
W skrócie

Polityka paktów społecznych

Rafał Towalski

Czy w Polsce możliwe jest zawarcie umowy społecznej. Aby 
odpowiedzieć na to pytanie, należałoby wpierw zastanowić się 
nad stanem dialogu społecznego w Polsce.

Pakty społeczne w globalnych labiryntach

Andrzej Zybała

W wielu krajach dialog społeczny zyskał tak kolosalne zna-
czenie, że pod wieloma względami stał się swoistą formą 
zarządzania państwem. W jego ramach partnerzy społeczni 
wspólnie starają się kształtować zdolność społeczeństw do 
wypracowywania takich rozwiązań, które pozwalają im na 
możliwie najkorzystniejsze zaadoptowanie się w obecnych 
realiach intensywnej globalnej rywalizacji ekonomicznej.

Bezpiecznie i elastycznie

Marek Rymsza

W Polsce nie udało się uzyskać – zadowalającej wszystkie strony 
– równowagi między elementami elastyczności i bezpieczeństwa. 
Koncepcja flexicurity nie jest w Polsce przedmiotem debaty 
publicznej. Bezpieczeństwo socjalne i elastyczność rynku 
pracy traktowane są bowiem jako cele wzajemnie przeciw-
stawne. 

Żyjemy w epoce, w której domi-
nuje ekonomia oparta na wiedzy, 
a w niej istotną pozycję zajmuje 
człowiek, jego potencjał, wartości, 
zdolność do współpracy. Dlatego 
tak ważne jest, aby reguły ekonomii 
zapewniały respekt dla człowieka. 
Gospodarka nie będzie miała 
szans rozwinąć się jeśli ludziom 
będzie towarzyszyło poczucie, że 
reguły gry ekonomicznej są w jakiś 
sposób zdeformowane, bo fawory-
zują wybrane środowiska, czy nie 
szanują ważnych wartości.

Wszyscy spoglądamy na gospo-
darkę pod nieco innym kątem. 
Cała sztuka będzie polegała na 
tym, aby nasze spojrznia mogły 
tworzyć całość i abyśmy umieli 
szukać uzupełnienia dla swojego 
spojrzenia w spojrzeniach i do-
świadczeniach naszych partne-
rów. Gospodarki nie da się do 
końca zrozumieć, patrząc tylko 
z jednego punktu widzenia, czyli 
patrząc stronniczo, bez dogłębnej 
chęci przyswojenia sobie racji 
partnerów.

Pakt społeczny będzie wymagał 
zdolności nas wszystkich do sfor-
mułowania wspólnego gruntu, na
którym mamy twórczo żyć. Ta 
wspólna podstawa musi uwzględ-
niać elementy wspólnej tożsamo-
ści i respektu dla każdego życia 
materialnego, dla każdego, kto 
chce podjąć w Polsce wysiłek 
pracy.
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Szanowni Pa stwo

W wyst pieniu sejmowym, które otwiera o moj

prezydentur , wskaza em, e Polsce potrzebna jest 

umowa spo eczna. Podtrzymuj  to stanowisko, chc

bowiem, aby Polska by a krajem bardziej przewidy-

walnym dla swoich obywateli. Polacy powinni wie-

dzie , czego mog  spodziewa  si  od swojego pa stwa

jako konsumenci, jako pracownicy, jako pracodawcy. 

Uwa am te , e d enie do zawarcia szerokiej 

umowy spo ecznej stworzy warunki do systematycz-

nego budowania konsensusu wokó  spraw najistot-

niejszych dla pa stwa i jego obywateli. Chcia bym,

aby nasze pa stwo by o dla nas wszystkich bardziej 

przewidywalne, ale warunkiem osi gni cia tego jest 

stworzenie jasnej p aszczyzny porozumienia Polaków 

wokó  tego wszystkiego, co powinno nas czy  jako 

obywateli jednego kraju. 

Umowa spo eczna
fundamentem Polski Solidarnej

LECH KACZYŃSKI 
Prezydent RP

Głosy

W wielu sferach rywalizujemy ze sob , co jest 

naturalne, ale istniej  pewne dobra publiczne, które 

maj  nas czy  i o które mamy zabiega  w równym 

stopniu. W a nie to powinni my zawrze  w takiej sze-

rokiej umowie spo ecznej mi dzy przedstawicielami 

w adzy i reprezentantami g ównych grup spo ecznych.

Powinna ona sta  si  dowodem, e umiemy wspólnie 

uk ada  warunki wzajemnego wspó ycia w wolnym 

i demokratycznym kraju w tych sferach, które s  dla 

nas najistotniejsze, i w tych sferach, które decyduj

o naszej mi dzynarodowej pozycji. 

Umowa spo eczna jest dla Polski nies ychanie wa na,

poniewa  mo e ona umocni  spo eczne podstawy ca e-

go procesu przemian, a w szczególno ci now  polityk

gospodarcz . Chcia bym, aby sta a si  ona fundamentem 

Polski Solidarnej – Polski równych szans. 

Umowa spo eczna powinna wzbogaci  przekona-

nie Polaków, e nasza gospodarka mo e zapewni

Z kraju



wszystkim dobre szanse rozwojowe. Iluzj  jest, 

e wystarczy wykorzysta  mechanizmy rynkowej 

rywalizacji, aby stworzy  wydajn  i konkurencyjn

gospodark . yjemy w epoce, w której dominuje 

ekonomia oparta na wiedzy, a w niej istotn  pozy-

cj  zajmuje cz owiek, jego potencja , warto ci, 

zdolno  do wspó pracy. Dlatego tak wa ne jest, 

aby regu y ekonomii zapewnia y respekt dla cz o-

wieka. Gospodarka nie b dzie mia a szans rozwin

si , je li ludziom b dzie towarzyszy o poczucie, e

regu y gry ekonomicznej s  w jaki  sposób zdefor-

mowane, bo faworyzuj  wybrane rodowiska, czy 

nie szanuj  wa nych warto ci.

Umowa powinna tak e pokazywa  hierarchi

naszych warto ci. W ród nich wa n  pozycj  winna 

zaj  troska o najs abszych. W polskich realiach 

pami tanie o tej powinno ci jest wyj tkowo wa ne.

Wska nik bezrobocia w naszym kraju jest niestety 

wci  du y. Cho  polityka obecnego rz du stwa-

rza nadzieje na rozwi zanie tego problemu, jednak 

potrzeba na to czasu. Nie mo na jednak czeka

z wprowadzeniem niezb dnych rozwi za  prawnych 

w sferze polityki spo ecznej.

Kandyduj c na urz d Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, podkre la em konieczno  zapewnienia per-

spektyw polskiej rodzinie. Nie chodzi tu jedynie o per-

spektyw  pracy, cho  jest to kwestia niezwykle istotna. 

To równie  zapewnienie perspektywy mieszkania dla 

osób o dochodach ni szych ni rednie, opieki zdrowot-

nej na godziwym poziomie, zagwarantowanie podob-

nych mo liwo ci kszta towania kariery zawodowej 

niezale nie od miejsca urodzenia. Pa stwo winno si

zobowi za  do podj cia zmierzaj cych do tego dzia a .

O tych zobowi zaniach, o tych powinno ciach 

Pa stwa wobec obywateli trzeba pami ta  przy reali-

zowaniu polityki gospodarczej i spo ecznej. Wa ne jest 

d enie do wzmocnienia potencja u ekonomicznego 

Polski i utrzymanie wzrostu gospodarczego, ale nie mo e

odbywa  si  to kosztem polskich rodzin. Alternatywa 

– albo sukces gospodarczy, albo aktywna polityka spo-

eczna – jest fa szywa.

G boko wierz , e dzi ki wspó dzia aniu rz du i Pre-

zydenta oraz partnerów spo ecznych uda si  wypraco-

wa  wszechstronn  strategi  dzia a , które stan  si

zaczynem dynamicznego rozwoju kraju i jego obywateli.

Lech Kaczy ski

Konstytucja
polskiej

gospodarki

Rząd zabiega o zawarcie umowy 
społecznej z partnerami społecznymi 
z Komisji Trójstronnej. Pozostaje ona 
nadrzędnym celem, który chcielibyśmy 
osiągnąć tak szybko, jak to tylko jest 
możliwe. Będzie to dla nas wypełnienie 
przedwyborczych zapowiedzi zawartych 
w programie PiS i w programie rządu 
„Solidarne Państwo”. 

U
wa amy, e w obecnych czasach 

mo na skutecznie rz dzi  tylko przy 

aktywnej wspó pracy partnerów spo-

ecznych. Ka dy z nich wnosi bo-

wiem olbrzymi potencja , który powi-

nien by  w pe ni wykorzystany dla rozwoju kraju. 

Dlatego chcemy wdra a  w ycie istotne rozwi zania

prawne i gospodarcze, które ciesz  si  akceptacj

g ównych grup spo ecznych.

KAZIMIERZ MARCINKIEWICZ Premier RP
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Głosy

Jestem g boko przekonany, e tylko dzi ki osi -

gni temu konsensusowi mo emy stworzy  gospodar-

k , która sprosta oczekiwaniom Polaków. Dynamizm 

dzisiejszej gospodarki mo e bowiem wyp ywa  tylko 

z tego, e wspólnie ustanawiamy i akceptujemy ramy, 

w których toczy si ycie gospodarcze. W a nie 

w takiej sytuacji Polacy b d  pracowa  w sposób 

efektywny, innowacyjny i skuteczny. B dem w do-

tychczasowej transformacji ekonomicznej realizo-

wanej po 1990 roku by o to, e dialog spo eczny nie 

zyska  wy szej rangi i nie sta  si  naturaln  praktyk

w Polsce. To wci  nas ró ni od wi kszo ci krajów 

nale cych do Unii Europejskiej. Rz d, którym kieru-

j , chce to zmieni .

Tylko gospodarka oparta na wewn trznym kon-

sensusie spo ecznym mo e by  naprawd  dyna-

miczna i wydajna, a tak e zdolna do rywalizacji 

mi dzynarodowej. Jest to o tyle wa ne, e yjemy

w czasach wzmagaj cej si  konkurencji ekonomicz-

nej. Wi kszo  krajów z naszego kr gu kulturowego 

skutecznie mobilizuje swoje wewn trzne zasoby, aby 

budowa  przewag  nad innymi. Doskonal  swoje 

wewn trzne mechanizmy zarz dzania, edukacji, 

przygotowywania do twórczej przedsi biorczo ci,

innowacyjno ci. Doskonal  równie  swoj  zdolno

do budowania konsensusu, do wspó pracy, do zawie-

rania umów mi dzy sob , a tak e do ich dotrzymy-

wania. Wbrew pozorom, premia za wewn trzn

spójno  spo eczn  jest olbrzymia, poniewa  pa -

stwa, w których g ówne grupy spo eczne dzia aj

w sposób zwarty i umiej  wypracowa  wspóln

strategi , osi gaj  du o wi cej w sensie eko-

nomicznym. Zachowuj  wi ksz  integralno  gospo-

darki, uzyskuj  wy szy poziom bezpiecze stwa 

ekonomicznego w warunkach globalnej konkurencji 

o dochody z mi dzynarodowego rynku. 

Negocjowanie paktu spo ecznego b dzie swo-

istym sprawdzianem dla nas wszystkich. Sukces 

tego wielkiego przedsi wzi cia b dzie wymaga

olbrzymiej dozy odpowiedzialno ci, ale tak e innych

wa nych cnót. Za niezmiernie wa n  uznaj  zdolno

do precyzyjnego okre lenia, co chcemy osi gn ,

jakie s  nasze interesy partykularne, a jakie interesy, 

czy dobra wspólne. W ferworze dyskusji nie mo na

zapomina , e ponad odmienno ciami czy nas ta 

sama ch  zbudowania ram gospodarki, która powinna 

by  dynamiczna, przynosz ca dobre miejsca pracy, 

a jednocze nie zaspokajaj ca poczucie, e jest spra-

wiedliwa.

Ka da ze stron wnosi istotne warto ci. Ka da 

reprezentuje rodowiska, bez udzia u których nie 

b dzie zdrowej gospodarki. Najlapidarniej rzecz ujmu-

j c, przedstawiciele pracodawców wnosz  g bok

znajomo  mechanizmów zarz dzania gospodark ,

przedstawiciele pracowników wnosz  wiedz  o tym 

olbrzymim kapitale, jakim jest cz owiek pracuj cy. 

Natomiast rz d wnosi niezb dne zawsze poczucie inte-

resu kraju jako ca o ci.

Wszyscy spogl damy na gospodark  pod nieco 

innym k tem. Ca a sztuka b dzie polega a na tym, aby 

te nasze spojrzenia mog y tworzy  ca o  i aby my

umieli szuka  uzupe nienia dla swojego spojrzenia 

w spojrzeniach i do wiadczeniach naszych partnerów. 

Gospodarki nie da si  do ko ca zrozumie , patrz c

tylko z jednego punktu widzenia, czyli patrz c stron-

niczo, bez dog bnej ch ci przyswojenia sobie racji 

partnerów. 

Naszym najwi kszym przeciwnikiem b dzie jed-

nostronno  i krótkowzroczno . Te cechy s  zawsze 

gro ne, a zw aszcza w tak skomplikowanych proce-

sach tworzenia umów spo ecznych, które maj  stano-

wi  podstaw adu zbiorowego. Tymczasem naszym 

celem b dzie stworzenie warunków, w których interesy 

naszych rodowisk i grup spo ecznych b d  zaz bia y

si , a nie zderza y. Jestem przekonany, e wystarczy 

nam dojrza o ci.

W programie „Solidarne Pa stwo” zapisali my

nasze pragnienie wzmocnienia roli dialogu spo ecz-

nego z wykorzystaniem debat Komisji Trójstronnej. 

Zapowiedzieli my tam rozpocz cie konsultacji 

zmierzaj cych do zawarcia paktu spo ecznego na 

rzecz ograniczenia bezrobocia i tworzenia nowych 

miejsc pracy. Chcia bym, aby ten pakt by  swoist

konstytucj  rynku pracy oraz gospodarki i aby sta

si  pocz tkiem procesów, które zupe nie odmie-

ni  sytuacj  milionów Polaków, którzy s  dzi  bez 

pracy. Taka skala bezrobocia, jaka jest dzisiaj, musi 

si  zmieni , jak najszybciej. Nikt nie osi gnie tego 

na w asn  r k , bo nikt w pojedynk  nie ma do tego 

stosowanych narz dzi.

Kazimierz Marcinkiewicz

Z kraju
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Głosy

Polska pa stwem
nowej umowy spo ecznej

Prezydent Lech Kaczy ski w pierwszym wyst pieniu

w Sejmie powiedzia , e: trzeba podj  trud, wielki trud 

porozumienia. Mia  na my li prac  nad umow  spo ecz-

n , która okre la aby praktyczne ramy funkcjonowania 

pa stwa, gospodarki i tego wszystkiego, co jest istotne 

dla obywateli. Jako minister pracy i polityki spo ecznej

przyjmuj  z ca  powag  i odpowiedzialno ci  to zada-

nie budowania porozumienia w zakresie kompetencji 

resortu, którym kieruj . A jest to znaczna cz  zakresu 

przysz ej umowy spo ecznej. Problematyka rynku pracy 

i sieci zabezpieczenia spo ecznego jest zawsze istotnym 

elementem porozumie  spo ecznych. Wi kszo  oby-

wateli pracuje, wi kszo  te  spodziewa si  klarownych 

ram dla swoich wysi ków zmierzaj cych do osi gni cia

dochodu dla siebie, rodziny, regionu itp. 

Idea umowy spo ecznej, czy innymi s owy paktu spo-

ecznego, jest uznanym sposobem tworzenia adu spo-

ecznego w wielu krajach Unii Europejskiej. Powinni my

do czy  do grona pa stw, które w a nie w ten sposób 

KRZYSZTOF MICHAŁKIEWICZ
Minister Pracy i Polityki Społecznej

reguluj  swoje ycie zbiorowe. W wi kszo ci krajów Za-

chodu zasadnicze grupy spo eczne porozumiewaj  si  co 

do najistotniejszych elementów porz dku spo ecznego,

aby mogli kreowa  pokojowe warunki do wszechstron-

nego rozwoju kraju i narodu. Pakty s  szczególne istotne 

w ostatniej dobie, kiedy wi kszo  krajów staje wobec 

powa nych wymogów zwi zanych z europeizacj  i globa-

lizacj  narodowych gospodarek. Grupy spo eczne doko-

nuj  swoistej inwentaryzacji swoich zasobów, aby oceni

ich zdolno  do wspomagania w konkurowaniu o jak naj-

lepsz  pozycj  kraju w mi dzynarodowym podziale pracy.

Prezydent Lech Kaczy ski mówi : Polsce potrzeb-

na jest swego rodzaju umowa spo eczna, która okre li

na nast pne lata sposób dzielenia wspólnego dorobku. 

Polacy musz  wiedzie , czego mog  si  spodziewa

od pa stwa – jako konsumenci, jako pracownicy, jako 

pracodawcy.

Prezydent chce pa stwa przewidywalnego dla oby-

wateli, równie  w zakresie jego praktycznego funkcjo-

nowania, to znaczy na rynku pracy, w zakresie dost pu

do dochodu itp. Polacy maj  mie  te  przewidywalny 

system dzielenia wspólnego dorobku, w tym wypadku 

produktu narodowego. 

Równie  program PiS jest w tym zakresie niezmier-

nie klarowny. W dokumencie programowym pt. IV 

RZECZPOSPOLITA. Sprawiedliwo  dla wszystkich

czytamy, e Polska ma by  pa stwem nowej umowy 

spo ecznej. Pakt spo eczny ma by  zawarty w imi  inte-

resów narodu i pa stwa polskiego, interesu Polaków, 

którzy yj  i b d yli mi dzy Bugiem a Odr , w imi

podstawowych zasad spo ecznej solidarno ci.

Pakt ma jednak swoje wymogi. Aby nie pozosta

tylko deklaracj  dobrej woli, wymaga olbrzymiego 

wysi ku. Od rz du wymaga znacznego wysi ku koncep-

cyjnego, aby dokona  swoistej inwentaryzacji naszych 

zasobów i sformu owa  istotne propozycje programowe, 

natomiast od naszych partnerów spo ecznych – gotowo-

ci do wspó pracy, wysi ku w zrozumieniu priorytetów 

i wymogów rozwojowych pa stwa. Nie w tpi , e te 

Z kraju Z kraju 
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elementy po obu stronach zostan  spe nione. My l ,
e wszyscy mamy poczucie, e jeste my w wa nym

momencie i musimy wspólnie uruchomi  dodatkowe 
mechanizmy rozwoju, aby upora  si  z tak dramatycz-
nymi problemami, jak bezprecedensowe bezrobocie, 
jak nadmierne nierówno ci rozwojowe, jak zaniedbania 
w infrastrukturze publicznej.

W dokumencie PiS czytamy: Gruntowna przebudo-

wa pa stwa, zasadnicza reorientacja polskiej polityki 

spo eczno-ekonomicznej wraz z przywróceniem jej mo-

ralnego wymiaru s  sprawami najwy szej wagi. Taka 

zmiana jest nakazem chwili. B dzie to jednak przedsi -

wzi cie niezwykle trudne, wymagaj ce zgody wi kszo ci

Polaków, bo tak zasadniczej przemiany nie da si  prze-

prowadzi  w atmosferze ci g ych konfliktów.
Pakt spo eczny b dzie wymaga  zdolno ci nas 

wszystkich do sformu owania wspólnego gruntu, na 
którym mamy twórczo y . Ta wspólna podstawa musi 
uwzgl dnia  elementy wspólnej to samo ci i respek-
tu dla ka dego. Dotyczy to tak e sprawy dost pu do 
godziwego ycia materialnego dla ka dego, kto chce 
podj  w Polsce wysi ek pracy. 

PiS uwa a, e idea umowy spo ecznej ma dwa wy-
miary. Po pierwsze – moralny. Uwa amy, i  nie mo na
wyklucza adnych grup spo ecznych z czerpania 
korzy ci z transformacji ustrojowej i rozwoju kraju. 
Inaczej Polska by aby uznana przez swoich obywateli 
za kraj niesprawiedliwo ci spo ecznej. Nale y wi c z 

ni  zerwa  w imi  podstawowych zasad spo ecznej

solidarno ci. Po drugie – PiS uznaje umow  spo eczn
za wyraz elementarnej odpowiedzialno ci za pa stwo
i naród. Je li nie powiod yby si  wysi ki w tym kierun-
ku, ryzykujemy wszyscy bardzo wiele. Brak wewn trz-
nego adu mi dzy zasadniczymi grupami spo ecznymi
os abia nasze szanse rozwojowe w dzisiejszym wie-
cie, w konkurencji ekonomicznej z innymi pa stwami.
Nie pozwala bowiem na koncentracj  potencja u i jego 
w a ciwe wykorzystanie. 

Program PiS wymienia kilka priorytetów nowej 
umowy spo ecznej. Maj  one zwi zek z konieczno-
ci  zapobiegni cia zagra aj cemu Polsce kryzysowi 

demograficznemu, gospodarczemu i cywilizacyjnemu. 
Te priorytety to: • naprawa pa stwa, • polityka proza-
trudnieniowa, • program mieszkaniowy, • likwidacja 
zapa ci cywilizacyjnej i kulturalnej regionów zanie-
dbanych, • przywrócenie ochrony pracy, • polityka 
prorodzinna, • przebudowa systemów ochrony zdro-
wia oraz edukacyjnego, • polepszenie jako ci ycia

Głosy

Polaków, zw aszcza emerytów i innych s abszych grup 
spo ecznych.

Wed ug programu PiS nowa umowa spo eczna powin-
na sta  si  podstaw  do zasadniczej zmiany dotychcza-
sowej polityki spo ecznej. Ministerstwo ju  realizuje t
zmian , dokonuj c powa nej reorientacji dotychczaso-
wej polityki pa stwa. W jej centrum staje teraz polityka 
rodzinna. Tworzymy jej zr by po wielu latach zaniedba .
Doprowadzili my do uchwalenia ustawy, dzi ki której 
ponad 70 procent rodzin decyduj cych si  na dziecko 
otrzyma dodatkowe wsparcie materialne. Budujemy tak e
program wsparcia w trakcie dalszej opieki nad dzie mi.
Dlatego przygotowali my z o ony ju  w Sejmie (9 grud-
nia 2005 r.) projekt zmian w Kodeksie pracy, który 
pozwoli na wyd u enie urlopu macierzy skiego.

Podchodzimy systemowo do tworzenia lepszych wa-
runków do rozwoju rodziny. Powstanie Rz dowy Pro-
gram Rodzina. Dokonujemy wszechstronnego przegl -
du prawa, aby zidentyfikowa  s abe punkty dotycz ce
rodziny. Uznajemy, e pa stwo powinno by  s u ebne
wobec rodziny. Wi kszo  naszego spo ecze stwa opo-
wiada si  za tradycyjnymi warto ciami, w ród których 
rodzina odgrywa podstawow  rol .

Z drugiej strony zrealizowali my i realizujemy szereg 
projektów s u cych pomocy najs abszym ekonomicznie 
grupom naszego spo ecze stwa. Ograniczamy rozmiar 
wykluczenia spo ecznego i najdramatyczniejsze przeja-
wy biedy w Polsce. Obj li my do ywianiem wszystkich 
potrzebuj cych, a zw aszcza dzieci. Udoskonalamy na-
rz dzia s u ce wykorzystywaniu aktywnych form 
walki z marginalizacj . My l  tu o ró nych formach 
subsydiowanego zatrudnienia, w tym o spó dzielniach
socjalnych. Pozwol  one osobom zagro onym margi-
nalizacj  powróci  na rynek pracy i ponownie osi gn
zdolno  do samoutrzymania. 

Podsumowuj c, warto jeszcze raz odwo a  si  do 
programu PiS: Wierzymy w odrodzenie poczucia wspól-

noty oraz ducha solidarno ci spo ecznej i chrze cija -

skiej mi o ci bli niego. St d pok adamy nadziej , e

Polacy zaakceptuj  nasz  ide  nowej umowy spo ecznej,

e b d  chcieli zachowa  duchowe dziedzictwo, któremu 

na imi  Polska. Dlatego wierzymy, e IV Rzeczpospolita, 

Polska nowej umowy spo ecznej, b dzie Polsk , w której 

wszyscy b dziemy mogli godnie y , b dziemy chcieli 

rodzi  i wychowywa  dzieci, z której m odzi Polacy 

nie b d  pragn li emigrowa  za chlebem, a ci, któ-

rzy wyjechali, b d  chcieli powróci .
Krzysztof Micha kiewicz

Z kraju
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K
omisja Trójstronna 27 marca 2006 r. 

podj a decyzj , e b dziemy wspól-

nie dzia a  nad wypracowaniem 

rozwi za . Dla partnerów by  to wa -

ny moment zobowi zania si  do czy-

nienia wszystkiego, aby uda o si  ustanowi  w Polsce 

pierwsz  trwa  umow  spo eczn . W uchwale czyta-

my: Trójstronna Komisja ds. Spo eczno-Gospodarczych 

uznaje za zasadne podj cie dzia a  nad przygotowa-

niem projektu umowy spo ecznej „Gospodarka – Praca 

– Rodzina – Dialog”. Jedynie bowiem w drodze dialo-

gu mo na wypracowa  kompleksowe rozwi zania trud-

nych problemów gospodarczych i spo ecznych Polski 

oraz osi gn  takie cele, jak wysoki rozwój gospodar-

czy, tworzenie nowych miejsc pracy i radykalny spadek 

bezrobocia oraz rozwój rodziny i spo ecze stwa oby-

watelskiego.

W najbli szym czasie planujemy powo a  zespo y

problemowe, które rozpoczn  prac  w nast puj cych

obszarach: • tworzenie nowych miejsc pracy, polityka 

zatrudnienia i instytucje rynku pracy, • warunki rozwoju 

spo eczno-gospodarczego i przedsi biorczo ci, • zabez-

pieczenie spo eczne, • polityka rodzinna, • ochrona 

zdrowia, • dialog, partnerstwo spo eczne i spo ecze -

stwo obywatelskie. 

Pakt spo eczny:
rozwój przez zatrudnienie

Partnerzy spo eczni mog  zg asza  kolejne zagad-

nienia, które uznaj  za wa ne dla siebie i swojego 

zaplecza spo ecznego. Ponadto mamy nadziej , e

umowa spo eczna stanie si  przedmiotem szerokiej 

debaty publicznej. Spodziewamy si  g osów ró nych

rodowisk instytucji, organizacji spo ecznych i samo-

rz dowych.

Oceniaj c uchwa , sygnatariusze stwierdzili, e

jest to dopiero pocz tek drogi. Zwi zkowcy podkre-

lali rol  polityki spo ecznej i uczciwej konkurencji. 

Pracodawcy zwracali uwag  na konieczno  konty-

nuowania wzrostu gospodarczego. Wszyscy zgodni 

byli co do konieczno ci walki z bezrobociem. 

Ministerstwo ma nadziej , e prace Komisji 

Trójstronnej zaowocuj  rozwi zaniami, które zmieni

sytuacj  w istotnych obszarach. Wszyscy czujemy, 

e wiele problemów uleg o dramatycznemu skumu-

lowaniu i tylko dzi ki wysi kowi wszystkich stron 

ROBERT KWIATKOWSKI
Podsekretarz Stanu w MPiPS

Pakty społeczne zawierane w wielu
krajach Unii Europejskiej mają charakter
ciągłych przedsięwzięć. Gdy wygasa 
jeden pakt, strony negocjują kolejne 
umowy dotyczące sposobów rozwiązywa-
nia najistotniejszych problemów swoich 
państw. W Polsce chcielibyśmy zacząć 
od umowy społecznej „Gospodarka 
– Praca – Rodzina – Dialog”. 

Głosy
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dialogu spo ecznego, mo emy sobie z nimi radzi .

Wysoki poziom bezrobocia i nies ychanie niska stopa 

zatrudnienia sprawiaj , e kumuluje si  deficyt w wa -

nych obszarach funkcjonowania pa stwa, zw aszcza

w obszarach utrzymywanych ze sk adek pracowni-

czych: przede wszystkich w ubezpieczeniach zdro-

wotnych, ubezpieczeniach emerytalno-rentowych, czy

w Funduszu Pracy, którego skromne zasoby nie pozwa-

laj  na skuteczn  walk  z bezrobociem. 

Granice odpowiedzialności i kompromisu. Mini-

sterstwo promuje pogl d, e wa ne zmiany i reformy 

powinny by  przedmiotem negocjacji z partnerami 

spo ecznymi. Szukamy bowiem szerokiego spo eczne-

go konsensusu wokó  najistotniejszych kwestii, które 

s  istotne dla pa stwa i obywateli. Problemy rynku 

pracy i próby ich prze amania wymagaj  szerokiego 

konsensusu i zmobilizowania energii wszystkich naj-

wa niejszych rodowisk spo ecznych.

Pakt powinien przynie  konsensus w sprawie 

zakresu wspólnego dzia ania rz du i partnerów spo-

ecznych. Wszystkie strony powinny okre li  jasne 

granice kompromisu i wzi  na siebie okre lone zobo-

wi zania. B dzie to wyrazem odpowiedzialno ci za 

wyj cie z tego ci kiego po o enia, w jakim znalaz  si

rynek pracy. W interesie ka dej ze stron le y poprawa 

jego stanu. 

Dezaktywacja tak wielkiej rzeczy Polaków oznacza 

dalszy wzrost zagro e  dla wszystkich z nas, nie tylko 

dla osób obecnie pozbawionych pracy. Przed u anie tej 

sytuacji grozi spadkiem znaczenia Polski w mi dzyna-

rodowym podziale pracy. A to oznacza oby, e Polska 

nie b dzie w stanie zabiega  o kumulowanie na swoim 

terytorium najatrakcyjniejszych sektorów gospodar-

czych, czyli tych zwi zanych z technologiami i wiedz .

By by to cios w szanse yciowe wszystkich Polaków. 

Rozwój w dzisiejszym rozumieniu jest mo liwy tylko 

dzi ki nowoczesnym sektorom gospodarczym, ponie-

wa  to w a nie one generuj  dochody, które umo li-

wiaj  rozwój. Gospodarki, które pozostaj  na poziomie 

dostawców surowców i produktów nisko przetworzo-

nych maj  zapisan  gro b  pozostania na peryferiach 

rozwoju i trwa ego zacofania. 

Specyfik  zjawiska bezrobocia i rynku pracy jest to, 

e na ich stan ma wp yw wiele elementów, z których 

szereg znajduje si  poza oddzia ywaniem Ministerstwa 

Pracy i Polityki Spo ecznej. St d wiele innych resortów 

zostanie zaanga owanych w przygotowanie i realizacj

paktu. Ministerstwo przygotowa o projekt zarz dzenia

Prezesa Rady Ministrów w sprawie powo ania zespo u

do spraw paktu spo ecznego. Znajduje si  on w trakcie 

uzgodnie  mi dzyresortowych.

Idea paktu na rzecz ograniczenia bezrobocia i tworze-

nia nowych miejsc pracy dobrze koresponduje z progra-

mem PiS, który opiera si  na koncepcji rozwoju przez 

zatrudnienie. Chodzi nam o taki model rozwoju naszej 

gospodarki, który b dzie generowa  mo liwie najwi cej

miejsc pracy, aby stworzy  zwyk emu Polakowi elemen-

tarne warunki do osi gania dochodu. Do tej pory istnieje 

z tym zasadniczy problem, poniewa  bezrobocie ulega o

zwi kszeniu nawet w warunkach wzrostu gospodarcze-

go. Tymczasem do wiadczenia wi kszo ci krajów po-

kazuj  pozytywn  zale no  mi dzy wzrostem gospo-

darczym a liczb  miejsc pracy. 

Istotnym elementem paktu jest pobudzenie rozwoju 

przedsi biorczo ci. Sektor ma ych i rednich firm ma 

w sobie olbrzymi potencja  w kreowaniu nowych 

miejsc pracy. Dlatego b dziemy usuwa  wszelkie 

przeszkody, a tak e stara  si  o powi kszenie szans 

inwestycyjnych dla tego sektora. Rozwój przedsi -

biorczo ci wymaga tak e nowych rozwi za  w obr -

bie systemu podatkowego, zmniejszenia wymogów 

biurokratycznych nak adanych na przedsi biorców. 

To wszystko b dzie skutkowa o wi ksz  liczb

nowych miejsc pracy. 

Wyzwaniem, które stoi przed nami wszystkimi, jest 

tak e poprawa klimatu do rozwoju przedsi biorczo-

ci. Jak pokazuje raport Banku wiatowego „Doing 

Business 2006” Polska znajduje si  na odleg ym 54 

miejscu na wiecie pod wzgl dem atwo ci prowadzenia 

biznesu. Raport klasyfikuje 155 krajów. Polska znajduje 

si  w tegorocznym rankingu za S owacj , która jest 37, 

Czechami (41) i W grami (52).

Robert Kwiatkowski

Z kraju Głosy
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J
ednak w obecnej naszej rzeczywisto ci poli-

tycznej i gospodarczej nasuwa si , zdaniem 

lidera „S”, wiele znaków zapytania co do 

realno ci i skutków zawarcia paktu. Stronami 

takiego porozumienia, obok pracowników 

i zwi zków zawodowych, musi by  stabilny, silny 

rz d, gwarantuj cy realizacj  wynegocjowanych 

wspólnie rozwi za . W przeciwnym razie paktowa-

nie sobie a muzom mo e tylko zwi kszy  frustracj

spo eczn .

Z drugiej jednak strony mo na rozwa y  taki, 

optymistyczny wariant: je li partnerzy w dialogu spo-

ecznym dogadaj  si  co do istotnych i wa nych dla 

kraju spraw spo ecznych i gospodarczych – niejako 

ponad podzia ami – zwi ksza to szanse przeprowa-

dzenia pewnych rozwi za  i projektów ustaw przez 

parlament. – Ale pod warunkiem, e pakt nie zosta-

nie potraktowany jako jaki  element gry politycznej 

– zastrzega lider „S”.

J. niadek ma do  jasny i klarowny obraz tego, co 

– wed ug zwi zkowców – powinno by  przedmiotem 

paktu, ale absolutnie nie chce o konkretach mówi

publicznie przed negocjacjami. – Zdyskwalifikowa oby

mnie to jako negocjatora – uwa a. – Dopóki nie zarysuj

Pakt spo eczny: progi i bariery

JANUSZ ŚNIADEK 
przewodniczący NSZZ „Solidarność”

si  szanse, e ewentualne porozumienie, czy pakt rokuje 

jaki  pozytywny skutek, jestem ostatni  osob , która 

chcia aby og asza wiatu, e siadamy i paktujemy.

Najogólniej rzecz ujmuj c, mo na jednak powie-

dzie , e pakt powinien w jakim  sensie „wpisa  si ”

w misj  zwi zku. A zwi zek – musi przede wszystkim 

budowa  szeroko rozumiane poczucie bezpiecze stwa

ludzi, nie tylko zwi zkowców. A to oznacza: wszelkie

dzia ania na rzecz przestrzegania prawa pracy.

Dzi  w Polsce jest ono, niestety, amane niezwykle 

cz sto, a ci, którzy je przestrzegaj  staj  si  wraz 

ze swoimi firmami niekonkurencyjni w stosunku do 

osób i firm naruszaj cych przepisy. Pakt musi wi c

sprzyja  wszelkim formom zwi kszaj cym przestrze-

ganie prawa pracy, tworzy  skuteczniejsze, ni  obec-

ne, zabezpieczenia.

Partnerzy Społeczni

– Nie mam wątpliwości co do tego, jak 
bardzo celowe i sensowne jest zawarcie 
szerokiego porozumienia społecznego 
w najważniejszych sprawach. 
Doświadczenia innych krajów, a także 
nasze rodzime wskazują, że zawsze 
wynikało z tego określone dobro. To, 
że cieszymy się dziś wszyscy wolno-
ścią zawdzięczamy Porozumieniom 
Sierpniowym sprzed ponad ćwierć wieku, 
które były przecież jakąś formą paktu spo-
łecznego – mówi Janusz Śniadek, prze-
wodniczący NSZZ „S”.
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Trzeba to te  widzie  nieco szerzej, mówi  o pew-

nym kszta towaniu kultury pracy, stosunków mi -

dzyludzkich, budowaniu dialogu: pracownik – pra-

codawca. – atwo to uj  w has ach, ale realizacja 

tego jest nies ychanie trudna – mówi zwi zkowiec.

Budowanie poczucia bezpiecze stwa to tak e za-

pobieganie kolejnym rozwi zaniom pogarszaj -

cym sytuacj  pracowników, pod has em elastycz-

no ci prawa. Elastyczno , a w praktyce zmiany 

w Kodeksie pracy staj  si  czym  w rodzaju wytry-

cha, a co gorsza – argumentem na rzecz walki z bez-

robociem.

Kłamstwo kodeksowe. – Mówienie dzisiaj, e Kodeks 

pracy to skuteczna recepta na bezrobocie uwa am

za wielkie nieporozumienie – stwierdzi  J. niadek.

– Zw aszcza po tym obna eniu „k amstwa kodekso-

wego”, bo tak nazywam ostatnie zmiany w Kodeksie, 

które mia y zaowocowa  jakim  lawinowym wzrostem 

miejsc pracy. Nic takiego nie nast pi o.

Samo liberalizowanie Kodeksu, bez równoczesne-

go tworzenia warunków do rozwoju gospodarczego 

i usuwania barier w rozwoju przedsi biorczo ci jest 

drog  donik d. Zdaniem zwi zkowca, pog bia jedy-

nie nierówno ci w stosunkach pracy na linii: praco-

dawca – pracownik.

O kolejnych zmianach kodeksowych przygoto-

wywanych w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy 

za wcze nie mówi . – Oficjalnie, nikt nie zna tre ci

tych dokumentów, s  jedynie przecieki prasowe 

i próby buzowania atmosfery – mówi lider „S”. Je-

go zdaniem próbuje si  wsadzi  nowy rz d na min

(kodeksow ), mimo e np. minister pracy kilkakrot-

nie podkre la , i  przedwczesne by oby wypowiada-

nie si  o przygotowywanych zmianach. Wi c pocze-

kajmy.

I wreszcie najwa niejsza kwestia, je li chodzi 

o misj  zwi zku: zasypywanie przepa ci – jak to uj

J. niadek – mi dzy polskimi stan-

dardami socjalnymi, pracowniczy-

mi a standardami obowi zuj cymi

w Europie.

Moda na temat kosztów pracy. Jest

takie modne has o: obni ka kosztów 

pracy, kosztów zatrudnienia. Ci, któ-

rzy je lansuj  zapominaj  o ogromnych, niekorzyst-

nych ró nicach mi dzy Polsk  a UE-15 w poziomie wy-

nagrodze , w ró nych wiadczeniach i uprawnieniach 

pracowniczych.

– Ja bym zada  takie pytanie: Co to znaczy obni -

ka kosztów pracy w kraju, w którym poziom docho-

du narodowego, ale i poziom wynagrodze  jest 

cztero-pi ciokrotnie ni szy ni rednia europejska? 

Czy chodzi o obni enie i tak niskich p ac? – pyta 

lider „S”. Jego zdaniem koszty pracy to temat bardzo 

liski i dwuznaczny. Proponuje on spojrzenie na t

kwesti  jeszcze pod innym k tem: uczciwej konku-

rencji.

Pakt bez w tpienia powinien jej sprzyja .

Nie ma wolnego rynku bez uczciwej konkurencji. 

W Polsce b d cej cz onkiem UE ta zasada musi by

przestrzegana. Co jednak w Unii, przy takim zró ni-

cowaniu poziomu dochodów i wynagrodze , oznacza 

w praktyce ta zasada? Zdaniem J. niadka jest to 

fundamentalne pytanie, mimo e przypomina nieco 

kwadratur  ko a. – Przyznam, e wr cz z nies ycha-

nym oburzeniem s ucham ró nych m drali i teore-

tyków, którzy twierdz , e w Polsce trzeba obni a

koszty pracy, a nie próbuj  nie tylko odpowiedzie ,

ale nawet zastanowi  si , co to znaczy uczciwa kon-

kurencja w tych konkretnych warunkach.

