacje 
pozarządowe, miało też zrównoważyć tradycyjne wpły-
wy takich środowisk, jak związki zawodowe. Te sek-
torowe i korporacyjne grupy interesów postrzegane 
były przez rząd jako blokady rozwoju gospodarczego 
Polski. Po piąte wreszcie, na taki a nie inny kształt 
konsultacji wpłynęły naciski organizacji społecznych, 
które negatywnie oceniały doświadczenia poprzednie-
go NPR 2004–2006 i aktywnie wpływały na rząd, by 
NPR 2007–2013 był konsultowany wcześniej i szerzej. 

Jak „sterowano” dialogiem? Rząd, rozpoczynając kon-
sultacje, zadeklarował gotowość wzięcia pod uwagę suge-
stii i opinii partnerów społecznych zgłoszonych w czasie
konsultacji i ewentualnej zmiany zapisów wstępnego pro-
jektu. Problematyczny wydaje się jednak brak kryteriów 
uwzględniania opinii zgłaszanych w trakcie konsultacji. 
To, czy zostały wzięte pod uwagę, czy odrzucone, zale-
żało wyłącznie od decyzji autorów. Jak zauważa jeden 
z przedstawicieli rządu: w praktyce ostatecznie o kształ-
cie tego dokumentu decydował profesor Hausner. Inną 
problematyczną kwestią, jeśli chodzi o przejrzystość pro-
cedury uwzględniania opinii, jest to, że autorzy opinii 
nie byli informowani o dalszych losach ich stanowiska. 
Można sądzić, że uwzględniano opinie wówczas, gdy 
ich treść pasowała do całości dokumentu. Opinia pojedyn-
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czej organizacji mogła znaczyć tyle samo co ich federacji. 
W procesie tym nie zadbano bowiem o żadne kryteria 
reprezentatywności poszczególnych organizacji społecz-
nych.

W ramach konsultacji społecznych strona rządowa 
w szczególny sposób preferowała jednych partnerów, 
a innych traktowała z wyraźną niechęcią. Przykładem 
tego drugiego stosunku były np. pozarządowe organiza-
cje ekologiczne. One rozpoczęły własne, środowiskowe 
opiniowanie NPR, ponieważ szybko zyskały przeświad-
czenie, po spotkaniu organizowanym przez resort środo-
wiska, iż konsultacje mają charakter fasadowy. Resort 
zorganizował jedną konferencję, na której raczej infor-
mowano, niż prowadzono merytoryczną dyskusję. To 
doświadczenie skłoniło ekologiczne NGOs do powoła-
nia koalicji, która zajęła się wypracowaniem odpowiedzi 
środowiska na zapisy NPR. Zorganizowano warsztaty, 
sfinansowane ze środków zaangażowanych organizacji 
oraz grantu zagranicznego, w czasie których wypraco-
wano sześćdziesięciostronicowy dokument „Nasza wizja 
Polski w procesie przygotowania Narodowego Planu 
Rozwoju 2007–2013. Stanowisko pozarządowych orga-
nizacji ekologicznych”. 

Autorzy tego dokumentu dostarczyli go do Minister-
stwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki. Nie dostali 
jednak żadnej informacji zwrotnej. Z własnego porówna-
nia autorów wynika, że opinie te nie zostały uwzględnio-
ne. Dlaczego – nie wiedzą. Najwyraźniej partner, który 
bardzo poważnie potraktował deklaracje rządu o zasadzie 
partnerstwa, został zignorowany. Przykład ekologicznych 
NGOs pokazuje, że skuteczność opiniowania nie zależa-
ła tylko od kompetencji i zaangażowania partnerów, ale 
w dużej mierze od gotowości członków rządu odpowie-
dzialnych za dany fragment NPR do ich uwzględnienia. 

Potwierdza to przypadek organizacji turystycznych, 
które pracowały nad NPR we współpracy z Departamen-
tem Turystki w Ministerstwie Gospodarki. Tu właśnie 
strona rządowa była inicjatorem i motorem konsultacji 
społecznych – mobilizowała swoich partnerów społecz-
nych i wspierała logistycznie ich pracę. Departament 
włączył partnerów już na etapie prac nad założeniami 
NPR. Departament Turystyki opłacił spotkania środo-
wisk związanych z turystyką: urzędów marszałkow-
skich, firm turystycznych, NGOs, by przygotowały włas-
ne stanowiska. Inicjatywa po stronie rządu wynikała 
z przekonania o potrzebie „bodźca” w postaci konkret-
nych spotkań, zaproszeń, by partnerom udało się podjąć 
współpracę.

Proces konsultacji w tym przypadku obejmował nie 
tylko „obligatoryjne” konferencje branżowe, ale także 
pracę nad NPR w ramach Rady Turystyki, ciała opinio-
dawczego przy ministrze gospodarki odpowiedzialnego 
za turystykę, oraz w ramach nieformalnego zespołu skła-
dającego się z zaangażowanych partnerów społecznych 
i przedstawicieli departamentu, który formułował zapisy 
NPR dotyczące turystyki.

Powyższy przykład pokazuje, iż organizacje turys-
tyczne oraz Departament miały wspólny cel: podniesie-
nie rangi turystyki w NPR. Mobilizacja wynikała z do-
świadczeń poprzedniego dokumentu na lata 2004–2006, 
w którym problematyka turystyczna była rozproszona. 
Dowartościowanie turystyki w NPR będzie służyło part-
nerom społecznym, ponieważ będą mogli otrzymać 
większe pieniądze z programów operacyjnych, Depar-
tamentowi zaś będzie służyło z racji wzrostu znaczenia 
turystki jako branży gospodarki, do tej pory traktowanej 
– według jego pracowników – po macoszemu. Skutecz-
ność działania partnerów społecznych była wypadkową 
mobilizacji środowiska, doświadczenia w konsultowa-
niu dokumentów rządowych, pozytywnego nastawienia 
rządu do danej grupy oraz zasobów środowiska – za-
równo materialnych, jak i eksperckich.

Dialog obywatelski wokół projektu Naro-
dowego Planu Rozwoju  stanowił istotne 
doświadczenie dla organizacji społecz-
nych i władz samorządowych. Nie zapew-
nił on jednak wystarczającej takiej legi-
tymacji społecznej dla tego dokumentu, 
która pozwoliłaby mu „przetrwać” zmia-
nę ekipy rządowej po wyborach. Świadczy 
to o kulturze politycznej w Polsce, gdzie 
mandat pochodzący z wyborów powszech-
nych pozwala na swobodną zminę polity-
ki rządu, bez względu na zobowiązania 
podjęte przez poprzedni rząd wobec śro-
dowisk pozarządowych i samorządów 
terytorialnych.
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Efekty dialogu dla partnerów społecznych. Partnerzy 
społeczni byli najbardziej usatysfakcjonowani z udziału 
w konsultacjach NPR, ponieważ udało im się wprowa-
dzić do dokumentu zapisy zgodne z ich interesem. Mieli 
w związku z tym nadzieję, że promowane przez nich 
treści przełożą się w programach operacyjnych na kon-
kretne działania, których beneficjentami będą instytucje 
z danego środowiska. 

Dzięki udziałowi w konsultacjach wiele instytucji zys-
kało status partnera administracji publicznej. Ich zaan-
gażowanie (inicjowanie spotkań i formułowanie opinii) 
pomogło w pokazaniu, że mogą być profesjonalista-
mi i ich opinie warto brać pod uwagę. Skorzystało na 
tym całe środowisko. Udział w konsultacjach NPR jest 
swoistą przepustką do przyszłej współpracy z przedsta-
wicielami władzy.

Niektórym środowiskom nie udało się, mimo zaanga-
żowania w opiniowanie NPR, przekonać rządu do wzięcia 
pod uwagę ich postulatów. Jednak już sam fakt podjęcia 
współpracy przez organizacje, reprezentujące jedno śro-
dowisko nad wspólnym stanowiskiem wobec NPR, uzna-
ją one za korzyść. W efekcie pracy środowisko bardziej 

zintegrowało się wewnętrznie. Przedstawiciele różnych 
organizacji uświadomili sobie wspólne cele i wizje. Praca 
nad oceną NPR przyczyniła się do podniesienia jakości 
współpracy środowiska.

Część partnerów społecznych odniosła korzyści „edu-
kacyjne” z uczestnictwa w konsultacjach. Jak stwier-
dza jedna z badanych: Dowiedzieliśmy się, że coś ta-
kiego jest przygotowane, poznaliśmy perspektywiczne 
kierunki rozwoju naszego kraju i poszczególnych sekto-
rów gospodarki. Takie organizacje nie widzą jeszcze dla 
siebie bezpośrednich zysków z uczestniczenia w kon-
sultacjach NPR, ale uważają, że powinny być dobrze 
poinformowane. Taka postawa występuje często wśród 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, 
które biorą udział w spotkaniach konsultacyjnych.

Efekty dla polityk publicznych: poprawa dokumentu. 
W wyniku konsultacji NPR nie zmienił się w sposób 
zasadniczy. O zmianach decydowała wyłącznie admini-
stracja rządowa, nie były one bowiem wynikiem nego-
cjacji między stronami. Zasadnicze korekty NPR wynika-
ły z procesów analizy zawartości dokumentu wewnątrz 

Dialog obywatelski wokół projektu Narodowego Programu Rozwoju stanowił istotne doświadczenie dla organizacji społecznych i władz 
samorządowych
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rządu i negocjacji między poszczególnymi ministrami. 
W części pochodziły także od partnerów społecznych, 
ale tylko wówczas, kiedy uzyskali oni wsparcie wpływo-
wych decydentów z rządu. Potwierdza to wstępną tezę, 
że „miękkie” konsultacje społeczne w formule dialogu 
obywatelskiego są dyskusją „ukierunkowaną” przez rząd 
i zgodną z jego linią programową. 

Nowy rząd tworzony przez partię Prawo i Sprawie-
dliwość podjął decyzję o zarzuceniu prac nad przedłożo-
nym projektem NPR 2007–2013, konsultowanym w la-
tach 2004–2005. Rząd postanowił przygotować zupełnie 
nowy dokument strategiczny – Strategię Rozwoju Kraju, 
którego pierwsza wstępna wersja została przygotowana 
w pierwszej połowie 2006 roku. Podobnie jak Narodowy 
Plan Rozwoju, również Strategia Rozwoju Kraju jest do-
kumentem strategicznym uwzględniającym całość działań 
rozwojowych w Polsce, nie tylko te wspierane przez Unię 
Europejską. Zarzuty nowego rządu dotyczące projektu 
NPR odnoszą się przy tym nie tyle do układu priorytetów 
zapisanych w projekcie przygotowanym przez poprzedni 
rząd, ile raczej do struktury i liczby konkretnych progra-
mów operacyjnych. Można więc postawić pytanie, dla-
czego środowiska tworzące nowy rząd, a będące wówczas 
w opozycji nie przedstawiły tych wątpliwości w ramach 
ówczesnych konsultacji. Należałoby także spytać, czy 
autorom projektu NPR i konsultacji rzeczywiście zależa-
ło na wciągnięciu środowisk opozycji politycznej do prac 
nad NPR. Z jednej strony opozycja za żadną cenę nie 
chciała legitymizować ówczesnego rządu poprzez zaan-
gażowanie się w prace nad projektem. Z drugiej strony 
rząd – mimo że jednym z jego podstawowych celów było 
przekazanie projektu swoim politycznym następcom – wy-
brał strategię „ucieczki” od rozmów politycznych i skupił 
się na konsultacjach z aktorami spoza systemu partyjnego 
i parlamentu. Dodatkowo, strategia „odpolitycznienia” NPR
 była bardzo niekonsekwentnie wcielana w życie, o czym 
świadczyło już inaugurujące konsultacje przemówienie 
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który wpisał de-
batę nad NPR w bieżącą walkę polityczną4. Całkowitemu 
odpolitycznieniu debaty nad NPR nie sprzyjała również to-
cząca się równolegle kampania wyborcza. W efekcie nowy 
rząd podjął prace nad nowym dokumentem, a w lutym 
2006 roku rozpoczęto nowy cykl konsultacji społecznych, 
które wyglądały podobnie do tych z 2005 roku.

Podsumowanie. Konsultacje w sprawie NPR były przy-
kładem „miękkiej” i słabo zinstytucjonalizowanej formy 
dialogu, prowadzonego ad hoc pod dyktando bieżących 
potrzeb administracji rządowej. Stanowią przykład kon-
sultacji „ukierunkowanych” przez administrację rządo-
wą, czego wyrazem było to, że zmiany w dokumencie, 

1 Tekst powstał na podstawie książki: Fałkowski M., Grosse T.G., Napią-
tek O. (2007), Dialog społeczny i obywatelski w Polsce, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa.

2 Por. Majone G., Everson M. (2001), Institutional reform: independent agen-
cies, oversight, coordination and procedural control, (w:) O. De Schutter, 
N. Lebessis, J. Paterson (red.), Governance in the European Union, Office 
for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

3 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju, 

DzU 2004 r., art. 15, www.npr.gov.pl. 
4 Przemówienie prezydenta A. Kwaśniewskiego na Zamku Królewskim, za: 

Niklewicz K. (2005), Początek debaty o Narodowym Planie Rozwoju. Wielki 
plan bogacenia się kraju i jego obywateli, „Gazeta Wyborcza”, 21 stycznia.

choć mogły być inspirowane przez partnerów społecz-
nych, musiały zawsze zyskać aprobatę i wsparcie strony 
rządowej. Były najczęściej zgodne z linią programową 
reprezentowaną przez decydentów rządowych. Opinia 
organizacji społecznych i samorządów terytorialnych 
także mogła służyć wsparciu koncepcji autorów doku-
mentu w dyskusjach wewnątrz rządu, w tym również 
w celu zmniejszenia presji ze strony wpływowych sekto-
rów administracji publicznych. 

Przykładem tej tendencji było wykorzystanie opinii 
samorządów terytorialnych przeciwko niektórym minister-
stwom branżowym, niechętnym dalszemu rozwojowi de-
centralizacji zarządzania politykami publicznymi. Podsta-
wowymi problemami ujawnionymi w trakcie konsultacji 
NPR był brak precyzyjnych zasad określających reprezen-
tatywność partnerów społecznych i odpowiednich reguł 
organizacyjnych pozwalających na śledzenie propozycji 
wysuwanych przez partnerów społecznych oraz wprowa-
dzanych zmian do NPR pod wpływem procesu konsulta-
cyjnego. Wspomniane niedostatki procesu organizacyjnego 
mogły być celowe, gdyż ich wprowadzenie byłoby nieko-
rzystne dla administracji – ograniczałyby możliwości swo-
bodnego sterowania konsultacjami przez stronę rządową. 

Dialog obywatelski wokół projektu NPR stanowił 
istotne doświadczenie dla organizacji społecznych i władz 
samorządowych. Korzyści z konsultacji, jakie odnieśli 
partnerzy społeczni, można podzielić na cztery rodzaje: 
konkretne zapisy w NPR, promocja środowiska lub orga-
nizacji, integracja środowiska oraz zdobycie wiedzy. Dia-
log obywatelski nie zapewnił jednak wystarczającej le-
gitymacji społecznej dla dokumentu, która pozwoliłaby 
mu „przetrwać” zmianę ekipy rządowej po wyborach. 
Świadczy to o kulturze politycznej w Polsce, gdzie man-
dat pochodzący z wyborów powszechnych pozwala na 
swobodną zmianę polityki rządu, bez względu na zobo-
wiązania podjęte przez poprzedni rząd wobec środowisk 
pozarządowych i samorządów terytorialnych. Jest to rów-
nież ciekawe doświadczenie dla partnerów społecznych 
– pozwala zastanowić się nad celowością angażowania się 
w opiniowanie dokumentów rządowych przed zbliżający-
mi się wyborami lub w trakcie kampanii wyborczej.  
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Partnerstwa mają również olbrzymi potencjał 
w sferze zarządzania w skali ogólnokrajo-
wej. OECD ocenia, że w wielu krajach rządy 
tworzyły i wspierały partnerstwa lokalne, 
aby usprawnić proces opracowywania pro-

gramów i polityk publicznych oraz aby poprawić jakość 
ich wdrażania. W raporcie OECD czytamy: Partnerstwa 
jako porozumienia w sprawie długoterminowych priory-
tetów – w szerokim gronie interesariuszy (stakeholders) 
– mogą być wykorzystywane jako przewodniki umoż-
liwiające formułowanie programów i usług zgodnych 
z lokalnymi warunkami oraz pozwalające na alokowa-
nie zasobów w sposób sprzyjający trwałemu rozwojowi. 
Partnerstwa ułatwiają konsultacje, współpracę i koordy-
nację. Krótko mówiąc, są narzędziami usprawniającymi 
zarządzanie1. Powyższe zalety partnerstw wypływają 
z tego, że niejako wymuszają one długoterminową 
współpracę pomiędzy partnerami lokalnymi, co umoż-
liwia łączenie wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk 
i w konsekwencji budowę dobrych koncepcji zarządza-
nia ważnymi problemami. 

Rozwój partnerstw lokalnych miał swoje fazy. W la-
tach 80. i na początku lat 90. inicjowano je z myślą 
o tym, że staną się swoistymi wehikułami, które pora-
dzą sobie z zaostrzającymi się problemami rynku pracy, 

Zachodnioeuropejskie rządy uznały, że partnerstwo lokalne jest szansą na realizację ogólnokrajowych celów, począwszy 
od stymulowania rozwoju ekonomicznego po promowanie spójności społecznej – pisze Andrzej Zybała

Partnerstwo lokalne sposobem 
na dobre zarządzanie 

Ważną zaletą lokalnych partnerstw społecz-
nych jest to, że dysponują one olbrzymim 
potencjałem, który umożliwia samorządom 
i społecznościom lokalnym lepsze zarządza-
nie w istotnych sferach dotyczących, 
np. zatrudnienia, rozwoju, polityki społecznej. 
Takie wnioski wynikają z doświadczeń wielu 
krajów, które realizowały te programy. 

wynikającymi z konieczności restrukturyzacji wielu 
przedsiębiorstw działających na szczeblu lokalnym, 
znajdujących się pod presją wzrastającej konkurencji 
w gospodarce globalnej. Wiele z nich musiało zreduko-
wać zatrudnienie, a nawet upadało. Społeczności lokalne 
stanęły przed problemem zagospodarowania zwalnianych 
pracowników. Projektowano dla nich programy pomoco-
we, szkoleniowe itp. Ponadto w tym okresie pojawiały się 
nowe zjawiska społeczne, jak bezrobocie długoterminowe, 
czy niepełne zatrudnienie (underemployment). Powstawały 
całe grupy osób, które miały zatrudnienie, ale w niewy-
starczającym zakresie. Łączył się z tym problem wyklucze-
nia społecznego. Okazywało się, że osoby mające trudności 
w funkcjonowaniu na rynku pracy zagrożone są izolacją 
społeczną, czy nawet pewnym odspołecznieniem. 

A zatem pakty i partnerstwo społeczne narodziły się 
w kontekście znacznego zaniepokojenia rosnącymi pro-
blemami społecznymi i ekonomicznymi. Szukano spo-
sobów na uporanie się z nimi. Nadzieję pokładano m.in. 
w nowych pomysłach i koncepcjach. Ostatecznie uznano, 
że w środowiskach lokalnych powinien nastąpić proces 
budowania nowych programów przeciwdziałających ne-
gatywnym zjawiskom, ponieważ to one doświadczają 
ich w sposób bezpośredni. Liczono na wiedzę tych śro-
dowisk, doświadczenie, aktywność. Chodziło zwłaszcza 
o animowanie lokalnej aktywności do budowania zaso-
bów „oddolnej” wiedzy, która mogłaby wpływać na two-
rzenie rozwiązań ogólnokrajowych. Lokalni aktorzy mieli 
projektować nowatorskie rozwiązania i sposoby ich wdra-
żania na rynku pracy, w tym zwłaszcza programy związa-
ne z zagrożeniem bezrobociem długoterminowym. Mieli 
także wyodrębniać interesy lokalne i budować równowa-
gę między nimi. Rodziła się tzw. koncepcja „bottom-up”, 
czyli budowania rozwiązań „z dołu do góry”. 

W ostatnich 10 latach rola partnerstw w krajach UE 
zwiększyła się. Lokalni partnerzy społeczni zaczęli bar-

UEUE
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dziej systematycznie uczestniczyć w kreowaniu strategii 
lokalnych. Wyższą rangę zyskały grupy pozarządowe. 
Aktywne stały się organizacje biznesowe, słusznie sądząc, 
że mogą wpłynąć na warunki wzrostu ekonomicznego. 
Związki zawodowe odkrywały też przestrzeń dla własnej 
aktywności. Spotykało się to zazwyczaj z przychylnym 
przyjęciem ze strony lokalnych instytucji publicznych. 

Partnerstwo lokalne wywołało zainteresowanie rzą-
dów, które zaczęły nawet aktywnie je wspierać. Uznały 
bowiem, że stanowią one szansę na realizację ogólno-
krajowych celów, począwszy od stymulowania rozwoju 
ekonomicznego po promowanie spójności społecznej. 
Rządy dostrzegły, że ponoszą niewielkie koszty, a poja-
wiają się znaczne korzyści. Na przykład w Irlandii 
partnerstwa na realizację wszystkich swoich projektów 
miały do dyspozycji środki odpowiadające około trzem 
procentom krajowych wydatków na aktywne działa-
nia na rynku pracy. Podobne proporcje miały miejsce 
w innych krajach2. 

Eksperci z OECD podkreślają, że partnerstwa od-
grywają coraz bardziej rolę koordynatora rozwoju 
zintegrowanego. Wiele krajowych sieci partnerstw ma 
za zadanie kreślenie całościowej strategii rozwojowej 
dostosowanej do wymogów danego obszaru i opartej 
na korzyściach wypływających z osiągnięcia wysokie-
go poziomu konkurencyjności. W tym duchu powstały 
rady rozwojowe we Francji, utworzone na poziomie 
poniżej regionów (conseils de développement of the 
pays), a w Wielkiej Brytanii powstała sieć lokalnego 
partnerstwa strategicznego3. Szwedzi zaczęli tworzyć 
porozumienia dla wzrostu regionalnego. W Irlandii 
powstawały partnerstwa, ale również innego typu 
organizmy, jak rady rozwojowe na poziomie powia-
tów (hrabstw). Podobnie, choć w mniej systematyczny 
sposób, pracują partnerstwa we Włoszech (zgodnie 
z zasadą planowania w partnerstwie). Z dużym rozma-
chem powstawały partnerstwa w Austrii. Działają one 
w każdym z dziewięciu landów.

Irlandzki przykład do naśladowania. Irlandia powszech-
nie uważana jest za kraj udanych i efektywnie działa-
jących partnerstw społecznych, zarówno na szczeblu 
ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Partnerstwa stały się 
ważnym składnikiem irlandzkiej demokracji i sposobem 
zarządzania w kluczowych obszarach państwa4. To tu naj-
wcześniej postanowiono, że lokalne pakty i partnerstwo 
będą odpowiedzią na współczesne problemy związane 
z bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Ta kon-
cepcja zyskała szerokie społeczne uznanie. Irlandzcy 
pracodawcy i związki zawodowe podczas negocjowania 
drugiego ogólnonarodowego paktu w 1990 r. (Program 
na rzecz postępu ekonomicznego i społecznego5) położyli 
nacisk na potrzebę i sens tworzenia partnerstw lokalnych. 
Pakt zakładał, że uporanie się z najtrudniejszymi proble-
my społecznie, np. długoterminowe bezrobocie, wymaga 
przypisania decydującej roli społeczności lokalnej. To 
na poziomie lokalnym ma następować integracja wszel-
kich odgórnie finansowanych programów pomocowych 
nakierowanych na walkę z tym zjawiskiem. Programy 
dotyczą sfery podnoszenia kwalifikacji, pomocy socjal-
nej i zdrowotnej, inicjowania niezależnej przedsiębior-
czości. Pakt uznaje, że długoterminowe bezrobocie może 
stać się zjawiskiem trwałym i może dotykać stale pewną 
grupę osób. W gospodarce istnieją mechanizmy, które 
sprawiają, że ono się jakby samonapędza. Dlatego trze-
ba świadomych i dobrze zaprojektowanych zabiegów, 
aby przerwać pewne błędne koło marginalizacji, w które 
wpadają niektóre osoby nieradzące sobie na rynku pracy. 
Poza tym pakt mówi o redystrybucji szans na pracę, co 
wskazuje na chęć pewnego zarządzania sferą zatrud-
nienia. Ponadto w sensie organizacyjnym uzgodniono 
w pakcie, że partnerstwa przyjmą postać spółki typu 
non-profit, a w jej skład wejdą lokalni partnerzy społecz-
ni, lokalne władze, przedstawiciele agencji państwowych 
działających na poziomie lokalnym oraz przedstawiciele 
sektora obywatelskiego. Generalną zasadą działania jest 
szukanie konsensusu i równowagi w realizacji interesów 
grupowych. Zaplanowano także powołanie struktury 
koordynującej funkcjonowanie partnerstw (Central Re-
view Commitee). Warto również dodać, że kolejny ogól-
nonarodowy pakt społeczny zawarty w Irlandii – Prog-
ram na rzecz konkurencyjności i pracy (1994–1996) – 
wzmocnił poparcie dla lokalnych działań w walce z bez-
robociem. Dodał nowy element, którym były programy 
tworzenia subsydiowanych miejsc pracy. Uznanie dla 
roli partnerstw znalazło odzwierciedlenie także w Na-
rodowy Planie Rozwoju na lata 1994–1999. Zakładał on
rozwinięcie i zintegrowanie na poziomie lokalnym 
usług dla bezrobotnych. Zwrócono szczególną uwagę na

Lokalne pakty społeczne w UE planowano 
jako przedsięwzięcia, których celem  było 
znalezienie sposobów identyfikowania 
trudności, na które napotykają środowiska 
lokalne, nowych pomysłów na rozwój oraz 
nowych form walki z bezrobociem.

UEUE
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potrzebę tworzenia planów pomocy dla młodych ludzi 
porzucających przedwcześnie szkoły i tych, którzy 
osiągają słabe wyniki w nauce oraz planów pomocy dla 
środowisk słabszych ekonomicznie. 

Ivan Turok ekspert OECD pisze, że w Irlandii wy-
łoniło się poczucie zbiorowej odpowiedzialności, a na-
wet własności na większości obszarów, gdzie nastąpiło 
wzmocnienie zaangażowania partnerów w działania kon-
struktywne6. Istnieje szeroki dialog i wzajemne relacje 
między partnerami, a także rozwija się zakres wspólnego 
rozumienia problemów społecznych. Z kolei wzrastająca 
świadomość współzależności między różnymi organiza-
cjami w partnerstwach pomaga efektywniej zarządzać 
zasobami, czego historycznie brakowało w Irlandii na 
poziomie lokalnym. Natomiast koncentracja na praktycz-
nym rozwiązywaniu problemów redukuje ideologiczne 
różnice między partykularnymi interesami i wzmacnia 
zaufanie7. W konsekwencji, jak piszą Paul Teague i Mary 
C. Murphy, powstał typ „obradującego” zarządzania 
(deliberative governance), albo nawet „obradujący” mo-
del tworzenia publicznych polityk i programów8.

