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CSR = dialog = rozwój

Zapraszamy Państwa do lektury naszej nowej publika-
cji zatytułowanej „CSR = dialog = rozwój” powstałej  
w ramach realizacji projektu „Być albo nie być społecz-
nie odpowiedzialnym w biznesie” współfinansowanego 

przez fundusz norweski. 

Dialog społeczny jest fundamentem zrównoważonego rozwo-
ju, niestety, w naszym kraju przeżywa on kryzys. Aktualne przepisy 
prawa oraz funkcjonujące instytucje zawiodły, a lekceważący stosu-
nek władz dodatkowo pogarsza tę sytuację. 

Musimy stworzyć nową formułę dialogu społecznego, gdzie 
podstawą jest dialog pomiędzy związkami zawodowymi a praco-
dawcami,  jego strony są sobie równe i w instytucjach dialogu mają 
takie same prawa. 

Chcemy Państwu pokazać, że efektywny dialog społeczny się 
wszystkim opłaca, jest jednak do tego potrzebna wiedza i świado-
mość. Niech ta publikacja będzie sygnałem, że my, jako związek 
zawodowy, chcemy uczestniczyć w partnerskim dialogu, poprzez 
który wypracujemy najlepsze rozwiązania dla pracowników, praco-
dawców i naszego otoczenia.

Krzysztof Dośla
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego

NSZZ „Solidarność”

Wstęp
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Wstęp

Pragniemy oddać w Państwa ręce kolejną publikację, któ-
ra powstała dzięki realizowanemu przez Region Gdański 
NSZZ „Solidarność” projektowi dofinansowanemu przez 
norweski mechanizm finansowy na lata 2009 – 2014,  

w ramach Programu Godna Praca i Dialog Trójstronny.  Niniejsza 
publikacja jest poświęcona tematyce społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz, niezbędnemu do prawidłowego funkcjonowania pań-
stwa, dialogowi społecznemu. 

Naszym celem jako związku zawodowego, nie tylko w realizo-
wanych przez nas projektach, jest działanie na rzecz ochrony god-
ności, praw i interesów pracowniczych, a także walka z bezrobo-
ciem, zachęcanie do udziału w kształceniu ustawicznym, podejmo-
wanie działań w duchu dialogu społecznego, które mają dążyć do 
kompromisu uwzględniającego interes pracowników i pracodaw-
ców. Wszystkie te tematy znajdują swoje odzwierciedlenie w idei 
społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest efektywną strate-
gią zarządzania, nierozerwalnie związaną z dialogiem społecznym. 
Dialog na poziomie lokalnym przekłada się na wzrost konkurencyj-
ności firmy i tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju ekono-
micznego i społecznego. Zapraszam do lektury. 

Jagna Łobodzińska 
Kierownik Działu Programów Europejskich  

Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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Rozdział I  
Dialog społeczny w Polsce i Europie 

Dialog powinien być fundamentem nie tylko społeczeństwa 
obywatelskiego, ale także współczesnej gospodarki rynkowej i de-
mokratycznego państwa, które stawia na zrównoważony rozwój. 
Nie bez przyczyny każda dyktatura czy władza autorytarna elimi-
nuje zarówno opozycję, jak i niezależne organizacje pracobiorców  
z autentycznej debaty publicznej, a dialog sprowadza często do 
swoistej gry pozorów.  Nowoczesna demokracja nie oznacza jed-
nak, że wybrana nawet w najbardziej demokratycznych wyborach 
władza ma przyzwolenie na każde działanie aż do następnych wy-
borów. Podobnie nowoczesna gospodarka nie może być oparta  
o reguły obowiązujące w XIX wieku, zakładające bezwzględny pry-
mat kapitału nad pracą i przedsiębiorcy/właściciela nad pracow-
nikiem. Oczywiście, kartka wyborcza wrzucona do urny w sposób 
wolny i tajny pozostaje najważniejszym aktem demokratycznym, 
z którego powinniśmy korzystać. Niemniej na demokrację składają 
się także nieskrępowane działania politycznej opozycji, wolne me-
dia, niezależny wymiar sprawiedliwości oraz dialog prowadzony  
z różnymi grupami zorganizowanego obywatelskiego społeczeń-
stwa. Jednym z najważniejszym rodzajów dialogu jest właśnie 
dialog społeczny, w którym biorą udział reprezentatywni przed-
stawiciele pracowników (związki zawodowe), pracodawców (or-
ganizacje pracodawców) i często także rządu. W tym ostatnim 
przypadku mamy do czynienia z tzw. dialogiem trójstronnym,  
w przeciwieństwie do dialogu autonomicznego (dwustronnego), 
odbywającego się wyłącznie między pracodawcami i reprezentacją 
pracowników. Oczywiście w tak rozumianym dialogu społecznym 
mogą brać udział także przedstawiciele innych instytucji, na przy-
kład samorządów czy organizacji pozarządowych, ale z głosem do-
radczym czy opiniującym, a nie decyzyjnym. 

Dialog albo konfrontacja

Alternatywą dla dialogu jest konfrontacja. Zrozumieli to między 
innymi Niemcy, którzy dialog uczynili jednym z fundamentów zrów-
noważonego rozwoju – w tamtejszych zakładach rady pracownicze 
mają prawo nie tylko opiniować, ale także zablokować decyzje za-
rządu dotyczące strategii rozwoju firmy – wówczas sprawą zajmuje 
się sąd arbitrażowy, co jest kosztowne i czasochłonne dla wszyst-
kich, w związku z tym też wszyscy starają się tego unikać. W skład 
rad pracowniczych wybierani są w zdecydowanej większości przed-

Jednym z najważniej-
szym rodzajów dialogu 
jest właśnie dialog spo-
łeczny, w którym biorą 
udział reprezentatywni 
przedstawiciele pra-
cowników (związki 
zawodowe), pracodaw-
ców (organizacje praco-
dawców) i często także 
rządu. 
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stawiciele związków zawodowych, którzy są na etatach opłacanych 
przez pracodawcę. Zrozumieli to także Norwegowie, gdzie między 
innymi wybrani przedstawiciele pracowników powinni stanowić 30 
procent składu osobowego zarządów firm (!) zatrudniających po-
nad 200 osób (w mniejszych przedsiębiorstwach jest to jeden przed-
stawiciel wybrany na życzenie reprezentacji pracowników). W obu 
przypadkach zadecydowała chęć włączenia reprezentacji pracow-
ników w proces podejmowania decyzji, a co za tym idzie – włącze-
nia ich we współodpowiedzialność za firmę. Ramy do skutecznego  
i rzeczywistego dialogu stworzył jednak ustawodawca, a wypełni-
li je silni i reprezentatywni partnerzy społeczni. Niestety, w Polsce 
większość pracodawców opowiada się za hierarchicznym ustawie-
niem poziomu zależności pracodawca – pracownik. Trudną sytuację 
potęguje także lekceważący stosunek do dialogu instytucji pań-
stwa, mimo że samą zasadę podniesiono do rangi konstytucyjnej. 

Dialog a konstytucja

W art. 20 ustawy zasadniczej czytamy, że podstawę ustro-
ju Rzeczypospolitej stanowi „społeczna gospodarka rynkowa 
oparta na wolności działalności gospodarczej, własności pry-
watnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów spo-
łecznych”. Do idei dialogu odwołuje się też wprost Preambuła do 
Konstytucji RP, w której czytamy: „Ustanawiamy Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa 
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu 
władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umac-
niającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Także inne zapisy 
konstytucji podkreślają, że dialog społeczny powinien być funda-
mentem stosunków przemysłowych – art. 2 mówi o demokratycz-
nym państwie urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości spo-
łecznej, a art. 24 o „pracy znajdującej się pod ochroną Rzeczypo-
spolitej Polskiej”.

Dialog – definicje

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), „dialog 
społeczny to wszystkie formy negocjacji, konsultacji i wymiany 
informacji między reprezentantami rządu, pracodawców i pra-
cobiorców, dotyczące zagadnień z obszaru polityk gospodarczej  
i społecznej”.  Dialog powinien prowadzić do jakiejś formy poro-
zumienia między partnerami społecznymi – na szczeblu zakła-
dowym i branżowym są to najczęściej zakładowe i ponadzakła-
dowe układy zbiorowe pracy, natomiast na szczeblu narodowym 

W art. 20 ustawy za-
sadniczej czytamy, że 
podstawę ustroju Rze-
czypospolitej stanowi 
„społeczna gospodarka 
rynkowa oparta na wol-
ności działalności go-
spodarczej, własności 
prywatnej oraz solidar-
ności, dialogu  
i współpracy partnerów 
społecznych”. 
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– mogą to być umowy społeczne czy też porozumienia z udziałem 
władzy publicznej. 

W Polsce taką umową społeczną był „Pakt o przedsiębior-
stwie państwowym w trakcie przekształcania”, zawarty na 
początku 1993 roku, w którym między innymi gwarantowano 
udział pracowników w decyzjach dotyczących przekształceń 
własnościowych, akcje pracownicze prywatyzowanych przed-
siębiorstw, stworzenie zakładowych funduszów socjalnych czy 
wreszcie wzrost płac w sferze budżetowej o połowę stopy wzro-
stu Produktu Krajowego Brutto. 

Według Komisji Europejskiej, dialog społeczny to proces sta-
łej interakcji między partnerami społecznymi w celu osiągnięcia 
porozumień dotyczących działań w sferach gospodarczej i spo-
łecznej, zarówno na szczeblu makro, jak i na szczeblu mikro.

Formy dialogu społecznego

Dialog społeczny może przybierać następujące formy (za: www.
dialog.gov.pl):

• Negocjacje – uczestniczą w nich zazwyczaj partnerzy spo-
łeczni, ale na szczeblu krajowym bierze w nich udział rów-
nież trzecia – rządowa – strona. Celem negocjacji jest zwy-
kle osiągnięcie kompromisu, który będzie gwarancją po-
koju społecznego. Rokowania mogą także dotyczyć spraw 
merytorycznych i wzajemnych relacji między stronami. Ich 
wynikiem powinna być umowa wiążąca wszystkie strony 
negocjacji.

• Konsultacje – angażują tych samych uczestników co nego-
cjacje, ale nie muszą prowadzić do zawarcia porozumienia, 
chociaż strony zazwyczaj honorują ich wynik.

• Opiniowanie – przedstawiciele administracji państwowej 
występują z inicjatywą, aby poznać opinie związków zawo-
dowych i organizacji pracodawców na temat polityki rządu. 
Stanowiska partnerów społecznych nie są bezwzględnie 
wiążące dla rządu. Zasady opiniowania są jednak najczę-
ściej uregulowane przepisami prawa, które również okre-
ślają, w jakich sprawach rząd jest zobowiązany do zasię-
gnięcia opinii.

• Informowanie – przedstawiciele administracji państwowej 
przekazują partnerom społecznym informacje, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych stron. Przed-
stawienie informacji nie wiąże się z obowiązkiem wysłucha-
nia stanowiska strony, ale często stosowaną praktyką jest 
możliwość zadawania dodatkowych pytań oraz przepro-
wadzenie krótkiej dyskusji. Na poziomie zakładowym pra-
wo do informowania posiadają działające u pracodawców 

Dialog powinien pro-
wadzić do jakiejś formy 
porozumienia między 
partnerami społeczny-
mi – na szczeblu zakła-
dowym i branżowym są 
to najczęściej zakłado-
we i ponadzakładowe 
układy zbiorowe pracy, 
natomiast na szczeblu 
narodowym – mogą to 
być umowy społeczne 
czy też porozumienia 
z udziałem władzy pu-
blicznej. 
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związki zawodowe, rady pracowników oraz inne przedsta-
wicielstwa pracownicze.

Takie formy dialogu społecznego dają gwarancję, że będzie on 
rzetelny i uczciwy. Dlaczego? Zacznijmy od punktu ostatniego – 
informowanie. Aby móc rzeczywiście rozmawiać o jakiejś formie 
kompromisu między stronami czy nawet przyjąć ze zrozumieniem 
propozycję jednej ze stron uczestniczącej w dialogu, trzeba mieć 
odpowiedni zasób informacji. Dlatego właśnie wszelkie porozumie-
nia zaczynają się z reguły od zaakceptowania sytuacji stanowiącej 
punkt wyjścia. To zresztą najczęściej stanowi też punkt sporny. 
Klasycznym przykładem był spór o wydłużenie wieku emerytalne-
go – obie strony zgadzały się z twierdzeniem, że społeczeństwo się 
starzeje (mniej dzieci, emigracja młodych, wydłużenie życia), ale 
rząd twierdził, że lekarstwem będzie wydłużenie obowiązku pracy, 
a strona społeczna, że jesteśmy na to nieprzygotowani, co w konse-
kwencji zwiększy bezrobocie, liczbę zwolnień lekarskich, rent etc. 
Pomijając inne kwestie, jak choćby takie, że prawo nie powinno 
działać wstecz – osoby rozpoczynające pracę miały przekonanie, że 
pracują w przypadku kobiet do 60, a w przypadku mężczyzn – do 
65 roku życia. Niewątpliwie kompromisem w takiej sytuacji byłoby 
wydłużenie wieku, ale pozostawienie decyzji w rękach samych za-
interesowanych, którzy decydowaliby w tym zakresie, biorąc pod 
uwagę stan zdrowia, rodzaj wykonywanej pracy, sytuację rodzin-
ną. Właściwa informacja jest konieczna na każdym szczeblu pro-
wadzenia dialogu – od szczebla centralnego do zakładu pracy. Na 
tym najniższym poziomie, niestety, nie jest najlepiej – ostatnio pro-
wadzone badania pokazały, że blisko 70 procent pracodawców nie 
uważa za konieczne dzielenie się informacjami o sytuacji w firmie  
z reprezentacją pracowników, a co za tym idzie – nie widzi potrze-
by wciągania ich w procesy decyzyjne. Według badań prof. Juliusza 
Gardawskiego, sytuacja jest jeszcze gorsza – tylko co szósty praco-
dawca wyraża wolę włączenia pracowników w jakiekolwiek procesy 
decyzyjne. Większość jest także niechętna reprezentacji pracowni-
czej, a nie brakowało i takich odpowiedzi, że „najlepszym związkiem 
zawodowym jest prezes firmy, a drzwi do jego gabinetu są zawsze 
otwarte i każdy może przyjść ze swoją sprawą”. Takie przekonanie 
– a więc jednoznaczne odrzucenie partycypacji pracowniczej, jest 
zaprzeczeniem dialogu, rodzi postawy radykalne i w konsekwen-
cji prowadzi do konfrontacji. Nawet w sytuacji kryzysowej łatwiej 
uzyskamy poparcie pracowników dla polityki zaciskania pasa, jeżeli 
czarno na białym pokażemy, że zaciskamy go wszyscy, bo tylko w 
ten sposób przetrwa firma i zostaną zachowane miejsca pracy. 

Podobną rolę spełnia opiniowanie jako forma dialogu. Zno-
wu warunkiem niezbędnym do poważnego traktowania opinio-
wania jest uwzględnianie – jeśli to możliwe – opinii wyrażanych 
przez partnerów społecznych lub przynajmniej uzasadnienie bra-
ku uwzględnienia. Niestety, w większości przypadków dziś to jest 

Według badań prof. 
Juliusza Gardawskiego, 
tylko co szósty praco-
dawca wyraża wolę 
włączenia pracowników 
w jakiekolwiek pro-
cesy decyzyjne. Takie 
przekonanie – a więc 
jednoznaczne odrzu-
cenie partycypacji pra-
cowniczej, jest zaprze-
czeniem dialogu, rodzi 
postawy radykalne  
i w konsekwencji pro-
wadzi do konfrontacji. 
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bardziej swoista gra pozorów – rząd – zgodnie z ustawą – wysyła 
prośbę o opinię do związkowej centrali, związek opiniuje, opinia 
trafia do niszczarki lub segregatora i koniec. Wszystko odbyło się 
lege artis, czyli zgodnie z zasadami. Podobną rolę do opiniowania 
spełniają też konsultacje – nie są bowiem one zobowiązujące. Tak 
naprawdę sens i powodzenie tych form dialogu społecznego musi 
wynikać z rzeczywistej woli stron, ich przekonania, że to jest właści-
wa droga uzyskania pokoju społecznego, motywowania pracowni-
ków, budowy wzajemnego zaufania.

W tym kontekście na pewno najważniejszą formą dialogu spo-
łecznego są negocjacje. To do nich tak naprawdę powinny prowa-
dzić poprzednie formy dialogu – a więc przede wszystkim właściwa 
informacja. Istotą negocjacji jest wola osiągnięcia kompromisu – 
każda ze stron podejmujących negocjacje musi to uwzględnić.

TRóJKąT DIalOGu SPOłEcZNEGO WEDłuG  
MIęDZyNaRODOWEJ ORGaNIZacJI PRacy (MOP)

Negocjacje

Konsultacje

Wymiana informacji

In
te

ns
yw

no
ść
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ia

lo
gu

Niska

Wysoka

Paradoksalnie elementem dialogu społecznego są też spory 
zbiorowe – ujęte w ramy prawne właśnie po to, by stanowiły tak-
że możliwość dochodzenia do konsensusu. Metody rozwiązywania 
sporów zbiorowych obejmują etap rokowań, do których zobowią-
zany jest pracodawca, mediacji podejmowanych przez zewnętrz-
nych mediatorów, arbitrażu, o który może wystąpić podmiot 
prowadzący spór w imieniu pracowników do sądu okręgowego,  
a w ostateczności – strajku. Co zadziwiające, w naszym kraju,  
w którym to ogólnopolskie strajki doprowadziły do odzyskania 
suwerenności i niepodległości, do zmiany ustrojowej, dziś nie ma 
praktycznie możliwości podjęcia strajku ogólnopolskiego – po-
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nadzakładowego i ponadbranżowego. W latach 90 XX wieku taką 
szansę dawało specjalne porozumienie o możliwości wszczęcia 
sporu zbiorowego z administracją państwową z 1992 roku. Osta-
tecznie porozumienie to zostało wypowiedziane przez obecny 
rząd, powołujący się na ustawę o Komisji Trójstronnej.

 Dialog instytucjonalny

Dialog społeczny instytucjonalny odbywa się w Polsce według 
ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Komisji Trójstronnej ds. Społecz-
no-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. 
Jak sama nazwa wskazuje, ma to być dialog trójstronny z udziałem 
reprezentatywnych organizacji. W ustawie przyjęto, że reprezen-
tatywny związek zawodowy (a także federacja lub konfederacja 
związków zawodowych) musi zrzeszać co najmniej 300 tysięcy pra-
cowników, a reprezentatywna organizacja pracodawców – zakłady 
pracy zatrudniające co najmniej 300 tysięcy pracowników. Dodat-
kowo w obu przypadkach musi uczestniczyć odpowiedni procent 
pracowników (zakładów) z różnych sfer gospodarki. 

Obecnie członkami Komisji Trójstronnej są: przedstawiciele rzą-
du, imiennie wskazani przez premiera, przedstawiciele reprezenta-
tywnych organizacji związkowych oraz przedstawiciele reprezen-
tatywnych organizacji pracodawców. Stronę związkową reprezen-
tują: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych,  
a stronę pracodawców: Polska Konfederacja Pracodawców Pry-
watnych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Związek Rzemiosła 
Polskiego oraz Business Centre Club.

W obradach komisji mogą brać udział z głosem doradczym także:
• przedstawiciele samorządu terytorialnego
• przedstawiciele NBP i GUS
• zaproszeni przez członków KT przedstawiciele administra-

cji rządowej i samorządowej oraz niereprezentatywnych 
organizacji pracodawców i związkowych

• zaproszeni przez członków KT przedstawiciele organizacji 
zawodowych i społecznych.

Komisja Trójstronna ma jednak bardzo ograniczone kompeten-
cje, a enigmatyczny zapis, że „ma prawo zabierać głos w każdej spra-
wie o dużym znaczeniu gospodarczym i społecznym, gdy uzna, że jej 
rozwiązanie jest istotne dla zachowania pokoju społecznego” nicze-
go w tym zakresie nie zmienia. W ostatnich latach komisja służyła 
przede wszystkim jako forum poinformowania partnerów o swoich 
stanowiskach. Szczególnie krytycznie partnerzy społeczni repre-
zentujący pracowników ocenili sposób działania komisji w ostat-
nich miesiącach, kiedy służyła przede wszystkim do przedstawienia 
„woli” rządzących często już zaprezentowanej na konferencjach 
prasowych czy w debatach politycznych.

Szczególnie krytycz-
nie partnerzy spo-
łeczni reprezentujący 
pracowników ocenili 
sposób działania ko-
misji w ostatnich mie-
siącach, kiedy służyła 
przede wszystkim do 
przedstawienia „woli” 
rządzących często już 
zaprezentowanej na 
konferencjach praso-
wych czy w debatach 
politycznych.
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Kryzys dialogu

Kluczowa zdaje się być jednak nierównoprawność podmiotów 
wchodzących w skład Komisji Trójstronnej – jej przewodniczącym 
jest przedstawiciel rządu, jako struktura organizacyjna sytuuje się 
w strukturze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wreszcie –  
w przypadku braku konsensusu – decyzje ostateczne podejmuje 
rząd albo na mocy postanowień odpowiedniej ustawy (na przykład 
w przypadku braku porozumienia dotyczącego płacy minimalnej), 
albo po prostu na mocy swoich uprawnień. To powoduje, że naj-
częściej partnerzy społeczni starają się wpływać bezpośrednio na 
rząd, w gruncie rzeczy rezygnując z wypracowania w drodze dia-
logu odpowiedniego porozumienia. Z jednej strony przykładem 
może tu być porozumienie NSZZ „Solidarność” z rządem Jarosława 
Kaczyńskiego na temat skokowego podniesienia płacy minimalnej 
w sierpniu 2007 roku, z drugiej zaś cały szereg rozwiązań nieko-
rzystnych dla pracowników wprowadzonych pod rządami Donalda 
Tuska. Jedno jest pewne – Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Go-
spodarczych funkcjonująca na mocy ustawy z lipca 2001 roku nie 
spełniła oczekiwań, stała się najwyżej forum wymiany informacji 
i stanowisk, a to stanowczo za mało. Taka sytuacja spowodowała 
zawieszenie udziału w pracach komisji w czerwcu 2013 roku strony 
związkowej. Skutkiem tego do dziś (grudzień 2014 roku) Komisja 
Trójstronna oraz wojewódzkie komisje dialogu społecznego nie 
funkcjonują. W moim przekonaniu, kryzys dialogu, z jakim obec-
nie mamy do czynienia, nie wynika jednak wyłącznie z narzuconej 
ustawą struktury instytucji dialogu i ich kompetencji. Sięga znacz-
nie głębiej – do tego, co można nazwać kulturą dialogu czy wręcz 
modelem demokracji, o czym pisałem we wstępie. 

 Oprócz Komisji Trójstronnej na szczeblu centralnym umocowa-
ne są tzw. trójstronne zespoły branżowe, działające poza Trójstron-
ną Komisją ds. Społeczno-Gospodarczych, zajmujące się problema-
mi branż w związku z restrukturyzacją, postępującą prywatyzacją  
i reorganizacją wybranych sektorów. Chociaż procesy restruktu-
ryzacji branż leżą w gestii ministrów odpowiedzialnych za dany 
sektor, zespoły zostały umocowane przy resorcie pracy – odpowie-
dzialnym za dialog społeczny oraz za sprawy bezpieczeństwa so-
cjalnego zatrudnionych oraz zwalnianych pracowników.

Trójstronne Zespoły Branżowe:
• Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej
• Zespół Trójstronny ds. Społecznych Warunków Restruktu-

ryzacji Hutnictwa
• Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górni-

ków
• Zespół Trójstronny ds. Społeczno-Gospodarczych Restruk-

turyzacji Górnictwa i Przetwórstwa Siarki

Kryzys dialogu, z jakim 
obecnie mamy do czy-
nienia, nie wynika jed-
nak wyłącznie z narzu-
conej ustawą struktury 
instytucji dialogu  
i ich kompetencji. Sięga 
znacznie głębiej – do 
tego, co można nazwać 
kulturą dialogu czy 
wręcz modelem demo-
kracji.
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• Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego
• Zespół Trójstronny ds. Społeczno-Gospodarczych Warun-

ków Restrukturyzacji Zakładów Przemysłowego Potencjału 
Obronnego

• Zespół Trójstronny ds. Branży Chemicznej
• Podzespół ds. Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trój-

stronnego ds. Branży Chemicznej
• Zespół Trójstronny ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
• Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa (przy MTiB)
• Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia (przy MZ)
• Trójstronny Zespół ds. Branży Węgla Brunatnego
• Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego

układy zbiorowe pracy kwintesencją dialogu

Ważnym – w wielu krajach najważniejszym – elementem dialo-
gu społecznego są ponadzakładowe układy zbiorowe pracy zawie-
rane przez odpowiednią reprezentatywną organizację pracodaw-
ców i związki zawodowe. 

Układy zbiorowe pracy stanowią szczególny rodzaj porozu-
mień zawieranych pomiędzy pracodawcami a związkami zawo-
dowymi reprezentującymi pracowników. Układy określają przede 
wszystkim warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracowników oraz innych osób 
objętych układem, ale również wskazują na obowiązki stron, syste-
matyzują relacje ze związkami zawodowymi, ustalają ramy dialo-
gu na szczeblu zakładowym. Często w układach zbiorowych pracy 
zawiera się regulacje korzystniejsze od regulacji ustawowych – na 
przykład poprzez wprowadzenie tzw. nagród jubileuszowych pre-
miujących zatrudnienie u danego pracodawcy, wyższy od kodek-
sowego zasiłek chorobowy czy też wprowadzenie Pracowniczego 
Programu Emerytalnego. W tym zakresie układ zbiorowy służy 
oczywiście pracownikom, ale także wiąże pracownika z danym 
zakładem, wzmacnia jego bezpieczeństwo, służąc tym samym 
poprawie wydajności pracy. Układ zbiorowy pracy stanowi źródło 
prawa pracy i jest rejestrowany przez właściwą dla firmy Okręgową 
Inspekcję Pracy, choć może być wypowiedziany przez każdą ze 
stron. Warto podkreślić, że zakładowy układ zbiorowy pracy może 
być zawarty wyłącznie w tych przedsiębiorstwach, w których działa 
związek zawodowy. 

Pracodawcy i związkowcy (jako strony, a nie poszczególne or-
ganizacje) mogą zawierać także ponadzakładowe układy zbiorowe 
pracy oraz porozumienia określające ich wzajemne zobowiązania. 
Układy zbiorowe pracy – w rozumieniu przepisów art. 9 kodeksu 
pracy – są prawem pracy. Ponadzakładowe układy zbiorowe mogą 

Pracodawcy i związ-
kowcy (jako strony,  
a nie poszczególne or-
ganizacje) mogą zawie-
rać także ponadzakła-
dowe układy zbiorowe 
pracy oraz porozumie-
nia określające ich wza-
jemne zobowiązania. 
układy zbiorowe pracy 
– w rozumieniu przepi-
sów art. 9 kodeksu pra-
cy – są prawem pracy. 
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zawierać reprezentatywne organizacje związkowe. Stwierdza to 
Sąd Okręgowy w Warszawie, uwzględniając kryteria:

• zrzeszania przez ponadzakładową organizację związkową 
co najmniej 10 procent ogółu pracowników objętych zakre-
sem działania statutu tej organizacji, nie mniej jednak niż 
10 tysięcy pracowników, lub

• zrzeszania przez ponadzakładową organizację związkową 
największej liczby pracowników, dla których ma być zawar-
ty określony układ ponadzakładowy.

