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Nie chodzi o to, by jeden drugiemu 
mówił wszystko, co przychodzi mu na 
myśl, lecz jedynie o to, by nie pozwolić 
wślizgnąć się pomiędzy siebie i 
drugiego żadnemu pozorowi.         
Martin Buber  

  

Porozumienia antykryzysowe 

Dialog jest podstawą kształtowania relacji 

w gospodarce. W związku z obowiązkiem 

wynikającym z ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem 

i zwalczaniem COVID-19 do OIP w 

Gdańsku od 1 kwietnia 2020 r. do 16 

listopada 2020 r. tzw. „porozumienia 

antykryzysowe” przekazało 1569 

pracodawców. Są to 1278   porozumienia 

dotyczące wykonywania pracy w obniżonym 

wymiarze czasu pracy, 483 porozumienia 

dotyczące przestoju ekonomicznego, 13  o 

ograniczeniu odpoczynku, 70 o 

wprowadzeniu systemu równoważnego 

czasu pracy, 59 porozumienia o stosowaniu 

mniej korzystnych warunków zatrudnienia 

pracowników niż wynikające z umów o 

pracę. (Niektórzy pracodawcy zawierali 

kilka porozumień, regulujących więcej niż 

jeden aspekt warunków pracy). 

 

 
Filozofia dialogu, zwana filozofią spotkania 

to nurt filozofii, w którym dialog jest 

punktem wyjścia, zasadą wszelkiego 

myślenia i poznawania oraz przedmiotem 

filozoficznej refleksji. Zaczęła się rozwijać, 

kiedy dialog, nie w znaczeniu sokratejskim, 

lecz rzeczywisty dialog między „ja” a „ty”, stał 

się problemem filozoficznym (L. Feuerbach). 

Bez „ty” nie jest możliwe „ja”. Filozofia 

dialogu powstała jako reakcja krytyczna na 

filozofię subiektywności (od Descartes’a do 

Hegla) i nowożytny materializm; oparła się 

na biblijnej koncepcji człowieka Uznając 

relację dialogiczną „ja” do „ty” za podstawowy 

fenomen, filozofia dialogu zerwała ze 

schematem filozoficznym podmiot–przedmiot. 

„Ty” nie może być przedmiotem, natomiast 

„ja” może stać się sobą tylko w spotkaniu z 

„ty”. W filozofii dialogu  prawda wyraża się w 

mowie i słuchaniu, a nie oczywistości 

widzenia. Filozofię dialogu twórczo rozwijał 

ks. dr Józef Tischner.        

. 

 

Pierwotnym źródłem doświadczenia 

etycznego nie jest przeżycie wartości jako 

takich, lecz odkrycie, że obok nas pojawił 

się drugi człowiek. Prawdziwym źródłem 

naszych etycznych doświadczeń jest 

człowiek. Chodzi o to, by dążąc do 

ukształtowania własnego człowieczeństwa, 

odnaleźć właściwe dla siebie miejsce wśród 

ludzi i właściwy sposób odnoszenia się do 

ludzi. Ks. dr J. Tischner 

Dialog i doradztwo społeczne: kierunek 

studiów dla osób, które chcą pogłębić swoją 

formację intelektualną, zainteresowane są 

aktywizacją kapitału ludzkiego. Kierunek 

powstał z myślą o przygotowaniu studentów 

do pracy trenera indywidualnego lub 

grupowego, w instytucjach i organizacjach o 

profilu społecznym, w roli mediatora, 

trenera, doradcy personalnego, 

wskazującego najodpowiedniejszą drogę 

rozwoju lub asystenta rodzinnego.   
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eesc.europa.eu 

Nie dla pozorów dialogu 

 Andrea Nahles, doradczyni 

Komisarza UE ds. zatrudnienia, 

była minister pracy RFN, rozpoczęła 

konsultacje z unijnymi partnerami 

społecznymi, dotyczące poprawienia 

kondycji europejskiego dialogu 

społecznego. Ten bowiem wyraźnie 

kuleje nie tylko w Polsce. 

12 listopada br. odbyło się spotkanie   

z udziałem przedstawicieli EKZZ 

oraz europejskich organizacji 

pracodawców: BusinessEurope, 

CEEP i SMEunited. Andrea Nahles 

ma opracować ekspertyzę dotyczącą 

działań mających na celu 

wzmocnienie dialogu społecznego 

jako jednego z filarów europejskiego 

modelu społecznego.  

 

eesc.europa.eu 

Filary dialogu 

Filary dialogu społecznego w Norwegii 

to: współpraca między reprezentacjami 

pracowników, pracodawców oraz 

państwa, legitymizująca ustalenia i 

pozwalająca unikać konfliktów, zasada 

współdecydowania o miejscu pracy, 

reprezentacja interesów pracowniczych 

w radach nadzorczych i prawo pracy 

chroniące pracowników, skłaniające 

pracowników do aktywnej postawy w 

kształtowaniu środowiska pracy. W 

Norwegii nie funkcjonuje stała komisja 

trójstronna na poziomie krajowym. Co 

kwartał odbywają się spotkania 

przedstawicieli stron w ramach 

wspólnych grup roboczych i komisji. 

 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na 

pierwszym posiedzeniu 27-29 października br. w 

nowej kadencji 2020-25 podkreślił pozytywny 

wpływ dialogu społecznego na stabilność oraz 

odporność gospodarek. – Dialog społeczny na 

szczeblu krajowym i europejskim odgrywa 

znaczącą rolę w kształtowaniu polityki 

gospodarczej, polityki w dziedzinie pracy i 

polityki społecznej, które propagują pozytywną 

konwergencję warunków życia i pracy we 

wszystkich państwach członkowskich – czytamy 

w przekazanym EKES opracowaniu Rady 

Europejskiej. 

Nową przewodnicząc Komitetu została 

Austriaczka reprezentująca Grupę Pracodawców 

Christa Schweng. Wiceprzewodniczącymi zostali 

Irlandczyk Cillian Lohan z Grupy 

reprezentującej trzeci sektor, który odpowiada 

za komunikację oraz Włoszka z Grupy 

Pracowników Giulia Barbucci, która będzie 

odpowiedzialna za budżet EKES.  

W czasie posiedzenia odbyła się debata: 

„Odbudowa z myślą o przyszłości Europy – rola 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego”. Swoje wystąpienia wygłosili m.in. 

David Maria Sassoli, przewodniczący 

Parlamentu Europejskiego, Charles Michel, 

przewodniczący Rady Europejskiej, Ursula Von 

Der Leyen, przewodniczącea Komisji 

Europejskiej, a także Luka Visentini, sekretarz 

generalny Europejskiej Konfederacji Związków 

Zawodowych. Podkreślono m.in., że należy 

nadać priorytet rokowaniom zbiorowym na 

wszystkich szczeblach. 

    

 

 


