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Oddajemy do dyspozycji Pa stwa kolejn  pozycj  wydawnicz  Cen-
trum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog”. Opracowanie to dokonane 
przez kilku autorów ze rodowiska partnerów spo ecznych nosi w so-
bie ci le edukacyjny charakter, maj c za cel g ówny pomóc zrozu-
mie  nowym adeptom dialogu spo ecznego, wkraczaj cym ledwie  
w ten dynamiczny wiat wielu trudnych poj  i zagadnie .  

Dialog spo eczny to punkt styczny cz sto odmiennych interesów, po-
gl dów i zada , eby w tym skomplikowanym procesie uczestniczy  
aktywnie i twórczo, potrzebne jest podstawowe kompendium wiedzy  
o genezie, rozwoju i aktualnym stanie dialogu spo ecznego w Polsce. 
Ksi ka ta, b d ca praktycznym poradnikiem, mo e wydatnie skróci  
dystans do poj cia istoty dialogu spo ecznego w praktyce oraz do 
zrozumienia, z jak m odym i stale rozwijaj cym si  procesem b dzie-
cie Pa stwo mieli do czynienia.  

ycz  przyjemnej i pouczaj cej lektury, wyra aj c jednocze nie na-
dziej , e przyczyni si  ona do wype nienia pewnej luki tematycznej,  
a tak e do wzrostu zapotrzebowania na zdobywanie dalszej wiedzy  
o pasjonuj cym procesie, jakim jest dialog spo eczny.  

Iwona Zakrzewska 
dyrektor  

Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” 
im. Andrzeja B czkowskiego

  



  















Orzeczenie Demir i Baykara, odwróci o wcze niejsz  li- 
ni  orzecznicz  Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka  
o 180 stopni. Trybuna  z art. 11 Konwencji o Ochronie Praw 
Cz owieka i Podstawowych Wolno ci wyprowadzi  ochron  
prawa do rokowa  zbiorowych. Stan faktyczny b d cy t em 
dla sprawy dotyczy  tureckich urz dników miejskich, których 
uk ad zbiorowy pracy zosta  uniewa niony.  

                                                            



Wilson, National Union of Jurnalists and Others v Uni-
ted Kingdom

Sidabras and Dziautas v Lituania

Siliadin v France

                                                            



 Yapi Yol Sen

                                                            



Istotne zmiany w ustawie o zwi zkach zawodowych w od-
niesieniu do prawa koalicji zosta y wprowadzone ustaw   
z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwi zkach zawo-
dowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dotyczy m.in. 
rozszerzenia zakresu podmiotowego prawa do tworzenia  
i wst powania do zwi zków zawodowych. 

                                                            



Z Konstytucji RP wynikaj  nast puj ce zakazy przynale no ci 
do zwi zku zawodowego: s dziowie Trybuna u Konstytucyj-
nego (art. 195 ust. 3), Prezes Najwy szej Izby Kontroli  
(art. 205 ust. 3), Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 209  
ust. 3), Cz onkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
(art. 241 ust. 2), Prezes Narodowego Banku Polskiego  
(art. 227 ust. 4), s dziowie s dów powszechnych, s dziowie 
s dów administracyjnych, s dów wojskowych oraz S du 
Najwy szego (art. 178 ust. 3). 



                                                            



                                                            



                                                            



                                                            



We wspó czesnym konstytucjonalizmie poj cie spo ecznej 
gospodarki rynkowej pojawi o si  najpierw na tle konstytu-
cji weimarskiej z 1919 r., która zawiera a odr bny podroz-
dzia  „ ycie gospodarcze” (art. 151–165) i m.in. wskazywa a, 
e „organizacja ycia gospodarczego musi odpowiada  za-

sadom sprawiedliwo ci i zmierza  do zapewnienia wszyst-
kim egzystencji godnej cz owieka. W tych granicach wolno  
gospodarcza jednostki winna by  zapewniona” (art. 151  
ust. 1). Tym samym konstytucja wyra nie umocowa a w a-
dze publiczne do podejmowania dzia a  interwencyjnych, 
wi c da a podstawy do odej cia od absolutystycznie poj-
mowanych zasad gospodarki wolnorynkowej. 