Nie dotyczy to ponadzakładowych organizacji związkowych, 
które są reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Ko-
misji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Niestety, w Polsce prawa do zawierania układów zbiorowych 
ponadzakładowych nie mają w wystarczającym stopniu organiza-
cje pracodawców. Dlatego między innymi według danych na kwie-
cień 2014 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Polsce 
zarejestrowało 174 takie układy, z czego zdecydowana większość 
dotyczy pracowników sfery budżetowej, gdzie pracodawcą jest 
przede wszystkim samorząd. Ale w przypadku 74 z nich dokonano 
wpisu do rejestru informacji o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu 
układu. Tak więc rzeczywista liczba tych, które obowiązują, z roku 
na rok jest coraz mniejsza. Warto też zauważyć, że tylko kilkanaście 
ponadzakładowych układów zbiorowych pracy zawarto w sektorze 
produkcyjnym, między innymi w przemyśle energetycznym, zakła-
dach górniczych węgla brunatnego, przedsiębiorstwach przemysłu 
obronnego i lotniczego, TP SA oraz zatrudnionych u pracodawców 
zrzeszonych w Sekcji Rozwoju Budownictwa Izby Pracodawców 
Polskich.

 To podstawowa słabość tego elementu dialogu, który w wielu 
krajach stanowi podstawę budowania relacji społecznych. W nie-
których krajach kultura i zrozumienie dialogu są tak duże, że zastę-
puje on część ustawodawstwa dotyczącego prawa pracy. 

Nieco lepiej jest z zawieraniem zakładowych układów zbio-
rowych pracy. Na szczeblu zakładowym, by uzyskać reprezen-
tatywność, trzeba zrzeszać co najmniej 7 procent zatrudnionych  
(w przypadku organizacji związkowych należących do reprezenta-
tywnej centrali związkowej) lub 10 procent pracowników w przy-
padku braku takiej przynależności. Ustawodawca uznał, że w przy-
padku braku takiej organizacji załogę reprezentuje związek skupia-
jący procentowo największą liczbę zatrudnionych.
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Oprac. własne na podstawie www.worker-participation.eu

PRacOWNIcy OBJęcI uKłaDaMI ZBIOROWyMI PRacy (w proc.)

0

20

40

60

80

100
Fr

an
cj

a

Be
lg

ia

A
us

tr
ia

Po
rt

ug
al

ia

Fi
nl

an
di

a

Sł
ow

en
ia

Sz
w

ec
ja

H
ol

an
di

a

D
an

ia

W
ło

ch
y

N
or

w
eg

ia

H
is

zp
an

ia

Es
to

ni
a

W
ęg

ry

Bu
łg

ar
ia

W
lk

. B
ry

ta
ni

a

P
O

lS
K

a

Li
tw

a

98
96

8081

88909192
95

15

25
29303333

7070

80

W Europie – szczególnie w krajach tzw. starej Unii – układy 
zbiorowe pracy zawiera się na czterech poziomach – centralnym 
(narodowym), sektorowym (branżowym), lokalnym (regionalnym) 
i zakładowym. Uważa się, że krajami o najbardziej rozwiniętym dia-
logu są te, w których dominują ponadzakładowe układy zbiorowe 
pracy – obejmują one wówczas swoim zasięgiem największy pro-
cent pracowników. Polska z 25 procentami pracowników objętych 
układami zbiorowymi pracy zajmuje przedostatnie miejsce w Unii 
Europejskiej (za nami tylko Litwa). Co charakterystyczne, wszyst-
kie kraje z ostatnich miejsc łączy mała liczba układów ponadzakła-
dowych. Dialog społeczny koncentruje się wówczas na szczeblu 
przedsiębiorstwa, co z jednej strony umożliwia większą elastycz-
ność tych rozwiązań i ich dostosowanie do specyfiki zakładu pra-
cy, z drugiej jednak sprzyja dumpingowi socjalnemu jako zasadzie 
zwiększającej konkurencyjność i wyłącza spod układów większość 
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małych i średnich firm, w których nie ma organizacji związkowych. 
Przenosi też rozwiązania ponadzakładowe z przestrzeni dialogu 
społecznego przede wszystkim w obszar decyzji politycznych, ma-
jących swoje przełożenie w rozwiązaniach ustawowych. Nietrud-
no spostrzec, że wówczas miejsce dialogu partnerów społecznych 
zajmuje rozmaity sposób wywierania presji na rząd – albo poprzez 
swoisty lobbing, albo przez społeczne protesty i demonstracje. 
Pewną receptą jest ustanowienie instytucji dialogu społecznego, 
lecz w przypadku braku zaufania i woli kompromisu stają się one 
często instytucjami fasadowymi. Tymczasem stosunkowo słabo 
uzwiązkowiona Francja lideruje w Europie właśnie ze względu na 
układy zbiorowe pracy obejmujące całe branże – zawierane z repre-
zentatywnymi organizacjami pracodawców. 

Dialog w dobrej wierze

Jakie warunki muszą być spełnione, by dialog był rzeczywisty, 
a nie pozorowany? Przede wszystkim powinien być wpisany w sys-
tem, fundament demokracji. Teoretycznie – o czym pisałem wcze-
śniej – w Polsce dialog społeczny jest zasadą konstytucyjną. Jednak 
w praktyce tej zasady nie chronią ani władze publiczne, ani media 
kształtujące opinię publiczną. W dużej mierze jest to – niestety – 
wynikiem kryzysu wspólnoty. W Polsce przekonuje się nas od 25 lat, 
że nadrzędną wartością jest aktywność indywidualna. Niewątpli-
wie na początku lat 90. była to reakcja na odgórnie zadekretowany 
kolektywizm w poprzednim ustroju. Niemniej, po 25 latach coraz 
bardziej dostrzegamy, że potencjalnym sukcesom jednostek towa-
rzyszy kryzys wspólnotowości w niemal każdym wymiarze. Tak jest 
też z dialogiem. Aby był on rzeczywisty – wymaga elementarnego 
partnerstwa i zaufania. Tymczasem zaufanie w Polsce jest „towa-
rem” zdecydowanie deficytowym. Jeżeli już komuś ufamy, to tylko 
najbliższej rodzinie, ale już sąsiadom w dużo mniejszym stopniu, 
a w najmniejszym – wszelkim instytucjom publicznym. Jednym  
z wyznaczników społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na dia-
log, jest badanie poziomu zaufania społecznego. W takim badaniu 
Polska, a raczej Polacy, od lat wypadają katastrofalnie. Tylko 13 pro-
cent badanych w latach 2009-2011 ufa innym ludziom (Diagnoza 
społeczna 2011). Sytuuje to nas na ostatnim miejscu w Europie. 

Jednym z wyznaczni-
ków społeczeństwa 
obywatelskiego, otwar-
tego na dialog, jest ba-
danie poziomu zaufania 
społecznego.  
W takim badaniu Pol-
ska, a raczej Polacy, od 
lat wypadają katastro-
falnie. Tylko 13 procent 
badanych w latach 
2009-2011 ufa innym 
ludziom. 
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Źródło: Dla wszystkich krajów – European Social Survey 2008 (odsetek odpowiedzi 
7-10 na skali: 0 – „ostrożności nigdy za wiele”, 10 – „większości ludzi można ufać”),  

dla Polski – Diagnoza społeczna z lat 2009-2011. 
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Podobnie wygląda skłonność Polaków do stowarzyszania się 
– po roku 1990 skłonność do przynależności do jakichkolwiek or-
ganizacji (stowarzyszeń, fundacji itp.) gwałtownie spadła i wyno-
si około 13 procent, co również sytuuje nas w ogonie europejskiej 
stawki. Wszystko to powoduje, że kapitał społeczny rozumiany jako 
„zestaw nieformalnych wartości i norm etycznych wspólnych dla 
członków określonej grupy i umożliwiających im skuteczne współ-
działanie” (F. Fukuyama) jest w przypadku Polski na bardzo niskim 
poziomie, a to z kolei utrudnia, jeśli nie uniemożliwia, uczciwy  
i rzeczywisty dialog społeczny. Tak jak w wielu innych przypadkach 
dotychczasowe rozwiązania ustawowe, niepowiązane z innymi ele-
mentami systemu stosunków społecznych budowanych w oparciu o 
kapitał społeczny, pozostają w gruncie rzeczy martwymi zapisami. 

Odbudowa czy raczej – budowa – kultury dialogu w Polsce musi 
niewątpliwie objąć kilka obszarów i opierać się na współdziałaniu 
władzy publicznej, wymiaru sprawiedliwości, partnerów społecz-
nych, przekonanych, że w wyniku uczciwego dialogu każdy może 
„coś wygrać”, a także mediów wspierających dobre praktyki. Do 
tych obszarów zaliczyłbym (1) zmiany prawa idące w kierunku 
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stworzenia rzeczywiście niezależnych instytucji dialogu, o realnych 
kompetencjach, w których na zasadach równoprawnych uczestni-
czą partnerzy społeczni – tak na szczeblu centralnym, jak i woje-
wódzkim. Zmiany powinny też wzmocnić reprezentatywność part-
nerów społecznych. (2) Zmianom w prawie powinno jednak towa-
rzyszyć zdecydowane przestrzeganie prawa obowiązującego. Nie 
chodzi tylko o wymiar sprawiedliwości, choć przykłady umorzenia 
spraw dotyczących niewypłacania przez pracodawcę pracownikom 
należnego wynagrodzenia (wraz z uzasadnieniem niskiej szkodli-
wości społecznej takiego czynu) budzą głębokie zaniepokojenie. 
Działania nadzorujące powinny być też w sposób zdecydowany 
podejmowane przez instytucje państwa – władzę publiczną, Pań-
stwową Inspekcję Pracy, Najwyższą Izbę Kontroli etc. Powinno to 
skutecznie zniechęcać do – obecnie powszechnych – prób omijania 
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obowiązujących przepisów, najczęściej ze szkodą dla pracowników. 
Klasycznym przykładem jest zastępowanie umów o pracę umowa-
mi cywilnoprawnymi czy też powszechne i nieuzasadnione wzglę-
dami produkcyjnymi stosowanie umów na czas określony. Zmia-
nom w tych obszarach powinno towarzyszyć stosowanie pozytyw-
nych zachęt dla firm, które prowadzą dialog i chcą włączać poprzez 
niego pracowników do procesu współdecydowania i współodpo-
wiedzialności za podejmowane w firmie decyzje.

Spokój społeczny w przedsiębiorstwie i w całym kraju jest dziś 
niewątpliwie realną wartością rynkową. Wszyscy mogą na tym sko-
rzystać. I do tego potrzebny jest uczciwy dialog społeczny.

Dialog społeczny w unii Europejskiej

Dialog społeczny nie ma długiej tradycji w Unii Europejskiej, 
choć oczywiście dużo dłużej jest obecny w poszczególnych krajach 
„starej UE” czy też krajów stowarzyszonych, takich jak Norwegia 
czy Szwajcaria. Dość wspomnieć, że pierwsze porozumienie krajo-
we między organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi 
w Norwegii zostało podpisane przed II wojną światową (1937 rok), 
a jego podstawowe założenia obowiązują do dzisiaj. To porozu-
mienie poprzedziło ponad trzydzieści lat rozmów, gdyż pierwsza 
centrala związkowa zawiązała się w Norwegii w 1899 roku (LO),  
a w odpowiedzi na to pierwsza organizacja pracodawców powsta-
ła w 1901 roku. Jednak w pierwszych założeniach i dokumentach 
europejskich kwestie społeczne były wręcz nieobecne. Zakładano 
daleko idącą współpracę gospodarczą, zmierzającą do stworzenia 
jednolitego rynku, pozostawiając kwestie socjalne, rozstrzygane 
w ramach dialogu społecznego, poszczególnym państwom. Pierw-
szym zwiastunem nieco innego podejścia do tych kwestii było po-
wołanie w 1957 roku istniejącego do dziś Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, który jest ciałem doradczym (konsul-
tacyjnym) dla Komisji Europejskiej i skupia ponad 300 reprezentan-
tów pracodawców, związków zawodowych i organizacji pozarządo-
wych ze wszystkich krajów Unii.

Jednak dopiero w latach 80. XX wieku zaczął kształtować się eu-
ropejski model społeczny, który musiał znaleźć swoje przełożenie  
w ponadnarodowym europejskim dialogu społecznym – czyli szuka-
niu równowagi między konkurencyjnością, regułami rynku a troską 
o zrównoważony rozwój, udział we wzroście gospodarczym moż-
liwie wszystkich grup społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu 
i dyskryminacji, a także zapewnienie dostępu do wysokiej jakości 
usług publicznych. Towarzyszy temu przekonanie, że taki właśnie 
kierunek jest gwarancją pokoju społecznego, sprzyja wzmacnianiu 
kapitału społecznego i wzajemnego zaufania.
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W 1989 roku Rada Europy przyjęła Kartę Podstawowych Praw 
Socjalnych Pracowników, która stanowiła próbę ujednolicenia mi-
nimum standardów socjalnych we wszystkich krajach Unii Euro-
pejskiej. Do najważniejszych praw wymienionych w dokumencie 
należą: prawo do podjęcia pracy przez obywatela państwa człon-
kowskiego UE w każdym kraju Wspólnoty na takich warunkach, jak 
obywatele tego państwa, prawo do opieki socjalnej, poprawy wa-
runków i bezpieczeństwa pracy, prawo do stowarzyszeń i negocjacji 
zbiorowych z pracodawcami, prawo do równorzędnego traktowa-
nia kobiet i mężczyzn, prawo emerytów do przyzwoitego poziomu 
życia, pomocy socjalnej i zdrowotnej, prawo do informacji i uczest-
niczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz prawo dzieci i mło-
dzieży do ochrony (minimalna granica wieku zatrudnionego to 15 
lat). Również w Traktacie z Maastricht znalazły się po raz pierwszy 
zapisy o wspólnej polityce socjalnej. 

Pod koniec ubiegłego wieku rozpoczął się także dialog na po-
ziomie ponadnarodowym między reprezentacją europejskich pra-
codawców i pracobiorców – Europejską Unią Konfederacji Prze-
mysłowych i Pracodawców (UNICE) oraz Europejską Konfederacją 
Związków Zawodowych (ETUI). Zaowocowało to przyjęciem przez 
Radę Europy w 2003 roku decyzji ustanawiającej Trójstronny Szczyt 
Społeczny ds. Wzrostu i Zatrudnienia, podczas którego reprezen-
tanci partnerów społecznych i przedstawiciele unijnych władz oma-
wiają kluczowe sprawy dla europejskiego rynku pracy. Szczyt z re-
guły odbywa się dwa razy do roku i poprzedza obrady Rady Europy.

Po roku 1998 powołano także trzydzieści sektorowych (branżo-
wych) instytucji dialogu dwustronnego. Najczęściej wypracowane 
na tych forach porozumienia mają charakter ogólnikowy i są jedy-
nie sygnałem dla partnerów na szczeblu krajowym. Jednak w dro-
dze dialogu udało się też wypracować rozwiązania, które następnie 
– zgodnie z zapisami Traktatu – zostały przyjęte jako decyzje Rady 
UE. Były to między innymi: umowa o urlopach rodzicielskich (Dy-
rektywa Rady 96/34/WE z 3 czerwca 1996 r.), umowa o pracy w nie-
pełnym wymiarze godzin (Dyrektywa Rady 97/81/WE z 15 grudnia 
1997 r.), umowa o pracy na czas określony (Dyrektywa Rady 99/70/
WE z 28 czerwca 1999 r.), umowa o telepracy (2002 r.) oraz stre-
sie w miejscu pracy (2004 r.). Kraje UE miały trzyletnie okresy na 
wdrożenie tych umów do swojego systemu prawnego. Jeszcze inną 
inicjatywą wspierającą dialog jest dyrektywa o Europejskiej Radzie 
Zakładowej w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 
1000 osób w dwóch unijnych krajach. Taka rada daje pracownikom 
możliwość szerszej informacji i konsultacji w dużych korporacjach, 
które często starają się stosować „podwójne standardy” w kraju ro-
dzimym i kraju o słabo rozwiniętym dialogu.

W 2007 roku EKZZ oraz europejskie organizacje pracodaw-
ców (BUSINESSEUROPE (d. UNICE), UEAMPE – Stowarzyszenie 
Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, CEEP) podpisały 

(Dialog) Jest platformą 
organizacji zbiorowego 
głosu pracowników i 
pracodawców, w szcze-
gólności w kwestii spra-
wiedliwych warunków 
pracy, kształtowania 
pokoju społecznego, 
spójności społecznej, 
zapobieganiu nierów-
nościom płacowym i w 
dostępie do uczenia się 
przez całe życie. Silni 
partnerzy społeczni na 
wszystkich poziomach 
odgrywają kluczową 
rolę w spokojnym funk-
cjonowaniu rynków 
pracy.
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porozumienie pt. KlucZOWE WyZWaNIa STOJącE PRZED 
EuROPEJSKIM RyNKIEM PRacy: WSPólNa aNalIZa EuRO-
PEJSKIch PaRTNERóW SPOłEcZNych. Punktem wyjścia do 
porozumienia jest wielostronicowa analiza rynku pracy, polityki 
społecznej i dialogu. Właśnie dialog partnerzy uznają za: „…jedną 
z głównych podstaw modelu społecznego w wielu państwach człon-
kowskich i na poziomie Unii Europejskiej. (Dialog) Jest platformą or-
ganizacji zbiorowego głosu pracowników i pracodawców, w szczegól-
ności w kwestii sprawiedliwych warunków pracy, kształtowania po-
koju społecznego, spójności społecznej, zapobieganiu nierównościom 
płacowym i w dostępie do uczenia się przez całe życie. Silni partnerzy 
społeczni na wszystkich poziomach odgrywają kluczową rolę w spo-
kojnym funkcjonowaniu rynków pracy. W odpowiedzi na wyzwania 
globalizacji, zmiany klimatyczne i technologiczne oraz starzenie się 
społeczeństwa, efektywny dialog społeczny powinien także zwięk-
szać zdolność porozumienia się pracowników i pracodawców oraz łą-
czyć wysoki poziom konkurencyjności dla pracodawców z tworzeniem 
dobrze funkcjonującego środowiska pracy dla pracowników”. Mimo iż 
kryzys zweryfikował wiele zawartych w tym porozumieniu analiz, 
to stanowi ono niewątpliwie ważny etap budowy dialogu społecz-
nego na szczeblu europejskim.

Reasumując można stwierdzić, że dialog społeczny w Unii Eu-
ropejskiej skupia się przede wszystkim na informacji i konsultacji, 
w mniejszym stopniu obejmując negocjacje, które prowadziłyby 
do rozwiązań prawnie sankcjonowanych. Przyjęte kilkadziesiąt lat 
temu zasady były wystarczające, gdy Unię tworzyły kraje na mniej 
więcej tym samym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Dziś sytuacja znacząco się zmieniła – w UE mamy kraje bardzo 
rozwinięte, o dużym kapitale społecznym, i kraje, które wchodzą 
na drogę szybszego rozwoju. Kryzys w ostatnich latach często po-
głębił te podziały i wzmógł animozje z nich wynikające. Pracowni-
cy w krajach zamożnych muszą zrozumieć, że dialog prowadzący 
do minimalnych standardów w całej Europie jest w ich interesie, 
gdyż eliminuje dumping w zakresie płac czy rodzajów zatrudnienia,  
a w konsekwencji ogranicza też emigrację „za chlebem”. My w Pol-
sce musimy także zrozumieć, że konkurowanie tanią siłą roboczą  
i skrajnie liberalnym rynkiem zatrudnienia na dłuższą metę spowo-
duje erozję stosunków społecznych, emigrację i atomizację społe-
czeństwa. J. Czapiński słusznie zauważył, że przez ostatnie ćwierć 
wieku polską drogę charakteryzował „rozwój molekularny” w prze-
ciwieństwie do „rozwoju wspólnotowego”. Oznacza to, że nauczy-
liśmy się dbać „o swoje”, a zdecydowanie mniej inwestować w to, 
co wspólne. Tymczasem nowoczesne państwo musi te dwie sfery 
umiejętnie łączyć. 

Jacek Rybicki

W Polsce musimy także 
zrozumieć, że kon-
kurowanie tanią siłą 
roboczą i skrajnie libe-
ralnym rynkiem zatrud-
nienia na dłuższą metę 
spowoduje erozję sto-
sunków społecznych, 
emigrację i atomizację 
społeczeństwa.
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Rozdział II  
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu 

Dialog jest jednym z fundamentów społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. Niestety, przykłady zdewastowanego środowiska 
naturalnego, wyzyskiwanych ponad miarę pracowników, oszuki-
wanych klientów, bankrutujących z powodu niezrealizowanych 
umów dostawców i podwykonawców, nieuczciwych reklam – zdają 
się świadczyć, że nie wszyscy tak właśnie swój biznes chcą prowa-
dzić. Z drugiej jednak strony ostatni kryzys równie dobitnie obna-
żył słabość i pokazał krótkowzroczność takiej polityki. Coraz więcej 
przedsiębiorców zaczyna rozumieć, że etyczne działanie może sta-
nowić istotny element w grze rynkowej. 

Oczywiście etyka biznesu nie zrodziła się dziś. Od dziesiątków 
lat budowane były na całym świecie tak zwane dobre marki – za-
równo w skali globalnej, jak i tej lokalnej, dotyczącej piekarni czy 
zakładu fryzjerskiego. W każdym przypadku „dobra marka” ozna-
czała nie tylko dobrej jakości produkt czy usługę, ale także dobrą 
opinię o firmie, jej doświadczenie i relacje z otoczeniem. Każda 
firma działa bowiem w określonym otoczeniu, z którym wchodzi  
w rozmaite interakcje. To otoczenie określa się też często mianem 
interesariuszy, czyli tych, którzy – mówiąc potocznie – mają „jakieś” 
interesy z firmą, mogą wpływać na jej działalność lub od tej dzia-
łalności są zależni (od ang. stakeholders – czyli ci, którzy wnoszą 
jakąś stawkę). Interesariuszami funkcjonującymi w ramach firmy są 
przede wszystkim pracownicy. Takie stwierdzenie zakłada, że praca 
nie jest „towarem na sprzedaż”, który podlega wyłącznie rynkowe-
mu prawu podaży i popytu. Pracownik jest swoistym kapitałem, od 
którego zależy jakość produktu czy usługi, a więc rozwój firmy i jej 
pozycja na rynku. Interesariuszami w ramach firmy określa się tak-
że często akcjonariat oraz kadrę zarządzającą (management). Inte-
resariuszami zewnętrznymi wobec firmy są klienci, dostawcy, pod-
wykonawcy, lokalne społeczności, wreszcie środowisko naturalne  
i… konkurencja. Wszyscy oni tworzą sieć wzajemnych relacji i współ-
zależności, od których zależy, czy firma w praktyce jest społecznie 
odpowiedzialna, czy nie.  Podejmując decyzje dotyczące zarządza-
nia firmą, muszę brać pod uwagę także to otoczenie; jego oczeki-
wania ciągle powinienem konfrontować z moimi możliwościami  
i celami. W tym kontekście społeczna odpowiedzialność biznesu to 
swoisty kompromis między oczekiwaniami interesariuszy i celami 
firmy, który prowadzi do równowagi, a równowaga – do rozwoju. 

coraz więcej przedsię-
biorców zaczyna rozu-
mieć, że etyczne dzia-
łanie może stanowić 
istotny element w grze 
rynkowej. 
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Geneza cSR

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate So-
cial Responsibility – CSR) w jej dzisiejszym kształcie krystalizowała 
się przez ostatnie dziesięciolecia XX wieku pod wpływem rosnące-
go znaczenia międzynarodowych konsorcjów i globalizacji gospo-
darki, ale także coraz większej świadomości dotyczącej wpływu 
działalności gospodarczej na otoczenie, często niedostrzegalnego 
dziś, ale katastrofalnego dla świata jutro. Najlepszym przykładem 
jest oczywiście wpływ na środowisko, któremu przez dziesięciole-
cia próbowano zaradzić stosując rozproszenie zanieczyszczeń. Do-
piero po czasie okazało się, że zdolność środowiska do wchłaniania 
zanieczyszczeń jest ograniczona, a wielkie katastrofy ekologiczne, 
które pociągnęły za sobą śmierć tysięcy ludzi, uświadomiły, że na 
ochronie środowiska nie można oszczędzać (katastrofa w fabryce 
chemicznej w Bhopalu w Indiach w 1984 roku, która spowodowała 
śmierć nawet 20 tysięcy osób, a setki tysięcy doznało uszczerbku 
na zdrowiu). Globalna gospodarka – bez uwzględnienia zachowań 
etycznych – prowadzi często do nieuczciwych praktyk nie tylko wo-
bec środowiska naturalnego – także wobec pracowników, klientów 
czy dostawców. Z drugiej strony wzrost świadomości ludzi, promo-
cja zrównoważonego rozwoju, rozwój internetu i mediów umożli-
wiających kontrolę działań gospodarczych – wszystko to wymusiło 
zwrócenie większej uwagi na działalność społecznie odpowiedzial-
ną. Wszystkie te czynniki spowodowały, że na pytanie: co jest w biz-
nesie najważniejsze – zysk, ludzie czy środowisko (profit, people, 
planet)?, odpowiedź przestała być prosta i jednoznaczna. Do tej 
pory dla wielu ekonomistów i przedsiębiorców absolutną dominan-
tą był zysk, jako podstawa i cel prowadzenia biznesu. Ludźmi i śro-
dowiskiem powinny zajmować się instytucje publiczne, korzystając 
z podatków płaconych przez biznes. Dla zwolenników społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw te trzy pojęcia w prowadzonej 
działalności gospodarczej powinny być traktowane równopraw-
nie. Głównie z tego powodu, że dążenie do zysku za wszelką cenę 
prowadzi do wielu zjawisk negatywnych w skali mikro i makro – od 
wyzysku pracowników, po katastrofy o charakterze ponadnarodo-
wym.