Je li si dziemy do paktowego sto u, b d  za tym, 

aby problem kosztów pracy rozwa a  przede wszyst-

kim w a nie w kontek cie wolnej konkurencji. 

notowa a Irena Dryll

Samo liberalizowanie Kodeksu, bez równo-

czesnego tworzenia warunków do rozwoju 

gospodarczego i usuwania barier w rozwoju 

przedsi biorczo ci jest drog  donik d.

Partnerzy Społeczni
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Z
daniem lidera OPZZ istnieje wiele 

spraw, które mo na próbowa  rozwi za

w formie porozumie . W zbyt ma ym 

stopniu korzystamy z tej mo liwo ci, 

a najlepszym dowodem na to jest np. nie-

wielka ilo  uk adów zbiorowych pracy – bran owych

czy ponadzak adowych.

– Unijna pi tnastka budowana jest na zasadzie 

uk adów zbiorowych. W niektórych krajach tego typu 

porozumienia stanowi  g ówne ród o prawa pracy. 

U nas, niestety, tej ch ci do porozumienia nie ma, st d

d enie do regulowania ka dej kwestii w postaci prawa 

uchwalonego przez parlament. Pakt móg by prze ama

t  niekorzystn  tendencj  – uwa a R. epik.

Jego zdaniem pakt powinien mie  szeroki zasi g,

a przede wszystkim „wchodzi ” w problemy spo-

eczne i stosunki pracy, takie jak: bezrobocie – usta-

bilizowa o si  na bardzo wysokim poziomie, a nie 

ma adnego rozs dnego pomys u radykalnej zmiany 

sytuacji; bieda – diagnoza jest znana, do dyskusji 

pozostaje problem rozumianego wspomagania oby-

watela w trudnych sytuacjach, które tworz  warun-

Pakt:
kapita  i praca

RYSZARD ŁEPIK 
wiceprzewodniczący OPZZ

ki gospodarcze i yciowe przypadki. Do tego obsza-

ru nale a oby zaliczy  np.: kwesti  mieszkaniow .

– Przypominam o pomy le „kasy budowlane” z 1997 r.

przyj tym przez Sejm, spalonym przez niewydanie 

rozporz dze  wykonawczych; problem edukacji 

– rozumiany jako konieczno  finansowego wsparcia 

najbiedniejszych, zw aszcza na terenach, gdzie bieda 

jest szczególnie dotkliwa – Obok niedo ywienia 

dziec, pojawia si  problem niezrealizowania obowi z-

ku szkolnego, co cz sto jest w a nie skutkiem biedy 

– dzieci wysy a si  „na zarobek”; problem systemu 

emerytalno-rentowego – wiadczenia w wymiarze 

realnym spadaj , to jest absurd, który funduje nam 

aktualny system emerytalny; problem cen leków 

i sposobu ich refundacji.

Wydajność i płace. – Wmawia si  nam, e nadmier-

ne roszczenia pracownicze wymuszane przez zwi z-

ki godz  w gospodark  i zwi kszaj  bezrobo-

cie. Wci  wysuwany przyk ad to wysokie koszty 

pracy, które uniemo liwiaj  wzrost zatrudnienia.

R. epik proponuje, aby przyjrze  si  relacjom: 

wydajno  – p ace. Wed ug oficjalnych danych 

od wielu lat wydajno  pracy przekracza wzrost 

realnych wynagrodze  (nawet po w czeniu rol-

nictwa). – S  to wi c dodatkowe zyski kapita u,

Partnerzy Społeczni

– Od co najmniej czterech lat głosimy 
potrzebę szerokiego porozumienia spo-
łecznego. W naszej uchwale kongreso-
wej nazwaliśmy je: Pakt kapitał – praca. 
Niestety, do tej pory nie było woli rządzą-
cych – mówi Ryszard Łepik, wiceprzewod-
niczący OPZZ. – Obecny rząd chce taką 
inicjatywę podjąć – podchodzimy do tego 
z pełną aprobatą. Mało tego, zwróciliśmy 
się do prezydenta z sugestią, aby objął 
patronat nad takim porozumieniem, 
czy paktem.
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Partnerzy Społeczni

a jego przedstawiciele nie chc  o tym rozmawia

i krzycz  o wysokich kosztach pracy.

Z danych mi dzynarodowych wynika, e przeci t-

ne koszty pracy w Polsce w 2004 r. by y ponad dwa 

razy ni sze od najni szych kosztów w krajach UE-15.

St d m.in. oskar enia p yn ce ze „starej Unii” pod 

naszym i innych nowych cz onków adresem o stoso-

wanie tzw. dumpingu socjalnego. Nie znaczy to, t u-

maczy Ryszard epik, e pozap acowe koszty pracy 

(sk adki ubezpieczeniowe i op aty na ró ne fundusze 

to ok. 21–25 proc. tego, co bezpo rednio otrzymuje 

pracownik) nie s  obci eniem. S , zw aszcza dla 

ma ych firm. Ale, jego zdaniem, trzeba mówi  o obni-

aniu ogólnych kosztów dzia alno ci przedsi biorstw

(podatki, koszty energii, surowców itp.), a nie szuka

oszcz dno ci wy cznie w p acach i uelastycznieniu 

przepisów prawa pracy.

Brak porozumień płacowych. Przez ostatnie dziesi

lat, z jednym wyj tkiem, w Trójstronnej Komisji ds. 

Spo eczno-Gospodarczych nie dosz o praktycznie do 

adnego porozumienia p acowego. Kolejne rz dy 

nie pozostawia y adnej przestrzeni do dyskusji 

i negocjacji p acowych. – Rezultat m.in. jest 

taki, e ro nie grupa „biednych pracuj cych” 

– wed ug najnowszych danych 12 proc. polskich 

pracowników, mimo oficjalnego zatrudnienia, yje

w ubóstwie, poni ej minimum egzystencji, tak ma o

zarabiaj . To jest zatrwa aj ce. Ten temat trzeba 

w ramach paktu koniecznie podj  – podkre la 

Ryszard epik. Podobnie jak temat 

przygotowywanych zmian w Ko-

deksie pracy. Komisja kodyfikacyjna 

obraduje w czterech cianach, nieprze-

niknionych dla partnerów spo ecznych.

A proponowane rozwi zania powinny 

by  dyskutowane znacznie szerzej, 

argumenty powinny by  zbierane 

w ró nych rodowiskach, tak aby nowe 

prawo pracy spotka o si  ze spo eczn

aprobat .

– Je eli wyjdziemy z prawem pracy, 

które b dzie „na wej ciu” krytykowane, 

to b d  nieustanne próby jego zmiany

– w jedn , czy drug  stron . A prawo 

powinno by  stabilne. Komisj  powo uje

rz d (t  powo a  poprzedni) i rz d bierze za to wszyst-

ko odpowiedzialno , cho  to prawnicy chowaj  si  za 

swoje paragrafy. – Chodzi o to, aby oni za tymi paragra-

fami widzieli cz owieka.

Je li zwa y  te wszystkie trudne i kontrowersyj-

ne problemy, które powinny – w opinii lidera OPZZ 

– sta  si  przedmiotem negocjacji paktowych, stopie

trudno ci z przyj ciem takiego szerokiego porozu-

mienia jest ogromny. – Niczego dobrego, zw aszcza

ze strony pracodawców, nie wró  – mówi epik.

– W wi kszo ci, jak to uj , – oni nie s  dialogowi, 

nie potrafi  patrze  z punktu widzenia szerokiego 

interesu spo ecznego. Brakuje im czego , co okre la

si  jako spo eczna odpowiedzialno  biznesu i przed-

si biorców.

Oczywi cie, nie wszystkim. I w tym nadzieja.

notowa a Irena Dyll

Z kraju

Przez ostatnie dziesi  lat, z jednym wyj tkiem,

w Trójstronnej Komisji ds. Spo eczno-

-Gospodarczych nie dosz o praktycznie do 

adnego porozumienia p acowego. Kolejne rz dy

nie pozostawia y adnej przestrzeni do dyskusji 

i negocjacji p acowych. Rezultat m.in. jest 

taki, e ro nie grupa „biednych pracuj cych”

– wed ug najnowszych danych 12 proc. polskich 

pracowników, mimo oficjalnego zatrudnienia, 

yje w ubóstwie. 
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P
ose  Szwed jest przewodnicz cym sejmo-

wej Rady Ochrony Pracy, która nadzoruje 

Pa stwow  Inspekcj  Pracy (PIP). Jego 

zdaniem w zakres paktu powinny m.in. 

wchodzi : wszelkie zmiany w prawie 

pracy. Dokonane w poprzednich latach uelastycznienie 

Kodeksu pracy, wbrew zapowiedziom i oczekiwaniom 

nie zaowocowa o powstaniem wielu nowych miejsc 

pracy, uelastycznienie przepisów nie prze o y o si

na popraw  sytuacji na rynku pracy. Obecnie komisja 

kodyfikacyjna ko czy prace nad now  wersj  Kodeksu 

pracy, zmiany s  daleko id ce, z tego co dociera do 

opinii publicznej, w wielu wypadkach uderzaj  w pra-

cownika – w a nie one, zdaniem pos a, powinny sta

si  przedmiotem negocjacji w ramach paktu. 

Podobnie jak wszelkie nowe formy pracy: praca 

tymczasowa, telepraca, samozatrudnienie. – Z jed-

nej strony – mówi pose  – pracodawcy chcieliby te 

formy rozwija , gdy  u atwiaj  one funkcjonowanie 

firm, dostosowanie si  do wymogów zmiennego rynku, 

z drugiej – nie mo emy godzi  si  na towarzysz ce

nierzadko ich wprowadzaniu, amanie praw pracow-

niczych. Nie mo na wyla  dziecka z k piel , trzeba tu 

szuka  z otego rodka.

Podobnie jak w kontrowersyjnej kwestii pracy w 

niedziel , czy te  zmiany modelu funkcjonowania 

PIP. Obecnie, przypomnijmy, PIP funkcjonuje pod 

Szukanie równowagi

– Idea paktu jest zapisana w programie 
wyborczym PiS. Naszą intencją jest 
szukanie takich rozwiązań, które będą 
do zaakceptowania, ale również 
do wykonania – mówi  Stanisław Szwed, 
poseł PiS.  

Partnerzy Społeczni

auspicjami marsza ka Sejmu i sejmowym nadzo-

rem. Proponuje si , aby od przysz ego roku funkcje 

nadzoru przej  rz d, a konkretnie MPiPS. – PIP to 

g ówny or  zwi zków zawodowych w ich staraniach 

o przestrzeganie prawa pracy. Zwi zkowcy obawiaj

si  – podkre la pose  – e po przej ciu kontroli nad PIP 

przez resort pracy, ranga Inspekcji spadnie. Dlatego 

trzeba ten problem w czy  do paktowych rozmów.

Kolejna bardzo istotna kwestia to system 

zabezpiecze  spo ecznych i emerytalno-rento-

wych. Czekaj cy nas pot ny ni  demograficzny 

mo e zachwia  ca ym tym systemem w pewnej 

perspektywie. Upraszczaj c: pokolenie pracuj -

ce nie b dzie w stanie zabezpieczy wiadcze

pokoleniu odchodz cemu. To jest problem ca ej 

Europy, u nas o tyle gro niejszy, e zaostrzony 

emigracj  zarobkow . Mówi si  o 500 tysi cach,

a nawet milionie, g ównie m odych osób, poszukuj -

cych pracy za granic . – Aby ci m odzi ludzie pozosta-

li jednak w kraju, musimy co  im zaproponowa . Co? 

– to wa ny temat – konkret godny – zdaniem pos a

– paktowej dyskusji. Podobnie jak problem ubezpie-

czenia od bezrobocia. – Ubezpieczenie podniesie 

koszty pracy, a my chcemy je przecie  zmniejsza

– zauwa a pose .

Ponadto pose  podkre la, e pakt nie mo e by  tylko 

katalogiem propozycji rozstrzygni  takich czy innych 

problemów. Musi pokaza  tak e ród a ich finansowa-

nia. Pakt powinien równie  obj  problem naczelny: 

jak tworzy  nowe miejsca pracy? Wa na jest tak e

odpowiednia logistyka negocjowania. – Nie mo na

„wrzuca ” za du o spraw trudnych spo ecznie, bo nic 

z tego nie wyjdzie. B d  protesty w przedsi bior-

stwach, opozycja podniesie wrzaw  i pakt spali na 

panewce – uwa a pose . Nie powinno si  te , jego 

zdaniem, liczy  na cud. Niektórzy sugeruj : dobrze, 

podpiszemy pakt, ale zwi zki musz  si  zobowi za ,

Z kraju Z kraju 

Irena Dryll
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e przez rok czy dwa powstrzymaj  si  od protestów 

i strajków. – My l , e aden lider zwi zkowy nie pod-

o y g owy pod topór, a zwi zki nie wyjd  z roli i nie 

wyzb d  si  swych praw.

Wzmocnienie dialogu. Pose  podkre la, e istotne 

znaczenie dla paktu b dzie mia a zdolno  partnerów 

do kompromisu i dialogu. Pakt wymaga wzmocnie-

nia dialogu spo ecznego, podniesienia 

jego rangi. Jego zdaniem powa nym

problemem jest dzisiaj poszukiwanie 

równowagi na linii: pracodawca – pra-

cobiorca.

Wydaje si , e najs abszym ogniwem 

w Trójstronnej Komisji ds. Spo eczno-

Gospodarczych by a do niedawna strona 

rz dowa. Na posiedzenia co rusz wysy-

ano innego, niezorientowanego w spra-

wie urz dnika. Ale cz  winy mo na

Partnerzy SpołeczniZ kraju

Pakt nie mo e by  tylko katalogiem propozycji 

rozstrzygni  takich czy innych problemów. 

Musi pokaza  tak e ród a ich finansowania. 

Pakt powinien równie  obj  problem naczelny: 

jak tworzy  nowe miejsca pracy? Wa na jest 

tak e odpowiednia logistyka negocjowania.

Istotne znaczenie dla paktu będzie miała zdolność partnerów do kompromisu i dialogu

przypisa  tak e partnerom spo ecznym – zwi zkom i 

pracodawcom. Jak to uj  pose : – Wszyscy po trosze trak-

towali dialog spo eczny z doskoku. Zdaniem R. Szweda, 

w obecnej sytuacji politycznej, jedynym gwarantem 

dotrzymania umów paktowych mo e by  prezydent. 

– Prezydent ma wol , aby obj  dialog spo eczny swoim 

patronatem.
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– Jak du e wydaj  si  Pani szanse na zawarcie 

paktu na rzecz walki z bezrobociem, a tak e gene-

ralnej umowy spo ecznej?

Ju  po raz trzeci w okresie ostatnich lat podejmuj

dyskusj  na temat potrzeby zawarcia w Polsce strate-

gicznego kompromisu dla rozwi zania istotnych dla 

Polski problemów. Pierwszy raz mówi am o tej potrzebie 

wiosn  2003 rok, gdy po dwóch latach bardzo intensyw-

nego zaanga owania Polskiej Konfederacji Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan w dialog spo eczny pojawi a si

inicjatywa zawarcia porozumienia dla przezwyci enia

zagra aj cego Polsce kryzysu finansów publicznych 

oraz rozwi zania kluczowych kwestii gospodarczych 

i spo ecznych.

Blisko pó roczne negocjacje rz du, pracodawców 

i zwi zków zawodowych nie zako czy y si  prze o-

mem, ale jedynie skromnym porozumieniem w grudniu 

2003 roku. Obj o ono zaledwie kilka kwestii z zakre-

su polityki spo eczno-gospodarczej, w szczególno ci:

porozumienie w sprawie projektu ustawy o zmianie 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze

Spo ecznych oraz niektórych innych ustaw, porozumie-

nie wobec za o e  ustawy o swobodzie dzia alno ci

gospodarczej, porozumienie w sprawie wyników prac 

zespo u ds. prawa pracy i uk adów zbiorowych, porozu-

mienie w sprawie wzrostu wynagrodze  w 2004 roku, 

projekt ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji 

ds. Spo eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komi-

sjach dialogu spo ecznego oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw, zmiany w ustawie o zwi zkach zawodo-

wych i ustawie o organizacjach pracodawców, porozu-

mienie w sprawie rz dowego projektu ustawy o pomocy 

spo ecznej, porozumienie w sprawie wysoko ci wska -

nika przyrostu przeci tnego miesi cznego wynagrodze-

nia w przedsi biorstwach na rok 2004. Znamienne, e

Sztuka kompromisu

omawiane negocjacje po raz pierwszy tak szeroko wkra-

cza y w obszary gospodarcze jak wprowadzenie stawki 

PIT dla osób prowadz cych dzia alno  gospodarcz

oraz z zakresu finansów publicznych.

Ale nawet ten niewielki dorobek dni, tygodni 

i miesi cy sp dzonych przy stole negocjacji pokaza

tkwi cy potencja , z którego czerpa  mog  nadziej

na kolejne porozumienia.

Umiarkowany optymizm utrwali a we mnie kampa-

nia TAK W REFERENDUM, która mia a by  wk adem

mojej organizacji w dobry wynik w referendum akce-

syjnym.

Jako przedsi biorca, od 7 lat kieruj ca organiza-

cj  pracodawców, wiem jakie warunki musz  zosta

spe nione, aby gospodarka si  rozwija a, a wraz z ni

powstawa y nowe miejsca pracy. W kraju, który posia-

da tak ogromny potencja  gospodarczy, w którym oby-

watele przetrwali smutne lata PRL-u dzi ki zapobie-

gliwo ci i przedsi biorczo ci, mo na stworzy  lepsze 

warunki rozwoju. Moja wiara w zmiany i poczucie 

odpowiedzialno ci popchn y mnie w kolejny etap 

walki o Pakt dla pracy. Decyzja o starcie w wyborach 

prezydenckich, spotkania i rozmowy z tysi cami ludzi 

utwierdzi a mnie w poczuciu misji.

Dzisiaj po raz trzeci wraca pytanie o szanse zawar-

cia szerokiej umowy spo ecznej.

Z kraju Z kraju 

HENRYKA BOCHNIARZ

Partnerzy Społeczni

Rozmowa z Henryk  Bochniarz,
Prezydentem Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan
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– Co w procesie negocjowania umowy spo ecznej

mo emy uzna  za aktywa, a co za pasywa, czyli co 

b dzie „pracowa o” na rzecz osi gni cia porozumie-

nia, a co b dzie ci y o, co b dzie przeszkadza o?

Przys uchuj  si  licznym zapowiedziom przedstawi-

cieli rz du, premiera, prezydenta RP o ich dzia aniach

na rzecz wsparcia rozwoju dialogu spo ecznego oraz 

deklaracjom rozpocz cia negocjacji nad Paktem. Jednak 

sytuacja polityczna i deklaracje p yn ce z ust polityków 

wskazuj , e z idei paktu spo ecznego pozosta  tylko 

pakt polityczny, z którego nie przyb dzie raczej nowych 

miejsc pracy. Dlatego zastanawiam si , czy tak jak w 

2003 roku, inicjatywa podj cia negocjacji nad istotnymi 

kwestiami gospodarczymi i spo ecznymi nie powinna 

wyj  ze strony organizacji pracodawców. Przypomnijmy, 

e dorobek dialogu spo ecznego ostatnich lat to mo e

niewielki dorobek, ale stanowi cy dobr  podstaw  do 

rozmów. Najwa niejsze jest wzajemne zaufanie i zdol-

no  do wypracowywania kompromisów. Miesi c temu 

uda o si  zawrze  trudny kompromis w sprawie imple-

mentacji dyrektywy 2002/14 o informacji i konsultacji 

z pracownikami. 

– Ale czy w Polsce znajdzie si  dzisiaj przestrze

do podj cia powa nych rozmów? Czy politycy i rz d

stworz  odpowiedni pakiet propozycji i ws uchaj  si

w postulaty partnerów spo ecznych? Czy rz d, zwi z-

ki zawodowe i pracodawcy s  gotowe do odwa nych

rozmów i kompromisów, nietaktycznych, ale wielolet-

nich i strategicznych?

– Dzi  ci gle dialog spo eczny nie jest sta  praktyk

i metod  wypracowywania wa nych spo ecznie i gospo-

darczo kompromisów. Jak dot d pa stwo, za po rednic-

twem kolejnych rz dów, realizuj c swoje programy go-

spodarcze, czy spo eczne, oczekiwa o raczej opinii i reak-

cji rodowisk gospodarczych lub pracowniczych, a nie 

stara o si  budowa  spójnego spo ecznie i gospodarczo 

programu na podstawie wypracowanych kompromisów 

i uzgodnie . Cz sto arytmetyka parlamentarna lub fale 

strajków i protestów spo ecznych decydowa y i decyduj

(jak ostatnio w przypadku emerytur górniczych) o osta-

tecznym kszta cie przyjmowanego ustawodawstwa, nie 

za mudnie wypracowane kompromisy z przedstawi-

cielami spo ecze stwa – pracodawcami i pracownikami. 

Ale nie sposób nie przywo a  tak e przyk adów pozy-

tywnych, gdzie dochodzenie do konsensusu na drodze 

mudnych negocjacji zako czy o si  sukcesem. 

My l , e po stronie parterów spo ecznych jest wola 

rozmów, ale to rz d dzisiaj musi odpowiedzie  na pyta-

nie, czy jest gotowy do rozmów (nawet trudnych) i zdolny 

do zagwarantowania realizacji zobowi za ? Bez tych 

gwarancji trudno b dzie rozpocz  odpowiedzialne nego-

cjacje i to jest najwi ksze zagro enie dla tych rozmów.

– W latach 90. w znacznej cz ci krajów unijnych, 

umowy spo eczne uznawano za sposób na budowa-

nie adu spo ecznego, a tak e za jakby inwentaryzo-

wanie krajowych zasobów, aby mo liwie najlepiej 

odpowiedzie  na wyzwania procesu europeizowania 

i globalizowania narodowych gospodarek.

Zgadzam si , e dobrych przyk adów powinni my

szuka  w krajach, którym uda o si  zawrze  takie kom-

promisy. Dialog spo eczny jest jednym z istotnych czyn-

ników rozwoju Unii Europejskiej. Znajduje to swoje 

odzwierciedlenie, zarówno w postanowieniach Traktatu 

Wspólnotowego, jak i w g ównych dokumentach progra-

mowych okre laj cych priorytety dzia ania Unii w naj-

bli szych latach, jak chocia by Strategia Lizbo ska.

W Unii dialog ma wieloletni  tradycj  rozwijan

w ramach europejskiego modelu spo ecznego, który 

zmierza do budowy gospodarki opartej na spo ecznym

porozumieniu (consensus economy). Nale y zazna-

czy , e droga do gospodarki opartej na spo ecznym

porozumieniu, w cz ci pa stw w których wprowa-

dzono kosztowne instytucje welfare state, okaza a si

wyboista. Innymi s owy, pojawia o si  i nadal istnieje 

szereg kwestii spo ecznych, które nie mog y by  za a-

twione wy cznie sprawnym administrowaniem lub 

jednorazow  interwencj  rz dów. 

eby przezwyci a  kryzysy i rozwi zywa  skompli-

kowane kwestie, niezb dne okaza o si  niejednokrotnie 

zaanga owanie ca ego spo ecze stwa, a w szczególno-

ci organizacji reprezentuj cych interesy pracowników 

i pracodawców. Zanim jednak e partnerzy spo eczni

przyst powali do konkretnych dzia a , podejmowanych 

najcz ciej wspólnie z rz dem, formu owali priorytety 

oraz okre lali podstawy do negocjowania kwestii szcze-

gó owych. W tym celu zawierane by y tak zwane pakty 

spo eczne, okre laj ce najistotniejsze z punkt widzenia 

rz du oraz partnerów obszary wymagaj ce podj cia

wspólnych dzia a .

Dotychczasowe pakty wskazywa y m.in. jako cel nad-

rz dny zatrudnienie, rozwój edukacji, wsparcie bada  oraz 

innowacji. Regulowa y tak e rozmaite elementy sfery 

Z kraju Partnerzy Społeczni
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publicznej dzia alno ci pa stwa i partnerów spo ecznych,

pocz wszy od zmiany polityki fiskalnej, a sko czywszy

na okre leniu priorytetów dla polityki zatrudnienia. 

Pakty przybiera y równie , ze wzgl du na swoj

tre , ró ne formy. Dotyczy y zasad rozwi zywania

sporów zbiorowych, praw i obowi zków organizacji 

organów przedstawicielskich pracowników, zasad zwal-

niania pracowników, praw i obowi zków pracodawców. 

W niektórych przypadkach porozumienia ramowe prze-

kszta caj  si  w szczegó owe kodeksy dobrych obycza-

jów w zakresie zbiorowych stosunków pracy (tak by o

w przypadku cypryjskiego kodeksu zbiorowych stosun-

ków pracy z 1977 r.).

S  te  pakty proceduralne reguluj ce zazwyczaj kwe-

stie zwi zane z og aszaniem strajków i lokautów, proce-

dur uznawania zwi zku zawodowego, uprawnie  i zasad 

powo ywania przedstawicielstw za ogi, czy te  kryteriów 

reprezentatywno ci. Trzeci  kategori  paktów nale y

wyró ni , ze wzgl du na zaanga owanie strony rz do-

wej. Dwie powy sze kategorie mog  przybiera  kszta t

tzw. porozumie  autonomicznych, gdzie stronami zaan-

ga owanymi b d  organizacje pracodawców oraz zwi z-

ki zawodowe. Zaanga owanie rz du nie jest niezb dne,

eby partnerzy respektowali postanowienia porozumienia. 

Pakty, czy te  porozumienia trójstronne (organizacje pra-

codawców, zwi zki zawodowe oraz rz d) maj  charakter 

generalny i zazwyczaj s  opracowywane w celu poprawy 

gospodarczo-spo ecznej sytuacji w danym kraju.

W wielu pa stwach Unii pakty sta y si  powszech-

n  praktyk , ale s  zawierane zazwyczaj ze wzgl du

na trudn  sytuacj  spo eczno-gospodarcz  oraz kwe-

stie spo eczne trudne do przezwyci enia dost pnymi

instrumentami polityki makroekonomicznej. W niektó-

rych pa stwach s  one cz sto rewidowane w zale no ci

od pojawiaj cych si  problemów, czy te  etapów roz-

woju spo eczno-gospodarczego kraju. Na uwag  zas u-

guj  do wiadczenia pa stw, w których pakty pomog y

przezwyci y  pojawiaj ce si  trudno ci gospodarcze 

i przyczyni y si  do poprawy sytuacji. 

– Co organizacje pracodawców s  w stanie wnie

w ten proces budowania umowy spo ecznej, w sensie 

koncepcji, zdolno ci do kompromisu, rozumienia 

dzisiejszych wymogów przed jakimi stoi kraj itp.?

Polscy pracodawcy w Komisji Trójstronnej w ostat-

nich latach udowodnili, e s  zdolni do zawierania 

kompromisów oraz inicjowania wa nych dyskusji. 

Ostatnie negocjacje na podstawie uchwa y Trybuna u

Konstytucyjnego nr 17 zosta y zainicjowane przez stro-

n  pracodawców. Wk ad merytoryczny pracodawców 

w rozmowy dotycz ce zarówno kwestii gospodarczych 

– takich jak PIT 19%, ustawa o swobodzie dzia alno ci

gospodarczej, ale tak e kwestii prawa pracy, systemu 

ubezpiecze  spo ecznych, polityki rynku pracy by  bar-

dzo istotny, a w pewnych obszarach istotny. Pracodaw-

cy udowodnili tak e, e s  zdolni do zawierania nawet 

trudnych kompromisów. Ostatnim przyk adem s  prace 

nad implementacj  zapisów dyrektywy 2002/14 o infor-

macji i konsultacji z pracownikami.

– Jaki zakres powinie  mie  taki pakt na rzecz 

walki z bezrobociem, a jaki generalna umowa spo-

eczna? Jakie powinny by  najwa niejsze elementy?

Elementy umowy spo ecznej powinny zawiera

zarówno kwestie gospodarcze, jak i spo eczne – potrzeb-

na jest równowaga w roz o eniu akcentów negocjacji. 

Udane negocjacje nie mog  wzmacnia adnej stron, aby 

mo liwy by  kompromis zyskiwa  musz  wszyscy, tak 

jak wszyscy musz  by  gotowi do pewnych wyrzecze .

Obszary negocjacji powinny obejmowa  zarówno kwe-

stie gospodarcze, warunki rozwoju przedsi biorczo ci,

wzrostu zatrudnienia, kwestie z obszaru rynku pracy jak 

rozwój instytucji rynku pracy i kszta cenia ustawicznego, 

kwestie elastyczno ci w stosunkach pracy i regulacji sto-

sunków pracy, wreszcie zagadnienie z zakresu zabezpie-

czenia spo ecznego i ubezpiecze  spo ecznych, polityki 

spo ecznej, w tym rozwi za  prorodzinnych.

– Co jest najwa niejsze dla pracodawców?

Pracodawcy patrz  na rozwi zania gospodarcze i spo-

eczne z perspektywy warunków prowadzenia dzia al-

no ci gospodarczej. Dlatego takie kwestie jak koszty 

pracy, obci enia podatkowe, czy obowi zki biurokra-

tyczne maj  kluczowe znaczenie z punktu widzenia celu,

jakim jest wzrost zatrudnienia dzi ki warunkom tworze-

nia nowych miejsc pracy. Ale z punktu widzenia pro-

wadzonej dzia alno ci wa ne s  tak e kwestie zwi zane

z dost pem do wykwalifikowanych pracowników, a wi c

sprawy zwi zane z rozwojem edukacji, kszta cenia usta-

wicznego, instytucjonalnej obs ugi rynku pracy. Aby go-

spodarka mog a rozwija  si  bez obci e , potrzebna jest 

równowaga w finansach publicznych, sprawne i odbiuro-

kratyzowane korzystanie z funduszy strukturalnych. 

pyta  Andrzej Zyba a

Z kraju Z kraju Partnerzy Społeczni
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W
spó praca partnerów jest niezb d-

na, poniewa  to oni w ró nych

aspektach maj  wp yw na czynni-

ki decyduj ce o sytuacji na rynku 

pracy, pocz wszy od czynników 

makroekonomicznych, po elementy istotne na pozio-

mie regionalnym i lokalnym. Aby jednak partnerzy 

spo eczni mogli w znacz cym stopniu poprawia  sytu-

acj  na rynku pracy – musz  efektywnie wspó praco-

wa .

Rang  paktów na rzecz zatrudnienia podkre la

Unia Europejska. W raporcie Wima Koka czytamy: 

Proponowane reformy cz sto b d  wymaga , by 

w adze publiczne, partnerzy spo eczni i obywatele 

kwestionowali stare pewniki i akceptowali nowe 

praktyki (…) w szczególno ci w postaci paktów na 

rzecz zatrudnienia1. Z kolei Strategia Lizbo ska 

Pakt na rzecz pracy

Motto:

Zadaniem (…) jest przeciwdzia a  bezrobociu, które jest w ka dym wypadku jakim  z em, a przy pewnych 

rozmiarach mo e sta  si  prawdziw  kl sk  spo eczn  (…).

(…) Praca ludzka stanowi klucz, i to chyba najistotniejszy klucz, do ca ej kwestii spo ecznej (…). A eby

ycie ludzkie uczyni  bardziej ludzkim, wówczas w a nie ów klucz – praca ludzka – nabiera znaczenia 

podstawowego i decyduj cego.

Jan Pawe  II, encyklika Laborem Exercens

przynosi „najwy szy priorytet” w postaci kwestii 

zatrudnienia. Polityka spo eczno-gospodarcza kra-

jów UE powinna odzwierciedla  „skoncentrowane 

cele wzrostu zatrudnienia”. Strategia stwierdza, e z 

uwagi na wysoki poziom bezrobocia sprawa wzrostu 

zatrudnienia musi by  priorytetem, a nie tylko tak 

zwan  reszt  (residual) procesów gospodarczych. 

Tworzeniu miejsc pracy powinna by  podporz dko-

wana ca a polityka spo eczno-gospodarcza, a wi c

polityka inwestycji, popytu efektywnego, a tak e poli-

tyka pieni na, monetarna i kursu walutowego. Tylko 

takie podej cie mo e sprawi , e mo liwe b dzie

racjonalne wykorzystanie najcenniejszego kapita u,

jakim s  zasoby pracy2.

Niestety nigdy dot d w Polsce partnerzy spo eczni

nie zawarli paktu spo ecznego (lub umowy spo ecz-

nej) na rzecz wzrostu zatrudnienia, tworzenia nowych 

miejsc pracy, zmniejszenia bezrobocia i ubóstwa3.

Dotychczasowe rz dy traktowa y wzrost zatrudnienia 

w a nie jako „reszt ” procesów gospodarczych, a nie 

jako priorytet. Ale równie  inni partnerzy spo eczni

maj  sobie sporo do zarzucenia. Znaczna cz  pol-

skich przedsi biorców traktuje instrumentalnie kwestie 

zatrudnienia, zbyt atwo si gaj  po redukcje zatrudnie-

nia, niemal jako panaceum obni ki kosztów produkcji 

i zwi kszenia zysku. Rzadko poszukuj  alternatywnych 

metod zagospodarowania ludzi „zb dnych”, np. przez 

rozszerzanie produkcji, poszukiwanie nowych rynków 

zbytu itp. Centrale zwi zków zawodowych te  mog yby

efektywniej wywiera  presj  na polityk  rz du i Sejmu 

Masowego i strukturalnego bezrobocia nie 
można radykalnie zmniejszyć bez aktyw-
nej roli i misji partnerów społecznych. 
Współpraca partnerów jest niezbędna, 
ponieważ to oni mają wpływ na czynniki 
decydujące o sytuacji na rynku pracy. 
Aby partnerzy społeczni mogli w znaczą-
cym stopniu poprawiać sytuację na rynku 
pracy – muszą efektywnie współpracować.

Z kraju

Mieczysław Kabaj
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w tej donios ej kwestii walki z bezrobociem. Staje to na 

porz dku dziennym, gdy ich cz onkom zagra aj  zwol-

nienia „z przyczyn ekonomicznych”.

W Polsce si om spo ecznym i politycznym nie 

udaje si  dot d realizowa  fundamentalnej zasady 

Konstytucji RP, która stwierdza: w adze publiczne 

prowadz  polityk  zmierzaj c  do pe nego produktyw-

nego zatrudnienia poprzez realizowanie programów 

zwalczania bezrobocia… (art. 65).

Znaczenie paktu. Z dwóch wzgl dów prace nad pak-

tem maj  w Polsce donios e znaczenie. Po pierwsze, 

w rezultacie biernej polityki kolejnych rz dów 

Polska pobi a pi  (smutnych) rekordów w sferze 

zatrudnienia, bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia 

spo ecznego.

Osi gn li my najni sz  stop  zatrudnienia (52%, 

w OECD – 65%) i najwy sz  stop  bezrobocia w ród

krajów OECD (ponad dwukrotnie wy sz  ni rednia

w OECD); mamy tak e najwy sz  stop  bezrobocia 

d ugotrwa ego (czterokrotnie wy sz  ni rednia w kra-

jach OECD), mamy najwy sze bezrobocie m odzie y

si gaj ce 35–40% i najni sze zasi ki (obejmuj ce 13% 

zarejestrowanych bezrobotnych) oraz najni sze wydatki 

na 1 bezrobotnego na aktywne programy rynku pracy 

(np. 60-krotnie ni sze ni rednie w UE i 14-krotnie ni -

sze ni  np. na W grzech). Sytuacja na rynku pracy ma 

charakter wyj tkowy i nadzwyczajny. Niezb dne jest 

podj cie dzia a  i rodków makroekonomicznych, które 

umo liwi  przy pieszenie (a nie stabilizacj  na poziomie 

2–3%) prozatrudnieniowego wzrostu gospodarczego. 

Odegra  to mo e wa n  rol  nie tylko z punktu widze-

nia wzrostu stopy zatrudnienia, ale tak e wzrostu PKB, 

realnej poprawy stanu finansów publicznych.

Gdyby my osi gn li redni  stop  zatrudnienia kra-

jów UE (65%), wówczas liczba pracuj cych wynios a-

by w Polsce w 2002 r. nie 13,7 mln osób (wg BAEL), 

ale 16,4 mln osób, czyli by aby o 2,7 mln wi ksza,

a bezrobocie prawdopodobnie si ga oby 1,0–1,5 mln 

osób, a nie prawie 3 mln osób. Dalej, gdyby osi gn

stopy zatrudnienia Czech lub Portugalii (mniej roz-

wini tych krajów UE), wówczas poziom zatrudnienia 

w Polsce wyniós by 16,8–17,3 mln osób, a wi c by by

o 3,1–3,6 mln wy szy ni  obecnie. W miar  osi gania

stopy zatrudnienia tych krajów potencjalny wzrost 

PKB mo e osi gn  od 181 mld z  do 210 mld rocznie. 

Koszty zasi ków i innych wiadcze  uleg yby zmniej-

szeniu od 4–5 mld z  rocznie. Nast pi aby znaczna 

poprawa finansów publicznych przez wzrost PKB 

i obni k  wydatków.

Po drugie, ranga paktu jest obecnie olbrzymia, ponie-

wa  stoimy w obliczu najpowa niejszych wyzwa  roz-

wojowych w okresie 2006–2010. W najbli szych latach 

pojawi si  nowa fala absolwentów szkó . Nie podzie-

lam pogl du, e problemy bezrobocia b d  z agodzone

w rezultacie malej cego demograficznego przyrostu 

zasobów pracy do 2010 r. Chocia demograficzny przy-

rost zasobów pracy w latach 2006–2010 zmniejszy si

o 2/3 w stosunku do bie cego pi ciolecia, to jednak 

poda  zasobów pracy b dzie ci gle bardzo wysoka (wy-

nika to z tzw. poda y opó nionej). Dzieje si  tak dlatego, 

e w ostatnim sze cioleciu liczba studentów zwi kszy a

si  z 1274 tys. w 1999 r. do ponad 2 mln w 2005 r., tj. 

o ponad siedemset tysi cy. W rezultacie liczba absolwen-

tów szkó  wy szych w latach 2005–2010 osi gnie blisko

3 mln; wi cej ni  w ca ym okresie 50 lat powojennego 

rozwoju Polski. Liczba absolwentów 

rednich i zasadniczych szkó  zawodo-

wych wyniesie 2,2–2,5 mln. Wi kszo

absolwentów pojawi si  na rynku pracy 

w poszukiwaniu zatrudnienia.

Ten obfity dop yw ludzi m odych,

lepiej wykszta conych (cz sto na koszt 

w asny lub rodziców), ambitnych, zna-

j cych w asn  rol  i miejsce w spo e-

cze stwie, stanowi wielk  potencjaln

szans  polskiej gospodarki, szans

dynamizacji jej wzrostu, unowocze-

nienia i poprawy poziomu ycia ludzi. 

Aby t  wielk  szans  wykorzysta ,

Z kraju Z kraju 

Ranga paktu jest obecnie olbrzymia, poniewa

stoimy w obliczu najpowa niejszych wyzwa

rozwojowych w okresie 2006–2010. 

W najbli szych latach pojawi si  nowa fala 

absolwentów szkó . Nie podzielam wi c pogl du,

e problemy bezrobocia b d  z agodzone

w rezultacie malej cego demograficznego 

przyrostu zasobów pracy do 2010 r. 
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trzeba utworzy  do 2010 r. co najmniej 2 mln, 

a do 2015 r. – 3 mln nowych miejsc pracy. Umo liwi

to lepsze spo ytkowanie zasobów pracy, odwrócenie 

procesów dezaktywizacji spo ecze stwa polskiego. 

