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Agnieszka Lenartowicz-£ysik
Krzysztof Hus
Region Œl¹sko-D¹browski NSZZ „Solidarnoœæ”

Wspó³czesne wyzwania dla NSZZ „Solidarnoœæ”
jako partnera dialogu spo³ecznego

Inspiracj¹ dla powstania projektu „Dialogiem, nie styliskiem – profesjonalizacja NSZZ
„Solidarnoœæ” jako partnera dialogu spo³ecznego” by³a wieloletnia praca w obszarze szkoleñ
zwi¹zkowych oraz doœwiadczenia w zakresie dialogu spo³ecznego, wywodz¹ce siê jeszcze
z okresu realizacji projektu „Upowszechnienie norm prawa dotycz¹cych dyskryminacji
a kszta³towanie prawid³owych relacji miêdzyludzkich w stosunkach pracy” (inicjatywa
w ramach obchodów Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007). Przez lata
NSZZ „Solidarnoœæ”, przy pe³nym poszanowaniu swojej historii i tradycji, ewaluowa³a
w kierunku coraz bardziej profesjonalnego przedstawicielstwa pracowniczego, stawiaj¹c
w szczególnoœci na rozwój wiedzy i kompetencji kolejnych pokoleñ swoich dzia³aczy
i prze³amywania stereotypowego wizerunku zwi¹zkowca – chuligana, którego symbolem jest
tytu³owe „stylisko”. Jest wa¿ne, aby wspó³czesny zwi¹zek zawodowy potrafi³ skutecznie sta-
waæ w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów swych cz³onków w miejscu pracy, ale
tak¿e, aby by³ licz¹cym siê partnerem w procesie kszta³towania ró¿nych aspektów rzeczywi-
stoœci spo³eczno-gospodarczej, partnerem dialogu spo³ecznego.

1.

Uwarunkowania spo³eczno-gospodarcze stawiaj¹ wiele wyzwañ przed NSZZ
„Solidarnoœæ” jako jednym z kluczowych partnerów spo³ecznych w Polsce. Na
przestrzeni ostatniej dekady relacje przemys³owe, w tym dzia³ania zwi¹zków za-
wodowych, by³y kszta³towane przez trzy znacz¹ce zjawiska. Pocz¹tek XXI wieku,
czyli lata 2001–2004, to okres rosn¹cego bezrobocia, które dosz³o w Polsce do po-
ziomu 20%, a miejscami przekracza³o nawet 30%. W tych warunkach „ka¿da pra-



ca” by³a lepsza od bezrobocia. Dzia³ania NSZZ „Solidarnoœæ”, równie¿ w Regionie
Œl¹sko-D¹browskim, skupia³y siê wówczas m.in. na obronie likwidowanych
w procesach restrukturyzacyjnych miejsc pracy oraz na inicjatywach na rzecz
osób bezrobotnych. W tym okresie zaczê³y pojawiaæ siê równie¿ bezpoœrednie in-
westycje zagraniczne wielu firm, które chcia³y skorzystaæ na w³¹czeniu Polski do
wspólnego rynku europejskiego. Zwi¹zek odniós³ wówczas wiele sukcesów, orga-
nizuj¹c pracowników w tych nowych podmiotach gospodarczych.

Po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej i wrêcz masowej emigracji „za
prac¹” znacz¹cej czêœci Polaków w wieku produkcyjnym, przez okres kolejnych
2–3 lat krajowy rynek pracy sta³ siê nawet rynkiem „pracobiorcy”. Oznacza³o to
zdecydowanie wiêksz¹ si³ê przetargow¹ pracowników, a zw³aszcza osób zorga-
nizowanych w zwi¹zkach zawodowych, i pozwoli³o osi¹gn¹æ liczne sukcesy ne-
gocjacyjne w obszarze poprawy warunków p³acy i pracy oraz w dalszym organi-
zowaniu pracowników.

Niestety, globalny kryzys, który dynamicznie rozwija siê na œwiecie od 2008
roku, spowodowa³, ¿e obecnie NSZZ „Solidarnoœæ” staje coraz czêœciej na pozycji
defensywnej. Musi broniæ swoich cz³onków przed utrat¹ miejsca pracy lub ele-
mentu „stabilnoœci” zatrudnienia. Jego rola jest przez w³adzê i media coraz pow-
szechniej sprowadzana do wy³¹cznie roszczeniowej, nie zaœ jako rzeczywistego
partnera spo³ecznego. Wyzwaniem staje siê nie tylko obrona interesów pracowni-
czych i realizowanie dialogu spo³ecznego (od rokowañ po partycypacjê), ale obro-
na status quo organizacji i prze³amywanie negatywnych stereotypów, jak „zwi¹z-
kowiec – chuligan” lub „zwi¹zkowiec – roszczeniowiec w kufajce”.

Jednym ze sposobów prze³amywania tych barier jest rozwój szerokiego spek-
trum wiedzy eksperckiej w zwi¹zku. Jak pisze R. Towialski: „Najwa¿niejsze s¹ kom-
petencje, poniewa¿ wszystko inne wynika z kompetencji. Jeœli ktoœ jest niekompe-
tentny, to patrzy na drug¹ stronê, jak na wroga albo przecenia wielkoœæ tej drugiej
strony, albo nie docenia”1. Wskazuje siê wiêc, ¿e obok praktycznych umiejêtnoœci
z zakresu komunikacji spo³ecznej, prawa pracy, oceny dzia³alnoœci gospodarczej
przedsiêbiorstwa oraz zrozumienia i interpretacji polityki firm w zakresie zatrud-
nienia i wynagrodzeñ, konieczna jest równie¿ wiedza o szczegó³owych polity-
kach makroekonomicznych i mechanizmach podejmowania decyzji w gospodarce.

2.

