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Układy zbiorowe pracy będą głów-
nym tematem drugiej edycji pro-
jektu „Dialog społeczny kluczem do 
rozwoju”, której realizację właśnie 
rozpoczyna Dział Programów Euro-
pejskich Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Projekt finansowany 
jest z Norwegii poprzez Fundusze 
Norweskie 2014-2021, w ramach 
programu „Dialog społeczny – god-
na praca”.

Sukces dwóch stron
Ukoronowaniem dialogu społecz-

nego są niewątpliwie układy zbiorowe 
pracy, zawierające rozwiązania wyne-
gocjowane pomiędzy pracodawcą 
(organizacją pracodawców) a związ-
kami zawodowymi. W wielu krajach 
Unii Europejskiej układy zbiorowe 
pracy odgrywają dużą rolę w kształto-
waniu relacji między partnerami spo-
łecznymi. Niestety, w Polsce, mimo 
że dialog społeczny jest zapisany w 
Konstytucji, układy zbiorowe pracy 
obejmują  nieco ponad 10 proc.  ogó-
łu zatrudnionych, co plasuje nas na 
samym końcu  w Europie. Ponadto 99 
proc. z nich to umowy zawierane tyl-
ko na poziomie konkretnego zakładu 
pracy.  Jak czytamy we wniosku przy-
gotowanym przez gdańską „S”: Celem 
projektu jest zarówno próba analizy 
przyczyn takiej sytuacji, jak i propozy-
cja jej zmiany, co jest szczególnie istot-
ne w kontekście  dyrektywy unijnej w 
sprawie europejskiej płacy minimalnej. 
Dyrektywa mówi m.in. o konieczności 

wyznaczenia przez poszczególne kraje 
ścieżki objęcia układami zbiorowymi 
pracy  do 70 proc. pracowników. W pro-
jekcie powinniśmy również pokazać, 
że układy zbiorowe pracy nie są ustęp-
stwem pracodawców. Wynegocjowane 
rozwiązania powinny oznaczać kon-
kretny sukces obu stron (win to win) i 
służyć zarówno poprawie sytuacji pra-
cowników, jak i stabilnemu rozwojowi 
danej firmy czy branży. 

Analiza
W ramach projektu zostanie prze-

prowadzona analiza porównawcza 
przepisów prawnych i rozwiązań do-
tyczących układów zbiorowych pracy 
na poziomie zakładowym i branżo-
wym.

 Odbędzie się również debata 
ekspercka (on-line), która spróbuje 
zaproponować rozwiązania na pod-
stawie danych opracowanych i przed-
stawionych przez eksperta projektu. 
Przeprowadzona zostanie również 
analiza układów zbiorowych zawar-
tych w wybranych zakładach pracy 
w naszym regionie, która zobrazuje 
najczęściej spotykane rozwiązania 
pozakodeksowe. 

Rozpowszechnianie 
W ramach projektu planowane jest  

dalsze prowadzenie strony interneto-
wej projektu (https://solidarnosc.gda.
pl/dialogspoleczny), bazy pytań i od-
powiedzi oraz newsletterów. Wszyst-
kie materiały pojawiające się na stro-
nie są w dwóch wersjach językowych: 

W marcu rusza druga edycja 
projektu „Dialog społeczny klu-
czem do rozwoju”, która będzie 
poświęcona głównie układom 
zbiorowym pracy. 

Co miesiąc na Państwa skrzynki 
pocztowe będzie docierać biule-
tyn projektowy, w którym skupimy 
się na upowszechnianiu rezulta-
tów projektu, a także problema-
tyki układów zbiorowych pracy. 
Zapraszamy do lektury! 

Od redakcji

polskiej i angielskiej. Planowane jest 
położenie większego nacisku na roz-
powszechnianie w mediach społecz-
nościowych (facebook, instagram). 
Będzie również kontynuacja audycji 
radiowych. Na zakończenie projektu 
zorganizowana zostanie konferencja 
upowszechniająca rezultaty projektu. 

Szkolenia
Projekt przewiduje również orga-

nizację szkoleń, których celem będzie 
zapoznanie uczestników z zasadami 
współpracy pracodawcy ze związka-
mi zawodowymi w ramach indywi-
dualnego i zbiorowego prawa pra-
cy. Zrozumienie regulacji prawnych 
i orzecznictwa sądowego pozwoli 
uczestnikom szkoleń na swobod-
ne poruszanie się wśród przepisów 
i wybór odpowiednich form działa-
nia w zakresie współpracy partnerów 
społecznych na terenie przedsiębior-
stwa i rozwijania właściwych relacji 
w zakresie ochrony praw pracowni-
czych i interesów pracodawcy. 
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70 proc. pracowników 
w Norwegii 

Od konfliktu do porozumienia 

Podstawą  partnerstwa w relacjach międzyludzkich jest po-
dejście do drugiego człowieka bez uprzedzeń, aktywne słucha-
nie tego co mówi i udzielanie jasnych odpowiedzi na pytania. 