Warto podkreślić, że lokalne partnerstwa były silnie 
inspirowane odgórnie. Wynikało to z przekonania o his-
torycznej słabości struktur władz samorządowych i pilnej 
potrzebie ich wzmocnienia. Pojawił się pomysł, aby struktu-
ry samorządowe obudować strukturami partnerskimi, któ-
re wnosiłyby dodatkowy wzmacniający potencjał wiedzy 
i zaangażowania. Oczekiwano w szczególności, że part-
nerstwa podejmą się identyfikacji zagrożeń społecznych 
na swoim poziomie, zwłaszcza tych związanych z wyklu-
czeniem społecznym (chodziło głównie o grupę bezrobot-
nych długoterminowych). Partnerstwa miały analizować 
sytuację pod tym właśnie kątem. Okazało się jednak, że 
jest to taki zakres pracy, który wymaga szerszego podej-
ścia w analizach. Ostatecznie partnerstwa miały tworzyć 
wizje rozwoju lokalnego, łączyć plany lokalne i sektorowe 
oraz działać na rzecz wypracowania efektywnych zasad 
współpracy i koordynacji między podmiotami lokalnymi. 

Ivan Turok, pisze: Lokalne partnerstwa były postrzegane 
przez niektórych jako sposób odnowienia kultury zarzą-
dzania poprzez uczynienie instytucji publicznych bardziej 
dynamicznymi i otwartymi na potrzeby społeczeństwa 
obywatelskiego...9. 

W 1991 r. miała miejsce pierwsza fala ich zakła-
dania10. Z inicjatywy rządu powstało 12 pilotażowych 
partnerstw11, których zadaniem było wypracowywanie 
rozwiązań służących zwłaszcza walce z bezrobociem 
długoterminowym. Ich budżety finansował rząd oraz 
Unia Europejska12. Eksperyment uznano za udany, co 
stało się bodźcem do podjęcia decyzji o zainicjowaniu 
kolejnych partnerstw. Ich liczba wzrosła do 5913. Lokal-
ny rozwój został uznany za narodowy priorytet w Pro-
gramie Operacyjnym Lokalny Rozwój na Terenach Wiej-
skich i Miejskich (fundusz unijny). Obecnie partnerstwa 
działają na terenach zamieszkałych przez prawie trzy 
miliony Irlandczyków na ogólną liczbę około czterech 
milionów mieszkańców tego kraju.

Partnerstwa potraktowano jako model umożliwiający 
poprawę zarządzania na szczeblu lokalnym, a także jako 
model tworzenia programów publicznych w skali ogól-
nokrajowej14. Istnieje tu założenie, że na poziomie lokal-
nym najwyraźniej widać powstawanie nowych zjawisk 
społecznych i że tutaj w najlepszy sposób można dopa-
sować programy do potrzeb konkretnych grup ludzi. 
W tym sensie poziom lokalny jest ważnym elementem
procesu tworzenia ogólnokrajowych programów i po-
lityk. Raport OECD na temat zarządzania lokalnego 
wskazuje, że partnerstwa mogą odgrywać rolę swoiste-
go modelu pokazującego, w jaki sposób społeczeństwo 
może uczestniczyć w procesie wpływania na zmieniającą 
się gospodarkę i realia życia zbiorowego. Są one kanałem 
zaangażowania lokalnego służącego współkształtowaniu 
polityki ogólnokrajowej, aby mogła być ona formowana 
w odpowiedzi na problemy powstające na szczeblu lokal-
nym. Co więcej, jak wskazuje raport OECD: Irlandzkie 

Mike Geddes, brytyjski analityk, wyróżnił cztery kluczo-
we cechy przesądzające o tym, że mamy do czynienia z part-
nerstwem społecznym, a nie jakąś inną formą współpracy na 
poziomie lokalnym. Partnerstwo charakteryzuje: 
(1) istnienie formalnej struktury organizacyjnej dla tworze-

nia programów/polityk oraz ich wdrażania; 
(2) zmobilizowanie koalicji interesów i zaangażowanie 

palety różnych partnerów; 

(3) wspólna agenda i wielowymiarowy plan działań; 
(4) sformułowanie celów takich, jak walka z bezrobociem, 

biedą i społecznym wykluczeniem oraz promowanie 
społecznej spójności i włączenia społecznego. 

Czym jest lokalne partnerstwo społeczne?

Źródło: Michael Geddes, Local Partnership:A Successful Strategy for 
Social Cohesion?, European Research Report European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions, s. 15.
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partnerstwo postrzegano również jako mające ważną 
rolę do odegrania w stymulowaniu reform w admini-
stracji publicznej i w przystosowywaniu narodowych 
celów do lepszego sprostania potrzebom lokalnym15. Jak 
ocenia Lucio Baccaro z Międzynarodowego Instytutu 
na rzecz Studiów nad Pracą16, partnerstwo przyczyniło 
się do ustanowienia lepszych związków między progra-
mami publicznymi i decyzjami administracji publicznej 
a potrzebami społeczności lokalnych. Administracja 
stała się bardziej kooperatywna, współpracująca, nawet 
mniej biurokratyczna. 

Przyjazny uścisk rządu. W Irlandii zadania partnerstw lo-
kalnych są ściśle sprzężone z realizacją programów rządo-
wych. Wprawdzie partnerstwa określają warunki ich wdra-
żania, ale ich działalność pozostaje zakorzeniona w ramach 
nakreślonych przez politykę rządu. Występuje tu specy-
ficzne sprzężenie między polityką rządu a działalnością 
partnerstw. Można mówić o znacznym zazębianiu się ich 
w kluczowych programach i dążeniach, zwłaszcza w zakre-
sie programów społecznych. Sprzężenie widać dobrze na 
przykładzie dwóch programów, które umożliwiają wybra-
nym osobom powrót na rynek pracy. Przygotowywane są 
dla nich subsydiowane miejsca pracy w sektorze non-profit 
(Community Employment, Job Initiative). Partnerstwa 
określają warunki wdrażania centralnych programów, ale 
muszą wypełniać założenia rządowe. Na przykład dys-
ponują pewną elastycznością w wykorzystaniu budżetu 
programów (w granicach 10 proc.). Rząd pozostawia sobie 
prawo do oceny realizacji programów. 

Ponadto istnieje sprzężenie między działaniami part-
nerstw a rządem w sferze finansowania projektów. Part-
nerstwa otrzymują pieniądze na ich finansowanie tylko 
wówczas, gdy agencja rządowa zaakceptuje ich strategie 
rozwojowe17. Muszą one pokazać wpływ działań podję-
tych w ramach strategii na poprawę sytuacji. Taki system 

wpływa niewątpliwie mobilizująco. Partnerstwa muszą 
wykazać się znacznym profesjonalizmem. Lucio Baccaro 
ocenia, że rząd zachowuje ścisłą kontrolę nad projektami 
i działaniami, które realizują partnerstwa. Partnerstwa 
otrzymują pieniądze na realizację projektów poprzez 
rządowe agencje, które uważnie monitorują sposób ich 
wykorzystania, a także efekty z nich wypływające. Duża 
część pieniędzy pochodziła z Programu Społeczna Spój-
ność i Lokalny Rozwój Społeczny (The Local Develop-
ment Social Inclusion Programme, LDSIP). Nadzorowa-
ła go rządowa spółka Area Development Management18, 
która stawiała partnerstwom dosyć ostre wymagania.

Zdaniem Marion Byrne, partnerstwa działają bardziej 
jako brokerzy/pośrednicy niż wykonawcy czy dostarczy-
ciele usług. Oczywiście realizują one wiele projektów, 
na które zdobywają pieniądze, ale wykonawcami są 
zazwyczaj instytucje będące członkami partnerstwa. 
Kluczowym ich przedsięwzięciem są raporty i analizy 
strategiczne pokazujące, na ile członkowie partnerstwa – 
jako całość – rozumieją problemy lokalne, ich genealogie 
i konsekwencje, które mogą wyniknąć, gdy nie zostaną 
dobrze zidentyfikowane i rozwiązane. Partnerstwa mają 
wykorzystywać potencjał tkwiący w zdolności do współ-
pracy, do analizowania otoczenia i wykrywania proble-
mów osłabiających potencjał rozwojowy społeczności. 
Dotyczy to zwłaszcza systemu wsparcia dla osób, które 
nie radzą sobie na rynku pracy, popadają w zaklęty krąg 
tracenia kwalifikacji i niemożności sprostania wymogom 
stawianym przez pracodawców. W tym względzie wiele 
partnerstw za ważny obszar pracy uznało opracowanie 
systemu wsparcia dla młodych ludzi, którzy porzucają 
szkoły i decydują się na zatrudnienie przy prostych 
pracach. Analizy pokazują, że są to zazwyczaj osoby, 
które w przyszłości napotkają na największe trudności 
w życiu zawodowym z powodu braku odpowiednich 
kwalifikacji. Wiele partnerstw przygotowuje programy 
wsparcia dla nich, polegające na tym, aby umożliwić 
im ukończenie szkół bez konieczności rezygnowania 
z pracy. W wielu partnerstwach realizowane są progra-
my pomocy dla kobiet chcących wejść, albo powrócić 
na rynek pracy. Tutaj istotnym przedsięwzięciem było 
organizowanie różnych form opieki nad dziećmi, głów-
nie przedszkoli. Ważnym nurtem działań było tworzenie 
spółdzielni socjalnych (tzw. gospodarka społeczna). 
W latach 2000–2003 zatrudnienie w nich znalazło ponad 
dwa tysiące osób zagrożonych marginalizacją. 

Partnerstwa, pomimo że są mocno skoncentrowane 
na pomocy osobom najsłabszym ekonomicznie i zagro-
żonym marginalizacją, formułują szerokie strategie 
rozwojowe. W ich kontekście tworzą programy pomocy. 

Lokalne partnerstwo społeczne narodziło 
się w czasie znacznego zaniepokojenia 
rosnącym bezrobociem. Uznano, że w śro-
dowiskach lokalnych należy tworzyć nowe 
programy przeciwdziałające bezrobociu, 
ponieważ to właśnie one bezpośrednio go 
doświadczają.
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Na przykład partnerstwo obejmujące hrabstwa Offaly 
i Kildare sformułowały m.in. następujące cele strate-
giczne: promocja zatrudnienia i działalności gospodar-
czej, pomoc bezrobotnym w rozwoju ich potencjału 
i rozwinięciu zdolności w poszukiwaniu pracy, zapobie-
ganie wczesnemu opuszczaniu szkoły, upowszechnianie
szkoleń stawiających na rozwój społeczny, promowanie 
działania sieciowego, łagodzenie problemów transporto-
wych, upowszechnianie informacji.

Pod względem organizacyjnym partnerstwa mają 
postać spółek typu non-profit. Działa w nich rada partner-
stwa, która składa się z kierownictw wszystkich uczest-
niczących organizacji i podmiotów. Samorząd również 
reprezentowany jest przez jego władze. Na początku 
byli to tylko jego przedstawiciele. Zmiana nastąpiła pod 
wpływem dyskusji o tym, na ile partnerstwa posiadają 
legitymację społeczną do decydowania w tak ważnych 
sprawach lokalnych. Udział osób pochodzących z wyboru 
społecznego miał wzmocnić tę legitymację i uprawomoc-
nienie. Ułatwiło to zresztą zarządzanie. Rada partnerstwa 
liczy zwykle 20–25 osób. Działa szereg tematycznych 
grup roboczych, które odgrywają czołową rolę w swoim 
obszarze odpowiedzialności. Na etacie jest zwykle kilka 
osób, które zajmują się koordynacją programów. 

Unijna strategia. W promowanie partnerstw bardzo 
mocno zaangażowała się Komisja Europejska, zwłaszcza 
w latach 90. Uznała, że organizowanie lokalnych przed-
sięwzięć może okazać się dobrym sposobem na poprawę 
sytuacji w ważnych obszarach zarządzania, zwłaszcza na 
rynku pracy w dziedzinie bezrobocia i tworzenia nowych 
miejsc pracy. W 1997 r. Komisja uruchomiła pilotażowy 
projekt wsparcia lokalnych partnerstw społecznych na 
rzecz zatrudnienia w krajach członkowskich. Wielką 
mobilizacją do działania było rosnące bezrobocie od 
początku lat 90. W połowie tej dekady bezrobocie w UE 
osiągnęło poziom ponad 11 proc., co oznaczało, że bez 
pracy pozostawało prawie 18,5 miliona osób20. Sytuacja 

wymagała sięgnięcia po wszelkie sposoby, aby ją popra-
wić. Groziła bowiem społecznymi i ekonomicznymi 
zaburzeniami. Ponadto dodatkowym czynnikiem mobi-
lizacji do działania była wzmagająca się konkurencja ze 
strony USA i Azji. Tworzenie, a nawet ocalanie miejsc 
pracy w ramach Europy wymagało coraz bardziej prze-
myślanych polityk publicznych. Sytuacja sprawiała, że 
rosło znaczenie problematyki zatrudnienia jako polityki 
wspólnotowej21.

Wobec tego ówczesna Komisja Europejska w czerw-
cu 1996 r. zaproponowała Pakt Zaufania na rzecz Za-
trudnienia (Confidence Pact for Employment22), który 
miał mobilizować wszystkie unijne podmioty (partnerów 
społecznych, NGO, samorządy) do wspólnych działań 
z nadzieją, że zaowocują one dobrymi wynikami. Chodziło 
o to, aby podkreślić znaczenie kwestii tworzenia miejsc
 pracy we wszystkich unijnych programach23, a zwłasz-
cza w programach strukturalnych. Komisja zapowiedziała 
rewizję priorytetów w swoich programach, aby bardziej 
odpowiadały one wymogom stawianym przez problem 
bezrobocia24. Częścią przedsięwzięcia było ustanowienie
terytorialnych paktów na rzecz zatrudniania. Rada Euro-
pejska, zgromadzona we Florencji, postanowiła, że każde 
państwo członkowskie może zgłaszać regiony, w któ-
rych Komisja będzie finansowała działanie partnerstw25. 
W sumie kraje zgłosiły 89 obszarów, na których chciały 
organizować pakty. Podczas obrad Rady Europejskiej 
w Dublinie w grudniu 1996 r. zachęcano do płynnej reali-
zacji partnerstw lokalnych na 60 obszarach w UE26. 

Pakty planowano jako próbne przedsięwzięcia mają-
ce na celu znalezienie nowych pomysłów rozwojowych, 
nowych form walki z bezrobociem oraz sposobów iden-
tyfikowania trudności, na które napotykają środowiska 
lokalne w dziedzinie zatrudnienia i mobilizowania wszyst-
kich dostępnych zasobów na rzecz tworzenia zintegrowa-
nej strategii rozwoju szans zatrudnienia. Pakty rozumiano 
również jako sposób na lepsze integrowanie i koordyno-
wanie działań tworzących i umacniających miejsca pracy. 

OECD zaznacza, że nie ma jednego, uniwersalnego 
modelu partnerstwa. Jednakże doświadczenia płynące 
z funkcjonowania partnerstw wskazują na istnienie ich 
kilku ważnych cech:

1. dążą do realizacji celów w obrębie takich polityk pro-
gramowych, jak stymulowanie rozwoju ekonomicznego, pro-
mowanie spójności społecznej, poprawianie poziomu życia;

2. dążą do osiągnięcia tych celów głównie poprzez 
zwiększanie stopnia koordynacji między politykami i pro-

gramami dotyczącymi usług publicznych i usiłują przysto-
sować je do warunków lokalnych;

3. angażują lokalnych aktorów w definiowanie prioryte-
tów rozwojowych i w rozwijanie projektów oraz wykorzys-
tywanie lokalnych kwalifikacji i wszechstronnych zasobów. 
W pracę włączają organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Źródło: Local Partnerships for Better Governance. Territorial Economy, 
OECD, 2001, s. 20. 
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Komisja Europejska określiła ramy, w których mogły 
poruszać się środowiska lokalne chcące tworzyć partner-
stwa i zyskać fundusze na ich działanie. Były one dość 
elastyczne. Pozwalały w gruncie rzeczy na funkcjono-
wanie partnerstw zgodnie z narodowymi preferencjami. 
Sformułowano cztery zasady–warunki. Partnerstwa 
miały składać się z szerokiego spektrum lokalnych 
instytucji i organizacji. W pakcie musieli uczestniczyć 
liczący się przedstawiciele zarówno związków zawo-
dowych, przedstawicieli pracodawców oraz innych 
lokalnych organizacji społecznych i ekonomicznych. Ich 
uczestnictwo nie mogło być tylko formalne. Musieli być 
aktywnie zaangażowani we wdrażanie lub współfinan-
sowanie paktu. Towarzyszyło temu założenie, że środo-
wiska lokalne i regionalne mają wewnętrzny potencjał 
w zakresie prowadzenia skutecznej polityki zatrudnie-
nia i rozwoju ekonomicznego, a zwłaszcza w zakresie 
walki z bezrobociem. Wyzwolenie tego potencjału miało 
nastąpić w wyniku uruchomienia lokalnych inicjatyw 
i tworzenia rozwiązań opierających się na podejściu typu 
„od dołu do góry”, które oznaczało zaangażowanie róż-
norodnych podmiotów lokalnych do tworzenia publicz-
nych programów i polityk. 

Druga zasada wymagała, aby inicjatywa powstania 
paktu wypływała ze środowisk lokalnych, a nie z rządu 
centralnego. Komisja Europejska uznawała bowiem, że 
prawdziwe i szerokie partnerstwo maksymalizuje efek-
tywność lokalnych inicjatyw. W praktyce niektóre z part-
nerstw liczyły pięciu partnerów, a inne nawet 105. Jednak 
w przypadku prawie 70 proc. paktów, miało one od 11 do 
50 członków. Pakty miały być zawierane w skali powyżej 
pojedynczej jednostki samorządowej i poniżej regionu. Te 
wymagania były jednak różnie interpretowane. W prak-
tyce jedne partnerstwa obejmowały obszar zamieszkały 
przez 16 tysięcy osób, a inne nawet przez trzy miliony. 
Jednak ponad połowa paktów organizowana była na tere-
nach zamieszkałych od 100 do 700 tysięcy osób.

Po trzecie, partnerstwa miały do spełnienia wymóg 
tworzenia zintegrowanej strategii, która obejmowała-
by problematykę zatrudnienia zarówno z perspektywy 
podaży miejsc pracy, jak i popytu. Innymi słowy, progra-
my lokalne musiały być dostosowane do miejscowych 
realiów. Musiały wspierać powstawanie takich miejsc 
pracy, z których mogą skorzystać lokalni mieszkańcy. 
Oznaczało to konieczność dopasowania lokalnych kwa-
lifikacji do potrzeb lokalnego biznesu. 

Po czwarte, partnerstwa miały wprowadzać na terenie 
swojego działania nowatorskie rozwiązania lokalnych 
problemów bezrobocia. Pod względem programowym, 
miały być wielosektorowe, szerokie27.

Partnerstwa spełniające powyższe warunki mogły 
pozyskiwać pieniądze na realizacje swoich projektów 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. W pierw-
szym etapie partnerstwa, które spełniały kryteria, mogły 
liczyć na wsparcie z Programu Pomoc Techniczna do 
kwoty 300 tysięcy euro. Ta pula była przeznaczona na 

Partnerstwa lokalne w Irlandii potrakto-
wano jako model umożliwiający poprawę 
zarządzania na szczeblu lokalnym, a także 
jako model tworzenia programów publicz-
nych w skali ogólnokrajowej.

OECD wyróżnia główne kierunki działań partnerstw, 
które poprawiają lokalne zarządzanie: 

1 partnerstwa stymulują i promują wykorzystanie 
rządowych działań, które są pasują do z lokalnych priory-
tetów, w zakresie np. rozwoju ekonomicznego, spójności 
społecznej. 

2. Partnerstwa pracują z potencjalnymi odbiorcami 
usług publicznych. Pomagają mieszkańcom lokalnych spo-
łeczności w korzystaniu z tych programów; wspomagają 
lokalne grupy w ubieganiu się o granty, upowszechniają 
informacje o nich; 

3. partnerstwa pomagają swoim członkom z sektora 
publicznego w lepszym wyborze takich działań rządowych, 
które pasują do lokalnych potrzeb i celów. Przybliżają pub-
liczne, rządowe programy dla osiagnięcia lokalnych celów; 

4. partnerstwa łączą różne programy i inicjatywy 
powstające na szczeblu lokalnym. Optymalizują ich wza-
jemne oddziaływanie; 

5. Partnerstwa łączą i wzmacniają efekty oddziaływa-
nia wszystkich programów publicznych na szczeblu lo-
kalnym. Partnerstwa szukają efektu synergii między nimi. 
Osiągnięcie tego efektu pozwala na maksymalizowanie 
oddziałwania różnych wysiłków i zaangażowań zgod-
nych z lokalnymi priorytetami. Partnerstwa przekonują 
swoich członków do łączenia zasobów we wspólnych 
projektach. 

Źródło: Local Partnerships for Better Governance. Territorial Economy. 
OECD, 2001.
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zorganizowanie partnerstw oraz przygotowanie planów 
działania. Gdy te ostatnie zostały zaakceptowane przez 
Komisję, wówczas partnerstwa mogły ubiegać się o dal-
sze finansowanie z funduszy strukturalnych. Najczęściej 
jednak ich budżety były znacznie uzupełniane o dodat-
kowe pieniądze pochodzące od rządów albo sponsorów 
czy nawet swoich członków28. 

Komisja Europejska doradzała, aby pierwszym krokiem 
w działaniu partnerstw było zdiagnozowanie problemów 
lokalnych, a także zdefiniowanie potencjalnych możliwości 
uczestników przy realizacji projektów służących ogranicza-
niu bezrobocia. Partnerstwa miały mobilizować wszystkie 
możliwe źródła poparcia dla umowy zaakceptowanej przez 
wszystkie strony. Miały stale polepszać koordynację dzia-
łań i wprowadzać stopniowo przykładowe akcje i środki 
wspierające rozwój zatrudnienia.

Pakty oceniała Dyrekcja Generalna ds. Polityki Re-
gionalnej, która im patronowała. Ich ewaluacja wypadła 
generalnie pomyślnie, chociaż część paktów nie osią-
gnęła założonych celów. W zakresie realizacji założe-
nia „bottom-up” (angażowania podmiotów lokalnych 
w prace paktu i tworzenia programów lokalnych) około 
60 proc. partnerstw spełniło założenia. Podobna część 
partnerstw spełniła założenia w zakresie zapewnienia im 
szerokiej reprezentatywności w społeczności lokalnej.
Z kolei w zakresie wymogu stworzenia zintegrowanej 
strategii działania sukces osiągnęło 60 proc. partnerstw, 
a w zakresie wymogu związanego z innowacyjnością 
– 75 proc. 

Sycylijski dialog. Ciekawym przykładem partnerstwa jest 
pakt dla włoskiego miasta Katania19 na Sycylii, podpisany 

w lutym 2001 r. Sformułowano w nim trzy główne cele: 
tworzenie nowych firm, ułatwienie dostępu do rynku 
pracy osobom, które mają z tym trudności, oraz uzyska-
nie stabilnego zatrudnienia dla osób pracujących doraź-
nie. Partnerzy zaplanowali m.in. integrowanie programów 
szkoleniowych z polityką rynku pracy i promowanie idei 
stałego dokształcania. Utworzyli „one-stop” Office, czyli 
placówkę, która ułatwia zakładanie nowych firm oraz 
inwestowanie. Wszystkie firmy chcące inwestować na 
tym terenie zyskały gwarancję, że w ciągu 90 dni będą 
mogły załatwić wszelkie procedury administracyjne. 
Uruchomili program informowania krajowych i zagra-
nicznych inwestorów o możliwościach oferowanych 
w ramach paktu. Zdecydowali o rozwinięciu partnerstwa 
między północnymi i południowymi regionami Włoch, 
aby przenosić nowe wydajne formy działalności na połu-
dnie. Utworzyli tzw. credit observatory, czyli program 
wsparcia finansowego banków dla inwestorów. Powstał 
fundusz w wysokości jednego miliarda lirów na kredyty 
dla małych firm i 200 milionów jako wsparcie tworzenia 
nowych spółdzielni. 

Partnerzy z paktu zaplanowali również szereg działań 
na rzecz stałego unowocześniania kwalifikacji zawodo-
wych zarówno dla poszukujących pracy, jak i dla pra-
cujących oraz całych firm. Każdego roku odbywają się 
konferencje, na których oceniany jest postęp w zakresie 
szkoleń i planowane są nowe inicjatywy w tym zakre-
sie. Budżet paktu przeznacza na szkolenia część swoich 
środków. Zaplanowano także działania dotyczące pro-
mowania rozwoju porozumień na rzecz ustabilizowania 
sytuacji firm działających w danym momencie w niere-
gularny sposób (problemem w tym regionie jest znaczny 

CPS „Dialog” realizuje projekt unijny, którego celem jest promocja partnerstwa społecznego na szczeblu lokalnym i regionalnym. Jego 
elementem jest cykl szkoleń. Pierwsza seria odbyła się 21–23 marca 2007 r.
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rozmiar szarej strefy). Uzgodniono wsparcie działalności 
rzemieślniczej specyficznej dla regionu, a także poszu-
kiwanie i udostępnianie terenów, które mogłyby być 
miejscem działalności gospodarczej. 

Partnerzy z paktu, w tym związki zawodowe, zgodzili 
się także na stosowanie elastycznych form zatrudnienia 
i czasu pracy, zwłaszcza tam, gdzie są inwestycje, które 
mogą dostarczać nowe miejsca pracy. Z kolei pracodaw-
cy zobowiązali się do pełnego wdrażania układów zbio-
rowych zawieranych na poziomie ich firm i na poziomie 
ponadsektorowym w sprawie polityki dochodowej. 
A władze samorządowe zaangażowały się w ponowne 
uruchomienie „obserwatorium rynku pracy”.

Globalne peregrynacje i gospodarka bez granic. Partner-
stwo lokalne jest ciekawym refleksem procesów dzie-
jących się w wymiarze globalnym29. Kształtowanie się 
gospodarki globalnej sprawiło, że zaczęła zmieniać się 
rola „lokalnych miejsc”. Jak piszą analitycy z OECD: 
terytorialna organizacja gospodarek i społeczeństw 
przechodzi dzisiaj olbrzymią zmianę. Globalizacja, in-
nowacje technologiczne, dostosowania sektorowe, mig-
racje i starzenie się społeczeństw sprawiają, że coraz 
trudniejsza do przewidzenia jest przyszłość miejsc. 
Ekonomiczna zmiana testuje zdolność wszystkich regio-
nów do konkurowania; przepaść między regionami 
wiodącymi i pozostającymi w tyle pogłębia się w kate-
gorii wzrostu ekonomicznego, dochodu i zatrudnienia30. 
Globalizacja gospodarki czy tworzenie się globalnego 
rynku sprawiają, że lokalne gospodarki stają przed 
szczególnymi wyzwaniami. Muszą one wykazać się 
dobrym przygotowaniem własnego „gruntu”, aby przy-
ciągnąć inwestycje zapewniające miejsca pracy. Aby 
stało się to możliwe, powiaty i województwa muszą 
prowadzić pomysłową politykę. Rzecz w tym, że nawet 
w zamożnych krajach działają mechanizmy marginali-
zacji regionów, które nie radzą sobie z przyciąganiem 
inwestujących przedsiębiorstw. Wynika to najczęściej 
z braku strategii rozwojowych. 