Wraz ze œwiatowym kryzysem upowszechniaj¹ siê w Polsce atypowe formy
pracy/ zatrudnienia. Do niedawna ich wprowadzenie by³o t³umaczone uelastycz-

8 Agnieszka Lenartowicz-£ysik, Krzysztof Hus

1 R. Towalski, Kompetentny uczestnik dialogu spo³ecznego – koncepcja systemy szkoleñ dla dialogu, „Dialog”
2010, nr 1.



nieniem rynku pracy na rzecz godzenia ¿ycia zawodowego i rodzinnego pracow-
ników lub/i zwiêkszaniem poziomu zatrudnienia, zw³aszcza wœród kobiet. Obec-
nie ich ró¿norodnoœæ i powszechnoœæ roœnie zaskakuj¹co szybko, poniewa¿ staj¹
siê dla firm narzêdziem obni¿ania kosztów pracy i zachowania dodatnich wyni-
ków ekonomicznych. Coraz powszechniej stosowane s¹ wiêc umowy na czas
okreœlony, ale równie¿ umowy cywilno-prawne czy te¿ leasing pracowników
z agencji pracy tymczasowej, co znacz¹co zwiêksza niepewnoœæ pracy, oferuje
mniejszy poziom bezpieczeñstwa socjalnego (wynagrodzenie, ubezpieczenie
spo³eczne, prawo do urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyñskiego, tacie-
rzyñskiego itp.). Upowszechnienie tych form jest ogromnym wyzwaniem rów-
nie¿ dla NSZZ „Solidarnoœæ”, poniewa¿ ustawa o zwi¹zkach zawodowych nie
przewiduje mo¿liwoœci zrzeszania osób œwiadcz¹cych pracê na podstawie umów
cywilno-prawnych. Mo¿na wrêcz mówiæ o realnym zagro¿eniu, gdy¿ przy spa-
daj¹cym zorganizowaniu pracowników, roœnie równie¿ udzia³ w rynku pracy
osób, które choæ „œwiadcz¹ pracê”, nie mog¹ z przyczyn ograniczeñ formalnych
zostaæ cz³onkami zwi¹zku zawodowego i korzystaæ z uprawnieñ. Potencjalny ob-
szar pozyskiwania cz³onków kurczy siê, co mo¿e mieæ w d³u¿szym okresie nega-
tywny wp³yw na si³ê przetargow¹ zwi¹zku jako partnera dialogu spo³ecznego.

W kontekœcie spadaj¹cego poziomu zorganizowania pracowników nale¿y
wiêc szczególnie pamiêtaæ o dwóch grupach: osobach m³odych oraz kobietach.

W przypadku m³odych osób, zwi¹zek musi prze³amaæ stereotypowy wizeru-
nek zwi¹zków zawodowych jako organizacji tradycyjnej, organizacji „starych
i dla starych”. Konieczny jest rozwój nowoczesnej oferty us³ug i sposobów komu-
nikacji. Mocn¹ stron¹ NSZZ „Solidarnoœæ” s¹ szkolenia i wsparcie eksperckie,
w tym pomoc prawna. Nie do przecenienia jest równie¿ zdolnoœæ zwi¹zku do
organizowania ró¿nego rodzaju manifestacji, pikiet a nawet strajków jako legal-
nych œrodków wzajemnej perswazji. To równie¿ buduje wizerunek aktywnej i dy-
namicznej organizacji. Wspó³czesne spo³eczeñstwo jednak, szczególnie ludzie
m³odzi, jest coraz dalsze od anga¿owania siê w przedsiêwziêcia na rzecz „dobra
wspólnego”. Preferuje siê te aktywnoœci, które pozwalaj¹ na rozwój w³asnej oso-
by i dotycz¹ kultury czasu wolnego oraz samorealizacji: hobby, rozwoju wiedzy
i kompetencji, relacji towarzyskich. Byæ mo¿e wiêc formy dzia³ania zwi¹zku bêd¹
musia³y wkrótce zacz¹æ uwzglêdniaæ tê szerok¹ perspektywê, aby pozostaæ atrak-
cyjnym dla m³odych.

Bardzo wa¿nym wyzwaniem dla zwi¹zku jest promocja równych szans kobiet
i mê¿czyzn. Wyzwaniem jest chyba nawet dostrze¿enie i uznanie tego zagadnie-
nia przez NSZZ „Solidarnoœæ” – organizacji, gdzie cia³a decyzyjne s¹ silnie zma-
skulinowane. Wed³ug statystyk, kobiety stanowi¹ ok. 40% cz³onków zwi¹zku
(a 45% ogó³u osób pracuj¹cych w Polsce), podczas gdy we w³adzach zwi¹zku repre-
zentacja kobiet najczêœciej jest wrêcz œladowa. Nie s³u¿y to prowadzeniu efektyw-
nych i konstruktywnych dyskusji na temat zrównywania szans kobiet. Niemniej
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bior¹c pod uwagê europejskie i krajowe d¹¿enia do zwiêkszania aktywnoœci za-
wodowej wœród kobiet, zwi¹zek musi byæ gotowy do zagospodarowania tego po-
tencjalnego obszaru zwiêkszenia swojej liczebnoœci i swojej si³y przetargowej jako
partnera dialogu spo³ecznego. Zwi¹zek musi byæ równie¿ atrakcyjny dla kobiet,
mo¿e np. przez tworzenie œcie¿ek kariery, dopasowania oferty szkoleniowej do
ograniczonej dyspozycyjnoœci zwi¹zanej z obowi¹zkami rodzinnymi. Byæ mo¿e
nale¿y równie¿ inicjowaæ dzia³ania na poziomie zak³adów pracy, np. przegl¹dy
uk³adów zbiorowych i innych autonomicznych Ÿróde³ prawa pod k¹tem zacho-
wania równoœci zawartych rozwi¹zañ.

3.