Niestety, oprócz szacunku i akceptacji częścią kontak-
tu jest konfrontacja i odwaga przeciwstawienia się sobie 
nawzajem. W życiu zawodowym jest wiele dziedzin, kiedy 
w rozmowie powinien przeważać aspekt rzeczowości. Od-
nosi się to zwłaszcza do sytuacji konfliktowych. 

Procesem rozmowy rządzą reguły i prawidłowości. Po-
dejście do trudnych rozmów wymaga starannego przygo-
towania, doboru słów, panowania nad emocjami.

Rozmawiając w atmosferze akceptacji, otwartości, sza-
cunku, łatwiej rozwiązać najtrudniejsze konflikty. 

Motto, które bardzo pomaga w codziennych relacjach 
jest bardzo wymowne „Chcesz być partnerem w rozmowie 
– otwórz się, słuchaj, pomyśl, a potem powiedz”.  Jeśli chcesz 
racjonalne podchodzić do konfliktów i budować właściwe 
relacje interpersonalne w miejscu pracy, weź udział w pro-
jekcie „Dialog społeczny – kluczem do rozwoju – II edycja”. 

Zachęcam serdecznie!
Maria Kościńska 

W Norwegii 
około 70 proc. 
wszystkich 
pracowników 
objętych jest 
układami zbio-
rowymi pracy, 
w Polsce to tylko 10 proc.

W Norwegii generalnie około 70 procent pracowników 
jest objęte układami, a 100 procent w sektorze publicznym, 
gdzie z mocy prawa układy są rozciągane na wszystkich 
pracowników. W sektorze prywatnym to już tylko 50 proc. 
W sporej części osoby nieobjęte układami zbiorowymi to 
wysoko płatne białe kołnierzyki. A niebieskie kołnierzyki, 
czyli pracownicy fizyczni, objęte są układami w znacznie 
wyższym stopniu. Różnice widać także pomiędzy dużymi 
i małymi firmami. Luka w pokryciu układami zbiorowymi 
dotyczy przede wszystkim pracowników małych firm. Co 
jest zresztą problemem także w innych krajach.  Układy 
zbiorowe pracy w Norwegii, w przeciwieństwie do Pol-
ski, są zawierane przede wszystkim dla członków danego 
związku zawodowego, choć często rozszerzane także na 
pracowników  niezrzeszonych.

– Związek zawodowy zawiera układ w imieniu swoich 
członków. Ale taki np. sektorowy układ zbiorowy jest pod-
pisywany z organizacją pracodawców, jej członkowie mu-
szą stosować te zapisy, ale nie mogą przy tym dyskrymi-
nować pracowników, którzy nie należą do związku, czyli 
de facto po stronie pracodawców pojawia się mechanizm 
nieformalnego rozszerzenia zapisów układów, zwłaszcza 
dotyczących warunków pracy i płacy, na wszystkich pra-
cowników, żeby nie dopuścić do zarzutu dyskryminacji. 
Tak to wygląda w sektorze prywatnym, w sektorze pu-
blicznym jest to znacznie prostsze, specjalna ustawa prze-
widuje, że to, co zostało wynegocjowane dla sektora pu-
blicznego przez związki zawodowe, jeżeli chodzi o kwestie 
płacowe, obejmuje wszystkich pracowników tego sektora 
– mówił w jednym z wywiadów Sławomir Adamczyk, kie-
rownik Biura Branżowo-Konsultacyjnego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.

W Norwegii układy zbiorowe pracy reguluje system płac 
i warunki pracy, jak np. czas pracy, dodatek za nadgodziny, 
wynagrodzenie za pracę wieczorem, w nocy, w weekendy 
i dni świąteczne, emeryturę, urlopy okolicznościowe, ter-
miny wypowiedzenia pracy, ubrania robocze.

Z analizy, która znalazła się w Sprawozdaniu Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy w Gdańsku za rok 2021 wynika, 
że liczba wpływających wniosków o rejestrację zakłado-
wych układów zbiorowych pracy  świadczy o niezmiennie 
utrzymującym się trendzie spadkowym liczby wniosków 
dotyczących rejestracji nowych ZUZP.

Na 31 grudnia 2021 r. w Okręgowym Inspektoracie Pra-
cy w Gdańsku zarejestrowanych było 437 układów zbioro-
wych pracy obowiązujących i stosowanych. W ubiegłym 
roku wpłynęło 80 wniosków, a zarejestrowano 82 wnioski 
(2 z 2020 r.) dotyczących rejestru zakładowych układów 
zbiorowych pracy. 4 wnioski dotyczyły rejestracji nowego 
układu, z czego tylko jeden u nowego pracodawcy, u któ-
rego jeszcze nie funkcjonował żaden układ zbiorowy pracy. 
66 wniosków zwierało protokoły dodatkowe do już istnie-
jących układów. W 10 przypadkach były to wpisy dotyczące 
między innymi wypowiedzenia lub zawieszenia układu.

Coraz mniej układów