Czym więc jest społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw?  
Według ostatniej zmodyfikowanej definicji przyjętej w 2011 roku 
przez Komisję Europejską, to „odpowiedzialność przedsiębiorstw 
za ich wpływ na społeczeństwo”. Co charakterystyczne, komisja 
podkreśla, że: „…warunkiem wstępnym wypełniania zobowiązań 
wynikających z tej odpowiedzialności jest poszanowanie dla ma-
jącego zastosowanie prawodawstwa, a także dla układów zbioro-
wych pomiędzy partnerami społecznymi”. Tym samym to właśnie 
pracownicy uzyskują szczególną rolę wśród interesariuszy. Wydaje 

Globalna gospodarka 
– bez uwzględnienia 
zachowań etycznych – 
prowadzi często do nie-
uczciwych praktyk nie 
tylko wobec środowi-
ska naturalnego – także 
wobec pracowników, 
klientów czy dostaw-
ców. 
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się, że takie wskazania komisji wynikają także z doświadczeń ostat-
nich kryzysowych lat. W definicji dalej czytamy: „Aby w pełni wy-
pełniać te zobowiązania, przedsiębiorstwa powinny dysponować 
mechanizmem integracji kwestii społecznych, środowiskowych, 
etycznych i tych związanych z prawami człowieka, jak i problemów 
konsumentów ze swoją działalnością oraz podstawową strategią, 
w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami, w celu maksy-
malizacji tworzenia wspólnych wartości dla ich właścicieli/udzia-
łowców i innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako ca-
łości oraz rozpoznawania, zapobiegania i łagodzenia ich możliwych 
negatywnych skutków”.

Warto zwrócić uwagę, że w tak sformułowanej definicji celem 
działań społecznie odpowiedzialnych jest maksymalizacja wspól-
nych wartości zarówno dla właścicieli, jak i otoczenia, a więc zrów-
noważony rozwój społeczno-gospodarczy. 

W ten sposób rozumiana i definiowana społeczna odpowie-
dzialność przedsiębiorstwa nie ma nic wspólnego ani z filantropią, 
ani z typowymi kampaniami reklamowymi. CSR nie jest w żadnym 
wypadku tak zwanym charytatywnym wybielaczem wizerunku, 
w ramach którego – skądinąd szczytne i pożyteczne – kampanie 
charytatywne, odpowiednio nagłośnione i sprzedane w mediach, 
mają poprawić wizerunek firmy. Raz jeszcze podkreślmy – kampa-
nie charytatywne czy sponsorskie mogą stać się elementem CSR-u 
pod warunkiem, że stanowią jedną ze składowych kompleksowej 
strategii zarządzania, uwzględniającej relacje z interesariuszami. 
Trudno przecież uznać za społecznie odpowiedzialną firmę, która 
z jednej strony funduje zabawki dla domu dziecka, a z drugiej – 
zatruwa środowisko, nie płaci podwykonawcom, maksymalizując 
własny zysk, czy wyrzuca pracowników, którzy chcą założyć orga-
nizację związkową.

• CSR to strategia zarządzania firmą, oparta na wielowymia-
rowych relacjach z otoczeniem, a nie „charytatywny wybie-
lacz” wizerunku.

• CSR to strategia realizowana w sposób planowy, zamierzo-
ny i długofalowy, a nie kampania reklamowa.

• CSR to współuczestnictwo, dialog i odpowiedzialność. Za-
sad CSR nie można stosować wybiórczo!

cSR – definicje

• Zobowiązanie biznesu do etycznego zachowania i przyczy-
niania się do rozwoju ekonomicznego poprzez poprawę ja-
kości życia pracowników wraz z ich rodzinami, jak również 
lokalnych społeczności i społeczeństwa jako całości. 

(World Business Council for Sustainable Development) 

Dążenie do zysku za 
wszelką cenę prowadzi 
do wielu zjawisk nega-
tywnych w skali mikro 
i makro – od wyzysku 
pracowników, po ka-
tastrofy o charakterze 
ponadnarodowym.
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• Osiąganie sukcesu komercyjnego z uwzględnieniem war-
tości etycznych, praw człowieka, praw pracowniczych oraz 
rozwoju społecznego i ochrony środowiska naturalnego.

(Business for Social Resposibility) 

• Dobrowolne zobowiązanie biznesu do wnoszenia wkładu 
w utrzymanie rozwoju ekonomicznego, poprzez współpra-
cę z pracownikami, ich rodzinami oraz społecznościami na 
poziomie lokalnym i globalnym w celu poprawy jakości ich 
życia.

(ONZ)

Odpowiedzialność biznesu: 
Od odpowiedzialności wobec akcjonariuszy 
ku koncepcji odpowiedzialności wobec 
interesariuszy

O społecznej wartości biznesu decyduje poziom zamożności  
i zatrudnienia, jakie zapewnia, jak również produkty i usługi dostar-
czane na rynek za rozsądną cenę odpowiadającą ich jakości. By wy-
tworzyć takie wartości, biznes musi utrzymać swoją kondycję eko-
nomiczną, jednakże samo przetrwanie nie jest jego ostatecznym 
celem. Biznes powinien również odgrywać rolę w poprawie warun-
ków życia wszystkich klientów, pracowników oraz akcjonariuszy, 
poprzez dzielenie się z nimi dobrami przez siebie wytworzonymi. 
Dostawcy i konkurenci powinni oczekiwać, że biznes będzie hono-
rował swoje zobowiązania w duchu uczciwości i rzetelności. Biznes, 
jako odpowiedzialny obywatel lokalnych, narodowych, regional-
nych i globalnych społeczności, ma swoją rolę w kształtowaniu ich 
przyszłości”. 

(Zasada 1 Okrągłego Stołu z Caux (Caux Round Table) – zasady 
etycznego kapitalizmu przyjęte przez przedstawicieli biznesu z całego 
świata podczas spotkania w Caux w 1994 roku pod przewodnictwem 

Stephena Younga – patrz: www.etycznykapitalizm.pl)

We wszystkich definicjach CSR powtarza się kilka najważniej-
szych cech. I tak – społeczna odpowiedzialność wykracza poza 
ramy obowiązującego prawa. O ile system prawny stanowi swo-
isty fundament zachowań firm, o tyle CSR – to nadbudowa nad 
tym fundamentem. Wiąże się z tym kolejna zasada – dobrowol-
ność. System prawny ma „zmusić” do przestrzegania określonych 
reguł gry gospodarczej, a odstępstwa zagrożone są określonymi 
sankcjami. Działania społecznie odpowiedzialne są świadomym  
i dobrowolnym wyborem długofalowej strategii zarządzania firmą, 
która ma przynieść określone profity.

Społeczna odpowie-
dzialność wykracza 
poza ramy obowią-
zującego prawa. O ile 
system prawny stanowi 
swoisty fundament za-
chowań firm, o tyle cSR 
– to nadbudowa nad 
tym fundamentem.
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Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania, możemy stwier-
dzić, że firma jest społecznie odpowiedzialna, jeżeli:

• umożliwia pracownikom zarówno efektywną, bezpieczną  
i odpowiednio wynagradzaną pracy, jak i rozwój zawodowy 

• działa na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska natu-
ralnego

• aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach charytatywnych
• wspiera lokalną społeczność 
• terminowo wywiązuje się z zobowiązań wobec Skarbu Pań-

stwa, dostawców i kontrahentów
• uczciwie i rzetelnie się reklamuje, jednocześnie nie dyskre-

dytując konkurencji
• postępuje rzetelnie wobec klientów, oferując dobrej jakości 

produkty/usługi. 

Kim są interesariusze firmy?

Spróbujmy rozwinąć te tezy i zdefiniować rolę i oczekiwania po-
szczególnych interesariuszy wobec firm oraz potencjalny wpływ na 
ich funkcjonowanie. 

Najczęściej dzielimy interesariuszy firmy na wewnętrznych i ze-
wnętrznych. Do tych pierwszych należą akcjonariusze (właściciele), 
zarząd i pracownicy. Czasami osobno wymienia się też tak zwany 

INTERESaRIuSZE FIRMy

Oprac. własne



27

Rozdział II Społeczna odpowiedzialność biznesu  

management, czyli kierownictwo firmy niebędące właścicielami 
czy akcjonariuszami.

Interesariusze zewnętrzni to klienci (konsumenci towarów czy 
usług), dostawcy i podwykonawcy, środowisko lokalne (regionalne) 
i środowisko naturalne, zwane niekiedy interesariuszem milczą-
cym, choć dziś ruchy ekologiczne potrafią bardzo głośno w imieniu 
środowiska mówić. Swoistym interesariuszem niekiedy bywa okre-
ślana także konkurencja.

W niektórych rozwiązaniach (Norwegia) jako interesariuszy 
firmy wymienia się też rząd (władzę publiczną) i media – władza 
bowiem tworzy otoczenie prawne i może stymulować warunki, w 
jakich firma funkcjonuje, a media – pełnić ważną rolę kontrolną, ale 
i promocyjną wobec firm, które są społecznie odpowiedzialne. 

Pracownicy

Społeczna odpowiedzialność firmy wobec pracowników musi 
opierać się na trzech fundamentalnych wartościach – godności 
człowieka, zabezpieczeniu jego rodziny i działaniu na rzecz dobra 
wspólnego. „Te trzy wartości są wyznacznikami granicy władzy, jaką 
firma posiada nad swoimi pracownikami i określają dopuszczalny 
stopień podporządkowania pracowników celom przedsiębiorstwa” 
(M. Rybak, Etyka menadżera – społeczna odpowiedzialność przed-
siębiorstw, s. 159-160). W tym kontekście pracownicy są częścią 
firmy, jej kapitałem. Od nich zależy w dużej mierze powodzenie fir-
my na rynku, a więc także jej zysk. Dlatego relacje z pracownikami  
w firmie społecznie odpowiedzialnej są bardzo ważne. To pracowni-
cy kształtują wizerunek firmy (kasjerka w hipermarkecie, mechanik 
w warsztacie), przekazują opinię o firmie na zewnątrz, ale także de-
cydują o jakości produktu w procesie jego wytwarzania. 

Według ONZ-owskiej inicjatywy Global Compact (1999) – jednej 
z pierwszych prób uporządkowania reguł społecznie odpowiedzial-
nego biznesu – CRS wobec pracowników polega między innymi na:

1. zapewnieniu miejsca pracy i wynagrodzenia, które pozwala 
na poprawę warunków życia pracownika 

2. zapewnieniu warunków pracy, które szanują zdrowie i god-
ność pracownika 

3. uczciwości w kontaktach z pracownikami i prowadzenie 
otwartej polityki informacyjnej, ograniczonej jedynie wy-
maganiami prawa oraz konkurencji 

4. słuchaniu oraz, gdziekolwiek jest to możliwe, działaniu 
zgodnie z sugestiami, pomysłami, postulatami i zażalenia-
mi pracowników

5. zaangażowaniu w prowadzenie negocjacji w dobrej wierze, 
gdy tylko pojawiają się konflikty 

Społeczna odpowie-
dzialność firmy wobec 
pracowników musi 
opierać się na trzech 
fundamentalnych war-
tościach – godności 
człowieka, zabezpie-
czeniu jego rodziny  
i działaniu na rzecz do-
bra wspólnego. „Te trzy 
wartości są wyznaczni-
kami granicy władzy, 
jaką firma posiada nad 
swoimi pracownikami  
i określają dopuszczalny 
stopień podporządko-
wania pracowników ce-
lom przedsiębiorstwa”. 
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6. unikaniu praktyk dyskryminacyjnych i zagwarantowaniu 
równego traktowania oraz równych szans niezależnie od 
płci, wieku, rasy czy religii

7. promowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na sta-
nowiskach, na których mogą być autentycznie przydatne 

8. ochrony pracowników przed możliwymi do uniknięcia ob-
rażeniami i chorobami w miejscu pracy

9. zachęcie i pomocy w zdobywaniu przez pracowników przy-
datnych i dających się wykorzystać także w innych zawo-
dach umiejętności i wiedzy 

10. wyczuleniu na poważne problemy dotyczące bezrobocia, 
często związane z decyzjami podejmowanymi przez biz-
nes, poszukiwanie współpracy z rządami, przedstawiciela-
mi pracowników oraz innymi agendami w celu rozwiązywa-
nia tych kwestii.

Niewątpliwie najważniejszymi problemami dla pracowników 
są kwestie poziomu wynagrodzeń, bezpieczeństwa zatrudnienia i 
bezpieczeństwa pracy. W tych obszarach może dochodzić do róż-
nicy interesów – choćby między zaspokojeniem oczekiwań akcjo-
nariuszy czy klientów i pracowników (na przykład praca w niedzielę 
czy wydłużenie czasu pracy). Pracownik oczekuje wyższych wy-
nagrodzeń, a właściciel czy akcjonariusz wyższych zysków. To jest 
pole dialogu i transparentnego, korzystnego dla stron, kompro-
misu. A jak może on być korzystny pokazuje przykład – cytowany 
zresztą przez pracodawcę na konferencji dotyczącej CSR – sprzed 
stu lat z fabryki Forda. Właściciel podniósł pensje pracownikom  
i stworzył preferencyjny system nabywania wyprodukowanych  
w jego fabryce samochodów tej marki. Przyczyniło się to do wzro-
stu sprzedaży, popularyzacji samochodu, a wkrótce Ford stał się 
jednym z najbogatszych ludzi w Ameryce… Pod koniec XX wieku, 
aby uniknąć redukcji załogi, w wielu fabrykach Volkswagena obni-
żono tygodniowy czas pracy do 29 godzin. Umożliwiło to intensy-
fikację pracy i wpłynęło w konsekwencji na zwiększenie wydajności 
aż o 20 procent (za: Konflikt wartości moralnych i ekonomicznych 
w środowisku pracy, W. Kiwak, E. Ignaciuk, „Pieniądze i Więź” nr 
1/2011 s. 16)

To samo dotyczy bezpieczeństwa zatrudnienia – umowa o pra-
cę wiąże pracownika z firmą, daje większą gwarancję wydajnej 
pracy, tworzy właściwą atmosferę. Szczególnie w czasie kryzysu 
istnieje oczywista pokusa, żeby w pierwszej kolejności oszczędzać 
na pracownikach i bezpieczeństwie ich pracy. W wielu przypadkach 
to droga donikąd. A nawet jeśli koniecznością są oszczędności, za-
wsze warto siąść z pracownikami i uczciwie rozmawiać – kto i jak 
zaciska pasa, żeby przetrwać. I to jest także społecznie odpowie-
dzialne.

„W takich krajach, 
jak Francja, Niemcy 
czy Wielka Brytania 
obowiązuje zasada, 
że prezes banku może 
zarabiać 20-krotność 
średniej płacy w swo-
im banku. Przy czym 
wzrost jego wynagro-
dzenia jest uzależniony 
od tej średniej. Jeżeli 
średnia rośnie, to rosną 
także jego dochody. 
Wobec tego prezesi  
w Niemczech, Francji  
i Wielkiej Brytanii dążą 
do tego, by wynagro-
dzenia pracowników 
rosły. Płace prezesów 
rosną proporcjonalnie 
do wzrostu średniego 
wynagrodzenia. Wyż-
sze płace to rosnący 
popyt, a popyt to nowe 
miejsca pracy.(…) To są 
zasady ładu korporacyj-
nego i etyki biznesu”.

Prof. M. Kabaj  
– Instytut Pracy i Spraw 

Socjalnych  
(z wywiadu dla  

„Tygodnika Solidarność”)
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akcjonariusze

Kierownictwo firmy jest odpowiedzialne przede wszystkim wo-
bec akcjonariuszy (udziałowców) i powinno działać w ich interesie, 
w tym zapewniając im odpowiednie dochody. Oczywiście, zysk nie 
jest jedynym celem akcjonariuszy – szczególnie w przypadku, gdy 
kierownictwo firmy stanowią właściciele lub w przypadku domina-
cji udziałowców strategicznych. Wtedy równie ważne jest zapew-
nienie środków na inwestycje poprawiające wydajność i umożli-
wiające lepszą organizację pracy, uwzględniając w tym inwestycje  
w ludzi. Nie przez przypadek jeden z rzemieślników prowadzących 
rodzinną firmę stolarską stwierdził, że wyszkolenie odpowiedniej 
klasy pracownika zajmuje nawet dziesięć lat. Nieco inaczej wyglą-
da sytuacja w przypadku akcjonariatu rozproszonego – wówczas 
występują oni bardziej w charakterze inwestorów oczekujących  
w krótszej lub dłuższej perspektywie zwrotu z zyskiem zainwesto-
wanego kapitału.

Niemniej w każdym przypadku zobowiązania firmy wobec ak-
cjonariuszy (udziałowców) muszą polegać też na transparentności 
działań, rzetelnej informacji o kondycji firmy i planach jej rozwoju. 
Akcjonariusze – w przypadku pakietów większościowych – mają 
rzecz jasna decydujący wpływ na firmę, jej działanie, wybór kierow-
nictwa i stąd ich pozycja wśród innych interesariuszy jest uprzywi-
lejowana.

Klienci

Równie ważna, choć zewnętrzna wobec firmy i często niedo-
ceniana, jest pozycja klientów (konsumentów). To wszak od nich 
zależy, czy dany produkt (usługa) będzie miał zbyt, a więc czy fir-
ma przetrwa na rynku. Dlatego społeczna odpowiedzialność firmy 
wobec klientów jest wprost powiązana z jej potencjalnym sukce-
sem ekonomicznym. Lojalność konsumentów jest w prawie każ-
dym biznesie podstawą działania i gwarancją powodzenia. W tym 
przypadku zakres społecznej odpowiedzialności jest bardzo szeroki 
– od oferowania dobrej jakości produktu (usługi) za odpowiednią  
i konkurencyjną cenę, poprzez zapewnienie jasnych możliwości 
reklamowania i gwarancji, aż po uczciwą i wiarygodną reklamę. 
Niestety, w dzisiejszym świecie klienci (konsumenci) podlegają 
przeróżnym manipulacjom i działaniom nieetycznym. Do takich 
działań można zaliczyć między innymi manipulowanie cenami 
(tak zwane fałszywe promocje), niejasne umowy gwarancyjne czy 
nieuczciwa reklama. Dlatego bardzo ważna jest w tym przypadku 
świadomość i solidarność klientów w podejmowaniu decyzji. Mogą 
w tym pomóc rozmaite organizacje konsumenckie, zachęcając tym 

 lojalność konsumen-
tów jest w prawie każ-
dym biznesie podstawą 
działania i gwarancją 
powodzenia.
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samym firmy do działań społecznie odpowiedzialnych. Coraz czę-
ściej też w swoich wyborach klienci kierują się nie tylko kryterium 
ceny, ale także informacjami, czy dany produkt został wytworzony 
zgodnie z normami środowiskowymi i prawami człowieka. Mogą 
w tym pomóc coraz częściej stosowane oznaczenia „ekoprodukt”. 
W niektórych stanach USA dodatkowo – na mocy porozumień  
z pracownikami – wiele towarów wytworzonych w zakładach,  
w których działają związki zawodowe, ma specjalny znak, który in-
formuje o tym potencjalnego klienta. Ma to stanowić dodatkową 
zachętę dla pracodawców, aby nie blokowali zrzeszania się pracow-
ników.

Dostawcy i kooperanci

Dostawcy i kooperanci często współdecydują o jakości końco-
wego produktu czy usługi. Dlatego ważne dla firmy jest budowanie 
atmosfery zaufania i lojalności. Łatwiej to zrobić między podmio-
tami równorzędnymi, które są w dodatku od siebie w jakiś sposób 
zależne. Niestety, w praktyce duże firmy „sieciowe”, dystrybucyj-
ne, często decydują, co dotrze ostatecznie do potencjalnego kon-
sumenta, nie mówiąc o narzucaniu dostawcom niekorzystnych 
warunków rozliczeń. Z kolei kryterium ceny jako najważniejsze  
w wielu przetargach prowokuje do nadużyć wobec kontrahentów 
czy podwykonawców, które skutkują często nawet bankructwem 
tych ostatnich. Mieliśmy ostatnio aż nadto takich przykładów 
wśród działających na polskim rynku firm budowlanych.

W tym przypadku zachowania etyczne i społecznie odpowie-
dzialne muszą polegać na uczciwym podejściu do dostawców, kon-
trahentów i podwykonawców, terminowym regulowaniu płatności, 
unikaniu wszelkiego rodzaju dumpingu polegającego na przykład 
na użyciu materiałów niższej jakości czy wykorzystywaniu swoich 
pracowników, ale także przyzwoleniu na takie działania u podwy-
konawców.

W cytowanych już Zasadach dla Biznesu, opracowanych w 1994 
roku podczas tzw. Okrągłego Stołu w Caux, w relacjach z dostawca-
mi podkreśla się, że:  

„Nasze stosunki z dostawcami i podwykonawcami muszą być 
oparte na zasadach wzajemnego poszanowania. Dlatego też jeste-
śmy odpowiedzialni za: 

• dążenie do uczciwości i prawdomówności we wszystkich 
naszych działaniach, włączając w to politykę cenową, 
udzielanie licencji oraz praw do sprzedaży 

• zapewnienie wolności naszych działań od przymusu i nie-
potrzebnych sporów prawnych 

 coraz częściej w swo-
ich wyborach klienci 
kierują się nie tylko kry-
terium ceny, ale także 
informacjami, czy dany 
produkt został wytwo-
rzony zgodnie z norma-
mi środowiskowymi  
i prawami człowieka.
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• rozwijanie długoterminowej stabilizacji w relacjach z do-
stawcami w zamian za wartość, jakość, konkurencyjność  
i pewność ich dostaw

• udostępnianie informacji dostawcom oraz włączanie ich  
w procesy planowania 

• terminową zapłatę zgodnie z warunkami umów 
• poszukiwanie, zachęcanie i preferowanie takich dostaw-

ców i podwykonawców, którzy zatrudniając pracowników 
przestrzegają zasad poszanowania ludzkiej godności”. 

(Za: www.etycznykapitalizm.pl)

środowisko naturalne

Środowisko naturalne nazywane jest interesariuszem 
milczącym, bo nie zaprotestuje wobec jego dewastowania. Czynią 
to coraz częściej liczne organizacje ekologiczne, a także – coraz 
bardziej świadomi swoich praw, ale i obawiający się zagrożeń – 
obywatele. Z czego wynikają działania szkodliwe dla środowiska? 
Na pewno z chęci maksymalizacji zysku za wszelką cenę – to 
prowadzi do złudnego przekonania, że najłatwiej oszczędzić 
na ochronie środowiska. A więc oszczędza się na procedurach 
bezpieczeństwa, jakości zabezpieczeń i wytrzymałości materiałów, 
szkoleniach dotyczących BHP itp. Do czego takie działania pro-
wadzą w skali makro spektakularnie dowiodły wielkie katastrofy 
ekologiczne – od przytaczanej już katastrofy w indyjskiej fabryce 
chemicznej w Bhopalu w 1984 roku, poprzez wybuch w elektrowni 
jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku, aż po gigantyczny wyciek ropy  
z platformy wiertniczej BP w Zatoce Meksykańskiej 10 kwietnia 
2010 roku. Gigantyczne są też koszty ekonomiczne takich katastrof. 
Według danych zebranych przez szwajcarski Instytut Paula Scher-
rera, łączny koszt katastrofy w Czarnobylu mógł przekroczyć 300 
miliardów dolarów! (za: www.atom.edu.pl). A ostatni wyciek ropy 
na platformie BP kosztował ten koncern tylko przez dwa lata – we-
dług opublikowanego raportu finansowego – 36 miliardów dolarów 
– czyli około jedną trzecią rocznego budżetu naszego państwa… 

czy cSR się opłaca?

Cytowany już przeze mnie ostatni dokument Komisji Europej-
skiej na temat strategii CSR w latach 2011-2014 niemal na pierw-
szym miejscu mówi o tym, że „Strategiczne podejście do CSR ma 
coraz większe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw. 
Może przynieść korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem, oszczęd-
ności kosztów, dostępu do kapitału, relacji z klientami, zarządzania 
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zasobami ludzkimi i potencjału innowacyjnego”. I dalej: „Zajmu-
jąc się kwestiami odpowiedzialności społecznej, przedsiębiorstwa 
mogą budować długoterminowe zaufanie pracowników, konsu-
mentów i obywateli, tworząc podstawę pod zrównoważone mode-
le biznesowe. Większe zaufanie z kolei przyczynia się do tworzenia 
otoczenia, w którym przedsiębiorstwa mogą podejmować inicjaty-
wy innowacyjne i rozwijać się”.

Fair Play górą

Wbrew pozorom wszystkie te stwierdzenia dziś już znajdują 
potwierdzenie w prowadzonych przez lata badaniach porównaw-
czych, i to począwszy od wielkich firm obecnych na nowojorskiej 
czy londyńskiej giełdzie, a skończywszy na polskich przedsiębior-
stwach, uzyskujących choćby popularną nagrodę Przedsiębiorstwo 
Fair Play. W pierwszych tego typu badaniach w Polsce prowadzo-
nych w 2007 roku przez Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsię-
biorstwem Prywatnym porównano firmy, które uzyskały nagrodę  
w konkursie Przedsiębiorstwo Fair Play z podobnymi pod wzglę-
dem branży i wielkości zatrudnienia (z bazy GUS). Z analizy wynika, 
że niemal wszystkie wskaźniki wypadły lepiej w firmach nagrodzo-
nych. Aż o 5 tysięcy złotych większy był zysk brutto na jednego pra-
cownika, większy był także procentowy zysk na jednostkę przycho-
dów ze sprzedaży. Lepszy był niemal dwukrotnie wskaźnik płynno-
ści finansowej (1,16 do 2,13). Owszem – wyższe były także nakłady 
inwestycyjne liczone średnio na jednego pracownika; znacząco 
wyższe było także wynagrodzenia brutto. Autorzy podkreślają to 
we wnioskach: „Przedsiębiorstwa stosujące zasady CSR reprezen-
tują inny model biznesowy niż przedsiębiorstwa z grupy GUS. Opar-
ty jest on na znacznie większym wykorzystaniu kapitału ludzkiego, 
a nie dóbr kapitałowych, jak ma to miejsce w modelu tradycyjnym. 
Wszystkie mierniki związane z kapitałem ludzkim kształtowały się 
korzystniej w grupie CSR niż w grupie GUS. Przedsiębiorstwa grupy 
CSR mają więc inną filozofię gospodarowania i osiągania zysku”. Co 
ważne i w pełni zgodne z systemowo rozumianą ideą CSR, przed-
siębiorstwa z tej grupy „są znacznie bardziej efektywne podatkowo 
z punktu widzenia państwa. Średnio generują one więcej podatku 
VAT, podatków dochodowych oraz więcej wpłacają na świadczenia 
społeczne”.