Innym wyzwaniem dla NSZZ „Solidarnoœæ” jako partnera dialogu spo³eczne-
go jest globalizacja i europeizacja dialogu spo³ecznego. Przyst¹pienie do Unii Eu-
ropejskiej otworzy³o nowe mo¿liwoœci dla dialogu spo³ecznego w Polsce. Zosta³
on mianowicie wzmocniony o dodatkowe wymiary i mechanizmy takie jak euro-
pejski dialog autonomiczny oraz nowe narzêdzia, jakimi s¹ zarówno przedstawi-
cielskie organy pracowników w przedsiêbiorstwach na poziomie kraju w postaci
rad pracowników, jak i w przedsiêbiorstwach ponadnarodowych, spó³ce europej-
skiej, spó³dzielni europejskiej oraz spó³kach powsta³ych w wyniku transgranicz-
nego po³¹czenia. Ich poznanie i wykorzystanie dorobku mo¿e znacznie wzmoc-
niæ si³ê przetargow¹ organizacji zwi¹zkowych. Jak wskazuj¹ badania naukowe
i obserwacje praktyków, pozazwi¹zkowe pracownicze organy przedstawicielskie
bez wsparcia zwi¹zków zawodowych nie s¹ ustanawiane, a je¿eli ju¿ powstaj¹, to
bez zwi¹zkowej bazy eksperckiej s¹ nieefektywne. Jest to wa¿ne równie¿ w tym
kontekœcie, ¿e globalizacja i europeizacja wp³ywa na stosunki przemys³owe,
a w³aœciciele kapita³u lub/i menad¿erowie spoza Polski bardzo czêsto nie wyka-
zuj¹ poszanowania dorobku niezale¿nego ruchu zwi¹zkowego i dialogu spo³ecz-
nego w Polsce.

Projekt „Dialogiem, nie styliskiem” koñczymy realizowaæ w okresie, kiedy Polska,
Europa i œwiat nie potrafi¹ kolejny ju¿ rok prze³amaæ negatywnych trendów gospo-
darczych. Jest to niestety najbardziej odczuwane przez „œwiat pracy”, gdzie prawdziwego
sensu nabieraj¹ stwierdzenia o przerzucaniu kosztów kryzysu na najbiedniejszych i naj-
s³abszych, i gdzie spirala obni¿ania kosztów pracy prowadzi do ubóstwa. Padaj¹ wrêcz
stwierdzenia o „wojnie w œwiecie pracy” i ¿e zwi¹zki zawodowe bêd¹ musia³y powróciæ do
swej walki „styliskiem, nie dialogiem…”.
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Ma³gorzata Jonczy-Adamska
TRENERGIS, Gliwice

Równoœæ szans kobiet i mê¿czyzn

Wprowadzenie

Tematyka równoœci szans kobiet i mê¿czyzn staje siê coraz wa¿niejsza w na-
szym ¿yciu spo³ecznym, szczególnie w kontekœcie rynku pracy, a zatem praw, mo-
¿liwoœci, sytuacji kobiet i mê¿czyzn w miejscu pracy, w procesie rekrutacji czy
zwolnienia. Dlatego konieczne jest edukowanie do równoœci cz³onkiñ i cz³onków
zwi¹zków zawodowych, a przede wszystkim osób zajmuj¹cych w zwi¹zkach sta-
nowiska decyzyjne, osób, które maj¹ wp³yw na to, jakim obszarem zajmuje siê
zwi¹zek, na ile interesuj¹ca dla niego jest specyficzna sytuacja ka¿dej z p³ci w miej-
scu pracy.

W artykule przedstawiono najwa¿niejsze pojêcia zwi¹zane z tematyk¹ równo-
œci p³ci, tj. p³eæ spo³eczno-kulturow¹ i sposób jej kszta³towania, stereotypy, uprze-
dzenia, dyskryminacjê, w tym dyskryminacjê ze wzglêdu na p³eæ. W drugiej czê-
œci omówiono przejawy nierównoœci i dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ na rynku
pracy, jako obszarze szczególnie istotnym dla zwi¹zków zawodowych.

1. P³eæ – jedna, dwie? Biologia czy kultura?

P³eæ jest dla nas bardzo wa¿n¹ kategori¹, elementem to¿samoœci, który czêsto
przychodzi nam do g³owy w odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem?”. Z tego powo-
du te¿ pierwsze pytanie, które przychodzi nam do g³owy, w sytuacji gdy spotyka-
my znajom¹ w ci¹¿y albo s³yszymy, ¿e przyjaciele maj¹ dziecko, brzmi: „ch³opiec
czy dziewczynka?” Warto zastanowiæ siê, dlaczego ta kategoria p³ci jest dla nas tak
wa¿na, czy w jakiœ sposób informacja o p³ci ukierunkowuje nasze myœlenie i za-
chowanie.



W badaniach socjologicznych nad pojêciem p³ci oraz tym, jak wp³ywa ona na
nasze ¿ycie, ju¿ w latach 70. XX w. wprowadzono podzia³ na p³eæ biologiczn¹ oraz
spo³eczno-kulturow¹. W kontekœcie sytuacji kobiet i mê¿czyzn w ró¿nych obsza-
rach ¿ycia, w tym na rynku pracy, szczególnie interesuje nas ta druga kategoria.

P³eæ spo³eczno-kulturowa (ang. gender – rodzaj) oznacza wszystko to, co w da-
nej kulturze czy spo³eczeñstwie jest uwa¿ane za odpowiednie dla kobiety/dziew-
czynki lub mê¿czyzny/ch³opca. A za odpowiednie mog¹ byæ uwa¿ane szeroko ro-
zumiane role spo³eczne, które czêsto s¹ przypisywane w sposób jednoznaczny
jednej p³ci. Stanowi¹ one zestaw zakazów i nakazów, oczekiwañ spo³eczeñstwa
kierowanych w stronê kobiet i mê¿czyzn, a dotycz¹cych tego, jaka powinna byæ
„prawdziwa kobieta”, a jaki – „prawdziwy mê¿czyzna”.