                                                            



•

•

•

                                                            



soziale Marktwirtschaft
expressis verbis 

                                                            





                                                            





Orzeczenie TK z dnia 2 czerwca 2015 r. popularnie jest 
okre lane jako prawo do zrzeszania si  dla zleceniobiorców  
i samozatrudnionych. 

                                                            



Ze wzgl du na dotychczasow  lini  orzecznicz  TK, kluczo-
we znaczenie b dzie mia o orzeczenie TK dotycz ce tzw. 
trzydziestokrotno ci. W chwili pisania tekstu wyrok jeszcze 
nie zapad . Materia y dotycz ce tej sprawy (sygn. Kp 1/18), 
w tym wniosek Prezydenta RP, mo na znale  pod adre- 
sem internetowym: https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?& 
pokaz=dokumenty&sygnatura=Kp%201/18 

                                                            



                                                            



                                                            



                                                            



                                                            



Przyk ady tematów podejmowanych na forum Rady to: 
szkolnictwo zawodowe, polityka klimatyczna, system eme-
rytalny, system ochrony zdrowia, wsparcie innowacyjno ci, 
fundusze unijne, system podatkowy i wiele innych. 

                                                            



Udzia  w dialogu z perspektywy zwi zkowej mo e budzi  
pewne w tpliwo ci. Zdaniem niektórych autorów, jak np. 
W. Santery udzia  zwi zków zawodowych w dialogu spo-
ecznym prowadzi do os abienia ich pozycji, poniewa  w ten 

sposób odchodz  od swojej podstawowej roli reprezentan-
tów i obro ców praw i interesów pracowniczych. 

                                                            



                                                            



                                                            



Zwi zek zawodowy wyró niaj  spo ród innych zrzesze  dzia a-
j cych w sferze stosunków pracy jego cel i zadanie. Trybuna  
Konstytucyjny okre la je nast puj co: „zwi zek zawodowy, 
jako jeden z podmiotów wskazanych w art. 59 Konstytucji RP, 
odgrywa szczególn  rol  w sferze ochrony interesów osób 
wykonuj cych prac  zarobkow  w sprawach dotycz cych sto-
sunku pracy” (wyrok z dnia 2 czerwca 2015 r., K 1/13). 

                                                            



                                                            



                                                            



                                                            

, Industrial Relations in Europe 2014



                                                            



•

•

•



•

                                                            



•

•

•

•

•



                                                            





Kommunernes Landsforening) 

Danmarks 
Lærerforening) 

                                                            



Lokaut dopuszczalny jest mi dzy innymi w du skiej prak- 
tyce. Niedawnym przypadkiem, który odbi  si  szerokim 
echem by  lokaut zastosowany przez organizacj  zrzeszaj c  
samorz d wyst puj cy w roli pracodawcy wobec du skich 
nauczycieli. 

Fair Work 
Australia Fair Work Act

                                                            



Nowelizacja art. 5 ustawy o rozwi zywaniu sporów zbioro-
wych wskazuje, e pracodawc  w rozumieniu ustawy jest 
podmiot, o którym mowa w art. 11 pkt 2 ustawy o zwi z- 
kach zawodowych. Wskazany artyku  definiuje pracodawc  
w nast puj cy sposób: nale y przez to rozumie  pracodaw-
c  w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy oraz jednostk  orga-
nizacyjn , cho by nie posiada a osobowo ci prawnej, a tak-
e osob  fizyczn , je eli zatrudniaj  one inn  ni  pracownik 

osob  wykonuj c  prac  zarobkow , niezale nie od pod-
stawy tego zatrudnienia. Tak wi c stron  sporu zbiorowego 
mo e by  zarówno pracodawca w rozumieniu Kodeksu pra-
cy jak i zleceniodawca. 