Je eli tak si  nie stanie, je eli gospodark  b dzie

nadal cechowa  wzrost bezzatrudnieniowy, wi cej 

– je eli powtórzy si  model likwidacji miejsc pracy 

z lat 1990–1993 (przeci tne zatrudnienie zmniej-

szy o si  o 3 mln osób) i z lat 1999–2004 (spadek 

zatrudnienia o 1,6 mln osób), bezrobocie osób z 

wy szym wykszta ceniem mo e przekroczy  nawet 

1 mln pod koniec dekady.

Z tego w a nie powodu nie b dzie mo liwe znaczne 

ograniczenie bezrobocia tylko przy u yciu tradycyjnych 

instrumentów aktywnej polityki rynku pracy i aktywi-

zacji samych bezrobotnych, zmniejszenia klina podatko-

wego, cho  dzia ania te s  wa ne.

Cele strategiczne. Strategicznym celem polityki spo-

eczno-gospodarczej powinno by  pobudzenie two-

rzenia miejsc pracy. Jest to zadanie niezwykle trudne 

i ambitne po uwzgl dnieniu stwierdzonego powy ej

faktu, e nast pi du y przyrost poda y pracy w okresie 

do 2010 r. oraz to, jak du e mamy niewykorzystane 

rezerwy pracy w rolnictwie. W efekcie gra idzie zatem 

o utworzenie co najmniej 2 mln nowych miejsc pracy 

do 2010 r. Aby ten cel osi gn , niezb dna jest rady-

kalna zmiana polityki spo eczno-gospodarczej.

Wielk  rol  w sprostaniu temu wyzwaniu mo e

odegra pakt spo eczny na rzecz tworzenia miejsc 

pracy lub na rzecz wzrostu zatrudnienia. Powinien 

on umo liwi  usuni cie istniej cych barier ekono-

micznych i administracyjnych dla osi gni cia wzrostu 

zatrudnienia. Nade wszystko pakt spo eczny powinien 

stymulowa  rozwój tych czynników ekonomicznych 

i sektorów, które sprzyjaj  tworzeniu miejsc pracy: 

promowaniu nieinflacyjnego popytu efektywnego 

(m.in. przez wzrost p ac proporcjonalny do wzrostu 

wydajno ci), inwestycji (przez optymalizacj  stóp pro-

centowych i zwi kszenie mo liwo ci uzyskania kredy-

tów i gwarancji kredytowych), zwi kszenie eksportu 

i zmniejszenie importu bezrobocia (przez optymaliza-

cj  kursu walutowego), podwojenie liczby oddawanych 

do u ytku mieszka , zmniejszenie po rednich kosztów 

pracy obci aj cych przedsi biorców (przez odej cie

od parapodatku zatrudnieniowego, wprowadzenie 

innego ród a finansowania sk adek na ZUS). 

Pakt powinien równie  uwzgl dni  metody zwi k-

szenia nak adów na aktywne programy rynku pracy, 

a tak e metody poprawy efektywno ci ich wykorzysta-

nia. Do kolejnych wyzwa  stoj cych przed partnerami 

spo ecznymi nale y równie  przybli enie kszta cenia

zawodowego do potrzeb i wymogów rynku pracy 

(przez rozwój kszta cenia dualnego, cz cego teori

z praktyczn  nauk  zawodu w ka dym cyklu kszta ce-

nia i na ka dym poziomie).

Ponadto pakt powinien zawiera  konsensus, co do 

pewnych proporcji makroekonomicznych stosowa-

nych w naszej gospodarce. Obecnie nasza gospodarka 

jakby z zasady nie generuje miejsc pracy. W krajach 

unijnych w latach 1996–2001 rednie roczne tempo 

wzrostu wynosi o 2,5%, a zatrudnienie zwi ksza o si

o 1,4% rocznie. A wi c 1% przyrostu PKB generowa

0,56% wzrostu zatrudnienia. Tymczasem w Polsce 

w tym samym okresie tempo wzrostu PKB wynosi o

4,5% rocznie, a zatrudnienie nie tylko nie ros o, ale 

zmniejsza o si  w tempie –0,5% rocznie.

Co si  dzieje w naszej gospodarce? Chc  zwróci

uwag  na kilka czynników. Otó  istnieje problem 

ograniczonego popytu na skutek niskich dochodów. 

Prowadzono polityk  niskich wynagrodze  (z wyj t-

kiem wynagrodze  kadry kierowniczej i mened er-

skiej), co obraca si  teraz przeciwko nim. W latach 

1999–2004 spo eczna wydajno  pracy (PKB na pra-

cuj cego) wzros a o 31%, a przeci tne wynagrodzenie 

realne brutto tylko o 9%. Wynagrodzenia zwi ksza y

si  trzykrotnie wolniej ni  wydajno  pracy, co natu-

ralnie hamowa o wzrost popytu efektywnego. Warto 

doda , e w wi kszo ci krajów Unii Europejskiej dba 

si  o to, aby wynagrodzenia ros y proporcjonalnie do 

wzrostu wydajno ci. Sprzyja to bowiem wzrostowi 

popytu i stymuluje wzrost zatrudnienia.

Kolejna wa na rzecz, to import bezrobocia.

Mamy do czynienia w Polsce z du ym udzia em im-

portu w zaspokajaniu potrzeb naszej gospodarki i kon-

sumpcji. Tutaj tkwi drugi klucz do tego, e mamy 

w Polsce bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy. 

Import ma coraz wi kszy udzia  w zaopatrzeniu 

naszego rynku. W 1990 r. import stanowi  36% wiel-

ko ci produkcji krajowej, a w 2003 r. – a  80%. Na 

Zachodzie wielko  importu stanowi odpowiednik 

ok. 15–20% rodzimej produkcji. Wyj tkiem jest teren 

dawnej NRD, gdzie stosunek importu do lokalnej pro-

dukcji wynosi ok. 60–70%. 
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Wygórowany import sprawia, e mamy olbrzymi

dziur  w handlu zagranicznym. Szacuje si , e tracimy 

w ten sposób rocznie w granicach 0,8–1 mln miejsc 

pracy. W latach 1992–2005 dziura wynios a 170 mld 

dolarów, co oznacza, e w tym okresie importowali my

i skonsumowali my redni ca oroczny produkt krajowy 

brutto. To tak, jakby my przez rok yli na kredyt. 

Wiele ekspertyz dokumentuje, e tak du y import 

substytucyjny niszcz cy nasze miejsca pracy jest wyni-

kiem m.in. polityki monetarnej. To ona odpowiada za 

zbyt siln  z otówk , co sprzyja importowi i ogranicza 

wzrost eksportu. Szczególnie w drugiej po owie 2004 r. 

i na pocz tku 2005 r. nast pi o skokowe wzmocnienie 

z otego w stosunku do euro i dolara, co oznacza faktycz-

ne subsydiowanie importu. G ówn  przyczyn  zawy e-

nia warto ci z otego jest polityka wysokich stóp procen-

towych. Przyci gaj  one do nas kapita  spekulacyjny, 

a to zwi ksza popyt na walut  krajow  i w wyniku tego 

ro nie jej kurs.

Pakt powinien zawiera  tak e konsensus, co do 

tego, jak zwi ksza  inwestycje, bo to jest ród o

miejsc pracy. Stopa inwestycji w 2004 r. wynios a

tylko 17% i by a znacznie ni sza ni  np. w Czechach 

(26,3%) czy na S owacji. Wa ne s  inwestycje w 

budownictwo mieszkaniowe, ale tak e hal fabrycz-

nych, dróg i autostrad, linii kolejowych, wodoci gów, 

infrastruktury. Po wtóre, inwestycje te maj  dzia ania

mno nikowe: jedno dodatkowe miejsce pracy na budo-

wie generuje 3–4 miejsca w gospodarce narodowej. 

Moim zdaniem trzeba pobudza  inwestycje m.in. 

przez lepsz  polityk  stóp procentowych, bo obec-

nie kredyty gospodarcze s  2–4-krotnie wy sze ni

w krajach Unii Europejskiej, i znacznie wy sze ni

w innych krajach b d cych w transformacji. Firmy 

– szczególnie ma e – musz  mie atwiejszy dost p

do kapita u. Do tego potrzebne s  fundusze gwaran-

cyjne, które docelowo powinny dzia a  w ka dym

powiecie. Ponadto system podatkowy (CIT) powi-

nien sprzyja  pobudzaniu inwestycji. Warto zastanowi

si  nad tym, aby zwolni  z p acenia podatku od dywi-

dendy (obecnie – 19%) firmy, które przeznaczaj  j

na inwestycje w powiatach o najwy szym bezrobociu. 

W innych powiatach mo na by ten podatek zmniej-

szy . Mo e to zach ci  przedsi biorców do prefero-

wania inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Systemy 

podatkowych ulg inwestycyjnych funkcjonuj  w wielu 

krajach, np. w Irlandii, Finlandii, Estonii. 

Gdyby rozwija  inwestycje w budownictwo miesz-

kaniowe, mo na by oby wygenerowa  dodatkowe 

500–750 tys. miejsc pracy. Wymaga oby to oddawania 

do u ytku rocznie ok. 200 tys. mieszka  w okresie do 

2010 r. A teraz budujemy dwa razy mniej. 

Obecnie budujemy na 1000 mieszka ców 3–4-krot-

nie mniej ni  np. Hiszpania, Grecja, Niemcy, Irlandia. 

Na przyk ad Hiszpania, kraj o zbli onej do Polski 

liczbie ludno ci, oddaje do u ytku ponad 400 tys. 

mieszka  rocznie, a my ok. 100 tys. – budujemy tyle 

co Grecy, cho  ich jest prawie czterokrotnie mniej. 

W Hiszpanii zatrudnienie w budownictwie zwi kszy o

si  z 1,1 mln w 1990 r. do 1,85 mln osób w 2002 r., 

czyli o 750 tys., co stanowi o, je eli uwzgl dni  efekt 

mno nika zatrudnienia (3–4), g ówny motor wzrostu 

zatrudnienia o blisko 4 mln osób w okresie ostatnich 

siedmiu lat. Natomiast w Polsce w latach 1990–2002 

liczba pracuj cych w budownictwie spad a z 1,3 mln 

w 1990 r. do 751 tys. w 2002 r. i nadal spada.

Siemianowicki „Pakt na rzecz zatrudnienia” i inne 
lokalne inicjatywy. Pakt ogólnokrajowy powinien 

zach ci  do opracowywania wielu lokalnych umów 

spo ecznych na rzecz zatrudnienia, które mog  spe ni

wa n  rol  w zmniejszeniu bezrobocia. Ilustruje to 

przyk ad Siemianowic, gdzie zawarto „Pakt na rzecz 

zatrudnienia” (5 wrze nia 2003 r.). By a to inicjatywa 

Zbigniewa Szandera, prezydenta Siemianowic l skich.

Pakt stworzy  platform  oddolnej, lokalnej wspó pracy

i wspó dzia ania partnerów spo ecznych: administracji 

i samorz dów lokalnych, przedsi biorców, zwi zków

zawodowych, organizacji spo ecznych i pozarz do-

wych, ekspertów. Wprawdzie tworzenie miejsc pracy 

zale y w znacznym stopniu od polityki prowadzonej na 

szczeblu centralnym (cho by od polityki makroekono-

micznej), ale tak e od inicjatyw i dzia a  regionalnych 

i lokalnych. Partnerzy spo eczni na szczeblu lokalnym 

te  mog  bowiem wywiera  wp yw na racjonaln  ochro-

n  miejsc pracy i tworzenie nowych. Mog  wspólnie 

usuwa  lokalne bariery hamuj ce rozwój przedsi bior-

czo ci i tworzenia nowych miejsc pracy. Mog  tak e

promowa  inicjatywy na rzecz wzrostu inwestycji, lep-

szego wykorzystania pomocy zagranicznej i lokalnego 

rozwoju gospodarczego. 

W Siemianowicach partnerzy spo eczni postanowili 

m.in. wymienia  do wiadczenia i informacje o stoso-

wanych skutecznych metodach przeciwdzia ania bez-

Z kraju Z kraju 
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1 Praca, praca, praca. Tworzenie nowych miejsc pracy w Europie. Raport 
Grupy Roboczej ds. Zatrudnienia Wima Koka, listopad 2003, wyd. pol-
skie „Rynek Pracy”, grudzie  2004, s. 128.

2 Tam e.
3 Wyj tkiem s  dwa projekty autorskie. Pierwszy, obszerny projekt pt. 

Pakt dla pracy, opublikowa em w marcu 2005 r. na amach „Znaków 
Nowych Czasów” (2005, nr 16). Drugi pt. Umowa Spo eczna – Praca,
opublikowa a w sierpniu 2005 r. Henryka Bochniarz („Rzeczpospolita” 
z 29 sierpnia 2005 r.). Projekty te, mimo podobnych tytu ów, ró ni
si  znacznie. Wyj tkiem s  tak e Siemianowice l skie i kilka innych 
polskich miast, gdzie podpisano „Pakt na rzecz zatrudnienia” (szczegó y
w dalszej cz ci artyku u).

4 „Przemiany” z 16 wrze nia 2005 r.

robociu, wspólnie wspiera  realizowanie programów 

ze rodków pomocowych Unii Europejskiej, koordy-

nowa  dzia ania zapobiegaj ce bezrobociu struktu-

ralnemu w zwi zku z restrukturyzacj  przemys u ci -

kiego, reagowa  na potrzeby i problemy rynku pracy 

w ramach istniej cych struktur politycznych i praw-

nych. Partnerzy postanowili równie  wspólnie dostoso-

wywa  szkolenia i programy edukacyjne do aktualnych 

potrzeb rynku pracy, promowa  wspó prac  ró nych

instytucji i organizacji w rozwi zywaniu problemów 

bezrobocia, tworzy  warunki sprzyjaj ce wspó pracy

mi dzynarodowej oraz pozyskiwaniu poparcia i po-

mocy partnerów zagranicznych dla realizowanych 

programów, ustanowi  sta ych przedstawicieli w celu 

realizacji paktu.

Realizacja „Paktu” przynios a wymierne rezultaty, bo 

bezrobocie w Siemianowicach zmniejszy o si  w 2004 r. 

o 15%. Jest to trzykrotnie szybszy spadek bezrobocia ni

redni na l sku (–4,8%) lub w kraju (–5,6%). 

Podobne inicjatywy stymuluj ce tworzenie nowych 

miejsc pracy podejmowane s  przez inne polskie mia-

sta. Na przyk ad na sesji Rady Miasta Gniezna radni 

jednog o nie przeg osowali uchwa y w sprawie zwol-

nie  z podatku od nieruchomo ci przedsi biorców

gnie nie skich, którzy utworz  nowe miejsca pracy. 

Zgodnie z przyj tymi uchwa ami przedsi biorca, 

zatrudniaj cy obecnie ponad 10 pracowników, mo e

liczy  na zwolnienie z podatku od nieruchomo ci przez 

rok, je eli utworzy co najmniej 10 nowych miejsc 

pracy. Okres ten wyd u a si  odpowiednio, je eli

przedsi biorca utworzy co najmniej 30 etatów – 2 lata, 

50 etatów – 3 lata, 75 etatów – 4 lata lub 100 etatów – 

5 lat. W przypadku mniejszych zak adów pracy, zatrud-

niaj cych do 10 pracowników, zwolnienie z podatku 

od nieruchomo ci mo na uzyska  na rok, je eli utwo-

rzonych zostanie co najmniej 5 nowych etatów, na 

2 lata – co najmniej 10 etatów lub na 3 lata – co 

najmniej 20 etatów4. Warto ledzi  losy tego eks-

perymentu w najbli szych latach i je eli b d  one 

pozytywne, upowszechnia  go w innych polskich 

miastach.

Komisja Trójstronna
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B
y a to odpowied  (stosunkowo pó na) na 

wielkie konflikty spo eczne, walki klaso-

we, ekspansj  ideologii socjalistycznej 

i komunistycznej, a tak e na liberalizm. 

By y to zjawiska wywo ane przez kapi-

talizm w XIX wieku. Idee harmonizowania interesów 

przybra y dwie praktyczne postaci: socjaldemokra-

tyczn , rozwini t  przede wszystkim w krajach skan-

dynawskich oraz faszystowsk .

W niektórych krajach o orientacji socjaldemokratycz-

nej ju  przed wojn  ukszta towa y si  zr by „socjalde-

mokratycznego welfare state”. Jego cech  konstytutyw-

n  by y ró nego typu organy (rady) dialogu i porozumie-

nia pracy, kapita u i administracji publicznej. Celem ich 

by a „inkorporacja do systemu” klasy pracowniczej i jej 

organizacji. Na takiej drodze rozwoju znalaz y si  tak e

w latach 20. Niemcy, jednak wielki kryzys, bezrobocie 

i inne czynniki spowodowa y, e do w adzy doszed  tam 

faszyzm.

Dialog spo eczny – od praw 
cechowych do dyrektyw unijnych

Dialog społeczny był i wciąż jest sposo-
bem rozwiązywania sprzeczności interesów 
między zasadniczymi grupami społecznymi. 
Pierwsze inicjatywy dialogu i budowania 
instytucji dialogu sięgają XIX wieku. Ważną 
rolę odegrała inicjatywa papieża Leona 
XIII, zawarta w „Rerum Novarum” (1891). 
Mówiąc najkrócej, encyklika przedstawiała 
ideę solidaryzmu społecznego, propono-
wała ustanowienie takich stosunków mię-
dzy kapitałem a pracą, które przypominały-
by stosunki cechowe, przedkapitalistyczne. 

Z kraju Z kraju 

Faszyzm zd awi  wcze niej istniej ce formy dialo-

gu, chocia  równie  odwo ywa  si  do idei solidary-

zmu. Tak e faszyzm w oski wprowadzi  do praktyki 

spo ecznej instytucje harmonizowania interesów. 

Funkcjonowa y one potem w innych krajach, np. we 

Francji okresu Vichy, a tak e w Ameryce aci skiej.

W faszyzmie organy korporacyjne stworzone pod 

auspicjami w adzy czy y zwi zki zawodowe i zorga-

nizowany kapita , a ich zadaniem by o harmonizowa-

nie interesów dwóch stron stosunków przemys owych

i niedopuszczanie do ujawnienia si  konfliktów.

Dziedzictwo Wielkiego Kryzysu. Wielki kryzys prze-

omu lat 20. i 30. i zrodzone wówczas bezrobocie 

spowodowa o radykalizacj  postaw spo ecznych. 

U wiadomiono te  sobie niedostatki demokracji par-

lamentarnej, która nie zapobiega a wykluczeniu wiel-

kich grup spo ecznych. W tym klimacie pojawi a si

doktryna ekonomiczna Johna Maynarda Keynesa. Jej 

spo eczn  istot  by a koncepcja gospodarczego inter-

wencjonizmu pa stwowego, nastawionego na likwi-

dacj  bezrobocia. Keynesizm rozwin  si  podczas 

drugiej wojny wiatowej i wp yn  na ustanowienie 

powojennego porz dku (sam Keynes by  wspó twórc

rozwi za  przyj tych w 1946 roku w Bretton Woods, 

gdzie za o ono Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy 

i Bank wiatowy, które mia y wspomaga  stabilno

wiatowej gospodarki i powojenny rozwój). 

Ta polityka zak ada a podj cie przez pa stwa naro-

dowe aktywnego planowania, prowadzenie polityki 

przemys owej, ingerowanie w ycie gospodarcze, gdy 

tylko pojawi yby si  oznaki kryzysu. Pa stwa demo-

kratyczne zdecydowa y si  na tworzenie – w mniej-

szym lub wi kszym stopniu – rozwi za , które okre-

lano mianem neokorporacyjnych (nie wszystkie kraje 

Juliusz Gardawski
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Europy Zachodniej posz y t  drog , np. etatystyczna 

Francja). Polega y one na tworzeniu trójstronnych 

organów, w których zazwyczaj obok przedstawicie-

li rz dów znajdowali si  przedstawiciele zwi zków

zawodowych i rodowisk biznesu. Przedmiotem prac 

takich rad czy komisji by o uzgadnianie polityki 

ekonomicznej. Wprawdzie koncepcja Keynesa nie 

zak ada a tworzenia instytucji dialogu spo ecznego

i przyci gania do wspó pracy zwi zków zawodowych, 

jednak uznano powszechnie, e nale y zaprosi  zwi z-

ki do wspó pracy w realizacji polityki gospodarczej. 

Polityka keynesowska zosta a szeroko zastosowana 

w powojennej Europie. Traktowano j  jako sposób na 

niedopuszczenie do recydywy dramatu wojny i budo-

wania pokoju spo ecznego.W efekcie okres 1945–1973 

okre lany jest cz sto jako czas neokorporacyjnego dia-

logu spo ecznego i paktów spo ecznych. W literaturze 

angloj zycznej wprowadzono termin concertation

(harmonizowanie – co  wi cej ni  porozumiewanie 

si ) na okre lenie dialogu spo ecznego mi dzy zwi z-

kami zawodowymi, organizacjami pracodawców i rz -

dami. Nie wnikam tu w zró nicowanie sytuacji mi -

dzy krajami, stopniem konfliktowo ci stosunków itd. 

– wymaga oby to osobnego studium. Zaznacz  jedynie, 

e poziom dialogu by  ró ny, ukszta towa y si  ró ne

modele stosunków przemys owych, podobnie jak 

ró ne modele welfare state.

Powszechnie wyró nia si  wi c model re ski (kraje 

j zyka niemieckiego), skandynawski, anglosaski i ro-

ma ski. Modele te w ró nym stopniu zawieraj  cechy 

neokorporacyjne, jednak nawet w modelu anglosaskim, 

stosunkowo dalekim od neokorporacjonizmu, ukszta -

towa a si  praktyka prowadzenia dialogu spo ecznego

i zawierania porozumie  mi dzy zwi zkami zawodo-

wymi a rz dami i organizacjami pracodawców. Wsz -

dzie nast pi a wi ksza lub mniejsza inkorporacja 

zwi zków zawodowych do systemu – nawet zwi zki

o orientacji socjalistycznej przesta y wyznacza  sobie 

cel w postaci zmiany ustroju. W niektórych krajach 

zwi zki sta y si  organizacjami funkcjonalnymi, reali-

zuj cymi jakie  zadania za bud etowe pieni dze, zosta-

y cz ci  systemu zarz dzania pa stwem.

Dialog społeczny – składnik kultury politycznej. 
Patrz c z dzisiejszej perspektywy, praktyka dialogu 

spo ecznego trwa w Europie Zachodniej przez ostat-

nie siedemdziesi t lat czy, jak przypadku niektórych 

krajów skandynawskich, grubo ponad sto lat. Praktyka 

ta przechodzi a ró ne koleje, jednak doprowadzi a do 

tak solidnej instytucjonalizacji dialogu, e sta  si  on 

sk adnikiem kultury politycznej. Nale y wi c odró ni

praktyk  dialogu od praktyki negocjowania i zawiera-

nia paktów spo ecznych. Mo na z grubsza wyró ni

cztery okresy dialogu europejskiego po drugiej wojnie 

wiatowej:

1. Od ko ca wojny do pierwszego kryzysu naf-

towego (1973). By  to czas industrializmu, keynesi-

zmu, pa stwa opieku czego (welfare state), wielkich 

organizacji przemys owych, ogranicze  konkurencji, 

produkcji ta mowej, koncentracji klasy robotniczej, 

masowych, silnych zwi zków zawodowych, z którymi 

rz dy w mniejszym lub wi kszym stopniu wspó pra-

cowa y. Gdy rz dy chcia y wprowadzi  rozwi zania

oszcz dno ciowe (np. powstrzyma  wzrost p ac lub 

zrealizowa  jaki  program, poci gaj cy koszty spo-

eczne), musia y negocjowa  z silnymi zwi zkami.

Gdy zawierane by y pakty spo eczne, klasa pracowni-

cza i zwi zki otrzymywa y w zamian za swoje ust p-

stwa jakie  rekompensaty ze rodków welfare state

(np. zgod  na ograniczenie wzrostu p ac w zamian za 

bardziej przyjazn  polityk  emerytaln , ochron  miejsc 

pracy w sektorze publicznym itp.).

2. Od roku 1974 do ko ca lat 80. Czas kryzysu gospo-

darczego, post puj cej globalizacji, zmian technolo-

gicznych, dekoncentracji przemys u, zmian na rynku 

pracy, za amywania si  polityki wyznaczonej w Bre-

tton Woods (powojenne mi dzynarodowe umowy 

w sprawie stabilizacji gospodarki wiatowej i rozwo-

ju) i polityki keynesowskiej. Rozpocz  si  wówczas 

kryzys welfare state – pa stwa stara y si  ograniczy

wydatki na cele spo eczne. W latach 70. i na pocz tku

lat 80. rz dy Wielkiej Brytanii i Francji kilkakrotnie 

próbowa y zaradzi  kryzysowi przy pomocy rozwi -

za  keynesowskich (stymulowanie popytu), próby nie 

powiod y si . Te przeobra enia wp yn y na os abienie

pozycji zwi zków zawodowych. Poza krajami skandy-

nawskimi, w których zwi zki zawodowe zawiadywa y

systemami ubezpiecze  od bezrobocia i by y g boko

zaanga owane w realizacje ró nych funkcji spo ecz-

nych, zacz y traci  cz onków. Jednocze nie rz dy

przesta y by  zainteresowane w negocjowaniu paktów 

spo ecznych, gdy  nie by y w stanie rewan owa  si

zwi zkom za ich ewentualne ust pstwa, a ponadto, po 

do wiadczeniach thatcheryzmu, obni y a si  si a prze-

Z kraju
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targowa zwi zków. Zarazem jednak istnia y wielorakie 

formy dialogu spo ecznego, rz dy nie mog y – i nie 

chcia y – traci  bliskich wi zi ze zwi zkami. Tak wi c

zahamowanie praktyki negocjowania paktów i os abie-

nie zwi zków nie oznacza o ko ca dialogu spo eczne-

go. Ten by  i pozosta  solidnie zinstytucjonalizowany, 

chocia  wydawa o si , e pakty spo eczne typu neokor-

poracyjnego sta y si  przesz o ci .

3. Lata 90. to czas odrodzenia paktów spo ecznych.

By y to pakty nowego typu, odmienne od paktów neo-

korporacyjnych, zawierane przede wszystkim w kra-

jach, w których zwi zki zawodowe nie by y silne (m.in. 

w Irlandii). Pakty te wi za y si  z poczuciem ogólnona-

rodowego zagro enia, konieczno ci sprostania mi dzy-

narodowej konkurencji. Zawierano je przede wszystkim 

w obliczu wyzwania, jakim by o przyst powanie do 

unii monetarnej i konieczno  sprostania kryteriom 

Maastricht. Zwi zki by y zapraszane przez rz dy do 

negocjacji nie tyle dla dokonania jakiej  wymiany (co

za co ) ile w imi  wspólnego opracowania strategii dla 

kraju i znalezienia rozwi za  wzgl dnie korzystnych dla 

klasy pracowniczej. W literaturze wskazuje si  tak e, i

pakty pozwala y niekiedy rz dom realizowa  w asn

polityk  wbrew zaleceniom Brukseli (rz dy przeciw-

stawia y si  rozstrzygni ciom brukselskim,  powo uj c

si  na naciski partnerów spo ecznych i na ustalenia 

paktów).

4. Lata 2000. Po ustanowieniu unii monetarnej 

nast pi  ponowny zastój w praktyce negocjowania 

paktów. W literaturze wskazuje si  przede wszystkim 

na powszechn  konieczno  ograniczania welfare 

state i stosunkowo g bok  i narastaj ca asymetri

w relacjach praca – rz dy (na rzecz rz dów, odrzucaj -

cych polityk  keynesowsk ). Zwi zki zawodowe trac

motywacje do podejmowania negocjacji, które nie 

mog  przynie  wymiernych beneficjów klasie pra-

cowniczej. Jednocze nie dialog spo eczny w Europie 

rozwija si  i zaczyna by  traktowany jako wa ny

element powstaj cego europejskiego modelu spo ecz-

nego. Pojawia si  jednak silna kontrowersja, zwi zana

z za amaniem si  Strategii Lizbo skiej i obni aniem

konkurencyjno ci Europy w stosunku do Stanów 

Zjednoczonych i Dalekiej Azji. Z jednej strony elity 

europejskie zdaj  sobie spraw , e model spo eczny

i dialog jest potencjalnym zwornikiem Europy i czyn-

nikiem nadaj cym jej to samo , z drugiej obawiaj  si

dalszego os abienia konkurencyjno ci Unii. Badacze 

podkre laj , e obecnie zarówno rola zwi zków zawo-

dowych jak idee europejskiej polityki spo ecznej maj

ograniczony zasi g. Dyrektywy, na które ma wp yw

Europejska Konfederacja Zwi zków Zawodowych, 

obejmuj  jedynie w ski zakres zagadnie  i z regu y

nie maj  charakteru obligatoryjnego, nie wp ywaj

w sposób dostatecznie silny na narodowe ustawodaw-

stwo pracy i europejsk  polityk  spo eczn . Stawiana 

jest teza, e mimo deklarowanego przez Komisj

Europejsk  preferencyjnego traktowania partnerów 

spo ecznych, europejski system polityczny jest w nie-

wielkim stopniu neokorporacyjny i mniej zorientowa-

ny na dialog, ni  mo na s dzi  na podstawie deklaracji 

polityków.

Ko cz c ten w tek, trzeba pami ta  o wa nym roz-

ró nieniu praktycznym i poj ciowym: „dialog spo ecz-

ny” oznacza dialog prowadzony w ramach stosunków 

przemys owych (stosunków pracy), w którym strona-

mi s  zwi zki zawodowe, organizacje pracodawców 

i rz dy. Natomiast „dialog obywatelski” polega na w -

czeniu do negocjacji organizacji pozarz dowych. Gdy 

s abn  zwi zki zawodowe a wzmacniaj  si  struktury 

spo ecze stwa obywatelskiego, ro nie waga dialogu 

obywatelskiego, s abnie spo ecznego.

Dialog społeczny w Polsce. Dialog spo eczny i oby-

watelski, a tak e praktyka paktów w Polsce ma trady-

cj , si gaj c  1980 roku. Mo na mówi  o wynegocjo-

waniu Porozumie  Sierpniowych oraz Okr g ego Sto u

z 1989 roku, a tak e paktu ekonomicznego z 1993 roku 

(Pakt o przedsi biorstwie pa stwowym). W ramach 

Porozumie  Okr g ego Sto u powo ano instytucj , któ-

rej celem by o monitorowanie realizacji porozumie .

Uczestniczyli w nich przedstawiciele rz du, zwi zków

zawodowych i innych sygnatariuszy porozumienia. 

Gdy zmieni  si  ustrój, instytucja ta przesta a dzia a .

Zasadnicza transformacja ustrojowa nie mog a by ,

zdaniem jej twórców, przedmiotem negocjacji z repre-

zentantami dotychczasowych grup interesu – chodzi o

przecie  o podwa enie roli tych grup. Spowodowa o

to jednak zarzut odgórnego konstruowania nowego 

porz dku spo ecznego.

Po trwaj cym nieco ponad rok okresie zawiesze-

nia dialogu spo ecznego, zacz to organizowa  dialog 

na poziomie bran owym. Zosta o to spowodowane 

konieczno ci  rekonstrukcji niektórych bran , co by o

trudne do przeprowadzenia bez akceptacji ze strony 

Z kraju Z kraju 
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zwi zków zawodowych. Ten dialog rozszerza  swój 

zakres wraz z pojawianiem si  planów restrukturyzacji 

kolejnych dzia ów gospodarki. Jednocze nie pojawi y

si  sugestie ze strony niektórych organizacji zagra-

nicznych i instytucji mi dzynarodowych (zw aszcza

MOP), aby zorganizowa  w Polsce trójstronn  komisj

dialogu spo ecznego, na wzór komisji zachodnioeuro-

pejskich oraz komisji ju  dzia aj cych w cz ci krajów 

postsocjalistycznych.

Gdy spo eczne bariery prywatyzowania przed-

si biorstw pa stwowych zacz y utrudnia  proces 

prywatyzacji, podj to negocjowanie Paktu o przed-

si biorstwie. By  to typowy pakt zak adaj cy wymia-

n , z tym e u nas pa stwo oferowa o zwi zkom

zawodowym i za ich po rednictwem pracownikom 

prywatyzowanych przedsi biorstw swego rodza-

ju bonus w postaci wysokich udzia ów w maj tku

ich przedsi biorstw. W Pakcie znalaz y si  tak e

zapisy o wprowadzeniu funkcji dyrektora pracow-

niczego, na wzór niemiecki, oraz powo ania trój-

stronnej rady, która b dzie monitorowa a realizacj

paktu i odgrywa a rol  forum dialogu spo ecznego.

Pierwszy zapis pozosta  niezrealizowany, drugi 

doczeka  si  wprowadzenia w ycie po roku (roz-

porz dzenie Rady Ministrów z 1994 roku), w wy-

niku nacisku zwi zków zawodowych, zw aszcza 

„Solidarno ci”. Od tego czasu mo na mówi  o istnie-

niu zinstytucjonalizowanego w naszym kraju dialogu 

spo ecznego na poziomie narodowym.

Gdy powsta a Trójstronna Komisja, przyj to za-

sad , e jej uczestnikami b d  tylko organizacje 

– sygnatariusze Paktu o przedsi biorstwie. St d

znalaz o si  w niej dziewi  zwi zków zawodowych 

(„Solidarno ” i OPZZ oraz siedem mniejszych cen-

tral) i jedna organizacja pracodawców (Konfederacja 

Pracodawców Polskich, w owym czasie grupuj ca

w wi kszo ci dyrektorów przedsi biorstw pa stwo-

wych i sprywatyzowanych przedsi biorstw pa stwo-

wych). W Komisji nie by o Business Centre Clubu, 

a wi c w zasadzie brakowa o reprezentacji prywatne-

go biznesu. Komisja spotka a si  tak e z krytyk  ze 

strony zwolenników g bokich reform, którzy zwra-

cali uwag , e mo e sta  si  ona forum krystalizacji 

interesów bran owych (co zarzucano niekiedy zes-

po om dialogu bran owego). Te argumenty spotyka y

si  z kontrargumentami, wskazuj cymi, e zarówno 

zespo y bran owe, jak powstaj ca Komisja to instytu-

cje istotnie wzmacniaj ce spokój spo eczny, pozwa-

laj ce zwi zkom zawodowym na podj cie wspó -

odpowiedzialno ci za sprawy spo eczno-ekonomicz-

ne, stanowi ce lepsze forum „inkorporacji” zwi z-

ków do systemu ni  parlament i tamtejsza aktywno

zwi zków. 

Trójstronna Komisja w latach 2001–2005. 1. Lata 

1994–2001. Komisja dzia a a wówczas na mocy rozpo-

rz dzenia Rady Ministrów. Ogólnie ujmuj c, Komisja 

nie by a w tym czasie dostatecznie reprezentatywna 

oraz dzia a a w specyficznym uk adzie politycznym. 

Zwi zki zawodowe „Solidarno ” i OPZZ by y bez-

po rednio zaanga owane politycznie i by y cz onkami

rz dz cych b d  opozycyjnych bloków politycznych. 

To powodowa o, e jeden ze zwi zków zawsze mia

bezpo redni dost p do w adzy politycznej lub nawet 

stanowi  trzon tej w adzy („Solidarno ” w czasach 

AWS), podczas gdy drugi by  cz onkiem bloku opozy-

cyjnego. Zwi zek uczestnicz cy we w adzy móg  reali-

zowa  swoje cele lub cele ca ego rodowiska pracow-

niczego, pomijaj c mudne negocjacje w Trójstronnej 

Komisji. To powodowa o, e jeden b d  drugi zwi zek

mniej lub bardziej manifestacyjnie bojkotowa  prace 

Komisji, co przy ówczesnym przepisie prawa parali-

owa o jej prace. W rezultacie po krótkim okresie, gdy 

przewodnicz cym Komisji by  nieod a owany Andrzej 

B czkowski, w zasadzie nie udawa o si  na jej forum 

uzyska  porozumienia w adnej sprawie (zw asz-

cza dotycz cej wska ników wzrostu wynagrodze ).

Jednocze nie Komisja i jej zespo y okaza y si  wa -

nym miejscem kontaktu, wymiany informacji i konsul-

tacji mi dzy stronami stosunków pracy. To wyd u a o,

co prawda, pewne procedury, jednak pozwala o stronie 

rz dowej unikn  wielu nietrafnych decyzji. Ponadto 

partnerzy spo eczni (zarówno zwi zki jak przedsta-

wiciele KPP) mogli interweniowa  w wielu wa nych

sprawach, co podnosi o presti  reprezentantów orga-

nizacji na terenie samych organizacji, dawa o tak e

pewne korzy ci stronie rz dowej. Waga, jak  partne-

rzy spo eczni przywi zywali do Trójstronnej Komisji 

by a szczególnie widoczna, gdy podj li oni starania 

o ustawowe umocowanie Komisji. Nawet w czasie, 

gdy OPZZ oficjalnie zawiesi  w niej swoj  dzia al-

no , jego przedstawiciele intensywnie pracowali w 

zespole Komisji nad projektem ustawy. Nale y tak e

wspomnie , e w omawianym okresie prace Komisji 
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by y silnie uzale nione od postawy ich przewodni-

cz cych, ministrów pracy. Ich wp yw powodowa , e

Komisja dzia a a albo bardzo efektywnie albo traci a

aktywno .

2. Lata 2001–2003. Po uchwaleniu ustawy o Trój-

stronnej Komisji w 2001 roku zmieni o si  w niej 

wiele. Po pierwsze, ustawa przyj a liczebo ciowe

kryteria uczestnictwa partnerów spo ecznych, dzi -

ki czemu znalaz a si  w niej najpierw PKPP (mimo 

pewnych oporów KPP), a nast pnie BCC (mimo opo-

rów tym razem PKPP). Kryteria uczestnictwa by y

tak e jednym z czynników powstania trzeciej repre-

zentatywnej centrali zwi zkowej – Forum Zwi zków

Zawodowych. Dzi ki temu w Trójstronnej Komisji 

znalaz a si  autentyczna reprezentacja przedsi bior-

ców prywatnych, a uczestnictwo w Komisji pozwo-

li o niektórym z tych organizacji wyrosn  ponad 

lobbing i stawa  si  wyrazicielami szerszego interesu 

prywatnej przedsi biorczo ci. Przewodnicz cy Komi-

Doświadczenia i perspektywy dialogu w Polsce Z kraju Z kraju 

sji, minister Jerzy Hausner jest znanym i uznanym 

specjalist  m.in. w dziedzinie dialogu spo ecznego

w skali mi dzynarodowej. Przyst puj c do pracy, 

postawi  sobie za cel racjonalizacj  pracy Komisji 

i doprowadzenie, by sta a si  ona forum prac nad 

ca  gospodark  i jej reformami, a nie miejscem 

negocjowania interesów bran owych i wysuwania 

da  wsparcia pod adresem bud etu. Ju  u progu 

swej dzia alno ci stwierdzi , e celem rz du powi-

nien by  5-procentowy wzrost PKB, dopiero od 

tego momentu b dzie mo na efektywnie walczy

z bezrobociem. By o to sygna em, e preferowana 

b dzie przedsi biorczo , a nie polityka spo eczna.

Jednocze nie wysi ki rz du (zw aszcza Grzegorza 

Ko odki i Jerzego Hausnera) zmierza y ku reformie 

finansów publicznych i ograniczeniu wydatków na 

nasze welfare state. Nale y tak e wspomnie , e

ustawa o Trójstronnej Komisji zainicjowa a dzia-

anie wojewódzkich komisji dialogu spo ecznego.

Podczas spotkania Komisji Trójstronnej
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Rozwijaj  si  one powoli, nie maj  du ych osi gni ,

jednak pewna grupa WKDS-ów odgrywa ju  pozy-

tywna rol .