Czego dok³adnie mog¹ dotyczyæ oczekiwania?
– zaanga¿owania w opiekê nad dzieæmi;
– zaanga¿owania w obowi¹zki zwi¹zane z prowadzeniem domu;
– pracy zawodowej i zarobków;
– zachowania (np. mê¿czyŸnie bardziej ni¿ kobiecie „wypada” iœæ samemu do

baru, paliæ papierosy na ulicy, mieæ wiele partnerek – o kobiecie zachowuj¹cej
siê w taki sam sposób mówi siê obraŸliwie; z kolei mê¿czyznom nie wypada
dbaæ o siebie, chodziæ do gabinetu kosmetycznego czy solarium, w takim stop-
niu jako kobietom);

– zainteresowañ;
– sposobu spêdzania wolnego czasu, podejmowanych aktywnoœci (wspólne za-

kupy czy gra w pi³kê);
– wyra¿ania emocji (kobietom wolno p³akaæ, mê¿czyznom wolno wœciekaæ siê

i przeklinaæ);
– cech charakteru (np. opiekuñczoœci, uleg³oœci, ³agodnoœci w przypadku kobiet

oraz szybkiego podejmowania decyzji czy bycia „twardym” w przypadku
mê¿czyzn);

– zabawek i zabaw;
– wygl¹du zewnêtrznego (i dbania o wygl¹d zewnêtrzny).

Jako osoby wychowane w polskim spo³eczeñstwie potrafimy bez problemu
przytoczyæ cechy, zachowania, role, które s¹ uwa¿ane za „normalne”, „zwyczaj-
ne” w stosunku do kobiet lub mê¿czyzn. Nie dzieje siê tak dlatego, ¿e z biologii ko-
biet lub mê¿czyzn wynikaj¹ charakterystyczne dla p³ci zachowania, zosta³y one
przez nas uwewnêtrznione w efekcie ¿ycia w okreœlonej kulturze i spo³eczeñ-
stwie. I tak np. od mê¿czyzn oczekuje siê, ¿e bêd¹ wiêcej zarabiaæ, utrzymywaæ ro-
dzinê, dbaæ o jej byt, a od kobiet – ¿e zajm¹ siê codziennym gotowaniem, praniem,
prasowaniem. Ani umiejêtnoœæ gotowania, ani zarabiania na ¿ycie nie wynika
z tego, z jakimi narz¹dami p³ciowymi siê urodziliœmy, a zatem nie wynika z p³ci
biologicznej. Zatem w obrêbie p³ci spo³eczno-kulturowej mieszcz¹ siê jedynie ce-
chy o charakterze nabytym, wyuczone w procesie socjalizacji (uspo³eczniania)
i czêsto uwewnêtrznione przez dziewczynki i ch³opców, kobiety i mê¿czyzn.
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Sk¹d czerpiemy informacje dotycz¹ce tego, co to znaczy byæ kobiet¹ czy mê¿-
czyzn¹? Poni¿ej krótki przegl¹d Ÿróde³ informacji o p³ci spo³eczno-kulturowej.

1.1. Rodzina / rodzice

Rodzice czy opiekunki i opiekunowie, a tak¿e inne osoby z najbli¿szej rodziny
maj¹ wiele okazji do tego, ¿eby przekazywaæ dziewczêtom i ch³opcom informacje na
temat tego, jak powinny/powinni siê zachowywaæ, wygl¹daæ, co robiæ, a czego nie.

Dzieje siê to poprzez:
– modelowanie i obserwacjê – u dzieci dosyæ wczeœnie, bo ju¿ w 3. roku ¿ycia,

kszta³tuje siê to¿samoœæ p³ciowa i staraj¹ siê w zwi¹zku z tym naœladowaæ
przede wszystkim rodzica i inne doros³e osoby tej samej p³ci;

– nakazy i zakazy, np. „Nie biegaj, bo pobrudzisz sukienkê!”, „Ch³opcy nie p³acz¹!”;
– anga¿owanie córek i synów do ró¿nych zajêæ, np. dziewczynek do pomagania

w kuchni czy sprz¹tania, a tak¿e opieki nad m³odszym rodzeñstwem,
ch³opców – do pomocy w gara¿u czy w majsterkowaniu;

– kupowanie zabawek i ubrañ w sposób wyraŸny odnosz¹cych siê do p³ci (o za-
bawkach szczegó³owo napisano poni¿ej, ubranka – dla dziewczynek czêsto ja-
sne, ró¿owe, z ró¿nego typu ozdobami i aplikacjami, dla ch³opców – ciemne,
odnosz¹ce siê do sportu (najczêœciej pi³ki no¿nej), wojska, motoryzacji. W ten
sposób do dzieci trafia tak¿e informacja, kto mo¿e siê bawiæ swobodnie i przy
tym brudziæ, a kto musi bardziej uwa¿aæ na za³o¿one ubranie. Zw³aszcza ¿e
ubrania bia³e i bladoró¿owe, w których dziewczynki trafiaj¹ na plac zabaw, nie
s¹ najbardziej odpowiednie do swobodnej zabawy).

