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Państwa Członkowskie są 

zgodne co do konieczności 

poprawy warunków życia i 

pracy, tak aby umożliwić ich 

wyrównanie przy 

jednoczesnym zachowaniu 

postępu.   Traktat Rzymski   

25.03.1957 r. 

Sierpień 1980. 40 lat „Solidarności” 

 

31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej władze 

PRL, reprezentowane przez Komisję Rządową 

oraz Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 

podpisali Porozumienie Gdańskie.  Do 

porozumienia doszło w efekcie trwającego dwa 

tygodnie strajku. MKS-y utworzono też w 

Szczecinie, Jastrzębiu oraz w Hucie Katowice. W 

wyniku wydarzeń bez precedensu w Europie 

Środkowo-Wschodniej powstał Niezależny 

Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, 

wielki związkowy ruch sprzeciwu wobec 

totalitarnego systemu. U początku „Solidarności” 

były potrzeby zwykłych ludzi, ich nadzieje i 

tęsknoty. U podstaw porozumienia leżał dialog, 

nie był szczery ze strony ówczesnych władz, 

mimo to strona rządowa okazała się partnerem 

dialogu. Rozmiary protestu i uwaga świata   

odwiodły władzę od siłowych rozwiązań. 

    

 

Cele dialogu społecznego 

 uspołecznienie mechanizmów 

podejmowania decyzji i 

uwzględnienie zróżnicowanych 

punktów widzenia partnerów 

społecznych, którzy w 

demokratycznym państwie posiadają 

prawo do równego traktowania przez 

władze publiczne; 

 przeciwdziałanie eliminacji  

społecznych interesów z debaty 

publicznej; 

 równoważenie społecznych 

interesów, w celu zagwarantowania, 

że wprowadzane przez rząd 

rozwiązania nie służą jedynie 

wąskim grupom zawodowym i 

społecznym, ale przyczyniają się do 

realizacji interesu publicznego; 

 przygotowanie lepszych jakościowo 

rozwiązań w dziedzinie polityki 

społeczno-gospodarczej poprzez 

uzyskanie szerszej i 

wielowymiarowej wiedzy na temat 

problemów, które są przedmiotem 

proponowanych przez rząd 

rozwiązań oraz prowadzenie stałej 

debaty ze społeczeństwem; 

 uzupełnienie tradycyjnych form 

kontroli administracji publicznej w 

celu przeciwdziałania alienacji 

administracji publicznej;   

Partnerami dialogu społecznego są organy 

samorządu terytorialnego i samorządu 

zawodowego, związki zawodowe, organizacje 

pracodawców oraz strona rządowa.  

Ważne: Zakres wolności zrzeszania się 

określa art. 59 Konstytucji RP, który 
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Partnerami dialogu społecznego są samorząd 

terytorialny, związki zawodowe, organizacje 

pracodawców oraz strona rządowa. Wolność 

zrzeszania się określa art. 59 Konstytucji RP, który 

gwarantuje wolność zrzeszania się w związkach 

zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych 

oraz w organizacjach pracodawców, przyznaje 

związkom zawodowym i organizacjom pracodawców 

prawo do rokowań w szczególności w celu 

rozwiązywania sporów zbiorowych oraz do 

zawierania układów zbiorowych pracy i innych 

porozumień oraz zapewnia prawo do strajków.  

 

 

 

 

Zmiany w kodeksie pracy 

Pandemia SARS-Cov-2 wpłynęła na 

niemal wszystkie sfery życia i wymusiła 

zmiany w sposobie i stylu pracy, 

wprowadzenie pracy zdalnej. Są jednak 

problemy z prawnym uregulowaniem 

czasu pracy, przerw, kosztów 

ponoszonych przez pracownika czy 

używanego przez niego sprzętu 

(służbowy czy prywatny?). Pracownicy 

określają pracę zdalną jako tzw. „home 

office”. W kodeksie pracy nie znajdziemy 

uregulowania określającego ten sposób 

świadczenia pracy. Pokrewną jedynie 

formułą jest wykonywanie   telepracy.   

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej pracuje nad przepisami, 

które wprowadzą pracę zdalną do 

porządku prawnego.  

Solidarni z Wolną Białorusią 

wordpress.com 

Na Białorusi po sfałszowanych 

wyborach prezydenckich z 9 sierpnia br. 

trwają społeczne protesty. Na ulice 

miast naszego wschodniego sąsiada 

wychodzą setki tysięcy ludzi, by w 

pokojowy sposób zamanifestować 

pragnienie wolności i sprawiedliwości, 

niezgodę na system kłamstw, domagając 

się demokratycznych wyborów. Polska 

solidaryzuje się z nimi i udziela poparcia 

Wolnej Białorusi. UE wzywa tamtejsze 

władze do zaprzestanie przemocy i 

apeluje o dialog. 

Zapraszamy na stronę Facebooka, 

dedykowaną projektowi „Dialog 

społeczny – kluczem do rozwoju”   

https://www.facebook.com/dialog.klucze
m.rozwoju/. 

 
Największym związkiem zawodowym w Norwegii 

jest Fellesforbundet, skupiający pracowników 

branży budowlanej, przemysłu, rolnictwa, 

hotelarstwie, gastronomii itd., zrzeszający 150 

tys. członków. Fellesforbundet jest stowarzyszony 

w Norweskiej Konfederacji Związków 

Zawodowych (Landsorganisasjonen i Norge, LO), 

ma 900 tys. członków i 40 tys. przedstawicieli 

wybieranych przez pracowników. Związki 

zawodowe prowadzą negocjacje z organizacjami 

pracodawców na temat wynagrodzeń, warunków 

pracy, urlopów. W Norwegii nie ma „minimalnego 

wynagrodzenia”. Członek związku 

skonfederowanego w LO może żądać 

wynagrodzenia zgodnego z ustaloną między 

związkami pracowników i pracodawcą, taryfą 

płac. Jeżeli nie jesteś członkiem związków 

zawodowych, nie obejmują ciebie przepisy 

ustalające poziom wynagrodzenia w 

Norwegii. 
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