3. Lata 2003–2004. Prace nad paktem spo ecznym.

Po rozpadzie koalicji SLD-PSL rz d mniejszo ciowy

mia  trudno ci z przeprowadzeniem reform, zreszt

wiele wskazuje, i  w samym rz dzie ciera y si  inte-

resy bran owe z koncepcjami ca o ciowych reform. 

Zwolennikiem takich reform by  Jerzy Hausner i, jak 

mo na s dzi , postanowi  przekszta ci  Trójstronn

Komisj  w swego rodzaju „quasi-rz d”, jak to zda-

rza o si  w innych krajach (przyk ad Hiszpanii). 

Gdyby uda o si  uzyska  zgod  wszystkich partnerów 

spo ecznych na pewne rozwi zania reformatorskie, 

to mog oby to sta  si  przewa aj cym argumentem 

zarówno w sporach wewn trz rz du, jak i w sk ó-

conym parlamencie. Minister podj  intensywne 

prace, aby rozpocz  negocjowanie takiego paktu. 

Jego celem nie mia a by  wymiana beneficjów za 

ust pstwa zwi zkowe, jak to mia o miejsce w czasach 

paktów neokorporacyjnych, lecz wynegocjowanie 

nowych regulacji i reforma modernizacyjna, ekono-

miczno-spo eczna. Mia  to by , z zamierzenia, pakt 

podobny do wspomnianych z lat 90. 

Pocz tkowo wszyscy partnerzy spo eczni zgodzi-

li si  rozpocz  negocjacje, jednak „Solidarno ”

szybko si  wycofa a, u ywaj c argumentów, e

z punktu widzenia zwi zków mo na negocjowa

tylko pakt typu wymiennego, w którym rz d z góry 

wskazuje na beneficja, jakie jest gotów przekaza

zwi zkom i pracownikom w zamian za ewentualne 

ust pstwa.

Poza tym wskazywano, e zawarcie paktu by oby

wzmocnieniem rz du lewicowego. Po pewnym cza-

sie „Solidarno ” zgodzi a si  powróci  do nego-

cjacji (poproszona o to przez pracodawców), jednak 

szybko si  okaza o, e nie jest sk onna zgodzi  si  na 

takie rozwi zania modernizacyjne, na wprowadzeniu 

których mieliby straci  pracownicy. Mimo to nego-

cjacje trwa y do ko ca 2003 roku. Rok 2003 nie da

wprawdzie paktu, nie doprowadzi  do uformowania 

„quasi-rz du”, okaza  si  jednak, moim zdaniem, bar-

dzo wa ny dla polskiego dialogu spo ecznego. Przede 

wszystkim intensywne prace przywódców czterech 

organizacji pracodawców i trzech zwi zków zawo-

dowych oraz cz ste spotkania samego prezydium 

Komisji z uczestnictwem wicepremiera Hausnera 

spowodowa y nawi zanie bliskich wi zi mi dzy 

partnerami spo ecznymi. Prezydium i ca a Komisja 

zacz a si  cz ciej zajmowa  sprawami ogólnymi, 

wa nymi dla ca ego spo ecze stwa. Organizacje pra-

codawców, przy wsparciu zwi zków zawodowych, 

mia y swój udzia  w doprowadzeniu do obni enia

podatków PIT. Interwencyjne sprawy jednostkowe, 

które dociera y do poziomu prezydium, by y z regu y

wa ne z punktu widzenia spokoju spo ecznego.

Najwa niejsze by o jednak to, e partnerzy spo-

eczni zacz li prowadzi  dialog autonomiczny (tzn. 

dwustronny, bez udzia u rz du) i pojawi y si  poro-

zumienia autonomiczne. Nie dochodzi o wprawdzie 

do jednomy lno ci, lecz uzyskiwano wyniki satysfak-

cjonuj ce prawie wszystkich reprezentantów obydwu 

stron stosunków pracy. Mo na w tpi , czy bez inten-

sywnej pracy w 2003 roku, a potem bez utrzymuj cej

si  nadal praktyki cz stych spotka  prezydium z wice-

premierem, takie porozumienia mog yby mie  miejsce 

i czy mog oby dochodzi  do dzisiejszych negocjacji 

mi dzy zwi zkami a pracodawcami na temat nowych 

form pracy czy dyrektywy o informacji i konsultacji 

(niezale nie od tego, e jednomy lno  jest wci

towarem rzadkim).

Melodia przyszłości. Na koniec par  s ów na temat 

ewentualnych przysz ych negocjacji paktu spo ecz-

nego. S dz , e teraz dopiero dochodzi w Polsce do 

szoku zwi zanego z naszym uczestnictwem w Unii 

(dyrektywa o us ugach). Jest to wielkie wyzwanie 

dla rz du, pracodawców, a przede wszystkim dla 

zwi zków zawodowych. Ten kr g spraw mo e by

przes ank  negocjowania paktu, wa nego i dla rz du

i dla partnerów spo ecznych. Pojawi a si  tak e propo-

zycja podj cia paktu dla pracy, którego intencj  by aby

walka z bezrobociem. 

Negocjowanie paktu w tej sprawie by oby zada-

niem znacznie trudniejszym, lecz zapewne mo li-

wym. Trudno  polega na tym, e rz d i strona praco-

dawców musieliby znale  sposób na zniwelowanie 

asymetrii, która istnieje mi dzy nimi a zwi zkami.

Mog oby to polega  na stworzeniu jakich  fundu-

szy (typu ubezpieczenia od bezrobocia) i zaprosze-

niu zwi zków do wspó administrowania nimi czy 

np. powo aniu na wzór brytyjski komisji ustalaj cej

poziom najni szych p ac (Low Pay Commission),

w której zwi zki mia yby swój udzia .

Doświadczenia i perspektywy dialogu w PolsceZ kraju
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Nowa umowa spo eczna

A
by tak si  sta o, konieczne jest wspó -

istnienie autonomicznych podmiotów 

spo ecznych i politycznych, okazuj -

cych sobie pewne minimum zaufania, 

wol  kompromisu i porozumienia. 

Powinni mie  tak e w miar  zrównowa one zasoby 

i wp ywy, a tak e zdolno  egzekwowania zasad i tre -

ci porozumienia zarówno od swoich partnerów, jak 

i od tzw. w asnych szeregów. 

Jak si  wydaje, Polacy odkryli te prawdy znacznie 

wcze niej ni  filozofowie francuskiego O wiecenia czy 

wspó cze ni teoretycy tzw. zrównowa onego rozwoju. 

Ju  u schy ku redniowiecza uformowa o si  w Polsce 

tzw. Pa stwo Zgody, co znalaz o swój wyraz w uchwa-

lonej w 1505 roku konstytucji Nihil novi. Wprowadzi a

ona i utrwali a praktyk  obowi zkowej umowy w adcy

z dwoma g ównymi stanami ówczesnego polskiego 

spo ecze stwa, tzn. senatorskim i szlacheckim, która 

to umowa okre la a m.in. tzw. wolno ci obywateli 

i zobowi zania w adcy wzgl dem tych obywateli. 

Polskie przywiązanie do umowy społecznej 
i jej przestrzegania ma głębokie korzenie, 
a związane jest także ze swoiście pojmowa-
nym obywatelstwem, kto tego nie rozumie 
nie osiągnie sukcesu w rządzeniu Polakami 
i Polską.

Doświadczenia i perspektywy dialogu w Polsce

Polskie przywi zanie do umowy spo ecznej i jej 

przestrzegania ma g bokie korzenie, a zwi zane jest 

tak e ze swoi cie pojmowanym obywatelstwem, bardzo 

ró ni cym Polaków od Rosjan, a tak e od Niemców; 

kto tego nie rozumie nie osi gnie sukcesu w rz dzeniu

Polakami i Polsk , a tak e nie powinien wypowiada

si  o tzw. mentalnych wadach Polaków. Odnosz  si

tu m.in. do niedawnego wywiadu z prof. Wiktorem 

Osiaty skim pt. Zrozumie  folwark zamieszczonego 

w Biuletynie Dialogu Spo ecznego. Nie uwzgl dnia on 

specyfiki Galicji (chyba nie zna „Wesela” Wyspia -

skiego) i Wielkopolski, które to regiony da y dwóch 

wielkich przywódców Polski o rodowodzie ch opskim

(Witos, Miko ajczyk). A ponadto to, co mówi, jest m tne,

a nawet obra liwe. To samo stosuje si  do artyku u Jana 

Rokity Reformatorzy i Sarmaci, jednego z przywódców 

Platformy Obywatelskiej. Autor wykazuje zarówno nie-

znajomo , jak i niezrozumienie polskiej historii.

Najliczniejsze grupy wspó czesnego polskiego 

spo ecze stwa da y dowód przywi zania do porz dku

spo ecznego opartego na kontrakcie oraz wzajemnych, 

symetrycznych zobowi zaniach. My l  tu o tzw. robot-

nikach (nazywani kiedy  przez Jacka Kurczewskiego 

„przemys ow  klas redni ”), ch opach i inteligencji, 

w tym o sporej cz ci tzw. mened erstwa. Widzieli my

to w a nie w latach 80. i na pocz tku 90., mimo znie-

ch caj cych dzia a  starej i nowej w adzy. 

Porzucone programy, niedotrzymane 
obietnice. Niestety, jednocze nie w 

okresie ostatnich 25 lat spo ecze stwo

polskie, a w ka dym razie kilka jego 

rozleg ych segmentów (klas, rodowisk,

warstw czy grup spo ecznych) sta o si

wielokrotnie ofiar  umów spo ecznych,

najpierw zawieranych, a nast pnie zry-

wanych przez stron , której na imi

„w adza”. Nale y w to wliczy  równie

Z kraju Z kraju 

Włodzimierz Pańków

Umowa społeczna może stanowić solidny 
fundament porządku społecznego, a także 
ważny mechanizm tworzenia i zachowywa-
nia zrównoważonego rozwoju społecznego. 
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niedotrzymywanie zapowiedzi programowych szeregu 

partii, stronnictw i ich koalicji, czy obietnic ró nych

politycznych przywódców, które pada y podczas kilku 

kampanii parlamentarnych, prezydenckich, a tak e

chyba samorz dowych. Dotyczy to równie  okresu 

Polski po 1989 r. Mo na s dzi , e konsekwencje tego 

faktu s  i d ugo jeszcze b d  dramatyczne, zarówno dla 

klasy politycznej, Pa stwa Polskiego jak i dla wielu 

segmentów polskiego spo ecze stwa.

eby nie by  go os ownym i aby wyja ni  powy sze

stwierdzenia, chcia bym przypomnie  kilka istotnych, 

moim zdaniem, faktów. Jak pami tamy z lat 1980–1981, 

kategoria i praktyka umowy spo ecznej zadomowi a si

wówczas na dobre w yciu i dyskursie politycznym 

ówczesnej Polski. Na prze omie sierpnia i wrze nia

1980 roku podpisano trzy g ówne Porozumienia, tzn. 

Szczeci skie, Gda skie i Jastrz bskie, mi dzy w adzami

PRL i przedstawicielami „klasy pracuj cej” (sformu o-

wanie u yte w Porozumieniu Gda skim). Okre li y one 

g ówne kierunki tzw. „socjalistycznej odnowy” (sformu-

owanie u ywane g ównie, ale nie wy cznie – przypo-

minam sobie cho by tytu  „naukowego” referatu mod-

nego ostatnio prof. Piotra Sztompki, przygotowanego na 

Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w odzi

we wrze niu 1981 roku – przez ówczesne w adze PRL). 

Po tych trzech „historycznych” porozumieniach 

podpisano w nast pnych miesi cach, o ile sobie przy-

pominam, ok. 600 porozumie  bran owych, resorto-

wych, lokalnych, dotycz cych poszczególnych przed-

si biorstw itp. Dopiero stan wojenny wprowadzony 

13 grudnia 1981 roku, sprawi , e ówczesne w adze

brutalnie i jednostronnie zerwa y wszystkie te porozu-

mienia. Oczywi cie, akt ten by  i jest usprawiedliwia-

ny tzw. ograniczon  suwerenno ci  ówczesnej formy 

Pa stwa Polskiego, ale takie usprawiedliwienie mo e

mie  tylko cz ciowy wp yw na wiadomo  spo-

eczn  Polaków, ukszta towan  na wiele lat przez ów 

akt. Tym bardziej, e by  on poprzedzony intensywn

propagand  faktu, e si  rozmawia o – i podpisywa o

porozumienia – „jak Polak z Polakiem”.

Mimo tych pierwszych, negatywnych do wiadcze

z umow  spo eczn , niemal 9 lat pó niej, w kwietniu 

1989 roku te same strony – z grubsza bior c – tzn. 

rz dowa i spo eczna podpisa y równie „historyczne” 

Porozumienia Okr g ego Sto u. Porozumienia te 

okre la y – w nowych, zmienionych przez gorba-

czowowsk pierestrojk , warunkach – zasady i spo-

soby przej cia Polski do demokracji, pa stwa prawa 

i gospodarki rynkowej. Polityczny wymiar tych poro-

zumie  zosta  do  konsekwentnie skonsumowany 

przez wyniki wyborów z dnia 4 czerwca 1989 r. oraz 

powo anie rz du T. Mazowieckiego na prze omie

sierpnia i wrze nia tego  roku. Natomiast w sensie 

ekonomicznym i spo ecznym, w tym socjalnym, 

sk onny jestem s dzi , e Porozumienia Okr g ego

Sto u dotrwa y zaledwie do jesieni 1989 r. Tak zwany 

plan Balcerowicza oznacza  bowiem faktyczne zerwa-

nie tych porozumie  w a nie w tych wymiarach. By

to swoisty akt za o ycielski III Rzeczpospolitej, 

uznawany przez wielu za zdrad  idea ów Sierpnia 

i „Solidarno ci”, który na lata poderwa  zaufanie 

ró nych rodowisk spo ecznych, g ównie pracowni-

czych, do nowej warstwy politycznej.

„Rekonfiguracja” układu. Nast pi a przy tym swois-

ta rekonfiguracja uk adu. Oto po jednej stronie zna-

laz y si  postkomunistyczne i postsolidarno ciowe 

elity, zrywaj ce powy sze porozumienia (wliczaj c

w to takich znanych „socjaldemokratów” jak Jacek 

Kuro  i Ryszard Bugaj), po drugiej za  – tzw. masy

pracownicze, reprezentowane coraz mniej skutecznie 

przez s abn ce i zdezorientowane zwi zki zawodowe 

(„Solidarno ” rozpostar a wr cz parasol ochronny nad 

reformami o charakterze antypracowniczym i anty-

zwi zkowym) oraz samorz dy pracownicze. Te ostatnie 

by y ograniczane i niszczone przez nowe elity, zarówno 

postkomunistyczne, jak i postsolidarno ciowe, zaintere-

sowane przede wszystkim uw aszczeniem si  i urz dze-

niem si  w nowych warunkach ustrojowych. 

L. Balcerowicz niejako symbolizuje zerwanie Po-

rozumie  Okr g ego Sto u w wymiarze ekonomicznym 

i spo ecznym. Wprawdzie obieca  w swoim pierwszym 

sejmowym expose przemian  „ ycia udawanego w y-

cie udane”, to sta  si  on te  symbolem niespe nienia

obietnic nowych w adz, tym razem ju  „niepodleg ej

i suwerennej” III Rzeczpospolitej. Nie przypadkiem to 

w a nie Balcerowicz osi ga od kilkunastu lat najwy szy

poziom nieufno ci w sonda ach badaj cych zaufanie do 

polskich polityków. To tak e jest skutek tego, e z cza-

sem coraz bardziej okazywa o si , e wielu obywateli 

uznawa o nowe ycie w III RP za nieudane, w przeci-

wie stwie do beneficjantów minionego okresu. 

Nowe w adze Rzeczpospolitej nie o mieli y si

nigdy przyzna , e zamierzaj  tworzy  w Polsce kapi-

Z kraju
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talizm, który jest „dobry tylko – lub wy cznie – dla 

kapitalistów”, i to raczej tych silniejszych, ale ponad 

15-letnia praktyka pokaza a, e nie maj  pomys u na 

to, jak zintegrowa  „klas  pracuj c ” z nowym-starym 

systemem. A to ona przecie  odegra a najwa niejsz

rol  w obaleniu systemu komunistycznego, i ona jest 

i b dzie zawsze najbardziej liczn  kategori  spo eczn .

Wiadomo, e jedynie w niewielu krajach pracuj cy na 

w asny rachunek stanowi  najwy ej 15–20% ogó u

pracuj cych (a có  dopiero w Polsce, gdzie kredyt jest 

drogi, a popyt na dobra i us ugi – s aby).

Akt założycielski. Oczywi cie, ów za o ycielski akt 

zdrady wa nych spo ecznie idea ów przez nowe-

stare elity nie okaza  si  jedynym i ostatnim. Jak ju

wspomnia em, przysz y nast pne w postaci kolejnych 

programów wyborczych, wype nionych obietnicami, 

które z regu y nie by y dotrzymywane. Przodowa y

tu elity postsolidarno ciowe; pierwsza z nich mówi-

a o 400–500 tysi cach „higienicznego” bezrobocia, 

po czterech latach za  rz dów kolejnych ekip o tym 

rodowodzie w Polsce by o ju  prawie 3 mln bezro-

botnych. Kolejna postsolidarno ciowa ekipa w sk a-

dzie UW-AWS, obejmuj c w adz , przy ok. 2 mln 

bezrobotnych, obieca a, e „obudzimy si  w nowej 

Polsce”; po czterech latach swoich rz dów „dorzuci a”

nam ok. 1 mln bezrobotnych. Postsolidarno ciowe ugru-

powania, które uczestniczy y i zwyci y y w kolej-

nych wyborach (2005 r.) obieca y utworzy  koalicj

wi kszo ciow , umo liwiaj c  sprawne rz dzenie oraz 

naprawianie pa stwa i gospodarki; zapomnia y o swo-

ich obietnicach prawie natychmiast po wyborach. 

Bywa y, oczywi cie, i takie partie, jak np. UW, które, 

jak mówi anegdota, „niczego nie obiecywa y i s owa

dotrzyma y”. Jak pokazuj  losy cho by tej partii – nie 

jest to jednak dobry sposób uprawiania polityki.

Tak czy inaczej strategie stosowane wzgl dem 

wyborców przez ró ne partie i poszczególne ekipy rz -

dz ce nie sprzyja y tworzeniu klimatu szacunku i za-

ufania do polityków i ich organizacji. Politycy polscy 

znajduj  si  niemal na samym dole drabiny presti u,

najni szy te  jest poziom przywi zania wyborców 

do partii i stronnictw w porównaniu z innym krajami 

Europy uczestnicz cymi w tzw. eurosonda u.

Aktorzy polskiej sceny publicznej i dialog społeczny. 
Stosunek ugrupowa  politycznych i tzw. partnerów 

spo ecznych (zwi zków zawodowych, organizacji pra-

codawców i przedsi biorców) do dialogu spo ecznego

i ewentualnych porozumie  spo ecznych mo na le-

dzi  dzi ki badaniom. Pokazuj  one, e wi kszo

partii i ugrupowa  politycznych o orientacji liberalnej 

i neoliberalnej – a takie dominowa y przez ostatnie 

kilkana cie lat na polskiej scenie politycznej – nawet 

gdy uznawa y siebie lub by y uznawane za „lewico-

we” – okazywa a wyra n  niech  do takich praktyk 

i instytucji. Ich zdaniem stwarza y one ograniczenia 

lub wr cz zagro enie dla tzw. wolnego rynku politycz-

nego, kszta tuj cego si  w III Rzeczpospolitej.

Gwoli kronikarskiej rzetelno ci nale y wspomnie

o inicjatywie grupy dzia aczy zwi zanych z Jackiem 

Kuroniem, którzy w latach 1993–1994 próbowali 

przygotowa  i wdro y  tzw. Pakt o przedsi biorstwie

pa stwowym. Przyniós  on jednak do  ograniczone 

efekty. Nawet SLD, deklaruj cy w przeddzie  przed-

ostatnich wyborów najwy sze poparcie dla tych prak-

tyk i instytucji, nie potwierdzi  prawdziwo ci swych 

deklaracji, o czym wiadczy a praktyka prac Komisji 

Trójstronnej „pod piecz ” ministra J. Hausnera.

Po drugie, najwa niejsze organizacje zwi zkowe

okazywa y koniunkturalne wsparcie dla wspomnia-

nych praktyk i instytucji. Gdy u w adzy byli ich sojusz-

nicy – traci y zainteresowanie dialogiem spo ecznymi

kontraktami, licz c na to, e aktualni rz dz cy i tak 

co  od czasu do czasu rzuc  im oraz cz onkom. Gdy 

u w adzy byli ich przeciwnicy – deklarowa y – trudno 

powiedzie  czy i na ile szczerze – ch  dialogu i poro-

zumie , co rzadko znajdowa o pozytywny, konkretny 

odd wi k u rz dz cych.

Z kraju Z kraju 

Najliczniejsze grupy współczesnego polskiego społeczeństwa 
dały dowód przywiązania do porządku społecznego opartego na 
kontrakcie oraz wzajemnych, symetrycznych zobowiązaniach
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1 „Nowa umowa spo eczna”, M. Goliszewski, prezes BCC. „Biuletyn 
Dialogu Spo ecznego” nr 9, grudzie  2005 r.

Istotnym zjawiskiem jest tu to, e g ówne ugrupowa-

nia zwi zkowe, tzn. NSZZ „Solidarno ”, OPZZ i „Fo-

rum” odnotowa y spadek znaczenia i s  w stanie zor-

ganizowa  i zmobilizowa  coraz mniejszy odsetek pol-

skich pracowników. Prawdopodobnie ich kr gi kierow-

nicze nie b d  w stanie egzekwowa  przestrzegania 

jakich  porozumie  zarówno od w asnych cz onków, 

jak i od swoich ewentualnych partnerów.

Po trzecie, g ówne organizacje pracodawców i przed-

si biorców osi gn y ju  niemal wszystko, co mia y

do osi gni cia, szczególnie w dziedzinie przywile-

jów podatkowych, czy tak zwanego uelastycznienia 

Kodeksu pracy, czy te  os abiania organizacji zwi zko-

wych. Nie znaczy to jednak, e te najbardziej egoistycz-

ne i roszczeniowe rodowiska b d  sk onne ogranicza

dalsze roszczenia (o czym za wiadczali i za wiad-

czaj  zarówno tzw. klasycy, na czele z A. Smithem 

K. Marksem, Veblenem czy P. Sorokinem, jak i wspó -

cze ni politycy i/czy uczeni, cho by tacy, jak J. Kuro ,

K. Modzelewski, G. Ko odko czy W. Morawski). 

Wr cz przeciwnie, co pokazuje wywiad w „Biuletynie 

Dialogu Spo ecznego” z jednym z szefów BCC1. Otó

pracodawcy chc , chyba jako jedyni na obecnej scenie 

publicznej, „nowej umowy spo ecznej”, gdy  wi

z ni  nadzieje na dalsze ograniczanie i tak ju  okro-

jonych tzw. przywilejów pracowniczych i rzekomo 

wysokich pozap acowych kosztów pracy (oczywi cie,

„dla dobra spo ecze stwa i gospodarki”).

Nowa umowa społeczna – komu jest potrzebna i ko-
mu co może dać? Najnowsze w adze Rzeczpos-

politej dziedzicz  opisany wy ej, w du ym uproszcze-

niu, baga  do wiadcze  ró nych polskich „aktorów” 

spo ecznych i politycznych z obszaru dialogu spo eczne-

go i porozumie  spo ecznych, a równocze nie reprezen-

tuj  okre lon  to samo  i okre lony wizerunek, który 

b dzie rzutowa  na dalsze losy praktyk i instytucji dia-

logu spo ecznego i porozumie  spo ecznych. Ponadto 

w adze te dziedzicz  okre lony uk ad instytucjonalny, 

g ównie w wymiarze finansowym i w asno ciowym,

warunkuj cy sterowno  – a raczej jej brak – polskiej 

gospodarki, a tym samym ograniczaj cy poziom ewen-

tualnej „wykonalno ci” porozumie  spo ecznych, np. 

w aspekcie zatrudnienia i bezrobocia. 

Wierz , e nowym w adzom potrzebna jest umowa 

spo eczna, gdy  reprezentuj  one – i zosta y wybrane 

przez – raczej biedniejszy elektorat, m.in. „robotni-

czo-ch opski”, dla którego III Rzeczpospolita by a

bardziej macoch  ni  matk , w przeciwie stwie do 

elektoratu Platformy Obywatelskiej czy SLD. By

mo e taka umowa by aby jakim  krokiem w kierunku 

zintegrowania polskiej „klasy pracuj cej” z nowym 

systemem ekonomiczno-spo ecznym i politycznym. 

Obawiam si  jednak, e w obecnych warunkach 

b dzie bardzo trudno taki krok wykona . Na prze-

szkodzie stoi bowiem obecny uk ad si , charaktery-

zuj cy si  g bok  nierównowag  – powiedzmy 

umownie – pomi dzy kapita em a prac , przy czym 

mam na my li rosn ce od dawna uprzywilejowanie 

polityków (cz sto powi zanych z tym „grubszym” 

kapita em), przedsi biorców (podatki, sk adki) i mene-

d erów oraz wci  kurcz ce si  uprawnienia szerego-

wych pracowników, w tym – robotników. Oczywi cie,

po o enie tych ostatnich jest bardzo zró nicowane, ale 

to jeszcze bardziej obni a szanse dogadania si , za-

równo mi dzy nimi, jak i z ich ewentualnymi par-

tnerami. Zreszt , ogromna wi kszo  tych pra-

cowników (ok. 85%) pozostaje poza strukturami 

zwi zkowymi i raczej nie wida  mo liwo ci zmiany 

tej sytuacji. B d  si  oni obawiali ekspansywnych 

dzia a  organizacji pracodawców i przedsi biorców, 

dysponuj cych zasobami, „doj ciami” do w adz, 

codziennym dost pem do mediów, eksperckim za-

pleczem itp.

Równie  to samo , a przede wszystkim spo ecz-

ny wizerunek – ukszta towany przez raczej niech t-

ne media – obecnych w adz, wywodz cych si  pra-

wie wy cznie z partii „Prawo i Sprawiedliwo ”, nie 

b d  zach ca y do podejmowania dialogu i zawierania 

porozumie  z tymi w adzami przez tzw. partnerów spo-

ecznych (mo e z wyj tkiem NSZZ „Solidarno ”, bo 

tu graj  rol  powi zania personalne). S usznie czy nie-

s usznie, media ukszta towa y wizerunek tych w adz,

w którym dominuj  sk onno ci i dzia ania autokratycz-

ne, woluntarystyczne i arbitralne. 

Doświadczenia i perspektywy dialogu w PolsceZ kraju
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W
niniejszym tek cie skupi  si  na 

wskazaniu celów, które powinien 

uwzgl dnia  pakt, wska  na strony 

umowy oraz jej zakres. Natomiast 

nie odnios  si  w sposób szczegó-

owy do tego, co oczywiste – podatków, bezrobocia, po-

trzeb innowacji gospodarczej etc., cho  zagadnienia te z 

pewno ci  powinny by  przedmiotem dok adnych roz-

strzygni , które zawar by ewentualny kontrakt spo eczny. 

Najpierw chcia bym podkre li  jednak, e przy-

j cie paktu wydaje si  wa ne równie  z innej, nie-

mniej wa nej przyczyny, któr  jest zagro enie dalsz

deformacj  istniej cego ju , zinstytucjonalizowanego 

dialogu spo ecznego w Polsce. Obawa ta zrodzi a si

w trakcie bada  koordynowanych przez Instytut Spraw 

Publicznych, które w latach 2003–2005 prowadzi

zespó  pracowników Uniwersytetu Wroc awskiego. 

Przedmiotem bada  by y wojewódzkie komisje dialo-

gu spo ecznego, w których wielu pok ada o nadzieje 

na decentralizacj  i pewn  konkretyzacj  dialogu 

spo ecznego w Polsce. Badania uzasadniaj  tez

o deformacji dialogu w formie funkcjonuj cej na pod-

stawie ustawy z lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji 

Czy Polsce potrzebna jest nowa 
umowa spo eczna?

Doświadczenia i perspektywy dialogu w Polsce

ds. Spo eczno-Gospodarczych (TK) i wojewódzkich 

komisjach dialogu spo ecznego (WKDS).

Na podstawie uzyskanych danych mo na stwier-

dzi , e WKDS-y sta y si  instytucj  okrzep  organi-

zacyjnie i strukturalnie skrystalizowan , ale te  nieco 

skostnia , nie zawsze b d c  w stanie efektywnie re-

agowa  na nag e wypadki w regionach, ani te  w trybie 

pilnym podejmowa  pracy nad rozwi zaniem proble-

mów, którym powinna ta instytucja s u y . S owem,

nierzadko bywa tak, e rytm pracy komisji idzie swoim 

torem, ycie za  swoim. Istotnym problemem jest rów-

nie  asymetria w strukturze WKDS. Komisje funkcjo-

nuj  cz sto jako swoiste agendy wojewodów – od nich 

zale ne i im podporz dkowane. Zarazem kompetencje 

oraz wnoszone przez wojewodów zasoby s  najbardziej 

czytelne, przez co staj  si  zasadniczym elementem 

transferów dokonywanych na forum WKDS. W wielu 

regionach odnosi si  nieodparte wra enie, e pozostali 

cz onkowie nie s  dla wojewodów równorz dnymi

partnerami, ani wspó gospodarzami dialogu, nie czuj

si  te  za niego w pe ni odpowiedzialni. Taki dwubie-

gunowy uk ad – wojewoda i reszta – wp ywa na sposób 

funkcjonowania WKDS oraz ca  formu  prowadzenia 

dialogu spo ecznego na poziomie regionalnym. Bywa, 

e w adza rz dowa traktuje forum WKDS jako sposób 

konsultowania swoich dzia a  ze spo ecze stwem oraz 

form  legitymizacji swoich poczyna  lub cz ciowego

przeniesienia odpowiedzialno ci za podejmowane de-

cyzje. Z kolei dla pozosta ych aktorów forum woje-

wódzkich komisji daje mo liwo  dost pu do central-

nych o rodków decyzyjnych i artyku owania w asnych

interesów. W ten skrótowo zasygnalizowany sposób 

w niektórych regionach prowadzony jest rodzaj nazna-

czonego klientelizmem, zdeformowanego lobbingu, 

który jest obudowywany, nierzadko zreszt  do  nie-

zr cznie, ideologi  dialogu spo ecznego1.

Z kraju Z kraju 

Jacek Sroka

W Polsce co pewien czas czynione są 
przymiarki do paktu społecznego, bo mają 
miejsce różne „nowe okoliczności”. 
I tak oto wskazuje się narastające ubóstwo, 
bezrobocie, czy z drugiej strony rozwój 
społeczeństwa informacyjnego, rozwój 
przedsiębiorczości czy wymagania związa-
ne z integracją europejską. 
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Potrzeba reformy dialogu? Robert Merton tak oto wyja-

nia  przed pó wieczem przyczyny deformacji w funkcjo-

nowaniu lokalnego przywództwa partyjnego (instytucji, 

tzw. bossa partyjnego) w Stanach Zjednoczonych: funk-

cjonalne wady oficjalnej struktury (...) rodz  struktur

alternatywn  (nieoficjaln ), maj c  za zadanie spe nia

rzeczywiste potrzeby w sposób nieco bardziej skuteczny2.

Przytoczone zdanie zawiera w sobie jedno z tych 

lakonicznych twierdze  wypracowanych w naukach 

spo ecznych, które nie tylko wytrzymuj  prób  czasu, 

ale i znajduj  zastosowanie w interpretacjach rozma-

itych sytuacji. Nam twierdzenie R. Mertona przydaje 

si  do wskazania na te deformacje rodzimego dialogu 

spo ecznego, które gro  brni ciem w lep  uliczk

zinstytucjonalizowanego klientelizmu, który z cza-

sem oka e si  kontrproduktywny zarówno dla pa -

stwowych patronów, jak i ich grupowych klientów, 

a tym bardziej dla zwyk ych obywateli.

Czy zatem – je li oczywi cie powy sze twierdzenie

nie jest obarczone b dem – Polsce potrzebny jest „nowy 

ad”? Odpowied  na to pytanie jest przewrotna: tak i nie. 

Zdecydowanie nie, je eli rodzimy nowy pakt mia by

oznacza  rozwój interwencjonizmu i to interwencjonizmu 

gro niejszego, bo prowadzonego w imi  „odchudzenia 

pa stwa”. By by to rodzaj niebezpiecznej hipokryzji, która 

w krótkim okresie mog aby przynie  w adzy wykonaw-

czej znaczn  popularno  w ród obywateli zm czonych

wyczekiwaniem na „dobre pa stwo”. Jednak w d u szym

okresie omnipotentne (pod wzgl dem zakresu dzia ania),

a jednocze nie bezsilne pa stwo (tj. niezdolne do skutecz-

nego dzia ania w obr bie swojego zakresu odpowiedzial-

no ci) straci oby resztki zaufania obywateli, bo kojarzono 

by je z dalszym spowolnieniem rozwoju gospodarczego, 

wzrostem kosztów prowadzenia przedsi biorstw oraz – si

rzeczy – wzmocnieniem klientelizmu grupowego.

W tym kontek cie warto pami ta , e problem si y

pa stwa daje si  sprowadzi  do pytania o mo liwo ci

nadzorowania ko cowych efektów uruchomionych 

przez nie procesów. Pa stwo, które bierze na siebie 

odpowiedzialno  wdro enia rozleg ych reform, mo e

wpa  w pu apk  niemo no ci doprowadzenia ich do 

ko ca przez swój „odchudzony”, a co za tym idzie 

mniej skuteczny aparat. Z sytuacji tej mo na próbowa

wyj  w dwojaki sposób. Mo na porzuci  program 

„taniego pa stwa”, by utrzyma , a nawet wzmocni

pa stwow  machin  nadzoru nad reformami lub te

stara  si  realizowa  program odchudzania administra-

cji przy jednoczesnym wdra aniu szeroko zakrojonych 

reform, co mog oby si  odby  kosztem skuteczno ci

dzia a  rz du.

Doświadczenia i perspektywy dialogu w Polsce

Komisja Trójstronna

Z kraju



Maj  2006  Dialog  35

Doświadczenia i perspektywy dialogu w Polsce

Wybranie pierwszej drogi zbli y oby Polsk  do 

przebrzmia ych rozwi za , które pojawi y si  w USA 

w latach 30., a w Europie w latach 50. i 60. Z kolei 

wybór drugiej drogi najprawdopodobniej oznacza by

mo liwo  osi gni cia mizernych rezultatów, podob-

nych do znanych z peronowskiej – populistycznej 

Argentyny, raz po raz pogr aj cej si  w kryzysie 

powojennej Brazylii, czy te  markuj cej reformy 

Rumunii lat 90. Zatem tak le i tak niedobrze.

Umowa społeczna w wersji długofalowej. Jest jed-

nak, jak si  wydaje, wyj cie z tej sytuacji i nie jest 

nim aden rodzaj „trzeciej drogi”. Nale y odrzuci

pokus  interwencjonizmu id cego w kierunku „od-

chudzania” i wkroczy  na cie k  budowy nowego 

fundamentu dla dialogu spo ecznego, który – wzo-

rem Paktu o przedsi biorstwie pa stwowym z 1993 

roku – wystarczy by na kolejnych kilkana cie lat. 

Zasadnicze zr by nowej umowy spo ecznej, mog y-

by by  wypracowane ponad istniej c  formu  trój-

stronn  (TK) oraz czterostronn  (WKDS), gdy  – jak 

twierdzimy – uleg a ona znacznej deformacji. 

Spraw  otwart  jest zakres umowy, tym bardziej, 

e ju  samo zró nicowanie terminologii stosowanej 

w praktyce zachodnioeuropejskiej (social pact, social 

charter, social code, social rule, general agreement, 

basic agreement) sygnalizuje niejednorodno  tego 

typu kontraktów zbiorowych. Wynika ona z faktu, e

porozumienia te s  znacznie bardziej elastyczne od 

uk adów zbiorowych pracy. Mo e w nich uczestni-

czy  wiele stron, a oprócz wa nego wymiaru spo ecz-

nego posiadaj  istotny kontekst polityczny i gospo-

darczy, który niejednokrotnie nie znajduje odbicia w 

obowi zuj cych normach prawnych. Porozumienia te 

s  wi c porozumieniami nienormatywnymi o charak-

terze dobrowolnym, a ich strony nierzadko upatruj

gwarancji realizacji zobowi za  w politycznym auto-

rytecie uczestników kontraktu.

Oprócz rz du stronami nowej umowy spo ecznej

nie powinny by  wy cznie reprezentatywne – w ro-

zumieniu ustawy z lipca 2001 – zwi zki zawodowe 

oraz organizacje pracodawców. Zwa ywszy na niski 

poziom uzwi zkowienia nale a oby znale  for-

mu  szerszej reprezentacji. Poszukiwania te mog

okaza  si atwiejsze po ostatecznym uchwaleniu 

i wej ciu w ycie przepisów dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2002/14 

o informacji i konsultacji z pracownikami. Warto 

równie  podj  prób  wykorzystania istniej cych ju

regulacji. Chodzi tu o te zapisy ustawy o TK i WKDS 

z 2001 roku, w których mowa jest o mo liwo ciach

zawierania ponadzak adowych uk adów zbiorowych 

na forum TK oraz zawierania porozumie  na pozio-

mie WKDS-ów. Mo na sobie wyobrazi , e skoordy-

nowane wykorzystanie tych mo liwo ci mog oby, w 

skali ca ego kraju, doprowadzi  do synergii poszcze-

gólnych regionalnych porozumie  i bran owych 

uk adów. W procesie scalania porozumie  sektoro-

wych po yteczna rola przypad aby zapewne równie

trójstronnym zespo om bran owym.

Realizacj  tego niew tpliwie nie atwego projektu 

mog oby u atwi  wykorzystanie niektórych do wiad-

cze  zachodnioeuropejskich, np. niemieckiej praktyki 

Konzertierte Aktion, której wykorzystanie doprowadzi o

m.in. do ustanowienia paktu solidarno ciowego w 1993 

roku. To wymagaj ce od stron du ej dyscypliny przed-

si wzi cie jest tym ciekawsze, e odbywa si  w a nie

ponad sformalizowanymi instytucjami i stanowi przy-

k ad nieformalnego wzorca paktowania, który u wi ca

powojenna tradycja zachodnioniemieckich stosunków 

przemys owych, a spaja odpowiedni poziom wzajem-

nego zaufania stron. Oczywi cie mo na mie  powa ne

obawy co do tego, czy zastosowanie tej ambitnej for-

mu y jest w ogóle mo liwe w Polsce. Z drugiej jednak 

strony równie, je li nie bardziej, ambitne by y przecie

d enia do zawarcia paktu o przedsi biorstwie pa stwo-

wym, które zako czy y si  wyra nym sukcesem.

Udział organizacji pozarządowych. Do negocjacji nad 

kszta tem nowego, d ugofalowego paktu spo ecznego

z pewno ci  powinna do czy  tak e reprezentacja 

rodowisk organizacji pozarz dowych. Nie atwo jed-

nak stwierdzi , w jaki sposób powinna by  ona wy o-

niona, a jednocze nie nietrudno przewidzie , e próba 

uzupe nienia dialogu spo ecznego o dialog obywatelski 

mog aby wywo a  sprzeciw cz ci rodowisk partne-

rów spo ecznych. Na pewno mo na natomiast powie-

dzie , e kszta t odpowiedniej procedury wy aniania

reprezentacji organizacji trzeciego sektora winien by

konsultowany z licz cymi si  podmiotami tego typu. 

Warto by oby przy tym pos ucha  wypowiedzi eksper-

tów najbardziej aktywnych think-tanków.