(za: Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębior-

stwach, M. Bąk, P. Bednarz, P. Kulawczuk, R. Rataj, A. Szcześniak,  
P. Zając, źródło: http://www.iped.pl/artykuly.php?id=4)

Norma ISO 26000

„Strategiczne podej-
ście do cSR ma coraz 
większe znaczenie 
dla konkurencyjności 
przedsiębiorstw. Może 
przynieść korzyści  
w zakresie zarządzania 
ryzykiem, oszczędności 
kosztów, dostępu do 
kapitału, relacji z klien-
tami, zarządzania zaso-
bami ludzkimi i poten-
cjału innowacyjnego”.
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Norma ISO 26000, która społeczną odpowiedzialność biznesu 
zawiera w siedmiu obszarach, w każdym z nich pokazuje też po-
tencjalne korzyści dla firm. Obszary te to: (1) Ład organizacyjny, 
(2) Prawa człowieka, (3) Relacje z pracownikami, (4) Środowisko, 
(5) Uczciwe praktyki rynkowe, (6) Relacje z konsumentami i (7) Za-
angażowanie społeczne i rozwój. Zasadniczo są one podobne do 
omawianej już społecznej odpowiedzialności rozumianej poprzez 
relacje z interesariuszami, a więc z otoczeniem, w którym funkcjo-
nuje przedsiębiorstwo.

cSR to nowi, często lepiej wykształceni 
klienci i pracownicy

Wśród korzyści dla firm wymienianych w opisie normy ISO 
26000 mówi się między innymi o zaangażowaniu w rozwój spo-
łeczno-gospodarczy lokalnych społeczności, który może się zwró-
cić poprzez napływ nowych klientów czy lepiej wykształconych 
pracowników. W literaturze podawane są przykłady inwestowania 
przez firmę telekomunikacyjną w rozwój dostępu do internetu, co 
skutkuje napływem między innymi do takiej firmy nowych klien-
tów. Podobnie rzecz ma się z edukacją finansową prowadzoną na 
przykład przez instytucje Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-
-Kredytowych. Prędzej czy później spowoduje to zwiększenie zain-
teresowania klientów działalnością instytucji takich jak SKOK-i, ale 
także zmniejszy ryzyko tak zwanych złych kredytów, wynikających 
często z niewiedzy kredytobiorców i nieumiejętności oceny ryzyka 
kredytowego.

Podobną korzyść konkurencyjną przynosi właściwa, społecznie 
odpowiedzialna, relacja wobec pracowników. W normie ISO 26000 
wskazania w tym zakresie są bardzo rozbudowane i dotyczą bezpie-
czeństwa zatrudnienia (umowy o pracę), odpowiedniej informacji  
i konsultacji, zakazu wszelkich form dyskryminacji, ale także prze-
strzeganie tych zasad u kontrahentów czy dostawców. To – według 
normy – motywuje pracowników do lepszej pracy, zwiększa wydaj-
ność, zapewnia lojalność pracowników, wpływa na reputację firmy. 
Poprawa bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników wpływa też 
na jakość pracy i jej koszty.

Norma ISO 26000 znalazła się też w Komunikacie Komisji Euro-
pejskiej jako szczególnie zalecana dla większych firm (zatrudniają-
cych ponad 1000 pracowników). Komisja „zachęca wszystkie duże 
europejskie przedsiębiorstwa do zobowiązania się do 2014 roku do 
uwzględnienia co najmniej jednego z następujących zestawów za-
sad i wytycznych przy opracowywaniu podejścia do CSR: inicjaty-
wy ONZ „Global Compact”, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 



34

CSR = dialog = rozwój

wielonarodowych lub wytycznych zawartych w normie ISO 26000 
dotyczącej odpowiedzialności społecznej”.

(Komunikat Komisji Europejskiej, Odnowiona strategia UE na 
lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsię-

biorstw, Bruksela, 2011)
Reasumując, można powiedzieć, że praktyczna realizacja spo-

łecznej odpowiedzialności w zarządzaniu firmą skutkuje w dwóch 
obszarach – (1) pomaga zdobyć lepszą pozycję na rynku poprzez 
poprawę konkurencyjności, zdobycie zaufania klientów i dostaw-
ców i (2) pomaga lepiej wykorzystać swoje możliwości i potencjał 
– poprzez ograniczenie energochłonności, zużycia materiałów, lep-
szą motywację pracowników.

cSR – dobrowolna czy motywowana?

W dyskusji nad opłacalnością CSR powraca pytanie, czy ma 
to być strategia dobrowolna, czy nie? To trudne pytanie. Z jednej 
bowiem strony społeczna odpowiedzialność biznesu ma być – jak 
pisałem na wstępie – nadbudową nad systemem prawnym, swo-
istą wartością dodaną. Jeżeli dodaną, to zgodną z dobrowolnie 
podjętym wyborem. Z drugiej – warto robić wszystko, aby zachę-
cić przedsiębiorców do dokonywania takich właśnie wyborów, 
zarówno w ich interesie, jak i w interesie ogółu. Dostrzega to rów-
nież Komisja Europejska, pisząc w cytowanym już komunikacie,  
że „…pozytywny wpływ CSR na konkurencyjność jest coraz szerzej 
uznawany, jednak przedsiębiorstwa nadal mają wątpliwości co do 
kierowania się nią, gdyż najbardziej społecznie odpowiedzialny spo-
sób działania może nie być najbardziej korzystny finansowo, przy-
najmniej w perspektywie krótkoterminowej”. I dlatego czytamy  
w dokumencie deklarację, że „Unia Europejska powinna stymu-
lować politykę w dziedzinie konsumpcji, zamówień publicznych 
i inwestycji na rzecz wzmocnienia opłacalności CSR na rynku”.  
W jaki sposób można ową opłacalność zwiększyć? Na pewno istot-
na jest w tym przypadku odpowiednia motywacja stosowana za-
równo przez interesariuszy (ruchy konsumenckie, ruchy ekologicz-
ne czy organizacje pracownicze), ale także przez władze publiczne 
czy wręcz rynki finansowe (fundusze etycznego inwestowania).  
O niektórych tego typu działaniach motywacyjnych pisałem przy 
okazji omawiania grup interesariuszy. Ważna jest w tym przypadku 
jednak także rola władz publicznych. To one nie tylko powinny stwa-
rzać atmosferę przyjazną dla firm społecznie odpowiedzialnych, ale 
również promować takie firmy przy przetargach publicznych. Jest 
to szczególnie ważne w Polsce, gdzie jakże często jedynym i roz-
strzygającym kryterium jest kryterium ceny. W takim przypadku  
o społecznej odpowiedzialności możemy zapomnieć…  

Praktyczna realizacja 
społecznej odpowie-
dzialności w zarządza-
niu firmą skutkuje w 
dwóch obszarach – (1) 
pomaga zdobyć lepszą 
pozycję na rynku po-
przez poprawę konku-
rencyjności, zdobycie 
zaufania klientów i 
dostawców i (2) poma-
ga lepiej wykorzystać 
swoje możliwości i po-
tencjał – poprzez ogra-
niczenie energochłon-
ności, zużycia materia-
łów, lepszą motywację 
pracowników.
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Jak zidentyfikować firmy społecznie odpowiedzialne? Służą do 
tego przede wszystkim tak zwane raporty społeczne. Coraz wię-
cej przedsiębiorstw dobrowolnie, ale według w miarę jednolitego 
schematu, takie raporty publikuje na swojej stronie internetowej 
czy w mediach, a także promuje wśród interesariuszy. Raporty spo-
łeczne umożliwiają (choć nie w stu procentach) uniknięcie sytuacji, 
gdy podstawą do oceny społecznej odpowiedzialności firm staje 
się jedna akcja charytatywna. Próbą unifikacji raportów społecz-
nych zajęła się w skali światowej Global Reporting Initiative (GRI), 
zachęcająca do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. 
GRI tworzy spójne ramy dla raportowania kwestii zrównoważo-
nego rozwoju, które są stosowane na całym świecie. Jej celem jest 
„zrównoważona globalna gospodarka, gdzie organizacje zarządza-
ją swoimi wynikami i wpływami ekonomicznymi, środowiskowymi, 
społecznymi oraz nadzoru w sposób odpowiedzialny oraz 
przygotowują na ten temat raport”. Na mniejszą skalę wzorem 
takich raportów mogą się stać rozmaite narzędzia do samooceny 
firm pod względem działań społecznie odpowiedzialnych. Jedno  
z takich narzędzi, przygotowanych w ramach naszego projektu, pu-
blikujemy na końcu niniejszego opracowania.

Firmy społecznie odpowiedzialne mogą też uzyskać określone 
normy międzynarodowe. O najbardziej znanej – ISO 26000 – pisa-
łem już wcześniej. Mniej znane są norma AA 1000  (Account Ability 
1000 Standard) i norma SA 8000 (Social Accountability 8000). Obie 
są nadawane po spełnieniu określonych warunków i badaniu przez 
niezależnych (zewnętrznych wobec firmy) audytorów. Pierwsza 
jest szersza – obejmuje relacje ze wszystkimi interesariuszami, dru-
ga ogranicza się do interesariuszy wewnętrznych – przede wszyst-
kim pracowników, zwracając uwagę na wolność zrzeszania się, bez-
pieczeństwo pracy, zakaz mobbingu i dyskryminacji, godziwe wy-
nagrodzenie czy przestrzeganie norm czasu pracy. Obie te normy 
są stosunkowo mało popularne w Polsce.

uczciwość – Opłacalność – cSR

Jednak chyba najważniejsze jest, aby w sposobie prowadzenia 
firmy i w relacjach z interesariuszami być po prostu uczciwym. Pro-
fesor Wojciech Gasparski na jednej z konferencji przytoczył rozmo-
wę: „Niedawno zadano mi pytanie, czy warto być uczciwym, mimo 
że – jak sądził pytający – nie zawsze jest to opłacalne. Odpowiedzia-
łem, że pytanie o opłacalność uczciwości jest pytaniem źle posta-
wionym, bowiem zakłada błędną kolejność, stawiając opłacalność 
przed uczciwością, a przez to nadając opłacalności rangę normy 
moralnej. Tymczasem kolejność jest i powinna być inna – bądź 
uczciwy i w ramach wyznaczonych przez normę uczciwości czyń 

„Niedawno zadano mi 
pytanie, czy warto być 
uczciwym, mimo że – 
jak sądził pytający – nie 
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ność uczciwości jest 
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da błędną kolejność, 
stawiając opłacalność 
przed uczciwością,  
a przez to nadając opła-
calności rangę normy 
moralnej.
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to, co opłacalne. Zatem uczciwość jest pierwotna, zaś opłacalność 
wtórna”.

Wydaje się, że ideałem byłoby podobne potraktowanie idei CSR 
– jest ona dobrowolna, ale konieczna i pierwotna wobec opłacalno-
ści. Wtedy opłacalność też stanie się transparentna i wolna od nie-
uczciwej rynkowej gry.

Podsumowanie

Czy wobec tego dziś, w dobie kryzysu, stać przedsiębiorstwa 
na społeczną odpowiedzialność? Przewrotnie można powiedzieć, 
że nie stać nas na to, żeby być społecznie nieodpowiedzialnym. 
Podkreśla to także Komisja Europejska: „Kryzys gospodarczy i jego 
społeczne konsekwencje w pewnym stopniu negatywnie wpłynęły 
na zaufanie konsumentów i na poziom zaufania w biznesie. Uwa-
ga społeczeństwa skoncentrowała się na społecznych i etycznych 
wynikach przedsiębiorstw. Wznawiając obecnie wysiłki na rzecz 
promowania CSR Komisja ma na celu utworzenie warunków sprzy-
jających zrównoważonemu wzrostowi, odpowiedzialnym posta-
wom biznesu i utworzeniu trwałego zatrudnienia w perspektywie 
średnio- i długoterminowej”. (Z Komunikatu Komisji Europejskiej, 
Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej od-
powiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela, 2011)

Jeżeli chcemy, aby świat wokół nas, w tej najbliższej okolicy  
i w skali globalnej, był bardziej przyjazny, musimy w to zainwesto-
wać. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest na pewno 
taką dobrą inwestycją.

Jacek Rybicki
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pejskim rynkiem pracy; wspólna analiza europejskich part-
nerów społecznych, Lizbona 2007

18. www.dialog.gov.pl
19. www.worker-participation.eu
20. www.eur-lex.europa.eu
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Rozdział III  
Norwegia społecznie odpowiedzialna

Norweski system społeczno-gospodarczy – jak żaden inny  
w Europie – oparty jest na dialogu i społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Zasady te nie tylko zawarte są w uregulowaniach praw-
nych, ale także głęboko zakorzenione w mentalności społeczeń-
stwa, które niezwykle mocno i aktywnie uczestniczy w życiu pu-
blicznym. Ktoś mógłby powiedzieć, że główną przyczyną takiego 
stanu rzeczy jest prosty fakt, iż Norwegia dziś jest krajem bogatym 
– ropa i gaz pozwalają na spokojne życie. Jest w tym zapewne część 
prawdy. Dochód PKB liczony na głowę (per capita) to ponad 55 ty-
sięcy USD, co sytuuje Norwegię na czwartym miejscu na świecie. 
Polska z dochodem nieco ponad 20 tysięcy USD na głowę okupuje 
miejsce 47. (dane za 2012 rok). Ale to tylko część prawdy – pierwsze 
porozumienia centralne między pracodawcami i związkami zawo-
dowymi zostały w kraju wikingów zawarte jeszcze przed II wojną 
światową i – co zadziwiające – ich zasadnicze ramy są do dziś ak-
tualne i co roku odnawiane w precyzyjnie ustalonym systemie dia-
logu. A przecież wówczas Norwegia była jednym z biedniejszych 
krajów kontynentu (norweski gaz i ropa – to lata 60. poprzedniego 
stulecia). Co godne podkreślenia, tak rozumiany i realizowany sys-
tem społeczno-gospodarczy skutkuje zrównoważonym rozwojem 
całego społeczeństwa, a nie jego wybranej i uprzywilejowanej czę-
ści.  Według uznawanego przez ONZ Indeksu Rozwoju Społecznego 
(ang. Human Development Index, HDI; czasem tłumaczony jako 
„wskaźnik rozwoju ludzkiego”), który jest najbardziej wszechstron-
nym narzędziem do badania i hierarchizowania, jak rozwijają się 
społeczeństwa poszczególnych krajów, od blisko dekady Norwe-
gia znajduje się na pierwszym miejscu na świecie. Kolejne miejsca 
w ostatnim badaniu zajmują: Australia, USA, Holandia i Niemcy. 
Polska „zielona wyspa” zajmuje miejsce 39. (klasyfikowanych jest 
187 krajów). Przed nami są Słowacja, Czechy i Węgry. Również pod 
względem rozwarstwienia społecznego pozostajemy daleko w 
tyle za Norwegią – 10 procent najbogatszej części społeczeństwa 
norweskiego zarabia przeciętnie około siedem razy więcej niż 10 
procent najuboższych. W Polsce ten wskaźnik wynosi ponad 13,5. 
Również pod tym względem jesteśmy na europejskiej i światowej 
szpicy – wśród krajów OECD za nami są jedyne liberalne USA i Mek-
syk. Co zadziwiające, wśród krajów o najmniejszym rozwarstwieniu 
znajdują się Czechy. 

Także pod względem zagrożenia korupcją system norweski 
pozwala na skuteczne jego ograniczenie – według prowadzonego 
przez Transparency International tak zwanego Wskaźnika Percep-

Według uznawanego 
przez ONZ Indeksu 
Rozwoju Społecznego 
(ang. human Deve-
lopment Index, hDI; 
czasem tłumaczony 
jako „wskaźnik rozwoju 
ludzkiego”), który jest 
najbardziej wszech-
stronnym narzędziem 
do badania i hierarchi-
zowania, jak rozwijają 
się społeczeństwa po-
szczególnych krajów, 
od blisko dekady Nor-
wegia znajduje się na 
pierwszym miejscu na 
świecie.
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cji Korupcji (Corruption Perceptions Index) Norwegia sytuuje się 
na miejscu 5., a Polska – na 38. Według tego wskaźnika kraje o naj-
mniejszej korupcji na świecie to: Dania, Nowa Zelandia, Szwecja  
i Finlandia, a ostatnie miejsca zajmują m.in. Korea Płn., Afganistan, 
Libia i Somalia. (za:http://www.transparency.org/cpi2013/results)

Udział państwa w procesach gospodarczych to przede wszyst-
kim jego blisko 40-procentowy udział w norweskiej gospodarce.  
W większości tamtejszych dużych firm (często o zasięgu ponadna-
rodowym) udział państwa przekracza 50 procent. W takich firmach 

Za: www.wynagrodzenia.pl (źródło: dane OECD)
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zasady społecznej odpowiedzialności i dialogu realizowane są obo-
wiązkowo – na przykład mają one obowiązek składania corocznych 
raportów społecznych, w których muszą pokazać, w jaki sposób 
realizują rządowe wytyczne dotyczące CSR zawarte w tak zwanym 
„White paper”. Rząd norweski między innymi:

Oczekuje, że wszystkie norweskie firmy niezależnie od układu 
właścicielskiego uznają CSR jako integralną część swojego biznesu. 
CSR nie jest i nie powinien być widziany w oderwaniu od strategii 
biznesowej i rozwoju biznesu.

Państwowe lub z udziałem skarbu państwa firmy powinny 
spełniać najwyższe etyczne standardy i być świadome swojej spo-
łecznej odpowiedzialności i wpływu na otoczenie. Realizuje się to 
poprzez aktywne zarządzanie korporacyjne. Zasady społecznej od-
powiedzialności powinny być uwzględniane na wszystkich etapach 
realizacji biznesu – od wyborów partnerów biznesowych, po decy-
zje inwestycyjne. Odpowiedzialne za implementacje tych zasad są 
zarządy firm.

Rząd w zakresie realizacji zasad CSR prowadzi systematyczne 
badania i konsultacje – zarówno na szczeblu poszczególnych mini-
sterstw, jak i w dialogu z partnerami społecznymi. Prowadzi także 
systematyczne kontrole w tym zakresie w firmach z udziałem wła-
ścicielskim państwa.

W norweskiej definicji CSR charakterystyczne jest rozszerzenie 
palety interesariuszy. Oprócz pracowników, właścicieli, dostawców, 
klientów i społeczności lokalnej do grona interesariuszy włączone 
zostały media i rząd, a tak rozumiana firma staje się istotnym ele-
mentem społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego właśnie to media 
powinny stać na straży stosowania dobrych praktyk przez norwe-
skie firmy w kraju i za granicą, a rząd powinien formułować wytycz-
ne, jak firmy mają realizować zasady społecznej odpowiedzialności 
i promować te przedsiębiorstwa, które zasady owe rzeczywiście 
wprowadzają w życie. Przykładowo norweska firma telekomunika-
cyjna TELENOR, działająca na rynku światowym, została oskarżona 
o nieetyczne działanie w Bangladeszu. Spowodowało to publiczną 
debatę, a nawet rezygnację części klientów z jej usług na terenie 
Norwegii, a sama firma musiała wprowadzić nowe standardy i udo-
wodnić, że jest – także na rynku międzynarodowym – odpowie-
dzialna społecznie. 

Przykład dialogu w TElENOR NORGE

Wspomniana firma TELENOR w samej Norwegii zatrudnia 6 ty-
sięcy pracowników, z tego 1500 zorganizowanych jest w związku 
zawodowym LO. Związkiem kieruje 10-osobowy zarząd. Pracodaw-
ca finansuje trzy etaty związkowe. Na każdym szczeblu zarządzania 
firmą stanowisku kierowniczemu odpowiada przedstawiciel związ-

Media powinny stać 
na straży stosowania 
dobrych praktyk przez 
norweskie firmy w kra-
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w życie. 
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kowy, który ma dostęp do tych samych informacji o funkcjonowa-
niu firmy. Telenor przyjmuje jasne standardy zarządzania, spośród 
których jednym z ważniejszych jest „angażowanie pracowników 
poprzez dialog”. W tak zwanym „Kodeksie postępowania” ważna 
jest Polityka Odpowiedzialności Korporacyjnej.

Podstawowe zasady Pracowniczego Zaangażowania
1. Promować angażowanie pracowników poprzez dialog:

a. zarząd BU (Business Unit – jednostka biznesowa) powi-
nien implementować model angażowania pracowników

b. pielęgnować partnerstwo pracowników i pracodawcy, 
które przekłada się na dobre warunki pracy i zrównowa-
żony wzrost biznesu

2. Rozpoznawać i szanować prawo pracowników do zrzesza-
nia się oraz wstępowania/niewstępowania do związków 
zawodowych.
a. Decyzja o utworzeniu lub nieutworzeniu związku zawo-

dowego należy do pracowników; jednostka biznesowa 
(BU) powinna jednak przychylnie spoglądać na inicjaty-
wę pracowników w zakresie ustanawiania związków za-
wodowych

b. Jednostki biznesowe (BUs) będą szanować i uznawać 
związki zawodowe ustanowione i uznane zgodnie z pra-
wem państwowym i wymaganiami prawnymi 

3. Zakaz pośredniej i bezpośredniej negatywnej dyskryminacji:
a. pracowników, którzy są w trakcie tworzenia związku za-

wodowego
b. pracowników działających jako reprezentanci pracowni-

ków.

Dialog jest prowadzony w trzech obszarach – na poziomie pod-
stawowym jest to właściwe informowanie pracowników, następ-
nie prowadzenie dialogu z pracownikami i ich reprezentacjami, co 
prowadzi do zaangażowania w proces decyzyjny przedstawicieli 
pracowników. Wzmocnieniem tego zaangażowania jest wybór 
jednego członka zarządu firmy przez pracowników (w przypadku 
firm zatrudniających poniżej 200 pracowników) i 30 procent składu 
osobowego zarządu firmy w przypadku przedsiębiorstw zatrudnia-
jących ponad 200 osób. Dialog ze związkami odbywa się według 
ściśle określonych reguł – w tym raz w roku muszą być prowadzone 
negocjacje płacowe.
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Prawo w służbie dialogu

Norweskie prawo pracy zawiera wiele rozwiązań, które wspo-
magają dialog i wzmacniają pozycję pracowników i związków 
zawodowych. Jednym z kluczowych rozstrzygnięć jest objęcie 
postanowieniami układów zbiorowych pracy tylko pracowników 
zrzeszonych w związku zawodowym. Standardem norweskim jest 
umowa o pracę na czas nieokreślony – umowy na czas określony 
zawierane są głównie wtedy, gdy trzeba zastąpić pracownika cza-
sowo nieobecnego – z powodu choroby czy urlopu, a także w okre-
sie stażowym – z reguły do 6 miesięcy (ustawa o ochronie pracow-
nika i środowiska pracy). Pracownikom z innych krajów ustawowo 
gwarantowane jest takie samo wynagrodzenie i warunki pracy. 
Tygodniowy czas pracy to standardowo 40 godzin, ale pracownicy 
pracujący w trybie zmianowym mogą oczekiwać zmniejszenia tego 
wymiaru do 36 godzin. Za nadgodziny obowiązuje stawka 40 pro-
cent wyższa od normalnej. Pracownicy rozpoczynający pracę przed 
30 października mają prawo w danym roku do 25 dni płatnego urlo-
pu, w który wliczane są także soboty.

Trochę o podatkach

Podatki w Norwegii są dość wysokie, progresywne – czyli za-
leżne od dochodu. Maksymalna efektywna stawka podatku osób 
fizycznych w Norwegii w roku 2012 (dla dochodów powyżej 2 pro-
gu podatkowego, czyli powyżej 796 400 koron – około 400 tysięcy 
złotych) wynosiła 47,8 procent (za: www.nportal.no), ale przeciętna 
stawka podatku dochodowego od osób fizycznych to 28 procent). 
Trzeba podkreślić, że jest to zdecydowanie wyższy podatek niż w 
Polsce, ale nie sytuuje to – wbrew obiegowym opiniom – Norwe-
gii w czołówce światowej. Tej – według raportu firmy audytorskiej 
KPMG „Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012” 
– lideruje Szwecja (56,5 procent), Dania (55,5 procent) i Holandia 
(55 procent). Jednak Norwegowie podatki płacą od stosunkowo 
wysokich wynagrodzeń – według danych norweskiego urzędu sta-
tystycznego za 2011 rok przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu 
na złote wyniosło ponad 18 tysięcy złotych miesięcznie, a w po-
dziale branżowym najwyższe było w górnictwie – ponad 28 tysięcy 
złotych miesięcznie. Statystycznie tyle samo (ponad 28 tysięcy zło-
tych) zarabiają w Norwegii osoby legitymujące się wykształceniem 
wyższym. W Norwegii obowiązuje ponadto rozbudowany system 
ulg podatkowych, zaczynając od tak zwanej kwoty wolnej od po-
datku (ponad 20 tysięcy złotych), a kończąc na systemie wsparcia 
rodzin wielodzietnych.

Standardem norwe-
skim jest umowa  
o pracę na czas nieokre-
ślony – umowy na czas 
określony zawierane 
są głównie wtedy, gdy 
trzeba zastąpić pracow-
nika czasowo nieobec-
nego.
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Podsumowanie

Jakie są więc cechy charakterystyczne norweskiego modelu 
społeczno-gospodarczego przez norweskich ekonomistów nazy-
wane „mieszaną gospodarką rynkową”?

• wolny rynek z silnym udziałem państwa
• udział w Europejskim Obszarze Gospodarczym (z wyjąt-

kiem rybołówstwa i rolnictwa)
• progresywny system podatkowy z rozwiniętymi ulgami
• stosunkowo małe rozwarstwienie społeczne
• rozwinięte usługi publiczne
• trójpartnerstwo
• silne związki zawodowe i organizacje społeczeństwa oby-

watelskiego
• rozwinięty system dialogu społecznego opartego na po-

nadzakładowych i zakładowych układach zbiorowych pracy.

Ten system jest generalnie akceptowany przez wszystkie siły 
polityczne, ponieważ za nim opowiada się zdecydowana większość 
norweskiego społeczeństwa. Zapewnia on bowiem nie tylko stabi-
lizację i pokój społeczny, ale też zrównoważony rozwój i włączanie 
przedstawicieli różnych środowisk w procesy podejmowania decy-
zji, ale i odpowiedzialności za nie na różnych szczeblach.

Jacek Rybicki
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Rozdział IV  
O dialogu i niezbędnych zmianach 
mówią: Jolanta Szydłowska, 
Krzysztof Dośla, Marian 
Krzaklewski i Marcin Zieleniecki 
(wypowiedzi dla TV Solidarność Gdańsk)

Krzysztof Dośla 
Zmiany są konieczne

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Od półtora roku nie jest prowadzony dialog na poziomie krajo-
wym ani na poziomie wojewódzkim, dialog pomiędzy partnerami 
społecznymi, między przedstawicielami organizacji pracodaw-
ców, pracobiorców, ale też niestety nie jest prowadzony dialog 
z rządem. Jest to wielka strata dla wszystkich. Brak tego dialogu 
oczywiście odczuwamy wszyscy, w różnym stopniu, ale odczuwa-
my. Jako „Solidarność” przedstawiliśmy rok temu jesienią prezy-
dentowi Rzeczypospolitej Polskiej, ale również premierowi, nasze 
propozycje – propozycje central związkowych, które pozwoliłyby 
dialogowi społecznemu w Polsce zacząć funkcjonować efektywniej. 
Mieliśmy przecież wszyscy świadomość niedoskonałości ustawy  
o Komisji Trójstronnej, o wojewódzkich komisjach dialogu społecz-
nego. Trzynaście lat temu, kiedy ta ustawa była głosowana w pol-
skim parlamencie i wchodziła w życie, wiedzieliśmy przecież też do-
brze, że jest to pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które powinno 
podlegać różnego rodzaju modyfikacjom, przede wszystkim takim, 
które pozwoliłyby dialogowi społecznemu zafunkcjonować w życiu 
publicznym jako jednej z istotnych instytucji. Niestety, tak się nie 
stało. Nie stało się tak dlatego, że między innymi strona rządowa 
nie reagowała w żaden sposób na nasze uwagi dotyczące modyfi-
kacji zasad dialogu. 