  1 L ocal Governance and Partnership. A Summary of the Findings of the 
OECD Study on local Partnerhip, OECD LEED, s. 13. Local Governance  
and Partnership. A Summary of the Findings of the OECD Study on local 
Partnerhip, OECD LEED, s. 5.

  2 Local Governance and Partnership. A Summary of the Findings of the 
OECD Study on local Partnerhip, OECD LEED, s. 5.

  3 http://www.neighbourhood.gov.uk/default.asp.
  4 Marion Byrne, Partnership Approach In Ireland, http://www.forumpartners
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Unemployment. 

  6 Ivan Turok, Local Partnership In Ireland, March 2000, s. 5.
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Governance. Territorial Economy. OECD, 2001, s. 139.
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pierwsza inicjatywa  LEADER dla terenów wiejskich (1989–93), w ramach 
projektów afiliowanych w Third EU Poverty Programme, oraz w ramach 
lokalnych projektów rozwojowych wspieranych przez Department of 
Social, Community and Family Affairs and the Combat Poverty Agency. 
Zob. Opportunities, Challenges and Capacities for Choice, National Eco-
nomic and Social Council, s. 112, http://www.taoiseach.gov.ie/attached_
files/Pdf%20files/NESC105.pdf.

11 Ciała partnerskie w Irlandii nie obejmują wyłącznie typowych partnerstw, 
ale również innego typu inicjatywy, jak County Enterprise Boards, the 
Local Employment Service, Community Drugs Teams i Educational 
Disadvantage Programmes. W 2000 r. ustanowione zostały rady rozwojo-
we (development boards) we wszystkich powiatach (counties) i miastach 
z zadaniem tworzenia strategii rozwojowych w zakresie gospodarki, kultu-
ry i spraw społecznych. 

 Zob. Opportunities, Challenges and Capacities for Choice, National Eco-
nomic  and Social Ccouncil, s. 112, http://www.taoiseach.gov.ie/attached_
files/Pdf%20files/NESC105.pdf.

12 Jednym ze źródeł był program LEADER przeznaczony na finansowanie 
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13 Marion Byrne, Partnership Approach In Ireland, s. 2. http://www.forumpa
rtnerships.net/attach/IR_02_CD_Byrne_Partnershipapproach.pdf.

14 Zob. Ireland: Local Partnerships and Social Innovation, OECD 
Publications, Paris 1996.

15 Local Partnerships for Better Governance. Territorial Economy, OECD, 
2001, s. 16.

16 Paul Teague i Mary C. Murphy, Social partnership and local develop-
ment in Ireland: The limits to deliberation, International Institute for 
Labour Studies, Geneva 2004. http://www.ilo.org/public/english/bureau/
inst/download/dp15604.pdf.

17 http://www.planet.ie/docs/publications/planet_strategic_plan_2006.pdf.
18 http://www.adm.ie/index1.htm.
19 http://eurofound.europa.eu/eiro/2001/03/inbrief/it0103177n.html.
20 http://ec.europa.eu/regional_policy/innovation/innovating/pacts/pdf/sum_

en.pdf.
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priorytetowy w UE z końcem lat 90. W Traktacie Amsterdamskim  (z 1 
maja 1999 r.) wprowadzono rozdział poświęcony zatrudnieniu (tytuł VIII 
– art. 125–130). Zatrudnienie zaliczono do celów wspólnotowych, które są 
„przedmiotem wspólnej troski” (art. 2 Traktatu o WE). Zapisy w Traktacie 
sprawiły, że problematyka zatrudnienia jest uwzględniana przy kształtowa-
niu wszelkiego typu polityki w Unii Europejskiej.

22 http://eurofound.europa.eu/eiro/1997/02/feature/eu9702101f.html.
23 Second Interim Progress Report on the Territorial Employment Pacts, 

Commission staff working paper, november 1999, s. 1. 
24 http://aei.pitt.edu/6217/01/003378_1.pdf.
25 http://europa.eu.int/en/record/florence/flore-en.htm; 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1997/09/feature/es9709121f.html.
26 http://www.europarl.europa.eu/summits/dub1_en.htm#.
27 http://ec.europa.eu/employment_social/esf/en/public/terp/en/intro.htm.
28 Thematic Evaluation of the Territorial Employment Pacts, Final Report to 

Directorate General Regional Policy, October 2002, s. i.
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Dzisiaj już chyba nikt nie kwestionuje, że lokalne 
partnerstwa społeczne dysponują olbrzymim poten-
cjałem w rozwiązywaniu wielu problemów społecz-
nych i ekonomicznych dotykających społeczeństwo. 
Przykład Irlandii również pokazuje, jak wiele można 
zrobić na poziomie lokalnym. 

– Nawet gdy dany problem ma charakter ogólno-
krajowy, powinno się szukać w nim lokalnej specyfiki. 
Problemy ogólnokrajowe przejawiają się w odmiennych 
formach, w różnych społecznościach lokalnych. Chcąc 
je rozwiązywać, należy zebrać informacje na temat 
miejscowych uwarunkowań i potrzeb. To jest powód 
zawierania partnerstwa lokalnego. 

W Irlandii partnerstwo lokalne pojawiło się w czasie 
ciężkiego kryzysu – występowało bezrobocie, w niektó-
rych rejonach nawet na wielką skalę. Jednak udało nam 
się z tego wyjść, a zasługa partnerstwa jest dla mnie 
w tej mierze oczywista. Należy podkreślić, że wypra-
cowaliśmy całą architekturę partnerstwa na różnych 
szczeblach. Powstało partnerstwo na wielu pośrednich 
poziomach, np.: w prywatnych firmach, w departamen-
tach rządowych, w instytucjach publicznych. Wszędzie 
tam odnajdujemy wewnętrzne struktury partnerstwa. 
Pracownicy uczestniczą więc w procesie podejmowania 
decyzji, a problemy są rozwiązywane zanim rozwiną się 
do stanu krytycznego. Dzięki temu nie ma teraz w Irlan-
dii strajków, gdyż sprawy sporne załatwiane są poprzez 
procedurę wnoszenia skarg. Istnieje również komitet 
partnerstwa, który analizuje problemy i poszukuje właś-
ciwych rozwiązań. Partnerstwo przypomina coraz bar-
dziej rozrastającą się infrastrukturę. 

Jak powstał Pakt Dubliński, którym pan kieruje?
– Nim powstał mieliśmy przez kilka lat partner-

stwa lokalne zawierane w różnych rejonach Dublina. 

Partnerstwo społeczne pozwala na rozwiązywanie problemów zanim rozwiną się one do stanu krytycznego – mówi Philip 
O’Connor

Architektura partnerstwa: 
od praktyki do polityki

Rozmowa z Philipem O’Connorem, dyrektorem Dublińskiego Paktu na rzecz Zatrudnienia.

Zajmowały się tym, co było dla nich najistotniejsze, np. 
pomagały małym przedsiębiorstwom, samotnym rodzi-
com, przeciwdziałały długoterminowemu bezrobociu 
itp. Pakt został ustanowiony z inicjatywy biura premiera, 
który uważał, że trzeba wyciągnąć lekcje z zawieranych 
do tej pory partnerstw i wypracowanych przez nich stra-
tegii. Chodziło również o rozwinięcie takich pomysłów, 
które sprawdzą się na poziomie „wielkiego Dublina”. 
Pakt obejmuje pracodawców, związki zawodowe, admi-
nistrację lokalną, administrację państwową, sektor spo-
łeczny, NGO itd.

Ponad 200 organizacji jest zaangażowanych w pracę 
w ramach Paktu. Co jest najważniejsze w pracy z tylo-
ma organizacjami, by była ona skuteczna?

– Nie jest tak, że każda organizacja jest zaangażo-
wana w każdy projekt. To rodziłoby chaos. W danym 
projekcie uczestniczą te organizacje, które specjalizują 
się w jego problematyce czy przedmiocie. Skupia on 
grupę profesjonalistów, która rzeczywiście chce nad 
nim pracować. Uruchamiamy np. projekt dotyczący 
kształcenia i szkoleń w zakładach pracy przeznaczo-
nych dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. 
Problem jest specyficzny i odnosi się do konkretnego 
obszaru. Zapraszamy więc do współpracy ludzi i orga-
nizacje zajmujące się tego typu kształceniem, szko-
leniami, np. osoby, które są w stanie opracować strate-
gie szkoleń. 

Mamy w sumie 200 organizacji zaangażowanych 
w prace nad różnymi projektami Paktu. W Radzie Pak-
tu reprezentowane są wszystkie grupy interesów 
Dublina, wszystkie samorządy lokalne, związki zawo-
dowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe. Mają 
one swoich przedstawicieli w Radzie Paktu, która liczy 
20 osób.
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Pobierają wynagrodzenia?
– Nie, oni pracują dla swoich organizacji. W strukturze 

samego Paktu pracuje zaledwie 4–5 osób, łącznie ze mną. 
Mała liczba zatrudnionych wynika z tego, że wiele pracy
zlecamy konsultantom, podwykonawcom, lokalnym orga-
nizacjom. My dostarczamy funduszy na badania i tego 
rodzaju działalność. Uczestnictwo w Pakcie jest dobro-
wolne: osoby ze związków zawodowych i organizacji 
pracowniczych pracują w komitetach jako wolontariusze. 

W jakiej formule prawnej działa Pakt Dubliński?
– To jest spółka typu non-profit z ograniczoną odpo-

wiedzialnością. Taka spółka w prawie irlandzkim wyróż-
nia się tym, że jej dyrektorzy nie są osobiście odpowie-
dzialni materialnie powyżej niewielkiego stopnia. Każdy 
może utworzyć taką spółkę, trzeba ją tylko zarejestro-
wać. Nie ma ona udziałowców, więc nie ma kapitału. 
Może przynosić zyski i ponownie je inwestować, ale nie 
może ich personalizować lub dystrybuować. 

Na ile partnerstwa mogą być wykorzystywane do 
promowania rozwoju gospodarczego? 

– W olbrzymim stopniu. Partnerstwa  – tam, gdzie 
rzeczywiście dobrze działają – skupiają się w znacznym 
stopniu na rozwoju przedsiębiorczości. Gromadzą ludzi, 

którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, co 
pomaga im w korzystaniu na miejscu z usług rozmaitych 
ekspertów z dziedziny finansów, strategii, zarządzania. 
W ramach partnerstw przy jednym stole zasiadają specja-
liści z różnych dziedzin i wspólnie są w stanie wypraco-
wać strategię rozwoju małych przedsiębiorstw czy samo-
zatrudnienia. To działa dobrze, a nawet bardzo dobrze. 

Problem rozwoju gospodarczego dotyczy również 
partnerstwa funkcjonującego na szczeblu państwowym. 
Partnerzy porozumiewali się co do spraw, które były 
uznawane za blokadę rozwoju gospodarki. Wielkim 
problemem dla państwa w latach 80. był dług narodowy 
i wysoka stopa bezrobocia. Podstawowa umowa dotyczy-
ła płac, które miały rosnąć, ale równomiernie. W zamian 
za to obiecano ludziom obniżki podatków i równocześnie, 
w ramach umowy z rządem, miano inwestować w kształ-
cenie i szkolenia. To była wielka sprawa dla każdego. 

Czy jednym z kryteriów sukcesu partnerstwa na 
danym terenie jest to, że wiele osób rozpoczęło prowa-
dzenie własnych firm?

– Tak, pojawiło się u nas tysiące nowych firm. Wiele 
osób mogło rozpocząć działalność, gdyż wprowadzono 
odpowiedni system wsparcia dla tych, którzy nie wie-

Philip O’Connor prowadził szkolenia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 12 lutego 2007 r. dla partnerów społecznych z Trójstronnej 
Komisji
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dzieli np., jak prowadzić księgowość, jak przygotować 
strategię marketingową, jak szkolić siebie i pracowników. 
Powstanie tych firm możliwe było dzięki partnerstwu. 

Czy była jakaś specjalna instytucja, która ofero-
wała im pomoc?

– Partnerstwo lokalne może powołać taką instytucję, 
albo użyć systemu szkoleń organizowanych przez pań-
stwo. Partnerstwo lokalne jest pośrednikiem, samo nie jest 
instytucją. Wskazuje na rzeczy, które trzeba wprowadzić, 
bo są warunkiem rozwoju na danym obszarze, wywiera 
nacisk na zdobywanie wsparcia. Organizuje też spotkania 
stron, które mogą kreować rozwiązania i wspólnie zasta-
nawiać się, co można zrobić, by poprawić sytuację. Dzieje 
się tak, gdy na znaczną skalę pojawia się określony pro-
blem, choćby problem osób w podeszłym wieku, wyma-
gających pomocy lub osób długotrwale bezrobotnych, np. 
z powodu załamania jakiejś ważnej branży, z czym – jak 
sądzę – macie do czynienia w Polsce. Wówczas wokół 
takiego problemu organizowane jest partnerstwo. Ono 
podejmuje się projektowania adekwatnych rozwiązań, 
aby poprawić stan zatrudnienia poprzez np. ekonomiczne 
zorganizowanie osób starszych.

Ważnym elementem działania partnerstwa jest dotarcie 
do tych osób i zainteresowanie ich proponowanymi roz-
wiązaniami. Trzeba rozwijać ich „miękkie” kwalifikacje, 
np. zdolność do ogólnego radzenia sobie z przeciwnościa-
mi życiowymi i zawodowymi. Temu może być poświę-
cony cały cykl szkoleń. Suma sumarum, jakość poszcze-
gólnych programów realizowanych w ramach partnerstwa 
zależy od tego, w jakim stopniu zaangażowani są jego 
członkowie. To od nich zależy, czy programy dotrą do 
potrzebujących. 

W jaki sposób na poziomie lokalnym można pomóc 
osobom długotrwale bezrobotnym?

– Można zrobić wiele rzeczy. Można np. tych ludzi 
szkolić, aby zdobyli nowe zawody. Szkolenia będą stop-
niowo przywracać ich rynkowi pracy. Można im poma-
gać poprzez programy socjalne. Ponadto ludzi od dawna 
niepracujących można motywować, aby samodzielnie 
podjęli działalność gospodarczą, tworząc własną firmę. 
Wypróbowaliśmy wiele programów i w większości są 
one skuteczne. 

W latach 90. mieliśmy bardzo wysoką stopę bez-
robocia i dotyczyło to osób od dawna niepracujących, 
podobnie jak to jest obecnie w Polsce. My już prawie 
nie mamy tego problemu. Długotrwale bezrobotni 
potrzebowali wszechstronnego wsparcia, a byli to czę-
sto ludzie z umiejętnościami i możliwościami. Tracili 

miejsca pracy, ponieważ zamykano firmy, albo podda-
wano je głębokiej restrukturyzacji. Ci ludzie znaleźli 
się w nowej sytuacji i potrzebowali pewnego pokie-
rowania i powolnego procesu integracji. Jeśli więc 
dokładnie znasz grupę, której chcesz pomóc, możesz 
zbudować strategię na poziomie lokalnym, by wesprzeć 
tych ludzi. 

Czy większość tych projektów jest finansowana 
przez rząd?

– Bywa różnie. Mamy projekty częściowo finansowa-
ne przez rząd, przez władze edukacyjne czy szkolenio-
we, ale również przez prywatny biznes. Mamy też pie-
niądze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Źródło 
finansowania zależy od charakteru projektu. Na tego-
roczne projekty dotyczące stworzenia paktu na rzecz 
bezrobotnych zebraliśmy około półtora miliona euro. 
Pieniądze te w połowie pochodzą ze źródeł europejskich,
reszta – z innych źródeł. 

Jak inspirować ludzi do aktywności na poziomie 
lokalnym. Co wydaje się najważniejsze?

– Najważniejsze w partnerstwie jest sprawienie, 
by każdy partner coś uzyskał. Każdy, kto zasiada do 
stołu, powinien wiedzieć, że wstanie od niego, zyskując 
coś dla swojego środowiska, czego ono nie miało. Na 
przykład dla pracodawców zachętą do włączenia się 
w system partnerstwa jest to, że pomoże im ono nawią-
zać kontakt z przeszkolonymi pracownikami i dokonać 
wyboru takich osób, jakie im są potrzebne. Państwowe 
agencje włączają się, gdyż same nie radzą sobie ze swo-
imi problemami. Agencje zajmujące się zatrudnieniem 
i władze administracyjne same nie są w stanie organizo-
wać ludziom zatrudnienia, gdyż brakuje im ekspertów. 
Z kolei organizacje pozarządowe mogą zyskać dostęp 
do państwowych środków i prawo głosu w sprawach 
lokalnych, a politycy dzięki partnerstwu mogą rozwią-
zać lokalne problemy, które są poza ich zasięgiem. 

Partnerstwo jest drogą przybliżenia obywatelom 
problemów życia zbiorowego i włączenia ich do wdra-
żania różnych projektów. Czy uważa pan, że takie 
podejście jest skuteczne? 

– W określonym zakresie to się udaje, choć nie zawsze 
spełniały się nadzieje pokładane w partnerstwach. Są one 
wyrazem chęci tworzenia demokracji uczestniczącej, 
ale poziom uczestnictwa obywateli w rozwiązywaniu 
lokalnych sprawach nie usprawiedliwia jeszcze używa-
nia takiego stwierdzenia. Nie są one właściwą drogą 
pełnego zarządzania społecznościami lokalnymi, co 
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każdy uznaje, ale mimo to trzeba angażować działaczy 
lokalnych, organizacje i spółki w różne formy oddolnych 
przedsięwzięć. Ich uczestnictwo w lokalnym planowaniu 
i wdrażaniu programów społecznych przynosi zwykle 
pożądane skutki. 

Kolejną ważna sprawą jest pytanie o to, czy part-
nerstwa lokalne zwiększyły oddolny wpływ na kształ-
towanie ogólnokrajowych rozwiązań w dziedzinie 
kwestii społecznych i ekonomicznych. Odpowiedź jest 
niejednoznaczna: do pewnego stopnia tak. Z przepro-
wadzonych przez nas badań dotyczących uruchomio-
nych projektów pilotażowych wynika, że wiele z nich 
wywarło znaczący wpływ na politykę szczebla krajo-
wego. Dostarczamy politykom wyniki i rekomendacje 
płynące z realizacji projektów lokalnych. Istnieje za-
tem pewna droga tworzenia programów narodowych, 
która biegnie od zasobu oddolnych doświadczeń do 
stworzenia rozwiązań ogólnokrajowych. Cała filozo-
fia partnerstwa dobrze wyraża się w haśle ,,od prak-
tyki do polityki”. Stosując to, co znamy z praktyki, 
zmieniamy politykę. Błędem byłby kierunek odwrot-
ny. Wypróbowujemy praktykę na danym gruncie. Na 
przykład, gdy walczymy z długotrwałym bezrobociem. 
Dzięki praktycznym doświadczeniom, wiemy, co jest 
skuteczne, więc próbujemy zastosować tę praktykę 
i raczej zmienić politykę niż zapisać ją i na siłę wdra-
żać na obszarach, gdzie może nie zadziałać. 

Wydaje się, że znaczenie lokalnego partnerstwa 
paradoksalnie wzrosło pod wpływem globalizacji 
w gospodarce światowej. Wiadomo, że takie kraje, 
jak Irlandia czy Polska, nie są w stanie decydować 
w niej o regułach gry. Możemy się jednak kreatywnie 
dostosowywać, aby umieć korzystać z zalet globaliza-
cji i chronić się przed kosztami, jakie niesie. 

– Absolutnie. Problemy mogą być ogólnonarodowe, 
jak np. bezrobocie w Polsce, ale to właśnie na poziomie 
lokalnym, gdzie mamy do czynienia ze skutkami szer-
szych zjawisk, jest wiele do zrobienia. Jest to całkowicie 
pragmatyczny proces. Oczywiście, można czekać aż 
rząd coś zrobi. To jest sprawa mentalności. 

W Irlandii, w momencie rozpoczęcia partnerstwa, 
ludzie byli bardzo sceptyczni, czy ten sposób działania 
przyniesie dobre wyniki. Ale gdy pojawiły się sukce-
sy, skupiali się coraz liczniej wokół spraw lokalnych. 
Udało się też pokonać sprzeciw wobec partnerstwa 
ze strony polityków, którzy postrzegali je jako roz-
wiązanie antydemokratyczne. Rozumowali tak: oto 
związki zawodowe, pracodawcy i rząd siadają razem 
i decydują o polityce państwa, a przecież od tego jest 

parlament, rząd itp. Obecnie lokalnie wybrani polity-
cy zasiadają również w radach partnerstwa lokalnego 
i ostatecznie nikt nie oponuje przeciwko partnerstwu 
społecznemu m.in. dlatego, że odniosło tak wiele suk-
cesów. Organizowanie partnerstw stało się jakby rów-
noległą infrastrukturą w społecznej strukturze państwa. 
Osiągnęły one taką pozycję, że dla ludzi jest oczywiste, 
że są one czymś pozytywnym. 

Dla polityków choćby potencjalna groźba utraty 
wpływów jest bardzo trudna do przełknięcia. Wiele 
wpływów już stracili z powodu trendów mających 
miejsce na poziomie globalnym, głównie z powodu 
rozrostu korporacji, mediów, sektora pozarządo-
wego, a więc teraz chcieliby coś zyskać na poziomie 
lokalnym.

– Gdy doprowadzicie w Polsce do uruchomienia ta-
kiego systemu partnerstw lokalnych jak u nas, prawdo-
podobnie politycy zaczną oponować. Ale to się zmieni. 
Osoby myślące strategicznie o przyszłości Polski będą 
chciały wprowadzić taki system. Będą to osoby z cen-
trum władzy, ale także liderzy związków zawodowych 
oraz pracodawcy zainteresowani rozwojem regionalnym. 
Dostrzegą oni znaczenie wprowadzenia struktur partner-
skich dla przyszłości kraju. 

Rozmawiał Andrzej Zybała

IrlandiaIrlandia

W Irlandii w momencie rozpoczęcia partnerstwa ludzie byli bardzo 
sceptyczni, czy w ten sposób działania przyniosą dobre wyniki. 
Ale gdy zaczęły się sukcesy, skupiali się coraz bardziej wokół 
lokalnych spraw
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Unijny raport przynosi opis najważniejszych
wydarzeń, które miały miejsce w gronie 
partnerów społecznych, a także zjawisk na
 rynku pracy dotyczących regulacji i norm. 
W środowisku europejskich związków 

zawodowych nadal w 2006 r. widoczne były trendy wystę-
pujące już od wielu lat. Następowało słabnięcie organiza-
cji reprezentujących pracowników przemysłu (blue-col-
lar), ale towarzyszył temu względny wzrost znaczenia 
związków reprezentujących pracowników samodzielnych 
i specjalistów (white-collar) oraz zatrudnianych przez sek-
tor publiczny (związki pracowników administracji, oświa-
ty, ochrony zdrowia itd.). Innym zjawiskiem, które zwraca 
uwagę, jest znacząca pozycja, jaką w wielu krajach UE 
zajmują związki autonomiczne (niezrzeszone w ogólnokra-
jowych federacjach lub konfederacjach). 

W stosunku do 1995 r. poziom uzwiązkowienia spadł 
we wszystkich krajach UE, za wyjątkiem Luksemburga 
i Malty. Obecnie poziom uzwiązkowienia w UE-25 
waha się między 25 a 30 proc. W rankingu uzwiąz-
kowienia na szczycie znajduje się Dania (80 proc.), 
a zamyka go Francja (8 proc.). Pozycja Danii, której 
niewiele ustępują pozostałe kraje skandynawskie, nie 
zaskakuje, bowiem tamtejsze związki, zachowując swe 

Po raz czwarty Komisja Europejska (KE) opublikowała raport poświęcony zbiorowym stosunkom pracy w Europie (Industrial 
Relations in Europe in 2006). Znajdujemy w nim przekrojowe informacje na temat kondycji związków zawodowych i orga-
nizacji pracodawców, partycypacji pracowniczej itp. Dokument1 opisuje Jan Czarzasty 

Europejski świat pracy 

W Unii Europejskiej mamy do czynienia z róż-
norodnością rozwiązań w zakresie stosunków 
pracy. Istnieją jednak wspólne cele łączące 
kraje członkowskie Wspólnoty, a te wymagają 
rozwoju dialogu społecznego. Dla Komisji 
Europejskiej ważne są układy zbiorowe 
i pracownicza partycypacja. Umożliwiają one 
bowiem tworzenie prorozwojowego środowi-
ska, w którym możliwy będzie wzrost konku-
rencyjności UE i dalsze płynne przechodze-
nie do gospodarki opartej na wiedzy. 

tradycyjne funkcje socjalne (m.in. kontrola ubezpieczeń 
od bezrobocia), pozostają atrakcyjne dla pracowników. 
Nowe kraje członkowskie w większości legitymują się 
niższym poziomem uzwiązkowienia, jedynie Słowenia 
i Słowacja pochwalić się mogą wartościami powyżej 
średniej ogólnoeuropejskiej (patrz: tabela).

Raport przypomina funkcjonujące w UE modele zbio-
rowych stosunków pracy. Po stronie pracowniczej mamy 
na jednym biegunie model centralistyczny, wyrażany 
monopolem jednej ogólnokrajowej centrali (Austria, 
Irlandia, Łotwa, Słowacja i Wielka Brytania), bądź jej 
dominacją nad pozostałymi organizacjami (Czechy, 
Niemcy). Istnieje także model dualny wyrażający się dzia-
łaniem dwóch dużych konfederacji związkowych (Grecja, 
Hiszpania oraz Portugalia), a także model pluralistyczny, 

2004 1995
Francja 8 9
Hiszpania 16 18
Portugalia 17 25
Polska 17 33
Węgry 17 63
Grecja 20 30
Niemcy 20 29
Czechy 22 41
UE-25 25 32
Wielka Brytania 29 33
Słowacja 31 57
Austria 32 41
Włochy 34 68
Irlandia 36 46
Słowenia 44 63
Finlandia 74 80
Szwecja 77 83
Dania 80 84

Uzwiązkowienie w Europie (1995–2004)
(procent zatrudnionych)

Uwagi: 
1) dane za 2004 r.: CZ –2003 r.; CY – 2002 r.; dane za 1995 r.: FR – 1996 r.;
    LV i LT – 1998 r.
2) UE-25 – średnia ważona na podstawie danych LFS Eurostatu z 2004 r. oraz
    danych MOP z 1995 r.

UE UE 
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o różnym stopniu zaawansowania i charakterze, gdzie 
współwystępuje większa liczba organizacji związkowych 
(Francja, Słowenia, Węgry i Włochy). 

Największe straty poniosły związki zawodowe w kra-
jach postkomunistycznych, gdzie nie zdołały one prak-
tycznie zaistnieć w sektorze prywatnym. Między 1995 
a 2004 r. szeregi związkowe stopniały o od 75 proc. 
na Węgrzech, przez 55 proc. w Polsce, do ok. 50 proc. 
w Czechach i Estonii. W krajach zachodnioeuropejskich 
– ze szczególnym wskazaniem na Skandynawię – spadek 
nie był tak dramatyczny (a w dwóch ww. małych krajach 
zanotowano nawet niewielki przyrost), ale w niektórych 
państwach (Austria, Grecja, Irlandia, Niemcy, Portugalia) 
w tym okresie związki utraciły od 20 do 30 proc. swego 
stanu osobowego.

