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Ludzie dla obcych krajów nie porzu-
caliby ojczyzny, gdyby ojczyzna da-
wała im możność życia. Leon XIII, Re-

rum novarum  

 

 
 

Dialog społeczny w sytuacji kryzysowej. 

Szansa czy przeszkoda?   

 

Tym, którzy  z nadania obywateli sprawują władzę 

warto przypomnieć, że dialog między partnerami 

społecznymi jako jedną z podstaw ustroju gospodar-

czego Rzeczypospolitej, czyli społecznej gospodarki 

rynkowej, co definiuje artykuł 20 Konstytucji RP.  

Dialog jest wartością samą w sobie, podstawą 

kształtowania relacji w gospodarce. Stan pandemii i 

ograniczeń związanych z COVID-19 nie wyklucza 

prowadzenia dialogu. Szczególnie w sytuacji nad-

zwyczajnej, np. konstruując pakiety ustaw i regula-

cji z tarcz antykryzysowych, warto sięgnąć po in-

strument dialogu, aby nie pojawił się chaos informa-

cyjny. Mam nadzieje, że wyciągniemy wnioski z tego 

trudnego czasu społecznej próby.  

W sytuacji kryzysowej instytucjonalny dialog oka-

zuje się instrumentem sprawiającym, że nadzwy-

czajne środki mogą znaleźć zrozumienie u stron, w 

toku prowadzonych konsultacji i szczerej wymiany 

informacji. Mam też nadzieję, że Rada Dialogu Spo-

łecznego będzie wyposażona w instrumenty – i tak 

umocowana, że zyska zdolność do zawierania poro-

zumień, które powinny przybierać   formę układów 

zbiorowych pracy, branżowych i ponadzakładowych. 

Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”   

  
 

 

Inwestowanie odpowiedzialne społecz-

nie (Socially-Responsible Investing, SRI)) 

to system inwestowania, w którym wyboru 

inwestycji dokonuje się z zastosowaniem 

kryteriów finansowych, jak i na podstawie 

tych z zakresu odpowiedzialności społecz-

nej. Inwestorzy społecznie odpowiedzialni 

uprzywilejowują przedsiębiorstwa, które 

praktykują zrównoważony rozwój, ochronę 

środowiska, ochronę praw konsumenta, 

przestrzegają praw człowieka. Unikają 

współpracy z biznesem zaangażowanym w 

branże tytoniową, alkoholową, militarną. W 

2006 r. ONZ ogłosiła „Zasady Odpowiedzial-

nego Inwestowania”.    

 
We Francji do związków zawodowych na-

leży 8 proc. pracowników, a blisko 99 proc. 

pracowników objętych jest układami zbio-

rowymi pracy. Układy Zbiorowe Pracy, 

szczególnie w erze transgranicznego umię-

dzynarodowienia gospodarki powinny sta-

nowić swoistą konstytucję dla przedsię-

biorstw.  Według Europejskiego Instytutu 

Związkowego ETUI układom zbiorowym 

pracy podlega np. w: Austrii 98 proc., Belgii 

96 proc., Szwecji 90 proc., Finlandii 89 

proc., Danii 84 proc., Italii 80 proc., Holan-

dii 79 proc., Hiszpanii 73 proc., Portugalii 

72 proc., Norwegii 67 proc., Niemczech 56 

proc. Polska z niespełna 15 proc. zajmuje 

trzecie miejsce od końca (!) pod względem 

pracowników objętych układami zbioro-

wymi (w 2016 r.), przed Litwą i Łotwą, co 

pokazuję skalę wyzwań stojących przed 

stronami dialogu. 
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Czym jest układ zbiorowy pracy? 

Układ zbiorowy pracy to umowa pomiędzy organizacją 

pracowników (związkami zawodowymi) a organizacją pra-

codawców. Może określać szerzej i korzystniej uprawnie-

nia pracownicze uregulowane w kodeksie lub innych prze-

pisach nie może zawierać przepisów mniej korzystnych 

dla pracownika niż przepisy prawa pracy. 

 

Rada Dialogu Społecznego 

Rada Dialogu Społecznego 

 

 

AKTUALNOŚCI 

1200 zł od 1 września 2020 r. wyniesie mie-

sięcznie zasiłek dla bezrobotnych w pierw-

szych 90 dniach prawa do zasiłku, a 942,30 

zł miesięcznie przez kolejne dni korzystania 

z prawa do zasiłku. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 

6,1 proc. na koniec czerwca br. To o 0,1 pkt 

proc. więcej niż w maju br., a w porównaniu 

do czerwca 2019 roku o 0,8 proc.   

Produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 

br. była wyższa o 0,5 proc. w porównaniu z 

czerwcem ub.r., kiedy to notowano spadek o 

2,6 proc. do analogicznego okresu 2018 r., 

natomiast w porównaniu z majem br. wzro-

sła o 13,9 proc. W okresie styczeń – czerwiec 

2020 r. produkcja sprzedana przemysłu 

była jednak o 6,3 proc. niższa w porównaniu 

z analogicznym okresem ub.r.  

 

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej 22 lipca br. obrado-

wał Trójstronny Zespół ds. Żeglugi i Ry-

bołówstwa  na temat edukacji kadr mor-

skich, kształcenia i przygotowania psy-

chologicznego przyszłych marynarzy 

m.in. do pracy z marynarzami pochodzą-

cymi z innych kręgów kulturowych. o in-

nej religii i związanych z tym proble-

mami. Strona rządowa poinformowała o 

stanie prac nad projektem ustawy regulu-

jącej ubezpieczenia społeczne dla mary-

narzy, objęcie marynarzy i rybaków mor-

skich, zamieszkałych na terytorium Pol-

ski, powszechnym systemem ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych niezależnie od 

bandery statku.     

Jak układają się w Norwegii? 

Związki zawodowe w Norwegii (np. Fellesforbundet, 

skupiający pracowników branży budowlanej, prze-

mysłu, rolnictwa, hotelarstwa)  wchodzą w skład 

Norweskiej Konfederacji Związków Zawodowych 

(Landsorganisasjonen i Norge), największej organi-

zacji związkowej w Norwegii, liczącej 900 tys. człon-

ków. 

Związki zawodowe prowadzą negocjacje z organiza-

cjami pracodawców na temat wynagrodzeń, warun-

ków pracy, urlopów itd. Zorganizowani pracownicy 

w firmie objętej układem zbiorowym pracy mogą wy-

brać spomiędzy siebie mężów zaufania, którzy repre-

zentują ich interesy w negocjacjach. Umowy zbio-

rowe pracy dotyczą wszystkich pracowników wyko-

nujących prace w danej branży i obejmują cały kraj. 

Obowiązują w budownictwie, w branży sprzątającej, 

w rolnictwie i ogrodnictwie oraz w przemyśle stocz-

niowym, pracujących w gastronomii i hotelach. 

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się wymienionymi 

branżami mają obowiązek stosowania się do posta-

nowień umów i rozporządzeń. Norweska Inspekcja 

Pracy prowadzi nadzór nad ich przestrzeganiem.  

Układ zbiorowy daje prawo do lepszych warunków 

pracy niż zazwyczaj są proponowane w danej 

branży. Zorganizowani w firmach z układem zbioro-

wym pracy mają zagwarantowane umowy z czasem 

pracy ograniczonym do 37,5 godzin w tygodniu, do-

stają także wyższe dodatki za nadgodziny itd.   
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