                                                            





                                                            



                                                            



                                                            





ród o: Opracowanie w asne, dane GUS.

                                                            



                                                            



                                                            



W 2016 r. Pa stwowa Inspekcja Pracy zarejestrowa a  
79 zak adowych uk adów zbiorowych pracy, które obj y 
38 227 osób. 

                                                            



Ca kowicie odmienny model znajdujemy w Belgii, gdzie ma-
my do czynienia jednocze nie z centralizacj  negocjacji oraz 
wysokim poziomem koordynacji. Interesuj cym przyk adem 
sposobu organizacji negocjacji zbiorowych jest japo skie 
shunto, które polega na tym, e ka dego roku wiosn , rozpo-
czyna si  proces negocjacji p acowych w du ych i wysoko 
uzwi zkowionych zak adach, a nast pnie wyznaczone wzorce 
p acowe, równie  w drodze negocjacji, s  przenoszone do 
mniejszych i mniej uzwi zkowionych zak adów pracy.  

                                                            



                                                            



de facto 

Przez jaki  czas istnia a tak e mo liwo  zawierania PUZP 
dla tzw. ogólnokrajowych podmiotów gospodarczych, obec- 
nie istniej  jeszcze 2 takie uk ady: w Orange Polska i w La-
sach Pa stwowych. 



ród o: opracowanie w asne, na podstawie danych MRPiPS. 



ród o: opracowanie w asne, na podstawie danych MRPiPS. 

                                                            



Zakresem podmiotowym uk adów obj tych jest ok. 200 tys. 
pracowników. Jeszcze 20 lat temu by  to 1 milion. 





•
•
•

ród o: opracowanie w asne. 



•

•

•

•

•



•

 

                                                            



O tym czy konkretna czynno  ma charakter dora ny, a za-
tem nie mo e by  wykonana poza czasem pracy, nie decy-
duje pracodawca, ale kontekst zaistnia ej sytuacji (porównaj 
orzeczenie SN z dnia 6 czerwca 2001 r. I PKN 460/2000). 
Decyzj  o zwolnieniu od pracy dla wykonania czynno ci 
dora nej podejmuje zawsze pracodawca (lub podmiot dzia-
aj cy w jego imieniu, o którym mowa w art. 31 k.p.). Innymi 

s owy „samodzielne” udzielenie sobie zgody na wykonanie 
czynno ci dora nej mo na kwalifikowa  jako naruszenie 
obowi zków pracowniczych a zale nie od szczegó ów sytua-
cji jako ci kie naruszenie podstawowych obowi zków pra-
cowniczych. Z drugiej strony nale y mie  wiadomo , e 
nieuzasadnione nieudzielenie zgody na dokonanie czynno ci 
dora nej mo e by  klasyfikowane jako utrudnienie wyko-
nywania dzia alno ci zwi zkowej (art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o zwi zkach zawodowych).  





                                                            
Historia zapomniana i mniej zna- 

na, 



ród o: Opracowanie w asne na podstawie: Ma y Rocznik Statystyczny 1939, GUS. 

•

                                                            



•

                                                            



•

•

 
                                                            



•

                                                            



W sprawozdaniach Komisji, które dotycz  poszczególnych 
sektorów mo na znale  szereg rekomendacji. Przyk adowo, 
w sprawozdaniu dotycz cym m ynarstwa zalecano „racjona-
lizacj  i potanienie produkcji” oraz powo anie Komisji do 
spraw m ynarskich, a w przypadku sektora w glowego, re-
komendowano opracowanie ca o ciowej strategii dla sekto-
ra, a tak e powo anie Pa stwowej Rady W glowej. W lad 
za tymi ogólnymi rekomendacjami, przedstawiano szczegó-
owe rozwi zania. 