Potencjał związkowej mobilizacji. O pozycji związków 
zawodowych – obok wskaźnika uzwiązkowienia – decy-
duje ich potencjał do mobilizacji swoich członków. Choć 
często te dwa zjawiska są ze sobą skorelowane pozytyw-
nie, to nie ma między nimi związku przyczynowego. 
W tym kontekście wymowny jest przykład Francji, gdzie 
związki zawodowe, mimo nikłej bazy członkowskiej, 
zachowują znaczną zdolność do mobilizacji (regularny 
odzew społeczny na wezwania związków do akcji pro-
testacyjnych, w tym strajków generalnych). Innym zna-
czącym przypadkiem, przeczącym tezie o wielkości jako 
głównym źródle wpływów organizacji pracowniczych 
są związki hiszpańskie, których siła wynika z wysokiego 
potencjału mobilizacji pracowników w wyborach do rad 
zakładowych (frekwencja w wyborach do tych ciał mię-
dzy 2001 a 2003 r. wynosiła ok. 57 proc.).

Związki zawodowe starają się powstrzymać proce-
sy marginalizacji. Sięgają po różne strategie ożywienia 
ruchu pracowniczego. Strategia usługowa polega m.in. 
na poszerzaniu i uatrakcyjnianiu pakietu usług świadczo-
nych członkom (inspiracja modelem skandynawskim). 
Strategia organizująca polega na aktywnym pozyskiwa-
niu członków na dwóch płaszczyznach: wewnętrznej 
(tam, gdzie związki są już obecne), gdzie przybiera 
formę konsolidacji oraz zewnętrznej (ekspansja poza 
tradycyjne środowisko społeczne związków). Związki 
starają się docierać przede wszystkim do ludzi młodych 
i uczących się, a także do szybko rozrastającej się grupy 
samozatrudnionych. W przypadku młodzieży związki 
belgijskie dostarczają przykładu udanej ekspansji, ale 
wskazuje się także na powodzenie w tym względzie 
związków niemieckich i szwedzkich. Z kolei samoza-
trudnionymi zainteresowani byli głównie działacze ze 
Szwecji, Holandii i Austrii. Trzecią strategią rewitalizacji 

jest ich rozwój jako ruchu społecznego. Realizowane jest 
to poprzez mające długoletnie tradycje alianse z partia-
mi politycznymi, a z drugiej strony we współdziałaniu 
z nowymi ruchami społecznymi i inicjatywami społeczeń-
stwa obywatelskiego, zarówno na poziomie globalnym 
(np. Światowe i Europejskie Forum Społeczne), jak i lokal-
nym (lokalne organizacje pozarządowe). Z kolei czwarty 
pomysł na współczesny rozwój związków nazwany został 
w raporcie umownie „strategią nowych struktur”. Zasadza 
się on z jednej strony na konsolidacji związków, z drugiej 
zaś strony wyraża się poprzez wyłanianie nowych, autono-
micznych struktur związkowych. Ilustrację tej tendencji 
stanowi proces łączenia dwóch największych międzyna-
rodowych konfederacji związkowych: Międzynarodowej 
Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (ICFTU) 
i Światowej Konfederacji Pracy (WCL). Ich fuzja oznacza 
wyłonienie się nowego podmiotu obejmującego w sumie 
380 organizacji z ponad 180 milionami członków (wg 
danych obu central). 

Organizacje pracodawców. Drugi filar ładu stosun-
ków przemysłowych, czyli organizacje pracodawców, 
wywierają wpływ przede wszystkim z uwagi na to, 
że są niezbędnym elementem układów zbiorowych na 
szczeblu ponadzakładowym (branżowym, regional-
nym, ogólnokrajowym). Co więcej, w wielu państwach 
przepisy uzależniają od uczestnictwa pracodawców roz-
ciągnięcie parasola układów zbiorowych nad pracow-
nikami niezrzeszonymi. 

Zatem od aktywności organizacji pracodawców, ich 
poziomu reprezentatywności, a wreszcie ich formalnej 
legitymacji zależy zasięg regulacji układowej. Istnieje także 
tendencja do stymulowania aktywności organizacji praco-
dawców z zewnętrz (przez władzę publiczną) w krajach, 
w których obowiązują szczegółowe uregulowania prawne 
dotyczące rozszerzania zasięgu regulacji układowej.

Raport pokazuje, że organizacje pracodawców mają 
zwykle luźną strukturę. Działają w nich bowiem różne-
go typu podmioty, których interesy są nieprzystawalne, 
a często nawet sprzeczne (np. małe i średnie firmy 
versus korporacje ponadnarodowe, przedsiębiorstwa 
sektora prywatnego versus publicznego itd.). Dlatego 
koordynacja ich działań w ramach organizacji jest 
zadaniem niełatwym do realizacji, co rodzi tendencje 
do fragmentaryzacji, specjalizacji i dywersyfikacji. 
W rezultacie dochodzi więc do sytuacji na pozór para-
doksalnej. Otóż organizacje pracodawców są znacznie 
bardziej rozproszone niż reprezentacja pracownicza, 
mimo iż pod wieloma względami łatwiej im się orga-
nizować niż związkom zawodowym. Sytuację kompli-

UEUE
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kuje to, że w niektórych krajach europejskich w system 
stosunków przemysłowych włączony jest także samo-
rząd gospodarczy (izby), do którego przynależność jest 
obligatoryjna (Austria, Luksemburg, Słowenia), zaś 
równolegle do niego działają związki pracodawców, 
w których członkostwo jest dobrowolne. 

Ale w przekroju UE zaobserwowano dwie przeciw-
stawne tendencje. Obok tendencji do rozpraszania w nie-
których krajach istnieje trend ku konsolidacji, które-
go wyrazem jest łączenie się organizacji pracodaw-
ców (Irlandia, Francja, Luksemburg i Finlandia) oraz 
zawiązywanie między nimi aliansów (m.in. w Holandii 
i Belgii). Miały również miejsce wewnętrzne przeta-
sowania (Dania), pojawiały się też nowe organizacje 
(Portugalia). Obie te tendencje występowały równocze-
śnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Na Węgrzech 
czy Litwie organizacje szukały zbliżenia, a w innych 
krajach regionu nie słabła konkurencja między organiza-
cjami (m.in. w Czechach, Polsce i na Słowacji). 

Pracodawcy w UE-25 dysponują średnią ważoną 
wskaźnika reprezentatywności organizacji na poziomie 
55 proc. – 60 proc., co oznacza, że większość pracow-
ników sektora prywatnego zatrudniona jest w przedsię-
biorstwach zrzeszonych. Jeśli pominąć przypadki obli-
gatoryjnej przynależności do samorządu gospodarczego 
wykonującego także funkcje organizacji pracodawców 
(Austria, Słowenia), to najwyższe (ponad 80 proc.) 
wskaźniki przynależności do organizacji pracodawców 
odnotowano w Holandii i Luksemburgu. Dalej plasują 
się Francja, Belgia, Grecja (70 proc. i więcej), a za nimi 
Malta, Niemcy, Finlandia, Irlandia, Cypr i Szwecja 
(powyżej średniej dla UE-25). Spośród krajów środko-
woeuropejskich najwyższym wskaźnikiem legitymują 
się Węgry (40 proc.), natomiast listę zamykają Litwa 
i Polska ze wskaźnikiem 20 proc. 

Przetarg zbiorowy a regulacje prawne. Raport wiele 
miejsca poświęca analizom zmieniających się relacji 
między przetargiem zbiorowym w formie układów zbio-
rowych a normatywną regulacją ustawową. W tym zakre-
sie narodowe modele znacząco się między sobą różnią. 
Reprezentują bowiem w dużym stopniu odmienne podej-
ście do zasady autonomii przetargu zbiorowego, inaczej 
rozstrzygają kwestię, czy ma on odgrywać rolę głównego 
źródła regulacji w stosunkach pracy. Ta zasada jest 
szczególnie mocno przestrzegana w krajach o historycz-
nych doświadczeniach autorytarnych. Praktyczną konse-
kwencją takiego podejścia jest brak regulacji prawnych 
dotyczących choćby płacy minimalnej (Niemcy, Włochy, 
Szwecja), której ustalanie pozostawiono w gestii układów 

zbiorowych. Tradycję brytyjską, wyraźnie odmienną od 
kontynentalnych, charakteryzuje wysoki poziom wolun-
taryzmu stron.

W ostatnich latach w wielu krajach mnożą się jednak 
odstępstwa od zasady autonomii przetargu zbiorowego 
w kwestii stanowienia regulacji przepisów prawa pracy. 
Jest to wymuszane przede wszystkim włączaniem norm 
prawa wspólnotowego do legislacji krajowej. Tradycyjnie 
przedmiotem regulacji układowej bywały takie kwestie, 
jak: czas pracy, praca w niepełnym wymiarze czasu, czy 
umowy o pracę na czas określony. Obecnie poddane są 
one regulacji prawa wspólnotowego.

W układach zbiorowych najważniejszą jednak ten-
dencją jest decentralizacja. Występuje ona we wszyst-
kich państwach UE, lecz przybiera rozmaite formy. 
W Hiszpanii dokonuje się głównie za sprawą rad pra-
cowników, które zawierają niemal trzy czwarte układów 
zbiorowych, a w Niemczech poprzez lawinowy wzrost 
liczby układów zakładowych, których liczba od 1990 r.
potroiła się. Kolejną, obok decentralizacji, innowacją 
w rokowaniach zbiorowych jest podejmowanie przez 
nie problemów restrukturyzacji, zagadnień statusu 
pracowników atypowych i uprawnień socjalnych. Ich 
przykładem jest rozciągnięcie przywilejów wynikają-
cych z układów także na pracowników tymczasowym 
(Szwecja), czy też przyznaniu im uprawnień do płacy 
minimalnej w tej samej wysokości, jaka przysługuje 
pracownikom etatowym (Finlandia). We Francji z kolei 
w 2003 r. zawarte zostało porozumienie o kształceniu 
ustawicznym. W Danii i Grecji w układach zbiorowych 
pojawiły się rozwiązania mające na celu równoważenie 
życia rodzinnego i zawodowego. 

W UE można dostrzec trzy wyłaniające się „modele 
regulacji”. W pierwszym z nich układy zbiorowe „wy-
przedzają” regulacje ustawowe. Wprowadzają rozmaite 
rozwiązania, które następnie są podnoszone do rangi 
regulacji prawnej. Przykładem tego modelu jest wspo-
mniane wyżej porozumienie o kształceniu ustawicznym, 
na bazie którego przyjęto we Francji w 2004 r. prawo 
Statut Szkoleń. 

Drugi model oparty jest na wertykalnej hierarchii 
prawa i układów zbiorowych. W wielu krajach są przy-
kładem przepisów prawa, które umożliwiają rozsze-
rzanie zasięgu układów (np. Włochy w odniesieniu do 
sektora publicznego). Ten model dopuszcza stosowanie 
rozwiązań derogacyjnych (znoszących), które umożli-
wiają wyłączanie grupy pracowników objętych danymi 
układami spod reżimu powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. Taką możliwość daje np. hiszpański 
Kodeks pracy. Pracodawca musi tam jednak udowod-
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nić, że ścisłe przestrzeganie przepisów może zagrozić 
pozycji konkurencyjnej firmy. Wówczas dopuszczalne 
jest zastosowanie rozwiązań korzystnych dla pracowni-
ków w zakresie czasu pracy, płac czy warunków pracy. 
Z kolei w trzecim modelu występuje tzw. horyzontalna 
pomocniczość prawa i układów zbiorowych. Na przy-
kład w Danii funkcjonuje właśnie reżim prawa „na wpół 
obligatoryjnego”. 

Nasilający się trend do stosowania rozwiązań deroga-
cyjnych oznacza, że w rękach partnerów społecznych znaj-
dują się nowe, wcześniej nieznane, instrumenty wpływu. 
Na przykład w 2004 r. we Francji weszły w życie przepisy 
ustanawiające tzw. zasadę większości, polegającą na tym, 
że na mocy porozumienia organizacji reprezentujących 
większość pracowników można podejmować przetarg na 
poziomie zakładowym i odchodzić w nim od postanowień 
układów branżowych. 

Narastająca decentralizacja czyni koniecznym dopre-
cyzowanie i wzmocnienie procedur prawnych regu-
lujących układy zbiorowe na poziomie zakładowym, 
ponadzakładowym, a także ponadnarodowym. To ostatnie 
zagadnienie jest przedmiotem zainteresowania Komisji 
Europejskiej w ramach jej nowej agendy społecznej na 
lata 2005–2010. Jednym z rozpatrywanych rozwiązań 
proceduralnych określających domeny przetargu na 
różnych szczeblach jest dopuszczenie stosowania przez 
korporacje ponadnarodowe „regulacji ramowej” określa-
jącej warunki brzegowe dla negocjacji zbiorowych w ich 
spółkach zależnych. 

Rosnący zakres odgórnej ingerencji prawa w układy 
zbiorowe nie musi być postrzegany jako regres w roz-
woju europejskich stosunków przemysłowych. Wnioski 
raportu są w tej mierze takie, że narodowe systemy 
stosunków przemysłowych wymagają większej formali-
zacji, aniżeli w latach wcześniejszych i jasnego nakreśle-
nia ram, pełniących funkcję „bezpiecznika” chroniącego 
przed nakręcaniem spirali rywalizacji między krajami 
członkowskimi, w których partnerzy społeczni – w imię 
poprawy konkurencyjności – licytowaliby się w obni-
żaniu standardów socjalnych, wykorzystując do tego 
układy zbiorowe.

Raport wskazuje także na inną krytyczną kwestię 
dla przyszłości układów zbiorowych, a mianowicie na 
rozprzestrzenianie się indywidualnie negocjowanych 
umów o pracę. Prowadzi to do osłabienia funkcji nor-
matywnej układów zbiorowych, umożliwia bowiem 
omijanie standardów minimalnych określanych przez 
układy. W dłuższej perspektywie istnieje ryzyko, że 
postępująca indywidualizacja stosunków pracy może 
poskutkować marginalizacją przetargu zbiorowego. 

Podkopałoby to także pozycje reprezentatywnych part-
nerów społecznych. 

Reprezentacja pracownicza na poziomie zakładowym. 
Raport omawia także kwestie partycypacji pracowniczej, 
rozumianej jako udział pracowników – bezpośrednio lub 
za pośrednictwem przedstawicieli – w podejmowaniu 
decyzji dotyczących ich miejsca pracy. W Europie par-
tycypacja przybrała dwie dominujące formy. Pierwsza 
wyraża się w funkcjonowaniu struktur przedstawiciel-
skich, z reguły na wyższych piętrach mechanizmu decy-
zyjnego (koronnym przykładem jest niemiecki model 
kodeterminacji, czyli uczestnictwa przedstawicieli pra-
cowników w radach nadzorczych dużych firm, a obok 
niego model istnienia odrębnych organów o określonych 
prerogatywach, jak rady pracowników). Natomiast druga 
forma oznacza partycypację bezpośrednią pracowników 
w wybranych procesach decyzyjnych na szczeblu pod-
stawowym, czyli w zakładzie pracy. 

Większość krajów członkowskich UE wprowadziła 
już zinstytucjonalizowane formy informacji i konsul-
tacji zgodnie z Dyrektywą 2002/14/WE (dalej zwaną 
Dyrektywą o informacji i konsultacji). Prawo pracowni-
ków do informacji i konsultacji może być wykonywane 
dwojako: poprzez rady pracowników lub reprezenta-
tywne organizacje związkowe. Dyrektywa ma charakter 
ramowy, natomiast kraje członkowskie same dookreślają 
sposób jej realizacji. Muszą jednak spełnić warunki wyni-
kające z dyrektywy: (1) podmiotowe (dotyczy przedsię-
biorstw zatrudniających co najmniej 50 pracowników lub 
zakładów zatrudniających co najmniej 20 pracowników 
w danym kraju członkowskim), oraz (2) przedmiotowe 
(np. udzielane mają być informacje o aktualnej i prze-
widywanej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa/
zakładu). W rzeczywistości kraje UE wprowadziły znacz-
nie zróżnicowane przepisy w zakresie informacji i kon-
sultacji. Są one regulowane po części przez prawo, a po 
części przez układy zbiorowe (np. w Belgii), a w innych 
krajach (Irlandia i Wielka Brytania) w ogóle nie są ujęte 
w prawie. 

W niektórych krajach w przedsiębiorstwach działa 
jedno ciało pracownicze odpowiadające za informacje 
i konsultacje z pracodawcą. Tym ciałem może być zwią-
zek zawodowy (Cypr, Irlandia i Szwecja) lub innego 
typu niezależna reprezentacja pracowników (Estonia, 
Finlandia, Litwa i Wielka Brytania), albo rada pracow-
ników, która powstaje w danej firmie, gdy nie ma w niej 
związku zawodowego (Czechy, Litwa, Malta, Polska). 
Ale w Austrii, Holandii czy Niemczech w firmach za 
konsultacje mogą odpowiadać praktycznie tylko rady, 
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ponieważ tam związki zawodowe z mocy prawa znajdu-
ją się poza zakładem pracy. 

Z kolei w innych krajach działają równolegle dwa 
ciała odpowiadające za przekazywanie informacji i pro-
wadzenie konsultacji z pracodawcą (rada pracowników 
i związki zawodowe). W Belgii, Danii, Luksemburgu, 
Słowacji i Włoszech związki zawodowe mają zwykle 
mocniejszą pozycję niż rady. Natomiast odwrotnie jest 
w Słowenii i na Węgrzech. We Francji, Grecji, Hiszpanii 
i Portugalii rady umocowane zostały jako ciało komple-
mentarne wobec związków.

Rozmaicie przedstawia się też próg minimalnej liczeb-
ności załogi, od którego rady powołane są obligatoryjne. 
Jedynie w Portugalii i Szwecji progi nie istnieją. We 
Włoszech próg różni się między sektorami (przedmiot 
regulacji układowej), ale z reguły wynosi on 15 pra-
cowników, podobnie w Belgii (od 20 do 50), w Austrii, 
Czechach, Estonii, Niemczech i Słowacji próg jest sym-
boliczny (3 pracowników w Czechach, 5 – w pozosta-
łych krajach). Na ogół jednak wynosi 50 pracowników, 
od czego wszak zdarzają się odstępstwa (np. w Grecji 
w przedsiębiorstwach nieuzwiązkowionych obniżony do 
20). Wysokie progi obowiązują w Belgii i Luksembur-
gu (odpowiednio 100 i 150 pracowników). Odmiennie 
kształtują się także kompetencje reprezentacji pracow-
niczej. Najczęściej reprezentacja pracownicza posiada 
prawo do informacji o sytuacji finansowej przedsiębior-
stwa, poziomie zatrudnienia i zmianach strukturalnych 
(zaprzestanie działalności, relokalizacja, fuzja, przejęcie), 
oraz do konsultacji w tych kwestiach. Szersze uprawnie-
nia nie są często spotykane. 

Natomiast rzadko zdarza się, że przedstawiciele pra-
cowników mają uprawnienia widoczne w niemieckim sys-
temie kodeterminacji. Poza samymi Niemcami zostały 
one wprowadzone jedynie w Austrii, Holandii i Szwecji. 
Tam rady pracownicze cieszą się znaczącymi prerogaty-
wami umożliwiającymi im wpływanie na decyzje zarzą-
dów, nie tylko dotyczących kwestii socjalnych, ale także 
ekonomicznych. Szczególnie w Austrii i Niemczech rady 
dysponują prawnie zagwarantowanymi instrumentami 
nacisku, włącznie z możliwością blokowania niektórych 
decyzji kierownictwa. W krajach Europy Środkowo-
Wschodniej kompetencje rad w zakresie kodeterminacji 
porównywane są do modelu ukształtowanego we Francji, 
gdzie rady odpowiadają za „społeczny aspekt” działalno-
ści przedsiębiorstwa. Stosunkowo najszersze uprawnienia 
w regionie mają rady w Słowenii. 

Pomimo istnienia rad, związki zawodowe zachowały 
tradycyjne dla siebie prawo do negocjowania układów 
zbiorowych. Wyjątkowe są na tym tle rozwiązania hisz-

pańskie, gdzie rady mają pełne uprawnienia w zakresie 
negocjacji układów, a także włoskie (rady mają upraw-
nienia tego rodzaju, ale są ciałami kontrolowanym przez 
związki). W Estonii, na Łotwie i Węgrzech reprezentacje 
pracowników przejmują te prawa niejako w zastępstwie, 
gdy w zakładzie nie ma związków. Na Litwie układ zbio-
rowy wymaga zatwierdzenia podczas ogólnego zebrania 
pracowników.

Zasięg reprezentacji pracowników na poziomie 
zakładowym (reprezentacja związkowa i niezwiązko-
wa ogółem) jest w krajach UE zróżnicowany. Wskaźnik 
reprezentacji jest tradycyjnie wysoki w krajach skandy-
nawskich, a także w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, 
Słowenii i we Włoszech. Średni poziom wskaźnika 
występuje w pozostałych krajach, z wyjątkiem państw 
nadbałtyckich, Malty i Portugalii, gdzie poziom jest 
niski (poniżej 40 proc.). Najsilniejsza reprezentacja 
jest w sektorze publicznym, a najsłabsza w usługach. 
Np. pracownicy oświaty reprezentowani są w 80 proc., 
zaś pracownicy usług (handel, hotele i restauracje) 
w 32 proc. 

Raport stwierdza, że nie zmienia się sytuacja 
w krajach o słabo rozwiniętej reprezentacji pracowni-
ków (Grecja i Portugalia, kraje z Europy Środkowo-
-Wschodniej). Rozwój rad pracowniczych napotyka 
opory zarówno ze strony zarządów, które postrzegają 
rady głównie przez pryzmat dodatkowych kosztów 
związanych z ich powoływaniem oraz wydłużania pro-
cesów decyzyjnych. Opory występują także po stronie 
związków zawodowych, upatrujących w radach kon-
kurencji. Ponadto rozwojowi rad nie sprzyja zapewne 
obojętność okazywana im przez pracowników, nie-
skłonnych (wobec niechęci kierownictwa) do podej-
mowania ryzyka ustanawiania tej formy reprezentacji 
w miejscu pracy (przywołany w tym kontekście przy-
kład Słowacji).

Dwudziestolecie europejskiego dialogu społecznego.  
Raport odnotowuje 20-lecie europejskiego dialogu spo-
łecznego w 2005 r. Przypomnijmy, że za symboliczny 
początek jego budowy uznaje się nawiązanie negocjacji 
dwustronnych na poziomie UE z inicjatywy ówcze-
snego przewodniczącego KE Jacquesa Delorsa przez 
UNICE i CEEP po stronie pracodawców i ETUC po 
stronie pracowniczej. Dialog na tym szczeblu ma już 
swoje wyróżnione etapy rozwoju. Do 1991 r. ograniczał 
się do podejmowania wspólnych stanowisk, rezolucji 
i deklaracji, niemających wszak żadnej mocy wiążącej. 
Nowy etap rozpoczął się w 1991 r., kiedy partnerzy 
zawarli umowę, która podniosła ich porozumienia do 
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rangi prawnej poprzez dyrektywy Rady (stało się to 
udziałem trzech porozumień dotyczących odpowiednio: 
urlopów wychowawczych z 1995 r.; pracy w niepełnym 
wymiarze czasu z 1997 r. i umów o pracę na czas okre-
ślony z 1999 r.)1. Ponadto ważnym momentem było 
zaangażowanie się europejskich partnerów w dyskusje 
o Strategii Lizbońskiej. W 2005 r. na półmetku Strategii 
Lizbońskiej dokonano rewizji jej celów i przeglądu jej 
dotychczasowej realizacji. Europejscy partnerzy spo-
łeczni wydali z tej okazji wspólną deklarację, w której 
odnieśli się do dwóch, ich zdaniem, zasadniczych słabo-
ści Europy: tempa wzrostu gospodarczego i zatrudnie-
nia. W deklaracji stwierdzono, że jedynym sposobem, by 
im zaradzić, jest poprawa konkurencyjności europejskiej 
gospodarki w sferze produkcji wyrobów i usług o wyso-
kiej wartości dodanej. Nie jest natomiast możliwe – jak 
czytamy dalej – współzawodniczenie z krajami o niskich 
kosztach pracy w sferze produkcji pracochłonnej. 

Partnerzy społeczni w dialogu autonomicznym po-
dejmowali liczne inicjatywy (zarówno w skali pojedyn-
czych branż, jak i międzysektorowe), wspomagające 
osiąganie celów Strategii, zwłaszcza w obszarach takich, 
jak: flexicurity, jakość pracy i przeciwdziałanie skutkom 
zmian demograficznych. Położono nacisk na koncepcję 
flexicurity. Jak wiadomo, łączy ona w sobie działania na 
rzecz zwiększenia elastyczności rynków pracy z bezpie-
czeństwem zatrudnienia. W tę stronę z sukcesem poszły 
kraje nordyckie, a także Holandia. Natomiast wkład 
partnerów społecznych miał miejsce w postaci zawarcia 
przez nich porozumień międzysektorowych: o pracy 
w niepełnym wymiarze czasu (1997) i pracy na czas 
określony (1999), porozumień sektorowych (o czasie 
pracy w transporcie morskim i lotnictwie cywilnym), 
a także niewiążących wytycznych i zaleceń. Najnowszym 
osiągnięciem było podpisanie ramowego porozumienia 
o telepracy (2002). Autonomiczny charakter tego poro-
zumienia nakładał na wszystkich członków krajowych 
każdej z europejskich organizacji partnerów społecz-
nych zobowiązanie jego wdrożenia w ciągu trzech lat od 
podpisania, tj. do połowy 2005 r. Termin ten nie został 
jednak dotrzymany przez wszystkie kraje członkowskie. 
W niektórych krajach porozumienie implementowano 
do układów zbiorowych, w innych inkorporowano je do 
przepisów prawa pracy.

Europejscy partnerzy byli także aktywni w dziedzi-
nie ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. 
Zawierano porozumienia na poziomie sektorowym: 
w rolnictwie (o kształceniu zawodowym z 2002 r.), 
przemyśle chemicznym (wspólna deklaracja na temat 
braku wykwalifikowanej siły roboczej z 2004 r.), usłu-

gach hotelowo-restauracyjnych (wytyczne w sprawie 
szkoleń i rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem 
MSP z 2004 r.) i transporcie drogowym (zalecenia doty-
czące zatrudnienia i szkolenia w logistyce z 2006 r.). 

Partnerzy zajęli się także zagadnieniami aktywnej poli-
tyki zatrudnienia, zwłaszcza problemem grup podlega-
jących wykluczeniu. Po ogłoszeniu przez KE w 2006 r. 
komunikatu w tej sprawie, partnerzy społeczni zosta-
li zaproszeni do konsultacji. Ich wyniki będą ogłoszone 
w 2007 r. 