Olbrzymią słabością dialogu w Polsce był fakt, że od samego 
początku instytucje dialogu nie były wyposażone w żadne istotne 
kompetencje stanowiące. Ustalenia, jakie były zawierane między 
stronami dialogu społecznego, wypracowywane czasami w bardzo 
trudnym kompromisie, były niestety tylko i wyłącznie opiniami,  
z którymi rzadko kiedy rządzący się zgadzali, czego koronnym 

Rozdział IV O dialogu

Olbrzymią słabością dia-
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Rozdział IV  
O dialogu...

przykładem w 2009 roku był tzw. pakt antykryzysowy. Mamy też 
przykłady z ostatnich dwóch, trzech lat bardzo złego funkcjonowa-
nie dialogu społecznego, choćby w postaci narzuconych rozwiązań 
dotyczących wydłużenia wieku emerytalnego, kiedy z głosem stro-
ny społecznej w ogóle się nie liczono, a przecież to był temat, który 
powinien stanąć i być przedmiotem obrad właśnie takich instytucji 
jak Komisja Trójstronna czy wojewódzkie komisje dialogu społecz-
nego. Mieliśmy przykłady dokonywania zmian w kodeksie pracy, 
choćby wydłużenia okresu rozliczeniowego do dwunastu miesięcy, 
czyli pogarszania sytuacji pracowniczej w zakładach pracy, kiedy to 
tak naprawdę bez uzgodnienia w Komisji Trójstronnej procedowa-
no te kwestie w Sejmie albo nawet wręcz wobec negatywnej opinii 
ciał dialogu społecznego – rządzący się tym nie przejmowali. Nie-
stety, to spowodowało, że zaufanie uczestników dialogu społecz-
nego do tak skonstruowanej instytucji zostało mocno zachwiane. 
Stąd zawieszenie naszego udziału w pracach Trójstronnej Komisji 
do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisji dialo-
gu społecznego. 

Nowe rozwiązania mają na celu zmianę tego stanu rzeczy. 
Chcielibyśmy, aby powstała Rada Dialogu Społecznego, aby ta Rada 
Dialogu Społecznego – tak na poziomie krajowym, jak i poziomie 
wojewódzkim, ale też branżowym – miała zdecydowanie więcej 
uprawnień stanowiących, między innymi związanych z możliwością 
zawierania przez te ciała układów zbiorowych, ponadzakładowych 
układów zbiorowych czy branżowych układów zbiorowych pracy; 
aby była możliwość zawierania porozumień pomiędzy pracodawca-
mi i pracownikami, a przede wszystkim, aby więcej do powiedzenia 
w tych ciałach mieli ci, których ustalenia tak naprawdę będą doty-
czyły, czyli przedstawiciele organizacji pracodawców i przedstawi-
ciele organizacji pracobiorców. I między innymi do takich ustaleń, 
które musiałyby być zawarte przed wdrożeniem ich na drogę legi-
slacyjną – do prac w Sejmie – powinny być wszelkie prace związane 
z funkcjonowaniem przepisów prawa pracy, wszelkie kwestie zwią-
zane z funkcjonowaniem ustawy o związkach zawodowych oraz 
ustawy o związkach czy organizacjach pracodawców. Taki katalog 
spraw w tych naszych projektach został wyszczególniony. Miejmy 
nadzieję, że rządzący – po roku, kiedy złożyliśmy już te propozycje 
– zechcą się nad nimi pochylić i zaczną o nich poważnie rozmawiać. 

Na poziomie województwa rozmawiamy z przedstawicielami 
organizacji pracodawców, mało tego, jesteśmy bliscy podpisania 
deklaracji dotyczącej przyszłości dialogu społecznego. Żadna z or-
ganizacji pracodawców, ale też i organizacji związkowych, nie ma 
wątpliwości, że dialog musi funkcjonować, ale nie w takim kształcie, 
jak do tej pory. Aby mógł funkcjonować lepiej, muszą zostać prze-
prowadzone zmiany ustawowe i temu ma służyć między innymi 
wspólna deklaracja; ma też uzmysłowić rządzącym, że pracodawcy 
z pracownikami mają wspólne zdanie na ten temat, że pracodawcy 

żadna z organizacji 
pracodawców, ale też 
i organizacji związko-
wych, nie ma wątpli-
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Od półtora roku nie jest 
prowadzony dialog na 
poziomie krajowym ani 
na poziomie wojewódz-
kim, dialog pomiędzy 
partnerami społeczny-
mi, między przedsta-
wicielami organizacji 
pracodawców, praco-
biorców, ale też nieste-
ty nie jest prowadzony 
dialog z rządem. Jest 
to wielka strata dla 
wszystkich.

z pracownikami chcą się porozumiewać i chcą wspólnie rozwiązy-
wać dotyczące ich funkcjonowania najbardziej żywotne problemy 
i to rozwiązywać w taki sposób, aby obie strony były z kompromi-
su zadowolone. To nie rząd ma decydować, co jest dla nas najlep-
sze, to nie rząd ma być stroną decydującą o dialogu społecznym. 
Miejmy nadzieję, że po tej deklaracji będziemy w stanie również 
uzgodnić propozycje zmian w ustawie, które pomogłyby usprawnić 
funkcjonowanie takich ciał, jak wojewódzkie rady dialogu społecz-
nego czy rady dialogu społecznego na poziomie wojewódzkim czy 
rady dialogu branżowego. Pracujemy na poziomie województwa 
i naszego regionu nad rozwiązaniami, które pozwolą nam skutecz-
niej prowadzić dialog. Cieszy, że ze strony organizacji pracodawców 
mamy tutaj rzeczywiście duże otwarcie i zrozumienie istoty dialogu 
społecznego. Bez tego zrozumienia wrócimy do metod, jakich nie 
chcielibyśmy: silniejszy będzie miał rację, głośniejszy będzie miał 
rację, ci, którzy będą bliżej władzy, będą mieli rację, a przecież nie 
po to konstruowane były z inicjatywy „Solidarności” pierwsze zapi-
sy dotyczące dialogu społecznego i nie po to powstawał z inicjatywy 
„Solidarności” instytucjonalny dialog społeczny, aby dzisiaj ten cały 
wieloletni dorobek zaprzepaścić. Zaprzepaścić dlatego, że po stronie 
rządowej nie mamy na dzień dzisiejszy jeszcze nikogo, kto chciałby 
choćby wysłuchać naszych propozycji i się nad nimi pochylić.

Jolanta Szydłowska 
Bez dialogu nie ma rozwoju gospodarczego 

Prezes Zarządu, Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan

 Rok 2013 był rokiem kryzysowym w historii dialogu w Polsce. 
Był to rok, w którym związki zawodowe opuściły Komisję Trójstron-
ną, jak również zaprzestały udziału w posiedzeniach wojewódzkich 
komisji dialogu społecznego. To jest decyzja, co do której można 
mieć różne opinie, natomiast dla mnie jest naturalną konsekwencją 
tego, co działo się w latach wcześniejszych, a co miało kulminację 
właśnie w roku 2013. 

Przez wiele lat pracując w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo-
łecznego w województwie pomorskim dało się zauważyć, że 
wszystko to, co wypracowaliśmy, w dużej mierze zależne było od 
woli, chęci i możliwości, jakie każdy z uczestników wnosił. Mieli-
śmy w tym okresie i dobrych, i słabszych liderów dialogu w naszym 
województwie. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to bezsprzecznie, 
żeby dialog mógł się toczyć, żeby mogli rozmawiać pracodawcy  
z pracownikami, był nam potrzebny lider na poziomie ogólnokrajo-
wym. Tego lidera mieliśmy przez krótko i właściwie tylko raz. Moż-
na powiedzieć, że był moment, w którym komuś zależało na tym, 
żebyśmy rozmawiali. Rozmawiali nie tylko pracodawcy z pracowni-
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Rozdział IV 

kami, ale również ze stroną rządową. To się skończyło i ta mała sku-
teczność działalności, brak odzewu, często niemożność załatwienia 
wielu spraw, doprowadziła do rozgoryczenia stron. I to czuli przed-
stawiciele strony pracowników, ale czuli też przedstawiciele strony 
pracodawców. Mówiliśmy o tym wielokrotnie – wystarczy przejrzeć 
stanowiska i opinie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego  
w województwie pomorskim i zobaczyć, jak często wysyłaliśmy 
nasze opinie, prosiliśmy o zmianę ustawy. Bo nie da się ukryć, że 
nawet jeśli mamy chęci, wolę i ludzi, to bez odpowiednich narzę-
dzi dialog będzie w naturalny sposób umierał. I tak było w Polsce. 
Obecnie już prawie półtora roku toczą się rozmowy o nowej formu-
le dialogu; biorą w tym udział związki zawodowe, które taką for-
mułę wypracowały, pracują też nad tym organizacje pracodawców, 
pracują na forum ogólnopolskim, pracują też w niektórych regio-
nach. Ale trwa to zbyt długo. Ludzie tracą chęć i wiarę, że przynie-
sie to skutek. A przecież bez dialogu, bez wypracowywania tego 
wspólnego stanowiska pomiędzy pracodawcami i pracownikami, 
naprawdę niewiele zbudujemy. Myślę tutaj o gospodarce, ale myślę 
też o społeczeństwie obywatelskim. Niewątpliwie kryzys dialogu  
w kraju, w naszym regionie, przekłada się na to, jak budujemy spo-
łeczeństwo obywatelskie. 

W województwie pomorskim rozmawiamy, pracodawcy ze 
związkami zawodowymi, przygotowujemy nasze wspólne, bardzo 
ogólne stanowisko, ale to jest stanowisko, które zawiera coś, co 
nas łączy. To jest początek. Liczę na to, że jeżeli uda nam się wy-
pracować takie wspólne stanowisko, jeżeli pokażemy, że może-
my rozmawiać, to politycy będą musieli zacząć liczyć się z tym, że 
gdzieś rodzi się porozumienie, być może w coraz szerszej formule 
i że zaczynamy działać razem. Dziś mam wrażenie, że dla polity-
ków różnych opcji brak porozumienia, brak dialogu, jest wygodny. 
Oczywiście, jest tak, że zarówno wśród związkowców, jak i wśród 
pracodawców są bardzo różni ludzie, są różne stanowiska. Ale jed-
na i druga strona ma ludzi dialogu, takich, którzy wiedzą, że jeżeli 
zaczniemy dzisiaj, za dwadzieścia lat zbudujemy trwały i niezależny 
od politycznych zawirowań fundament, na którym będziemy mogli 
prowadzić normalny dialog umożliwiający rozwój społeczny i go-
spodarczy naszego państwa. 

W województwie po-
morskim rozmawiamy, 
pracodawcy ze związ-
kami zawodowymi, 
przygotowujemy nasze 
wspólne, bardzo ogólne 
stanowisko, ale to jest 
stanowisko, które za-
wiera coś, co nas łączy. 
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i że zaczynamy działać 
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Marian Krzaklewski  
Dialog społeczny to jeden z filarów  
unii Europejskiej

Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, były prze-
wodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Dialog społeczny w Unii Europejskiej to dwa pojęcia – dialog  
w poszczególnych krajach i dialog na szczeblu całej Unii.  Ten dru-
gi stanowi model dla krajów członkowskich szczególnie Europy 
Środkowo-Wschodniej. Nasze kraje  powinny się do niego dosto-
sowywać. Trzeba też podkreślić, że w  krajach o długiej tradycji dia-
logu, zbiorowych stosunków pracy, poziom dialogu jest albo taki, 
jak w  UE, albo nawet lepszy. Weryfikację  dialogu w krajach Unii 
Europejskiej stanowi współczynnik pokrycia prawa pracy układami 
zbiorowymi, czyli jaka część stosunków pracy i prawa pracy wy-
nika z negocjacji zbiorowych, z negocjacji między pracodawcami 
i  pracobiorcami, a także, w niektórych sytuacjach, z państwem. 
W większości krajów tzw. starej Unii, nawet przy niskim poziomie 
uzwiązkowienia, często niemal 100 procent pracowników jest ob-
jętych układami zbiorowymi pracy.  To znaczy, że  prawie 100 proc. 
pracowników ma regulowane stosunki pracy poprzez zawierane 
układy zbiorowe, negocjacje zbiorowe, czy też inne procesy, które 
są połączone z negocjacjami zbiorowymi, z dialogiem. W naszym 
kraju jest to w tej chwili ok. 20 procent w większości  w postaci za-
kładowych układów zbiorowych. Ponadzakładowe układy zbiorowe 
są w olbrzymim kryzysie. W ostatnim czasie odnowiony był tylko 
układ zbiorowy branżowy dla kolejarzy i dla sanepidów. Tymcza-
sem w większości krajów Unii Europejskiej pracownicy są objęci 
branżowymi układami zbiorowymi pracy. Daje to gwarancję, że nie 
bieżąca polityka ingeruje w ustalanie zbiorowych stosunków pra-
cy, czyli także prawa pracy dotyczącego grup w branży, ale ciągłe 
negocjacje, których wynik jest źródłem prawa. To stanowi istotę, 
fenomen prawidłowego funkcjonowania związków zawodowych  
i związków pracodawców – w drodze dialogu ustalają źródła prawa. 
Nie jest więc  decydujący lobbing wśród polityków, tylko siła argu-
mentów w procesie dialogu. Pod tym względem  jesteśmy w Polsce 
najbardziej zacofani w stosunku zarówno do Unii Europejskiej, jak  
i do krajów członkowskich. I to trzeba zmienić. 

A jak to jest w Unii Europejskiej?  Unia Europejska funkcjonuje 
w oparciu o swoją konstytucję w postaci Traktatu. Problematyka 
dialogu pojawia się w dziesięciu artykułach.  Podkreślają one rolę 
konsultacji, które angażują wszystkie strony i prowadzą do ich par-
tycypacji w tworzeniu prawa. Wyraźnie odrzuca się działania po-
zorowane, które spełniają wymogi formalne, ale nie prowadzą do 
porozumienia.  Na poziomie europejskim funkcjonują trzy grupy 
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(struktury) pracodawców: biznes, pracodawcy sektora publiczne-
go i struktury małych przedsiębiorstw czy rzemiosła, które obecnie 
włączają się do Unii Biznesu. Związki zawodowe są zorganizowane 
międzybranżowo w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodo-
wych (EKZZ), a także w kilkadziesiąt struktur branżowych. Są też 
wyspecjalizowane, reprezentatywne organizacje prozwiązkowe, 
jak organizacja, w której byłem przez dwie kadencje wiceprzewod-
niczącym – Eurokadry, reprezentujące pracowników z wyższym 
wykształceniem i kadry kierowniczej należące do związków zawo-
dowych. Jak wspomniałem, specyfiką organizacji pracodawców na 
szczeblu UE jest oddzielna organizacja pracodawców sektora pu-
blicznego. Dlatego często wydziela się opis negocjacji w ramach 
sektora publicznego i w ramach sektora prywatnego lub miesza-
nego, sektora przemysłowego. Do tej pory stosuje się dla umów 
branżowych pojęcie „stosunki przemysłowe”, opisujące „zbiorowe 
stosunki pracy”, czyli te relacje, w czasie których w dialogu społecz-
nym ustala się stosunki pracy pomiędzy partnerami społecznymi. 

W UE są trzy poziomy dialogu: uzgodnienia trójstronne – od 
2003 roku jest to tzw. Trójstronny Szczyt Społeczny ds. Wzrostu i Za-
trudnienia. Przed szczytem Unii Europejskiej, czyli zebraniem Rady 
Europy, odbywa się spotkanie z pełnym udziałem wszystkich stron, 
czyli Komisji i Rady Europejskiej, Europejskiej Konfederacji Związ-
ków Zawodowych i dwóch organizacji zrzeszających pracodaw-
ców europejskich. Uczestniczy w tym trójstronnym szczycie także 
Komitet Dialogu Społecznego, który śledzi dialog społeczny, oce-
nia wyniki, inspiruje… Tego typu spotkania odbywają się dwa razy  
w roku, ale główne negocjacje przebiegają na poziomie dwustron-
nym, między pracodawcami europejskimi i związkowcami.  Komi-
sja ma stworzyć  struktury do tych negocjacji, zaplecze techniczne, 
finansowe, także środki na ekspertyzy. Zadaniem komisji na tym 
etapie jest wspieranie dialogu dwustronnego.  I co najważniejsze – 
Traktat przewiduje, że jeżeli związki zawodowe i pracodawcy zawrą 
porozumienie, tzw. porozumienie ramowe, to może ono być źró-
dłem prawa, czyli na podstawie porozumienia ramowego Komisja 
Europejska powinna opracować konkretną dyrektywę, która staje 
się obowiązująca. Jest kilka dyrektyw w aktualnym prawie Unii Eu-
ropejskiej, które stały się prawem także w krajach członkowskich,  
a które zostały zawarte na podstawie porozumień organizacji pra-
codawców i związków zawodowych. Między innymi dyrektywa 
dotycząca pracy tymczasowej, do której odwołaliśmy się, skarżąc 
„umowy śmieciowe” i wygraliśmy. Niestety, w ostatnich latach 
mniej jest porozumień ramowych, które stały się w efekcie dyrekty-
wami. To wynika głównie z postawy pracodawców, stali się bardziej 
sztywni wobec związkowców. Niemniej zostają nam jeszcze inne 
pola aktywności w ramach unijnego dialogu. Cały czas odbywają się 
z nakazu Traktatu konsultacje dotyczące wszystkich aktów praw-
nych Unii Europejskiej, komunikatów czy tzw. dokumentów pro-

Rozdział IV 
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gramowych.  W trakcie tych konsultacji jest możliwość uruchamia-
nia  elementu partycypacji – jeżeli partnerzy społeczni się dogadają, 
to może takie porozumienie stać się źródłem prawa. U nas proces 
konsultacji bardziej kojarzy się z formalnym „odfajkowaniem”,  
a nie etapem dialogu prowadzącym do negocjacji i porozumienia. 
W UE w procesie konsultacji zabezpieczono właśnie tę podmioto-
wość dla dialogu dwustronnego. Obecnie także Parlament Europej-
ski jest mocniej włączony  w ten proces legislacyjny. Ma praktycznie 
taką samą rolę jak Rada Europy. Komisja Europejska to rząd, ale to 
właśnie ona jest wręcz zobligowana przez Traktat do koordynowa-
nia procesu dialogu społecznego, wspomagania, zabezpieczania 
środków finansowych m.in. na ekspertyzy. Jest to proces ciągły 
–  ja doradzam kolegom w Komitecie Dialogu Sektorowego prze-
mysłu stoczniowego jako ekspert, a równocześnie jestem także 
przedstawicielem pracowników w instytucji doradczej dla Komisji 
Europejskiej – Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, 
który  posiada prawo pośredniej inicjatywy legislacyjnej i który jest 
faktycznie parlamentem obywatelskim Unii Europejskiej. Do EKES-
-u  wszystkie ciała europejskie obowiązkowo muszą kierować swo-
je projekty legislacyjne, projekty programowe, do zaopiniowania.  
W EKES-ie są reprezentowane organizacje pracodawców, praco-
biorców, organizacje pozarządowe, a także – przedstawiciele rzą-
dów. 

Europejski dialog społeczny obejmuje nie tylko prace przed po-
wstaniem aktu prawnego, ale także przegląd skutków przyjętych 
aktów prawnych. To też powinno być w naszym kraju zastosowane. 
Chciałem też podkreślić, że pomimo iż Polska  Karty Praw Podsta-
wowych nie podpisała, to w części dotyczącej kwestii społecznych, 
dialogu społecznego, polska strona wyraźnie stwierdza, że je ak-
ceptuje. Można więc powiedzieć, że  w dziedzinie dotyczącej zbio-
rowych stosunków pracy, stosunków społecznych, także roli związ-
ków zawodowych, roli związków pracodawców – powinny zapisy 
Karty Praw Podstawowych  być stosowane. 

Europejski dialog spo-
łeczny obejmuje nie 
tylko prace przed po-
wstaniem aktu prawne-
go, ale także przegląd 
skutków przyjętych 
aktów prawnych. 
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Marcin Zieleniecki  
Równoprawność nową jakością dialogu 
społecznego

Dr hab., profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”

Dialog społeczny na szczeblu ogólnopolskim przeżywa niewąt-
pliwie olbrzymi kryzys. Od ponad roku nie działa Komisja Trójstron-
na ds. Społeczno-Gospodarczych. Organizacje związkowe zawie-
siły swój udział w pracach tej struktury. Można się zastanawiać, 
jakie są przyczyny takiego, bardzo niekorzystnego stanu rzeczy. 
Przyczyn na pewno należy poszukiwać w rozwiązaniach prawnych 
dialogu instytucjonalnego na szczeblu ogólnokrajowym. Przede 
wszystkim wydaje się, że wymienić można dwa rozwiązania – brak 
równowagi stron w Komisji Trójstronnej. W tej komisji reprezento-
wane są trzy strony dialogu – strona rządowa, strona pracowników 
i strona pracodawców. Jednak jedna ze stron – strona rządowa – 
została wyposażona w dodatkowe kompetencje, które przyznają 
jej przewagę nad pozostałymi. Dotyczy to w szczególności tzw. 
kompetencji twardych – ustalania wskaźnika wzrostu świadczeń 
emerytalno-rentowych, minimalnego wynagrodzenia, wysokości 
świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej oraz kwot 
dochodowych warunkujących nabycie prawa do tych świadczeń.  
W sytuacji, kiedy w określonym terminie nie dojdzie do uzgodnie-
nia między stronami wysokości tych wskaźników, kompetencje do 
jej ustalenia uzyskuje jedna ze stron, tzn. strona rządowa, która 
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów może jednostronnie te 
wskaźniki ustalić. Tak więc strona rządowa, wyposażona w dodat-
kowe kompetencje, nie jest zainteresowana dążeniem do tego, by 
osiągnąć porozumienie. Druga przyczyna owej nierównowagi to 
fakt, że dziś Komisja Trójstronna działa „pod patronatem” mini-
stra pracy i polityki społecznej. Znajduje to wyraz chociażby w roz-
wiązaniach finansowych – Komisja Trójstronna jest klasyfikowana  
w budżecie jako jednostka organizacyjna Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej. Te sprawy wymagają zmiany. W tej chwili pracu-
jemy w zespole prawników nad propozycjami nowej ustawy, która 
prawdopodobnie będzie nazywać się ustawą o Radzie Dialogu Spo-
łecznego bądź też o Instytucjach Dialogu Społecznego. Propozycje 
zmierzają do równouprawnienia stron w instytucji dialogu, m.in. 
ustalenia mechanizmów zmiany tych czterech „twardych kompe-
tencji” dość szczegółowo w przepisach ustawowych oraz przyzna-
nia stronom Rady Dialogu Społecznego – bo tak prawdopodobnie 
będzie nazywać się nowy podmiot – kompetencji do tego, by sa-
modzielnie, na równych prawach uzgadniać te wskaźniki w drodze 
porozumienia. Oczywiście, trzeba też dopuścić możliwość, że do 
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uzgodnienia nie dojdzie. W razie jego braku będziemy mieli do czy-
nienia z zastosowaniem ustawowego mechanizmu. Jeżeli chodzi o 
rozwiązania instytucjonalne, to proponować będziemy w projek-
cie, aby została ustanowiona specjalna instytucja Rzecznika Dialo-
gu Społecznego, który będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie 
dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym i na szczeblu 
wojewódzkim. Jego zadaniem będzie głównie przygotowywanie 
projektu budżetu w części dotyczącej dialogu społecznego na tych 
szczeblach, który umożliwi funkcjonowanie Rady Dialogu Społecz-
nego i sprawozdanie z jego rocznego wykonania. Kompetencje me-
rytoryczne byłyby skupione w Radzie Dialogu Społecznego, która 
miałaby charakter trójstronny, ale równoprawny.
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Zapis debaty, która odbyła się 26 sierpnia 2014 roku w historycznej Sali BHP 
z udziałem dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej – socjologa, przewodniczą-
cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy i prezesa Prawa  
i Sprawiedliwości – dr. Jarosława Kaczyńskiego. Moderował Jacek Rybicki.

Jacek Rybicki: – Myślę, że ten ostatni akord będzie tak samo 
ciekawy, jak trzy referaty, które usłyszeliśmy. Zacznę od pytania 
do dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej z prośbą o nakreślenie tła 
dialogu. Nie jest to proste. Proszę sobie wyobrazić, że w 2014 roku, 
w międzynarodowym koncernie, związkowiec zakłada związkową 
opaskę, przychodzi do niego kierownik i mówi: „Ty to możesz sobie 
„Solidarność” na czole wytatuować, ale w opasce w moim zakładzie 
nie będziesz chodził”. W 2014 roku mamy do czynienia z sytuacją,  
w której przewodniczący związku zostaje wyrzucony z pracy w paź-
dzierniku zeszłego roku, a rozprawę w sądzie pracy ma w grudniu 
roku następnego. Pracy nie ma. To przykłady sytuacji, w których 
dialog nie istnieje. Istnieje dyktat silniejszego. 

Coraz więcej socjologów skłania się do stwierdzenia, że przez 
25 lat rozwinęliśmy się jako jednostki, ale ponieśliśmy klęskę jako 
wspólnota. Jako wspólnota narodu, wspólnota społeczeństwa  
i także te wspólnoty w zakładach pracy. Że „komuna” chichocze 
zza grobu, ponieważ to jej celem była atomizacja społeczeństwa,  
a przez ostatnie 25 lat tę atomizację wykonaliśmy sami.

Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: – Jestem bardzo wzru-
szona, że mogę tu, w Sali BHP, być i brać udział w tej debacie. Daw-
no temu 10 lat pracowałam jako socjolog pracy. Do 1983 roku, bo 
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potem pracę straciłam. A teraz przez ostatnie lata zajmowałam się 
socjologią wsi. Oba te działy są najrzadsze w socjologii. 

Otóż wtedy, w czasach PRl-u, niewątpliwie na sztandarach 
była klasa robotnicza, a w praktyce pracownik był robolem. Na-
tomiast dzisiaj jest niechcianym kosztem prowadzenia biznesu. 
Praca jest dzisiaj tylko kosztem ograniczającym zyski biznesu. To 
jest degradacja, która stała się na naszych oczach. 

Mimo wszystko bardzo nie lubię opowieści o klęskach mo-
jej wspólnoty. Dlaczego? Bo większość problemów, które dzisiaj 
mamy, jest moim zdaniem związana z bardzo obniżoną samooceną 
Polaków. My tak dalece mamy poczucie niskiej wartości, że godzi-
my się na niskie płace. Mamy poczucie niskiej wartości i godzimy 
się na to, żeby ewidentna sytuacja, która powinna doprowadzić do 
dymisji rządu, do niczego nie doprowadziła.  Godzimy się na bar-
dzo wiele zjawisk w życiu politycznym, które dla obywateli narodu, 
który ma poczucie własnej wartości, powinny być nie do przyjęcia. 
A przecież kiedy jako socjolog badam system wartości Polaków, to 
odkrywam, że jesteśmy społeczeństwem wspólnotowym.