•

•

•

•

•

                                                            



                                                            



                                                            



                                                            



•

•

•

•

•

•

•

•
 

Do powo ania Trójstronnej Komisji dosz o dopiero w 1994 r. 
za spraw  uchwa y Rady Ministrów nr 7/94 z dnia 15 lutego 
1994 r. 

 

                                                            



•
•
•
•



                                                            



Przyk adowe uchwa y TK podj te po roku 2001: 
• Uchwa a nr 8 TKSG z dnia 24 lipca 2002 r. w spra- 

wie redniorocznego wska nika wzrostu wynagrodze   
w pa stwowej sferze bud etowej oraz waloryzacji 
emerytur i rent w 2003 r.; 

• Uchwa a nr 23 TKSG z dnia 20 listopada 2003 r.  
w sprawie wysoko ci wska nika przyrostu przeci tne- 
go miesi cznego wynagrodzenia u przedsi biorców na  
rok 2004; 

• Uchwa a nr 24 TKSG z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie 
podsumowania negocjacji prowadzonych w ramach 
okre lonych uchwa  nr 17 TKSG (dotyczy a podj cia 
negocjacji w w z owych kwestiach polityki spo eczno- 
-gospodarczej); 

• Uchwa a nr 35 TKSG z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
wysoko ci minimalnego wynagrodzenia za prac  na 
2010 r. 

                                                            



                                                            



                                                            



                                                            





                                                            





 

•

•

•

                                                            



•

•

•

 
Regulacje dotycz ce 12-miesi cznego okresu rozliczeniowe-
go funkcjonuj  nadal. Zmieni y si  za to zasady zawierania 
umów na czas okre lony. Od 2016 r. wprowadzono regula-
cje, które ograniczy y mo liwo  d ugotrwa ego stosowania 
tego rodzaju umów. Wed ug nowych przepisów umowy 
takie mog  by  zawierane z pracownikami na okres maksy-
malnie do 3 lat (3 miesi ce umowy na okres próbny oraz  
33 miesi ce umowy na czas okre lony). Po up ywie tego 
czasu umowy mog  by  zawierane tylko na czas nieokre lo-
ny. Ponadto ustalono, e czna liczba tych umów nie mo e 
przekracza  trzech. 

 

                                                            



                                                            



                                                            



                                                            



Nie jest to jedyna dotychczasowa nowelizacja ustawy o RDS. 
W lipcu 2016 r. strona rz dowa przedstawi a projekt zmiany 
ustawy, której celem by o zwi kszenie rodków na dzia anie 
WRDS, które wskazywa y na zbyt niskie zasoby finansowe. 
Zaproponowano, by przenie  odpowiedzialno  za zapew-
nienie funkcjonowania WRDS na wojewodów (obecnie od-
powiada za to marsza ek województwa), co nie wi za oby 
si  z konieczno ci  zwi kszenia nak adów na dialog woje-
wódzki. Ostatecznie, przedstawiona propozycja nie docze-
ka a si  realizacji. 

 





•

•

                                                            



                                                            



                                                            



Obecnie, w ramach Rady dzia a 8 sta ych zespo ów proble-
mowych oraz dwa Zespo y dora ne (ponadto, dzia aj  pod-
zespo y oraz grupy robocze): 
• Zespó  Problemowy ds. bud etu, wynagrodze  i wiad-

cze  socjalnych; 
• Zespó  Problemowy ds. funduszy europejskich; 
• Zespó  Problemowy ds. us ug publicznych; 
• Zespó  Problemowy ds. mi dzynarodowych; 
• Zespó  Problemowy ds. prawa pracy; 
• Zespó  Problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku 

pracy; 
• Zespó  Problemowy ds. ubezpiecze  spo ecznych; 
• Zespó  Problemowy ds. rozwoju dialogu spo ecznego; 
• Zespó  dora ny ds. zamówie  publicznych; 
• Zespó  dora ny ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju. 
 