Europejska legislacja w latach 2004–2006. Raport 
analizuje także ostatnie zmiany legislacyjne. W obszarze 
prawa pracy zmiany objęły na przykład: nowelizację 
dyrektywy o czasie pracy (w kwestiach odstępstw od 
zasady 48-godzinnego tygodnia pracy i pracy w systemie 
„na wezwanie”). W zakresie partycypacji pracowniczej, 
prowadzono konsultacje nad zmianami do dyrektywy 
o Europejskich Radach Zakładowych (ERZ), mający-
mi w intencji KE poszerzyć ich uprawnienia, przyjęto 
dyrektywę o transgranicznych fuzjach spółek z ograni-
czoną odpowiedzialnością. Natomiast impas trwa w spra-
wie regulacji dotyczących zatrudnienia czasowego. 
Propozycje KE zmierzają do zapewnienia pracownikom 
tymczasowym praw nie gorszych niż mają pracownicy 
zatrudnieni na stałe, a także, aby mogli otrzymać szanse 
na stałe zatrudnienie u pracodawcy–użytkownika. 

W zakresie BHP do najważniejszych zmian należa-
ło przyjęcie dyrektyw o minimalnych standardach dla 
pracowników narażonych na działanie pola elektroma-
gnetycznego, na działanie sztucznego promieniowania 
optycznego w 2006 r.; o ochronie pracowników przed 
ryzykiem związanym z kontaktem z czynnikami rako-
twórczymi i mutagennymi z 2006 r.; o dopuszczalnych 
limitach oddziaływania czynników chemicznych z 2006 r. 
Rozpoczęto konsultacje z partnerami społecznymi nad 
poszerzeniem zakresu dyrektywy o czynnikach rakotwór-
czych i mutagennych dodatkowo o substancje toksyczne 
szkodliwe dla ludzkiej płodności; nad kierunkiem uregu-
lowań dotyczących schorzeń mieśniowo-szkieletowych, 
a także przemocy w miejscu pracy. Rozporządzeniem 
Rady powołana została w 2005 r. Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. KE prowadziła 
monitoring procesu wdrażania dyrektywy o BHP, a także 
zainicjowała konsultacje nad jej uproszczeniem.

W dziedzinie swobodnego przepływu pracowników 
przełomowym wydarzeniem było przyjęcie dyrektywy 
o prawie obywateli UE i ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i zamieszkania na terenie UE. 
Dyrektywa eliminuje większość przeszkód utrudniają-
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cych dotąd ruch i wybór miejsca zamieszkania obywate-
lom i członkom ich rodzin.

Postępująca integracja UE wymusiła także modyfika-
cje rozwiązań dotyczących koordynacji systemów ubez-
pieczeń społecznych, zwłaszcza w zakresie wzajemnych 
obowiązków poszczególnych systemów narodowych, 
a także praw w dziedzinie ubezpieczeń społecznych oby-
wateli korzystających z zasady swobodnego przepływu 
osób. Pod koniec 2005 r. dobiegł końca okres przej-
ściowy na wprowadzenie przez państwa członkowskie 
(oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię) 
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w miej-
sce wcześniej obowiązujących formularzy E.

Tendencje i potencjalne ryzyko na rynkach pracy.  Ra-
port analizuje zagadnienia wpływające na jakość warun-
ków pracy. Analizy dotyczą w dużej mierze tendencji 
do uelastycznienia zatrudnienia. To zjawisko jest tu 
rozumiane szeroko jako wszelkie formy odejścia od 
tradycyjnego modelu zatrudnienia (tj. na umowę stałą, 
z ośmiogodzinnym dniem pracy). Elastyczność może 
przybierać formę „zewnętrzną” (różnorodność umów 
o pracę) lub „wewnętrzną” (np. samozatrudnienie, ela-
styczny czas pracy). Z elastycznością wiąże się także 
problem niskich płac, co ma z kolei wpływ na politykę 
zwalczania ubóstwa. 

Jeśli chodzi o elastyczność „zewnętrzną”, to w la-
tach 90. zaobserwowano falę wzrostu liczby umów na 
czas określony w krajach UE-15, a w ostatnich latach 
także w krajach UE-10 i państwach kandydujących. 
Wprawdzie nadal dominują wszędzie umowy na czas 
nieokreślony, niemniej popularność umów okresowych 
rośnie (o ile w 1998 r. 11,7 proc. ogółu siły roboczej 
pracowało na podstawie tego typu umów, to w 2005 r. 
– już 14,7 proc.). Najwyższy udział mają takie umowy 
w Hiszpanii (33,3 proc.), za nią znajduje się Polska 
(25,5 proc.), Portugalia (19,5 proc.), Finlandia 
(18,1 proc.), Słowenia (17 proc.) i Szwecja (16,2 proc.).
Największy przyrost liczby umów czasowych odnoto-
wano w Polsce (z 5,4. do 25,5 proc.), Portugalii (z 17,2 
do 19,5 proc.), Szwecji (12,9 do 16,2 proc.) i Holandii 
(z 12,7 do 15,2 proc.). Ale w kilku państwach zmniej-
szył się on, szczególnie w Irlandii (z 8,8 do 2,5 proc.) 
i Wielkiej Brytanii (z 7 do 5,5 proc.). Umowy okre-
sowe na ogół zawierane są z pracownikami młodymi 
(poniżej 30 lat), przy czym w tej kategorii wiekowej 
ich odsetek w omawianym okresie szybko wzrastał, 
a częściej zawierano je z kobietami niż mężczyzna-
mi. Dla porównania w całej UE-25 średnio ponad 

30 proc. pracowników przed 30. rokiem życia pracuje 
na umowy na czas określony, gdy wśród pracowników 
starszych niecałe 10 proc.

Rośnie również popularność pracy tymczasowej, 
kolejnej elastycznej formy zatrudnienia, ale jej wyko-
rzystanie wciąż jest dość ograniczone. Brakuje danych 
statystycznych, które pozwalałyby w pełni określić skalę 
zjawiska. Raport posiłkuje się danymi branżowej orga-
nizacji pracodawców (CIETT), z którą związana jest 
tylko część europejskiej agencji pracy tymczasowej. 
Udział pracowników tymczasowych w strukturze 
zatrudnienia wydaje się odwrotnie proporcjonalny do 
udziału umów o pracę na czas określony: w Wielkiej 
Brytanii udział pracowników tymczasowych w 2004 r. 
wynosił 5,1 proc. (w 2000 r. – 4,7, proc.), a w Holandii 
2,5 proc. (w 2000 r. – 4,5 proc.). W przekroju kontynen-
tu różny jest odsetek pracowników tymczasowych, 
którzy znajdują później zatrudnienie u pracodawców–użyt-
kowników: od 60 proc. w Szwecji do 30 proc. we Francji. 
Regułą jest natomiast, że w większości oferty pracy tym-
czasowej dotyczą prac prostych i niskopłatnych.

Niepełny wymiar czasu pracy. Ponadto wzrasta wykorzy-
stanie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
W 1998 r. wynosiło ono średnio 15,9 proc. wszystkich 
umów o pracę w UE, a w 2005 r. – 18,5 proc. Rysują 
się jednak wyraźne różnice pomiędzy „starymi” a „no-
wymi” krajami członkowskimi. W tych drugich odsetek 
pracujących w niepełnym wymiarze jest niski, za spra-
wą niedostatecznej wysokości zarobków. W krajach za-
chodnioeuropejskich ten udział jest wysoki: w Holandii 
obejmuje prawie połowę pracowników. Wysoki jest też 
odsetek pracujących w ten sposób w Wielkiej Brytanii, 
Szwecji, Belgii, Austrii, Danii i Niemczech (ponad 
20 proc.). Największą dynamikę wzrostu tego typu 
zatrudnienia odnotowano w krajach Beneluksu, Niem-
czech, Włoszech i Austrii. Pracujących w niepełnym 
wymiarze najszybciej przybywa wśród ludzi młodych, 
ale także wśród kobiet i pracowników sektora usługo-
wego. Dodać trzeba, że praca w niepełnym wymiarze 
często nie jest efektem wyboru, a koniecznością, kiedy 
znalezienie pracy w pełnym wymiarze czasu okazuje 
się niemożliwe (w 2005 r. średnio prawie 20 proc. dla 
UE-25, ale przeszło 25 proc. dla krajów UE-10).

Za elastyczną formę zatrudnienia uznawane jest 
także samozatrudnienie, mimo że jest bardzo niejedno-
rodną kategorią. Raport przyjmuje, że mamy z nim do 
czynienia, gdy dana osoba nie zatrudnia pracowników. 
W latach 1998–2005 skala tak rozumianego samozatrud-
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nienia w UE-25 śladowo wzrosła i wynosi nieco ponad 
10 proc. (choć np. w nowych krajach członkowskich 
spadła do ok. 13 proc.). Impulsy do jego rozwoju płyną 
z jednej strony od zainteresowanych tym sposobem 
pozyskiwania pracy pracodawców, z drugiej od rządów, 
uważających tego rodzaju zatrudnienie za skuteczną 
metodę ograniczania bezrobocia. 

Z kolei kategoria praca „na wezwanie” (stand-by) wy-
stępuje w UE marginalnie (średnio 2–3 proc. pracowni-
ków w UE-25), jednak w niektórych krajach jej zasięg 
szybko rośnie, szczególnie w Szwecji, Holandii i Austrii, 
ze wskazaniem na usługi turystyczne oraz społeczne 
i osobiste. 

Upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia 
rodzi wyzwanie pogodzenia ich z pewnymi elementami 
bezpieczeństwa socjalnego. Odpowiedzią na nie jest kon-
cepcja flexicurity, z powodzeniem stosowana w Danii. 
Rozwiązania tam wprowadzone uważane są za wzorcowe. 
Budowa flexicurity wymaga wzmocnionej kontroli i zmian 
legislacyjnych, zapewniających pracownikom atypowym 
szczelniejszy parasol ochronny. Czynną rolę odgrywają tu 
partnerzy społeczni, np. forsując rozwiązania przyznające 
pracownikom tymczasowym tę samą ochronę prawną, 
jaką cieszą się pracownicy na umowach stałych. 

Podejmowano też działania przeciw rzekomemu sa-
mozatrudnieniu i „szarej strefie” w zatrudnieniu, szcze-
gólnie w krajach UE-10, ale skutki były różne. W wielu 
krajach uwaga rządów i partnerów społecznych skupi-
ła się na doprecyzowaniu uregulowań dotyczących 
zatrudnienia na czas określony. Częstym rozwiązaniem 

w tym względzie są prawne zakazy wydłużania okre-
ślonego czasu zatrudnienia ponad przyjętą miarę (za-
stosowane m. in. w Hiszpanii i Polsce) lub koncesje na 
rzecz pracowników o takim statusie w układach zbio-
rowych. Inny jeszcze nurt działań dotyczy wcielania 
w życie zasady godzenia życia zawodowego z rodzin-
nym. Elastycznym formom zatrudnienia towarzyszy 
na ogół pakiet środków wsparcia socjalnego. Ochrona 
mało zarabiających i narażonych na dyskryminację na 
rynku pracy realizowana jest głównie z pomocą płacy 
minimalnej. Na jej podwyżkach bardziej korzystają 
kobiety, jako że to one częściej mieszczą się w najniż-
szym przedziale wynagrodzeń. 

Zatrudnienie atypowe dotyczy osób z niskimi kwali-
fikacjami. Ta prawidłowość dotyczy zarówno pracy na 
czas określony, jak i pracy tymczasowej. Najważniejszy 
jest jednak fakt, że duża część „prac czasowych” podej-
mowana jest na podstawie krótkotrwałych kontraktów:
w UE-25 ponad 40 proc. umów na czas określony zawie-
rano na mniej niż sześć miesięcy, a odsetek ten w ostat-
nich latach rósł we wszystkich krajach członkowskich. 
Jako przyczynę wskazuje się często ograniczanie „we-
wnętrznych rynków pracy” w sektorze przedsiębiorstw 
i wypychanie (outsourcing) części funkcji na zewnątrz, 
a tam z reguły na peryferia rynku pracy. Władze usiłują 
temu przeciwdziałać, przy czym nadzieję można wiązać 
z rozwiązaniami typu „indywidualne prawa do szko-
lenia” wprowadzonymi we Francji, na mocy których 
każdemu pracownikowi w godzinach pracy przysługują 
szkolenia, ale o ich treści decydują pracodawcy.

W latach 90. wzrastała liczba umów o pracę na czas określony w krajach UE-15, a w ostatnich latach także w nowych krajach członkowskich. 
Wprawdzie nadal dominują wszędzie umowy na czas nieokreślony, niemniej jednak popularność umów okresowych rośnie
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Problemem jest również to, że niestandardowe formy 
zatrudnienia dotkliwie odbijają się na takich dziedzi-
nach życia, jak zdrowie i godzenie życia zawodowego 
z rodzinnym. Jednym z powodów są niskie płace, które 
wymuszają na rodzicach wydłużanie czasu pracy. Rosną 
także wskaźniki wypadków przy pracy w sektorze niety-
powych form zatrudnienia, chociaż generalnie spadają. 
Negatywne oddziaływanie na pozycję osób zatrudnio-
nych w ten sposób może mieć także decentralizacja 
układów zbiorowych. Nie są one odpowiednio uwzględ-
niane w uzgodnieniach między pracodawcami a pracow-
nikami. Ponadto brak stabilnego zatrudnienia jest także 
czynnikiem ograniczającym partycypację pracowniczą. 

Podsumowując, trzeba powiedzieć, że ten segment 
zatrudnionych obciążony jest znacznym ryzykiem, które 
jednak nie musi automatycznie pociągać za sobą zagro-
żenia wykluczeniem społecznym. Zagrożenie to wszakże 
narasta, jeśli ryzyko różnych rodzajów nakłada się na sie-
bie, a chodzi tu o groźbę bezrobocia, niepewność zatrud-
nienia, niskie płace, długie lub niesprzyjające godziny 
pracy, czy jej stresogenną organizację. Tymi zagrożeniami 
są dotknięte zwłaszcza pewne grupy społeczne, jak kobie-
ty (zarabiają przeciętnie mniej, są liczniej reprezentowane 
w atypowych formach zatrudnienia), osoby młode (pra-
cujące na niekorzystnych warunkach umownych, częściej 
dotknięte bezrobociem) i starsze (z trudem adaptujące się 
do zmian tak w miejscu pracy, jak na rynku pracy), mniej-
szości (tak osiadłe mniejszości etniczne, jak imigranci), 
a wreszcie osoby słabo wykształcone. Ryzyko wzrasta 
również wraz z narastaniem takich procesów, jak restruk-
turyzacja i prywatyzacja (a z nimi zwolnienia grupowe 
i niższy poziom bezpieczeństwa zatrudnienia). 

Strefa niskich płac. Raport uznaje, że jednym z naj-
poważniejszych zagrożeń dla pracowników, zwłaszcza 
zatrudnionych na niestandardowych umowach, jest 
problem niskich płac (poniżej przyjmowanej grani-
cy 60 proc. płacy przeciętnej). Występuje on w całej 
Unii, choć w różnym natężeniu. W UE-25 niskie płace 
otrzymuje niemal co czwarty pracownik (17 proc. 
mężczyzn i 34 proc. kobiet, większe różnice między 
płciami widoczne są w „starej” Europie). W Europie 
Środkowo-Wschodniej jest najwyższy odsetek mało 
zarabiających, np. ponad 40 proc. na Łotwie, ponad 
30 proc. w Bułgarii, Estonii, na Litwie, w Polsce, 
Rumunii i Słowenii. Ale ponad 30-procentowy odsetek 
wyróżnia także Hiszpanię, Irlandię, Portugalię i Wielką 
Brytanię. Najkorzystniej pod tym względem wypadały 
Belgia, Finlandia i Szwecja (poniżej 6 proc.). 

W największym stopniu ten problem odczuwają 
pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określo-

1 Zgodnie z tym porozumieniem zmieniono zapisy traktatowe dotyczące 
podejmowania decyzji w sferze polityki społecznej, które inkorporowa-
no do Protokołu Polityki Społecznej (aneks do Traktatu z Maastricht) 
w 1993 r., a ostatecznie do Traktatu Amsterdamskiego w 1997 r.

2 Industrial Relations in Europe in 2006, Komisja Europejska, Dyrekcja 
Generalna ds. Zatrudnienia i Polityki Społecznej, Bruksela, 2006.  

ny, a także pracownicy młodzi (do 30 lat). Istnieje także 
pozytywna korelacja między poziomem wynagrodzenia 
i wykształcenia (niskie płace uzyskuje jedna trzecia 
pracowników z wykształceniem podstawowym, a tyl-
ko 7 proc. z wyższym). Nierzadkim zjawiskiem, jakie 
zaobserwowano, jest zaniżanie wynagrodzeń poniżej 
poziomu płacy minimalnej (tam, gdzie ta obowiązuje), 
czy też zaleganie z wypłatą wynagrodzeń. 

Stosunki przemysłowe a wyniki ekonomiczne. Raport 
zamyka podsumowanie wyników badań poświęconych 
problematyce związków między Europejskim Modelem 
Społecznym a wynikami ekonomicznymi. Podstawowy 
problem polega na postrzeganiu wydatków społecznych: 
czy należy widzieć w nich wyłącznie koszty, czy też 
dostrzegać także inwestycje. Autorzy raportu przypomi-
nają, że o poziomie rozwoju świadczy nie tylko wzrost 
PKB, ale także rozwój społeczny, na który składają się 
takie zjawiska, jak: lepsza edukacja i kształcenie zawodo-
we, badania naukowe, poprawa jakości kapitału ludzkiego 
i społecznego, szerszy dostęp do ochrony zdrowia. 

Wszystkie te elementy stanowią zarazem wkład w pro-
ces rozwoju, jak też są – w długiej perspektywie – jego 
produktem. Wprawdzie nie ma związku przyczynowego 
między demokracją i bezpieczeństwem socjalnym z jed-
nej strony a wynikami ekonomicznymi z drugiej, ale nie 
ma także między nimi sprzeczności. Europejski Model 
Społeczny, mimo iż w wielu aspektach mglisty, oparty 
jest na spójnym fundamencie wartości, składających się 
na określony model demokracji, w którym dialog spo-
łeczny zajmuje poczesne miejsce.

Bogata wiedza empiryczna i teoretyczna pozwala na 
sformułowanie wniosku, że nie istnieje jeden, bezalterna-
tywny model rozwoju ekonomicznego, a system stosun-
ków przemysłowych jest kształtowany przez obecność 
różnych konfiguracji i instytucji (praca, zatrudnienie, 
zabezpieczenie społeczne). Analizy pokazują, że wyni-
ki krajów o odmiennych systemach stosunków pracy 
nie różnią się zasadniczo. Zarówno te, które pozostają 
w obrębie tradycji wysokiego uzwiązkowienia i koor-
dynacji w przetargach interesów, i te, które wyróżniają 
się niskim uzwiązkowieniem oraz niską koordynacją, 
dynamicznie się rozwijają.
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Czy dialog społeczny był istotnym czynni-
kiem wprowadzającym Słowaków w no-
we realia życia społecznego i gospodar-
czego? Nie sposób tutaj jednoznacznie 
ocenić jego znaczenie. Trzeba bowiem 

zauważyć, że ostatnie 16 lat, w których w ogóle można 
o nim mówić, to również proces przyswajania sobie 
przez Słowaków jego reguł i docierania się interesów 
w mechanizmach porozumiewania się. Na pewno nie 
są one jeszcze doskonałe, o czym świadczy choćby nie-
zdolność do zawarcia w ostatnich latach paktu społecz-
nego o zasięgu ogólnokrajowym. Jednak doświadczenia 
dialogu i osiąganie porozumień na szczeblu branżowym 
i zakładowym jest niewątpliwą wartością, która ma 
wyraz w stosunkowo wysokim poziomie spokoju spo-
łecznego na Słowacji. Wprawdzie kraj ten musiał wydo-
być się z „monokultury” przemysłu ciężkiego pozostałej 
po okresie socjalistycznej federacji z Czechami, przeży-
wał i wciąż jeszcze boryka się z dużym bezrobociem, ale 
jego gospodarka staje się coraz bardziej konkurencyjna 
na otwartym, światowym rynku. 

Dialog z pewnością pomógł w przeprowadzeniu tran-
sformacji, tym bardziej, że słowaccy partnerzy społecz-
ni stosunkowo szybko zorganizowali się w niezależne 
reprezentacje pracowników i pracodawców, oraz nadali 

Dialog na Słowacji po upadku komunizmu okazał się pomocny w pokojowym przeprowadzeniu transformacji ekonomiczno-
-społecznej. Tamtejsi partnerzy społeczni szybko zorganizowali się w niezależne reprezentacje pracowników i pracodawców, 
oraz nadali procesowi dialogu ramy instytucjonalne – pisze Bogdan Kowalski

Słowacka droga do dialogu

Wraz z upadkiem bloku socjalistycznego ter-
min „dialog społeczny” zaczął pojawiać się 
w życiu publicznym wyzwalających się krajów. 
Świadomość, że konflikty społeczne można 
 – po latach autorytarnych rządów – upublicz-
niać i rozwiązywać na drodze dialogu i poro-
zumień istniała w niektórych środowiskach, 
ale nie wszędzie była powszechna, a już na 
pewno trudno było powoływać się na dobre 
tradycje partnerstwa. 

procesowi dialogu ramy instytucjonalne. Uzyskali zdol-
ność do jasnego artykułowania swoich opinii i do odwo-
ływania się do metod dochodzenia do konsensusu. War-
to zaznaczyć, że mimo wielu zawirowań politycznych 
w ostatnich 16. latach na Słowacji odnotowano tylko 
jeden strajk generalny i stosunkowo niewiele dużych 
protestów społecznych. Dopiero w 2003 r. ogłoszono na 
Słowacji pierwszy strajk generalny od czasu uzyskania 
niepodległości. Przeprowadzili go kolejarze. 

Dialog społeczny i jego forum. Trójstronne uzgadnianie 
rozpoczęło się w Czechosłowacji we wczesnych latach 90. 
po „aksamitnej rewolucji” roku 1989. Pod koniec 1990 r. 
rząd federalny w porozumieniu z rządami krajowymi 
Czech i Słowacji oraz reprezentantami nowo powstałych 
organizacji pracodawców i związkami zawodowymi pod-
jął decyzję o ustanowieniu czeskiej i słowackiej trójstron-
nej Rady Porozumienia Ekonomicznego i Społecznego 
(RHSD). Na szczeblu ogólnokrajowym jest ona najważ-
niejszym forum prowadzenia dialogu społecznego. Jej 
głównym zadaniem jest przedstawianie opinii na temat 
propozycji rządowych dotyczących polityki gospodar-
czej i społecznej oraz – jeśli to możliwe – zawierania 
„porozumień ogólnych” w tych sprawach. Rada wspiera 
też dialog trójstronny na poziomie regionalnym. Warto 
jednak podkreślić, że państwo odrywa główną rolę w dia-
logu społecznym, a dotyczy to szczebla krajowego, jak 
i w wielu przypadkach szczebla sektorowego.

RHSD jest upoważniona do powoływania stałych lub 
tworzonych ad hoc grup roboczych do: pojednywania, 
wydawania opinii i rekomendacji dotyczących zasad-
niczych zagadnień rozwoju ekonomiczno-społecznego. 
Wnioski RHSD mają dla rządu i parlamentu charakter 
rekomendacji. 

Istotne wzmocnienie RHSD nastąpiło w maju 1999 r.,
 kiedy to Rada Krajowa Republiki Słowackiej przyjęła 
dokument o partnerstwie ekonomiczno-społecznym (za-
proponowany właśnie przez RHSD). Dokument ten regu-
luje trójstronne stosunki i określa reprezentację w Radzie 
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Porozumienia Społecznego i Ekonomicznego, uwzględ-
niając reprezentatywność partnerów społecznych. W skład
RHSD wchodzą, oprócz reprezentantów rządu, Federacja 
Związku Pracodawców i Stowarzyszeń (AZZZ) oraz 
Konfederacja Związków Zawodowych Republiki Sło-
wackiej (KOZ SR).

Trójstronność dla transformacji. Na Słowacji trójstron-
ność została ustanowiona jako narzędzie umożliwiające 
rządowi przeprowadzenie procesu transformacji we 
współpracy z nowo utworzonymi organizacjami partne-
rów społecznych. Jednocześnie jej celem było osiąganie 
w gronie stron konsensusu dotyczącego kierunków roz-
woju społeczno-gospodarczego tak, aby unikać napięć 
społecznych, tworzyć warunki zabezpieczające „pokój 
społeczny” tak długo, jak to jest możliwe. 

Od 1990 r. relacje między słowackimi partnerami 
społecznymi a państwem nabierały znaczenia. W tam-
tym okresie w wyniku prywatyzacji i rozwoju ekonomii 
rynkowej rola państwa w gospodarce Słowacji została 
na nowo zdefiniowana. Bezpośredni wpływ państwa na 
gospodarkę w sektorze prywatnym został znacznie ogra-
niczony. Podjęto natomiast wysiłki w kierunku zwięk-
szenia wpływu pośredniego poprzez instrumenty polity-
ki podatkowej. Na gruncie stosunków przemysłowych 
państwo ograniczyło się do ustalenia ram prawnych dla 
rynku pracy i polityki społecznej, włącznie z regułami 
określającymi negocjacje zbiorowe. Zaznaczyć tu jednak 
trzeba, że państwo wciąż jest tam istotnym pracodawcą, 
szczególnie w sektorze usług publicznych – np. edukacji, 
ochronie zdrowia, czy transporcie kolejowym. 

Mimo że idea trójstronności była tam zupełnie nowa, 
wszystkie strony zaangażowane w jej realizację szybko 
osiągnęły porozumienie i podpisały na szczeblu federal-
nym pakt ogólny na 1991 rok. Jego konsekwencją było 
podpisanie paktów na szczeblach krajowych w Słowacji 
i w Czechach. Podobne pakty społeczne zawarte zostały 
na rok 1992.

W 1993 r. rząd niepodległej już Republiki Słowacji 
również przyjął ideę trójstronności. Słowacka Rady 
Porozumienia Ekonomicznego i Społecznego (RHSD) 
kontynuowała swoją działalność właściwie w niezmie-
nionej formie z siedmioma reprezentantami każdej ze 
stron – związkowej, organizacji pracodawców i rządu 
i wspieranym przez rząd sekretariatem. Partnerzy spo-
łeczni byli w niej reprezentowani przez KOZ SR i AZZZ 
SR. Członkostwo strony związkowej i pracodawców 
w Radzie osadza się na ich reprezentatywności. Aby się 
nią legitymować, organizacja musi mieć wpływ na co 
najmniej 10 proc. aktywnej zawodowo populacji i dzia-
łać w co najmniej pięciu z ośmiu regionów kraju.

Zgodnie z tak przyjętymi regułami, RHSD jest upo-
ważnione do wydawania oświadczeń we wszelkich waż-
nych kwestiach dotyczących rządowej polityki społecznej 
i gospodarczej. Uwieńczeniem jej pracy jest zawieranie 
paktów społecznych. Dla partnerów społecznych RHSD 
stanowi forum negocjacji i zawierania umów oraz wyda-
wania opinii w sprawach inicjatyw legislacyjnych rządu 
rodzących konsekwencje na rynku pracy, w stosunkach 
przemysłowych, warunków pracy innych istotnych spra-
wach gospodarczych i społecznych. Niektóre rezultaty 
trójstronnych uzgodnień mogą być również punktem 
wyjścia do sektorowych branżowych negocjacji zbio-
rowych. Takim punktem są porozumienia zawierane 
w RHDS w sprawie krajowej płacy minimalnej. Wyniki 
uzgodnień trójstronnych nie są prawnie wiążące. 