1.2. Zabawki i zabawy

Kiedy wchodzimy do sklepu zabawkowego, wyraŸnie mo¿emy zauwa¿yæ po-
dzia³ na sektor ró¿owy, a zatem zabawki adresowane do dziewczynek, oraz kolo-
rowy, gdzie le¿¹ zabawki adresowane do ch³opców. Je¿eli mówimy o zabawkach
dla dziewcz¹t, mo¿emy wyró¿niæ wœród nich trzy grupy:
– zabawki zwi¹zane z opiek¹ nad dzieckiem – lalki-bobasy, wózki, butelki,

ko³yski – ucz¹ce opiekuñczoœci, przygotowuj¹ce do przysz³ej roli matki;
– zabawki zwi¹zane z dbaniem o wygl¹d – „g³owy”, które mo¿na czesaæ i malo-

waæ, zabawkowa bi¿uteria, cienie i pomadki, a tak¿e ca³a grupa lalek typu Bar-
bie – przekazuj¹ce dziewczynkom informacjê, ¿e ich wartoœæ zale¿y od tego,
jak wygl¹daj¹;

– zabawki zwi¹zane z pracami domowymi – kuchenki, garnki, odkurzacze,
mopy, a nawet szczotki do czyszczenia toalety – ich celem jest przygotowanie
dziewczynek do pe³nienia roli osoby, która jest odpowiedzialna za wszystkie
prace domowe.
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Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e wszystkie te zabawki s¹ czêsto w ró¿nych odcie-
niach ró¿owego, który to kolor w naszej kulturze s³u¿y do kodowania produktów
adresowanych do dziewczynek. Jednoczeœnie jest to kolor kojarz¹cy nam siê
z czymœ s³odkim, cukierkowym, niepowa¿nym, a budowanie takich skojarzeñ
z pewnoœci¹ dziewczynkom nie s³u¿y. Jednak znacznie wiêkszym problemem jest
fakt podzia³u na „ró¿owy” i „nieró¿owy” œwiat – trudno jest kupiæ ch³opcu zabaw-
kê, która nale¿y do kanonu zabawek adresowanych do dziewcz¹t (np. odkurzacz,
kuchniê, wózek z lalk¹), a przed kupowaniem ch³opcom ró¿owych produktów
rodzice czêsto czuj¹ du¿y opór (m.in. ze wzglêdu na skojarzenie z homoseksualiz-
mem). Efekt jest taki, ¿e ten sposób kodowania zabawek poœrednio s³u¿y utrzy-
maniu sytuacji i nie pomaga w przekraczaniu sztucznych podzia³ów.

Widzimy, ¿e œwiat idzie naprzód, coraz wiêcej kobiet pojawia siê w zawodach,
w których ceni siê ich wiedzê, kompetencje (i to te zawody s¹ zawodami
przysz³oœci – in¿ynierskie, informatyczne, biotechnologiczne), a jednoczeœnie
ca³y czas utrwalamy wœród dzieci podzia³ na dwa œwiaty – „kobiecy” i „mêski”.
A przecie¿ udzia³ kobiet w ¿yciu publicznym i zawodowym, rozwój osobisty, ka-
riera nie bêd¹ w pe³ni mo¿liwe, je¿eli mê¿czyŸni nie przejm¹ czêœci obowi¹zków
(po³owy obowi¹zków) zwi¹zanych z prowadzeniem domu i wychowaniem dzie-
ci. A zatem warto uczyæ równie¿ ch³opców opiekuñczoœci i prac domowych, nie
ukrywaj¹c przed nimi zabawek tego typu w „sektorze ró¿owym”.

Z kolei zabawki adresowane do ch³opców mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce
grupy:
– pistolety, karabiny, miecze, zabawki militarne – ucz¹ kultu macho, rozwi¹zy-

wania problemów za pomoc¹ si³y fizycznej, daj¹ przyzwolenie na przemoc;
– samochody, samoloty – rozwijaj¹ zainteresowanie motoryzacj¹, technik¹;
– zabawki konstrukcyjne, klocki – ucz¹ myœlenia logicznego, abstrakcyjnego,

analizy i syntezy – operacji myœlowych bardzo przydatnych w nauce matema-
tyki i innych nauk œcis³ych (wci¹¿ kr¹¿y mit, ¿e do tego typu nauk bardziej pre-
dysponowani biologicznie s¹ ch³opcy – taka teza nie znajduje potwierdzenia
w badaniach naukowych).
Mo¿na z ³atwoœci¹ zauwa¿yæ, ¿e z jednej strony ch³opcy dostaj¹ przyzwolenie

na przemoc, nie ucz¹ siê rozwi¹zywaæ konfliktów i problemów za pomoc¹ rozmo-
wy, a w efekcie za doœæ „naturalne” uwa¿amy sytuacje, kiedy ch³opcy bij¹ siê czy
popychaj¹ (np. pytamy 5-latka wracaj¹cego z piaskownicy z informacj¹, ¿e ktoœ
go uderzy³, s³owami „A odda³eœ?”). Jednoczeœnie zabawki rozwijaj¹ ich zaintere-
sowania (wychodz¹ce poza prace domowe i wygl¹d zewnêtrzny), rozszerzaj¹ ho-
ryzonty, zachêcaj¹ do ró¿nego typu aktywnoœci zwi¹zanych z tymi zainteresowa-
niami. Je¿eli spojrzymy na tê gamê zabawek z punktu widzenia rynku pracy
i mo¿liwoœci wykorzystania umiejêtnoœci w ¿yciu zawodowym, zdecydowanie
bardziej przydatne i rozwijaj¹ce s¹ zabawki adresowane do ch³opców.
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1.3. Grupa rówieœnicza

W grupie rówieœnic i rówieœników nastêpuje reprodukowanie wzorców kobie-
coœci i mêskoœci, przy czym dzieci charakteryzuj¹ siê tym, ¿e ok. 6–7 roku ¿ycia za-
czynaj¹ bardzo mocno podkreœlaæ ró¿nice p³ciowe, mówiæ o „przeciwnej” p³ci, ba-
wiæ siê i spêdzaæ czas w swoich grupach p³ciowych. W efekcie niechêtnie widz¹
sytuacje, kiedy kole¿anka lub kolega zachowuje siê inaczej ni¿ wiêkszoœæ, tym sa-
mym wzmacniaj¹ oczekiwania i normy, kszta³towane w ramach p³ci spo³eczno-
-kulturowej.

