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Europejski dialog społeczny ma swoje mocne 
oparcie w prawie pierwotnym UE. Z zapisów 
traktatu lizbo skiego wynika wprost, e swo-
je propozycje unijnych działa  w obszarze 

szeroko poj tej polityki społecznej Komisja 
Europejska musi najpierw skonsultowa  z re-
prezentatywnymi organizacjami partnerów 
społecznych. Je eli Ci zdecyduj  si  samo-
dzielnie wypracowa  wspólne rozwi zanie, 
nie ma siły: Komisja musi czeka  na zako cze-
nie ich negocjacji, a wi c co najmniej 9 mie-
si cy. Efekty wdra ane s  pó niej na poziomie 
pa stw członkowskich poprzez stosown  
dyrektyw  lub samodzielnie przez partnerów 
społecznych. Nie jest adn  niespodziank , 
e zwi zki zawodowe wolałyby to pierwsze 
rozwi zanie, które anga uje do dalszych dzia-

ła  krajowego legislatora (dyrektyw  trzeba 
jako  przenie  do prawa krajowego), nato-
miast pracodawcy ‒ to drugie bardziej dla 
nich elastyczne i mi kkie. 

S  jednak takie sytuacje, w których tak e po 
stronie pracodawców pojawia si  t sknota za 
cisłymi regulacjami. Widoczne jest to szcze-
gólnie w dialogu sektorowym, gdzie partnerzy 
społeczni wspólnie analizuj  pojawiaj ce si  
wyzwania i szukaj  sposobów jak im sprosta . 
W bran y fryzjerskiej postanowiono w 2012 r. 
wypracowa  wspólne ramy dotycz ce zasad 
bezpiecze stwa i higieny pracy. Wynegocjo-
wane porozumienie przedstawiono Komisji 
z uprzejm  pro b  o przekształcenie go w dy-
rektyw . Zapadło wielomiesi czne milczenie, 
a  wreszcie Komisja oznajmiła, e musi spraw-
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dzi  czy proponowana regulacja przyniesie ko-
rzy ci unijnym obywatelom, a wi c podda  j  
procedurze REFIT. W mi dzyczasie zmienił si  
skład Komisji a sprawdzanie wci  trwa. 

Z kolei w lutym 2016 r. partnerzy społeczni 
w administracji centralnej, a wi c (uwaga!) 
przedstawiciele „pracodawców rz dowych” 
wspólnie z europejsk  central  bran ow  
EPSU podpisali porozumienie maj ce zapew-
ni  prawie 10 mln pracownikom tej specyfi cz-
nej bran y prawo do informacji i konsultacji, 
a wiec de facto zlikwidowa  ich dyskryminacj  
wzgl dem innych grup zawodowych. Komisja 
Europejska została poproszona o przekształ-
cenie tego tekstu w dyrektyw . I znów zapa-
dło milczenie, pro ba jest pono  analizowana. 
Poniewa  oba wymienione teksty stanowiły 

samodzielne inicjatywy partnerów społecz-
nych mo na odnie  nieodparte wra enie, 
e w odniesieniu do kwestii społecznych Ko-
misja Europejska lubi dyrektywy, ale tylko takie, 
które same wymy la. 

Tak à propos, to ostatnie porozumienie zosta-
ło wynegocjowane w ramach europejskiego 
komitetu dialogu społecznego dla admini-
stracji centralnej ustanowionego przez part-
nerów społecznych w 2010 r. Jako  to dziwne, 
e w pracach tego ciała nie bior  udziału 
przedstawiciele polskiego „pracodawcy rz do-
wego”, a wi c Kancelarii Premiera czy Urz du 
Słu by Cywilnej. A tyle si  pisze o przywi zaniu 
naszego rz du do idei dialogu społecznego
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