Porozumienia ogólne. Rząd słowacki podpisał z part-
nerami pięć społecznych porozumień ogólnych na lata 
1993, 1994, 1995, 1996 i 2000. Uzgodnione kwestie 
dotyczyły przede wszystkim obowiązków rządu i wdra-
żania koniecznych reform gospodarczych. Jednak sto-
sowanie uzgodnień nie zawsze odpowiadało warunkom 
zaistniałym w bieżącej sytuacji gwałtownego wzrostu 
bezrobocia czy spadku realnych płac w połowie lat 90. 
Powodowało to wzrost napięcia pomiędzy partnerami. 
Nieporozumienia skumulowały się w latach 1996–1997, 
gdy rząd zaproponował nowe regulacje płacowe. Mimo 
że partnerzy społeczni nie zgodzili się na nie, rząd, nie 
przejmując się tym, zaczął je wprowadzać w życie. 
W efekcie partnerzy społeczni, w szczególności związki 
zawodowe, odmówiły podpisania porozumienia ogólne-
go na 1997 r. Partnerzy przerwali negocjacje trójstronne 
w RHDS, jednak rząd próbował podtrzymać dialog poza 
Radą, pytając partnerów o opinie dotyczące swoich pro-
pozycji. Oficjalnie w latach 1997–1998 trójstronność nie 
funkcjonowała, ale nie został złamany pokój społeczny, 
a proces transformacji był kontynuowany.

W 1999 r. po ukonstytuowaniu się nowego rządu wzno-
wiono negocjacje w ramach RHDS. Reprezentacja związ-
kowa zainicjowała tam dyskusję na temat odejścia od 

Na Słowacji trójstronność została ustano-
wiona jako narzędzie umożliwiające rzą-
dowi przeprowadzenie procesu transfor-
macji we współpracy z nowo utworzonymi 
organizacjami partnerów społecznych.
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„umowy dżentelmeńskiej”, na której opierała się trój-
stronność, do bardziej sformalizowanej, a więc i wiążącej 
podstawy dialogu społecznego. Efektem tej dyskusji było 
przyjęcie w 1999 r. przez parlament prawa regulującego 
dialog trójstronny – ustawy o partnerstwie gospodarczym 
i społecznym.

Zgodnie z tymi przepisami rząd jest zobowiązany do 
przedkładania do trójstronnych negocjacji prowadzonych 
w ramach RHDS wszystkich projektów ustaw mających 
istotny wpływ na poziom życia społecznego. Niemniej 
nowe przepisy nie wprowadziły radykalnie innego trybu 
negocjacji, a raczej w większości inkorporowały do syste-
mu prawnego utarte już w praktyce reguły uzgadniania.

Porozumienie z 2000 roku. Po trzyletniej przerwie part-
nerzy podpisali nowe, trójstronne porozumienie ogólne na 
2000 rok. Obejmowało ono główne dziedziny życia kraju 
– ekonomię, zatrudnienie, politykę płacową i społeczną. 
Większość spośród zobowiązań zawartych w pakcie doty-
czyła strony rządowej, która wyraziła chęć konsultowania 
z partnerami społecznymi wszelkich tematów dotyczą-
cych gospodarki i polityki społecznej. Porozumienie ogól-
ne z 2000 r. jest ostatnim paktem społecznym zawartym 
w Słowacji, nie mniej wiele z jego postanowień obowią-
zuje do dzisiaj.

W pakcie tym rząd zobowiązał się do prowadzenia 
takiej polityki gospodarczej, która pozwoli poprawić 
instytucjonalne i prawne otoczenie prywatnej przedsiębior-
czości w celu zwiększenia jej efektywności. Zobowiązanie 
to dotyczyło kreowania wzrostu konkurencyjności przed-
siębiorstw, wspierania i rozwoju małych i średnich przed-
siębiorstw, restrukturyzacji sektora bankowego i monopoli 
państwowych, sprzyjania inwestycjom zagranicznym, 
obniżania obciążeń podatkowych. Szczególną uwagę skie-
rowało na rozwój regionalny wykorzystujący możliwości 
włączenia weń partnerów społecznych do promowania 
przedsiębiorczości i aktywności.

Polityka zatrudnienia była i nadal pozostaje kwestią 
fundamentalną z powodu wysokiej stopy bezrobocia, 
która w skali kraju osiągała ok. 20 proc. i wciąż sięga 
kilkunastu procent (w niektórych regionach w 2000 r. 
wskaźnik ten wynosił nawet 30 proc.!). Za priorytetowe 
uznano te regiony, w których bezrobocie przekraczało 

25 proc. W celu skutecznego zwalczania bezrobocia 
Narodowy Urząd Pracy wprowadził specjalny program 
rozwoju dla młodych bezrobotnych. Aby zredukować 
długoterminowe bezrobocie, rząd wydzielił z budżetu 
państwa specjalne środki pomocowe na „społecznie uży-
teczne prace”. Innymi działaniami służącymi rynkowi 
pracy zawartymi w pakcie były: zwalczanie nielegalne-
go zatrudnienia, bardziej skuteczna ochrona warunków 
pracy, promocja bezpieczeństwa w miejscach zatrudnie-
nia i zwalczanie chorób zawodowych. Rząd zobowiązał 
się też do głębokiej refleksji nad systemem edukacji 
i jego dopasowania do potrzeb rynku pracy.

Polityka płacowa zawsze była wrażliwym punktem 
w porozumieniach trójstronnych. Była nim również 
w pakcie z 2000 r. Rząd obiecał w nim przystosowanie 
systemu płac w sferze publicznej do ścieżki wzrostu płac 
w sferze prywatnej. Z tego też względu rząd zgodził się 
przyjąć nowe kryteria wzrostu płac w obu sektorach i taki 
rozwój systemu podatkowego, który nie będzie wprowa-
dzał ograniczeń płacowych w sektorze przedsiębiorstw. 
Rząd zobowiązał się też nie wprowadzać rozwiązań 
powodujących wzrost cen, ani obciążeń podatkowych bez 
wcześniejszych konsultacji z partnerami społecznymi. 
Natomiast związki zawodowe i organizacje pracodawców 
zobowiązały się negocjować wzrost płac na szczeblu sek-
torowym lub zakładowym w taki sposób, aby zapobiec 
niebezpieczeństwu inflacji.

W zakresie polityki społecznej rząd zobowiązał się 
przeprowadzić reformę systemu ubezpieczeń społecz-
nych. Obiecał wprowadzenie od 2001 r. bardziej efektyw-
nych, uzupełniających rozwiązań w systemie emerytal-
nym oraz systemie ubezpieczeń zdrowotnych, bazujących 
na indywidualnych kontach emerytalnych. Zobowiązał 
się też, że zasiłek na dzieci będzie wypłacany wszystkim 
dzieciom, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

Wiosną 2001 r. partnerzy dokonali oceny realizacji 
paktu i zawartych w nim postanowień. Związki zawo-
dowe miały wiele zastrzeżeń. Niektóre ze zobowiązań 
– takie jak np. redukcja obciążeń podatkowych – zostały 
spełnione, ale inne – jak np. wzrost płac realnych albo 
redukcja stopy bezrobocia – nie. Dlatego też KOZ SR 
wyraziła swoje niezadowolenie z ich realizacji przez 
rząd i odmówiła negocjacji kolejnego paktu ogólnego. 
Nie udało się  do dziś go wynegocjować.

Inne formy słowackiej trójstronności. Na Słowacji funk-
cjonują kolejne instytucje zarządzane w formule trójstron-
nej. Narodowy Urząd Pracy jest zarządzany przez radę 
nadzorczą i regionalne komitety zarządzające, w skład 
których wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, 
organizacji pracodawców oraz rząd. Rada nadzorcza skła-
da się z dziewięciu członków, reprezentujących w równej 

W Czechosłowacji trójstronne uzgadniania 
rozpoczęły się we wczesnych latach 90. po 
„aksamitnej rewolucji” roku 1989.
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liczbie wszystkie strony. Są oni zwoływani przez, mającą 
również charakter trójstronny, Krajową Radę Republiki 
Słowackiej. Trójstronne ciała zarządzające Narodowym 
Urzędem Pracy odpowiadają za realizację polityki aktyw-
nego rynku pracy, w tym podejmują decyzje dotyczące 
alokacji koniecznej pomocy finansowej. 

Trójstronny charakter mają też Regionalne Rady 
Społecznego i Ekonomicznego Uzgadniania – regionalne 
RHDS-y. Trójstronność na szczeblu regionalnym zaczęła 
się na Słowacji w 1998 r., po przeprowadzeniu reformy 
administracyjnej. Rady ustanowiono w czterech, na osiem 
regionów. Do wspierania tego procesu wykorzystano pie-
niądze z funduszu PHARE. Partnerzy społeczni ocenili, 
że wdrażany program przyczynia się do uruchomienia 
w czterech słowackich regionach trójstronnego dialogu 
społecznego. Jednak wśród komentatorów życia spo-
łecznego panuje dość powszechna opinia, że regionalne 
RHDS-y są instytucjami fasadowymi, a zaangażowanie 
partnerów społecznych w ich działalność znikome.

Reprezentacje pracownicze. Proces transformacji spo-
łecznej i gospodarczej, który na Słowacji zaczął się 
jeszcze w ramach państwa Czechosłowacja, pozwolił 
wyemancypować się i zorganizować autentycznym re-
prezentantom pracowniczym już w 1990 r. Uwolniony 
z uścisku totalitaryzmu ruch związkowy pączkował du-
żą liczbą organizacji branżowych czy zakładowych, ale 
miał też tendencje do zrzeszania się w struktury. Dzisiaj 
największą organizacją skupiającą związki zawodowe 
jest Konfederacja Związków Zawodowych Republiki 
Słowacji – KOZ SR. Wywodzi się ona z CS KOS –
Czechosłowackiej Konfederacji Związków Zawodowych 
utworzonej w marcu 1990 r. Konfederacja ta odziedziczyła 
majątek po Centralnej Radzie Związków Zawodowych, 
która w socjalistycznej Czechosłowacji była jedyną legal-
ną centralą związkową. W kwietniu 1990 r. w każdym 
z krajów rozpadającego się państwa powstały wydzielone, 
ale wspólnie działające konfederacje związków zawo-
dowych. Mimo że w kraju narastały tendencje separaty-
styczne, nowe organizacje próbowały unikać podziałów 
według linii krajowych. Ostatecznie w Czechach powsta-
ła Czesko-Morawska Konfederacja Związków Zawodo-
wych (CMKOS), a na Słowacji Konfederacja Związków 
Zawodowych Republiki Słowackiej (KOZ SR). 

KOZ SR jest dobrowolnym stowarzyszeniem fede-
racji związkowych i innych stowarzyszeń w Republice 
Słowackiej, będących na tej samej pozycji co federacje 
związkowe. Podstawową misją KOZ SR jest afiliowanie 
federacji związkowych i stowarzyszeń w celu obrony 
praw związkowych i promowania ich interesów gospo-
darczo-społecznych i kulturalnych. Fundamentalnym 
celem KOZ SR jest – obok propagowania solidarność 

społecznej i gwarantowania praw swoim członkom 
– reprezentowanie ich interesu w relacjach z państwem 
i organizacjami przedsiębiorców. Konfederacja stara się 
też wnosić udział w ustawodawstwo, przy stałych wysił-
kach zachowania politycznej bezstronności. Do KOZ SR 
afiliowanych jest 39 związków branżowych, liczących 
razem ok. 400 000 członków.

Oprócz tej najważniejszej centrali związkowej, 
w Republice Słowackiej istnieją dwie inne centrale 
związkowe: Konfederacja Sztuki i Kultury (KUK) oraz 
Niezależny Chrześcijański Związek Słowacji (NKOS). 
Obecnie całkowite uzwiązkowienie na Słowacji jest 
stosunkowo wysokie i wynosi 25,9 proc., co oznacza, że 
co czwarty obywatel jest członkiem związku. 

Reprezentacja pracodawców. W ślad za tworzeniem się 
słowackiego kapitalizmu na początku lat 90. XX wieku 
rozpoczął się proces zrzeszania środowisk pracodawców. 
Dzisiaj ich najważniejszą organizacją na Słowacji jest 
powstała w 1991 r. Federacja Związku Pracodawców 
i Stowarzyszeń (AZZZ). 

AZZZ skupia przedsiębiorców i pracodawców z wielu 
różnych branż. W jej strukturze wyodrębniono sekcje: (1) 
Słowacką Radę Związków Przemysłowych, która zrzesza 
takie organizacje, jak: Zrzeszenie Przemysłu Papierniczego, 
Zrzeszenie Przemysłu Chemicznego i Farmaceutycznego, 
Zrzeszenie Przemysłu Szklanego i Sztucznej Biżuterii, 
Unię Pracodawców Inżynierów-Energetyków, Zrzeszenie 
Producentów Ciepła; (2) Sekcję transportu, w skład której 
wchodzi zrzeszenie przewoźników i spedytorów krajo-
wych i międzynarodowych, skupiające 1400 członków 
(ČESMAD – Slovakia); (3) Sekcję rolnictwa i przemysłu 
spożywczego zrzeszającą m.in. Unię Przedsiębiorców i Pra-
codawców Przemysłu Spożywczego, Zrzeszenie Koope-
rantów Rolniczych, Zrzeszenie Producentów Spirytusu 
i Napitków, Zrzeszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
Członkami AZZZ są nie tylko pracodawcy prywat-
ni. Przy federacji afiliowane są też m.in.: Zrzeszenie 
Miast, Służby Zdrowia i Edukacji, Zrzeszenie Szpitali 
Słowackich czy Zrzeszenie Prywatnych Lekarzy. W su-
mie AZZZ zrzesza 12 organizacji pracodawców i jest 
najważniejszą słowacką federacją pracodawców. Jej 
głównym celem jest tworzenie na Słowacji warunków 
do wszechstronnego rozwoju przedsiębiorczości oraz 
promocja i ochrona gospodarczego interesu jej członków.

AZZZ koordynuje działania swoich członków w celu 
osiągnięcia rozwiązań wspólnych problemów. Opiniuje 
projekty aktów prawnych i dba o zabezpieczenie w nich 
interesów pracodawców. Koordynuje działalność biur 
regionalnych i chroni interesy pracodawców wobec pań-
stwowych instytucji kontrolnych, m.in. Centrum Pracy, 
Spraw Społecznych i Rodziny. 
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Irlandia rozwinęła partnerstwo społeczne na 
wielką skalę i to nie tylko w zakresie problematyki 
rynku pracy. Stało się tak, mimo że stosunki pracy 
w Irlandii długo były kształtowane przez tradycję 
anglosaską, która oznacza tendencję do samoregu-
lacji i niewielkiej tylko koordynacji działań między 
podmiotami społecznymi. 

– W przypadku Irlandii można mówić o pewnej ewo-
lucji. Rzeczywiście, odziedziczyliśmy brytyjski model sto-
sunków pracy, który jest w znacznym stopniu antago-
nistyczny, jeśli chodzi o typ stosunków społecznych. 
Byliśmy też w brytyjskiej strefie monetarnej, czyli w stre-
fie funta sterlinga od 1826 r. do 1979 r. Ta bliskość z Wielką 
Brytanią miała również i tę konsekwencję, że zaszcze-
piała irlandzkiej gospodarce podobne problemy, zwłasz-
cza w latach 60. i 70. poprzedniego wieku. Wówczas Bry-
tyjczycy przeżywali okres wielu konfliktów i głębokiej 
inflacji. Dlatego poszukiwaliśmy takich instytucji spo-
łecznych i ekonomicznych, które lepiej odpowiadałyby 
Irlandii i byłyby bliższe jej kontekstowi narodowemu. 

Jeden z kierunków rozważań o naszej przyszłości pro-
wadził nas do europejskiego systemu monetarnego i póź-
niejszego przyjęcia euro. W sferze stosunków pracy 
chcieliśmy znaleźć rozwiązania, które wyróżniałyby się 
wyższym poziomem współdziałania niż ten właściwy 
dla modelu brytyjskiego. W konsekwencji doprowadziło 
to nas do idei partnerstwa narodowego. Jej praktyczne 
przyjęcie stało się wynikiem skomplikowanego kom-
promisu społecznego. Ale dawny model całkowicie 
dobrowolnych, nieregulowanych stosunków pracy nadal 
istnieje w pewnym zakresie. W przypadku choćby umów 
płacowych nie ma prawnych instrumentów do pełnego 
egzekwowania narodowych norm zawartych w paktach 
społecznych. 

W Irlandii zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że złą sprawą jest osiągnięcie sukcesu gospodarczego przy porażce w sferze 
społecznej. Ostatecznie sukces ekonomiczny przełożyliśmy na cudowne rozmnożenie miejsc pracy, a to znaczy, że mamy 
sposób na to, aby ludzie skorzystali z owoców rozwoju – mówi Rory O’Donnell

Irlandzka ścieżka sukcesu i dialogu

Rozmowa z dr. Rory O’Donnell, dyrektorem Narodowej Rady Ekonomiczno-Społecznej (NESC). 

Niemniej jednak partnerstwo narodowe ma swoją 
legitymizację. Na przykład Irlandzki Kongres Związków 
Zawodowych, zrzeszający wielkie związki zawodowe, 
zapewnia zdolność do koordynacji i negocjowania pro-
gramu partnerstwa. On uprawomocnia się poprzez swoją 
zdolność do wywierania wpływu na politykę ogólnokra-

Dr Rory O’Donnell: w sferze stosunków pracy szukaliśmy modelu, 
który wyróżniałby się wyższym poziomem współdziałania niż ma to 
miejsce w modelu brytyjskim
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jową. Nadaje to moc zarówno Kongresowi, jak i umo-
wie, gdy zaistnieje na piśmie. Jednak, jak ocenia Neave 
Hardiman w „Przeglądzie Społeczno-Ekonomicznym”, 
system koordynacji pozostaje dość słaby, funkcjonuje 
czasami lepiej, czasami gorzej. Ale dobre jest to, że 
zapewnia on właściwy poziom elastyczności rozwią-
zań. Wiemy, że gospodarka nie może funkcjonować ze 
sztywnymi umowami płacowymi, które dyktowałyby 
jednakowe podwyżki płac. Istnieją bowiem olbrzymie 
różnice w wydajności pomiędzy poszczególnymi sekto-
rami. Przy obecnych rozwiązaniach gospodarka irlandz-
ka jest bardzo dynamiczna. 

Irlandzki system wyróżnia się intensywnym part-
nerstwem na szczeblu krajowym, ale na poziomie 
przedsiębiorstw współpraca partnerów społecznych 
jest kształtowana dość dowolnie.

– Bardzo swobodnie. Ale i tak wielu ekonomistów 
krytycznie odnosiło się do naszych umów płacowych. 
Oni, jak wiadomo, uwielbiają nieustający, najwyższy 
stopień elastyczności. Twierdzą, że trzyletnie normy 
płacowe na poziomie całej gospodarki oznaczają, że 
firmy nie mają wystarczająco dużo swobody. W mojej 
opinii, system dowiódł jednak tego, że jest dość elastycz-
ny w wielu wymiarach. Podam przykład. Gdy w latach 
1992–1993 rozpadł się system kursów wymiany walut 
w Europie, Irlandia pozostała w widełkach kursów swo-
jej waluty. Natomiast funt sterling wypadł z nich. Stopy 
procentowe rosły dramatycznie, by powstrzymać kryzys 
irlandzkiego funta. Stopy procentowe były rzeczywiście 
bardzo wysokie, a eksport doznał strat. Na tę sytuację 
związki zawodowe i pracodawcy zareagowali w bardzo 
skoordynowany i elastyczny sposób, między innymi 
odkładając wypłaty, jeśli nie były one możliwe w danym 
momencie. Był to rodzaj narodowego wstrząsu. Innym 
wymiarem są różnice pomiędzy sektorami, ale nie sły-
szymy wielu historii o firmach, które ze względu na 
płace nie dawałyby sobie rady z utrzymaniem czy moty-
wowaniem pracowników. 

Irlandzkie partnerstwo wywodzi się z porozumień 
płacowych, z okresu po drugiej wojnie światowej. 
Czy partnerstwo rzeczywiście jest ich kontynuacją?

– Tak. Można rozwijać historię tej kontynuacji i nie 
będzie w tym nieprawdy, ale można też twierdzić, że 
partnerstwo to nowa jakość i takie twierdzenie również 
nie mija się z prawdą. W ogóle interesujące jest to, co 
można uznać za kontynuację, a co jest nowym elemen-
tem w porozumieniach partnerskich. Czasami używam 
określenia: ewolucja od trójstronności do partnerstwa. 

W latach 60. i 70. przeprowadziliśmy wiele krajowych 
rund spotkań, podczas których uczestnicy próbowali 
porozumieć się w sprawie płac. Było to trudne, gdyż 
w tle była wysoka inflacja, wielkie zmiany w regułach 
handlowych wśród członków Unii Europejskiej, kryzys 
paliwowy w latach 1973–1979. Krótko mówiąc, świat 
trząsł się od zmian. Pod koniec tego okresu próbowano 
poszerzyć układy z czysto płacowych na szersze, zawie-
rające inne parametry, jak podatki i różne programy 
społeczne. 

Zawartość tematyczna dzisiejszych umów społecz-
nych była stopniowo poszerzana.

– Tak, obecnie zakres tematyczny jest inny niż kiedyś, 
choć to nie jest jedyna różnica. Na przykład Bill Roach 
postrzega partnerstwo bardziej w kategoriach kontynu-
acji, ale w mojej opinii najistotniejszą różnicą jest sprawa 
zakresu wspólnego rozumienia tego, jak funkcjonują naj-
ważniejsze mechanizmy społeczno-ekonomiczne decy-
dujące o sytuacji w kraju. Otóż przed rokiem 1987 
strony dialogu posługiwały się rozbieżnymi modelami 
pojmowania tych mechanizmów. Związkowcy pre-
zentowali pewną odmianę poglądów Keynes’a i kładli 
nacisk na powstanie dodatkowego popytu w gospodarce. 
Chcieli, aby krajowa umowa społeczna była podstawą, 
na której stworzone będą lokalne porozumienia, gene-
rujące wydatki publiczne. Z kolei pracodawcy rozumo-
wali w kategoriach parametrów makroekonomicznych 
i monetarnych. W słabnięciu funta od II wojny światowej 
względem niemieckiej marki widzieli szansę na ochronę 
dla zatrudnienia i irlandzkiego eksportu. Rząd z kolei 
w latach 70. wykazywał znaczną aktywność w sprawach 
fiskalnych i dosłownie zarządzał popytem. 

Dopiero w połowie lat 80. strony zbliżyły się w swo-
im podejściu do rozumienia procesów ekonomicznych 
i społecznych. Zrozumiano wówczas, że przynajmniej 
niektóre istotne parametry, jak te związane z aktywną 
polityką fiskalną, odgrywają już niewielką rolę w tak 
małej gospodarce, jak nasza. Wiele zależy od wymia-
ny handlowej i kursu waluty. Zrozumiano, że niewiele 
zyskuje się z prowadzenia aktywnej polityki fiskalnej. 
Kurs waluty powinien być w pierwszej kolejności instru-
mentem polityki antyinflacyjnej, natomiast w aktywnej 
polityce powinien zostać wykorzystany tylko w wyjąt-
kowych sytuacjach. 

Strony dialogu zrozumiały, że kwestia konkurencyj-
ności nie leży jedynie w gestii pracodawców. Uznano, 
że jest to wstępny warunek ogólnie pojętego rozwoju 
gospodarki, ważnego z punktu widzenia pracowników 
czy polityki społecznej. We wczesnych latach 90. wspól-
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ne zrozumienie objęło również sprawę obszarów polityki 
rynku pracy i aktywnych lokalnych interwencji podej-
mowanych z myślą o takich społecznych zagadnieniach, 
jak: kwalifikacje, lokalne ożywienie, analfabetyzm, nar-
komania itp. 

Umowa nie ogranicza się zatem jedynie do gospodarki, 
bo to by nie wystarczyło. Trzeba mieć bowiem aktywną 
politykę po stronie podaży programów społecznych. Ale 
ciągle jest wiele obszarów, w których brakuje wspólnego 
rozumienia, np. opieka nad dziećmi, która pozostaje w za-
wieszeniu i nikt nie może zdecydować się na konkretne 
działania; sprawa szkoleń także pozostaje nierozwiąza-
na. Nie mogę więc powiedzieć, by porozumienie było 
pełne. Nadal istnieje wiele spraw, w których występuje 
rozbieżność stanowisk. Ale główną różnicą pomiędzy 
wcześniejszą trójstronnością a późniejszym partnerstwem 
jest stopień porozumienia i – jak sądzę – drogi osiągania 
porozumienia, gdy dotykamy tych problemów. To właś-
nie kontrastuje z wcześniejszym okresem, gdy – jak pan 
słusznie zauważył – istniała czysta kontynuacja.

Można odnieść wrażenie, iż Irlandczycy przekona-
li się, że nie poprawią sytuacji swojego kraju, starając 
się zmienić reguły gry ekonomicznej w skali global-
nej, ale uwierzyli, że mogą się kreatywnie do nich 
dostosować. Dlatego w centrum ich zainteresowania 
znalazły się „reguły gry” funkcjonujące na poziomie 
ich własnego kraju i w sferze lokalnej. Uznali, że 
mogą tworzyć państwo dobrze regulujące gospodar-
kę, stwarzające przyjazny klimat dla biznesu, rozwo-
ju, zwiększania zatrudnienia itd. 

– W sumie partnerzy społeczni uzgodnili trzy ramowe 
podejścia w zakresie: (1) makroekonomii, (2) dystrybucji 
dochodu i (3) działań po stronie podażowej programów 
społecznych. To ostatnie podejście zostało dołączone 
w 1996 r. Wraz z nim uznano, że podaż programów społecz-
nych wy maga zaangażowania obywatelskiego i wszech-
stronnej współpracy społecznej. Na przykład w dziedzinie 
szkoleń uznano, że nie można wyszkolić pracownika, 
który nie chce się dokształcać, nie można na siłę nauczyć 
niechętnego ucznia, nie da się wyleczyć niezainteresowa-
nego leczeniem narkomana. Być może uda się samodziel-
nie zbudować drogę czy elektrownię, ale zawsze pozostanie 
tysiące czynników, które trzeba skoordynować z różnymi 
podmiotami posiadającymi znaczną wiedzę. Stąd istnieje 
potrzeba dobrego systemu współpracy społecznej.

Zaangażowanie wielu podmiotów społecznych, czyli 
różnego typ pośrednich ciał oraz samych obywateli, 
jest niezwykle pożyteczne ze względu na wymagania 
związane z efektywnym realizowaniem wielu polityk/

programów społecznych, czy to w zakresie szkoleń, 
innowacji, ochrony zdrowia, czy samorządów. W sumie 
partnerzy społeczni i my wszyscy przekonaliśmy się, że 
naprawdę od naszego działania i współdziałania zależy 
nasza prosperity czy – z drugiej strony – poziom spo-
łecznej spójności. 