W systemie wartości takie rzeczy, jak kariera, sukces, polityka 
są na samym dole. Na górze są rodzina, dzieci, przyjaciele, praca,  
i bardzo wiele takich wskaźników, które pokazują, że dla nas ważna 
jest wspólnota. Kiedy bierzemy do ręki opiniotwórcze gazety i oglą-
damy opiniotwórcze media, to okazuje się, że w dyskusji publicznej 
jest dokładnie odwrotnie. Takie kategorie, jak wspólnota i solidar-
ność zostały przypisane do PRL-u, do minionej rzeczywistości. 

Dlaczego ci zdolni, młodzi, wykształceni, świetni, przedsiębior-
czy, światowi, europejscy mają się dzielić z nieudacznikami, słaby-
mi i przegranymi? I to jest rzeczywiście część dyskursu publicznego, 
która sprawia, że nie tylko mamy kryzys dialogu, bo tak rozumiem 
temat tego panelu, ale kryzys takich wartości, jak wspólnota i so-
lidarność. Przez wspólnotę nie myślę tylko o wspólnocie narodo-
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wej, ale o wspólnych działaniach, dzięki którym osiągamy więcej 
indywidualnie. Jestem jednym z nielicznych socjologów, który co 
tydzień czytuje „Tygodnik Solidarność”.  

Wiem, jak trudno jest młodych ludzi namówić do tego, aby po-
traktowali związek zawodowy poważnie. Dlaczego tak się stało? 
Po pierwsze dlatego, że została postawiona fałszywa diagnoza na 
temat tego, czym był PRL. Po drugie dlatego, że proces transfor-
macji PRL-u w III Rzeczpospolitą został przygotowany przez dawne 
władze o wiele lepiej niż sądziliśmy. O wiele lepiej niż „strona soli-
darnościowa” była w stanie przewidzieć. 

Zwracam uwagę, że ustawy ministra Wilczka, które do dzisiaj 
zachwalane są w mediach jako genialne rozwiązanie wolności dla 
przedsiębiorców, weszły w życie jeszcze przed podpisaniem porozu-
mień Okrągłego Stołu. Co to znaczy? Że ten wolny i dostępny biznes 
był dla elit PRL-owskich, bo jeszcze nie było porozumień okrągłosto-
łowych i jeszcze nie było wyborów ’89 roku, a reguły, które pozwa-
lały zacząć biznes, już funkcjonowały. Ktoś, kto pamięta czasy PRL-
-u dokładnie, wie, dla kogo to zostało stworzone. Tworzy się mit, że 
PRL to było bardzo silne państwo, więc ci, którzy dzisiaj chcą silnego 
państwa, to tak naprawdę chcą PRL-u. Ja w czasach PRL-u nie mia-
łam swojego państwa. To, co funkcjonowało, to była silna, scentrali-
zowana, autorytarna władza. To nie było moje państwo, instrument 
mojej wspólnoty, która posługiwała się administracją, instrumentem 
państwa dla realizacji celów ludzi tworzących tę wspólnotę. 

Drugie fałszywe diagnozowanie PRL-u: PRL to klasa robotnicza, 
która przez związki zawodowe wywierała presję na władzę. Ten 
absurd funkcjonuje w dyskursie publicznym.  Kto to robi? To robią 
oczywiście politycy, ale oni są mniej wiarygodni. Bardziej wiarygod-
ni są profesorowie, autorytety, eksperci, dziennikarze, komentato-
rzy, publicyści. I to oni „uważniają” i unieważniają osoby, progra-
my, wartości, koncepcje. To skuteczne kształtowanie świadomości 
społecznej w dyskursie publicznym przede wszystkim w momencie, 
kiedy przychodzi do wyborów politycznych. Bo my jako obywatele 
jesteśmy wspólnotowi, ale jako wyborcy kupujemy dyskurs publicz-
ny jako wskazówkę. Czyli – jeśli ktoś mówi o silnym państwie, jeśli 
ktoś mówi o związkach zawodowych, jeśli ktoś mówi o wspólnocie, 
o solidarności – to czego chce? Socjalizmu. Chce powrotu do PRL-u. 

Przywrócenie wartości takim kategoriom społecznym, jak 
wspólnota i solidarność, byłoby łatwiejsze, gdybyśmy potrafili  
w narracji przypominać ustawicznie, że działanie wspólnotowe i so-
lidarne to nie jest to samo. Wspólnota to jest taki element, który 
pozwala nam się podzielić politycznie i nie pozabijać, dlatego, że 
należymy do różnych partii politycznych i mamy różne programy, 
bo wspólnota jest dla nas ważniejsza. Jeśli więc demokracja ma 
sprawnie funkcjonować, to musimy mieć bardzo silne poczucie 
wspólnoty. A po co jest solidarność, jako kategoria i jako wartość? 
Ano po to, żeby w konfliktach realnych interesów, np. pracodawca 
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– pracownik, solidarność ludzi tworzących daną strukturę społecz-
ną była większa niż konflikt interesów. O tym mówi Jan Paweł II. 
Demokrację poznaje się nie po wyborach, ale po tym między inny-
mi, jaką rolę w jej systemie politycznym pełni opozycja. Na ile jest 
ważna, cenna, szanowana, wywierająca presję. 

Tak samo ważnym dla funkcjonowania demokracji jest związek 
zawodowy.  O ile opozycja parlamentarna wyrównuje dystans mię-
dzy obywatelem a władzą – opozycja jest po to, aby kontrolować 
władzę – to związek zawodowy wyrównuje asymetrię i dystans 
między właścicielem, zarządzającym a pracownikiem, czyli jest do-
kładnie tak samo fundamentalnym dla demokracji.  

Czy to jest – w tym kontekście – przypadek, że w dyskursie pu-
blicznym wspólnota, solidarność, opozycja parlamentarna jako fun-
dament demokracji i związek zawodowy mają niską rangę? To nie 
jest przypadek, to jest instrument, który pomaga rządzić w sposób 
niekontrolowany, uprawiać biznes w sposób nieograniczony i ogra-
niczać wszystkie mechanizmy, nie tylko związkowe i opozycji parla-
mentarnej, które utrudniają niekontrolowane sprawowanie władzy. 

Tymczasem warto przypomnieć, że wspólnota jako wartość  
i solidarność jako wartość były warunkiem koniecznym do odnie-
sienia jednego z największych sukcesów, jakich w ostatnich trzy-
dziestu paru latach Polakom udało się dokonać i nie mówię tylko 
o obaleniu komunizmu. Sukcesem, w którym po raz pierwszy po 
wojnie władza komunistyczna musiała ustąpić przed obywatelami. 
To jest lekcja, o której i dziś powinniśmy pamiętać: na ile mamy jako 
obywatele wpływ na funkcjonowanie rządu i rządzących. A zwra-
cam uwagę, że „Solidarność” jako związek zawodowy była pierw-
szą strukturą, która umożliwiła po wojnie Polakom przeprowadze-
nie demokratycznych wyborów. Mówię o pierwszych powojennych 
demokratycznych wyborach, które objęły 10 milionów Polaków. Od 
komisji zakładowej, przez region do Komisji Krajowej i do pierwsze-
go zjazdu „Solidarności”. Przecież to była pierwsza demokratycznie 
wyłoniona elita po wojnie! 
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Do dzisiaj o „Solidarności” mówi się: „cud”, „samoograniczająca 
się rewolucja”, „festiwal solidarności”. Po co te wielkie słowa? Żeby 
związek zawodowy dzisiaj nie był potrzebny, żeby można było od-
stawić „Solidarność” do muzeum i mówić jak o zabytku. I na koniec: 
przypominając sobie Lecha Kaczyńskiego, zawsze zastanawiam 
się, jak wiele miał on w tej materii do powiedzenia. Ale też jak wie-
lu dlatego właśnie przeszkadzał w tej zamianie wartości takich, jak 
wspólnota i solidarność na indywidualizm, na egoizm, na samoza-
trudniającą się jednostkę, która ma się sama realizować, na słabe 
państwo i kult, nieprawdopodobny kult wolnego rynku, który za-
stąpił wartości – naprawdę przyjęliśmy w dyskursie publicznym za 
naturalne, że peerelowski kult klasy robotniczej został zamieniony 
na kult ludzi biznesu III Rzeczypospolitej. Tymczasem nie jest po-
trzebna klasa, żadna klasa społeczna, na sztandarach w normalnym 
demokratycznym państwie. Wspólnota i solidarność to są te war-
tości, w których mieścimy się znacznie lepiej niż wtedy, kiedy na 
sztandarach wypisujemy: biznes, przedsiębiorcy. To jest szalenie 
ważna grupa społeczna! Tyle że bez pracowników, którzy nie są tyl-
ko kosztami pracy, żaden biznes nigdy się nie uda. 

Jacek Rybicki: – Niewątpliwie równowaga między pracą a kapi-
tałem jest konieczną podstawą demokracji, ale chcę wywołać jesz-
cze niezabierającego głosu przewodniczącego Komisji Krajowej 
Piotra Dudę. Piotrze, „Solidarność” uznała, że dialog jest na dnie. 
Dlaczego i jakie propozycje, żeby się od tego dna odbić?

Piotr Duda: – Artykuł 20 naszej konstytucji mówi o solidarności 
i dialogu. I także o modelu gospodarki społeczno-rynkowej, mode-
lu równowagi, a dzisiaj mamy 99 procent gospodarki rynkowej,  
a 1 procent – społecznej. Gdybyśmy rzeczywiście przestrzegali ar-
tykułu 20 konstytucji, na pewno byłoby inaczej. 

Niestety, rządzący zdają się tego nie rozumieć. Wszystkie te pa-
tologie zaczynają się i kończą na braku dialogu. Przecież to oczywiste, 
że związkowcy nigdy nie będą żądali takich wynagrodzeń, które spo-
wodowałyby upadek zakładu! Zakład pracy to jest nasz drugi dom,  
w którym spędzamy prawie tyle samo czasu, co w naszym rodzinnym. 

ale żeby prowadzić dialog, musimy mieć taką samą wiedzę 
jak druga strona. Wtedy dialog będzie optymalny i rzetelny. Nie-
stety, dialog w naszym kraju już nie jest w kryzysie, ale legł w gru-
zach. Przewidzieliśmy to, bo już w naszej Uchwale Programowej, 
którą przyjęliśmy we Wrocławiu w 2010 roku, alarmowaliśmy, że 
jest wielki kryzys dialogu społecznego w kraju. Dlatego domagamy 
się lepszego funkcjonowania dialogu. Chcieliśmy podać partnerską 
dłoń i rządowi Donalda Tuska, i pracodawcom. 

Nasz przewodniczący Janusz Śniadek, mając zgodę Komisji Kra-
jowej, podpisał pakiet antykryzysowy 19 marca 2009 roku. Byliśmy 
pełni optymizmu. Gwarantem tego pakietu był premier Tusk. Po-
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wiedzieliśmy, że w związku z trudną sytuacją w naszym kraju też musi-
my wyjść naprzeciw i pracodawcom, ale mieliśmy tam nasze skromne 
postulaty dotyczące płacy minimalnej, aby w jak najszybszym tempie 
dochodziła do poziomu 50 procent przeciętnego wynagrodzenia. 

I druga sprawa, o którą tak bardzo walczyliśmy, dotyczyła sta-
bilizacji zatrudnienia poprzez ograniczenie umów na czas określo-
ny. I co się stało? Pracodawcy z rządem wspólnie zrealizowali sobie 
swoje punkty dotyczące elastycznego czasu pracy. Tylko nie zreali-
zowano dwóch punktów, pod którymi się podpisali i pracodawcy,  
i związkowcy, a gwarantem tego był premier Donald Tusk. 

Apogeum braku dialogu stało się podniesienie wieku emery-
talnego. To był największy kryzys dialogu, bo zebraliśmy ponad 
2,5 miliona podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie. 
Rząd powiedział „nie”. Myśmy nie mówili, jako „Solidarność”, że 
nie chcemy podwyższenia wieku emerytalnego. Przedstawialiśmy 
konkretne argumenty! I prosiliśmy, żeby w tym temacie wypowie-
działo się społeczeństwo. Rządzący władzę sprawują w imieniu, nie 
przeciwko swojemu społeczeństwu. 

Czarę goryczy przelał kolejny akt wprowadzony jednostronnie i 
praktycznie bez dialogu – 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu 
pracy pracownika. Dlatego jako przewodniczący Komisji Krajowej 
miałem zgodę, że jeżeli nie będzie rozmowy na temat tego pro-
jektu, to mam opuścić Komisję Trójstronną. Nie musiałem długo 
namawiać do tego pozostałych partnerów społecznych, czyli Fo-
rum Związków Zawodowych i OPZZ. Wcześniej przedkładaliśmy i 
premierowi Pawlakowi, i ministrowi pracy białe księgi zawierające 
przykłady naruszenia zasad dialogu społecznego, choćby poprzez 
kierowanie do zaopiniowania projektów, które już były w Sejmie. To 
pokazuje, jak dialog jest przez władze traktowany. 

Dlatego to, co stało się półtora roku temu, było apogeum. Nie 
zerwania z naszej strony dialogu społecznego, tylko pokazania, że 
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dum w tej sprawie. 
Rząd powiedział „nie”. 
czarę goryczy przelał 
kolejny akt wprowa-
dzony jednostronnie  
i praktycznie bez dia-
logu – 12-miesięczny 
okres rozliczeniowy cza-
su pracy pracownika. 
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rząd Komisję Trójstronną i WKDS-y, czyli wojewódzkie komisje dia-
logu społecznego, traktował jak punkt informacyjny! Przychodzili, 
mówili, co mają zamiar zrobić, a dialog trójstronny polega na tym, 
że od stołu odchodzą w miarę zadowolone wszystkie strony. Rząd 
zaborczo w dialogu trójstronnym wszedł nawet w obszary związ-
ków zawodowych, bo chciał w dialogu trójstronnym reprezentować 
pracowników. Mówiąc o tym, że elastyczny czas pracy będzie lepszy 
dla pracowników, nie słuchając strony społecznej. Dlatego sytuacja 
dialogu społecznego jest w naszym kraju dramatyczna i przewidu-
jąc to już w 2010 roku w naszej Uchwale Programowej zapisaliśmy, 
że domagamy się powołania rzecznika dialogu społecznego, który 

będzie arbitrem w tych wszystkich problemach, które mamy. Ale  
w naszym kraju Komisja Trójstronna była fikcją także ze strony pra-
codawców, bo nie mogliśmy się domagać tego, o co walczył śp. 
Lech Kaczyński jako wiceprzewodniczący Komisji Krajowej – o po-
nadzakładowe układy zbiorowe pracy. To jest przecież ukoronowa-
nie dialogu, a w wielu krajach niemal zastępuje prawo pracy. Ale my 
nie mamy drugiej strony. Pracodawcy – BCC, Lewiatan, Pracodaw-
cy RP, nie chcą być stroną w układach zbiorowych pracy. My dzisiaj 
nie mamy w naszym kraju ponadzakładowych, branżowych ukła-
dów zbiorowych pracy. W takich krajach, jak Austria, Francja (mimo 
że we Francji  uzwiązkowienie nie jest na wysokim poziomie) ponad 
90 procent wszystkich spraw branżowych jest pokryte układami 
zbiorowymi pracy. Wtedy nawet przy zamówieniach publicznych 
startujące firmy nie rywalizowałyby dumpingowymi kosztami pracy 
tylko marżą, organizacją pracy, jakością jej wykonania. 

Przygotowaliśmy jako NSZZ „Solidarność” projekt zmian  
w dialogu, bo ta formuła Komisji Trójstronnych się wyczerpała. 
Proponujemy Radę Dialogu Społecznego i Rzecznika Dialogu Spo-
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łecznego. Innowacyjnym rozwiązaniem jest to, że ta rada dialogu 
nie będzie podlegać pod rząd, a jej przewodnictwo ma być sprawo-
wane rotacyjnie. Chcemy także, aby pewne zagadnienia nie były 
tylko konsultacją, ale wymagały uzgodnienia. Wiem, że kij ma dwa 
końce, bo każdy może postawić liberum veto, ale chcemy, aby ta-
kie zagadnienia, jak zasady równego traktowania, zbiorowe prawo 
pracy, ustawy o związkach zawodowych, ustawy o organizacjach 
pracodawców, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, usta-
wa o tzw. zwolnieniach grupowych, a także zakres informowania 
pracodawców i wiele innych spraw związanych z zatrudnieniem 
były w uzgodnieniu, nie tylko w konsultacji. I tego będziemy się do-
magali. Na szczeblu wojewódzkim chcemy, aby WRDS-y były przy 
marszałkach województw, a nie przy wojewodzie, bo wojewoda nic 
nie może. Te pieniądze, duże pieniądze, są przy marszałkach, tam 
jest własność szpitali, szkół, i tam powinien być prowadzony dialog 
instytucjonalny. Jeżeli nie uda nam się takich zmian wprowadzić  
z obecnym rządem, to jestem o tym przekonany, że nowy rząd Pra-
wa i Sprawiedliwości takie zasady dialogu wprowadzi w życie usta-
wą, nie pierwszą, bo pierwszą będzie obniżenie wieku emerytalne-
go. Dziękuję bardzo.

Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: – Przepraszam, że ośmie-
lam się komentować głos przewodniczącego mojego Związku, któ-
rego jestem czynnym członkiem, ale pozwolę sobie powiedzieć tak: 
Dialog społeczny, podobnie jak dyskurs publiczny, podobnie jak refe-
rendum, podobnie jak kontrola opinii publicznej, w systemie autory-
tarnym funkcjonować nie będzie i bardzo się cieszę, że pan przewod-
niczący na zakończenie zauważył, że bez polityki się nie obędziemy 
i „Solidarność” zupełnie niepotrzebnie pozwoliła sobie wmówić, że 
związek zawodowy musi trzymać się z daleka od polityki. 

Jacek Rybicki: – „Polsce potrzebna jest swego rodzaju umowa 
społeczna, która określi na następne lata sposób dzielenia wspól-
nego dorobku. Polacy muszą wiedzieć, czego się spodziewać 
jako konsumenci, jako pracownicy, jako pracodawcy od państwa.  
I wreszcie równowaga pomiędzy interesami pracodawców i pra-
cowników była w ostatnich kilkunastu latach zachwiana. Trzeba ją 
przywrócić. Chciałbym, jako urzędujący Prezydent Rzeczypospo-
litej, być inicjatorem, swoistym opiekunem społecznego dialogu  
w Polsce” – mówił śp. prezydent Lech Kaczyński w swym pierw-
szym, inauguracyjnym wystąpieniu przed Zgromadzeniem Naro-
dowym. Myślę, że to ważne przesłanie, także w kontekście dzisiej-
szej konferencji.

Jarosław Kaczyński: – My się z całą pewnością nie damy przeko-
nać do tego, że niski poziom płac sprzyja rozwojowi gospodarczemu. 
Wystarczy zajrzeć do dokumentów naszych ostatnich kongresów, do 

„Równowaga pomię-
dzy interesami praco-
dawców i pracowników 
była w ostatnich kilku-
nastu latach zachwia-
na. Trzeba ją przywró-
cić. chciałbym, jako 
urzędujący Prezydent 
Rzeczypospolitej, być 
inicjatorem, swoistym 
opiekunem społeczne-
go dialogu w Polsce” – 
mówił śp. prezydent  
lech Kaczyński w swym 
pierwszym, inaugura-
cyjnym wystąpieniu 
przed Zgromadzeniem 
Narodowym.
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naszego programu, wszędzie w sposób jednoznaczny i zdecydowa-
ny podkreślamy, że bardzo niski w Polsce, w stosunku do poziomu 
PKB, poziom płac jest przesłanką o charakterze antyrozwojowym. 
Aby Polska się rozwijała, nie tylko musi wzrastać PKB, ale także musi 
dojść do realnej poprawy sytuacji społecznej, gospodarstw domo-
wych. Do tego potrzebny jest wzrost wynagrodzeń zwykłych Pola-
ków. Proponujemy jednocześnie szereg różnego rodzaju metod, któ-
re mają ów wzrost stymulować – od podniesienia pensji minimalnej, 
poprzez ogromny program inwestycyjny, który też będzie powodo-
wał nacisk na podniesienie się płac. Z całą pewnością bardzo ważny 
jest też dialog i dostęp do informacji, o sytuacji i kondycji finansowej 
przedsiębiorstw. I chociaż nie ma tego w naszym programie, do cze-
go się przyznaję ze skruchą, to na pewno musimy Polskę zmieniać w 
ramach takiego procesu, w którym uczestniczyć będzie władza, ale w 
którym uczestniczyć będą także miliony ludzi. 

Wracając jednak do dialogu społecznego, to jest on w Polsce 
ujęty w ramach ustawy. Odpowiednia ustawa to reguluje i to za-
równo na poziomie centralnym, jak i na poziomie województw. Tyle 
że w Polsce prawo nie jest przestrzegane. Obowiązuje w tej chwili 
zasada „Kto silniejszy, ten lepszy”. Prawo jest jedynie elementem 
pewnej gry pozorów, w ramach której wygrywa ten, kto ma moc-
niejsze atuty. Taka gra jest oczywiście wszędzie, ale w Polsce pro-
ces ten odzwierciedla wszystkie patologie sprawowania władzy. Od 
wykonawczej po sądowniczą, bo sądy powinny być ostatnią gwa-
rancją, by prawo było przestrzegane. 

Niedługo po 1989 roku Sejm uchwalił, że Polska jest państwem 
prawa. Na marginesie warto dodać, że użyto określenia niemieckiego, 
bo według polskiego kryterium powinno mówić się o państwie prawo-
rządnym. A przecież praworządność nie jest czymś, co można arbitral-
nie ogłosić. To jest atrybut pewnego typu organizacji życia społeczne-
go. Jeżeli ten typ organizacji nie istnieje, jeżeli nie istnieje odpowiedni 
poziom równowagi społecznej, to o praworządności nie ma co marzyć. 
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Są do tego potrzebne dwie podstawowe przesłanki. Po pierwsze 
muszą istnieć w społeczeństwie różne siły, które się nawzajem rów-
noważą, nawet jeśli mają sprzeczne interesy, a po drugie musi istnieć 
elita, która traktuje przestrzeganie pewnych reguł prawa, ale także 
innych, jak choćby honoru, jako wartości same w sobie. Wartości, 
które nie mają sensu utylitarnego, tylko są wartościami autonomicz-
nymi. Jeżeli takiej elity nie ma, to wybijmy sobie z głowy sytuacje, w 
której prawo będzie przestrzegane. Ono w wielu wypadkach może być 
przestrzegane, ale w żadnym wypadku nie będzie to podstawowy me-
chanizm regulacji życia społecznego. Socjologowie, doradcy państwa  
i prawa ustalili już bardzo dawno temu. W PRL nie istniały wzajemnie 
się równoważące siły – dlatego było to państwo totalitarne. Wpraw-
dzie po 1956 roku był to dziurawy totalitaryzm, ale totalitaryzm. Jaka 
jest natomiast elita dzisiaj rządzących – mogliśmy wysłuchać na tzw. 
taśmach. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy o interesie publicznym, 
dobru publicznym, czy czymś, co w ogóle przekracza ich osobiste inte-
resy, w ogóle nie są w stanie na poważnie mówić. 

Pierwszym warunkiem zmiany w Polsce, zmiany, która może pro-
wadzić do tego, żeby prawo było przestrzegane, a to z kolei jest wa-
runek rzeczywistego dialogu społecznego, to jest warunek poprawy 
sytuacji przeciętnego człowieka w jego różnych rolach: czy to jako pra-
cownika, czy obywatela, czy konsumenta – jest zmiana myślenia i za-
chowania elit. Bez tego tutaj niczego zmienić się nie da. Przy czym elita 
to nie jest tylko grupa rządząca. To jest grupa panująca. To jest grupa, 
która ma społeczną przewagę. Jeżeli w Polsce naprawimy sądy, jeżeli 
w Polsce, przy władzy, tam na samej górze, będą ludzie, którzy jednak 
kierują się interesem publicznym, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której 
dostępny będzie powszechny dostęp do informacji, nie tylko do tych 
informacji odnoszących się do przedsiębiorstw, ale w ogóle informacji, 
to możemy odbudować atmosferę sprzyjającą do rzeczywistego dia-
logu.  Powtarzam, krok pierwszy to jest zmiana elity. Począwszy od tej 
elity władzy. Dalsze zmiany będą następowały później, ale bez tego, 
poprzez uzyskanie nawet jakichś ustępstw tej obecnej elity, ustępstw 
polegających na jakiejś nowej ustawie, na powołaniu jakiejś nowej 
instytucji, różnego rodzaju przekształceniach, że Rada Dialogu Spo-
łecznego będzie nie przy rządzie, tylko przy Sejmie, to wiele się tutaj 
nie zmieni. Co z tego, że Rada Ochrony Pracy podlega Sejmowi? Czy  
w Polsce dzisiaj jest rzeczywiście kontrola pracy? Nie ma takiej kontro-
li. Nawet jeżeli kontrolują, to muszą z góry ostrzec, że będą kontrolo-
wali. Tu naprawdę musi być dokonana zasadnicza zmiana polityczna. 
Jeżeli te najbliższe wybory nie zmienią władzy i nie uzyskamy akcep-
tacji społecznej, to wtedy po prostu będzie po staremu. Będziemy 
takim narodem, który się zwija, i ta teza, że Polska jest dzisiaj krajem  
w fazie schyłkowej okaże się tezą prawdziwą. Ale nie musi tak być. 
Tylko szeroki front społeczny może doprowadzić do tego, żeby Polska 
została rzeczywiście przebudowana.

Tekst debaty nie jest autoryzowany
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Rozdział VI  
Przykładowy  
zakładowy układ zbiorowy pracy 

ZaKłaDOWy uKłaD ZBIOROWy PRacy (…)
zawarty w dniu (...) pomiędzy  (…)
a Związkami Zawodowymi działającymi w Spółce (…)

Rozdział I 

POSTaNOWIENIa OGólNE
art. 1

1. Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
Dz. u. nr 24 poz.141 z późniejszymi zmianami wprowadza 
się Zakładowy układ Zbiorowy Pracy dla wszystkich pra-
cowników (…), zwany dalej układem

2. Z postanowień dotyczących zasad wynagradzania określonych 
w Rozdz. II wyłącza się
• pracowników będących Członkami Zarządu Spółki 
• pracowników zaszeregowanych od kategorii „L” i powyżej 
• pracowników młodocianych zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę. 
3. Zasady polityki płacowej ustala Zarząd Spółki w uzgodnieniu ze 

Związkami Zawodowymi z uwzględnieniem aktualnej sytuacji 
finansowej Spółki.
art. 2
Ilekroć w układzie Zbiorowym Pracy jest mowa o:

• „Kodeksie pracy” – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami). 

• „Spółce” – rozumie się przez to (…) i jej prawnych poprzedni-
ków. 

• „Pracowniku” – rozumie się przez to każdą osobę zatrudnioną 
w ramach stosunku pracy w Spółce. 