Nale a oby tak e przemy le , czy umowa stanowi-

aby akt jednorazowego porozumienia – na wzór Paktu 

Z kraju Z kraju 
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o przedsi biorstwie pa stwowym – czy te  by aby co 

jaki  czas rozwijana i uzupe niana – na wzór paktów 

irlandzkich. Wybieraj c ten drugi wariant, mo na za o-

y , e organizacje pozarz dowe pocz tkowo odgry-

wa yby rol  obserwatorów, tak by w kolejnych uzupe -

nieniach paktu stawa  si  pe noprawn  stron  bardziej 

szczegó owych porozumie . W takim wariancie pakto-

wania powinna jednocze nie mie  miejsce redukcja roli 

pa stwa przy wzro cie znaczenia samorz du terytorial-

nego. Ogólne regu y tej swoistej zamiany ról, bez zmiany 

formy pa stwa – z unitarnej na federaln  – mog yby zosta

przedyskutowane na forum Komisji Wspólnej Rz du

i Samorz du Terytorialnego. Wybrawszy podobn  dro-

g , mo na skorzysta  z do wiadcze , jakie wypracowa-

no w tym zakresie w krajach nordyckich, zw aszcza w 

Danii, gdzie faktyczn  autonomi  w dialogu regionalnym 

zyska y samorz dy powiatowe oraz w Finlandii, gdzie 

bodaj najsilniej w obszarze UE rozwin a si  praktyka 

dwustronnego dialogu autonomicznego (tzw. biparty-

zmu), którego rezultaty akceptuje rz d. Oczywi cie nie 

sposób za o y , e ustanowienie paktu otwieraj cego

d ugofalow  praktyk  odnawianej umowy spo ecznej

mog oby si  oby  bez aktywnej roli rz du.

Inicjuje rząd. D ugofalowe pakty spo eczne s  aktami 

o znaczeniu wyj tkowym, dlatego ich inicjatorem s

rz dy. One zabiegaj  o przychylno  partnerów spo-

ecznych do okre lonego programu reform w sprawach 

takich, jak: redukcja bezrobocia, zamro enie p ac,

obni enie inflacji, redukcja deficytu handlowego, czy 

integracja z Uni  Europejsk . Przedmiot paktów spo-

ecznych, jak si  rzek o, daleko wykracza poza zbioro-

we uk ady pracy i obejmuje szerok  gam  zagadnie

ekonomicznych, spo ecznych i politycznych.

Pakty zawierane s  cz sto w momentach kryzy-

sowych dla ca ego pa stwa, a ich ustalenia dotycz

sposobów zrównowa enia sytuacji spo eczno-gospo-

darczej, a nierzadko równie  politycz-

nej. Spo ród wielu europejskich przy-

k adów mo na w tym kontek cie wska-

za  na wspominany ju  niemiecki

pakt solidarno ciowy dotycz cy pro-

blemów towarzysz cych zjednoczeniu

pa stw niemieckich, irlandzki Program

Naprawy Narodowej sformu owany w

formie paktu w 1987 roku, hiszpa ski

pakt z Toledo, zawarty w roku 1995 

w reakcji na ponad 20% stop  bezrobocia, czy polski 

Pakt o przedsi biorstwie pa stwowym. Nie zawsze 

jednak, pomimo ca ej powagi sytuacji, udaje si  osi -

gn  odpowiedni kompromis. 

Przestrog  mo e by  w tym przypadku Francja, 

w której coraz bardziej realna staje si  wizja g bokie-

go i nieodwracalnego kryzysu spo ecznego. Jak dot d

jedyn  reakcj  rz dów, których cz onkowie pami taj

reformatorskie pora ki swych poprzedników z po owy

lat 90., by o powielanie etatystystyczno-klientelistycz-

nej formu y. W formule tej rz d, w zamian za mo li-

wo  faktycznej kontroli znacznej cz ci gospodarki, 

rewan owa  si  pracodawcom, stosuj c w ich interesie 

brutalny protekcjonizm poza granicami Francji. Z ko-

lei zwi zkom zawodowym ust powa  w kwestiach 

socjalnych, cho  czyni  to na pozór bardziej niech tnie,

zwykle pod strajkowym pistoletem skrajnie lewicowej, 

bo ukszta towanej w tradycji anarchosyndykalizmu, 

centrali CGT3.

Kurs francuski stanowi wyraz politycznego oportu-

nizmu w adzy wykonawczej. Jego realizacja przez jaki

czas umo liwia rz dowi uspo ecznianie odpowiedzial-

no ci za niepowodzenia. Zawsze bowiem mo na wyt u-

maczy  przej ciowe trudno ci d eniami w adzy do 

realizacji interesów narodowych – interesów rodzimego 

biznesu oraz interesów narodowego sektora pracy.

Zakres paktu. Dzia ania na rzecz realizacji d ugofalo-

wej umowy spo ecznej wymagaj  natomiast od rz du

i partnerów spo ecznych prawdziwego i skoordynowa-

nego wysi ku w zaz biaj cych si  ze sob  obszarach 

uwzgl dnianych zwykle w tego rodzaju dokumentach. 

W przypadku Polski by yby to z pewno ci  zagadnie-

nia takie, jak:

• zwi kszenie innowacyjno ci polskiej gospodarki, 

która wytwarza niepokoj co ma o produktów z zaan-

ga owaniem najnowocze niejszych technologii;

Nale a oby tak e przemy le , czy umowa stanowi-

aby akt jednorazowego porozumienia – na wzór 

Paktu o przedsi biorstwie pa stwowym – czy te

by aby co jaki  czas rozwijana i uzupe niana – na 

wzór paktów irlandzkich. 
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• ochrona i promocja interesów ma ych i rednich

przedsi biorstw, które pomimo e stanowi  rdze

polskiej gospodarki, nie maj  mo liwo ci korzysta-

nia z systemów wsparcia przedsi biorczo ci, gdy

takie, je li nawet w Polsce istniej , zorientowane s

na obs ug  wielkich firm;

• zako czenie restrukturyzacji bran  strategicznych 

i docelowo ewolucja trójstronnych zespo ów bran o-

wych w kierunku dialogu autonomicznego4;

• dzia ania na rzecz uzdrowienia finansów publicz-

nych oraz reformy systemu podatkowego;

• reorientacja programów polityki zatrudnienia;

• dzia ania na rzecz rozpowszechnienia zbiorowych 

uk adów pracy;

• przysz o  regulacji wynagrodzenia minimalnego5;

• mo liwo ci rozwoju nowych form dialogu spo ecz-

nego w miejscu pracy – m.in. w nawi zaniu do tre ci

przywo ywanej ju  dyrektywy unijnej o informacji 

i konsultacji w miejscu pracy z 2002 roku, a tak e

dalszych perspektyw uczestnictwa reprezentacji 

polskich pracowników w pracach poszczególnych 

Europejskich Rad Zak adowych;

• ewolucja systemu politycznego ku demokracji deli-

beracyjnej poprzez tworzenie warunków dla rozwoju 

przejrzystej administracji publicznej oraz poszerza-

nie zakresu partycypacji w publicznych procesach 

decyzyjnych poszczególnych podmiotów spo ecze -

stwa obywatelskiego – i w tym kontek cie:

• okre lenie kierunków rozwoju istniej cych instytucji 

dialogu spo ecznego oraz docelowy kszta t relacji, 

jakie powinny pomi dzy nimi zachodzi 6;

• kluczowe zagadnienia, które w interesie Polski 

powinny by  w najbli szym czasie podj te w ramach 

unijnych instytucji s u cych dialogowi spo eczne-

mu7.

Komitet monitorujący. Spogl daj c raz jeszcze na prak-

tyki zachodnioeuropejskie, wydaje si , e dla realizacji 

tak ambitnego kontraktu spo ecznego pakt powinien 

równie  zawiera  zapowied  powo ania komitetu moni-

toruj cego jego wdra anie. Ten pochodz cy z W och

przyk ad jest pouczaj cy i z tego powodu, e pokazuje, 

i  nawet najbardziej cis e monitorowanie implementa-

cji paktu nie daje gwarancji realizacji jego za o e .

W obliczu ogromu pracy, jaka powinna by  wy-

konana na rzecz realizacji nowej, d ugofalowej umo-

wy spo ecznej, nasuwa si  pytanie o to, czy we wspó -

czesnej Polsce mo liwe jest przezwyci enie, nie 

tyle kryzysu, ile narastaj cych barier dla przysz ego

rozwoju spo ecznego i gospodarczego przy wyko-

rzystaniu narz dzia w postaci szerokiego paktu spo-

ecznego? Obserwuj c ycie publiczne, mo na mie

powa ne w tpliwo ci. Realna wydaje si  nawet 

realizacja scenariusza francuskiego, z t  ró nic , e

z braku mo liwo ci stosowania protekcjonizmu 

poza granicami kraju, lojalnym wobec rz dów pra-

codawcom oferowa  si  b dzie nadal rozmaite u a-

twienia wewn trzne, cznie z atwym dost pem do 

rz dz cych. Je eli os d ten nie jest obarczony b -

dem, wówczas nale a oby si  mo e zastanowi  nad 

mo liwo ci  zawarcia paktu spo ecznego redniego

dystansu.

Umowa społeczna średniego dystansu. Umowa tego

rodzaju mog aby przybra  posta  porozumienia gene-

ralnego pomi dzy reprezentatywnymi zwi zkami 

zawodowymi a organizacjami pra-

codawców, które dotyczy oby g ów-

nie problemów rynku pracy i zatrud-

nienia. Na poziomie centralnym grono 

to mo na ewentualnie poszerzy  o 

reprezentacje samorz du gospodar-

czego dzia aj cego poza Zwi zkiem

Rzemios a Polskiego. Nale a oby rów-

nie  rozwa y  mo liwo  wykorzy-

stania formu y negocjacji dwupoziomo-

wych. Na poziom wy szy – centralny 

mog yby dociera  ustalenia powzi te na 

poziomie ni szym – w ramach ponadza-

k adowych uk adów zbiorowych pracy. 

Doświadczenia i perspektywy dialogu w Polsce Z kraju Z kraju 

W obliczu ogromu pracy, jaka powinna by  wyko-

nana na rzecz realizacji nowej, d ugofalowej

umowy spo ecznej, nasuwa si  pytanie o to, czy we 

wspó czesnej Polsce mo liwe jest przezwyci enie,

nie tyle kryzysu, ile narastaj cych barier dla 

przysz ego rozwoju spo ecznego i gospodarczego 

przy wykorzystaniu narz dzia w postaci szerokiego 

paktu spo ecznego?
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1 Zob. B aszczyk M., Sroka J. (red.), 2006, Sieci czy struktury? Dialog
spo eczny na poziomie regionalnym, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa.

2 Merton R., 2002, Teoria socjologiczna i struktura spo eczna, PWN, 
Warszawa.

3 Confédération Générale du Travail.
4 Por. Targo ski P., Wy sza kultura, „Biuletyn Dialogu Spo ecznego”, 2005, 

nr 7.
5 W dyskusji nad zagadnieniem p acy minimalnej nale a oby przede 

wszystkim uwzgl dni  ocen  funkcjonowania ustawy o wynagrodzeniu 
minimalnym z 2002 roku. Zgodnie z regulacj  premier ma odpowiedni
ocen  przedstawi  Sejmowi do 30 wrze nia 2006 roku.

6 Chodzi tu nie tylko o Trójstronn  Komisj , WKDS-y, trójstronne 
zespo y bran owe, ale równie  o szereg innych instytucji, m.in.: rady 
zatrudnienia, komitety steruj ce dzia aj ce na postawie ustawy o Na-
rodowym Planie Rozwoju, rady oddzia ów Narodowego Funduszu 
Zdrowia, rozmaite gremia konsultacyjne dzia aj ce przy minister-
stwach etc.

7 Przede wszystkim na forum Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Spo ecznego (European Economic and Social Committee), ale rów-
nie  istotnego w kontek cie realizacji zamierze  odnowionej Strategii 
Lizbo skiej – Trójstronnego Szczytu ds. Wzrostu i Zatrudnienia 
(Tripartite Social Summit for Growth and Employment), Sta ego 
Komitetu ds. Zatrudnienia (Standing Committee on Employment),
a tak e dok adniejsze przyjrzenie si  procesom zachodz cym w obr bie
tzw. komitologii, z których odpowiednia cz  powinna by  bardziej 
reguralnie monitorowana przez polskich partnerów spo ecznych.

Nie s  one niestety dostatecznie upowszechnione. 

W ich miejsce mog yby si  ewentualnie pojawi ,

specjalnie na t  okoliczno  przygotowane, rezultaty 

obradowania trójstronnych zespo ów bran owych, 

w których uwzgl dniona by aby specyfika funkcjo-

nowania poszczególnych bran  w konkretnych regio-

nach. Przedmiotem paktu spo ecznego w tym warian-

cie powinno by  zwi kszenie zatrudnienia w gos-

podarce narodowej. W ród ustale  kontraktu spo-

ecznego redniego dystansu nie powinno zabrakn

odniesie  do:

• zatrudniania m odych i m odocianych,

• zatrudniania osób, które uko czy y 45 rok ycia,

• redukcji kosztów tworzenia miejsc pracy,

• koordynacji kszta cenia zawodowego (równie  na 

poziomie licencjackich wy szych szkó  zawodo-

wych) zgodnie z aktualnymi potrzebami regional-

nych rynków pracy,

• równego traktowania kobiet i m czyzn w miejscu 

pracy,

• nowych form organizacji pracy,

• samozatrudnienia,

• zatrudnienia czasowego,

• ograniczenia rozmiarów szarej strefy w zatrudnieniu,

• dzia a  na rzecz rozpowszechnienia zbiorowych 

uk adów pracy,

• przysz o ci regulacji wynagrodzenia minimalnego,

• przysz o ci s u b inspekcji pracy,

• rozwoju nowych form dialogu spo ecznego w miej-

scu pracy,

• redefinicji polityki zatrudnienia w odniesieniu do 

za óg przedsi biorstw restrukturyzowanych,

• uporz dkowania wcze niejszych wiadcze  emery-

talnych.

Praktyka zachodnioeuropejska pokazuje, e red-

niookresowe pakty dla rynku pracy mog  by  bar-

dzo skuteczne. Za przyk ad mog  pos u y  cho by

belgijskie ustalenia dotycz ce polityki zatrudnienia 

z pierwszej po owy lat 90. Zawarta wówczas umowa 

zawiera a rezultaty kompromisów w sprawach doty-

cz cych zatrudnienia pracowników, którzy nie uko -

czyli 26 lat, parametrów zak adowej polityki zatrud-

nienia w okresie restrukturyzacji przedsi biorstw, 

rozwoju i kszta cenia zawodowego, uelastycznienia 

czasu pracy oraz wcze niejszych emerytur. Rozs dne

ramy umowy sprawi y, e ustalenia tego paktu prze-

trwa y zmian  ustroju pa stwa – z unitarnego na 

federalny i by y realizowane jeszcze na pocz tku

nowej dekady.

Podsumowanie – bierzmy przykład z Irlandii. Najbar-

dziej efektywne by oby przyj cie szerokiego paktu d u-

gofalowego, który nast pnie uzupe nia yby kontrakty 

rednioterminowe. Za nimi za  winny pod a  kontrak-

ty na poziomie bran  – najpewniej w postaci ponadza-

k adowych uk adów zbiorowych pracy oraz strategiczne 

porozumienia wojewódzkie, których zawieranie przewi-

duje cytowana ustawa o TK i WKDS z 2001 roku.

Jednocze nie warto pami ta , e nie tylko uchwa-

lanie, ale i wdra anie paktów spo ecznych wymaga 

cierpliwo ci i zaufania. O tym tak e przekonuje przy-

k ad Irlandii, gdzie od 1987 roku kolejne pakty przy-

czynia y si  wprawdzie do wyra nej poprawy sytuacji 

ekonomicznej i spo ecznej, lecz nie czyni y cudu. 

W pierwszej po owie lat 90., a wi c w okresie mozolne-

go wdra ania kontraktu spo ecznego, stopa bezrobocia 

mala a w tym kraju w tempie niemal podobnym do tego, 

które notujemy dzi  w Polsce – oko o 2% na przestrzeni 

3 lat. Cierpliwo  zatem by a op acalna. Zaufanie za

okaza o si  bardzo potrzebne nie tylko we wspó pracy

pracodawców, pracowników, rz du i samorz dów, ale 

równie  w relacjach pomi dzy za ogami a organiza-

cyjnymi liderami zwi zków zawodowych. Irlandczycy 

zaufali sobie i swoim liderom i wygrali! Mo e

i nam przydarzy si  takie szcz cie?

Doświadczenia i perspektywy dialogu w PolsceZ kraju



Maj  2006  Dialog  39

Prezydent RP Lech Kaczyński w wystąpieniu na Zgromadzeniu Narodowym 
zapowiedział działania na rzecz zawarcia nowej umowy społecznej. Prezydent stwierdził 

m.in.: „Podejmę też wysiłki zmierzające do umocnienia społecznych podstaw całego 
procesu przemian, a w szczególności nowej polityki gospodarczej. Polsce potrzebna 
jest swego rodzaju umowa społeczna, która określi na następne lata sposób dzielenia 
wspólnego dorobku. Polacy muszą wiedzieć, czego mogą się spodziewać od państwa 

– jako konsumenci, jako pracownicy, jako pracodawcy. Trzeba zacząć 
o tym rozmawiać, trzeba podjąć trud, wielki trud porozumienia”. 

L
ech Kaczy ski, wskazuj c potencjalne 

podmioty nowej umowy spo ecznej, wymie-

ni  zatem, obok oczywistych sygnatariuszy 

takiej umowy – pracodawców, pracowni-

ków i pa stwa, tak e konsumentów. O ile 

znana jest rola pracowników i pracodawców w dialogu 

spo ecznym, to w przypadku konsumentów jeste my

w Polsce na „dziewiczym terenie”. Wprawdzie organi-

zacje konsumenckie s  aktywne i prowadz  dialog 

z w adzami publicznymi oraz przedsi biorcami, ale 

nie uczestniczy y w porozumieniach generalnych doty-

cz cych polityki spo eczno-gospodarczej i modelu ycia

spo ecznego.

Nale y przyj , e prezydent, mówi c o nowej umo-

wie spo ecznej, której chce by  patronem, ma na celu 

urzeczywistnienie zasad solidarno ci w yciu spo ecz-

nym. Wiele mówi  o tym jeszcze jako kandydat na fotel 

prezydenta. Bior c pod uwag , e prezydent uwa a, e

umowa spo eczna ma m.in. s u y  okre leniu tego, czego 

mog  si  spodziewa  konsumenci od pa stwa, wskaza

nale y, e spo eczna solidarno  na pewno dotyczy tak e

dost pu do podstawowych us ug publicznych gwaran-

towanych przez pa stwo i wyra a si  w równym dost -

Dagmir Długosz 

Umowa spo eczna
… z konsumentami?

Doświadczenia i perspektywy dialogu w Polsce Z kraju Z kraju 

pie do tych us ug oraz ich satysfakcjonuj cej jako ci,

w ramach obecnych mo liwo ci finansowych pa stwa.

Na znaczenie konsumentów zwraca  uwag  rów-

nie  John F. Kennedy, ameryka ski prezydent. Ponad 

40 lat temu mówi : „Wszyscy jeste my konsumentami. 

Konsumenci stanowi  najwi ksz  grup  ekonomiczn

w gospodarce, wp ywaj c  oraz pozostaj c  pod wp y-

wem prawie ka dej publicznej i prywatnej decyzji 

ekonomicznej. Ale s  oni jedyn  wa n  grup , której 

zdanie nie jest cz sto wys uchane”.

Paliwo i serce gospodarki. Konsumpcja jest natu-

ralnym elementem gospodarki rynkowej, jej „sercem 

i paliwem”. Polacy chc  by  konsumentami, zw asz-

cza po okresie socjalistycznej mizerii konsumpcyjnej 

i ten wymiar ich aktywno ci cz sto przewa a, ku 

zgrozie niektórych, nad wymiarem obywatelskim czy 

rodzicielskim. Mówi si  wr cz czasami o obywatel-

skim obowi zku konsumpcji w interesie utrzymania 

miejsc pracy czy wzrostu gospodarczego („ko o

zamachowe”), cho  w gospodarce rynkowej wielu 

obywateli nie jest w stanie w pe ni korzysta  z uro-

ków konsumpcji. 
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Rola konsumenta jest jedn  z podstawowych ról 

spo ecznych cz owieka. Konsumentami s  zarówno 

pracownicy jak i pracodawcy, konsumuj cy zarówno 

dobra proste i podstawowe ( ywno ), jak i z o one

(kultura wysoka), publiczne ( wiadczenia zdrowotne, 

edukacja), jak i prywatne (moda). Konsumenci s

podmiotem ekonomicznym, korzystaj cym z owoców 

pracy przedsi biorstw, a wi c wspólnego wysi ku pra-

cowników i pracodawców. Konsumentami s  tak e

gospodarstwa domowe, np. w formie rodzin, b d ce

podstawowym przedmiotem wspó czesnej polityki 

spo ecznej. Prawa konsumenta przestrzegane s  najle-

piej tam, gdzie wyst puje konkurencja doskona a, czyli 

du a liczba producentów, a cena kszta tuje si  swo-

bodnie na zasadzie gry poda y i popytu. Szczególnie 

za  niekorzystne s  monopol lub oligopol. Podwy ki

cen surowców oraz koszty socjalne w tych sekto-

Prezydent Lech Kaczyński

rach przerzucane s  na konsumentów. Liberalizacja, 

czyli zwi kszenie konkurencji, korzystna dla konsu-

mentów, stanowi zagro enie dla pracowników sek-

torów zmonopolizowanych. Utrzymanie si  na rynku 

wymaga wtedy reorganizacji, zmniejszenia kosztów, 

w tym p acowych. Jednocze nie z regu y przynosi 

obni k  cen. 

Konsumenckie interesy. W ekonomii uwa a si , e

przedsi biorstwa, podobnie jak w przypadku niezorga-

nizowanych pracowników, maj  przewag  nad niedo-

informowanym, niezorganizowanym stoj cym cz sto

w sytuacji dla siebie przymusowej konsumentem. 

Istnieje zatem analogia pomi dzy pracownikami i kon-

sumentami w relacji obu grup do przedsi biorcy (pra-

codawcy). St d wprowadzono zbli one instrumenty 

ochrony tych interesów. Pracownika broni Pa stwowa
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Inspekcja Pracy, a konsumenta – Urz d Ochrony 

Konkurencji i Konsumenta. 

Mo na przyj , e wolno  pracownicza podobnie 

jak wolno  wyboru konsumenta nie jest mo liwa bez 

zbudowana odpowiedniej infrastruktury ochrony tych 

wolno ci. Istnieje tak e pewna analogia, je eli chodzi 

o histori  organizowania si  konsumentów w celu 

ochrony swoich interesów. Konsumeryzm jako ruch 

i ideologia d ce do ochrony konsumenta powsta y

podobnie jak ruch zwi zkowy i stowarzyszenia biznesu 

w XIX wieku. Ruch konsumentów by  wtedy definiowa-

ny jako „ruch spo eczny, którego celem jest rozszerzanie 

praw i w adzy nabywców wzgl dem sprzedawców”. 

Wspó cze nie organizacje konsumenckie skupiaj

si  na ochronie zdrowia i ycia konsumentów, ochronie 

ich interesów ekonomicznych oraz pozycji na rynku, 

zapewnieniu prawa do wyboru (np. w odniesieniu do 

us ug publicznych i monopoli). W ród tych organizacji 

wyst puj  tak e podzia y ideowe np. cz  organizacji 

(tzw. konsumeryzm odpowiedzialny) bierze pod uwag

w ocenie procesów konsumpcji tak e inne interesy np. 

ochrony rodowiska czy praw pracowników. W XX 

wieku organizacje konsumenckie wywalczy y sobie 

prawo do reprezentacji i wys uchania w celu mo liwo-

ci wyra ania postulatów i zbiorowej ochrony interesów 

konsumenta. Dotyczy to w szczególno ci prawa do dia-

logu z w adzami publicznymi, mo liwo ci prowadzenia 

dzia a  lobbingowych, systemu skarg konsumenckich 

i rzecznictwa konsumenckiego (rzecznicy praw konsu-

menta).

„Sojusze”. Wspólne interesy organizacji konsumenc-

kich i zwi zków zawodowych wydaj  si  stosunkowo 

liczne. Zaliczy bym do nich dba o  o dobr  jako

wszelkich produktów kupowanych m.in. za wynagro-

dzenia pracowników. Pracownicy jako mniej zasobna 

grupa spo eczna w oczywisty sposób zainteresowani 

s , aby kupowane przez nich dobra  i us ugi cieszy y

si  dobr  jako ci  i trwa o ci , oznacza to bowiem 

optymalne wykorzystanie dochodów uzyskanych dzi ki

pracy. W tym przypadku wydaje si  wr cz, e przy-

czynia si  to do osi gania celów polityki spo ecznej,

zw aszcza dochodowej. Podobnie walka z monopola-

mi prowadzona w interesie wi kszo ci pracowników 

i konsumentów, cho  mog  z tego niekoniecznie by

zadowoleni pracownicy zmonopolizowanych dzie-

dzin gospodarki, przyczynia si  z regu y do obni-

enia cen dóbr i us ug. Gwarancj  dla wiadomego

konsumenta, e obs uga jest kompetentna, a dobra 

i us ugi s  wysokiej jako ci i nie zagra aj  jego zdro-

wiu, jest zadowolony pracownik, co zapewnia zadba-

nie o to, aby nie oszcz dzano nadmiernie na wszelkich 

kosztach, w tym pracowniczych. 

Innym przyk adem niech b d  us ugi bankowe dla 

osób, które zatrudnione s  na tzw. elastycznych umo-

wach o prac  – chodzi tu przede wszystkim o walk

z kredytow  dyskryminacj  tych osób. Jest to nie-

w tpliwie wspólny interes zwi zków zawodowych 

i organizacji konsumenckich. Kredyty bankowe 

mog  dotyczy  tak istotnych yciowo i spo ecznie

dóbr jak mieszkanie. Przyk adem konfliktu intere-

sów, który jednak mo e by  rozwi zany w drodze 

spokojnego dialogu b d  interesy konsumentów 

wielkich sieci handlowych i pracowników tych 

sieci. Z jednej strony wspó czesny rynek pracy ma 

charakter bardziej elastyczny. Dotyczy to zw aszcza

osób zatrudnionych na stanowiskach mened erskich

i us ugowych, których w gospodarce przybywa. Osoby 

te zainteresowane s  mo liwo ci  robienia zakupów 

w dogodnych godzinach, w dowolne dni tygodnia. 

Z drugiej strony niew tpliwe pracownicy supermarke-

tów maj  pe ne prawo do realizacji w praktyce konsty-

tucyjnego prawa do wypoczynku i poszanowania ycia

rodzinnego.

Oczywi cie twierdzi  mo na, e problem polega na 

tym, e pracownicy korporacji s  tak e wykorzystywani 

przez swoje firmy, co zmusza ich do robienia zakupów 

np. w sobot  i niedziel , ale, my l , e by oby to nad-

mierne uproszczenie problemu. Brak uwzgl dnienia

wymiaru prawnego i etycznego w dzia alno ci gospo-

darczej skutkuje z regu y oszustwami i nadu yciami, na 

których trac  zarówno pracownicy i konsumenci, cz sto

tak e finanse publiczne i rodowisko naturalne.

Jednocze nie mo na tak e zidentyfikowa  wspólne 

interesy rodowiska przedsi biorców i konsumentów. 

Nale y do nich przede wszystkim wysoka jako

pracy pracowników, która przek ada si  na zadowole-

nie odbiorców – konsumentów, a tym samym na zysk 

firmy i jej w a cicieli. Sprzyja  to jednak mo e rubo-

waniu norm i wydajno ci, a tak e zwi kszonemu nad-

zorowi pracowników, a konkurencja cenowa pomi dzy

przedsi biorcami, maj ca na celu przyci gni cie kon-

sumentów od konkurencji, sprzyja  mo e os abianiu

socjalnych gwarancji pracowników. 



42  Dialog  Maj  2006

Doświadczenia i perspektywy dialogu w PolsceZ kraju

Kwestia otwarto ci gospodarki na zagraniczn  kon-

kurencj  rodzi z kolei problem sprzeczno ci interesów 

bran  gospodarki krajowej i konsumentów. W interesie 

konsumenta b dzie produkt tani i dobry jako ciowo, co 

niejednokrotnie mog  lepiej zapewni  firmy zagranicz-

nie i import, który w naturalny sposób „wypycha” cz

miejsc pracy za granic . Przyk adem jest np. import obu-

wia z Azji po bardzo atrakcyjnych cenach. Jednocze nie

mo na sobie wyobrazi  sytuacj , w której zaistnieje 

swoisty sojusz antykonsumencki zawi zany przez pra-

codawców i zwi zkowców np. bran y monopolistycznej 

maj cy na celu zwi kszenie stopy zysku kosztem nabyw-

ców. Pomóc tu mo e nadzór pa stwowy, ale jedynie 

aktywno  ka dego konsumenta zach conego dzia alno-

ci  organizacji konsumenckich mo e w masowej skali 

eliminowa  tego rodzaju zjawiska. Mo na sobie tak e

wyobrazi , szczególnie w obszarze us ug publicznych, e

w adze publiczne w interesie pokoju spo ecznego godz

si  na po wi cenie interesów konsumentów. 

W Polsce i w Unii. Dotychczas w Polsce o roli konsu-

mentów w dialogu spo ecznym mówi o si  niewiele. 

Dzieje si  tak, pomimo e przepisy dotycz ce ochrony 

konsumenta zosta y istotnie rozbudowane w krajach 

o rozwini tej gospodarce rynkowej w ostatnich kilku-

nastu latach (powsta y tak e urz dy chroni cego jego 

interesy – w Polsce Urz d Ochrony Konsumenta i Kon-

kurencji, rzecznicy praw konsumenta). Ich udzia  w sfor-

malizowanym trójstronnym dialogu spo ecznym te

nie by  szczególnie widoczny. Federacja Konsumentów 

uczestniczy w pracach Komisji Trójstronnej od 2003 r., 

ale w charakterze obserwatora. Natomiast warto przypo-

mnie  w tym miejscu, e w polskiej Konstytucji podkre-

la si , e nasza spo eczna gospodarka rynkowa powinna 

sprzyja  ochronie konsumentów (art. 76 Konstytucji), 

nie za  chroni  wy cznie interesy pracowników i pra-

codawców. Cz  konstytucjonalistów poszerza zakres 

podmiotowy partnerów spo ecznych, wymieniaj c oprócz 

pracodawców i zwi zków zawodowych tak e np. konsu-

mentów. W Polsce system ochrony konsumenta obej-

muje m.in. Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumenta, 

Inspekcj  Handlow , powiatowych rzeczników praw 

konsumenta Krajow  Rad  Rzeczników Konsumenta, 

polubowne s downictwo konsumenckie oraz dzia alno

organizacji konsumenckich, w tym zw aszcza ogólno-

krajowych Federacji Konsumenta oraz Stowarzyszenia 

Konsumentów Polskich. 

Organizacje konsumenckie w Polsce maj  m.in. 

prawo do wyra ania opinii o projektach aktów norma-

tywnych i innych dokumentów dotycz cych praw i inte-

resów konsumentów. Nale y tu wspomnie  o Radzie 

ds. Dobrych Praktyk Gospodarczych, w której zasia-

daj  i prowadz  dialog organizacje przedsi biorców

oraz konsumentów. W Unii Europejskiej funkcjonuje 

Europejska Grupa Konsultacyjna ds. Konsumentów, 

a organizacje konsumenckie uczestnicz  te  w pracach 

g ównego organu spo eczno-doradczego UE, jakim jest 

Komitet Ekonomiczno-Spo eczny. 

Zaniedbany dialog. Wprawdzie na stra y intere-

sów konsumentów stoj  przepisy i liczne instytucje, 

jednak nie dotyczy to wielu dziedzin, wy czonych

spod ustawodawstwa unijnego, np. szkolnictwa czy 

s u by zdrowia. W Polsce problem ten dotyczy przede 

wszystkim dialogu trójstronnego, w którym brakuje 

przedstawicieli organizacji pozarz dowych repre-

zentuj cych interesy powszechne (np. podatkowe, 

konsumenckie czy ekologiczne). Organizacje konsu-

menckie nie odgrywaj  istotnej roli ani w Zespole ds. 

Us ug Publicznych Komisji (Trójstronnej zajmuj cym

si  m.in. kwestiami edukacji, s u by zdrowia i trans-

portu), ani w Zespole ds. wiadcze  Spo ecznych

(zajmuj cym si  m.in. kwestiami pomocy spo ecznej).

Z kolei Trójstronny Zespó  Bran owy ds. Kolejnictwa 

(w a ciwy w sprawach kolei publicznych) jest typo-

wym cia em reprezentuj cym przede wszystkim intere-

sy bran y kolejowej. Podobna sytuacja istnieje w Trój-

stronnym Zespole ds. Energetyki czy Górnictwa W gla

Kamiennego – interesy konsumentów energii niezbyt 

skutecznie staraj  si  reprezentowa  przedstawiciele 

rz du.

Ustawodawstwo reguluj ce te sfery ycia publicz-

nego powinno zosta  zmienione w kierunku uporz d-

kowania i wzmocnienia uprawnie  konsumenckich 

w takich instytucjach, jak: Rada Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz rady oddzia ów wojewódzkich NFZ 

(te ostatnie maj  dzi  obowi zek dokonywania okre-

sowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez 

ubezpieczonych), rady spo eczne zak adów opieki 

zdrowotnej (maj  za zadanie jedynie dokonywanie 

okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez 

osoby korzystaj ce ze wiadcze  zak adu, z wy cze-

niem spraw podlegaj cych nadzorowi medycznemu). 

W sk ad tych instytucji ju  dzi  wchodz  przedstawi-
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ciele organizacji spo ecznych, ale celem tych ostatnich 

nie jest przede wszystkim ochrona interesów konsu-

mentów, lecz raczej w asnych – korporacyjnych. 

Pewnym krokiem w kierunku pe niejszego uspo ecz-

nienia omawianych instytucji by o w czenie w 2004 r. 

w sk ad rad przy NFZ przedstawicieli organizacji poza-

rz dowych rekomendowanych przez Rad  Dzia alno ci

Po ytku Publicznego. W przypadku pomocy spo ecznej,

transportu zbiorowego, kultury i kultury fizycznej oraz 

us ug infrastrukturalnych takich reprezentacji nie ma dzi

w ogóle (w pomocy spo ecznej w pewnym sensie tak

rol , ale tylko na szczeblu centralnym, odgrywa Rada 

Pomocy Spo ecznej). Rady us ug publicznych powinny 

funkcjonowa  na ró nych poziomach sektora publicz-

nego – od gminnego po ogólnokrajowy. Pewnym wzor-

cem (cho  niedoskona ym) dla ukszta towania tych rad 

– od szczebla krajowego po jednostk wiadcz c  us ugi

– mo e by  system organów spo ecznych w o wiacie,

powo ywanych na mocy Ustawy z 7 wrze nia 1991 r. 

o systemie o wiaty. 

Co w umowie społecznej dla konsumentów? Wzrost

znaczenia dla opinii publicznej kwestii konsumenckiej 

zosta  ju  odnotowany w polskich badaniach socjologi-

cznych – st d by  mo e inicjatywa prezydenta. W szcze-

gólno ci, jak wskazuj  badania TNS OBOP z 2003 r. Co

nas m czy, co nas dr czy, wzrasta frustracja Polaków 

w zakresie dost pu do dóbr publicznych, takich jak: 

edukacja, zdrowie, bezpiecze stwo, funkcjonowanie 

urz dów. Us ugi publiczne realizuj  szeroko rozumian

polityk  spo eczn  pa stwa, a wi c „rdzenia” zagadnie

dialogu spo ecznego. Rozwa aj c t  kwesti , pami ta

nale y, e dost p do us ug publicznych w wielu przy-

padkach wynika z konstytucyjnych praw obywatelskich 

i powinien by  zapewniany w zwi zku z tym na najwy -

szym mo liwym poziomie i na równych zasadach. 

Moim zdaniem, us ugi publiczne s  kluczem do roz-

woju Polski i wysokiej jako ci ycia w naszym kraju. 

Cywilizacyjny skok mo e nast pi  w wyniku m.in. wy-

ra nej poprawy w zakresie poziomu wiadcze  us ug zdro-

wotnych, szkolnictwa, transportu publicznego czy funk-

cjonowania urz dów. Us ugi publiczne to w znacznej mie-

rze tak e klucz do rozwi zania problemów demograficz-

nych, tj. zwi kszenia dzietno ci spo ecze stwa (system 

us ug publicznych dla m odych rodziców), czy zabezpie-

czenia interesów starzej cego si  spo ecze stwa (us ugi

medyczne, kulturalne, socjalne dla osób starszych). 

Doświadczenia i perspektywy dialogu w Polsce

Poprawa jako ci tych us ug wydaje si  sposobem 

na podniesienie dramatycznie niskiego zaufania do 

w adzy publicznej. Brak zaufania to wynik kontaktów 

obywateli z przedstawicielami Pa stwa i jego instytu-

cji, np. z pracownikiem socjalnym, policjantem, leka-

rzem, kolejarzem itp. 

Rozmawiać trzeba. Udzia  konsumentów w dialogu 

spo ecznym niesie, zatem za sob  liczne dylematy. Jest 

wi c, o czym rozmawia  i przede wszystkim trzeba to 

zacz  robi , czy to w ramach planowanej umowy spo-

ecznej, czy w ramach istniej cych instytucji dialogu 

spo ecznego. Brak dialogu z konsumentami na d u sz

met  na pewno nie pos u y zwi zkom zawodowym 

sektora publicznego – konsumenci zwróc  si  wtedy 

z pewno ci  w kierunku sektora prywatnego i „zag o-

suj  tam portfelem”, o ile pa stwo im to umo liwi lub 

da  b d  od Pa stwa zwi kszenia dyscypliny pra-

cowników sektora us ug publicznych. 

Warto wspomnie , e zachodnie zwi zki zawodo-

we, szukaj c recepty na odrodzenie ruchu zwi zkowe-

go, si gaj  m.in. po rodek w postaci sojuszy z ró ny-

mi ruchami spo ecznymi, w tym i z tymi, które maj

cele prokonsumenckie. Z drugiej strony w dialogu 

nale y tak e unika  „w skokonsumenckiego” i krót-

koterminowego podej cia, które nie uwzgl dnia ogra-

nicze  finansów publicznych, nie liczy si  z interesami 

innych podmiotów ycia publicznego, abstrahuje od 

np. konieczno ci ponoszeni kosztów bada , innowacji 

czy inwestycji w infrastruktur  us ug publicznych (bu-

dynki, urz dzenia), czy rozwój kapita u ludzkiego. 

Najistotniejszy w dialogu tradycyjnych partnerów 

spo ecznych, pa stwa i przedstawicieli konsumentów 

wydaje si  jego obywatelski wymiar, tj. rzeczywiste 

zaanga owanie w sprawy wspólnoty obywatelskiej 

wszystkich, rozumienie konieczno ci uzgadniania ró -

nych kwestii wskutek dialogu w interesie wszystkich 

podmiotów, wspólne dzia ania na rzecz rozwoju gospo-

darki, jako ci ycia nas wszystkich. Standardy, sposób 

i zakres finansowania us ug publicznych powinny by

uzgodnione w dialogu wszystkich partnerów w tej 

bran y gospodarki, w tym standard zatrudnienia pracow-

ników. Jak mo na sobie wyobrazi  w Polsce reprezen-

tacje interesów konsumenckich w dialogu spo ecznym?

Wydaje si , e przede wszystkim o te interesy powinny 

zabiega  organizacje konsumenckie przy wsparciu 

powiatowych rzeczników praw konsumenta i UOKiK. 

Z kraju Z kraju 
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Jedną z najważniejszych obietnic wybor-
czych Prawa i Sprawiedliwości było zawar-
cie umowy społecznej obejmującej zasad-
nicze kwestie, jak np. bezrobocie 
czy ubezpieczenia społeczne. Zawarcie 
takiej umowy będzie oznaczało, że wyzna-
czone „warunki brzegowe” zostały uzgod-
nione i uznane przez wszystkie strony 
umowy.