Ważny był również rok 1990, kiedy zawarto drugie 
porozumienie dotyczące idei jednolitych ram polityki 
w zakresie proporcji makroekonomicznych. W tym sen-
sie od połowy lat 90. pakty w sferze makroekonomicz-
nej sprowadzały się jedynie do kopiowania polityki 
z poprzednich lat, a w praktyce zmienialiśmy daty 
w nagłówkach raportów. Zdarzało się też, że rząd wyda-
wał masę pieniędzy przed wyborami, co wpływało na 
zdeformowanie pewnych proporcji makroekonomicz-
nych. Ale to już są reguły cykli biznesu politycznego. 
Gdy rzeczywiście przesadzali, to mieliśmy sytuację 
kryzysową. Tak było w 2001 r., w okresie, gdy w gospo-
darce amerykańskiej pękła bańka mydlana tak zwanych 
dotcomów, czyli firm internetowych. Przychody gwał-
townie zmalały i zrobiło się ciasno. 

Uznaliśmy także, że istnieją problemy, na które nic 
nie możemy poradzić. Odrzuciliśmy podejście głoszące: 
,,W takim razie pomanipulujmy przy kursach wymia-
ny, wyciągnijmy tę zatyczkę z beczki pieniędzy itp.”. 
Możemy nie znosić wzrostu stóp procentowych, ale 
dopóki Europejski Bank Centralny nie narobi komplet-
nego bałaganu, nie będą one u nas przedmiotem dyskusji. 
Za potężny krok naprzód można więc uznać osiągnięcie 
porozumienia, co do tego, że nie tracimy czasu na dysku-
sje na temat rzeczy, których nie można zmienić. 

Dawniej debaty o makroekonomii wywoływały wiele
zamieszania i – w pewnym sensie – dominowały nad
innymi sprawami. Obserwowałem to w Wielkiej Bry-
tanii od 1960 r. do czasów Johna Majora, tzn. do 1992 r. 
Tam ci, którzy byli niezadowoleni z polityki makro-
ekonomicznej, mogli powiedzieć: ,,W porządku, nie 
musimy rozmawiać o modernizacji poczty lub konkuren-
cyjności firm eksportowych lub o systemie kolejowym. 
Gdybyśmy mieli prawidłową politykę makroekonomicz-
ną – lepszą politykę kursów wymiany lub poprawną 
politykę fiskalną – to te problemy przestałyby być pro-
blemami”. Widzimy zatem, że w pewien dziwny sposób 
sprawy makroekonomiczne mogą stać się wymówką 
stosowaną do odkładania dyskusji na ważne tematy. 
Oczywiście trzeba dodać, że sprawy makroekonomicz-
ne są zupełnie podstawowe i ten podstawowy poziom 
powinien być pod stałą kontrolą, tzn. można zniszczyć 
gospodarkę złym kursem wymiany, jeśli jest on zbyt 
słaby lub zbyt mocny. 
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Charakterystyczną cechą irlandzkiego part-
nerstwa wydaje się być podkreślenie wewnętrznej 
współzależności. Partnerzy społeczni prezentują silne 
przekonanie, że ich interesy zależą od siebie. Jest 
to oczywiście bardzo dobra sytuacja wyjściowa do 
zawierania paktów. 

– Nie zajmowałem się zbytnio tą stroną partnerstwa, 
ale podejrzewam, że jest w niej element narodowej toż-
samości. Na przykład w tym, że projekt, który nazwa-
libyśmy „Sukces Irlandii” wciąż wywołuje odzew nie-
malże u każdego obywatela. Nie ma postrzegania siebie 
jedynie jako jednostki, konsumenta, rodziny i… do licha 
z całą resztą. Kryzys w latach 1980–1987 był tak trud-
ny, że każdy jakoś włączał się w myślenie o państwie. 
Rodził się wtedy ten zmysł współzależności typu ,,Jeśli 
nie zrobimy tego razem…”. 

Istnieje tu również osobliwa druga strona, czyli 
sytuacja polityczna. Otóż kultura polityczna w Irlandii 
jest nastawiona na osiąganie konsensusu. Nie powstają 
stanowiska polityczne, które byłyby zbyt spolaryzowane 
ideologicznie. Ponadto działają u nas dwie wielkie partie, 
które praktycznie biorą wszystko. Rządząca partia Fianna 
Fáil cieszy się szerokim uznaniem, ale tak czy owak 
system głosowania jest proporcjonalny i nie pozwala na 
stworzenie znacznej przewagi w parlamencie. Powstają 
więc rządy koalicyjne. Irlandzkie rządy mają raczej ten-
dencję do niekoherencji niż do autorytaryzmu. Czasami 
krytycznie pokazują to ekonomiści z prawego skrzydła, 
którzy mówią: ,,Spójrzcie, całe to partnerstwo i całe to 
gadanie prowadzi jedynie do tego, że wszystko trwa 
wieki, decyzje nie są podejmowane na czas, lub w ogóle 
nie są podejmowane. Rząd po prostu powinien wziąć 
się do roboty”. Ale oni robią ten błąd, że biorą Irlandię 
za Wielką Brytanię. Weźmy rząd Margaret Thatcher 
z większością 250 posłów, czy Toniego Blaire’a z więk-
szością 200 posłów. Można wtedy rządzić przez pięć lat 
i robić, co się podoba. Polityka w Irlandii nie stwarza 

takich sytuacji. Wyłaniane u nas rządy są słabe w pa-
rlamencie. Dlatego mają tendencję do ulegania presji, 
nawet ze strony interesów sektorowych. To, jak myślę, 
stwarza – w paradoksalny sposób – specyficzne poczucie 
wśród partnerów społecznych, że jeśli oni nie pomogą 
tego naprawić, to nie ma dużej szansy, aby zrobił to rząd. 

Całe partnerstwo jest zasługą tego, że udało nam się 
opowiedzieć w inny sposób naszą historię społeczną. 
W tej nowej narracji w debacie nad wyzwaniami spo-
łecznymi zbliżyliśmy do siebie wszystkie grupy społecz-
ne. Udało się to, ponieważ nowy pakt zawiera silną wolę 
zmiany polityki społecznej, opierając się na powyżej 
zaprezentowanej analizie. 

Pisał pan w jednym z artykułów, że rząd odgry-
wa wyjątkową rolę w dialogu społecznym. To on 
stwarza platformę dla przebiegu całego procesu 
paktowania. Czy jest to rezultat słabości pozostałych 
partnerów, czy wybór, by uczynić rząd centrum całe-
go procesu? 

– Można mówić o dwóch rzeczach: środkach, którymi 
dysponuje rząd i uprawomocnieniu. Jednym z elemen-
tów, co do którego partnerzy nigdy nie mogą mieć pew-
ności, jest uprawomocnienie do działania poza ich włas-
ną sferą, a czasami nawet wewnątrz niej. Na przykład, 
czy Irlandzki Kongres Związków Zawodowych mówi 
w imieniu pracowników? Tak twierdzi wielu pracowni-
ków. Rząd z kolei wnosi środki i uprawomocnienie, ale 
może zdarzyć się, że uprawomocnienie do czegoś łączy 
się z uprawomocnieniem partnerów, a nawet partnerzy 
mogą mieć większe prawo do decydowania niż rząd. 

Ilustruje to sytuacja z 1987 r., kiedy partnerzy społecz-
ni stwierdzili, że pewna sprawa posuwa się zbyt wolno 
i przedstawili formułę swojego wycofania się. Rząd stra-
cił wiele ze swojego uprawomocnienia, które mógł odzy-
skać dopiero, zawierając ze stronami układ naprawy tej 
sytuacji. Od tego czasu sprawy toczą się, rząd odzyskał 
uprawomocnienie, a partnerzy mogli stracić jego część. 
Dobrym przykładem może być zdarzenie z zeszłego 
roku dotyczące trudnego sporu w firmie Irish Ferries, 
gdzie pracodawca zastąpił większość irlandzkich pra-
cowników robotnikami z zagranicy. To rzuciło cień na 
całość negocjacji partnerskich w owym czasie. Okazało 
się, co ukazywaliśmy w naszym studium o globalizacji, 
że zagadnienia migracyjne postawiły pracodawców 
na niezbadanej ziemi, ale bardzo pomogło im w tym 
partnerstwo z rządem. Powstały rozwiązania regulujące 
kwestie zatrudniania obcokrajowców. Rządy kierują się 
czasami szeroko rozumianym interesem społecznym. 

Sukces irlandzkiego partnerstwa jest za-
sługą tego, że udało nam się jakby jeszcze 
raz opowiedzieć naszą historię społeczną 
w inny sposób. W tej nowej narracji doty-
czącej wyzwań społecznych zbliżyliśmy do 
siebie wszystkie grupy społeczne. 



72  Dialog  Marzec  2007

AnalizyAnalizy Doświadczenia zagraniczne

Ważną cechą procesu partnerstwa jest podejmowanie 
wspólnych inicjatyw, aby budować więzi i zaufanie. Gdy 
tak się dzieje, związki pracodawców i pracowników 
mogą zrobić bardzo wiele z własnej chęci. Bywa tak, 
że zgodnie występują do rządu o przyznanie środków, 
najczęściej dotyczy to inicjatyw z zakresu sektorowych 
szkoleń zawodowych. Chodzi im o tworzenie sieci firm 
szkoleniowych z jakiegoś sektora, które określą zapo-
trzebowania szkoleniowe. Potrzebne są przykłady na 
to, że można robić coś poza rządem, zamiast oczekiwać, 
że rząd załatwi wszystko dla wszystkich. Niezmiernie 
ważne są działania partnerów wobec siebie, np. zwalcza-
nie rasizmu w miejscach pracy, wzmacnianie środków na 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwo. Chodzi o te wszyst-
kie przedsięwzięcia, w których partnerzy dostrzegają 
wspólne interesy.

Najnowszy pakt – „W stronę roku 2016” – zawar-
ty w 2006 r. będzie trwał 10 lat. Poprzednie zawie-
rano na trzy lata. Czy ta zmiana perspektywy czaso-
wej oznacza jakąś fundamentalnie nową koncepcję 
paktowania?

– Propozycja taka wypłynęła zarówno z naszej 
instytucji, jak i ze stanowiska kancelarii premiera i być 
może związki zawodowe były zainteresowane dłuższym 
horyzontem czasowym. Oczywiście jednym z elemen-
tów wyjętych z tego horyzontu czasowego była umowa 
płacowa, która obejmie 27 miesięcy, a nie 10 lat. Po 
27 miesiącach nastąpi przegląd sytuacji i renegocjacja 
parametrów płacowych. 

Umowa na 10 lat jest jedynie umową ramową, ina-
czej nie mogłaby istnieć. Uświadomiono sobie, że wiele 
spraw potrzebuje więcej czasu na realizację, niż to sobie 
pierwotnie wyobrażano. Związki zawodowe naciskały 
na uwzględnienie rozwiązań dotyczących mieszkal-
nictwa w poprzedniej umowie i po trzech latach wiele 
z tego, co jak sądzili, wynegocjowali, ciągle jeszcze nie 
powstało. Aby oddać sprawiedliwość, należy przyznać, 
że nigdy nie uda się zrealizować wszystkiego. Sądzę 
więc, że taka była motywacja do wydłużenia czasu 
trwania umowy. 

Jeśli następne wybory wygra partia obecnie opozy-
cyjna, czy przewiduje pan, że będzie ona respektować 
najnowszy pakt społeczny, czy raczej będzie zmierzała 
do stworzenia nowej umowy poprzez kolejne negocja-
cje prowadzące do określenia innych celów?

– Jest to sprawa dyskutowana od lat. Początkowo, 
w 1987 roku, uważano, że istnienie partnerstwa uwa-

runkowane jest rządami partii Fianna Fáil, gdyż partner-
stwo uzyskiwało wtedy bardzo szerokie poparcie rządu. 
Jednak zaczęły się zmiany rządu, w latach 1987–1996 
tych zmian było kilka i ku zaskoczeniu partnerów każda 
partia, która weszła do rządu, szybko znajdowała zalety 
partnerstwa, choć w czasach opozycji była krytyczna, 
ale oczywiście nie otwarcie wroga tej idei. 

Partnerstwo stało się więc zinstytucjonalizowane, 
choć pewnego dnia może się to zmienić. Pojawia się 
bowiem rodzaj krytyki demokratycznej samej idei 
partnerstwa jako będącej śmieszną formą demokracji. 
Oto rząd demokratycznie wybrany przekazuje rzą-
dzenie partnerom lub zawiera z nimi umowy, dzieląc 
się władzą. Taka krytyka nigdy dotąd nie pojawiła się 
w poważniejszej formie, ale w przyszłości może to 
nastąpić. Stać się to może po przekroczeniu pewnej gra-
nicy błędu, gdy formy partnerstwa przestaną być efek-
tywne w ulepszaniu usług publicznych – np. gdy związki 
zawodowe postrzegane będą jako strona wykorzystująca 
partnerstwo do zgłaszania weta w procesie naprawy 
systemu ochrony zdrowia, szkolnictwa, usług transpor-
towych, usług opieki nad osobami starszymi, czy innych 
tego rodzaju spraw. Wtedy, jak sądzę, rząd może uzyskać 
mandat do wyprostowania tych spraw. Partnerstwo musi 
być nadal postrzegane nie jako problem, a jako droga do 
rozwiązywania problemów. 

Na ile przeciętni Irlandczycy są przekonani, że 
aktualna dobra kondycja państwa jest wynikiem 
właściwej polityki ekonomiczno-społecznej i jedno-
cześnie tego rodzaju partnerstwa, które przyjęło się 
w Irlandii? 

– Myślę, że na poziomie tak zwanych rozgadanych 
grup, jak akademicy i im podobne środowiska, wystę-
puje rozbieżność ocen. Są różne interpretacje sukce-
sów Irlandii. Istnieje interpretacja wskazująca na rolę 
inwestycji zagranicznych, w czym jest dużo prawdy. 
Ale za przesadzoną należy uznać opinię, że Irlandia jest 
wyciągana do góry inwestycjami Intela czy Microsoftu. 
Istnieje też interpretacja neoliberalna, która tłumaczy: 
obcinamy podatki, trzymamy dyscyplinę budżetową 
i w konsekwencji gospodarka zajmie się sobą. Występuje 
interpretacja unijna, mówiąca o znaczeniu funduszy 
strukturalnych dla naszego rozwoju, oraz interpretacja 
związana z partnerstwem. W naszym przekonaniu, swój 
rozwój Irlandia zawdzięcza wszystkim tym czynnikom 
po trochu. 

Myślę, że przeciętna osoba z ulicy nie wie zbyt wiele 
o partnerstwie, ale – jak podejrzewam – ma ona poczu-
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cie, że czymś dobrym jest zgoda partnerów co do pod-
stawowych parametrów, w ramach których działa gospo-
darka. Obecnie niewiele jest strajków i innych trudnych 
sytuacji w obrębie stosunków pracy, bo faktem jest, że 
rząd i partnerstwo powodują stały wzrost płac realnych 
i podniesienie standardu życia. 

W ostatnim pakcie pojawia się idea rozwojowego 
państwa społecznego czy społecznego państwa rozwo-
ju. Co stoi za tą ideą? Czego dokładnie ona dotyczy? 

– Tworząc koncepcje dla kraju, chcieliśmy uciec od 
debat nad tradycyjnymi modelami społeczno-gospodar-
czymi, czyli z jednej strony modelem skandynawskim, 
który jest uniwersalistyczny w swym charakterze, i nie-
mieckim, opartym na podejściu ubezpieczeniowym, a z 
drugiej strony modelem liberalnym czy neoliberalnego 
minimum. Ponadto debata nad nimi znalazła się w cał-
kowitym impasie, gdyż nikt w niej nie uzyskał przewagi. 
Nasza koncepcja rozwojowego państwa społecznego 
była próbą przebicia się przez tę dyskusję i ponownego 
opisania społecznych deficytów, aby odłożyć te modele 

i skoncentrować się na naszych specyficznych proble-
mach. Opieraliśmy się na szczegółowych analizach 
irlandzkiej gospodarki i pracy Shauna O’Reana, który 
pokazał, że irlandzkie państwo jest bardzo aktywne 
w rozwijaniu przemysłu, zachęca do wewnętrznych in-
westycji, bardzo aktywnie podchodzi do tworzenia sub-
sydiowanych powiązań irlandzkich firm z zagraniczny-
mi. Państwo mobilizuje wyższe uczelnie do szybkiego 
organizowania kursów IT, by zaspokoić zapotrzebowa-
nie przemysłu. 

O’Rean nazwał tę koncepcję sieciowym państwem 
rozwojowym. Irlandia była państwem rozwojowym 
w sensie ekonomicznym, ale nie w azjatyckim znacze-
niu tego terminu. O ile Tajwan, Korea czy Japonia, jako 
państwa silnie zbiurokratyzowane, tworzyły wielkie 
konglomeraty, o tyle Irlandia tworzy sieci instytucji roz-
woju pochodzące z przemysłu, uniwersytetów, instytu-
tów technologicznych, sektora rządowego i innych pod-
miotów, które skutecznie działają w sieci.

Ponadto nazwa rozwojowe państwo społeczne była 
przemyślaną próbą zrównoważenia dwóch procesów: 

Zaangażowanie wielu podmiotów społecznych oraz samych obywateli jest niezwykle pożyteczne dla efektywnego realizowania wielu polityk/
programów społecznych. W sumie partnerzy społeczni i my wszyscy przekonaliśmy się, że naprawdę od naszego działania i współdziałania 
zależy nasza prosperity czy z drugiej strony poziom społecznej spójności
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ekonomicznego i społecznego. Oczywiście, sama nazwa 
nie wykona za nas pracy, ale usiłuje skierować debatę 
na nową drogę i odsunąć od dualizmu, gdzie sukcesowi 
ekonomicznemu towarzyszy niewątpliwa porażka spo-
łeczna. Była to też rozmyślna próbą powiedzenia, że 
nasz model społeczny mógłby być tak dobry, jak model 
ekonomiczny, a więc byłby to również model rozwo-
jowy. To jest właśnie to: rozwój ludzi, ich możliwości 
powiązanych z gospodarką, rozwijanie ochrony przed 
ryzykami społecznymi itp. 

Mieliśmy przed sobą kwestię, jak skutecznie połą-
czyć gospodarkę i stronę socjalną. Zdawaliśmy sobie 
sprawę z tego, że złą rzeczą jest osiągnięcie sukcesu 
gospodarczego przy porażce w sferze społecznej. 
Ostatecznie nie zanotowaliśmy porażki w sensie spo-
łecznym. Proszę zauważyć, że sukces ekonomiczny 
został przełożony na cudowne rozmnożenie miejsc 
pracy, a to oznacza, że powstała metoda, aby ludzie 
skorzystali z podziału wypracowanego dorobku. Na-
stąpiło to, mimo że mamy głębsze zróżnicowanie 
dochodów niż Szwecja czy Holandia. Teraz, gdy ma-
my pieniądze, nastał czas, by je dobrze podzielić. Jest 
w tym moralna prawda, ale faktycznie nie trafia ona 
w sedno, gdyż dzielenie w pewien sposób zabija gos-
podarkę. Ale wybrnęliśmy z tego dylematu właściwą 
polityką tworzenia miejsc pracy.

Na szczęście debata społeczna w Irlandii jest w ogó-
le bardzo żywa, ponieważ zawiera całe spektrum 
tzw. narracji wyjaśniających zdarzenia w kraju. Jedna 
z nich pokazuje Irlandię jako przykład gospodarcze-
go sukcesu, ale są też takie, które wskazują na porażki 
społeczne. Faktycznie występuje duży margines spo-
łecznego zubożenia, na który nie znaleziono lekar-
stwa. Zanotowaliśmy cudowny wzrost liczby miejsc 
pracy, odnotowujemy bardzo duży wzrost wydatków 
na cele socjalne, szczególnie w ciągu ostatnich 8–10 
lat. Nawet w naszej Radzie [NESC] debata na tema-
ty socjalne jest burzliwa i zmierza do formułowania 
modeli opiekuńczych. 

Mamy adwokatów systemu skandynawskiego uniwer-
salizmu, który rzeczywiście zapewnił większą równość 
społeczną, ale kosztem znacznie wyższych podatków. 
Mamy też zwolenników, m.in. wśród części związkow-
ców, systemu niemieckiego, który oparty jest na zasadach 
ubezpieczeń społecznych. Adekwatnie chroni zwłaszcza 
męskich żywicieli rodziny, ale także wiąże się z wysoki-
mi podatkami i pewną sztywnością rynku pracy. Są też 
zwolennicy systemu amerykańsko-anglosaskiego. 

Irlandzkie państwo uznało za ważne angażowa-
nie partnerów społecznych w realizowanie celów 
rozwojowych. 

– Tak, jednak w przypadku polityki przemysłowej 
czy ekonomicznej angażowali się nie tylko partnerzy 
społeczni z sektora przemysłowego, ale również spółki, 
instytuty naukowe, placówki szkoleniowe, rząd jako
inwestor, np. w systemach telekomunikacyjnych, czy 
jako twórca środowiska regulacyjnego. Nie było to 
typowe partnerstwo, jakie funkcjonowało od lat 60., 
ale środowisko bardzo aktywne. Debatowaliśmy nad 
kwestią irlandzkiego systemu socjalnego i kwestią 
społeczną i zestawialiśmy je z koncepcją rozwojowe-
go państwa społecznego, a także „sieciowego państwa 
rozwojowego”. Rozwiązania w niektórych dziedzinach 
stały się przedmiotem zazdrości na świecie. To podejście 
odniosło sukces w przyciąganiu inwestycji, ale również 
w unowocześnianiu rodzimego biznesu. Ważnym czyn-
nikiem w tym wszystkim była Unia Europejska i jej 
wewnętrzny rynek. 

Narodowa Rada Ekonomiczno-Społeczna, którą 
pan kieruje, odgrywa ważną rolę w prowadzeniu 
dialogu społecznego. Jaka jest jej rola w praktyce? 

– Rada została utworzona w 1973 r. w celu doradzania 
premierowi w sprawach strategii gospodarczych i spo-
łecznych. Wcześniej funkcjonowała inna rada z podobną 
strukturą i celami. W Radzie zasiedli przedstawiciele 
pracodawców, pracowników, rolników i służby cywilnej. 
W połowie lat 90. dodano czwarty filar: samorządowo-
pozarządowy. Jest także pięciu głównych sekretarzy rzą-
dowych departamentów i pięciu niezależnych nominowa-
nych ekspertów z różnych dziedzin, w tym z ekonomii, 
polityki społecznej itp. Członkowie Rady spotkają się raz 
w miesiącu.

 Rada posiada niewielki personel, który przygotowu-
je projekty zawierające konkretne zagadnienia społeczne 
i ekonomiczne do dyskusji. Czasami prosimy o ich przy-
gotowanie zewnętrznych ekspertów. Każdego miesią-
ca Rada je omawia i poszukuje wspólnego stanowiska. 
W ciągu 30 lat przygotowaliśmy opracowania dotyczą-
ce wszystkich rodzajów spraw: polityki energetycznej, 
polityki społecznej, rozwoju regionalnego, rozwoju 
przemysłu. 

W 1987 r. rola Rady trochę się zmieniła. W związku 
z ówczesnym bardzo głębokim kryzysem przygotowa-
liśmy ogólny przegląd sytuacji społecznej i gospodar-
czej kraju. To zdarzenie historyczne określiło nowy 
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model naszego działania, zgodnie z którym co trzy lata 
przygotowujemy podobne przeglądy, które mają postać 
raportów obejmujących praktycznie wszystkie zjawiska 
gospodarcze i społeczne w kraju. Raporty zdominowa-
ły nasze działania. Ich przygotowanie trwa około dzie-
więciu miesięcy, a opracowanie nosi nazwę strategicz-
nego raportu NESC. Jest on naszym głównym wkładem 
w negocjacje nad paktem społecznym, które mają 
miejsce już nie w naszej Radzie, lecz w kancelarii 
premiera. 

W trakcie przygotowywania raportów przyjęliśmy 
styl pracy polegający na tym, że w czasie debat opinie 
wyrażane przez partnerów społecznych pozostają za 
zamkniętymi drzwiami. Ujawniamy dopiero uzgodnione 
stanowisko, które publikujemy w postaci oficjalnego 
raportu. 

Czy rząd finansuje waszą działalność?
– Tak, kancelaria premiera.

Czy nie obawia się pan czasami, że mogą nie zna-
leźć się pieniądze na działalność Rady?

– Nie, nie w tym rzecz.

Chodzi może o brak oficjalnego statutu Rady?
– Czuję pewien niepokój. Nawet gdybyśmy mieli sta-

tut, to równie dobrze można wprowadzić kolejną ustawę, 
która zniesie tę, która nadała statut. Dotychczas działa-
liśmy skutecznie bez regulacji prawnych. Ale pojawiają 
się pewne problemy. Otóż czasami ludzie mają błędne 
wrażenie, że wszystko, co znalazło się w raporcie naszej 
Rady, musi trafiać do rządu i tam stać się treścią umów 
partnerskich. To prawda, że doradzamy rządowi, łącznie 
z partnerami, ale oprócz nas istnieją inne organizacje: 
np. Agencja Rozwoju Przemysłu (IDA), Forfás (Irlandz-
ka Rada ds. Przedsiębiorczości, Handlu, Nauki, Tech-
nologii i Innowacji), czy np. Irlandzka Przedsiębiorczość
(Enterprise Ireland). 

Mamy system polaryzujący się na wielu płaszczy-
znach. Rząd jest w centrum, NESC poprzez doradz-
two ma dostęp do premiera, ale istnieje wiele innych 
centrów i ośrodków. Chociaż nasza strategia zdaje się 
wpływać na kształt umowy i rząd powołuje się na nas, 
równolegle funkcjonują inne grupy lobbujące, formo-
wane przez agencje rozwoju czy ośrodki naukowe, 
posiadające własne legalne związki z rządem. Jest to 
więc gęsta siatka powiązań i wpływów, i jest to praw-
dopodobnie na swój sposób dobre. Może niespójne, ale 
elastyczne. Toteż wpływ wywierany przez NESC może 

być raz większy, innym razem mniejszy. Nasze opinie 
mogą być mniej wyraźnie reprezentowane w umowie, 
lub może zdarzać się, że istotna sprawa została źle 
przedstawiona w raporcie. Gdyby jednak raporty czę-
ściej zawierały niewyraźne czy błędne stanowiska, nasz 
status byłby zagrożony. 

Czy wówczas, gdy raport jest już uzgodniony w Ra-
dzie i opublikowany, rośnie szansa, że negocjacje 
rządu z partnerami zakończą się sukcesem? Raport 
oznacza przecież, że wspólna platforma została znale-
ziona i partnerzy gotowi są zasiąść do stołu i dokonać 
ustaleń w najpoważniejszych sprawach. 

– Przeważnie tak jest, ale są, oczywiście, wyjątki. 
Ostatni raport nie obejmował w wystarczającym stopniu 
problematyki stosunków pracy. 

Ale przecież ostatni pakt porusza tę sprawę bar-
dzo obszernie?

– Tak, ale nasz raport opublikowany w grudniu 2005 r.
jeszcze nie omawiał obszernie spraw związanych ze 
standardami pracy. Konflikt w firmie Irish Ferries, który 
pokazał, jak wielkie są problemy związane z nowymi 
pracownikami zagranicznymi, wybuchł w styczniu 
[pracodawca w tej firmie zwolnił większość irlandz-
kiej załogi, aby przyjąć pracowników z nowych krajów 
członkowskich UE. Zakończyło się jednak kompromi-
sem – A.Z]. Okazało się, że jest to sprawa przełomowa 
przesądzająca o tym, jak związki zawodowe będą nego-
cjowały najnowszy pakt społeczny w zakresie standar-
dów pracy. Jest to przykład na to, że raport NESC może 
nie dostarczyć podstaw do zawarcia umowy w jakimś 
wymiarze. 