                                                            



W programie prac Rady na 2018 r. znalaz y si  takie zagad-
nienia jak: 
1. Promocja szkolnictwa zawodowego. 
2. Polityka klimatyczna Polski – w kontek cie przygotowa  

do konferencji ONZ COP24. 
3. Nowe regulacje w zamówieniach publicznych. 
4. Dzia ania rz du i partnerów spo ecznych na rzecz aktyw-

nego starzenia si  spo ecze stwa. 
5. Zmiany w Kodeksie pracy – podsumowanie prac Komisji 

Kodyfikacyjnej. 
6. Przegl d systemu emerytalnego – wypracowanie reko-

mendacji. 
7. Przegl d zasad kszta towania wynagrodze  w pa stwo-

wej sferze bud etowej i p acy minimalnej. 
 





                                                            



Przyk adem wykorzystania misji dobrej woli by a sytuacja  
w spó ce Zespó  Elektrowni P tnów Adamów Konin. WRDS 
dostrzegaj c konflikt na linii zarz d spó ki – pracownicy, 
podj a decyzj  o wyznaczeniu mediatora.  

 

•

•

•

•



Przyk adem udanych dzia a  WRDS mo e by  „Porozumie-
nie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa 
l skiego”, które zosta o zawarte we wrze niu 2016 r. przez 

strony WRDS w Katowicach. 
 



Powa nym problemem, na który wskazywano od pocz tku 
dzia ania WRDS by y bardzo niskie rodki na funkcjonowa-
nie. Ostatecznie, po nowelizacji ustawy o RDS, zosta o za-
pewnione wi ksze finansowanie dialogu wojewódzkiego. 

 

                                                            





•
•
•

                                                            



                                                            



                                                            



                                                            



Prognoza wielko ci makroekonomicznych obejmuje takie 
wska niki jak, np. wzrost realnego PKB, wska niki inflacyjne, 
wska niki rynku pracy, w tym liczba pracuj cych, stopa bez-
robocia, wydajno  pracy oraz koszty pracy, a tak e poziom 
stóp procentowych, kurs walutowy w relacji do euro, wzrost 
PKB w UE oraz ceny ropy naftowej.  

 

                                                            



Dotychczas strona spo eczna nie wypracowa a wspólnego 
stanowiska w ramach procedury bud etowej. Podejmowane 
jednak by y stanowiska stron. Przyk adem mo e by  stanowi-
sko strony pracodawców RDS w sprawie projektu ustawy 
bud etowej na rok 2018 (https://bit.ly/2IMhs6e) oraz wspól-
na propozycja strony pracowników RDS, dotycz ca wzrostu  
w nast pnym roku wynagrodze  w gospodarce narodowej,  
w tym w pa stwowej sferze bud etowej, minimalnego wyna-
grodzenia za prac  oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpie-
cze  Spo ecznych (https://bit.ly/2IHqPnP).  

 



Wieloletni Plan 
Finansowy 
Pa stwa 

• do 10 maja

za o enia projektu 
bud etu pa stwa

• do 15 czerwca

projekt ustawy 
bud etowej

• nie pó niej ni  30 dni przed 
przedstawieniem projektu 
ustawy bud etowej Sejmowi

informacja o przebiegu 
wykonania ustawy 

bud etowej za pierwsze 
pó rocze bie cego roku

• do 10 wrze nia

informacja 
z wykonania 

ustawy 
bud etowej

• do 31 maja
nast pnego
roku



                                                            





Zgodnie z art. 152 Traktatu z Lizbony, Unia uznaje i wspiera 
rol  partnerów spo ecznych na swoim poziomie, uwzgl d-
niaj c ró norodno  systemów krajowych. U atwia ona dia-
log mi dzy nimi, szanuj c ich autonomi . 