S
ama idea zawierania tego typu umów 

ma w historii Europy g bokie tradycje. 

Si gaj  one XVI–XVII wieku, czasów 

Hugo Grocjusza, Thomasa Hobbesa i Jo-

hna Locke’a. Natomiast wspó cze nie kon-

cepcja umowy spo ecznej wi e si  z zagadnienia-

mi dialogu spo ecznego. Jego istot  jest stanowienie 

forum dla reprezentacji i negocjacji interesów mi dzy

poszczególnymi jego uczestnikami. Zakres i formy 

uczestnictwa partnerów w umowie spo ecznej mog

by  ró ne, ale w tradycyjnym rozumieniu chodzi tu 

o wszelkie formy regularnych kontaktów i uzgodnie

mi dzy pracodawcami a pracobiorcami.

W procesie historycznego rozwoju stosunków 

przemys owych, pokój spo eczny zosta  wyd wigni ty

jako najbardziej po dany stan stosunków mi dzy pra-

codawcami i pracobiorcami, a negocjacje, kompromis 

i umowy spo eczne uznane zosta y za najlepsze meto-

dy jego gwarantowania.

Od tego momentu rozwija  zacz  si  system, 

którego zasadniczym celem jest kszta towanie w 

drodze porozumienia partnerów spo ecznych szeroko 

rozumianych warunków zatrudnienia i innych spraw 

socjalnych, a tym samym ceny pracy dla pracodaw-

Polityka paktów spo ecznych

ców. Ponadto jego celem jest ukszta towanie stosun-

ków mi dzy partnerami w sposób umo liwiaj cy har-

monijny rozwój gospodarczy i spo eczny. Dialog doty-

czy spraw, które, zgodnie z zasad  wolno ci koalicji, 

a zw aszcza rokowa  zbiorowych i swobod  kontrak-

tow , mog  by  regulowane przez samych partnerów 

spo ecznych.

Ważna instytucja demokracji. W zamo nych i usta-

bilizowanych krajach Zachodu dialog spo eczny 

stanowi wa n  instytucj  demokracji i stosunków 

przemys owych. Jest ona stale rozwijana i doskona-

lona. Rozwi zania instytucjonalne reguluj ce dialog 

spo eczny s  tam rezultatem wieloletniej ewolucji 

i ci g ego doskonalenia stosowanych w tym zakresie 

struktur.

Tradycyjnie dialog spo eczny jest tam mniej lub 

bardziej zinstytucjonalizowanym sposobem komuni-

kowania si  w adzy pa stwowej (zwykle jej cz ci

wykonawczej) z ró nymi podmiotami spo eczny-

mi reprezentuj cymi interesy znacz cych od amów

spo ecze stwa.1 Dialog s u y równie  wzmacnianiu 

skuteczno ci polityki pa stwa i omijaniu u omno ci

mechanizmów demokracji parlamentarnej.

Reasumuj c mo na powiedzie , e dialog spo eczny

jest praktyk , metod  dzia ania wielu rz dów w proce-

sie opracowywania polityki i programów rz dowych,

a w sensie instytucjonalnym ulega dywersyfikacji na 

wiele ró norodnych struktur, które po rednicz  mi dzy

rz dem i jego segmentami a odpowiednimi strukturami 

spo ecze stwa obywatelskiego.

W Unii obowi zuje pogl d, e dialog spo eczny jest 

mo liwy na wszystkich szczeblach organizacji gospo-

darczych. Ze zjawiskiem dialogu mo emy mie  do 

1 Mo e mie  w szy charakter i ogranicza  si  do kontaktów na liniach: 
zwi zki zawodowe, pracodawcy i rz d lub szerszy charakter. Wówczas 
w dialogu uczestnicz  podmioty trzeciego sektora.

Doświadczenia i perspektywy dialogu w PolsceZ kraju

Rafał Towalski
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czynienia gdziekolwiek partnerzy spo eczni spotykaj

si  w celu osi gni cia porozumienia i zawarcia umowy, 

przeprowadzenia konsultacji albo wymiany informacji. 

Obecny kszta t instytucjonalny dialogu zosta  wyne-

gocjowany w procesie Maastricht. Europejski Akt 

Jednolity wprowadzi  za  do Traktatu EWG poj cie dia-

logu spo ecznego pomi dzy partnerami spo ecznymi.

W latach 90. XX wieku w 11 krajach cz onkow-

skich wdro ono instytucjonalne formy trójstronnego 

dialogu spo ecznego oraz przyj to ró ne formy paktów 

spo ecznych na rzecz zatrudnienia. Nie ulega w tpli-

wo ci, e problematyka zatrudnienia do dnia dzisiej-

szego odgrywa rol  szkieletu ca ego procesu dialogu 

spo ecznego.

Pakty społeczne lat 90. XX wieku. W latach 90. 

w wi kszo ci krajów cz onkowskich zawarto pakty 

spo eczne na rzecz zatrudnienia. Stanowi y one pró-

b  rozwi zania problemów promocji zatrudnienia, 

kontroli inflacji, modernizacji systemów ochrony 

socjalnej. Przez pakty partnerzy spo eczni wypra-

cowywali ramowe kszta ty regulacji trendów wzro-

stu p ac oraz dzia ania rynku pracy. Obserwatorzy 

podkre laj , e bez tego mechanizmu trudno by oby

wyobrazi  sobie skuteczne wcielanie w ycie posta-

nowie  traktatu z Maastricht w sferze unii gospodar-

czej i monetarnej. 

Umowy te zazwyczaj mia y charakter dwustronny. 

Niemniej, coraz cz ciej istotn  rol  odgrywa  rz d,

nie tylko jako strona umowy, ale tak e jako animator 

procesu negocjacji.

Umowy spo eczne uwa ano za przejaw rozkwitu euro-

pejskiego modelu spo ecznego. By y one cz sto uwa ane

jako narz dzie umacniania tzw. „korporatyzmu opartego 

na konkurencyjno ci” [korporatyzm – porozumiewanie 

si  przedstawicieli g ównych grup spo ecznych, g ównie

pracodawców i pracobiorców]. Opierano go na trzech 

podstawowych zasadach:

–  pe noprawne uczestnictwo w konkurencji mi dzyna-

rodowej,

–  konsolidacja finansów publicznych,

–  ograniczenie bezrobocia.

Prawdopodobnie najlepszym przyk adem ogól-

nokrajowego konsensusu makroekonomicznego po-

mi dzy zwi zkami zawodowymi a pracodawcami 

by  holenderski Wassenaar Consensus, zawarty 

w 1982 roku. Porozumienie to mia o s u y  realizacji 

wy ej wymienionych zasad. Aby je osi gn , zwi z-

ki zawodowe zaakceptowa y ograniczenie wzrostu 

wynagrodze  i przeznaczenie zaoszcz dzonych rod-

ków na inwestycje. „Cen ” za , jak  zap acili za t

zgod  pracodawcy, by o ograniczenie czasu pracy. 

Dzi ki przyj tym rozwi zaniom, uda o si  wyra -

nie poprawi  kondycj  gospodarki i co niezwykle 

istotne doprowadzi  do wzrostu p ac w sektorze 

prywatnym. W tym samym czasie pa stwo zaini-

cjowa o proces ograniczania podatków i wydatków 

publicznych. W rezultacie, od po owy lat 80. wzrost 

p ac realnych w Holandii by  najwy szy w Europie, 

dynamik  zbli ony do wzrostu p ac w Stanach Zjed-

noczonych.

Umowy spo eczne nadal s  realizowane w wielu 

krajach. Jednym z najlepszych przyk adów jest 

Irlandia, kiedy to rz d jest bezpo rednio zaanga o-

wany i redukuj c oczekiwania podatkowe moderuje 

wzrost p ac. Inne wyra ne przyk ady to Finlandia, 

Norwegia, W ochy, Portugalia i Hiszpania. W Belgii 

mimo wielu prób nie uda o si  osi gn  porozumie-

nia, niemniej rz d przej  na siebie odpowiedzialno

za kszta towanie poziomu wynagrodze  w drodze 

ustawodawczej.

Innym przyk adem paktu mo e by  niemiecka 

Koalicja dla Pracy (Bündnis für Arbeit), który zosta

zainicjowany przez Kanclerza Schrödera i jego rz d

socjaldemokratów. Niemniej jednak jego charakter 

trójstronny nie by  tak wyra ny jak we wcze niej

wymienionych przypadkach. Jak pokazuje poni sza

tabela, uk ady umowy czy pakty by y praktykowane 

w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej (patrz 

tabela 1).

Pakty społeczne drugiej generacji. 
Umowy zawierane w latach 90. zasad-

niczo ró ni y si  od tych z lat 70. Wi e

si  to z si  przetargow  zwi zków 

zawodowych. W porównaniu z latami 

70., zwi zki zawodowe s  obecnie 

Doświadczenia i perspektywy dialogu w Polsce Z kraju Z kraju 
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spo ecznego.
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zdecydowanie s absze. Wynika to z wysokiego bezro-

bocia i deregulacji rynku. Mimo to zwi zki zawodowe 

pozostaj  wa nym aktorem maj cym wp yw na oblicze 

modelu spo ecznej gospodarki rynkowej w wielu kra-

jach europejskich.

Obecnie partnerzy spo eczni w krajach cz onkow-

skich s  zaanga owani w debat  nad „paktami drugiej 

generacji”, które powinny zmierzy  si  z takimi pro-

blemami, jak: globalizacja rynków, wzrastaj ca konku-

rencja i presja na konkurencyjno , rosn ce oddzia y-

wanie spo ecze stwa informatycznego, transformacja 

metod produkcji, nawyki konsumenckie i style ycia,

starzenie si  spo ecze stwa, rozwój elastycznych 

schematów czasu pracy, ci g o  praw pracowniczych 

socjalnych w sytuacji przerwy w zatrudnieniu lub 

zmiany pracy.

Czy w Polsce mo liwe jest zawarcie umowy spo-

ecznej? Aby odpowiedzie  na to pytanie, nale a oby

wpierw zastanowi  si  nad stanem dialogu spo ecz-

nego w Polsce. Ciekawych i po ytecznych informacji 

na ten temat dostarcza analiza Prof. J. Gardawskiego 

w opracowaniu Mi dzy negocjacjami a dialogiem spo-

ecznym. Autor proponuje w nim szereg, pozwalaj -

cych oceni  stan i dojrza o  dialogu, skal mierz cych,

takich jak:

–  spo eczny zakres dialogu,

–  wzajemne zaufanie uczestników dialogu,

Doświadczenia i perspektywy dialogu w Polsce

–  form  dialogu,

–  motyw inicjowania i prowadzenia dialogu,

–  reprezentatywno  i kompletno  organizacji uczest-

nicz cych w dialogu,

–  spo eczny autorytet,

–  kwantum wspólnych warto ci podzielanych przez 

wszystkie organizacje,

–  stopie  wzajemnej legitymizacji uczestników dia-

logu,

–  gotowo  do kompromisu. (Gardawski J. 2004: str. 

113–114).

Stosuj c powy sze skale, autor tak ocenia stan 

dialogu spo ecznego:

…w negocjacjach i w dialogu przewa a forma trady-

cyjna, zwi zana z konfliktem przemys owym i przedmio-

tem dialogu s  przede wszystkim (chocia  nie wy cznie)

kwestie wi ce si  z takim dialogiem… istniej  skuteczne 

próby negocjowania dwustronnego, a tak e podejmowa-

ne s  – raczej bez powodzenia – próby zawierania pak-

tów spo ecznych,…, motywem wprowadzenia instytucji 

dialogu by a ch  przekszta cenia przedsi biorstw pa -

stwowych w warunkach pokoju spo ecznego,…, poziom 

reprezentatywno ci organizacji nie jest wysoki, podobnie 

jak ich autorytet i mo liwo  wp ywania na zachowania 

i postawy cz onków reprezentowanych grup… wzajem-

na legitymizacja organizacji jest stosunkowo wysoka, 

…, brak jest wspólnych warto ci, które mog yby by

Tabela 1. Wybrane przyk ady umów spo ecznych zawartych w krajach Europy Zachodniej

Kraj Umowa spo eczna/pakt

Austria
Instytucjonalny Dialog Spo eczny

(Paritätische Kommission)

Belgia

Pakt Ogólny 1993

Pakt Przysz o ci 1996

Umowa Centralna 1998–9

Dania Nieformalne zasady kszta towania p ac (strefa marki du skiej 1987)

Finlandia Pakt Stabilizacyjny I z lat 1996–7 i Pakt Stabilizacyjny II z lat 1998–9 (Umowa Spo eczna 2000)

Francja Próby ustanowienia dialogu spo ecznego na szczeblu centralnym w 1997 roku

Niemcy Koalicja dla Pracy, 1995-6, Koalicja dla Pracy, Szkolenia i Konkurencyjno ci 1999

Irlandia
Pakt Odrodzenia Narodowego 1987–91, Pakt na rzecz Post pu Ekonomicznego i Spo ecznego 1991–94, Pakt na rzecz 

Konkurencyjno ci i Pracy 1994–7, Partnerstwo 2000 na lata 1997–2000

W ochy
Pakt na rzecz Zatrudnienia 1996,

Pakt Spo eczny na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia 1998 (Umowa Bo onarodzeniowa)

Holandia Wassenaar (kszta towanie p ac) 1982, Nowy Kurs 1993 (decentralizacja), Elastyczno  i Bezpiecze stwo (flexicurity) 1996

Norwegia Umowa Podstawowa 1998–9

Hiszpania Przysz o  Bezpiecze stwa Socjalnego – Pakt z Toledo 1996

Szwecja Pakt na rzecz Wzrostu 1998

ród o: „The Role of Unions…” str. 77–78.

Z kraju
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Tabela 2. Zakres obowi zków Komisji Trójstronnej w opinii spo ecze stwa (w procentach)

Obszary decyzyjne Powinna o tym decydowa
Powinna wyra a  swoje zdanie, 

lecz nie mie  prawa decyzji

Nie powinna mie

w tej sprawie nic do powiedzenia

Kodeks pracy, stosunki mi dzy

pracodawcami a pracownikami w zak adach

pracy

46 27 2

zarobki pracowników sfery bud etowej 37 33 4

polityk  spo eczn  pa stwa, ochron  grup 

zagro onych
34 38 3

bud et, wydatki pa stwa 26 40 7

polityk  gospodarcz  pa stwa, dzia ania

rz du wspieraj ce wybrane bran e gospodarki
24 42 5

ród o: CBOS 2004.

ród em porozumie  spo ecznych… (Gardawski J. 2004: 

str. 115–116).

Powy sza analiza nie nastraja optymistycznie. 

W takich okoliczno ciach zawarcie umowy spo ecz-

nej dotycz cej szerszego zakresu wydaje si  ma o

mo liwe. Z kilku powodów trudno z t  opini  si

nie zgodzi . Jest jednak te  kilka czynników, które 

mog  zdecydowa  o tym, e zawarcie jej jest jednak 

mo liwe.

Po pierwsze, mo e to by  wola obecnego rz du.

Po drugie, nastawienie opinii publicznej. Nowy rz d

jasno zadeklarowa : W Polsce potrzeba generalnego 

porozumienia. Idea ta znalaz a silne wsparcie w osobie 

prezydenta RP Lecha Kaczy skiego, który w trakcie 

jednego ze spotka  ze zwi zkowcami wyrazi  prze-

konanie, e w Polsce potrzebna jest równowaga spo-

eczna mi dzy interesami pracowników, pracodawców 

i rolników. 

Zdaniem rz du dialog powinien by  prowadzony 

w oparciu o instytucje stanowione prawem, np. przez 

Komisj  Trójstronn . Niemniej potrzeba te  dialogu na 

wy szym poziomie. Ma on s u y  zawarciu generalne-

go porozumienia, czyli umowy spo ecznej.

Innym czynnikiem sprzyjaj cym umowie jest przy-

chylne nastawienie spo ecze stwa do idei dialogu spo-

ecznego. Wi kszo  Polaków (71 procent) akceptuje 

model trójstronny negocjacji na szczeblu centralnym 

mi dzy pracownikami, pracodawcami i przedstawi-

cielami rz du, w wyniku których zapada yby wa ne

decyzje gospodarcze.

Najwi ksze grupy badanych s  za tym, aby Komisja 

Trójstronna zachowa a uprawnienia konsultacyjne 

i jej kompetencje w dziedzinie polityki spo ecznej,

polityki gospodarczej i bud etu. Znaczna wi kszo

badanych opowiada si  za tym, aby Komisja mia a

prawo decyzji tak e w takich kwestiach, jak Kodeks 

pracy i zarobki pracowników sfery bud etowej (patrz 

tabela 2).

Z powy szych elementów wy ania si  perspekty-

wa zawarcia umowy spo ecznej. Lecz uk adanka ta 

pozbawiona jest jednego elementu – pracodawców. 

Te swoiste puzzle nie b d  kompletne dopóki pra-

codawcy nie odnajd  w umowie spo ecznej realnych 

efektów poprawiaj cych konkurencyjno  polskich 

przedsi biorstw na otwartym rynku europejskim. Jak 

na razie umowy kojarz  im si  z praktykami „korpo-

ratystycznymi” i pa stwem opieku czym.
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Doświadczenia zagraniczneZ zagranicy

W wielu krajach Unii Europejskiej istnieją 
już długie tradycje zawierania umów spo-
łecznych. Partnerzy społeczni wypracowali 
sposoby porozumiewania się w najistotniej-
szych kwestiach. W latach 90. wiele paktów 
związanych było z próbami dostosowania 
krajów do wymogów dyktowanych przez 
europeizację i globalizację narodowych 
gospodarek, co wpłynęło na zakres 
i skalę paktów.

I
rlandia ma dziewi tnastoletni  tradycj  roz-

wi zywania problemów spo ecznych i pra-

cowniczych. W 1987 r. w okresie g bokiego

kryzysu spo eczno-gospodarczego zdecydowano

o potrzebie zawarcia umowy spo ecznej. Dialog 

zaowocowa  przyj ciem przez zwi zki zawodowe 

perspektywy umiarkowanego wzrostu p ac. W zamian 

pa stwo poczyni o pewne ust pstwa rekompensuj ce

pracownikom to samoograniczenie na gruncie fiskal-

nym. Strony zdo a y ustali  i zaakceptowa  zarys stra-

tegii rozwoju spo eczno-gospodarczego obejmuj cej

stabilne ramy makroekonomiczne – niskie stopy pro-

centowe i utrzymanie niskiej inflacji – oraz utrzymanie 

poziomu opieki spo ecznej.

Negocjacje w sprawie paktów ogólnokrajowych 

odbywaj  si  tam tradycyjnie co trzy lata. Tyle te  wyno-

si okres ich obowi zywania. Procedura dialogu jest sto-

sunkowo ma o zinstytucjonalizowana. Ustalenia nie s

przek adane na zapisy aktów prawnych a ich stosowanie 

jest dobrowolne. Rynek pracy jest w niewielkim stopniu 

regulowany ustawowo, dlatego pakty spe niaj  bardzo 

istotn  rol  jego moderatora. Jednak przedsi biorcy, czy 

zwi zki zawodowe niereprezentowane w negocjacjach 

Europejska sztuka dialogu

nie musz  podporz dkowa  si  ustaleniom. Spadaj cy

odsetek „uzwi zkowienia” pracowników i problem z re-

prezentatywno ci  organizacji mo e by  co raz bardziej 

znacz cy dla urzeczywistniania ustale .

Rozszerza si  kr g podmiotów bior cych udzia

w negocjacjach krajowych. Oprócz tradycyjnych ju

trzech stron, do sto u dosiadaj  si  ostatnio inni part-

nerzy spo eczni spoza tego kr gu (tzw. social pillar):

wolontariat, organizacje religijne, organizacje bezro-

botnych. Ponadto partnerzy poszerzaj  zakres tema-

tyczny paktów. 

Pocz tkowe dylematy irlandzkich partnerów 

dotyczy y takiego u o enia relacji spo ecznych, które 

pozwoli oby za egna  kryzys i towarzysz ce mu zja-

wiska: bezrobocie, inflacj , zastój gospodarczy, nisk

konkurencyjno  przedsi biorstw. Teraz kontekst dia-

logu znacznie si  zmieni . Irlandia dyskontuje efekty 

m.in. sze ciu paktów zawartych od 1987 r. i boomu 

gospodarczego ostatniej dekady. Dlatego tematami 

negocjacji nie jest ju  ustalanie regu  akceptowanego 

spo ecznie wychodzenia z kryzysu, ale utrzymanie 

prosperity, a tak e ustalenie akceptowalnych zasad 

redystrybucji. Wci  s  nimi regulacje rynku pracy, czy 

polityki gospodarczej, ale w warunkach wynikaj cych

ze zmian zachodz cych w wiecie: globalizacji, zwi k-

szania presji konkurencji, liberalizacji rynków wymia-

ny handlowej. Irlandzcy partnerzy dialogu spo ecznego

balansuj dania reprezentowanych przez nich rodo-

Irlandzkie Pakty Społeczne
1. Pakt Odrodzenia Narodowego (1987–91),
2. Pakt na rzecz Postępu Ekonomicznego i Społecznego 

(1991–94),
3. Pakt na rzecz Konkurencyjności i Pracy (1994–97),
4. Partnerstwo 2000 (1997–2000),
5. Programu na rzecz Koniunktury i Sprawiedliwości (2000–

–2003),
6. Podtrzymanie Postępu – 2003–2006.

Bogdan Kowalski
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wisk oraz wymagania stawiane przez zmieniaj cy si

wiat i staraj  si  utrzyma  „dobry kierunek wzrostu”, 

na którym znalaz  si  ich kraj.

Wci  te  istnieje tam konieczno  coraz to nowe-

go okre lania polityki spo ecznej wobec grup wy -

czonych z uczestnictwa w g ównym nurcie podzia u

dobrobytu: bezrobotnych, najni ej zarabiaj cych, obco-

krajowej si y roboczej. Partnerzy stale szukaj  te

optymalnej polityki redystrybucji dochodu, wobec 

dziedzin ycia spo ecznego: takich jak pomoc rodzi-

nie, edukacja, czy rodowisko naturalne, które uznaj

za warunek dalszego rozwoju.

Kilka słów o dwóch ostatnich paktach. Ostatni z za-

wartych w Irlandii paktów spo ecznych Sustaining Pro-

gress („Podtrzymanie Post pu”) by  szóstym z kolei 

uk adem przyj tym przez strony od 1987 r. Zosta

podpisany 26 marca 2003 r. przez Irish Congress of 

Trade Unions (ICTU) i Irish Business and Employers 

Confederation (IBEC).

Porozumienie pozwala o zwi zkom zawodowym 

wzmocni  pozycj  reprezentanta swoich cz onków po-

przez zapisy ustawowe. Zwi zki uzyska y te  wzmoc-

nienie w czasie procedur negocjacyjnych z mo liwo-

ci  odwo ania si  do Labour Relations Commission 

a nawet s du pracy o wi ce rozstrzygni cia.

Partnerzy zawarli porozumienie antyinflacyjne, 

którego istotne postanowienia dotyczy y zdusze-

nia presji inflacyjnej przy zachowaniu konkurencyj-

no ci gospodarki i poziomu ycia spo ecze stwa.

W 2003 r. stopa inflacji w Irlandii by a na poziomie 

ok. 6 proc., czyli dwa razy wy sza ni rednia w kra-

jach UE. 

Sustaining Progress zawiera  z trudem wynegocjo-

wan  18-miesi czn  umow  p acow , prowadz c  do 

7-proc. wzrostu wynagrodze  w tym okresie w sekto-

rze prywatnym. Wzrost p ac odbywa  si  tam etapami: 

3 proc. po 9 miesi cach, 2 proc. po kolejnych 6 miesi -

cach i 2 proc. po ostatnich 3, w okresie obowi zywa-

nia porozumienia. Strony zgodzi y si  na podniesienie 

Podpisane w 1982 r. w Holandii tzw. Porozumienie z Wassenaar jest jednym z pierwszych paktów społecznych zawartych w Europie
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ustawowo zagwarantowanej p acy minimalnej z 6,35 

euro/godzin  do 7 euro/godzin .

W po owie 2004 r. konieczne by y dalsze negocjacje 

p acowe, bo Sustaining Progress by  umow  trzyletni

a porozumienie p acowe zawarte w 2003 r. dotyczy o

tylko po owy tego okresu. 

Sektor publiczny do takiego wzrostu mia  docho-

dzi  inn cie k , ustalon  na podstawie Public Service 

Benchmarking Body – polegaj c  na zestawieniu wska -

ników okre laj cych relacje p acowe na podobnych sta-

nowiskach w sektorze publicznym i niepublicznym. 

Budownictwo spo eczne by o jednym z zagadnie

socjalnych w istotny sposób regulowanych w Sus-

taining Progress. Porozumienie okre li o jako cel bu-

dow  10 000 mieszka  rocznie. W realizacj  tego celu 

mia y by  zaanga owane agencje rz dowe (National 

Development Finance Agency, National Building 

Agency). Strony oczekiwa y, e do programu w cz

si  banki krajowe i lokalne w adze. Mieszkania mia y

by  budowane „po kosztach”, z wy czeniem mar y

deweloperskiej i sprzedawane rednio oraz s abo zara-

biaj cym. Zysk mia  trafia  do funduszu budownictwa 

socjalnego z przeznaczeniem na op acanie kosztów 

wynajmu dla najbiedniejszych.

Centrale zwi zków i pracodawców przedstawi-

y wynegocjowane porozumienie afiliowanym przy 

nich organizacjom do akceptacji na zorganizowanych 

zarówno przez ICTU, jak i IBEC konferencjach. 

Poddano je pod g osowanie.

W 2000 roku Irlandczycy przyj li Programme for 

Prosperity and Fairness (PPF) (Program na rzecz 

Koniunktury i Sprawiedliwo ci). Mia  on odpowiada

na wyzwania niesione przez dynamiczny rozwój kraju 

a skupione wokó  trzech g ównych kwestii: dystrybu-

cji dochodu, uwarunkowania systemu p ac i równo ci

spo ecznej. Mocno krytykowany przez pracowników 

bud et pa stwa na 2000 r. uprzywilejowywa  lepiej zara-

biaj cych w podziale dochodu. Wobec gro by zerwania 

rokowa  rz d zobowi za  si  do wniesienia pod obrady 

parlamentu projektu poprawek do ustawy o pomocy 

spo ecznej, który mia by lepiej zbalansowa  dystrybucj

– nisko zarabiaj cy mieli otrzyma  pewne przywileje 

przy ubezpieczeniach zdrowotnych. Ostatecznie partne-

rzy spo eczni poparli PPF.

Zawiera  on – poza uk adem w sprawie p ac – spe-

cyficzn  struktur  pi ciu „ram operacyjnych”, dotycz -

cych:

1. poziomu ycia i rodowiska pracy, 

2. koniunktury i uczestnictwa w yciu gospodarczym, 

3. uczestnictwa w yciu spo ecznym i równouprawnie-

nia,

4. udanego przystosowania do sta ych zmian oraz 

5. odnowy partnerstwa – czyli dialogu spo ecznego.

Program ten obejmowa  ró ne obszary ycia spo ecz-

nego, takie jak np.: transport publiczny, budownictwo 

socjalne, rozwój regionalny, czy polityka przemys owa.

G ównym elementem paktu by o 33-miesi cz-

ne porozumienie p acowe. Zak ada o ono co najmniej 

15 proc. redni wzrost wynagrodze  oraz zawiera o

cie k  dochodzenia do tego. Niskie p ace mia y

rosn  w szybszym tempie – 17,8 proc.

Wprowadzona 1 kwietnia 2000 r. ustawowo gwa-

rantowana minimalna p aca mia a wynosi  4,40 funta 

irlandzkiego na godzin  i wzrosn  po 15 miesi cach

do 4,70 a na 1 pa dziernika wynie  5 funtów.

Wa nymi ustaleniami PPF by y te dotycz ce polity-

ki podatkowej, tj.:

• zapewnienie, e w ci gu trzech lat obowi zywania

paktu dochody netto wzrosn  przynajmniej o 25 proc.

dzi ki wprowadzeniu rozwi za  dotycz cych wy-

nagrodze  i obni enia obci e  podatkowych 

(stawka podstawowa podatku dochodowego od 

osób fizycznych zosta a zmniejszona z 22 do 20 

proc., a najwy sza z 44 do 42 proc.);

• wy czenie z opodatkowania wszystkich dochodów 

poni ej p acy minimalnej;

• zapewnienie, e 80 proc. podatników nie b dzie p a-

ci o wy szych danin.

PPF przewidywa  wzrost zasi ków z pomocy spo-

ecznej do poziomu 100 funtów na tydzie , wzrost 

dodatków na dzieci, zwi kszenie poda y mieszka  spo-

ecznych, zwi kszenie inwestycji w ochron  zdrowia.

W PPF przyj to, e polityka wspierania opieki nad 

dzie mi i ycia rodzinnego jest „kamieniem w giel-

nym przysz ego rozwoju w dziedzinie spo ecznej 

i gospodarczej”. Mia a by  ona realizowana przez 

rozwój prywatnych i spo ecznych placówek opieki 

nad dzie mi, promocj  odpowiedniej edukacji dla 

pracowników placówek edukacyjnych i opieku czych,

zwi kszenie liczby godzin zaj  pozalekcyjnych. Sam 

PPF nie wprowadza  ulg podatkowych przys ugu-

j cych na dzieci – co by o ostro krytykowane przez 

social pillar, ale zak ada  pó niejsze ich wprowadzenie 

w ramach polityki przyjaznej rodzinie. 

Doświadczenia zagraniczneZ zagranicy
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Uzgodnienia PPF w sprawach polityki wspierania 

rodzin mia y by  przenoszone na grunt przedsi biorstw

poprzez promocj  porozumie  na poziomie zak adów

pracy mi dzy pracodawcami i zwi zkami. Uzgodnienia 

tam zawierane mia y obejmowa  takie zagadnienia, 

jak np. praca na cz  etatu, elastyczny czas pracy, 

elastyczne miejsce pracy (np. telepraca wykonywana 

w domu), praca czasowa.

Obecnie trwaj  rozmowy partnerów spo ecznych

nad ustalanymi od jesieni 2005 r. ramami kolejnego, 

szóstego ju , paktu spo ecznego. Je li zostanie przy-

j ty, b dzie regulowa  przez trzy lata relacje panuj ce

na rynku pracy oraz polityk  spo eczn  i gospodarcz :

p ace, zakres opieki socjalnej, podatki. Zapewne wcze-

sn  wiosn  zako cz  si  one przyj ciem uzgodnie .

Mo na tak ju  dzisiaj przypuszcza , bo chocia  w roz-

mowach bywaj  problemy mi dzy partnerami, zdawa-

oby si , nie do przezwyci enia, jak na razie ka de

rokowania ko czy y si  porozumieniem. 

Negocjacje zbiorowe s  podstawow  form  regu-

lowania irlandzkiego systemu stosunków pracy. P ace

i warunki pracy w szerokim zakresie s  uzgadniane 

w ramach wolnych negocjacji zbiorowych pomi dzy

pracodawcami i pracownikami. Tylko niektóre, zasad-

nicze kwestie, takie jak minimalny okres wypowiedze-

nia, zwolnienia, urlopy, odprawy i równouprawnienie 

w dziedzinie zatrudnienia, regulowane s  ustawowo. 

Udzia  pa stwa w stosunkach pracy ogranicza si

g ównie do pomocy w zakresie zapobiegania konflik-

tom i rozwi zywania ich.

W Irlandii negocjacje zbiorowe tocz  si  przede 

wszystkim na poziomie krajowym. Negocjacje uk adów

zbiorowych podpisanych na poziomie przedsi biorstw

czy negocjacje bran owe s  w Irlandii rzadko ci .

Doświadczenia holenderskie. Holandia to pa stwo,

w którym w adza ci le wspó pracuje z ró nymi 

grupami spo ecznymi przy podejmowaniu istotnych 

ustale  reguluj cych ycie kraju. Odnosi si  to m.in. 

do rynku pracy, polityki pa stwa opieku czego, poli-

tyki gospodarczej. Ta neokorporacyjna tradycja bierze 

si  w Holandii z historycznie ukszta towanych spo-

sobów dialogu mi dzy zró nicowanymi grupami 

spo ecznymi – katolickimi, protestanckimi i socjali-

stycznymi – prowadz cego do kompromisów. Holandia 

jest przyk adem kraju, który przeszed  z kryzysu lat 

70. i 80. XX wieku (zwanego Dutch desease – holen-

dersk  chorob ) do okresu prosperity (Dutch delight –

holenderskiej rado ci). Niew tpliwe zas ugi ma w tym 

tamtejszy model konsultacji i dialogu spo ecznego oraz 

osi gane na ich drodze porozumienia. 

Holenderskie pakty zawierane na szczeblu cen-

tralnym maj  mocne prze o enie na szczeblach ni -

szych – bran owych i zak adowych. Pakty znajduj

odzwierciedlenie w legislacji. Zawarty w 1999 r. Pakt 

Elastyczno  i Praca by  w a ciwie projektem przy-

j tych potem ustaw. Zakres tematów regulowanych 

w paktach dotyczy przede wszystkim rynku pracy. 

Holenderska droga walki z bezrobociem, z wysokim 

wzrostem p ac i wynikaj cymi z tego obci eniami

dla bud etu wiod a przez uelastycznienie warunków 

pracy. Jednak wiele wa nych uregulowa  tej materii 

– np. dopuszczalne formy rozwi zywania umów o pra-

c  – by o uj tych w sztywne przepisy ustawowe. 

Zarówno zatem zmiany liberalizuj ce rynek pracy, jak 

i bior ce w obron  pracowników musia y przej  drog

przez negocjacje do ustawy. 

W Holandii w mniejszym stopniu ni  np. w Irlandii 

w zakres paktów wchodz  szersze kwestie spo eczne

i dotycz ce polityki gospodarczej. G ównym zagad-

nieniem regulowanym w drodze paktów jest rynek 

pracy. Wynika st d klasyczny uk ad w negocjacjach 

– rz d – zwi zki zawodowe – pracodawcy. Do sto u

rokowa  nie zasiadaj  tutaj przedstawiciele innych 

grup spo ecznych.

Porozumienie z Wassenaar. Podpisane w 1982 roku 

tzw. Porozumienie z Wassenaar jest jednym z pierw-

szych paktów spo ecznych zawartych w Europie. By a

to umowa zawarta na szczeblu krajowym, która mia a

za cel zwi kszenie konkurencyjno ci i zatrudnienia. 

Przyj cie paktu by o punktem zwrotnym w gospodar-

ce holenderskiej. Zwi zki zawodowe zaakceptowa y

w nim polityk  umiarkowanego wzrostu p ac a pra-

codawcy zgodzili si  na skracanie czasu pracy jako 

sposobu na jej redystrybucj . Polityka ta realizowa-

na jest do dzi , co prawda ze zmianami, ale owo-

cuje wzrostem mi dzynarodowej konkurencyjno ci

Holandii i sprzyja wzrostowi gospodarczemu nap -

dzanemu przez eksport a tak e dosy  skutecznie 

redukuje skal  bezrobocia.

Porozumienie z Wassenaar doprowadzi o do likwi-

dacji automatycznego wzrostu p ac wynegocjowanego 

w kilku zbiorowych uk adach pracy. Holenderskie 

Z zagranicyZ zagranicyDoświadczenia zagraniczne
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negocjacje p acowe odbywaj  si  na wielu szczeblach. 

Na poziomie centralnym prowadzone s  one mi dzy

organizacjami pracodawców a zwi zkami zawodowy-

mi na podstawie rz dowego memorandum o sytuacji 

makroekonomicznej w kraju. Porozumienie centralne 

jest natomiast punktem odniesienia do negocjacji 

p acowych w poszczególnych ga ziach i przedsi bior-

stwach, gdzie uwzgl dniana jest ich specyfika.

W tym samym okresie wynagrodzenia urz dników

pa stwowych oraz wiadczenia spo eczne zosta y

obci te i zamro one.

W rezultacie uzgodnie  p acowych rz d i praco-

dawcy oraz zwi zki zawodowe zdo a y zrówna  koszt 

wynagrodze  z konkurencj  zagraniczn  Holandii. 

Centralny Urz d Planowania (CPB) oszacowa , e

polityka umiarkowanych p ac w latach osiemdziesi -

tych doprowadzi a do utworzenia nowych miejsc pracy 

dla 265 000 osób. 

Holendrzy postanowili te  uelastyczni  rynek 

pracy, co uwa ano jako sposób na skuteczn  walk  z 

ponad 10-procentowym bezrobociem z pocz tku lat 

80. Dzi ki temu szeroko rozwin  si  system pracy ela-

stycznej – okresowej albo na niepe ny etat. Powsta y

agencje zatrudniaj ce pracowników i „wynajmuj ce”

ich do firm zg aszaj cych takie zapotrzebowanie. Dla 

pracodawców by o to korzystne rozwi zanie, bo pro-

cedura zwalniania z pracy jest w Holandii regulowa-

na odpowiednimi przepisami dotycz cymi obowi z-

kowych konsultacji, terminu i wysoko ci odprawy. 

Zwolnienie mo liwe jest tylko za zgod  s du lub 

regionalnego dyrektora pa stwowej administracji 

p acy. Polityka elastycznego zatrudnienia pozwoli a

utworzy  w latach 80. 250 000 miejsc pracy (dzi ki

zatrudnianiu w niepe nym wymiarze godzin) i ok. 

40 000 dzi ki redukcji czasu pracy – oszacowa

Centralny Urz d Planowania (CPB). Wi kszo  spo-

ród d ugotrwale zatrudnianych pracowników czaso-

wych uzyskiwa a sta e umowy o prac .

Wa ny okaza  si  te  pewien aspekt formalny 

Porozumienia z Wassenaar. Zapocz tkowa o ono zwrot 

w holenderskim dialogu spo ecznym w stron  roko-

wa  na szczeblu lokalnym, ale w ramach „koordynacji 

scentralizowanej”. Zbiorowe uk ady pracy s  negocjo-

wane i zawierane na poziomie bran y lub przedsi -

biorstwa, jednak zarówno po stronie pracodawców, 

jak i pracowników struktura pionowa reprezentacji 

interesów gwarantuje, e umowy s  zgodne z polity-

k  krajow . Prawie bez wyj tku wszelkie rokowania 

s  prowadzone przez profesjonalnych negocjatorów 

w imieniu zwi zków i przy wsparciu konsultantów ze 

stowarzysze  pracodawców.

Pakt Elastyczność i Praca. 1 stycznia 1999 r. wszed

w ycie Wet Flexibiliteit en Zekerheid, (Pakt Elastycz-

no  i Praca), a zarazem ustawa, b d ca jego emanacj

legislacyjn . Od jego angielskiej nazwy – Flexibility

and Security Act – utworzono termin dobrze opisuj cy

tre  paktu – flexicurity, czyli po czenie bezpiecze -

stwa (security) i elastyczno ci (flexibility).

Mia  on na nowo równowa y  pozycje pracow-

ników i pracodawców na rynku pracy – w pewnym 

zakresie uelastyczni  warunki zatrudnienia, a w innym 

podnie  bezpiecze stwo zatrudnianych w warunkach 

elastyczno ci. Pakt Elastyczno  i Praca by  mocno 

zwi zany z przepisami, reguluj cymi funkcjonowa-

nie agencji pracy tymczasowej, które wesz y w ycie

1 lipca 1998 r. (a wi c na pó  roku przed paktem i usta-

w ) i dawa y tym firmom wi ksz  swobod  w kszta -

towaniu relacji z zatrudnianymi.