1.4. Przedszkole i szko³a

Placówki edukacyjne przekazuj¹ bardzo du¿o informacji na temat p³ci spo³ecz-
no-kulturowej, a dzieje siê to na ró¿nych p³aszczyznach. W literaturze pedagogi-
cznej opisano pojêcie „ukrytego programu nauczania” – wszelkich treœci przeka-
zywanych w szkole czy przedszkolu poza oficjalnym programem, np. postawy
nauczycielek i nauczycieli dotycz¹ce osób z grup mniejszoœciowych, brak podjaz-
du czy windy sugeruj¹cy, ¿e szko³a nie jest miejscem dla osób niepe³nosprawnych
ruchowo, krzy¿ wisz¹cy w klasie czy lekcje religii w szkole, informuj¹ce o domi-
nuj¹cym w naszym kraju wyznaniu. Do ukrytego programu nauczania mo¿na za-
liczyæ tak¿e informacje dotycz¹ce kobiecoœci i mêskoœci, które s¹ przekazywane
w nastêpuj¹cy sposób:
– stereotypy p³ci w podrêcznikach i programach nauczania, pokazywanie ko-

biet i dziewcz¹t w tradycyjnych rolach, a mê¿czyzn wracaj¹cych z pracy, roz-
mawiaj¹cych z synami o kosmosie czy pomagaj¹cych odrabiaæ lekcje;

– anga¿owanie dziewcz¹t i ch³opców do innych zajêæ, np. przed szkoln¹ dysko-
tek¹ dziewczynki robi¹ kanapki, ch³opcy przygotuj¹ sprzêt muzyczny;

– zachowanie i postawy nauczycielek/li – zwracanie uwagi dzieciom, kiedy za-
chowuj¹ siê niezgodnie z oczekiwaniami, stosowanie podwójnych standar-
dów w ocenie zachowania dziewcz¹t i ch³opców, np. „rozumiem, ¿e ch³opcy
przeszkadzaj¹, ale ¿eby dziewczyny… wstydŸcie siê”;

– organizacja procesu edukacji – podzia³ na grupy p³ciowe, np. na zajêciach te-
chnicznych, i proponowanie innych aktywnoœci, podzia³ na zajêciach wycho-
wania fizycznego, zajmowanie boiska przez ch³opców i trawnika (a czasem
nawet korytarza) przez dziewczêta;

– feminizacja zawodu nauczyciela – daje poœredni¹ informacjê dotycz¹c¹ tego,
która p³eæ jest „odpowiednia” do opieki nad dzieæmi i nauczania;

– anga¿owanie matek w ¿ycie szko³y, znacznie czêœciej i bardziej intensywnie
ni¿ ojców.
Jak widaæ, informacje dotycz¹ce p³ci spo³eczno-kulturowej, wzorców kobieco-

œci i mêskoœci, dostajemy w³aœciwie na ka¿dym kroku – tak¿e z reklam, bajek,
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seriali, gazet. Fakt, ¿e dziewczynki w przedszkolu czêsto opiekuj¹ siê lalkami,
a ch³opcy bawi¹ siê samochodami, nie wynika z ich natury, ale z tego, ¿e ju¿
w wieku 3–4 lat dostali od otoczenia wystarczaj¹co du¿o informacji, ¿eby wie-
dzieæ, co jest typowe dla ich p³ci, na jakiego typu aktywnoœæ dostan¹ przyzwole-
nie. Jednoczeœnie nauczycielki/le sami zachêcaj¹ dziewczêta i ch³opców do zabaw
w okreœlony sposób, wzmacniaj¹c w ten sposób stereotypowy podzia³ aktywno-
œci. W efekcie mówi siê o tym, ¿e jakoby z natury kobiet wynika zaanga¿owanie
w prace domowe, a z natury mê¿czyzn – zainteresowanie motoryzacj¹.

1.5. P³eæ spo³eczno-kulturowa (gender)

P³eæ spo³eczno-kulturowa (gender) charakteryzuje siê dwoma wa¿nymi cechami:
• zmienia siê w czasie – inne s¹ w tej chwili oczekiwania dotycz¹ce kobiet

i mê¿czyzn, inne by³y w XIX wieku. Kobiety w Polsce maj¹ prawa wyborcze
zaledwie od 92 lat, i oczywiœcie w ci¹gu tych niespe³na stu lat nie nast¹pi³a
¿adna zmiana ewolucyjna w umys³ach kobiet, która doprowadzi³aby do na-
bycia umiejêtnoœci podejmowania decyzji wyborczych – to ograniczenie, po-
zwalaj¹ce g³osowaæ wy³¹cznie mê¿czyznom, by³o jedynie umow¹ spo³eczn¹.
Innym przyk³adem zmian w czasie jest prawo kobiet to studiowania na uczel-
niach wy¿szych – pierwsze kobiety dopuszczono do studiów w 1897 roku
w Krakowie (jedynie na wydziale filologicznym), a od za³o¿enia pierwszej
uczelni w Polsce minê³o ju¿ wówczas ponad 500 lat. Je¿eli spojrzymy na sy-
tuacjê mê¿czyzn, dostali znacznie póŸniej ni¿ kobiety prawo do urlopu wy-
chowawczego czy czêœci macierzyñskiego, a prawo do urlopu ojcowskiego
przys³uguje Polakom zaledwie od roku (1 stycznia 2010);

