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Dobrze jest brać udział w dialogu, a nie
tylko wyrywać się ze swoim głosem,
celowo podkreślając, jak bardzo jest
odrębny. Jonathan Mills

Dialog w czasie pandemii
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Pandemia COVID-19 i konieczność działań
w czasie kryzysu, nie uzasadniają rezygnacji
z dialogu społecznego. Ważny jest sposób w
jaki są zapowiadane i wprowadzane zmiany
przepisów i tzw. obostrzenia: czy dzieje się to
demokratycznie, czy też nie. Koncepcja
decydowania autokratycznego – a taka jest
praktykowana – znacząco zwiększa koszty
społeczne. Trudna sytuacja i zawirowania
ekonomiczne
i
społeczne,
których
doświadczamy i których się spodziewamy w
niedalekiej przyszłości, wzmacniają potrzebę
społecznego dialogu. Tylko w ten sposób
możemy
wypracowywać
efektywne
i
społecznie uznawane formy przeciwdziałania
zjawiskom
kryzysowym.
Jedynie
jako
wspólnota ludzi i interesów możemy pokonać
kryzys. Stąd postulat przywrócenia dialogu
społecznego z wykorzystaniem istniejących
instytucji oraz – jeśli będzie taka potrzeba
nowego modelu partycypacji społecznej.
.
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Europejska Karta Społeczna

Na

zlecenie
NSZZ
„Solidarność”
przetłumaczono opracowanie prof. Oliviera
De Schuttera o roli Europejskiej Karty
Społecznej oraz Europejskiego Filaru Praw
Socjalnych w porządku prawnym UE. Prof.
De Schutter związany jest z Université
Catholique de Louvain (UCLouvain) i jest
członkiem Komitetu Praw Ekonomicznych,
Społecznych i Kulturalnych ONZ oraz b.
członkiem Komitetu Naukowego Agencji
Praw Podstawowych UE. Opracowanie
opisuje wkład Europejskiego Filaru Praw
Socjalnych (z listopada 2017 r.) w ochronę i
upowszechnienie praw socjalnych w Unii
Europejskiej oraz możliwość synergii z
przyjętą przez Radę Europy Europejską
Kartą Społeczną. Opracowanie opisuje
ochronę podstawowych praw socjalnych w
UE i zajmuje się
Europejskim Filarem
Praw Socjalnych.
Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"
im. Andrzeja Bączkowskiego, utworzone
zostało decyzją Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w grudniu 1994 r. Andrzej
Bączkowski
był
człowiekiem
dialogu
społecznego. Jego starania przyczyniły się do
zainicjowania dialogu trzech partnerów:
rządu,
związków
zawodowych
i
pracodawców. Centrum „Dialog” znajduje
się na Mokotowie przy ul. Limanowskiego
23.
Kongres
nie
ustanowi
ustaw
wprowadzających religię lub zabraniających
swobodnego
wykonywania
praktyk
religijnych; ani ustaw ograniczających
wolność słowa lub prasy, lub naruszających
prawo do pokojowych zgromadzeń i
wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd
- pierwsza poprawka do konstytucji Stanów
Zjednoczonych Ameryki z 1791 r. wprowadzona w
drodze dialogu i ustępstw wzajemnych

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog
społeczny – godna praca”.

Nie dla pozorów dialogu
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Według danych OECD w 2018 r. Norwegowie
pracowali średnio 1416 godzin rocznie. Polacy w
tym czasie spędzili w pracy o 370 godzin więcej.
Średni czas pracy Norwegów to 33 godziny
tygodniowo, Polacy pracują powyżej 40 godzin
tygodniowo. W Norwegii, aby otrzymać pełną
emeryturę z systemu ubezpieczeń społecznych
trzeba ukończyć 67 rok życia i mieszkać w tym
kraju nie krócej niż 40 lat. Można przejść na
wcześniejszą emeryturę w wieku 62 lat.
Minimalny okres uczestnictwa w norweskim
systemie emerytalnym to 3 lata. Majątek o
wartości 990 mld USD to Norweski Państwowy
Fundusz Emerytalny (SPU), zwany potocznie
Oljefondet. Przez lata zarządzany w iście
purytańskim stylu ustrzegł się większych
wpadek. Od 2015 r. redukuje udziały w firmach
wydobywczych, mimo to wciąż ma gigantyczne
aktywa firm górniczych (warte ok. 30 mld koron,
ok. 4 mld USD), przedsiębiorstw produkujących
energię oraz koncernów gazowych i naftowych
(229 mld koron, 30 mld USD).

Z członkostwa w Radzie Dialogu
Społecznego zrezygnował przewodniczący
KK NSZZ „Solidarność” oraz pozostali
członkowie związku reprezentujących „S” w
Radzie. Powodem rezygnacji są zmiany w
RDS i mianowanie przez prezydenta
Andrzeja Dudę nowych członków RDS
wskazanych
przez
premiera
Morawieckiego. „Nie będziemy firmować
fasady dialogu społecznego, w którym
główne skrzypce gra rząd. Nie godzimy się
na fasadowy dialog” – mówi Piotr Duda.
Tzw. tarcza antykryzysowa wprowadziła
rozwiązania grożące paraliżem RDS i
politycznym
„straszakiem”
dla
partnerów
społecznych.

Symboliczny ratunek branży
Ustawa z 17 września br. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem
COVID-19 wprowadza formy wsparcia
branży turystycznej, estradowej i
wystawienniczej: świadczenie postojowe
w wysokości 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia
za
pracę,
jeżeli
odnotowali przestój w prowadzeniu
działalności
gospodarczej
wskutek
COVID-19,
dodatkowe
świadczenie
postojowe przedsiębiorcom, dla których
przeważającym rodzajem prowadzonej
działalności gospodarczej jest transport
turystyczny,
wystawianie
i
występowanie
w
przedstawieniach
teatralnych, operowych, baletowych,
cyrkowych,
prowadzenie
dyskotek,
salonów gier elektronicznych, plaż,
jarmarków i zwolnienie z opłacania
składek ZUS za lipiec, sierpień i
wrzesień 2020 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog
społeczny – godna praca”.