W ostatniej dekadzie XX w. holenderski rynek 

pracy okre lano jako „elastyczny i rozbity”. By  kom-

binacj  przeró nych „elastyczno ci”: co do czasu, 

miejsca i warunków pracy, zarobków i zawieranych 

umów. Przyczyni  si  do tego zaakceptowany przez 

partnerów spo ecznych i rz d, a okre lony w umowie 

z Wassenaar system elastycznego zatrudniania oraz 

strach pracodawców przed umowami sta ymi; wypo-

wiedzenie umowy o prac  by o bowiem bardzo trudne, 

jednocze nie ochrona „elastycznie” zatrudnionych by a

bardo s aba.

Próby nowych rozwi za  prawnych podejmowane 

by y ju  na pocz tku lat 90. ale partnerzy dialogu 

– zwi zki zawodowe i pracodawcy nie mogli ustali

wspólnych pozycji. W raportach rekomenduj cych

fundacji StAr (fundacja za o ona przez centrale 

zwi zków zawodowych i stowarzysze  pracodaw-

ców, wydaje dokumenty, w których zaleca partnerom 

spo ecznym przyj cie pewnych kierunków dzia ania)

wida  by o wyra ne ró nice stanowisk zwi zków

i pracodawców w sprawie przepisów dotycz cych

zwolnie  i ochrony pracowników „elastycznych”. Po-

dobnie by o z dokumentami wyp ywaj cymi z Rady 

Spo eczno-Ekonomicznej (SER), trójstronnej agencji, 

doradzaj cej w zakresie ogólnych kierunków polityki 
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spo ecznej i ekonomicznej. Równie  rz d nie potrafi

przeforsowa  zmian legislacyjnych. Przy ka dej pro-

pozycji zmian ustawowych trwa y przepychanki w 

parlamencie. Dopiero minister spraw spo ecznych Ad 

Melkert prze ama  impas, cz c dwa problemy w jed-

nym projekcie ustawy Elastyczno  i Praca. Trafi  on 

do Star, tam zosta  uzupe niony przez zwi zki i praco-

dawców wieloma poprawkami i wróci  do rz du. Do 

parlamentu wp yn  ju  w formie projektów dwóch 

ustaw: Flexibility and Security Bill oraz Allocation 

of Workers through Intermediaries. Rz d uwa a , e

prawo pracy musi przyczynia  si  do wytwarzania 

równowagi mi dzy stronami zaanga owanymi w 

rynek pracy, a elastyczno  i bezpiecze stwo musz

i  „r ka w r k ”. Strony zgodzi y si , e zachowanie 

stabilno ci i elastyczno  jest podstaw  osi gni cia

ekonomicznej konkurencyjno ci i socjalnego charak-

teru systemu pracy.

Jeszcze zanim nowe przepisy zacz y obowi zy-

wa , by o wiele kontrowersji wokó  nich, bo nadcho-

dz ca zmiana zasad systemu prawa pracy w Holandii 

wprowadzi a wiele niepewno ci. Pakt Elastyczno

i Praca da  pracownikom czasowym perspektyw

sta ego zatrudnienia. Warunkiem tego by a rzetelna, 

ci g a i trwaj ca d u szy okres praca zatrudnionego 

w agencji pracy okresowej. Samo takie rozwi zanie

– mog oby si  wydawa , e korzystne dla pracuj cych

tymczasowo – przynios o wielu z nich gro b  utraty 

pracy w okresie tu  przed wej ciem w ycie posta-

nowie  paktu. Agencje chcia y ustrzec si  automa-

tycznego przekszta cenia umów okresowych w sta e.

Zacz a si  wi c fala zwolnie  pracowników wiad-

cz cych prac  przez wiele lat. Na t  sytuacj  zareago-

wa y zwi zki zawodowe – najwi ksza centrala FNV 

zagrozi a strajkiem. Presja okaza a si  skuteczna 

w wielu przypadkach, np. agencja Werknet zaofero-

wa a sta e umowy wszystkim swoim pracownikom 

czasowym. Zwi zki zawodowe monitorowa y zjawi-

ska zachodz ce na rynku pracy tu  przed wej ciem

w ycie FSA, a tak e w obliczu wymy lnych tricków 

stosowanych przez agencje uruchomi y specjaln

lini  informacyjn .

Nawet najwi ksze holenderskie organizacje praco-

dawców ostrzega y, e efektem zawarcia paktu, który 

w za o eniach mia  stabilizowa  sytuacj  zatrudnio-

nych w elastycznych ramach czasowych, b d  maso-
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we zwolnienia. Tak wi c strony, które zawar y uk ad,

nie do ko ca by y przekonane o s uszno ci wybranej 

drogi, a na pewno spodziewa y si  negatywnych jego 

konsekwencji. Jednak do porozumienia musia o doj ,

bo sytuacja na rynku pracy nie by a przez nie akcep-

towana.

Nowe przepisy zmieni y holenderski rynek pracy 

w wielu aspektach. Najwa niejsze z nich to:

• zezwolenie spó kom na korzystanie z pracy czasowo 

zatrudnionych w szerszym ni  wcze niej zakresie, 

• wprowadzenie zasady, e kilka nast puj cych po 

sobie umów o prac  tymczasow  prowadzi – pod 

pewnymi warunkami – do zawarcia umowy sta ej,

• porozumienia mi dzy pracownikami i agencja-

mi pracy tymczasowej traktowano jako umowy 

o zatrudnienie, 

• okresy wypowiedzenia zosta y skrócone a warunki 

wypowiedzenia uproszczone, 

• procedury zwolnie  z powodów ekonomicznych, 

technicznych i organizacyjnych zosta y uproszczo-

ne,

• zasi ki dla bezrobotnych zosta y zmniejszane, 

je li pracodawca przyzna  odszkodowanie zwal-

nianym.

Po trzech miesi cach regularnego czasowego za-

trudnienia istnieje domniemanie umowy sta ej.

Tzw. on-call workers (pracuj cy na wezwanie te-

lefoniczne) mog da  zap aty za co najmniej trzy 

godziny, za ka dym razem, gdy s  wzywani, bez 

wzgl du na czas rzeczywi cie przepracowany.

Najd u szy czas pracy „na prób ” mia  wynie

dwa miesi ce.

Zatrudniony w agencji pracy tymczasowej ma 

prawo do sta ej umowy o prac  po 18 tygodniach pracy 

u jednego pracodawcy lub 24 u kilku.

Skrócono procedury rozwi zywania umowy o pra-

c , jednak urz d zatrudnienia ma prawo sprawdza

wnioski o zwolnienie. Gdy pracodawca z o y wniosek 

o zwolnienie, pracownik nie mo e blokowa  procedury 

przed u aniem zwolnienia lekarskiego (L4).

Okres wypowiedzenia skrócono z 6 do 4 miesi cy.

W nast pnym numerze „Biuletynu Dialogu Spo ecznego”
zaprezentujemy do wiadczenia Belgii i W och.
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W wielu krajach dialog społeczny zyskał 
tak kolosalne znaczenie, że pod wieloma 
względami stał się swoistą formą zarządza-
nia państwem. W jego ramach partnerzy 
społeczni wspólnie starają się kształtować 
zdolność społeczeństw do wypracowywa-
nia takich rozwiązań, które pozwalają im na 
możliwie najkorzystniejsze zaadoptowanie 
się w obecnych realiach intensywnej glo-
balnej rywalizacji ekonomicznej. 

W
szeregu krajów Zachodu odpowied-

nio wcze niej zdano sobie spraw ,

e wiele tradycyjnych podzia ów

wewn trz spo ecze stwa traci na 

znaczeniu. Pa stwa narodowe zo-

sta y bowiem postawione wobec wielu zewn trznych

wyzwa . W ich wietle na znaczeniu zyska a spoisto

pa stwa i swoisty konsensus narodowy. Sprawi o to, e

tradycyjne grupy spo eczne zwi zane z pracodawcami 

i pracownikami musia y na nowo zdefiniowa  swoje 

relacje i okre li  wspólnot  interesów, a tak e wypra-

cowa  strategi  dialogu spo ecznego. Punktem wyj cia

musia a by  próba wyci gni cia wszelkich mo liwych

wniosków z trendów nabieraj cych na znaczeniu przy-

najmniej od pocz tku lat 70. Dwa czynniki wydawa y

si  mie  wówczas decyduj ce znaczenie: rosn ca kon-

kurencja ekonomiczna w wiatowej gospodarce oraz 

wzrastaj ce koszty zachowania stabilno ci ekonomicz-

nej. W tym drugim wypadku by  to skutek odchodzenia 

od powojennych zasad rozwoju ustalonych w Bretton 

Woods (nast pi o odej cie przede wszystkim od sta-

Pakty spo eczne
w globalnych labiryntach

ych kursów walutowych. Relacje walutowe zacz y

kszta towa  zasady rynkowe, a w praktyce sektor 

finansowy).

Partnerzy spo eczni uzmys awiali sobie z czasem, 

jakie jest realne pole manewru w polityce wewn trz-

nej, jakie ograniczenia p yn  z wymogów funkcjono-

wania w realiach mi dzynarodowej wspó zale no ci.

Przedstawiciele pracowników zdawali sobie spraw ,

e ich pa stwa musz  ulec istotnym zmianom i z za-

sady maj  coraz wi cej trudno ci w wywi zywaniu

si  z zobowi za  socjalnych i nawet ze zobowi za

w formowaniu spo ecznej równowagi. Wyp ywa o to 

z fundamentalnych przetasowa  w wiecie biznesu. 

Sta  si  on bowiem mobilny na nieznan  wcze niej

skal . Rz dy traci y dawny wp yw na sposób, w jaki 

dzia a du y biznes, bo on zyska  mo liwo  szybkiego 

i niemal dowolnego przenoszenia swojej produkcji pod 

inn  szeroko  geograficzn  w razie narastania sporu 

z rz dem, co do kszta tu polityki gospodarczej pa stwa.

Z kolei przedstawiciele biznesu zdawali sobie spra-

w  ze swojej rosn cej si y, ale zachowywali jednak 

wiadomo , e d ugofalowe interesy wi  go z pa -

stwem narodowym, zw aszcza, e rz dy wci  mia y

klucz do wielu kwestii, od których zale a  rozwój 

przedsi biorstw, zw aszcza na rynkach zagranicznych 

(np. dyplomacja ekonomiczna). Rz dy przecie  kszta -

tuj  system edukacji, ponosz  znaczn  cz  nak adów

badawczo-rozwojowych, okre laj  form  realizacji 

zamówie  publicznych itp. Ponadto mened erowie

na Zachodzie zdawali sobie spraw , e pa stwo i rz d

mog  w razie potrzeby chroni  lokalne przedsi bior-

stwa przed wrogim zagranicznym przej ciem (vide

Francja, W ochy, Hiszpania), czy te  mog  by ró-

d em wsparcia w chwilach kryzysu, co ka dej firmie 

mo e si  zdarzy .

Andrzej Zybała
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Klucz do powodzenia. Dialog spo eczny w takich kra-

jach, jak Holandia, Irlandia, czy Hiszpania na ró ne

sposoby pokazuje, e by y one wynikiem g bokiego

przemy lenia uwarunkowa  zewn trznych, w jakich te 

pa stwa zacz y funkcjonowa  pod wp ywem narasta-

j cych globalnych trendów. Zaczyna y si  one od spo-

strze enia, e nadchodzi czas, kiedy dotychczasowe 

metody rozwi zywania problemów przestaj  dzia a

i trzeba wypracowa  nowe. U wiadomiono te  sobie, 

e now  strategi  umo liwiaj c  rozwój w warunkach 

rosn cej konkurencji mi dzynarodowej mo na stwo-

rzy  tylko, odwo uj c si  do dialogu spo ecznego i po-

rozumie  mi dzy przoduj cymi grupami spo ecznymi.

Ka da ze stron mia a w r ku jeden z kluczy do powo-

dzenia, natomiast nikt w pojedynk  nie mia  nadmier-

nych szans rozwoju. Za najwi ksz  gro b  uznawano 

perspektyw  wewn trznych walk o korzy ci grupowe, 

strefy wp ywów, zamieszanie itp. W takiej sytuacji 

realne by oby zagro enie, e srogie koszty ponios

wszystkie strony, bo pogr ony w zamieszaniu kraj 

straci na konkurencyjno ci, co wykorzystaj  rywale 

gospodarczy z zewn trz. Dobrze zdawano sobie spra-

w , e egoizm grupowy ma swoje granice. Gdy jego 

si a zostanie w pe ni uwolniona, to z potencja u roz-

wojowego kraju pozostanie tylko wspomnienie. Nie 

zostanie bowiem miejsca na sfer  publiczn , na pa -

stwo, a s  one wa nymi mechanizmami w osi ganiu

celów rozwojowych. 

W g ównych krajach unijnych zadzia a a bardzo 

yciowa zasada co  za co . W ostatnich latach poka-

zuje to przyk ad Francji. Tam mechanizmy trójstronne 

wprawdzie nie s  rozbudowane, jak np. w Holandii, 

ale regu y zawierania kompromisu spo ecznego s

jasne. Rz d jest odpowiedzialny za jego uformowanie. 

Poprzedni premier Jean-Pierre Raffarin przedstawi  w 

„Le Figaro” (28 sierpnia 2005 r.) projekt Paktu dla 

wzrostu gospodarczego. Stwierdzi , e w warunkach 

rosn cej gospodarki, potrzebna jest umowa spo-

eczna maj ca charakter wzajemnych zobowi za .

Jako przedstawiciel w adzy zapowiedzia , e zadba 

o finanse publiczne, przedsi wzi cia infrastrukturalne, 

o obni enie podatków. Ale postawi  tak e wymaga-

nia. Przedstawiciele biznesu mieli przesta  szanta o-

wa  w adz  wizj  wyeksportowania miejsc pracy za 

granic , a tak e, e zachowaj  praktyki zawodowe 

dla m odzie y. Z kolei rodowiskom pracowniczym 

zaproponowa  m.in. podniesienie minimalnej pensji, 

bo – jak stwierdzi  – p ace musz  mie  wzrastaj c

si  nabywcz , co zwi ksza popyt konsumpcyjny. Ale 

w zamian pracownicy mieli stan  wobec wizji powro-

tu do d u szego tygodnia pracy1.

Ponadto propozycja paktu okre la a pakiet dzia a

na rzecz bezrobotnych i na rzecz zwi kszenia spój-

no ci spo ecznej i pomocy wykluczonym spo ecznie.

Raffarin zaznacza  wyra nie, e przedstawiona wizja 

roz o enia zysków i kosztów zwi zanych z zachowa-

niem wzrostu gospodarczego ma na celu zachowanie 

francuskiego modelu spo ecznego. Jest prób  dopaso-

wania go do dzisiejszych realiów globalnej ekonomii. 

Propozycja paktu by a jednocze nie przypomnieniem, 

e wszystkie grupy spo eczne maj  prawa, ale i obo-

wi zki. Najwi kszym obowi zkiem jest porozumienie 

si , co do zasad. 

Podobn  strategi  „co  za co ” realizowano w 

ramach niemieckiego programu reform Agenda 

2010. Gerard Schröder wyszed  z propozycj  umowy 

spo ecznej, w ramach której planowano stopniowo 

wprowadza  zmiany w prawie pracy, w rozwi zaniach

socjalnych i wielu kwestiach gospodarczych. Mia y

one o ywi  ekonomi  oraz upora  si  z deficytem 

bud etowym. Rz d jasno zadeklarowa , e wycofuje 

si  z cz ci funkcji socjalnych. Zwraca  obywatelom 

cz  pieni dzy z podatków zapowiada-

j c, e teraz spodziewa si  w wi kszej

mierze ni  dotychczas zatroszcz  si

o swój indywidualny los. Z kolei firmy 

otrzyma y ni sze podatki, za co powin-

ny ch tniej pozostawia  produkcj  w 

Niemczech, organizowa  szkolenia dla 

pracowników itp. Ponadto w Niemczech 

wiele porozumie  mia o te  miejsce na 

poziomie dwustronnych uk adów mi -

dzy pracodawcami a pracownikami, 
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Dialog spo eczny w takich krajach, jak Holandia, 

Irlandia, czy Hiszpania na ró ne sposoby pokazu-

je, e by y one wynikiem g bokiego przemy lenia

uwarunkowa  zewn trznych, w jakich te pa stwa

zacz y funkcjonowa  pod wp ywem narastaj cych

globalnych trendów.



56  Dialog  Maj  2006

Doświadczenia zagraniczneZ zagranicy

nawet na poziomie pojedynczych firm. Na przyk ad

w koncernie Volkswagen w zamian za zamro enie p ac,

czy wyd u enie czasu pracy, pracownicy otrzymywali 

gwarancje utrzymania zatrudnienia. 

„Społeczeństwo jest kontraktem”. Porozumienia 

spo eczne, które zawierano w latach 80. i 90., podpisy-

wano zgodnie z obecnym w Europie g bokim przeko-

naniem, e – jak napisa  Ralf Dahrendorf za Edmun-

dem Burke’iem – „spo ecze stwo jest kontraktem”. 

St d za obowi zek uwa ano kreowanie rozwi za

w duchu konsensusu. Sta o si  to trwa  praktyk .

Zacz to nawet mówi , e w obr bie Wspólnoty Euro-

pejskiej uformowany zosta  tak zwany europejski 

model spo eczny. Wed ug Antona Hemerijcka, socjolo-

ga, w paktach spo ecznych z lat 90. próbowano godzi

wymagania liberalnej gospodarki z zachowaniem pew-

nej spójno ci spo ecznej2. Hemerijck dostrzega specy-

ficznie europejski model w poszukiwaniu rozwi za ,

które s  akceptowalne spo ecznie, wykonalne politycz-

nie oraz ywotne ekonomicznie. Pisa : „…europejski 

model spo eczny oparty jest na uznaniu, e sprawie-

dliwo  spo eczna przyczynia si  do ekonomicznej 

wydajno ci i post pu”.

Podczas Szczytu unijnego w Barcelonie zdefiniowa-

no europejski model jako ten, który dobre wyniki eko-

nomiczne czy z d eniami do sformu owania w a ci-

wego poziomu zabezpieczenia spo ecznego, z zasad

kszta cenia przez ca e ycie oraz z zasad  spo ecznego

dialogu mi dzy przedstawicielami pracodawców i pra-

cowników. Europejskie programy promuj  wzrost za-

trudnienia, inwestowanie w edukacj , kwalifikacje i mo-

bilno  oraz przyczyniaj  si  do redukowania liczby 

osób zagro onych bied , a tak e do tworzenia trwa ych

systemów zabezpieczenia spo ecznego.

Wydaje si , e dzi ki zdolno ci do paktowania 

krajom unijnym uda o si  przezwyci y  pewne 

wewn trzne trudno ci tkwi ce w samej istocie europej-

skiego systemu spo ecznego. Ju  wiele lat temu Jurgen 

Habermas obawia  si , e mo e zdarzy  si  sytuacja, 

i  rozwini ty kapitalizm nie b dzie móg  dzia a  z roz-

budowanym systemem socjalnym (brak efektywno ci),

ale równie  bez niego (gro ba wybuchu spo ecznego).

By by to parali . Zdaniem Habermasa, pa stwo nie ma 

innego wyj cia ni  ingerowa  w tryby ekonomii. Musi 

to jednak robi  zgodnie z logik  systemu wolnorynko-

wego. Rz dy zatem musz  zapewnia , aby przedsi -

biorcy cieszyli si  odpowiednim zwrotem ze swoich 

inwestycji, a równie  zabiega  o odpowiednie korzy ci

dla ludzi pracy najemnej3.

Rozwi zania stosowane w Europie ciekawie pod-

sumowa  Jeremi Rifkin, znany ameryka ski publi-

cysta. Stwierdzi , e to kontynentalna cz  Unii 

Europejskiej jest bli sza osi gni ciu równowagi mi -

dzy wymogami wolnego rynku, a wymogami odpo-

wiedzialno ci za innych ludzi. Pisze: „Zreformowana 

europejska gospodarka spo eczna, która pozwala na 

to, aby kwit y dwa aspekty ludzkiego post powania

[w asne interesy i odpowiedzialno  za innych – az] 

jest modelem dla reszty wiata do na ladowania.”

(Guardian).

Reguły gry. Kreowanie rozbudowanych procesów two-

rzenia porozumie  spo ecznych by o mo liwe dzi ki

odkryciu znaczenia i roli pa stwa w nowych warun-

kach globalnej rywalizacji ekonomicznej oraz dzi ki

spostrze eniu znaczenia regu  gry w gospodarce. 

Generalnie rzecz bior c w krajach unijnych odrzuco-

no g oszone cz sto w publicystyce przekonanie, e

pa stwa nie maj  ju adnej roli do odegrania w two-

rzeniu realiów spo ecznych, poniewa  wystarczy ryn-

kowa dystrybucja dóbr ekonomicznych i spo ecznych.

Tymczasem gdyby tak rzeczywi cie uznano, umowy 

spo eczne by yby bezprzedmiotowe. Partnerzy spo ecz-

ni nie mieliby o czym rozmawia .

Na Zachodzie istnieje jednak przekonanie zrodzone 

w toku jego rozwoju ekonomicznego, e gospodarka 

rynkowa – jak pisa  Ralf Dahrendorf – nie jest tylko 

modelem gospodarczym. Jest bardziej do wiadcze-

niem zrodzonym w pewnych okoliczno ciach, które 

dyktowa y okre lone rozwi zania zawieraj ce nie tyl-

ko rynkow  koordynacj  si  ekonomicznych, ale tak e

konsensus z innymi wymiarami. Ma to szczególne zna-

czenie w ostatnich latach, kiedy gospodarka nap dza-

na jest nie tylko przez materialne rodki produkcji. Jej 

tworzywem sta a si  ludzka wiedza, a podstaw  – kapi-

ta  ludzki, spo eczny, moralny. S  to elementy genero-

wane tylko w warunkach szeroko akceptowanego adu

zbiorowego ustanawianego na drodze konsensusu. 

Jak twierdzi Joseph Stiglitz, laureat ekonomiczne-

go Nobla, rynek sam z siebie nie wyposa a gospodarki 

w kapita  ludzki (Daniel Bell przekonywa  nawet, e

gospodarka wi cej zu ywa tego kapita u ni  go wytwa-

rza). Konieczne s  publiczne dzia ania, aby w dzia al-
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no ci gospodarczej by o jego dostatecznie du o. To 

rola m.in. edukacji publicznej i podkre lania znaczenia 

etyki, solidno ci, samodyscypliny itp. Wyczerpywanie 

si  tego typu kapita u mo e skutkowa  pogorszeniem 

wyników ekonomicznych. Zacieraj  si  bowiem me-

chanizmy wspó pracy mi dzy lud mi.

Na Zachodzie starano si  realistycznie zdefiniowa

rol  pa stwa w gospodarce. Zdawano sobie bowiem 

spraw , e – jak zauwa y  Joseph Stiglitz – gospodar-

ka mo e cierpie  od rz du, który nadmiernie ingeruje 

w jej tryby, ale mo e równie  cierpie  na skutek 

pasywno ci rz du w regulowaniu niektórych dziedzin, 

które tego wymagaj  (zw aszcza tam, gdzie istnieje 

konflikt interesów). Rz d szkodzi gospodarce nie regu-

luj c sektora finansów, nie promuj c konkurencji, nie 

zabezpieczaj c rodowiska naturalnego, nie zapewnia-

j c podstawowej sieci bezpiecze stwa spo ecznego. Na 

przyk ad brak w a ciwych regulacji pa stwa w zasa-

dach ksi gowych korporacji doprowadzi o do wielkich 

skandali w USA, czego skutkiem by a utrata zaufania 

inwestorów do sprawozda  ksi gowych. Przyk adem

jest tak e sektor telekomunikacji w tym kraju. Tutaj 

brak przejrzystych zasad sprawi , e ponad 90 procent 

inwestycji w latach 90. by o le zaplanowanych i nie 

przynios y one adnych korzy ci. Dramatyczne straty 

wynika y z braku zdolno ci rz dów do panowania nad 

skutkami liberalizowania rynków. 

Partnerzy spo eczni w wi kszo ci krajów zdawali 

sobie spraw , e potrzebuj  pa stw i rz dów, które b d

na tyle sprawne, aby móc uczestniczy  w mi dzynaro-

dowej rywalizacji o „regu y gry”, czyli o regu y, jakie 

b d  panowa y w globalnej gospodarce w zakresie roz-

wi za  monetarnych, handlowych, rozwojowych itp. 

Uznawano za takimi ekonomistami, jak Robert Gilpin, 

e systemy ekonomiczne nie s  neutralne, zw aszcza

w skali rozwi za  ponadnarodowych. Narzucaj  one 

bowiem ró nym uczestnikom systemu odmienne kosz-

ty i oferuj  odmienne korzy ci. Gilpin pisa  z wielkim 

realizmem, e ka dy kraj pragnie nie tylko efektyw-

nego mi dzynarodowego systemu ekonomicznego, ale 

przede wszystkim, takiego systemu, który nie szkodzi 

powa niej jego interesom4.

Uznawano te , e tak, jak pisa  Douglass C. North, 

laureat ekonomicznego Nobla z 1993, ka dy rynek, 

zw aszcza rynek globalny, posiada historycznie ukszta -

towan  struktur  z o on  z regu  – np. regu  dotycz -

cych praw w asno ci – ogranicze , zasad moralnych. 

Nie ma przecie  czego  takiego, jak laissez-faire, czyli 

takiej ekonomicznej wolnej amerykanki, poniewa

laissez-faire to anarchia5.

Douglass North przekonywa , e do efektywnej 

gospodarki potrzebne s  regu y gry (tak, jak w pi ce

no nej). S  one niezb dne, aby gracze (firmy) mogli 

rozegra  uczciwy mecz. John Willimason, podkre la,

e gdy otoczenie instytucjonalne jest niew a ciwe, to 

nawet dobra polityka gospodarcza mo e nie przynie

pozytywnych wyników. Wiele bada  ekonomicznych 

pokazuje bowiem, e kolejne fale powojennego roz-

woju zale a y – po pierwszym okresie akumulacji 

kapita u – od w a ciwego ukszta towania kapita u

spo ecznego, m.in. od w a ciwie zaprojektowanej 

edukacji oraz od w a ciwie ukszta towanych insty-

tucji rynkowych i publicznych. Amartya Sen, laureat 

ekonomicznego Nobla, uwa a, e konieczna jest kom-

plementarno  rynku oraz instytucji pozarynkowych. 

W ksi ce „Rozwój i wolno ” pisze: „ca o ciowe

efekty systemu rynkowego s  uzale nione od jego 

otoczenia politycznego i spo ecznego”6. Sen twierdzi, 

e aby rynek dobrze funkcjonowa , trzeba zadba

o w a ciwe przygotowanie jego potencjalnych uczest-

ników, o dost p ludzi do informacji, wiedzy oraz nale-

y zabiega  o to, aby nie nast pi a – jak on to nazywa 

– akumulacja asymetrycznych korzy ci, czyli, aby 

niektórzy uczestnicy rynku nie posiadali nadmiernego 

wp ywu na regu y biznesu. 

Polska droga. W Polsce dialog spo eczny rozwija

si  ze zmiennym szcz ciem. Nie zyska  dot d takiej 

rangi, jak  ma w wielu krajach unijnych. Istnieje 

wiele przyczyn bezpo rednich, które tutaj pomijam. 

Natomiast w ród czynników g bszych, najwi kszy

wp yw na ten stan rzeczy mia  brak pojmowania 

spo ecze stwa jako kontraktu, a tak e niezdolno

do uformowania „pa stwa transformacyjnego”, czyli 

takiego, które by oby w stanie odegra  twórcz  rol

w adaptowaniu kraju do nowych warunków globalnej 

wspó zale no ci. Drugim istotnym czynnikiem by a

niezdolno  do odczytania regu  panuj cych w sferze 

ponadnarodowej, w zakresie globalnych stosunków 

politycznych, a zw aszcza ekonomicznych. Kolejne 

czynniki, które mia y wp yw zwi zane s  historycz-

nym uformowaniem naszej kultury, sposobu, w jaki 

wspó pracujemy ze sob , postrzegamy siebie, w jaki 

postrzegamy wiat zewn trzny itp.

Z zagranicyDoświadczenia zagraniczne
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Partnerzy spo eczni, a zw aszcza ostatnie rz dy, 

mia y kolosalne trudno ci w dopracowaniu si  wizji 

pa stwa i sposobu, w jakim mia oby ono partycypowa

w porz dku ponadnarodowym, aby zabiega  o zbioro-

we interesy. Nie powsta a strategiczna wizja rozwoju 

kraju, w ramach której partnerzy spo eczni mieliby do 

odegrania sprecyzowane role. Trudno by o zatem nego-

cjowa , gdy nie towarzyszy o temu poczucie g bszego

celu. Ostatecznie agend  dialogu zdominowa y sprawy 

wa ne, ale dla bie cego funkcjonowania partnerów 

spo ecznych. Agenda dialogu zosta a uszczuplona o 

fundamentalny wymiar adaptacji kraju w warunkach 

globalizuj cej si  gospodarki. Krótko mówi c, dialog 

cierpia  na szereg wad, na jakie chorowa o ca e ycie

publiczne w Polsce. 

W znacznym stopniu decyduj cy by  pierwszy okres 

po 1990 roku. Uruchomiono wówczas w szybkim tem-

pie daleko id ce zmiany (Plan Balcerowicza), które 

nie by y negocjowane, mimo ich ogromnego znaczenia 

dla dalszego kszta tu transformacji. Jak wiadomo pro-

gram wyborczy „Solidarno ci” z 1989 roku nie zawie-

ra  projektu tak szybkiej liberalizacji w wielu sferach. 

Jerzy Baczy ski (2004) – redaktor naczelny tygodnika 

„Polityka”, a tak e obserwator i znawca problematyki 

transformacji – pisa : „niewiele osób, cznie z cz on-

kami rz du i parlamentarzystami »Solidarno ci«, mia o

wtedy wiadomo  skali proponowanych zmian […] 

poniewa  nikt nie przedstawi adnego alternatywnego 

programu, nie by o te adnej specjalnej dyskusji”7.

Hanna Suchocka, by a premier, przyzna a, e s abo ci

rodowisk solidarno ciowych by  brak jasnych koncep-

cji gospodarczych8.

Z kolei wielu polskich liberalnych reformatorów 

maj cych wp yw na decyzje pierwszych lat transfor-

macji nie widzia o mo liwo ci przechodzenia do kapi-

talizmu na drodze ustawicznie odnawianego konsensus 

spo ecznego. Na przyk ad liberalny ekonomista prof. 

Adam Lipowski pisa , e w Polsce paktowanie nie roz-

aduje realnego konfliktu interesów. Niektórzy politycy 

i publicy ci wskazywali, e nale y, jak najszybciej prze-

forsowa  zmiany po 1990 r., aby nie dosz o w a nie do 

konieczno ci ich konsultowania. Chciano dokona , jak 

najwi cej zmian przed uformowaniem si  grupowych 

interesów, bo wówczas trzeba b dzie negocjowa  refor-

my. Jeffrey Sachs , który odegra  istotn  rol  w przy-

gotowaniu pakietu zmian ekonomicznych, g osi  tez ,

e chc c przeskoczy  przez przepa  nie da si  zrobi

1 Andrzej Zyba a, Poprawianie Europy, magazyn „Unia-Polska”, http:
//www.unia-polska.com.pl/index.php?action=9.htm&numer=112

2 Esping-Andersen Gosta, Gallie Duncan, Hemerijck Anton, Myles John, 
Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press, New York 
2003.

3 Jorgen Habermas, Kryzys pa stwa dobrobytu i wyczerpywanie si  energii 
utopijnych, Colloquia Communia 3–4 (27–28) 1986.

4 Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations,
Princeton University Press, Princeton-New Jersey 1987.

5 Andrzej Zyba a, Globalna korekta. Sznase Polski w zglobalizowanym 
wiecie, Wydawnictwo Dolno l skie, Wroc aw 2004.

6 Amartya Sen, Rozwój i wolno , Zysk i Spó ka, Pozna  2002.
7 Jerzy Baczy ski, 100 dni, które wstrz sn y Polsk , „Polityka” nr 50,  

11.12.2004.
8 Hanna Suchocka, Europa rodkowa 5 lat po prze omie, w: Przemiany

w Europie rodkowo-Wschodniej, Warszawa 1995.
9 Jadwiga Staniszkis, W adza globalizacji, Scholar, Warszawa 2003.

dwóch kroków w powietrzu. Konieczny jest zatem jeden 

wielki skok w prywatn  w asno  i system rynkowy. 

Pisa  on: „Celem Polski jest ustanowienie ekonomicz-

nej, prawnej i instytucjonalnej podstawy dla gospodarki 

prywatnego sektora w ci gu tylko jednego roku”. Ocena 

Sachsa okaza a si  wyj tkowo nierealistyczna.

W efekcie proces reform straci  na publicznym 

charakterze, a g ównym mechanizmem sta a si  gie -

da partykularnych interesów i wp ywów. Nie uda o

si  roz adowa  istotnego napi cia mi dzy presj  na 

tempo zmian, a kszta towaniem si  istotnych intere-

sów najwa niejszych grup spo ecznych zwi zanych

prac  i kapita em. Partnerzy spo eczni nie uformowali 

pewnych punktów orientacyjnych w procesie trans-

formacji. W sferze priorytetów widoczna by a pustka, 

a w sferze praktyki dominowa y partykularne interesy 

coraz w szych grup. Zanika a refleksja dotycz ca

roli pa stwa w praktyce transformacji ustrojowej. 

Uwa ano, e wystarczy logika decyzji podejmowa-

nych w skali mikro (np. prywatyzacja przedsi biorstw

bez wyznaczeniu celów rozwojowych gospodarki 

jako ca o ci). W konsekwencji racj  zdaje si  mie

Jadwiga Staniszkis mówi ca o b dnej sekwencji 

przekszta ce , co zdecydowa o o niepowodzeniu wielu 

przedsi wzi  transformacyjnych w sferze gospodarki 

(wysokie bezrobocie, brak lokalnego kapita u, niesta-

bilno  itp.)9.

Doświadczenia zagraniczneZ zagranicy
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Bezpiecznie i elastycznie 

W sporej części krajów rozwiniętych trwają 
usiłowania, aby znaleźć sposób na 
pogodzenie elastycznych formy zatrudnie-
nia, których domagają się pracodawcy, 
z bezpieczeństwem socjalnym, którego 
pragną pracownicy i ich reprezentanci. 
W związku z tym powstała koncepcja 
flexicurity. Ten nowy angielski wyraz 
powstał z połączenia słowa flexibility 
(elastyczność) i słowa security (bezpie-
czeństwo). 

T
rudno jest przet umaczy  to sztucznie 

stworzone s owo. Je li kto  upar by si

i chcia  znale  polski odpowiednik fle-

xicurity, to musia by mówi  na przyk ad:

elastyczne bezpiecze stwo, czy lepiej 

bezpiecze stwo w warunkach elastyczno ci.

Z perspektywy spo ecznej koncepcja flexicurity ma 

dwa istotne atuty. Po pierwsze, jest oparta na strategii 

poszukiwania korzy ci zarówno dla pracodawców, jak 

i pracobiorców. Jest prób  szukania punktu równowagi 

mi dzy nimi. Wprawdzie flexucurity wprowadza ela-

styczno  do zasad zatrudniania i zwalniania na rynku 

pracy, ale uwzgl dnia wa ne interesy pracowników. 

Z jednej strony przedsi biorstwom umo liwia atwe

dostosowywanie si  np. do spadku obrotów na rynku 

(firmy mog atwo redukowa  liczb  pracowników), 

ale pracownicy zyskuj  zasady u atwiaj ce godzenie 

obowi zków zawodowych i rodzinnych. Po drugie, fle-

xicurity zawiera zwykle rozwi zania korzystne dla grup, 

którym szczególnie trudno odnale  si  na rynku pracy 

(d ugotrwali bezrobotni, absolwenci) w warunkach wy-

sokiego poziomu ochrony zatrudnienia. 

Ponadto flexicurity umo liwia zmniejszenie bariery 

mi dzy osobami aktywnymi a biernymi zawodowo 

oraz mi dzy bezrobotnymi (szukaj cymi pracy) i za-

trudnionymi. Dzieje si  tak w rezultacie ograniczenia 

gwarancji zachowania tradycyjnego zatrudnienia („pe -

nego” etatu). Dzi ki temu bezrobotni czy absolwenci 

uzyskuj  wi ksze mo liwo ci wchodzenia i powrotu na 

rynek pracy. 

Koncepcja bezpiecze stwa w warunkach elastycz-

nych stosunków pracy dopuszcza obni enie okre lo-

nych elementów ochrony socjalnej, ale przy zacho-

waniu, a nawet wzmocnieniu innych. Nie jest to wi c

koncepcja jednokierunkowej deregulacji rynku pracy 

i ci  socjalnych. Flexicurity to przede wszystkim 

poszukiwanie punktu równowagi mi dzy elementami 

elastyczno ci i bezpiecze stwa.

Modele bezpieczeństwa socjalnego i elastyczności.
W Europie funkcjonuj  dwa modele flexicurity: du -

ski i holenderski. Po okresie prowadzenia polityki 

deregulacji rynku pracy wspomnianego punktu rów-

nowagi poszukuje te  m.in. Hiszpania. Du ski model 

flexicurity ukszta towa  si  w latach 90., a jego cech

szczególn  jest to, e pracownicy maj  raczej niski 

poziom ochrony swoich miejsc pracy (niemal taki, jak 

w krajach anglosaskich), ale jednocze nie, gdy znajd

si  na bezrobociu korzystaj  z wysokiego poziomu 

ochrony socjalnej (m.in. wysokiego zasi ku). Ponadto 

s u by zatrudniania oferuj  im wiele programów ak-

tywizuj cych. redni okres poszukiwania pracy przez 

bezrobotnego jest krótki. A zatem prac  stosunkowo 

atwo utraci , ale i atwo znale  now .

Wa n  rol  odgrywa tu wysoki poziom ochrony 

socjalnej bezrobotnych, m.in. dzi ki ubezpieczeniu od 

bezrobocia. Charakterystyczne, e gdy w 2003 r. rz d

liberalno-konserwatywny próbowa  ograniczy  wydatki 

na system wiadcze  dla bezrobotnych, spotka  si  ze 

Z kraju Z kraju Analizy
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zdecydowan  krytyk  nie tylko zwi zków zawodowych, 

ale i organizacji pracodawców. Pracodawcy uznali bo-

wiem, e dost pno wiadcze  socjalnych jest czynni-

kiem u atwiaj cym im podejmowanie decyzji o redukcji 

zatrudnienia.

W modelu du skim atwo dostrzec prób  równowa-

enia elastyczno ci form zatrudniania i zwalniania wy-

sok  ochronn  socjaln  w postaci zasi ków i du ej do-

st pno ci nowych ofert pracy. Dzi ki temu Du czycy

uzyskali p ynno  przep ywów mi dzy zatrudnieniem 

i bezrobociem, ale tak e wysoki poziom aktywizacji 

osób pozostaj cych poza rynkiem pracy. W ramach 

aktywnej polityki spo ecznej prowadzone s  liczne 

programy aktywizuj ce (przy wspó pracy administra-

cji publicznej i organizacji pozarz dowych), oferuj ce

zindywidualizowane wsparcie osobom wykluczonym 

z rynku pracy. Reform  z 1994 r. wprowadzono rozwi -

zanie, w my l którego udzia  w programie aktywizuj -

cym nie przed u a uprawnienia do okresowego zasi ku

dla bezrobotnych, z drugiej jednak strony nieuzasad-

niona odmowa uczestnictwa w takim programie zamy-

ka drog  do cz ci wiadcze  z pomocy spo ecznej.