• zmienia siê w przestrzeni – te zmiany s¹ œciœle zwi¹zane z kontekstem kultu-
rowym, wynikaj¹cym z tradycji, religii, obyczajów. Inaczej wygl¹da sytuacja
kobiet (i mê¿czyzn) w krajach Europy Zachodniej, inaczej w krajach Afryki
Subsaharyjskiej, inne s¹ oczekiwania dotycz¹ce dziewcz¹t i ch³opców w zale¿-
noœci od tego, jakie s¹ tradycyjne role kobiet i mê¿czyzn, jakie wzorce panuj¹
w danym œrodowisku (np. na terenach wiejskich du¿o trudniej jest ¿yæ nie-
zgodnie z normami dotycz¹cymi p³ci, bo w ma³ych spo³ecznoœciach bardziej
„rzuca siê w oczy” kobieta stawiaj¹ca na pracê, czy mê¿czyzna na urlopie wy-
chowawczym. W mieœcie, zw³aszcza du¿ym, takie sytuacje bardziej siê roz-
mywaj¹)1.
Ta zmiennoœæ, zw³aszcza w sytuacji, kiedy patrzymy na ni¹ z perspektywy cza-

su, jest niezbitym dowodem na to, ¿e sytuacja kobiet i mê¿czyzn jest uwarunko-
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wana spo³ecznie i kulturowo, a nie wy³¹cznie biologicznie. W tej chwili wydaje
nam siê „naturalne” (i czêsto w³aœnie takiego s³owa u¿ywamy), ¿e kobiety i mê¿-
czyŸni mog¹ g³osowaæ czy studiowaæ, kilkaset lat temu brak dostêpu dla kobiet na
uczelnie wy¿sze argumentowano mniejsz¹ mas¹ ich mózgu. W miarê rozwoju ba-
dañ nad p³ci¹ zarówno biologiczn¹, jak i spo³eczno-kulturow¹ udowodniono, ¿e
te argumenty by³y zupe³nie oderwane od rzeczywistoœci, i w tej chwili nie odwa-
¿ylibyœmy siê postawiæ takiej tezy.

Pojêcie gender pojawi³o siê w odró¿nieniu od p³ci biologicznej (ang. sex), ozna-
czaj¹cej zespó³ cech bezpoœrednio wynikaj¹cych z biologii, z budowy cia³a i mate-
ria³u genetycznego kobiet i mê¿czyzn. I tak – mo¿liwoœæ urodzenia dziecka przez
kobietê (biologicznie zdrow¹) jest cech¹ biologiczn¹, ale ju¿ oczekiwanie, ¿e to ko-
bieta bêdzie osob¹ zajmuj¹c¹ siê dzieckiem i wszystkim, co zwi¹zane z jego wy-
chowaniem, nale¿y do p³ci kulturowo-spo³ecznej.

Je¿eli mamy w¹tpliwoœæ, czy jakiœ obszar ¿ycia czy konkretne zachowanie, ce-
cha, s¹ uwarunkowane biologicznie, warto zadaæ sobie pytanie – czy znam osobi-
œcie/s³ysza³am/s³ysza³em o osobach, które takie cechy prezentuj¹, czy tak siê za-
chowuj¹, mimo ¿e to ich p³ci nie przystoi, nie wypada, „nie pasuje”. Albo – czy
mo¿liwe jest, ¿eby np. kobieta utrzymywa³a rodzinê, a mê¿czyzna zajmowa³ siê
domem i dzieæmi. Jeœli tak, odpowiedŸ jest prosta – tradycyjny podzia³ ról, normy
i oczekiwania s¹ naszym wytworem, naszym, czyli spo³eczeñstwa. A zatem ozna-
cza to, ¿e mo¿emy poddawaæ je w w¹tpliwoœæ, zachêcaæ do zmiany.

Jednoczeœnie warto pamiêtaæ, ¿e taki podzia³, który bardzo czêsto odczuwa-
my, na „kobiece” vs „mêskie”, jest podzia³em sztucznie podtrzymywanym. O ile
³atwiej by³oby pomyœleæ, ¿e jakieœ zachowanie czy cecha wynikaj¹ z indywidual-
nych w³aœciwoœci cz³owieka, a nie z jego/jej p³ci biologicznej.

W zwi¹zku jednak z faktem, ¿e w procesie socjalizacji jesteœmy w³aœciwie
„bombardowani” stereotypowymi informacjami dotycz¹cymi kobiecoœci i mêsko-
œci, bardzo trudno jest nam przestawiæ siê na myœlenie wolne od tych stereoty-
pów, na traktowanie kobiet i mê¿czyzn jako indywidualnych ludzi o okreœlonych
cechach, mo¿liwoœciach, umiejêtnoœciach.

A zatem celem polityki równoœci p³ci jest doprowadzenie do takiego stanu,
w którym jednostki spokojnie bêd¹ mog³y realizowaæ swoje cele i zamierzenia,
dokonywaæ wyborów i nie zastanawiaæ siê przy tym, czy swoim dzia³aniem, za-
chowaniem wpisuj¹ siê w spo³eczne oczekiwania dotycz¹ce kobiecoœci i mêskoœci.
Nie chodzi tutaj o zwyk³¹ zamianê ról ani spowodowanie, ¿e kobiety i mê¿czyŸni
stan¹ siê identyczni (takie mity na temat równoœci czêsto kr¹¿¹ w spo³eczeñstwie).
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2. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

Jednym z wa¿nych elementów socjalizacji, czyli procesu uspo³eczniania ka¿-
dego cz³owieka, w trakcie którego kszta³tuje siê m.in. p³eæ spo³eczno-kulturowa,
s¹ stereotypy. Stereotypem nazywamy uproszczone przekonania dotycz¹ce gru-
py spo³ecznej, wyró¿nionej na podstawie jednej cechy, np. p³ci, wieku, narodo-
woœci, wyznania, orientacji psychoseksualnej (np. przekonania dotycz¹cego osób
m³odych, starych, Polek i Polaków, Romów i Romek, katoliczek/katolików czy ge-
jów i lesbijek). Stereotyp przypisuje pewne cechy, zachowania, role spo³eczne
wszystkim cz³onkiniom/cz³onkom grupy spo³ecznej, której dotyczy, zacieraj¹c
przy tym ró¿nice indywidualne pomiêdzy tymi osobami.