Zwykle zajmujemy się stosunkami pracy obszerniej 
i na pewno cały czas mamy je na uwadze. Czasami jed-
nak partnerzy nie chcą byśmy zajmowali się tym, gdyż 
sami są doskonale przygotowani do omówienia tych 
spraw z rządem. 

Rozmawiał Andrzej Zybała
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Dlaczego dla irlandzkich związków zawodowych 
tak ważny jest system partnerstwa z rządem, pra-
codawcami i innymi organizacjami obywatelskimi? 
Jakie korzyści związki mogą osiągnąć?

– Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że „partnerstwo 
społeczne” nie jest dla irlandzkich związków zawo-
dowych celem samym w sobie, ale środkiem do celu. 
A celem jest reprezentowanie naszych członków i po-
prawa standardów ich życia. Wiąże się to z doprowa-
dzaniem do stanu większej sprawiedliwości i równości 
społecznej.

Nasze analizy wykazują, że system partnerstwa spo-
łecznego przynosi korzyści, zarówno naszym członkom, 
jak i społeczeństwu. Gdy jednak uznamy, że ten system 
przestał być skuteczny, to zakończymy nasze w nim 
uczestnictwo. Można więc powiedzieć, że nasz udział 
w partnerstwie jest procesem, taktyką lub strategią, któ-
ra odpowiada aktualnym warunkom.

Co do samych korzyści, to uważamy, że dialog 
zainicjowany w 1987 r. jest decydujący dla zaist-
nienia ekonomicznej odnowy i boomu gospodarcze-
go, których doświadczyliśmy w Irlandii. Odpowiada 
za to wiele czynników, ale uważamy, że ten proces 
nie odbyłby się bez partnerstwa społecznego. Sukces 
stał się możliwy również za sprawą udziału i pracy 
związków zawodowych w ramach dialogu. A wśród 
konkretnych osiągnięć można wymienić 1,1 mln 
nowych miejsc pracy stworzonych od 1987 r., wzrost 
od 1996 r. płac o 28% (realnych płac netto). Z kolei 
w ostatnim pakcie zapewniliśmy sobie zdecydowane 
wzmocnienie praw pracowniczych i przestrzega-
nia prawa pracy. Należy dodać, że według Mercer 
Consulting, ostatnia umowa „W stronę roku 2016” 
przyniesie najwyższe w Unii Europejskiej wzrosty 
płac w 2007 r. 

Dialog zainicjowany w Irlandii w 1987 r. jest decydującym czynnikiem, który wyzwolił boom gospodarczy. Dzięki niemu 
powstało od tego czasu 1,1 mln nowych miejsc pracy – powiedział Macdara Doyle 

Sztuka równowagi

Rozmowa z Macdara Doyle z Irlandzkiego Kongresu Związków Zawodowych.

Czy irlandzcy pracownicy są przekonani, że pakty 
społeczne mogą przynieść korzystne rezultaty w ob-
szarach, które są w kręgu ich zainteresowań, np. 
rozwijanie zatrudnienia, polityka płacowa, spójność 
ekonomiczno-społeczna?

– Od 1987 r. każda umowa była przedmiotem głoso-
wania przez wszystkich członków wszystkich związków 
zawodowych uczestniczących w dialogu. Na przykład 
nasz ostatni pakt społeczny „W stronę roku 2016” został 
przygotowany w czerwcu 2006 r., ale jego ratyfikacja na-
stąpiła dopiero we wrześniu, bo tyle czasu zajęło 56 związ-
kom zawodowym, stowarzyszonym w Kongresie, prze-
prowadzenie właściwego głosowania. Każda organizacja 
związkowa jest związana wynikiem głosowania swoich 
członków. Decyzję o tym, czy Kongres zaakceptuje czy 
odrzuci proponowany układ, podejmuje większość. Umowa 
„W stronę roku 2016” przeszła stosunkiem głosów trzy do 
jednego. Jeśli zdarzy się, że większość powie nie, wtedy 
pakt zostanie odrzucony lub opracowany zostanie inny.

Najnowsza umowa ,,W stronę roku 2016” została 
zawarta z opóźnieniem również z powodu kryzysu w fir-
mie Irish Ferries (Irlandzkie Promy). Jakie to miało 
znaczenie dla ostatecznego kształtu tego paktu?

– Tak, było kilkumiesięczne opóźnienie. Trzeba 
zrozumieć, że kryzys w Irish Ferries był tylko jednym 

Każda umowa społeczna od 1987 r. była 
przedmiotem głosowania przez wszystkich 
członków każdego związku zawodowego 
uczestniczącego w dialogu. 
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z wielu, które wystąpiły w latach 2004–2005. Było także 
wiele mniejszych kryzysów w stosunkach pracownicy-
pracodawcy, ale wszystkie dotyczyły nadużyć i wyko-
rzystywania siły roboczej pochodzącej z imigracji. Tak 
więc Irish Ferries tylko dopełniło miarę. 

Aby zrozumieć sytuację, cofnijmy się nieco w prze-
szłość. W 2004 r. Irlandia, Wielka Brytania i Szwecja 
otworzyły swoje granice dla pracowników z 10 krajów 
nowo przyjętych do Unii Europejskiej. W krótkim cza-
sie stało się dla nas jasne, że pracodawcy wykorzystują 
tę wielką rzeszę ludzi, nową siłę roboczą, do obniżenia 
płac i warunków pracy. Imigranci byli eksploatowani 
ponad wszelką miarę we wszystkich sektorach gospo-
darki, co przyniosło zły skutek dla naszych rodzimych 
pracowników. Sytuacja w Irish Ferries wyraźnie poka-
zała, co się działo i co mogłoby się stać, gdyby nic nie 
zrobiono. 

Poinformowaliśmy więc pracodawców i rząd, że nie 
przystąpimy do rozmów na temat nowej umowy spo-
łecznej dopóki temat reformy rynku pracy nie zostanie 
uwzględniony w programie rozmów. Nasze analizy 
pokazały, że polityka otwartych granic była niedostoso-
wana do słabych regulacji rynku pracy i egzekwowania 
tych, które istniały. Według nas te dwie sfery nie mogą 
współistnieć w takiej postaci. 

Po około pięciu miesiącach ostatecznie zakończy-
liśmy pracę nad umową „W stronę roku 2016”. Jest 
w niej zawarta cała seria nowych środków, które bardzo 
wzmacniają prawa pracownicze i poprawiają warunki 
pracy, podnoszą stopień przestrzegania prawa pracy 
i karzą za eksploatowanie zatrudnionych. W tym sensie 
uważamy tę umowę za przełomową. Globalnym trendem 
jest ograniczanie praw pracowniczych, a my je wzmac-
niamy. Odpowiadając więc na pytanie potwierdzam, że 
ten kryzys całkowicie ukształtował ostateczną umowę. 

Czy uważa Pan, że umowa „W stronę roku 2016” 
zawiera ostateczny konsensus w sprawie postępowa-
nia z zagranicznymi pracownikami z nowych państw 
członkowskich UE?

– Uważamy, że otwarte granice mogą istnieć tylko 
w warunkach mocnych regulacji prawnych rynku pracy 
i ich przestrzegania. 

W których obszarach polityki Kongres osiągnął 
najważniejszy kompromis w pakcie „W stronę roku 
2016” i które z nich mogą okazać się najbardziej 
ryzykowne, gdy dojdzie do niezadowolenia pracow-
ników?

– Jak już wspomniałem, sprawa reformy rynku pracy 
była najważniejszą w nowej umowie i nasz sukces 
w wynegocjowaniu nowych warunków odegrał korzyst-
ną, jak sądzę, rolę w tym, że nasi członkowie głosowali 
za paktem w stosunku trzy do jednego. 

Jaka jest procedura domykania umowy przez 
związki zawodowe?

– Negocjowaniem zajmuje się zespół wyłoniony 
spośród członków rady wykonawczej. To oni w okre-
ślonych terminach składają raporty radzie wykonawczej 
w pełnym składzie, w których informują o przebiegu 
negocjacji. Gdy zespół negocjacyjny i rada wykonawcza 
uznają, że osiągnięty został wynik najlepszy z możli-
wych, umowa jest poddawana pod głosowanie. 

Wszystkie stowarzyszone w Kongresie związki 
przeprowadzają głosowanie i każdy z nich związany 
jest rezultatem głosowania swoich członków. Następnie 
wszystkie związki wysyłają swoich delegatów na spe-
cjalną konferencję, gdzie przedstawiciele głosują za 
lub przeciw umowie, zgodnie z mandatem przyznanym 
im przez związek. Konferencja, która miała zadecydo-
wać o przyjęciu paktu „W stronę roku 2016”, odbyła się 
5 września ubiegłego roku w Dublinie. Za przyjęciem 
umowy głosowało 242 delegatów, 84 było przeciw. 

Rozmawiał Andrzej ZybałaW pakcie społecznym „W stronę roku 
2016” zawarto porozumienie, które 
wzmacnia prawa pracownicze, popra-
wia warunki pracy oraz podnosi stopień 
przestrzegania prawa pracy. Jest to odpo-
wiedź na otwarcie irlandzkiego rynku 
pracy i groźby nadużyć z tym związanych.
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Książka jest efektem badań przeprowa-
dzonych w latach 2004–2005. Autorzy 
przebadali w dwóch turach funkcjono-
wanie WKDS-ów w ośmiu rozmyślnie 
dobranych – ze względu na zakres uprze-

mysłowienia i poziom bezrobocia – województwach: 
pomorskim, świętokrzyskim, lubelskim, dolnośląskim, 
wielkopolskim, łódzkim, małopolskim i śląskim. Jacek 
Sroka, współautor, zaznaczył, że interesowała go faktycz-
na dynamika prac wojewódzkich komisji. Stąd narodził 
się pomysł, aby analizować m.in. układy sieciowe, które 
powstają wokół komisji. Autorzy podkreślają, że „sieć” 
jest układem zdecydowanie bardziej dynamicznym niż 
„sztywna” struktura. Umożliwia bowiem podjęcie szer-
szego wachlarza działań, co nie jest bez znaczenia w sy-
tuacji ograniczonych kompetencji formalnoprawnych 
WKDS-ów. Ponadto sieciowość bardziej sprzyja uczest-
nictwu w dialogu różnorodnych podmiotów i środowisk. 
Analiza tzw. powiązań sieciowych komisji pozwala 
wnikliwiej ocenić rzeczywiste relacje pomiędzy ośrod-
kami decyzyjnymi a grupami interesu w wybranych 
województwach.

Sieć powiązań i zależności może powstawać – i po-
wstaje – w różny sposób. Przy politycznym „podziale 
łupów” – przypominają autorzy wartość mają przede 
wszystkim „dobra twarde”, a więc stanowiska w tra-
dycyjnych instytucjach władzy, które z kolei pozwa-
lają kontrolować stanowiska „peryferyjne”. – W ten 
sposób stają się pochodną „politycznego rozdania”, 
a nie odzwierciedleniem kapitału społecznego danej 
wspólnoty. Ów kapitał, od którego zależy skuteczność 

O książce „Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym”, red. Mateusz Błaszczyk i Jacek Sroka – pisze 
Irena Dryll 

Dialog z przeszkodami

Wojewódzkie komisje dialogu społecznego 
(WKDS) po pięciu latach istnienia doczekały 
się pasjonującej analizy w publikacji pod 
tytułem „Sieci czy struktury? Dialog społeczny 
na poziomie regionalnym”1.

dialogu, także regionalnego, jest generowany przez 
zaufanie, lojalność, a zwłaszcza umiejętność współpra-
cy w obrębie grup i organizacji, potrafiących realizację 
własnych interesów skojarzyć z budowaniem dobra 
wspólnego.

Aktorzy dialogu. Badania zamieszczone w książce ujaw-
niły istniejące w WKDS-ach powiązania między pod-
miotami (inaczej: aktorami) zaangażowanymi w regio-
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nalny dialog społeczny. Tak np. w układzie sieciowym 
powstałym wokół łódzkiej WKDS bardzo wyraźnie 
zaznaczył się wysoki wskaźnik powiązań z Wojewódzką 
Radą Zatrudnienia (WRZ) oraz – w mniejszym zakresie 
– z Regionalnym Komitetem Sterującym ds. Rozwoju 
Województwa Łódzkiego. Zdaniem J. Sroki, fakt ten 
budzi wątpliwości związane z rzeczywistą autonomią 
komisji, zwłaszcza w stosunku do WRZ, a także istnie-
niem równowagi w obiegu zasobów (np. informacji) na 
forum WKDS.

Oprócz powiązań między podmiotami dialogu odno-
towano też powiązania indywidualne. Tak np. w śląskiej 
WKDS po stronie pracodawców zasiadał z ramienia 
Związku Rzemiosła Polskiego prezes Izby Rzemieślniczej 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, 
który sprawował olbrzymią liczbę funkcji. Był jedno-
cześnie: profesorem Wyższej Szkoły Zarządzania Marke-
tingowego i Języków Obcych w tymże mieście, posłem na 
Sejm, przewodniczącym Zespołu ds. Ubezpieczeń Spo-
łecznych Komisji Trójstronnej oraz właścicielem cukierni 
w Chełmie Śląskim, a także członkiem Regionalnego 
Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu. Taka licz-
ba funkcji budzi u jednych podziw i zazdrość, u innych 
obawy, czy i ile w tym „obciążeniu stanowiskowym” jest 
działań pozornych.

Inny skłaniający do refleksji przykład: w pomorskiej 
WKDS zespołowi ds. gospodarki morskiej i przemy-
słu stoczniowego przewodniczył (w okresie badań) 
ówczesny szef regionu gdańskiego NSZZ „S”. Był on 
jednocześnie członkiem Komisji Krajowej „S” oraz rady 
nadzorczej Grupy Stoczni Gdynia SA z ramienia skarbu 
państwa. Łączenie funkcji w instytucji partycypacyjnej, 
jaką jest WKDS, z udziałem w radzie nadzorczej, ro-
dzi obawy o pojawienie się – jak to określają bada-
cze – asymetrii interesów oraz możliwości wystąpie-
nia „kryzysu tożsamości”. Obawy tego typu rodzą się 
w odniesieniu do wszystkich osób uwikłanych w roz-
maite równoległe powiązania. Nie znaczy to, zdaniem 
badaczy, że ich uczestnictwo w wielu gremiach ma 
być naganne czy niepożądane. Nie jest tak, jeśli nie 
dochodzi do patologii. Jako patologię badacze definiują 
np. sytuację, w której osoba pełniąca szereg funkcji 
w kilku organizacjach i instytucjach w sposób nadmierny 
i skryty promuje interesy własne lub zamkniętej, wąskiej 
grupy. Chodzi tu – podkreśla J. Sroka – o sytuacje, 
w których nie tylko pozycje, ale także rozmaite zyski 
działaczy, elit, podgrupy czy koterii są budowane, roz-
budowywane i przebudowywane bez pożytku lub 
nawet ze stratą dla organizacji. Zastrzega jednak, że 

na Pomorzu we wspomnianym, oraz w innych przy-
padkach, nie zauważono znamion patologii.

Autorzy badań, rekonstruując i rozszyfrowując ukła-
dy i powiązania sieciowe, nie demonizują tego zjawis-
ka, za co im chwała, ale spokojnie je analizują i opisu-
ją. Trzeba się zgodzić z J. Sroką, który uważa, iż nie 
sposób zapobiegać sieci układów koleżeńsko-klienteli-
stycznych. Ich pojawienie się – jak podpowiada zdro-
wy rozsądek – jest w znacznej mierze naturalne. Warto 
natomiast podejmować próby monitorowania regional-
nych sieci. „Nie potrafimy wskazać lepszego narzędzia, 
które mogłoby służyć temu zadaniu niż odpowiednie 
standardy etyczne w tym zakresie. Te zaś trudno kre-
ować”. Realistyczna ocena sytuacji skłania badaczy do 
stwierdzenia: można jedynie próbować przyspieszyć 
ich powstawanie, wspomagając tworzenie regulacji 
środowiskowych, podobnych do tych, które funkcjonu-
ją np. w środowisku profesjonalnych lobbystów. 

Studium przypadku. Niezwykle cennym i najciekaw-
szym elementem badań były tzw. studia przypadków, 
czyli oparta na dokumentach analiza wybranych spraw, 
którymi zajmowały się WKDS-y. Podstawowym celem 
tych analiz – podkreśla M. Błaszczyk – było pokaza-
nie, w jaki sposób dochodzi do wymiany poszczegól-
nych zasobów w komisji (zasobów rozumianych np. 
jako przepływ informacji, wpływy w centrum, dostęp 
do środków finansowych itp.) oraz ustalenie, czy i na 
ile struktura komisji (sieć powiązań) umożliwia, bądź 
utrudnia, wypracowanie efektywnego rozwiązania pro-
blemów, którymi zajmują się WKDS-y.

Studia przypadków to bardzo ciekawa i przejrzysta 
analiza najważniejszych i najgłośniejszych konfliktów 
przemysłowych z lat 2003–2005, którymi zainteresowały 
się badane WKDS-y. Na przykład dolnośląska Komisja 
od marca do maja 2004 r. na kilku posiedzeniach zajmo-
wała się sprawą sławnej swego czasu firmy budowlanej 
– wrocławskiej „Jedynki”. Konflikt powstał w związku 
z niepłaceniem pensji jej pracownikom. Wybuchły 
strajki, następnie miały miejsce zwolnienia (bezpraw-
ne) strajkujących, potem okupacja siedziby spółki oraz 
siłowe rozwiązanie – brutalne usunięcie okupujących 
przez firmę ochroniarską. W końcu nastąpiła interwencja 
wojewody, który chciał doprowadzić do wyrzucenia pre-
zesa, a także interwencja ministrów gospodarki i skar-
bu, wizyta szefa BCC i jego obietnica (bez pokrycia) 
pożyczki dla firmy, wreszcie ogłoszono – upadłość 
firmy. Przykład „Jedynki” opisany przez J. Srokę poka-
zuje, że w trudnych sytuacjach konfliktu przemysłowe-
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go realizacja rozwiązań nie ma szans powodzenia bez 
uczestnictwa podmiotów centralnych.

A oto inny przykład: łódzka WKDS włączyła się 
w spór dotyczący tworzenia holdingu energetyczne-
go BOT (Bełchatów–Opole–Turów), który rozpoczął 
działalność w końcu 2004 r. Załogi były wówczas 
przekonane, że Bełchatów poświęca się – jak mówiono 
– dla ratowania elektrowni w Opolu i Turowie. Badania 
wykazały jednak, że działania podjęte w Komisji były 
jedynie elementem gry, której zasadnicze etapy roz-
grywały się na poziomie centralnym – w Ministerstwie 
Skarbu i Komisji Trójstronnej. Nawiasem mówiąc, 
dziś mamy w BOT kolejne napięcia, tym razem chodzi 
o program dla energetyki i związany z nim system prze-
kazywania akcji dla pracowników.

I jeszcze jeden wymowny przykład: Świętokrzyska 
WKDS w 2003 r. włączyła się w proces prywatyzacji 
huty Ostrowiec, której załoga strajkowała, domagając 
się korzystniejszego pakietu socjalnego. „Bez zaanga-
żowania ministra gospodarki osiągnięcie porozumienia 
między pracownikami i inwestorem prawdopodobnie 
nie byłoby możliwe” – uważa M. Błaszczyk, analizujący 
ten konflikt.

Centrum zaangażowania. Wspomniane tu w telegra-
ficznym skrócie, a barwnie opisane w książce „Sieci 
czy struktury?” trzy spośród ośmiu studiów przypad-
ków wskazują, że żaden poważny konflikt przemy-
słowy nie jest rozstrzygany na poziomie regionalnym. 
W Polsce, która – zdaniem badaczy (M. Błaszczyk, 
J. Sroka) – „realizuje specyficzny kurs administracyjny, 
w dużej mierze wzorowany na francuskim systemie 
prefekturalnym, rozwiązywanie palących problemów 
nie może być realizowane bez aktywnego uczestnictwa 
administracyjnego centrum”. Można by dodać: a to z ko-
lei wzmacnia naciski na uzyskanie – dzięki funkcjono-
waniu w WKDS-ie – możliwości „dojścia” do odpo-
wiednich osób oraz rozmaitych „przełożeń” na ośrodki 
decyzyjne. I koło się zamyka. Taki byłby pierwszy 
wniosek z badań.

Najważniejszy wniosek dotyczy natomiast relacji 
WKDS – władza. Władza centralna nie dostrzega, by 
nie rzec ignoruje WKDS-y. Nie są one traktowane 
przez rozmaite jej organy jako instytucjonalny partner 
w podejmowaniu decyzji. Jednak na poziomie regio-
nalnym czy lokalnym, komisje są włączane do pro-
cesów decyzyjnych administracji jako instytucje legi-
tymizujące władzę publiczną i określone jej przedsię-
wzięcia.

1 „Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym”, red. 
Mateusz Błaszczyk i Jacek Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warsza-
wa 2006. 

 Książka powstała w ramach projektu „Rozwój dialogu społecznego na 
poziomie regionalnym. Struktura powiązań sieciowych oraz możliwości 
zarządzania nimi na przykładzie WKDS”. Projekt był realizowany dzięki 
wsparciu finansowemu Fundacji im. F. Eberta oraz MPiPS. 

Autorzy twierdzą, że w świetle uzyskanych wyników 
badań, jest niełatwo ocenić działalność WKDS. Ich zda-
niem trudność wynika z nie do końca określonego kon-
tekstu funkcjonowania tych instytucji, przede wszystkim 
zaś widocznego braku formuły, wypracowanej idei, 
czy może nawet wizji dialogu społecznego na pozio-
mie regionalnym.

Na forum WKDS debaty nad sprawami ważnymi 
dla regionu bywają zastępowane doraźnymi interwen-
cjami, a Komisja często działa jak straż pożarna. Nie 
jest to sytuacja właściwa, ale – jak sądzę – niewłaści-
we jest także to, jeśli rytm pracy Komisji idzie swoim 
torem, życie regionu zaś swoim. WKDS musi trzymać 
rękę na pulsie. Wydaje się też, że wręcz niezbędna jest 
pewna koordynacja dotycząca nie tyle przebiegu dialogu 
regionalnego, ile przede wszystkim „przełożenia” jego 
efektów na szczebel centralny (w tym do Trójstronnej 
Komisji).

Władza (rządowa) traktuje forum WKDS jako spo-
sób konsultowania swoich działań ze społeczeństwem 
oraz formę legitymizacji swoich poczynań – uważają 
autorzy publikacji. Z kolei pozostałym podmiotom 
(aktorom) forum komisji umożliwia dostęp do ośrod-
ków decyzyjnych (czasem pośrednio: przez wojewo-
dę do rządu) i artykułowania własnych interesów.  
Prowadzony jest więc pewien rodzaj lobbingu obudo-
wanego „ideologią” dialogu społecznego.

Podstawowe pytanie, jakie nasuwa się po lekturze 
publikacji, dotyczy przyszłości: czy jest szansa na to, by
WKDS-y z dyskusyjnej platformy pozostającej w rę-
kach władzy – jak oceniają badacze – przeistoczyły się 
w prawdziwie i trwale partycypacyjną instytucję, kreują-
cą istotną część działań władczych w regionie.

Nie postawiono kropki nad „i”, ale materiał do prze-
myśleń jest bogaty i naprawdę bardzo ciekawy.
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Irlandzka ścieżka  
sukcesu i dialogu 

Rory O’Donnell
Pakty społeczne w Irlandii nie 
ograniczają się tylko do gospo-
darki, bo to nie wystarczyłoby. 
Trzeba mieć bowiem aktywną 
politykę po stronie podaży pro-
gramów społecznych. Ale cią-
gle jest wiele obszarów, gdzie 
brakuje wspólnego rozumienia, 
np. opieka nad dziećmi, która po-
zostaje w zawieszeniu i nikt nie 
może zdecydować się na kon-
kretne działania, a także sprawa 
szkoleń pozostaje nierozwiązana.

Granice liberalizacji prawa pracy

Jerzy Wratny
Granice liberalizacji prawa pracy powinny być sprecyzowane 
w rezultacie dialogu obu stron. W dialogu tym należy uwzględ-
niać rodzimą tradycję prawa pracy i względy słuszności, a nie 
tylko racje ekonomiczne. Należy wyważać między interesami 
pracy, kapitału oraz dobrem wspólnym. Jest to szczególnie 
ważne w obecnej dobie, kiedy prawo pracy wkroczyło w etap 
tak zwanej liberalizacji. 

Europejski świat pracy

Jan Czarzasty 
W Unii Europejskiej mamy do 
czynienia z różnorodnością roz-
wiązań w zakresie stosunków-
pracy. Istnieją jednak wspólne 
cele rozwojowe łączące kraje 
członkowskie Wspólnoty, a te
wymagają rozwoju dialogu spo-
łecznego. Dla Komisji Europej-
skiej istotne są układy zbiorowe 
i pracownicza partycypacja. 
Umożliwiają one bowiem two-
rzenie prorozwojowego środo-
wiska, w którym możliwy bę-
dzie wzrost konkurencyjności 
UE i dalsze płynne przecho-
dzenie do gospodarki opartej 
na wiedzy.

Dialog społeczny 
wokół polityki rodzinnej

Magdalena Kocik

W 2003 r. wskaźnik dzietności osiągnął w naszym kraju war-
tość 1,22 i był najniższy od ponad 50 lat. Oznacza on, że spada 
liczba Polaków, ponieważ nie następuje odtwarzanie poko-
leń. Co więcej, nasz wskaźnik należy do najniższych w Unii 
Europejskiej. Wszystko to wskazuje na potrzebę wykreowania 
nowego modelu polityki rodzinnej. Bardzo wiele zależy od kon-
sensusu między partnerami społecznymi w tym zakresie.
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Jan Czarzasty, pracownik Katedry Socjologii Ekonomicznej 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Irena Dryll, publicystka „Nowego Życia Gospodarczego”, spe-
cjalizuje się w problematyce dialogu społecznego.

Tadeusz Grzegorz Grosse, doktor socjologii, ekspert w Instytu-
cie Spraw Publicznych, ostatnio wydał książkę pt. „Polityka re-
gionalna w Unii Europejskiej”.

Magdalena Kocik, specjalizuje się w problematyce polityki ro-
dzinnej, pracuje w projekcie unijnym „Tu jest praca”.

Anna Kwiatkiewicz, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w War-
szawie, ostatnio wydała ksiązkę pt. „Ustawiczne kształcenie za-
wodowe w krajach Unii Europejskiej”.

Mieczysław Socha, profesor na Wydziale Nauk Ekonomicz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji o ryn-
ku pracy.

Urszula Sztanderska, profesor na Wydziale Nauk Ekono-
micznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnio wykony-
wała badania lokalnych rynków pracy. Opublikowała raporty 
na ten temat na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

Jerzy Wratny, profesor w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, 
autor wielu publikacji, m.in. z dziedziny prawa pracy.

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Limanowskiego 23, 
02-943 Warszawa

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.
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