Z kolei holenderska wersja flexicurity zosta a wy-

pracowana w drugiej po owie lat 90. przez koalicj

rz dow  partii liberalnej i socjaldemokratycznej, przy 

wydatnej pomocy Fundacji Pracy (niezale na instytu-

cja badawcza, której misj  jest szukanie rozwi za

korzystnych dla obu stron stosunków pracy). Istot

modelu holenderskiego jest pragnienie rozwijania za-

trudnienia tymczasowego i zatrudnienia w niepe nym

wymiarze czasu pracy. Przyjmuje si  przy tym, e

polityka pa stwa powinna sprzyja  stopniowemu roz-

szerzaniu ochrony socjalnej poprzez obejmowanie ni

pracowników zatrudnianych we wspomnianych niety-

powych formach zatrudnienia.

Holandi  od wielu lat charakteryzuje wysoki udzia

pracowników niepe noetatowych w strukturze zatrud-

nienia. Zw aszcza kobiety s  zainteresowane prac  na 

niepe ny etat. Umo liwia im to czenie pracy z wy-

chowywaniem dzieci. W literaturze naukowej mówi 

si  o holenderskim modelu gospodarstwa domowego 

„z jeden i pó  dochodu” („pó torapensjowego”). Przy 

czym w Holandii – inaczej ni  np. w Wielkiej Bryta-

nii czy Hiszpanii – wysoki odsetek kobiet deklaruje, 

e praca na niepe ny etat jest ich dobrowolnym wy-

borem. Ma to zapewne zwi zek z tym, e tam osoby 

pracuj ce na niepe nym etacie zosta y obj te niemal 

takim samym poziomem ochrony socjalnej jak osoby 

zatrudnione na pe ny etat. Ta ochrona zapewnia nie 

tylko obj cie przepisami ochronnymi prawa pracy, czy 

uwzgl dnianie „nietypowych” pracowników w uk a-

dach zbiorowych, zak adowych funduszach socjalnych 

czy pracowniczych programach emerytalnych, ale ozna-

cza tak e korzystne zasady uczestnictwa w bazowym 

systemie emerytalnym. Innymi s owy, praca na niepe -

ny etat nie poci ga za sob  istotnego obni enia wyso-

Tabela 1. Poziom aktywno ci zawodowej Polaków w latach 1992–2004

Rok
Ogó em Aktywni zawodowo Pracuj cy Bezrobotni Bierni

(w tys.) w tys. w % w tys. w % w tys. w % w tys. w %

1992 28 391 17 541 61,8 15 179 53,5 2 362 13,5 10 850 33,0

1993 28 454 17 321 60,9 14 894 52,3 2 427 14 11 133 33,7

1994 28 474 17 132 60,2 14 658 51,5 2 474 14,4 11 342 34,1

1995 29 045 17 068 58,8 14 791 50,9 2 277 13,3 11 977 35,8

1996 29 337 17 076 58,2 14 969 51 2 108 12,3 12 261 36,7

1997 29 628 17 100 57,7 15 177 51,2 1 923 11,2 12 528 37,6

1998 29 955 17 171 57,4 15 356 51,3 1 816 10,6 12 784 38,1

1999 30 262 17 148 56,7 14 757 48,8 2 391 13,9 13 114 37,3

2000 30 597 17 311 56,6 14 526 47,5 2 785 16,1 13 286 36,4

2001 30 843 17 376 56,4 14 207 46,1 3 170 18,2 13 466 35,7

2002 31 063 17 213 55,4 13 782 44,4 3 431 19,9 13 850 36,7

2003 30 953 16 946 54,7 13 617 44 3 329 19,6 14 008 36,4

2004 31 157 17 100 54,9 14 058 45,1 3 081 18 14 057 36,9

ród o: Krajowy Plan Dzia a , Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004 (dane z Badania Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci, uzupe nione o dane 
GUS z tego badania za 2004 r.).
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ko ci podstawowej emerytury (emerytura „pó etatow-

ca“ nie jest wi c ekwiwalentno ciowa, ale wy sza ni

wynika oby to z rejestru odprowadzanych sk adek). To 

s  w a nie elementy ochrony socjalnej równowa ce

wysoki w Holandii poziom elastyczno ci rynku pracy. 

Fenomenem ostatnich lat jest w Holandii dynamicz-

ny rozwój agencji pracy czasowej. Sta y si  one jakby 

„trzeci  stron ” czy swoistym „buforem” w indywidu-

alnych stosunkach pracy, czyli mi dzy pracownikiem 

i przedsi biorstwem. Przedsi biorca, korzystaj c z us ug

agencji, dysponuje bardzo wysokim poziomem tzw. ela-

styczno ci numerycznej ( atwo  zatrudniania i zwal-

niania) i elastyczno ci funkcjonalnej (dostosowanie 

organizacji pracy do potrzeb przedsi biorstwa), ale 

osoby wiadcz ce prac  nie s  pozbawione ochrony 

socjalnej, któr  gwarantuje stosunek pracy wi cy je 

z agencj  tymczasowego zatrudnienia. Tak e i tu poli-

tyka flexicurity polega na rozci ganiu ochrony socjalnej 

na pracowników zatrudnionych w nietypowej formie. 

Rzeczywisty poziom ochrony socjalnej pracowników 

tymczasowych jest jednak znacz co mniejszy ni  w 

przypadku osób pracuj cych na niepe ny etat (m.in. 

trudniejszy dost p do wiadcze  zdrowotnych, zasi -

ku dla bezrobotnych czy pracowniczych programów 

emerytalnych). Ale z drugiej strony istnieje mo liwo

uzyskania tradycyjnego etatu w agencji pracy czaso-

wej po przepracowaniu odpowiedniej liczby godzin. Do 

danych na temat poziomu ochrony socjalnej w agen-

cjach pracy tymczasowej trzeba jednak podchodzi

z du  ostro no ci , gdy  istniej  tu sprzyjaj ce warun-

ki rozwoju „szarej strefy”. Trzeba te  pami ta  o ograni-

czonych mo liwo ciach awansu i rozwoju w przypadku 

pracowników wykonuj cych prace tymczasowe.

W Hiszpanii w latach 80. i 90. przeprowadzono 

istotne reformy gospodarcze i strukturalne, w ramach 

których nast pi a znacz ca deregulacja rynku pracy. 

W konsekwencji wzrós  przede wszystkim poziom za-

trudnienia na czas okre lony (poziom ochrony zatrud-

nionych na czas nieokre lony jest tu bowiem szcze-

gólnie wysoki; zwalnianie takich pracowników jest

dla pracodawcy przedsi wzi ciem trudnym i niezwyk-

le kosztownym). W konsekwencji w latach 1984–1993 

trzykrotnie wzros o tak e zatrudnienie w niepe nym

wymiarze czasu pracy, ale jego udzia  w strukturze 

Tabela 2. Wska nik ustawowej ochrony zatrudnienia (Employment Protection Law Index)a: Polska na tle krajów OECD, Unii 
Europejskiej i Europy rodkowo-Wschodniej

Kraj

Poziom ochrony zatrudnienia

Indeks
syntetyczny
(skala 1–6)b

Indywidualna
ochrona przed 
zwolnieniemb

Dodatkowe
regulacje dla 

zwolnie
grupowychb

Regulacje
dotycz ce

zatrudnienia
w niepe nym

wymiarze czasu 
pracyb

Ranking
(w ród 26 analizowanych krajów)

rednia dla OECD 2 X X X X

rednia dla UE–15 2,4 X X X X

rednia dla krajów 
transformacji
z Europy rodkowo-
-Wschodniej

2,1 X X X X

Dania 1,5 1,6 3,1 0,9  8

Hiszpania 3,1 2,6 3,1 3,5 23

Holandia 2,2 3,1 2,8 1,2 13

Niemcy 2,6 2,8 3,1 3,6 20

Polska 2,0 2,2 3,9 1,0 10

Wlk. Brytania 0,9 0,8 2,9 1,3  2
a Indeks jest redni  wa on  indeksów cz stkowych charakteryzuj cych: ochron  zatrudnienia trwa ego, ochron  zatrudnienia czasowego oraz warunki 

zwolnie  grupowych.
b Skala 1–6.

ród o:  Zestawienie danych OECD z 1999 r. na podstawie M. Kabaj: Czy deregulacja rynku pracy umo liwi utworzenie 2 mln miejsc pracy do 2010 r.?,
w: K.W. Frieske (red.): op. cit., s. 74; M. Boni i in.: Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprosta  temu wyzwaniu?, „Zeszyty BRE Bank – CASE” 2004, 
nr 73, s. 11.
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zatrudnienia pozosta  stosunkowo niewielki. Jedno-

cze nie nie uda o si  tam zrównowa y  elementów 

elastyczno ci i bezpiecze stwa socjalnego. Rynek pracy 

podzieli  si  na dwa zasadnicze segmenty: rynek m o-

dych ludzi, nawet dobrze wykszta conych, którzy nie s

jednak w stanie swojej sytuacji ustabilizowa  i powoli 

trac  kompetencje, wykonuj c ró ne prace okresowe 

i dorywcze, oraz rynek pracowników z d u szym sta em

pracy, raczej niezdolnych do adaptacji do nowych wa-

runków, za to zatrudnionych na czas nieokre lony. Praca 

na podstawie umowy na czas okre lony (czy w niepe -

nym wymiarze czasu), za relatywnie niskie wynagrodze-

nie, sta a si  dobrem dost pnym dla osób m odych. Nie 

jest to jednak bilet wst pu do normalnego zatrudnienia 

(pe ny etat, umowa na czas nieokre lony).

Tak wi c z jednej strony nietypowe, elastyczne formy 

zatrudnienia u atwiaj  podj cie pracy przez osoby bez-

robotne (a wi c zwi kszaj  przep ywy mi dzy bezrobo-

ciem a zatrudnieniem), z drugiej – tworz  now  barier

na rynku pracy: niemo no ci zmiany statusu z outsidera

na insidera. Partnerzy spo eczni i rz d hiszpa ski do-

strzegli problem dualnego rynku pracy i pocz wszy od 

drugiej po owy lat dziewi dziesi tych podejmuj  dzia-

ania naprawcze. Zapocz tkowa o je porozumienie trój-

stronne z 1994 r., ukierunkowane na podniesienie jako-

ci pracy osób zatrudnionych na niepe ny etat. Pierw-

szy etap tworzenia hiszpa skiego modelu flexicurity

zako czy  si  podpisaniem 20 grudnia 200l r. uk adu

zbiorowego, który ma gwarantowa  „konkurencyjno

dla biznesu i ochron  dla pracowników”. Skuteczno

tych dzia a  jest jednak ograniczona, zw aszcza w za-

kresie zwi kszenia przep ywów mi dzy zatrudnieniem 

terminowym i bezterminowym. Okazuje si , e podzia

pracuj cych na insiderów i outsiderów atwiej wprowa-

dzi  ni  zlikwidowa .

Przyk ady du ski i holenderski, a tak e dzia ania

naprawcze podj te w Hiszpanii pokazuj , e jednym z 

kluczowych warunków brzegowych skutecznego wy-

pracowania modelu fexicurity jest porozumienie part-

nerów spo ecznych i to nie tylko zreszt  na poziomie 

komisji trójstronnej, ale tak e uk adów zak adowych.

Powinny one zapewni  równowag  mi dzy elastycz-

no ci  i bezpiecze stwem: czy to wed ug koncepcji 

holenderskiej (rozci gni cie ochrony socjalnej na 

nietypowe formy zatrudnienia i uczynienie ich atrak-

cyjnym rozwi zaniem dla obu stron stosunków pracy), 

czy – jak w modelu du skim – przez upowszechnianie 

elastyczno ci numerycznej, skojarzonej z wysokim po-

Tabela 3. Udzia  bezrobotnych z prawem do zasi ku w populacji bezrobotnych zarejestrowanych w urz dach pracy w latach 
1990–2003

Rok
Zarejestrowani bezrobotni 

(w tys.)

Bezrobotni
z prawem do zasi ku

(w tys.)

Zarejestrowani bezrobotni 
z prawem do zasi ku (w %)

1990 1 126,1  891,7 79,2

1991 2 155,6 1 703,0 79,0

1992 2 509,3 1 312,4 52,3

1993 2 889,6 1 394,3 48,3

1994 2 838,6 1 422,8 50,1

1995 2 628,8 1 379,6 52,3

1996 2 359,5 1 224,0 51,9a

1997 1 826,4  556,5 30,5

1998 1 831,4  420,2 22,9

1999 2 349,8  554,1 23,6

2000 2 702,6  548,6 20,3

2001 3 115,1  624,2 20,0

2002 3 216,9  538,7 26,7

2003 3 157,7  478,1 15,1
a Bez absolwentów, którzy utracili prawo do zasi ku. Obja nienie: dane w tabelach 3 i 4 nieznacznie si  ró ni  od danych zawartych w tabeli 1, co jest 

zwi zane z odmienn  metodologi  ich gromadzenia: dane w tabeli 1 pochodz  z Badania Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci; tabele 3 i 4 zawieraj  dane 
gromadzone przez urz dy pracy. Dla prowadzonych tu rozwa a  ró nice te s  nieistotne.

ród o:  M. Szylko-Skoczny.
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ziomem ochrony socjalnej bezrobotnych oraz dost p-

no ci  programów aktywizuj cych.

Tam, gdzie nie ma porozumienia partnerów spo ecz-

nych w kwestii kierunku reformy rynku pracy (np. we 

Francji czy w Niemczech), wypracowanie równowagi 

mi dzy elastyczno ci  i bezpiecze stwem okazuje si

znacznie trudniejsze, a próby deregulacji rynku pracy 

prowadz  do dalszej polaryzacji stanowisk zwi zków

zawodowych i organizacji pracodawców. Podobna sy-

tuacja wyst puje obecnie równie  w Polsce.

Poszukiwanie własnych rozwiązań w Polsce. Kon-

cepcja flexicurity nie jest w Polsce przedmiotem deba-

ty publicznej. Bezpiecze stwo socjalne i elastyczno

rynku pracy traktowane s  bowiem jako cele wzajemnie 

przeciwstawne. Eksperci s usznie zwracaj  uwag  na 

oba zjawiska: z jednej strony istniej ce obecnie formy 

zabezpieczenia spo ecznego negatywnie wp ywaj  na 

rynek pracy, podnosz c zbyt wysoko koszty pracy. 

Z drugiej – elastyczne rozwi zania na rynku pracy 

znacz co obni aj  poziom ochrony socjalnej. Niestety, 

funkcjonowanie rynku pracy i systemu zabezpieczenia 

spo ecznego zazwyczaj analizuje si  tak, jakby to by y

dwa odr bne systemy. Reformuj c ka dy z nich, nie 

bierze si  pod uwag , jak w swym nowym wydaniu 

b dzie oddzia ywa  na drugi.

W d eniach do uformowania polskiego modelu 

bezpiecze stwa socjalnego w warunkach odradzaj -

cej si  gospodarki rynkowej nale y wyró ni  3 okresy. 

W pierwszym okresie transformacji ustrojowej zapro-

jektowano ochron  socjaln  dla „przegranych reform”. 

Z czasem okaza o si  jednak, e jej skutkiem jest do-

prowadzenie do niskiego poziomu aktywno ci ekono-

micznej Polaków. Miliony Polaków skorzysta o z atwo

dost pnych wiadcze  spo ecznych, takich jak renty, 

wcze niejsze emerytury czy zasi ki dla bezrobotnych. 

W tym okresie ukszta towa  si  swoisty pakt liberal-

no-socjalny. Zwi zek zawodowy NSZZ „Solidarno ”

zgodzi  si  na racjonalizacj  zatrudnienia w gospodarce 

w zamian za ochron  socjaln  zarówno zatrudnionych, 

jak i bezrobotnych. Przyj to wówczas koncepcj  „na-

czy  po czonych”, w my l której utrata bezpiecze -

stwa na rynku pracy (m.in. pojawienie si  masowego 

bezrobocia) by a rekompensowana przez dost pno

wiadcze  socjalnych z programów os onowych. To 

z kolei mia o gwarantowa  poparcie spo eczne dla 

reform. Podej cie to mo na uzna  za polsk  wersj

flexicurity okresu terapii szokowej.

W kolejnej fazie reform obni ano poziom bezpie-

cze stwa socjalnego Polaków, czego przejawem by a

m.in. zmiana cz ci programów socjalnych z po-

wszechnych na selektywne (wprowadzenie kryterium

Tabela 4. Struktura wydatków z Funduszu Pracy w latach 1990–2003 na zasi ki i aktywne formy przeciwdzia ania
bezrobociu

Rok Wydatki na zasi ki (w %) Wydatki na aktywne formy (w %)
Wydatki na aktywne formy 
na jednego bezrobotnego 

(w z )

1990 51,1 32,1 189,7

1991 82,0  7,0  56,7

1992 86,3  4,7  45,6

1993 83,9 11,1 129,5

1994 83,8 12,8 195,6

1995 84,8 11,9 280,2

1996 85,2 10,7 321,5

1997 77,6 17,2 577,2

1998 58,7 23,8 707,0

1999 69,2 19,2 507,6

2000 82,8 11,1 498,0

2001 84,8  7,0 207,5

2002 89,0  5,4 170,6

2003 83,1 13,4 252,0

ród o:  jak do tabeli 3, s. 117 (na podstawie sprawozdawczo ci urz dów pracy).
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dochodowego przy selekcjonowaniu uprawnionych. 

Klientami selektywnej pomocy spo ecznej stali si

m.in. liczni bezrobotni, którzy utracili prawo do zasi ku

wyp acanego przez urz dy pracy. Równocze nie, aby 

obni y  stop  bezrobocia, próbowano raczej ograni-

cza  poda  pracy ni  zwi ksza  na ni  popyt. W re-

zultacie znacznie wzros a liczba osób utrzymuj cych

si  ze wiadcze  spo ecznych ró nych typów, których 

realna warto  mala a. W 1996 r. dokonano istotnej 

nowelizacji Kodeksu pracy, dostosowuj c go do stan-

dardów Unii Europejskiej. Wprawdzie pozostawiono 

relatywnie wysoki poziom ochrony socjalnej pra-

cowników, ale wprowadzono te  pierwsze zapisy dere-

gulacyjne.

W ko cu tego procesu mieli my do czynienia z re-

formami ukierunkowanymi na decentralizacj  i/lub 

urynkowienie sfery spo ecznej (kulminacja: lata 1999–

–2000). Np. w zakresie organizacji s u b zatrudnienia 

zwyci y a koncepcja decentralizacyjna: w 2000 r. 

urz dy pracy, b d ce do tej pory cz ci  administracji 

pa stwowej, zosta y w czone do administracji samo-

rz dowej szczebla powiatowego.

Ale w okresie rz dów AWS-UW widoczna by a

te , cho  na mniejsz  skal , strategia fexicurity

z pierwszego etapu reform: „redukcja zatrudnienia 

w zamian za os ony socjalne dla zwalnianych”. Miej-

sce regulowanych ustawowo wiadcze  socjalnych 

zaj y jednak negocjowane na drodze porozumie

zbiorowych pakiety socjalne. W ten sposób zapew-

niano wysokie odprawy dla zwalnianych lub nego-

cjowano gwarancje d ugoterminowego zatrudnienia, 

zamieniane nast pnie na programy dobrowolnych 

odej  w zamian za wysokie odprawy. By o to zwi za-

ne z odroczon  restrukturyzacj  „trudnych sektorów”, 

której przeprowadzenia nie podj  si  rz d SLD-PSL 

poprzedniej kadencji.

W ostatnich latach dosz o do próby upowszechnie-

nia w Polsce koncepcji aktywnej polityki spo ecznej

i aktywnej polityki zatrudnienia (kulminacja: lata 

2003–2004). Rozwijane s  przy pomocy s u b zatrud-

nienia aktywne programy rynku pracy. Akcentuje si

potrzeb  aktywizacji klientów programów socjalnych, 

nawet kosztem ich bezpiecze stwa socjalnego, oraz 

potrzeb  tworzenia nowych miejsc pracy, zw aszcza

dla grup wysokiego ryzyka (d ugotrwale bezrobot-

ni, m odzie  wchodz ca na rynek pracy, rodowiska

marginalizowane, ludno  z regionów zaniedbanych 

gospodarczo). Przejawem nowej tendencji jest pakiet 

ustaw z lat 2003–2004, zawieraj cy m.in. Ustaw  o za-

trudnieniu socjalnym, Ustaw  o dzia alno ci po yt-

ku publicznego i o wolontariacie, Ustaw  o pomocy 

spo ecznej oraz Ustaw  o promocji zatrudnienia i in-

stytucjach rynku pracy. Ustawy te s  narz dziami upo-

wszechniania programów aktywizacyjnych, stanowi c

równocze nie pewn  kombinacj  regulacji ochronnych 

i uelastyczniaj cych.

Zasadniczym proble-
mem w Polsce jest to, 
że zmianom zachodzą-
cym na rynku pracy 
nie towarzyszą trwałe 
porozumienia partne-
rów społecznych
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Konieczność porozumienia. Zasadniczym problemem
w Polsce jest to, e zmianom zachodz cym na rynku 
pracy nie towarzysz  trwa e porozumienia partnerów 
spo ecznych, a tym bardziej uzgodnienia trójstronne 
(rz d – zwi zki zawodowe – organizacje pracodaw-
ców); obserwujemy co najwy ej dwustronne porozu-
mienia rz d – zwi zki zawodowe lub rz d – organi-
zacje pracodawców. W pierwszym okresie przemian, 
okre lanym jako „terapia szokowa gospodarki”, poli-
tyczni reformatorzy i zwi zki zawodowe zawar y kom-
promis (ale bez udzia u reprezentantów pracodawców, 
która to struktura dopiero powstawa a). Jego wyrazem 
by a zgoda na pojawienie si  masowego bezrobocia, 
ale w zamian za dost pno wiadcze  os onowych.
Niestety, wsparcie os onowe nie mia o charakteru akty-
wizuj cego, a poziom ochrony socjalnej bezrobotnych 
w kolejnych latach drastycznie si  obni a . To ró ni o
polskie rozwi zania od du skich.

Obecnie polski model rynku pracy nie satysfakcjonuje 
ani decydentów politycznych, ani adnego z partnerów 
spo ecznych. Wynika to z bardzo niskiego poziomu ak-
tywno ci ekonomicznej Polaków (dramatycznie niska 
stopa zatrudnienia). W tej sytuacji podejmowane s
sprzeczne dzia ania ad hoc: liberalizacja Kodeksu pracy, 
dalsze obni anie poziomu ochrony socjalnej bezrobot-
nych, upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia, 
tworzenie programów aktywizuj cych, adresowanych do 
ró nych grup bezrobotnych. Ponadto zmiany w systemie 
ubezpiecze  spo ecznych nie s  skoordynowane ze zmia-
nami w polityce wobec rynku pracy.

Czas na flexicurity? W Polsce nie uda o si  uzy-
ska  – zadowalaj cej wszystkie strony – równowagi 
mi dzy elementami elastyczno ci i bezpiecze stwa.
Zwolennicy uelastycznienia gospodarki (strona liberal-
na) traktowali os ony socjalne jako jedynie okresowy 
koszt transformacji i w kolejnych latach wprowadzali 
ci cia socjalne. Po drugie, punkt równowagi osi gni to
przy bardzo niskiej stopie zatrudnienia, co oznacza o,
e na d u sz  met wiadcze  os onowych nie b dzie

z czego finansowa . Po trzecie, rozwi zanie to opar o
si  na porozumieniu politycznym, dzi ki naciskowi 
zwi zków zawodowych, bez uzgodnienia stanowisk 
obu parterów spo ecznych. Zmiana uk adu si  mi dzy
Partnerami podwa y a to rozwi zanie. W rezultacie 
wszystkich tych uwarunkowa  poziom ochrony socjal-
nej bezrobotnych obni y  si  a  do poziomu okre la-
nego w porównaniach mi dzynarodowych jako model 
subprotective, czyli niespe niaj cy minimalnych norm 

ochronnych. Równocze nie stopa zatrudnienia rejestro-
wanego spad a poni ej 50%, przy relatywnie wysokim 
zatrudnieniu nierejestrowanym (szara strefa). 

Od po owy ubieg ej dekady obserwujemy starcie 
polityki deregulacji rynku pracy i polityki ochrony za-
trudnienia, a przedmiotem tego starcia jest zw aszcza
Kodeks pracy. Nowelizacje wprowadza y oba rodzaje 
zmian, ale stopniowo zacz a dominowa  strategia de-
regulacji. Zwrot ku tej strategii przebiega  przy wyra -
nej polaryzacji stanowisk partnerów spo ecznych: pod 
wp ywem nacisku pracodawców na ustawodawc  i przy 
sprzeciwie zwi zków zawodowych. Nie nast pi  jednak 
wzrost stopy zatrudnienia, ale zmiana na bardziej ela-
styczn  – organizacji pracy (elastyczno  funkcjonalna).

Dylemat „Polska liberalna czy socjalna?” zosta
wyartyku owany jesieni  2005 roku w kampanii wy-
borczej jako czynnik ró nicuj cy programy dwóch 
walcz cych o zwyci stwo wyborcze partii: PiS i PO. 
Tak jak okres kampanii zwykle polaryzuje pogl dy poli-
tyczne, a przez to wyostrza kwestie istotne i zarysowuje 
pole mo liwych wyborów, tak okres powyborczy mo e
s u y  budowaniu syntez i poszukiwaniu rozwi za
kompromisowych. Powinno tak dzia  si  szczególnie 
wówczas, gdy wybory nie wy oni y zwyci zcy zdolnego 
rz dzi  samodzielnie, bez konieczno ci poszukiwania 
szerszego poparcia dla przedstawianych koncepcji. 
Warunkiem brzegowym upowszechniania koncepcji fle-

xicurity, któr  mo na traktowa  jako przyk ad „polityki 
rodka”, jest osi gni cie trwa ego porozumienia zarów-

no na poziomie politycznym, jak i w dialogu partnerów 
spo ecznych. Szans  na upowszechnienie rozwi za
flexicurity mo e zaprzepa ci  zarówno próba przefor-
sowania daleko id cej deregulacji rynku pracy, ukierun-
kowana tylko na obni enie kosztów pracy, jak i próba 
zwi kszenia poziomu ochrony socjalnej bez zwi kszenia
aktywno ci ekonomicznej Polaków. B dem b dzie rów-
nie  prowadzenie, znane z lat wcze niejszych, równole-
g ych „polityk resortowych”: bardziej liberalnej polityki 
gospodarczej i zorientowanej os onowo polityki socjal-
nej. Istot  koncepcji flexicurity jest bowiem uzgodnienie 
i uwspólnienie kierunków zmian na rynku pracy oraz 
w systemie zabezpieczenia spo ecznego.

Pog bion  analiz  mo liwo ci upowszechnienia w 
Polsce koncepcji flexicurity Czytelnik znajdzie w arty-
kule tego  autora i innych opracowaniach opublikowa-
nych w pracy zbiorowej pod redakcj  Marka Rymszy 
Elastyczny rynek pracy i bezpiecze stwo socjalne. 

Flexicurity po polsku?, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2006.
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U
stawa umo liwi wdra enie unijnej dy-

rektywy z 11 marca 2002 r. (2002/14/

WE), któr  Polska by a zobowi zana

wprowadzi  w ycie ju  kilkana cie

miesi cy wcze niej. Dyrektywa wspie-

ra ide  dialogu spo ecznego, w tym wypadku dialogu 

kapita u i pracy. Dzi ki niej powstaj  regulacje ustana-

wiaj ce pracownicze prawo do informacji i konsultacji 

przed podj ciem w firmie wa nych decyzji, dotycz -

cych zw aszcza miejsc pracy. 

Warto przypomnie , e w sposób bezpo redni dyrek-

tywa by a reakcj  w adz Unii Europejskiej na ogromne 

redukcje zatrudnienia, jakie mia y miejsce w 2001 r. 

w wielu europejskich gigantach, np. w koncernie odzie-

owym Marks & Spencer, spo ywczym Danon, czy 

w firmie Moulinex, producencie sprz tu gospodarstwa 

domowego. Zwalniono tysi ce ludzi w ca ej Europie, 

co wywo a o gwa towne reakcje pracowników. 

Norma cywilizacyjna. Ustawa o informacji i konsul-

tacji zgodnie z unijn  dyrektyw  wprowadza pewn

norm  cywilizacyjn , wa ny standard dla polskiego 

prawa pracy. Jej przepisy stosuje si  do pracodawców 

zatrudniaj cych co najmniej 50 pracowników. – To jest 

du y kompromis na korzy  pracodawców, w pierwszej 

Rady Pracowników: kompromis

W polskich firmach pojawią się wkrótce 
rady pracowników. Przesądza o tym 
ustawa o informowaniu pracowników 
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, 
uchwalona przez Sejm 10 marca 2006 r. 
Jest ona wynikiem kompromomisu osią-
gniętego po 18 miesiącach intensywnych 
dyskusji i sporów. 

wersji projektu mowa by a o firmach licz cych 20 pra-

cowników. Podnie li my ten próg, chc c doj  do kon-

sensusu. Zwi zkowcy z trudem na to przystali – mówi 

pose  Stanis aw Szwed (PiS), wiceprzewodnicz cy

sejmowej Komisji Pracy i przewodnicz cy poselskiego 

podzespo u, który pracowa  nad projektem. 

Rady b d  liczy  od 3 do 7 cz onków (w zale no-

ci od wielko ci firmy). Kadencja potrwa 4 lata, czyli 

tyle, ile w organizacji zwi zkowej (tyle te  trwa „okres 

ochronny” dla jej cz onków). W firmach, w których 

dzia aj  zwi zki zawodowe, rady wybieraj  organiza-

cje zwi zkowe, a nie sami pracownicy (ustawa okre la

zasady wyboru). Tam, gdzie nie ma zwi zków, zor-

ganizowane zostanie g osowanie pracowników. Je li

powstanie reprezentatywna organizacja zwi zkowa,

rada zostaje po pó  roku rozwi zana i wybrana na 

nowo – przez zwi zki. W mniejszych firmach – do 

100 pracowników – obowi zuje okres przej ciowy, co 

oznacza, e ustawa o radach zacznie tam obowi zywa

od 23 marca 2008 r. 

Zgodnie z ustaw , pracodawca jest zobowi zany

przekaza  radzie pracowników informacje dotycz ce

dzia alno ci i sytuacji ekonomicznej firmy, przewidy-

wanych w tym zakresie zmian, o planowanych zmia-

nach zatrudnienia, a tak e o dzia aniach maj cych na 

celu utrzymanie jego poziomu. Pracownicy zyskali 

tak e prawo do informacji i konsultacji o dzia aniach,

które mog  powodowa  istotne zmiany w organizacji 

pracy lub podstawach zatrudnienia.

Przeciwnicy ustawy twierdz , e rady zdomi-

nowane przez zwi zki b d  reprezentowa y tylko 

cz  za ogi. – To jest kompromis mi dzy zwi zkami

a niektórymi organizacjami pracodawców osi gni ty

ponad g owami pracowników. Tu pracownika nie ma 

– mówi pose  Adam Szejnfeld (PO) podczas pierw-

szego czytania projektu ustawy. – Z duchem tej kry-

tyki generalnie zgadzamy si , rozmawiali my na ten 

Irena Dryll
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temat wielekro . Ale kompromis by  konieczny, inaczej 

tej ustawy w ogóle by nie by o – uwa a dr Jacek M cina,

ekspert PKPP Lewiatan. Reprezentowany w Komisji 

Trójstronnej Lewiatan, BCC i Zwi zek Rzemios a

Polskiego popar y ustaw , podobnie trzy centrale 

zwi zkowe – „S”, OPZZ i FZZ. Tylko Konfederacja 

Pracodawców Polskich by a przeciw.

– Na tym polega dialog i kompromis, e wszy-

stkie strony z czego  ust puj . Nikt nie jest do ko ca

– tak e my zwi zkowcy – usatysfakcjonowany kszta -

tem ustawy. Cieszymy si  jednak, e uda o si  j

uchwali  – mówi Zbigniew Kruszy ski, reprezentu-

j cy podczas ustawowych debat Komisji Krajowej 

„Solidarno ci”.

Wed ug niektórych komentatorów, tworzenie 

nowych form reprezentacji pracowniczej jest trudnym 

wyzwaniem dla zwi zków zawodowych. Ale stwarza 

to zarazem dla nich nowe szanse rozwoju, zw aszcza

w sytuacji, gdy licz  one coraz mniej cz onków (wed ug

szacunków zrzeszaj  18–20 proc. ogó u pracowników). 

W ponad po owie przedsi biorstw zwi zków w ogóle 

nie ma. Natomiast pracodawcy nie powinni obawia

si  skutków ustawy, poniewa  nie zmieni ona uk adu

si  wewn trz przedsi biorstw. Tylko troch  uszczkn

w adzy niektórym szefom i w a cicielom, którzy nie 

przyzwyczaili si  dot d do g bszej wspó pracy z pra-

cownikami.

Mo na mie  nadziej , e upodmiotowienie re-

prezentacji pracowniczej mo e w efekcie dopro-

wadzi  do lepszych relacji mi dzy pracownikami 

a przedsi biorcami, mi dzy wiatem pracy a wia-

tem kapita u. Nie s  one w Polsce najlepsze, co ró ne

mi dzynarodowe organizacje wytykaj  nam przy ka -

dej okazji. Nie chodzi o wspó zarz dzanie, a o stwo-

rzenie równowagi na linii: pracownik – pracodawca 

w sprawach wa nych dla obu stron, a zw aszcza dla 

firmy i jej rozwoju. Partycypacja w krajach UE to 

norma nowoczesnego zarz dzania.

Do ko ca marca 2007 r. Komisja Trójstronna oceni 

stosowanie ustawy i ewentualnie zaproponuje zmiany.

Liberalnie i socjalnie. Warto przypomnie , e w UE 

o prawie pracownika do informacji i wypowiadania si

(konsultacji) w sprawach ekonomicznych firmy mówi

tak e inne akty ni  wspomniana tu dyrektywa, w tym 

traktaty UE oraz wcze niejsze dyrektywy o tak zwanej 

partycypacji pracowniczej. Regulacje tego typu mo na

znale  tak e w zbiorowym prawie pracy wi kszo ci

pa stw europejskich. Polska równie  ma ogromne 

„tradycje partycypacyjne”. Pracownicy wywalczyli 

Rady Pracownicze w wyniku starcia z w adz  po 

1970 r., a wcze niej – po 1956 r. – Rady Robotnicze. 

Z kolei po Sierpniu 1980 r. tworzono samorz dy pra-

cownicze, które skutecznie ogranicza y aparat partyjny 

i biurokracj  w przedsi biorstwach. By y one zwiastu-

nem nowego adu spo eczno-gospodarczego.

Pewna ironia tkwi w tym, e partycypacja pra-

cownicza prze ywa a trudne chwile po prze omie

w 1989 r. Wielu Polaków spodziewa o si  rozwoju 

istniej cych instytucji partycypacji pracowniczej 

i dostosowania ich do nowych realiów gospodarki 

rynkowej. Tymczasem ówczasne rodowiska libe-

ralne, wywodz ce si  tak e z dawnej opozycji, które 

cz sto w podziemiu lansowa y samorz dno  pra-

cownicz , doprowadzi y w praktyce do jej faktycznej 

likwidacji. Problematyka partycypacji pracowniczej, 

w tym w formie informacji i konsultacji, by a elimi-

nowana przez nast pne kilkana cie lat z publicznego 

dyskursu jako relikt minionego czasu, podobnie jak 

samo przywo anie nazwy: Rada Pracownicza.

Tworzenie nowych form reprezentacji pracowniczej jest trudnym 
wyzwaniem dla związków zawodowych
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Rok 2005 by  rokiem jubileuszu 20-lecia dialogu 
spo ecznego prowadzonego na poziomie europejskim. 
Za pocz tek tego procesu uznaje si  historyczne ju  spo-
tkanie przedstawicieli krajowych organizacji partnerów 
spo ecznych afiliowanych przy ETUC1, UNICE2, CEEP3,
które mia o miejsce w niewielkiej miejscowo ci Val 
Duchesse pod Bruksel  w 1985 r.

Omówiono tam rol  partnerów spo ecznych w kszta -
towaniu europejskiego modelu spo ecznego. W lata 
80-tych uznano wymiar spo eczny integracji europej-
skiej jako czynnik rozwoju Wspólnoty, równorz dny
wymiarowi gospodarczemu. Ale dotychczasowe formy 
aktywno ci partnerów spo ecznych na poziomie europej-
skim uznano za niewystarczaj ce wobec wyzwa  zwi -
zanych z utworzeniem jednolitego rynku wewn trznego.
Wskazano na przydatno  porozumie  spo ecznych, 
a tak e w wykreowaniu podstawy prawnej dla tego dialo-
gu oraz zobowi zaniu Komisji Europejskiej do udzielania 
poparcia dla obu jego stron. Nast pi o to w Jednolitym 
Akcie Europejskim (1987 r.).

Pierwszy etap procesu Val Duchesse (1985–1991) 
charakteryzowa  si  opracowaniem wspólnych opinii, 
rezolucji i deklaracji, które jednak nie mia y mocy 
prawnej. Nowy okres w tym procesie nast pi  w 1991 r. 
Europejscy partnerzy spo eczni przyst pili wówczas do 
negocjowania porozumienia zawieraj cego propozycje 
zmian postanowie  traktatowych w zakresie podejmowa-
nia decyzji w obszarze polityki spo ecznej. Okre lone w 
porozumieniu z dnia 31 pa dziernika 1991 r. instytucje, 
procedury i mechanizmy uznane zosta y przez ówcze-
sne pa stwa cz onkowskie – na podstawie Protoko u
z Maastricht w sprawie polityki spo ecznej, stanowi cego
za cznik do Traktatu WE. W ten sposób z dniem wej cia
w ycie Traktatu z Maastricht Komisja Europejska zosta a
zobowi zana do konsultowania z europejskimi partnera-
mi spo ecznymi inicjatyw w obszarze polityki spo ecznej,
a ponadto partnerzy spo eczni uzyskali uznanie prawa do 

Jubileusz europejskiego
dialogu spo ecznego

negocjowania normatywnych porozumie  europejskich, 
które przenoszone s  do porz dków prawnych pa stw
cz onkowskich.

Dla upami tnienia 20. rocznicy zapocz tkowania dia-
logu spo ecznego na poziomie europejskim, 29 wrze nia
2005 r. spotkali si  w Brukseli przedstawiciele zwi zków
zawodowych i organizacji pracodawców z 25 pa stw
cz onkowskich oraz Bu garii i Rumunii, jak równie
przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej. Jose Manuel 
Barroso, przewodnicz cy Komisji Europejskiej wskaza ,
e w okresie tym powsta o ponad 40 wspólnych tekstów 

(na poziomie mi dzybran owym), w tym szczególnie 
zas uguj ce na uwag  porozumienia ramowe: w sprawie 
urlopów rodzicielskich (1995), w sprawie pracy w nie-
pe nym wymiarze czasu (1997) oraz w sprawie pracy na 
czas oznaczony (1999). Implementacja tych porozumie
do krajowych systemów prawnych pa stw cz onkow-
skich nast pi a na podstawie decyzji Rady w formie 
dyrektywy. 

W ostatnich latach (pocz wszy od deklaracji z Leaken 
w 2001 r.) zauwa alne jest d enie europejskich partne-
rów spo ecznych do niezale no ci wobec instytucji UE. 
Przejawia si  to m.in. w opracowywaniu tekstów, które s
wdra ane i monitorowane przez samych partnerów spo-
ecznych. Przyk adem takich dokumentów s : Ramowe 

dzia ania na rzecz uczenia si  przez ca e ycie (2002 r.),
Ramowe dzia ania na rzecz równo ci szans (marzec 
2005), jak równie  autonomiczne porozumienia ramowe 
(zawarte niezale nie od konsultacji prowadzonych przez 
KE): w sprawie telepracy (2002) oraz w sprawie stresu 
zwi zanego z prac  (2004). Porozumienia te s  reali-
zowane zgodnie z procedurami i praktykami w a ciwymi
dla pracowników i pracodawców oraz pa stw cz on-
kowskich.

1 European Trade Union Confederation.
2 Union of Industrial and Employer’s Confederations of Europe.
3 European Centre of Enterprises with Public Participation.
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