• „Pracodawcy” – rozumie się przez to organ zarządzający Spół-
ką lub wyznaczoną przez ten organ osobę, dokonujące czynno-
ści w sprawach z zakresu prawa pracy. 

• „Związkach zawodowych” – rozumie się przez to zakładowe 
organizacje związkowe działające w Spółce na podstawie usta-
wy o związkach zawodowych, występujące poprzez wspólną 
reprezentację w sprawach dotyczących wszystkich pracowni-
ków  z zakresu prawa pracy. 

ZaPlaNuJ ROZWóJ  
ZWIąZKu W SWOJEJ 
FIRMIE 
 
Warto napisać plan 
działań na kilka mie-
sięcy, z założeniem, ilu 
nowych członków chce-
my pozyskać. Wcześniej 
trzeba przeanalizować 
strukturę zakładu. W 
każdym dziale czy ko-
mórce powinni być lide-
rzy związkowi, którzy 
rozmawiają z pracowni-
kami o ich problemach. 
Na tej podstawie moż-
na ocenić, z którymi 
pracownikami warto 
rozmawiać o wstąpie-
niu do Związku. 

SilNi  
PaRTNERZy 
SPOłEcZNI 
GWaRaNcJą 
RZETElNEGO 
DIalOGu
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• „Układzie” – rozumie się przez to postanowienia niniejszego 
dokumentu. 

•	 „Średnim miesięcznym wynagrodzeniu zasadniczym w Spółce” 
– rozumie się przez to iloraz kwartalnych wynagrodzeń zasadni-
czych pracowników objętych zasadami wynagradzania określo-
nymi w rozdziale II niniejszego Układu i średniego zatrudnienia w 
kwartale w odniesieniu do tych samych pracowników. 

•	 „Średniej stawce godzinowej w Spółce” – rozumie się przez to 
średnio miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w Spółce podzie-
lone przez 174 (dot. dopłat określonych w Art. 8). 

•	 „Święcie (zakładu)” – rozumie się przez to ustanowione uchwałą 
Zarządu Spółki święto pracowników (zakładu). 

Rozdział II  

ZaSaDy WyNaGRaDZaNIa PRacOWNIKóW
art. 3

1. Pracownikowi za pracę przysługuje wynagrodzenie zasadnicze 
wynikające z przyznanego poziomu zaszeregowania i miesięcz-
nej stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz inne składniki wy-
nagrodzenia ustalone w Układzie.

2. Do pracowników objętych Układem stosuje się system warto-
ściowania stanowisk pracy metodą HAY, na podstawie której 
ustala się  poziom  zaszeregowania. Taryfikator stanowisk i mie-
sięcznych wynagrodzeń zasadniczych ustala Pracodawca w po-
rozumieniu ze Związkami Zawodowymi.

3. Ustala się następujące składniki wynagrodzenia:
• wynagrodzenie zasadnicze 
• dodatek za pracę  w porze nocnej 
• dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadlicz-

bowych 
• premie i nagrody. 

4.  W Spółce mogą być stosowane następujące formy wynagradza-
nia, ustalane w oparciu o katalog opisów stanowisk, kategorię 
zaszeregowania oraz tabelę miesięcznych wynagrodzeń zasad-
niczych:
• wynagrodzenie zasadnicze miesięczne 
• wynagrodzenie miesięczne w formie ryczałtowej 
• wynagrodzenie miesięczne określone wymiarem zadań ro-

boczych. 
5. Decyzję o wyborze określonej formy wynagradzania dla po-

szczególnych grup pracowników podejmuje Pracodawca po za-
sięgnięciu opinii Związków Zawodowych.

6. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika oraz inne 
warunki wynagradzania określone są w zawartej umowie o pracę 
i mają charakter poufny.

Rozmowa  
PODSTaWą 
 
Pokaż pracownikom, że 
jesteś z nimi, a nie za 
biurkiem. Rozmawiaj  
i szukaj rozwiązań. Za-
zwyczaj nie wystarczy 
jedna rozmowa. Po 
kilku można zapropo-
nować wypełnienie de-
klaracji członkowskiej, 
ale przede wszystkim 
– uzbroić się w cierpli-
wość, powtarzać swoje 
racje, korygować nie-
prawdziwe informacje. 
I najważniejsze –  prze-
konać do wspólnego 
działania na rzecz lep-
szych warunków pracy, 
lepszych wynagrodzeń, 
jasnego systemu na-
gród.
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7. Zaszeregowania pracownika do właściwej kategorii i ustalenie 
wynagrodzenia zasadniczego dokonuje się na podstawie tary-
fikatora stanowisk  i miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych 
oraz taryfikatora kwalifikacyjnego stanowiących załącznik nr 1.

8. Wniosek w sprawie przeszeregowania pracownika  składa bez-
pośredni przełożony, opiniuje szef pionu organizacyjnego oraz 
pracownik realizujący zagadnienia zarządzania wynagrodzenia-
mi, a zatwierdza Pracodawca.
art. 4

1. W ramach środków na wynagrodzenia Spółka tworzy fundusz 
premiowy w wysokości do 30 procent  funduszu płac zasadni-
czych pracowników objętych zasadami wynagradzania określo-
nymi  w Rozdziale II Art. 3.

2. Zasady przyznawania premii są ustalane w oparciu o odrębne re-
gulaminy premiowania uzgodnione ze Związkami Zawodowymi.
art. 5

1. Politykę wynagrodzeń na dany rok obrachunkowy ustala Pra-
codawca w drodze porozumienia ze Związkami Zawodowymi, 
uwzględniając sytuację ekonomiczną i możliwości finansowe 
Spółki.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno być zawarte  
w terminie do końca lutego każdego roku.

3. Strony niniejszego układu w trybie wzajemnie uzgodnionym 
mogą ustalić inny termin zawarcia porozumienia, o którym 
mowa w ust. 1 i 2.
art. 6
Za czas niezawinionego przez pracownika przestoju przysługuje 

wynagrodzenie wynikające z Kodeksu pracy.

Rozdział III 

ZaSaDy WyNaGRaDZaNIa Za PRacę W GODZINach 
NaDlIcZBOWych, NIEDZIElE I śWIęTa ORaZ INNE SKłaD-
NIKI WyNaGRODZENIa

art. 7
Pracownikom zatrudnionym w godzinach nadliczbowych ze 

względu na szczególne potrzeby Spółki przysługują oprócz normal-
nego wynagrodzenia dopłaty w wysokości:

50%  – stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszerego-
wania za pracę:
• w dni powszednie 
• w niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy zgod-

nie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 
100%  – stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszerego-

wania za pracę:
• w nocy 

ZWIąZEK MuSI Być  
SKuTEcZNy 
 
Nie stawiaj przed sobą 
i organizacją celów 
nierealnych. Związek 
musi pokazać swoją 
skuteczność – nawet 
w niewielkich, ale „za-
łatwionych” sprawach 
pracowniczych.



66

CSR = dialog = rozwój

• w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy 
zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy 

• w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w nie-
dzielę lub święto, będące dla pracownika dniami pracy zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 

art. 8
Za pracę w Boże Narodzenie (2 dni), Wielkanoc (2 dni), Święto 

Zmarłych (1 dzień), Nowy Rok (1 dzień) i Święto (zakładu) (1 dzień) 
przysługuje dopłata w wysokości 100 procent średniej stawki godzi-
nowej w Spółce za każdą przepracowaną godzinę.

art. 9
1. Pracownicy wymienieni niżej wykonują pracę poza normalnymi 

godzinami pracy bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia z ty-
tułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

• kierujący wyodrębnionymi zespołami pracowniczymi i ich za-
stępcy

• główny księgowy.
2. Pracownikom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w zamian za 

pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach 
nadliczbowych przypadających w niedziele i święta lub dni do-
datkowo wolne od pracy przysługuje inny dzień wolny.

3. W razie braku możliwości skorzystania w przyjętym okresie roz-
liczeniowym z innego dnia wolnego, o którym mowa w ust. 2, 
pracownikom przysługuje wynagrodzenie jak za godziny nad-
liczbowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Układu.
art. 10
Pracownikom zatrudnionym w porze nocnej przysługuje doda-

tek w wysokości 20 procent stawki godzinowej wynikającej z wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na pod-
stawie odrębnych przepisów. Praca w porze nocnej obejmuje czas 
pomiędzy godziną 22.00 dnia poprzedniego a 6.00 następnego.

art. 11
1. W przypadkach i na warunkach określonych w obowiązujących 

przepisach za pełnienie obowiązków Społecznego Inspektora 
Pracy pracownikowi przysługuje dodatkowe miesięczne zryczał-
towane wynagrodzenie za 30 godzin pracy.

2. Pracownikom powołanym w skład drużyn ratownictwa przysłu-
guje dodatek do wynagrodzenia na warunkach określonych od-
rębnym regulaminem, określonym przez pracodawcę po zasię-
gnięciu opinii Związków Zawodowych.
art. 12
Pracownikowi, który przepracował w Spółce 15 lat, za czas nie-

zdolności do pracy spowodowanej chorobą lub odosobnieniem  
w związku z chorobą zakaźną trwającą łącznie do 33 dni w ciągu 
roku kalendarzowego, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
100 procent. Pracownik o niższym stażu pracy za czas niezdolno-
ści do pracy otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami 
Kodeksu pracy.
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Rozdział IV 

WyPłaTa WyNaGRODZEŃ
art. 13

1. Wypłata wynagrodzenia następuje wyłącznie poprzez przekaza-
nie środków płatniczych na założone przez pracownika konto w 
banku.

2. Przekazanie środków płatniczych na konto pracownika następu-
je najpóźniej w piątym dniu roboczym miesiąca po miesiącu, za 
jaki należna jest wypłata wynagrodzenia.

Rozdział V 

śWIaDcZENIa ZWIąZaNE ZE STOSuNKIEM PRacy – Na-
GRODy I ODPRaWy 

NaGRODy JuBIlEuSZOWE
art. 14

1. Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi, którego łącz-
ny staż pracy w Spółce oraz w Spółkach zależnych wynosi mini-
mum 20 lat.

2. Pracownikom zatrudnionym w Spółce w związku z porozu-
mieniem się pracodawców do stażu pracy uprawniającego do 
otrzymania nagrody jubileuszowej zalicza się okres zatrudnienia  
u poprzedniego pracodawcy.

3. Podstawę naliczenia nagrody stanowi średnie miesięczne wyna-
grodzenie zasadnicze w Spółce.

4. Nagroda jubileuszowa wynosi:
• za 20 lat pracy – 75% podstawy 
• za 25 lat pracy – 100% podstawy 
• za 30 lat pracy – 150% podstawy 
• za 35 lat pracy – 200% podstawy 
• za 40 lat pracy – 250% podstawy 
• za 45 lat pracy – 300% podstawy. 

5. Nagroda jubileuszowa przysługuje od dnia, w którym pracow-
nikowi minął okres uprawniający do określonej nagrody i jest 
wypłacana w terminie przewidzianym do wypłaty miesięcznych 
wynagrodzeń.

6.  W razie rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na eme-
ryturę lub rentę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do 
nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania 
stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania sto-
sunku pracy.

7. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy 
nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości proporcjonalnej 
do czasu pracy w dniu nabycia uprawnienia.

KOMPROMIS  
NIE MuSI Być ZGNIły 
 
Relacje w zakładzie 
pracy – to ciągłe szuka-
nie dobrego kompromi-
su. Dobry kompromis 
to taki, w którym wszy-
scy choć trochę zysku-
ją. żadna ze stron nie 
zgodzi się na dyktat. 
aby wypracować taki 
kompromis, potrzeba 
wiedzy o zakładzie, 
umiejętności negocjacji 
i poparcia załogi. Trze-
ba też umieć się czasa-
mi cofnąć, w myśl zasa-
dy, że przegranie bitwy 
nie oznacza przegranej 
wojny.
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ODPRaWy EMERyTalNO-RENTOWE
art. 15

1. Pracownikowi, w rozumieniu art. 2 k.p., o stażu pracy do 20 lat, 
spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub 
emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem 
na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wyso-
kości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

2. Pracownikowi, w rozumieniu art. 2 k.p., o stażu pracy powyżej 20 
lat, spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej 
lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przej-
ściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna  
w wysokości 200 procent wynagrodzenia miesięcznego.

3. Pracownik, który otrzymał odprawę określoną w ust. 1 i 2, nie 
może ponownie nabyć do niej prawa.

INNE śWIaDcZENIa POZaPłacOWE
art. 16

1. Pracownikom odchodzącym na emerytury lub renty przysługuje 
prawo do urlopu w pełnym wymiarze, niezależnie od daty roz-
wiązania stosunku pracy.

2. Na zasadach określonych w ust. 1 przysługuje prawo do ekwiwa-
lentu pieniężnego w przypadku zgonu pracownika.

3. W razie śmierci pracownika spowodowanej wypadkiem przy 
pracy spółka zobowiązana jest do pokrycia standardowych kosz-
tów pogrzebu, niezależnie od innych świadczeń przysługujących  
z tego tytułu rodzinie zmarłego.

4. W przypadku określonym w ust. 3 Spółka zobowiązana jest za-
trudnić zdolnego do pracy członka najbliższej rodziny lub opie-
kuna rodziny pracownika, pod warunkiem, że odpowiada on nie-
zbędnym dla Spółki wymaganiom kwalifikacyjnym, a w przypad-
ku braku możliwości zatrudnienia, wypłacić najbliższej rodzinie 
zmarłego w wypadku odszkodowanie w wysokości ośmiomie-
sięcznego wynagrodzenia, obliczonego jak za urlop wypoczyn-
kowy, niezależnie od odpraw przewidzianych innymi przepisami. 

Rozdz. VI 

WaRuNKI PRacy
art. 17

1. Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowni-
ków poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy oraz prowadzenie profilaktycznej ochrony zdrowia.

2. Pracodawca, w oparciu o dokonywane przeglądy stanu bezpie-
czeństwa i higieny pracy, zobowiązany jest do ustalania rocznych 
i wieloletnich zadań w tym zakresie oraz zapewnienia niezbęd-
nych środków finansowych i materiałowych dla ich realizacji.

SPOKóJ  
W ZaKłaDZIE Ma 
WaRTOść RyNKOWą 
 
celem pracodawcy jest 
jak największy zysk 
– my musimy ich prze-
konać, że silne związki 
mogą pomóc w podnie-
sieniu konkurencyjności 
firmy. Spokój w firmie 
– ma realną wartość 
rynkową. Pracodawcy 
o tym wiedzą. I będą 
rozmawiali – pod wa-
runkiem, że będziemy 
silni. a będziemy silni, 
jak przekonamy ludzi, 
że potrafimy skutecz-
nie walczyć o wspólne 
sprawy, że mamy pra-
wa, które pracodawcy 
muszą respektować.
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3. Pracodawca jest zobowiązany do podejmowania stałych działań 
zmierzających do eliminacji szkodliwych dla zdrowia czynników 
środowiska pracy.

4. Pracodawca jest zobowiązany na swój koszt przeprowadzać ba-
dania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować 
i przechowywać wyniki tych badań oraz udostępniać je do wglą-
du związkom zawodowym.

5. W przypadkach wystąpienia uciążliwości na stanowiskach pracy 
w związku z przekroczeniami najwyższych dopuszczalnych natę-
żeń, najwyższych dopuszczalnych stężeń lub innych norm środo-
wiska pracy, płatne są dodatki finansowe. Wysokość dodatków 
oraz warunki  ich przyznawania określa pracodawca po konsulta-
cji ze związkami zawodowymi w formie zarządzenia.

6. Pracodawca dostarcza pracownikom na określonych stano-
wiskach pracy środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą 
i obuwie robocze odpowiadające właściwym normom w celu 
bezpiecznego wykonywania pracy, zabezpieczenia przed ewen-
tualnym działaniem niebezpiecznych i szkodliwych czynników 
środowiska pracy oraz zapewnia odpowiednio ich pranie, kon-
serwację i naprawę.

7. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz 
środki higieny osobistej są przydzielane pracownikom bezpłat-
nie według stosownego taryfikatora ustalonego w porozumieniu 
ze Związkami Zawodowymi i stanowią własność pracodawcy.

8. Pracodawca na podstawie obowiązujących przepisów zapewnia 
nieodpłatnie pracownikom stosowne napoje oraz posiłki pro-
filaktyczne. Stanowiska pracy, na których pracownicy powinni 
otrzymać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawa-
nia ustala Pracodawca w porozumieniu ze Związkami Zawodo-
wymi.

9. Pracodawca zapewnia pracownikom bezpłatne profilaktyczne 
badania lekarskie o rozszerzonym zakresie określonym stosow-
ną umową z zakładem opieki zdrowotnej lub inną, o podobnym 
standardzie działalności, placówką służby zdrowia.

10. Pracodawca zapewnia bezpłatny pobyt w sanatorium w ra-
mach dodatkowo przyznanego urlopu pracownikom, dla któ-
rych lekarz specjalista medycyny pracy w wyniku badania pro-
filaktycznego orzekł taką potrzebę w związku z narażeniem 
na działania czynników środowiska pracy. Szczegółowe zasa-
dy przyznawania takiego świadczenia określa Pracodawca po 
konsultacji ze Związkami Zawodowymi.

11. Pracodawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów dotyczących tworzenia stanowisk pracy w celu 
prowadzenia rehabilitacji zdrowotnej pracowników, którzy 
ze względu na stan zdrowia muszą być odsunięci czasowo od 
dotychczas wykonywanej pracy.



70

CSR = dialog = rozwój

Rozdz. VII 

DZIałalNOść SOcJalNa
art. 18

1. W przedsiębiorstwie tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych. Podstawą tworzenia jest ustawa z  4 marca 1994 r.  
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – Dz. U. nr 70  
z 1996 r. poz 335 wraz z późniejszymi zmianami oraz postano-
wienia niniejszego Układu.

2. Wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS, na jednego zatrud-
nionego z wyłączeniem pracowników określonych w ust. 3, wy-
nosi 45% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospo-
darce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku 
poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu 
stanowiło kwotę wyższą.

3. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika mło-
docianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku 
nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodze-
nia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

4. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika za-
trudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy wy-
nosi 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym 
mowa w ust. 2.

5. Wysokość odpisu podstawowego zwiększa się o 6,25% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, na 
każdego uprawnionego emeryta i rencistę.

6. Zasady podziału środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych oraz kryteria jego przyznawania określa regulamin 
ZFŚS, wydany przez Pracodawcę w uzgodnieniu z zakładowymi 
organizacjami związkowymi.

7. Podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
na poszczególne kierunki działalności dokonuje Pracodawca 
w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi do 
końca I kwartału.

8. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są groma-
dzone na odrębnym rachunku bankowym.

9. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie-
wykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny. 
10. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na pod-
stawie decyzji właściwego organu mogą być zwiększone z zysku 
netto przedsiębiorstwa przeznaczonego do podziału. W przy-
padku takiej decyzji jej wykonawca zobowiązany jest przekazać 
te środki na rachunek bankowy ZFŚS w terminie niezwłocznym. 
11. Za szkody powstałe w następstwie nieprzekazania lub nieter-
minowego przekazania przez pracodawcę środków na Zakłado-
wy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także za szkody powstałe 

OD cZEGO ZalEży 
SIła ZWIąZKu? 
 
Siła Związku zależy 
od liczby członków i 
umiejętności działaczy 
– jeżeli mamy ponad 50 
proc. pracowników – to 
będziemy skuteczni. 
Pracodawca musi wie-
dzieć, że ludzie stoją 
za liderem. Sierpniowy 
strajk był możliwy, 
bo większość pracow-
ników uwierzyła, że 
razem zwyciężą. umiej-
my korzystać z przysłu-
gujących nam praw.
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z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków 
finansowych z przedmiotowego funduszu odpowiedzialność po-
nosi pracodawca na ogólnych zasadach wynikających z właści-
wych aktów normatywnych.
art. 19
Wszelkie zmiany związane z ewentualną likwidacją, przekaza-

niem, sprzedażą środków trwałych związanych z działalnością so-
cjalną na rzecz pracowników wymagają pisemnej opinii Związków 
Zawodowych.

art. 20
1. Pracodawca z okazji Święta (zakładowego), z uwzględnieniem 

sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki, organizować będzie 
corocznie ogólnodostępną imprezę integracyjną dla pracowni-
ków, emerytów i rencistów Spółki oraz członków ich rodzin.

2. Pracodawca jest zobowiązany do konsultacji ze Związkami Za-
wodowymi szczegółowego programu obchodów Święta (zakła-
dowego) oraz imprez mu towarzyszących.

Rozdz. VIII 

WSPółDZIałaNIE ZE ZWIąZKaMI ZaWODOWyMI
art. 21

1. Pracodawca udostępnia do dyspozycji organizacji związkowych 
liczących powyżej 150 członków samodzielne pomieszczenia na 
terenie przedsiębiorstwa w budynku administracji Spółki wraz  
z niezbędnym wyposażeniem.

2. Pomieszczenia wraz z wyposażeniem są udostępniane bezpłat-
nie.

3. Koszty techniczne funkcjonowania biur organizacji związkowych 
pokrywane są przez przedsiębiorstwo.

4. Koszty wszelkiego rodzaju wyjazdów członków związków ma-
jących pełnomocnictwo do reprezentowania władz związku  
w sprawach działalności na rzecz załogi przedsiębiorstwa obcią-
żają pracodawcę.

5. Pracodawca w ramach przyjętego budżetu Spółki, nie częściej 
niż raz na dwa lata, pokrywać będzie koszty organizacyjne zjaz-
dów przedstawicieli władz związków branży (…), organizowane 
przez organizacje związkowe Spółki.

6. Prawo do zwolnienia z obowiązków świadczenia pracy na okres 
kadencji w organach zakładowych organizacji związkowych 
przysługuje na zasadach wynikających z ustawy o związkach za-
wodowych.

7. Pracodawca udziela osobom reprezentującym władze związko-
we zwolnień z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na zebra-
nia, negocjacje, działalność statutową w strukturach zakłado-
wych i ponadzakładowych w ilości przedstawionej przez orga-
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nizacje związkowe, jeżeli działalność ta nie może być wykonana  
w czasie wolnym od pracy.

8. Przyjmuje się następujące zasady organizowania zgromadzeń:
• zgromadzenia będą organizowane na początku i na końcu 

czasu pracy lub w trakcie przedłużonej do niezbędnego mi-
nimum przerwy śniadaniowej. Nie mogą one przeszkadzać 
w działalności pracownikom niezainteresowanym zgroma-
dzeniem i muszą odbywać się zgodnie z zasadami bezpie-
czeństwa osób i urządzeń

• w szczególnych przypadkach związanych z rozwiązywa-
niem sporów zbiorowych oraz kampanią sprawozdawczo-
-wyborczą, Związki Zawodowe mogą organizować zgro-
madzenia podczas godzin pracy, o ile poinformują o tym 
Pracodawcę z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. 
Pracownicy biorący udział w tych zgromadzeniach nie tracą 
prawa do wynagrodzenia.

9. Strony zobowiązują się do rozstrzygania każdego sporu w dobrej 
wierze.

10. Strony deklarują, że w razie konfliktu będą się zachowywały 
zgodnie z regułami dobrego wychowania i we wzajemnym po-
szanowaniu osób i funkcji, jakie one pełnią.

11. Na wniosek zakładowych władz związku pracodawca wyda 
dyspozycje odpowiednim służbom przedsiębiorstwa do obsługi 
związku w zakresie pobierania składek członkowskich (zgodnie 
z obowiązującymi przepisami) poprzez listę płac i przekazywa-
nia ich na odpowiednie konta Związków Zawodowych.

12. Organizacje związkowe w terminie do 15. każdego miesią-
ca udzielać będą Pracodawcy bieżącej informacji dotyczącej 
imiennego potrącania członkom każdego ze związków składek 
członkowskich poprzez listę płac wraz z pisemną zgodą człon-
ków na potrącanie. Stanowić to będzie jednocześnie spełnienie 
przez organizacje związkowe wymogu określonego w art. 25 
ustawy o związkach zawodowych z dnia 25.05.1991 r.

13. Pracodawca zobowiązany jest do umożliwienia działalności 
kasy zapomogowo-pożyczkowej.

14. Pracodawca zobowiązuje się do przedstawiania zakładowym 
organizacjom związkowym następujących informacji:

• o sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa,  
o wykonywanych i planowanych działaniach moderniza-
cyjnych w przedsiębiorstwie, w tym szczególnie warunków 
pracy i ochrony środowiska 

• o aktualnym stanie zatrudnienia i jego zmianach, z podzia-
łem na informację ogólną oraz dotyczącą poszczególnych 
komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa 

• dotyczących wykorzystania Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych. 
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15. W sprawach określonych w ust. 14 na pisemny wniosek or-
ganizacji związkowych obowiązuje zasada przekazywania 
informacji na piśmie.

16. Zakładowe organizacje związkowe i Pracodawca zobowią-
zują się do odbywania informacyjnych spotkań, a często-
tliwość i czas ich trwania zależy od bezpośrednich ustaleń 
pomiędzy stronami. 

17. 17. Każda ze stron ma prawo wystąpić o spotkanie, które 
powinno się odbyć w ciągu maksymalnie dziesięciu dni ro-
boczych od dnia wystąpienia.

Rozdz. iX 

POSTaNOWIENIa KOŃcOWE
art. 22
Językiem obowiązującym w obrocie prawnym w Spółce, w ofi-

cjalnej dokumentacji firmy oraz oficjalnej komunikacji pomiędzy 
pracownikami lub grupami pracowników jest język polski.

art. 23
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Układem stosuje 

się obowiązujące przepisy prawa o charakterze obligatoryjnym,  
a w przypadku jeżeli przepisy prawa mają charakter fakultatywny 
decyzję o ich stosowaniu podejmuje Zarząd Spółki w uzgodnieniu 
ze Związkami Zawodowymi.

art. 24
1. Ze względu na sytuację finansową Pracodawcy strony niniej-

szego Układu mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowa-
nia jego postanowień w całości lub w części na okres nie dłuższy niż 
3 lata.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, podlega zgłoszeniu 
do rejestru układów zbiorowych.

3. Zmiany do Układu wprowadza się w drodze protokołów do-
datkowych, w trybie przewidzianym przepisami prawa.

4. W przypadku wejścia w życie przepisów prawa korzystniej-
szych dla pracowników od zawartych w niniejszym Układzie, prze-
pisy prawa powszechnie obowiązujące zastępują odpowiednie ure-
gulowania Układu.

5. Układ może być rozwiązany lub zmieniony za zgodą stron w 
każdym czasie, a w pozostałych  przypadkach zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami.

art. 25
Pracodawca jest zobowiązany zawiadomić pracowników o wej-

ściu Układu w życie.
art. 26
Układ wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

JaKIE KORZyścI  
BęDZIEMy MIElI, GDy 
ZORGaNIZuJEMy SIę 
W ZWIąZEK? 
 