                                                            



•

•

•

tripartite concertation

                                                            



de facto





•

•

•

                                                            



 
Dotychczas powo ano ju  43 sektorowe komitety dialogu 
spo ecznego (stan na koniec 2017 r.). W ka dym z tych 
przypadków poprzedzone by o to szczegó ow  analiz  re-
prezentatywno ci organizacji, które mia y wej  w sk ad 
komitetu. 

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•











ród o: European Commission, Sectoral social dialogue, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&langId=en 





                                                            



 
EKZZ reprezentuje ponad 45 milionów pracowników w ró -
nych sektorach aktywno ci spo eczno-gospodarczej, od rol- 
nictwa po us ugi publiczne i policj . 

European Managers

Council of European Professional and Managerial 
Staff

                                                            



 
Do BUSINESSEUROPE nale  zarówno indywidualne firmy 
jak te  i krajowe organizacje pracodawców.  

Union des Industries de la 
Communauté européenne)

Centre européen des employeurs et 
entreprises fournissant des services publics



,

European Association of Chambers of Commerce and 
Industry



 
By y to porozumienia ramowe dotycz ce: urlopów rodzi- 
cielskich (Dyrektywa 96/34/WE), pracy w niepe nym wy- 
miarze czasu (Dyrektywa 97/81/WE), o pracy na czas okre - 
lony (Dyrektywa 99/70/WE). 

                                                            





 
Europejscy partnerzy spo eczni od ponad 10 lat nie zdecy-
dowali si  na negocjowanie porozumienia, które by oby 
odpowiedzi  na konsultacje Komisji Europejskiej. 



ród o: opracowanie w asne 





 
Wdro enie porozumienia ws. telepracy by o pierwszym,  
i jak przysz o  pokaza a, jedynym przypadkiem gdy strona 
rz dowa bez jakichkolwiek zmian wdro y a do porz dku 
prawnego wspóln  propozycj  partnerów spo ecznych. 

                                                            



 
Propozycje tre ci Zalece  zosta y przekazane do Rady Dialo-
gu Spo ecznego i w czerwcu 2017 r. strona spo eczna Rady 
przyj a je w formie uchwa y nr 35 strony pracowników  
i strony pracodawców RDS z dnia 19 czerwca 2017 r. Jest 
ona dost pna pod adresem internetowym: http://rds.gov.pl/ 
images/Uchwaly/uchwaly_dodatkowe/uchwala_nr_35.pdf 







                                                            



•

•

•

•

•



Obecnie dzia a 1071 aktywnych ERZ – najwi cej w sektorze 
metalowym, us ugach i przemy le chemicznym. 

 

recast



transnational company agreement



European Framework Agre-
ements

 
Przyk ady uk adów ramowych mo na znale  w bazie da-
nych prowadzonej przez Komisj  Europejsk  – http://ec. 
europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en 



 
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy w Projekcie Zbiorowego 
Kodeksu Pracy proponowa a w art. 162, aby pracodawca 
zatrudniaj cy co najmniej 50 pracowników, u którego dzia a 
zak adowe przedstawicielstwo zwi zkowe, nieobj te uk a-
dem, w terminie do 31 pa dziernika inicjowa  rokowania 
uk adowe i przedstawia  stronie zwi zkowej propozycje co 
najmniej w zakresie warunków wynagradzania za prac , 
równego traktowania w zatrudnieniu oraz rozwoju zawo-
dowego pracowników. 



ród o: ETUI, Benchmarking Working Europe 2018  



International Labour 
Organization – ILO

 
W sk ad Organizacji wchodzi obecnie 187 pa stw cz onkow-
skich, a jej g ówn  siedzib  jest Genewa. 

•
•

•

•



 
MOP ma na celu promowanie sprawiedliwo ci spo ecznej, 
praw cz owieka oraz praw pracowniczych. Ponadto organi-
zacja koncentruje si  na wzmocnieniu rodków ochrony 
socjalnej i wsparciu dialogu spo ecznego zwi zanego z za-
trudnieniem. 

•

•

•

•
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