Będziemy mogli nego-
cjować z pracodawcą 
wyższe płace i lepsze 
warunki pracy. Możemy 
podpisać układ zbioro-
wy pracy, który nam to 
zagwarantuje. Zmniej-
szymy liczbę umów 
śmieciowych, które są 
prostym wyzyskiem. 
uzyskamy dostęp do 
informacji o rzeczy-
wistej sytuacji firmy. 
Będziemy mieli wpływ 
na wybór społecznego 
inspektora pracy. Wa-
runek jest jeden – po-
parcie pracowników dla 
postulatów Związku, 
wyrażone także przy-
należnością do orga-
nizacji. Stoisz z boku – 
możesz przegrać. Masz 
pomysł i chcesz zmian 
na lepsze – możesz to 
realizować w „Solidar-
ności”.
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Rozdział VII 
Przykładowe zapisy wybrane  
z zakładowych układów zbiorowych 
pracy zarejestrowanych przez 
Okręgową Inspekcję Pracy  
w Gdańsku i obowiązujących  
w czasie przygotowywania publikacji

DOTycZącE DODaTKOWych śWIaDcZEŃ 
Dla PRacOWNIKóW
art.
U pracodawcy jest tworzony Pracowniczy Program Emerytalny 

(PPE) zgodnie z obowiązującą umową z Funduszem Emerytalnym.
(na pracownicze programy emerytalne pracodawca odprowa-

dza dodatkowo kwotę równą od 3 do 7 procent wynagrodzenia pra-
cownika – dop. autora) 

art.
Jeśli stosunek pracy ulega rozwiązaniu, pracownikowi spełnia-

jącemu warunki uprawniające go do renty z tytułu niezdolności do 
pracy lub emerytury przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna 
w wysokości:

1. jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto, jeżeli pracow-
nik przepracował mniej niż 10 lat,

2. 175% miesięcznego wynagrodzenia brutto – po 15 latach 
pracy,

3. 225% miesięcznego wynagrodzenia brutto – po 20 latach 
pracy,

4. 265% miesięcznego wynagrodzenia brutto – po 25 latach 
pracy,

5. 295% miesięcznego wynagrodzenia brutto – po 30 latach 
pracy.

Do okresu pracy, od którego zależy wysokość odprawy emery-
talno-rentowej, wlicza się tylko okresy zatrudnienia u pracodawcy.

art.
Wysokość odprawy emerytalno-rentowej oblicza się według 

zasad obowiązujących przy ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop wypoczynkowy.
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art.
Nagroda jubileuszowa jest szczególnym sposobem wynagra-

dzania pracowników za ich długoletnią i sumiennie wykonywaną 
pracę. Pracownikom, którzy przepracowali 20 lat i więcej, z czego 
co najmniej 10 lat w przedsiębiorstwie, przysługuje nagroda jubile-
uszowa w wysokości:

• po 20 latach pracy 75% przeciętnego wynagrodzenia pra-
cownika,

• po 25 latach pracy 100% przeciętnego wynagrodzenia pra-
cownika,

• po 30 latach pracy 125% przeciętnego wynagrodzenia pra-
cownika,

• po 35 latach pracy 150% przeciętnego wynagrodzenia pra-
cownika,

• po 40 latach pracy 175% przeciętnego wynagrodzenia pra-
cownika.

art.
1. Pracownikom, którzy nie ukończyli 50 roku życia, wynagro-

dzenie za czas trwania choroby do 33 dni w ciągu roku kalen-
darzowego wypłaca się w wysokości 100% wynagrodzenia 
stanowiącego podstawę do obliczenia zasiłku chorobowe-
go. Po tym okresie pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Pracownikom, począwszy od roku następującego po ukoń-
czeniu przez nich 50 roku życia:

• za czas choroby od 1 do 14 dnia włącznie – wynagrodzenie 
wypłaca się w wysokości 100% wynagrodzenia stanowiące-
go podstawę do obliczenia zasiłku chorobowego;

• za okres pomiędzy 15 a 33 dniem niezdolności do pracy 
– pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, uzupełniony  
o dodatek finansowany przez pracodawcę w wysokości 20%,  
a za okres pobytu w szpitalu 20% przychodu pracownika 
stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku chorobowego;

• od 34 dnia – pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy na za-
sadach określonych w odrębnych przepisach.

W ZaKRESIE RElacJI Z ZaKłaDOWą ORGaNIZacJą 
ZWIąZKOWą
§ 4
1. ZOZ reprezentują i chronią interesy pracownicze, w tym za-

wodowe i socjalne pracowników, w szczególności:
1.1. reprezentują pracowników, a także bronią ich godności, 

praw oraz interesów materialnych i moralnych zarów-
no zbiorowych, jak i indywidualnych w zakresie unor-
mowanym w przepisach prawa i prawa pracy,

cO Ja Z TEGO BęDę 
MIał, JEślI WSTąPIę  
DO ZWIąZKu? 
 
Związek to swoiste 
ubezpieczenie –  
w przypadku konfliktu 
czy groźby zwolnienia 
może pomóc, zagwa-
rantować prawnika, 
doradzić. Związek 
daje także możliwość 
podnoszenia swoich 
kwalifikacji, dostarcza 
informacji. W potrzebie 
– może wspomóc zasił-
kiem statutowym czy 
zapomogą. członkowie 
mają też możliwość 
uczestniczenia w pro-
gramach, które Zwią-
zek realizuje. To fajna 
grupa ludzi, którzy chcą 
coś wspólnie zrobić. 
Pamiętaj –  
w zakładach, w których 
jest związek – lepsze są 
z reguły wynagrodzenia 
i bezpieczniejsza praca!

Rozdział 
VII 
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1.2. współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków 
pracy, bytu i wypoczynku,

1.3. kontrolują przestrzeganie przepisów dotyczących inte-
resów pracowników i swoich członków,

1.4. sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy 
oraz uczestniczą w nadzorze nad przestrzeganiem 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

1.5. występują do właściwego organu z żądaniem usunięcia 
we właściwym trybie stwierdzonej nieprawidłowości, 
jeżeli zdaniem ZOZ postępowanie pracodawcy jest nie-
zgodne z prawem.

§ 5
1. W zakresie praw i interesów zbiorowych ZOZ reprezentują 

wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności 
związkowej.
1.1. W sprawach indywidualnych stosunków pracy ZOZ re-

prezentują prawa i interesy swoich członków.
1.2. Na wniosek pracownika niezrzeszonego ZOZ może 

podjąć się obrony jego prawi interesów wobec praco-
dawcy.

2. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przy-
należności do ZOZ lub pozostawania poza nią albo wykony-
wania funkcji związkowej. 
2.1. W szczególności powody określone w §5 pkt 2 nie mogą 

być warunkiem nawiązania stosunku pracy i pozosta-
wania w zatrudnieniu oraz awansowania pracownika.

3. Statuty oraz uchwały związkowe określają swobodnie 
struktury organizacyjne ZOZ.
3.1. Zobowiązania majątkowe mogą podejmować wyłącz-

nie statutowe organy struktur związkowych posiadają-
cych osobowość prawną.

3.2. Zasady członkostwa w ZOZ oraz sprawo-
wania funkcji związkowych ustalają statuty  
i uchwały statutowych organów związkowych.

§ 6
1. ZOZ korzystają z pomieszczeń biurowych na terenie za-

kładu pracy na zasadzie użyczenia lokali przez pracodawcę 
nieodpłatnie.
1.1. Pomieszczenia biurowe, o których mowa w § 6 pkt 1, 

będą wyposażone w podstawowe urządzenia biurowe, 
meble i telefon.

1.2. Pracodawca nieodpłatnie udostępni ZOZ materiały biu-
rowe, kserokopiarkę, fax, komputer.

1.3. W miarę posiadanych możliwości pracodawca na swój 
koszt udostępni ZOZ w uzasadnionych przypadkach sa-
mochód służbowy.

DlacZEGO TRZEBa 
PłacIć SKłaDKI 
Na ZWIąZEK? 
 
Siła finansowa to pod-
stawa działania. Dzięki 
temu zorganizujemy 
lepsze porady prawne, 
będziemy mieli większy 
fundusz strajkowy na 
wypadek akcji związ-
kowych, dostarczymy 
pełniejszą informację 
czy zorganizujemy 
więcej szkoleń. Składki 
to także możliwość wy-
płacania zasiłków sta-
tutowych czy zapomóg 
dla potrzebujących.
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1.4. Uzasadnione koszty rozmów telefonicznych i kore-
spondencji faksowej prowadzonej przez ZOZ pokrywa 
pracodawca.

1.5. Pracodawca udostępnia ZOZ sale konferencyjne bądź 
inne pomieszczenia w celu przeprowadzenia zebrań 
członków (delegatów) ZOZ w zależności od potrzeb po 
uprzednim powiadomieniu o terminie spotkań.

1.6. Przedstawicielom związków zawodowych oddelego-
wanym na spotkania z pracodawcą, wynagradzanym 
ze stawki godzinowej, przysługuje wynagrodzenie (na 
czas oddelegowania na wyżej wymienione spotkania) 
wyliczone jak za urlop wypoczynkowy.

2. Pracodawca na pisemny wniosek ZOZ i za pisemną zgodą 
pracownika dokonuje nieodpłatnie, comiesięcznych potrą-
ceń składek związkowych według zasad określonych przez 
ZOZ, przekazując je niezwłocznie na wskazane konta ban-
kowe.

§ 7
1. Pracodawca przekazuje upoważnionym przez ZOZ przed-

stawicielom dokumenty i informacje dotyczące funkcjono-
wania i wewnętrznej organizacji pracodawcy, a w szczegól-
ności w zakresie:
1.1. objętym sprawozdawczością GUS,
1.2. warunków pracy,
1.3. rachunek wyników w ujęciu półrocznym oraz rocznym 

według standardów korporacyjnych,
1.4. struktury zatrudnienia, średnich płac w poszczególnych 

oddziałach i grupach zawodowych.
2. Przedstawiciele ZOZ zobowiązują się do zachowania ta-

jemnicy służbowej w odniesieniu do otrzymanych infor-
macji i dokumentów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.

§ 8
1. Pracodawca umożliwia przedstawicielom ZOZ czynny 

udział w swoich posiedzeniach lub częściach swoich posie-
dzeń, których przedmiotem będą kwestie dotyczące zbio-
rowych interesów i praw pracowników, informując wcze-
śniej ZOZ o terminach tych posiedzeń.

2. Pracodawca zobowiązuje się do odbywania spotkań z ZOZ 
nie rzadziej niż raz na kwartał oraz w związku ze szczegól-
nymi potrzebami.

3. Na czas posiedzeń ZOZ w czasie godzin pracy członkom 
związku udziela się płatnego zwolnienia od pracy trakto-
wanego jako czas pracy pracownika, po wyrażeniu zgody 
przez pracodawcę. ZOZ dołożą starań, aby posiedzenia 
ZOZ odbywały się w miarę możliwości poza godzinami 
pracy.
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4. Pracodawca uznaje szkolenia związkowe, w któ-
rych udział przedstawicieli ZOZ jest uzgodniony 
z pracodawcą, jako formę pozaszkolnego podno-
szenia kwalifikacji pracowników i zobowiązuje się 
udzielać uczestnikom szkolenia zwolnień od pracy  
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 9
1. Pracujący u pracodawcy członkowie komisji ZOZ mają 

prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zacho-
waniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny 
do wykonywania doraźnych czynności wynikających 
z ich funkcji związkowych na terenie zakładu pracy,  
jak i poza jego terenem.

2. Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na 
okres kadencji w zarządzie lub prezydium ZOZ przysługuje:
2.1. częściowo jednemu pracownikowi w miesięcznym wy-

miarze godzin równym liczbie członków zatrudnionych 
u pracodawcy, gdy ich liczba jest mniejsza od 150,

2.2. jednemu pracownikowi, gdy ZOZ liczy od 150 do 500 
członków zatrudnionych u pracodawcy,

2.3. dwóm pracownikom, gdy ZOZ liczy od 501 do 1000 
członków zatrudnionych u pracodawcy.

JaK PRZEKONać 
INNych, żEBy  
WSTąPIlI  
DO ZWIąZKu? 
 
Przede wszystkim – 
rozmawiać. Pokazy-
wać, co razem w NSZZ 
„Solidarność” możemy 
zrobić dla siebie i dla 
innych. Przekonać ich, 
że być w Związku to 
nie wstyd, a powód do 
dumy – razem możemy 
być w organizacji, która 
zmieniła świat, a zaczę-
ła go zmieniać od walki 
o sprawy zwykłych ro-
botników.
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Rozdział VIII 
Kodeks etyki dla 

Rozdział VIII 
Kodeks etyki dla przedsiębiorców  

PREaMBuła

Budowanie gospodarki rynkowej w Polsce jest związane z ko-
niecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. 
Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości produktów  
i usług, rzetelności wobec kontrahentów, pracowników, Skarbu 
Państwa i środowiska świadczą o odpowiedzialnym podejściu do 
kierowania firmą i są jednym ze źródeł sukcesu. W warunkach dużej 
konkurencji firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez 
korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych. 
Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności 
przedsiębiorstwa i sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest 
jedną z największych wartości firmy. Przyjmując niniejszy Kodeks 
uznajemy wspomniane wartości i zobowiązujemy się do regularne-
go monitorowania przestrzegania przyjętych norm.

RElacJE Z KlIENTaMI

1. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej firma 
będzie dostarczać produkty i usługi wartościowe, dobrej 
jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu, 
zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi standardami, 
lub, w przypadku ich braku, przeprowadzi stosowne testy 
bezpieczeństwa.

• Nie będzie świadomie podawać niepełnych informacji oraz 
wprowadzających w błąd opisów dotyczących oferowa-
nych usług i produktów.

• Nie będzie świadomie ukrywać szkodliwego działania pro-
duktów.

2. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach prze-
kazu firma będzie unikać podawania nieprawdziwych, prze-
sadzonych lub niepełnych informacji.

3. Dla zapewnienia pełnej satysfakcji klientów firma zapewni 
wysoki standard usług serwisowych. 

4. Pracownicy przedsiębiorstwa nie będą dawać klientom pie-
niędzy ani prezentów, które mogą być traktowane jako ko-
rzyści materialne. 

W przedsięwzięciach 
reklamowych i innych 
formach przekazu firma 
będzie unikać podawa-
nia nieprawdziwych, 
przesadzonych lub nie-
pełnych informacji.
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5. Firma zapewni utrzymanie w tajemnicy zastrzeżonych in-
formacji uzyskanych od klienta.

RElacJE Z aKcJONaRIuSZaMI, 
uDZIałOWcaMI I INNyMI INWESTORaMI

1. Firma będzie dbać o interesy akcjonariuszy, udziałowców 
i pozostałych inwestorów, a także nie uczyni niczego, aby 
uprzywilejować jedną grupę inwestorów kosztem drugiej. 

2. Firma powinna dążyć do osiągnięcia atrakcyjnej stopy 
zwrotu kapitału w długim okresie.

3. Firma będzie uczciwie informować o swojej polityce, osią-
gnięciach i perspektywach rozwoju.

RElacJE Z PRacOWNIKaMI

1. Stosunki przedsiębiorcy z pracownikami będą oparte na 
szacunku dla ich godności osobistej. 

2. Firma będzie przyjmować i awansować pracowników, bio-
rąc pod uwagę kwalifikacje wymagane na danym stanowi-
sku. Pracownicy nie będą dyskryminowani ze względu na 
rasę, religię, narodowość, kolor skóry, wiek, płeć, stan cy-
wilny, przynależność do związków zawodowych, poglądy 
polityczne czy inwalidztwo niemające wpływu na rezultaty 
wykonywanej przez nich pracy. Pracownicy nie będą dys-
kryminowani w trakcie tworzenia organizacji związkowej.

3. Firma nie będzie tolerować molestowania seksualnego  
i innych form maltretowania psychicznego lub fizycznego 
pracowników, mobbingu i przemocy w pracy. Firma dołoży 
wszelkich starań, by rozstrzyganie i rozwiązywanie sporów 
odbywało się bez dopuszczenia do eskalacji konfliktu.

4. Firma będzie promować zaangażowanie pracowników po-
przez dialog i partnerstwo. Firma zapewni jak najpełniej-
szą komunikację z każdym pracownikiem, m.in. poprzez 
informowanie i konsultowanie pracowników w zespołach, 
w których pracują. Tam, gdzie jest to możliwe, pracownicy 
będą także należycie reprezentowani w negocjacjach. Jeśli 
istnieje odpowiednie porozumienie ze związkami zawodo-
wymi, firma zapewni stosowne rozwiązania, które ułatwią 
konstruktywny dialog.

5. Firma będzie dążyć do zapewnienia stabilnych miejsc pra-
cy zawieranych w oparciu o umowę o pracę oraz rzetelnie 
informować pracowników o perspektywach zatrudnienia. 

Firma będzie promo-
wać zaangażowanie 
pracowników poprzez 
dialog i partnerstwo. 
Firma zapewni jak naj-
pełniejszą komunikację 
z każdym pracowni-
kiem, m.in. poprzez 
informowanie i konsul-
towanie pracowników 
w zespołach, w których 
pracują.  
Firma będzie dążyć do 
zapewnienia stabilnych 
miejsc pracy zawiera-
nych w oparciu o umo-
wę o pracę oraz rzetel-
nie informować pracow-
ników o perspektywach 
zatrudnienia. 
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6. Firma jest zobowiązana zapewnić czyste, zdrowe i bez-
pieczne środowisko pracy zgodnie ze standardami i prze-
pisami prawa. Pracownicy ze swej strony mają obowiązek 
dołożyć starań, aby uniknąć wypadków, zranienia siebie, 
swoich kolegów, a także osób postronnych.

7. Przedsiębiorstwo zapewni poufność danych medycznych 
przekazywanych przez pracowników. Wyniki badań okreso-
wych nie będą udostępniane innym pracownikom i osobom 
postronnym.

8. Z myślą o docenieniu wysiłków poszczególnych osób mają-
cych wkład w sukces firmy przedsiębiorstwo stosuje reguły 
przejrzystej i czytelnej polityki wynagradzania. Reguły sys-
temu wynagradzania powinny być tak skonstruowane, aby 
uwzględnić wkład indywidualny każdego pracownika.

9. Firma będzie pomagać pracownikom w podnoszeniu kwali-
fikacji i wspierać ich karierę zawodową. 

10. Firma informuje pracowników o celach swojej działalności  
i zadaniach na poszczególnych stanowiskach pracy, a także 
będzie się starała wykorzystać w zakresie organizacji pracy 
opinie pracowników.

11. Informacje uzyskane od pracowników podczas pracy nie 
będą używane dla jakiegokolwiek innego, konkurencyjne-
go celu niż ten, dla którego były udostępnione. 

12. Firma jest zobowiązana uznać swoje szczególne obowiązki 
wobec pracowników, którzy w niedługim czasie przejdą na 
emeryturę.

13. Firma będzie wspierać więzi koleżeńskie i więzi z emeryta-
mi, pracującymi poprzednio w przedsiębiorstwie.

14. Przy wykupywaniu dodatkowego ubezpieczenia emery-
talnego firma będzie się kierować wyłącznie korzyścią pra-
cowników. Przedsiębiorstwo dołoży wszelkich starań, aby 
wybrać najbardziej bezpieczną ofertę towarzystwa ubez-
pieczeniowego lub funduszu inwestycyjnego.

15. Firma będzie rzetelnie informować pracowników o opła-
canych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz o cha-
rakterze zawieranych umów. Pracownicy zostaną powiado-
mieni o zawarciu umowy cywilnoprawnej. Firma nie będzie 
korzystała z zawierania umów cywilnoprawnych w przy-
padkach niedozwolonych przez prawo.

16. W przypadku konieczności zwolnienia pracowników fir-
ma podejmie starania, aby w miarę możliwości pomóc im  
w znalezieniu nowej pracy.

17. Pracownicy są zobowiązani do rzetelnego wykonywania 
swoich obowiązków i wydajnej pracy na rzecz firmy.
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RElacJE Z KONTRahENTaMI

1. Stosunki pomiędzy firmą i kontrahentami powinny być 
oparte na wzajemnym zaufaniu. 

2. Zapłata za wykonaną usługę lub dostarczony towar będzie 
uiszczona w terminie i zgodnie z zawartą umową. 

3. Firma uznaje, że przyjmowanie prezentów lub innych 
świadczeń przez pracowników współpracującej firmy może 
powodować sytuacje postrzegane jako próba skłaniania do 
ofiarowania w zamian pewnych korzyści dla darczyńcy. 

4. Wszystkich pracowników firmy obowiązują następujące re-
guły:

• nie należy nakłaniać nikogo do przyjęcia prezentu
• nie należy dawać prezentów pieniężnych
• rozsądne, małe upominki i przejawy gościnności mogą być 

zaakceptowane, jeżeli nie powodują żadnego zobowiąza-
nia u obdarowanego i mogą być odwzajemnione w takim 
samym stopniu

• należy informować przełożonych o każdym otrzymanym 
kosztownym prezencie oraz o wyświadczonej przysłudze, 
związanych z firmą, z którą prowadzona jest współpraca.

5. Informacje dotyczące stosunków pomiędzy firmą a kontra-
hentami powinny być traktowane jako poufne.

RElacJE Z KONKuRENcJą

1. Firma będzie uczciwie współzawodniczyć z konkurentami  
i nie będzie podważać ich reputacji.

2. W kontaktach z konkurencją pracownicy będą unikać sytu-
acji umożliwiających przekazanie poufnych informacji do-
tyczących firmy.

3. Firma nie będzie próbowała pozyskać informacji dotyczą-
cych konkurencji środkami nielegalnymi. Zaliczyć do nich 
można szpiegostwo przemysłowe, zatrudnianie pracowni-
ków konkurencji w celu otrzymania od nich tajnych infor-
macji, nakłanianie personelu konkurencji lub jej klientów 
do ujawniania posiadanych przez nich informacji oraz inne 
środki wyżej niewymienione.

4. Firma nie będzie stosować restrykcyjnych praktyk handlo-
wych, niezgodnych z prawem.

W kontaktach z konku-
rencją pracownicy będą 
unikać sytuacji umożli-
wiających przekazanie 
poufnych informacji 
dotyczących firmy.
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POWIąZaNIa Z WłaDZaMI I lOKalNyMI 
SPOłEcZNOścIaMI

1. Firma dołoży wszelkich starań, aby być wrażliwym społecz-
nie podmiotem gospodarczym, będzie służyć społeczności 
poprzez działalność korzystną dla firmy i społeczności oraz 
zapewnianie korzystnych możliwości zatrudnienia i do-
brych warunków pracy. 

2. Przedsiębiorstwo będzie brało pod uwagę interesy całego 
otoczenia, starając się uwzględnić zarówno interes krajo-
wy, jak i lokalny.

3. Firma powinna wspierać w miarę możliwości społeczność 
lokalną. Ewentualne dotacje na cele charytatywne będą 
przyznawane w ramach zasad ustalonych przez właściciela.

śRODOWISKO NaTuRalNE

1. Przedsiębiorstwo w swojej działalności będzie kierowało się 
wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko natu-
ralne. 

2. Firma jest zobowiązana dbać o ochronę środowiska,  
a zasoby naturalne użytkować w sposób odpowiedzialny.  
W związku z powyższym:

• starać się, aby cykl produkcyjny, gospodarka ściekowa, 
usuwanie odpadów, emisja spalin i hałasu mieściły się  
w wyznaczonych standardach

• analizować efekty każdego nowego przedsięwzięcia dla 
środowiska

• mieć szczególny wzgląd na ochronę żyjących w naturze 
zwierząt i roślin

3. Stosowanie przez firmę testów na zwierzętach jest dopusz-
czalne tylko w przypadkach koniecznych i w zgodzie z pol-
skimi i międzynarodowymi standardami opieki nad zwie-
rzętami.

ZaMóWIENIa PuBlIcZNE 

Firma będzie przestrzegać zasad transparentności, a w szcze-
gólności:

1. Nie będzie się starała wpływać na osoby podejmujące decy-
zję poprzez wręczanie im prezentów, obiecywanie korzyści 
oraz dawanie gratyfikacji finansowych. 
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2. Poda w swojej ofercie takie warunki merytoryczne, które 
rzeczywiście będzie w stanie spełnić.

3. Rzetelnie przedstawi osiągnięcia i doświadczenia.
4. Nie będzie podejmować działań dyskredytujących konku-

rentów. 
5. Nie będzie traktować w sposób szczególnie uprzywilejowa-

ny polityków i przedstawicieli władzy.

WDRażaNIE KODEKSu

1. Ścisłe stosowanie Kodeksu powinno być efektem edukacji 
pracowników w zakresie przyjętych zasad.

2. Firma powinna monitorować zgodność podejmowanych 
decyzji i metod działania z przyjętymi w Kodeksie zasada-
mi. 

3. Celem firmy powinno być stworzenie korzystnego klima-
tu pracy i szans dla pracowników oraz szczere wyjaśnianie 
wszelkich kwestii dotyczących zachowań i decyzji uważa-
nych za naganne etycznie.
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Rozdział IX Porozumienie o 
współpracy...

Rozdział IX 
Porozumienie o współpracy 
zawarte między organizacjami 
pracodawców i pracowników 
województwa pomorskiego
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Notatki



Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Norweski 
Mechanizm Finansowy 2009-2014  

w ramach Programu Godność Praca i Dialog Trójstronny

www.2beCSR.eu



Region Gdański NSZZ „Solidarność” skupia blisko 40 tysięcy członków z ponad 400 organizacji za-
kładowych i międzyzakładowych. Jest piątym pod względem wielkości Regionem NSZZ „S” w kraju. 

Zarząd Regionu oferuje m.in. organizacjom zakładowym obsługę prawną, pomoc w negocjacjach 
porozumień i układów zbiorowych, pomoc prawną dla członków w zakresie prawa pracy, ale też w spra-

wach indywidualnych, a także szeroki wachlarz szkoleń – zarówno na tematy związkowe,  
jak i pracownicze.  

O działaniach Regionu można dowiedzieć się ze strony internetowej (www.solidarnosc.gda.pl) oraz 
wydawanego co miesiąc „Magazynu Solidarność”. 

Zarząd Regionu Gdańskiego aktywnie działa na rynku pracy, prowadzi Agencję Zatrudnienia, ma 
przedstawicieli w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia oraz w Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. NSZZ „Solidarność” jest jednym z trzech reprezentatywnych 

organizacji związkowych.

Region Gdański posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami finansowa-
nymi z EFS oraz współpracy z partnerami społecznymi: organizacjami pracodawców i pracowników, 

przedsiębiorstwami, pracownikami, organizacjami rynku pracy oraz uczelniami wyższymi. RG w zakre-
sie swojej statutowej działalności jest organizatorem różnorodnych kampanii społecznych oraz spotkań 

i konferencji.

Region Gdański posiada sale umożliwiające przeprowadzanie szkoleń i spotkań. Posiada także biura 
w 10 oddziałach terenowych – miastach powiatowych województwa pomorskiego.

Dane kontaktowe do gdańskiej siedziby Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”  
oraz Oddziałów w terenie można znaleźć na stronie 

www.solidarnosc.gda.pl