Przekonania te charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi cechami:
– trudne do zmiany;
– formu³owane na podstawie fa³szywych przes³anek, nieprawdziwych, obiego-

wych informacji;
– przekazywane za pomoc¹ ró¿nych kana³ów, czêsto nieformalnych, „z pokole-

nia na pokolenie”;
– filtruj¹ informacje, przyjmuj¹ g³ównie zgodne ze stereotypem (w sytuacji, kie-

dy czyjeœ zachowanie czy cecha w stereotypie siê nie mieszcz¹, czêsto u¿ywa-
my sformu³owania „to tylko wyj¹tek potwierdzaj¹cy regu³ê” lub wyostrzamy
swoje zmys³y na takie informacje, które mieszcz¹ siê w stereotypie).
Bardzo czêsto pos³ugujemy siê stereotypami w sytuacji, kiedy brakuje nam in-

formacji czy bezpoœredniej znajomoœci pewnej grupy, co wi¹¿e siê z tzw.
„sk¹pstwem poznawczym” – nie mamy czasu, energii, chêci, ¿eby poznawaæ lu-
dzi, skupiaæ siê na ich indywidualnych cechach i w³aœciwoœciach. Wa¿ne jednak,
¿eby pamiêtaæ, ¿e takie podejœcie mo¿e kogoœ krzywdziæ – bazuj¹c wy³¹cznie na
stereotypie mo¿emy przypisaæ osobie pewne cechy, których wcale nie posiada,
a dalej – na podstawie tych wyobra¿onych, stereotypowych cech podj¹æ jakieœ de-
cyzje dotycz¹ce tej osoby, dzia³ania, które wp³yn¹ na jej sytuacjê (np. przyjmuje-
my do pracy osoby m³ode, poniewa¿ zgodnie ze stereotypem s¹ bardziej krea-
tywne oraz gotowe na zmiany, elastyczne, ni¿ osoby starsze; nie zatrudnimy
Roma czy Romki, poniewa¿ stereotyp mówi, ¿e s¹ to osoby nieuczciwe).

Stereotypy p³ci to takie przekonania, które dotycz¹ wszystkich kobiet i mê¿-
czyzn w danym krêgu kulturowym czy spo³ecznym. I tak, kobietom przypisuje
siê np. wra¿liwoœæ, delikatnoœæ, opiekuñczoœæ, mi³oœæ do dzieci, instynkt macie-
rzyñski, a je¿eli któraœ z nich tych cech nie prezentuje, mówimy, ¿e jest „mêska”,
¿e to „baboch³op”, ¿e przyjdzie czas, kiedy poczuje powo³anie do macierzyñstwa.

Z kolei mê¿czyŸni powinni szybko podejmowaæ decyzje, utrzymywaæ rodzi-
nê, byæ odwa¿ni, ma³o emocjonalni, koniecznie interesowaæ siê pi³k¹ no¿n¹. Jeœli
tego nie robi¹, w¹tpimy w ich mêskoœæ, mówimy, ¿e s¹ „zniewieœciali”, ¿e s¹ „pan-
toflarzami”. Z tych okreœleñ, funkcjonuj¹cych w jêzyku, mo¿na ³atwo wniosko-
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waæ, jak siln¹ czujemy potrzebê, ¿eby stereotypy znajdowa³y swoje odzwier-
ciedlenie w rzeczywistoœci, a tym samym przyczyniamy siê do ich wzmacniania,
oczekujemy, ¿e reprezentanci i reprezentantki okreœlonych grup bêd¹ zachowy-
waæ siê zgodnie z nimi.

Przyk³ady decyzji podejmowanych na podstawie stereotypów p³ci – nie przyj-
miemy do pracy m³odej kobiety, poniewa¿ podejrzewamy, ¿e za chwilê urodzi
dziecko i skorzysta z urlopu macierzyñskiego, wychowawczego, zwolnieñ choro-
bowych, lub – zadecydujemy, ¿e mê¿czyŸni w naszej firmie powinni zarabiaæ wiê-
cej, poniewa¿ s¹ odpowiedzialni za utrzymanie rodziny.

Istotn¹ rzecz¹ jest przyjêcie do wiadomoœci, ¿e nie ma pozytywnych stereoty-
pów. Owszem, takie uproszczone przekonania mog¹ dotyczyæ cech, które
w spo³eczeñstwie s¹ uznawane za pozytywne, np. opiekuñczoœæ czy umiejêtnoœæ
szybkiego podejmowania decyzji, jednak trzeba tutaj pamiêtaæ, ¿e taki stereotyp
zawsze uderzy w osobê, która siê w nim nie mieœci albo podejmuje wybory ¿ycio-
we zupe³nie wbrew tej stereotypowej cesze. I tak, kobiety, które nie s¹ opiekuñ-
cze, nie lubi¹ dzieci, chc¹ zajmowaæ siê polityk¹ czy naukami œcis³ymi, czêsto s¹
traktowane gorzej ni¿ ich koledzy w podobnej sytuacji. S³ysz¹ komentarze do-
tycz¹ce zegara biologicznego czy koniecznoœci za³o¿enia rodziny, informacje, ¿e
„kobiety nie nadaj¹ siê do polityki”, bywaj¹ nawet wprost odsy³ane „do garów”.
Z drugiej strony – mê¿czyŸni, którzy chêtnie oddaj¹ mo¿liwoœæ podejmowania
decyzji innym osobom, pracuj¹ w zawodach opiekuñczych, zajmuj¹ siê w swoim
gospodarstwie domowym gotowaniem i sprz¹taniem, napotykaj¹ komentarze
w stylu „kto w waszym domu nosi spodnie”, „co z ciebie za facet”, s¹ zachêcani do
zmiany przyzwyczajeñ, do przejawiania cech „prawdziwego mê¿czyzny”.

Dlaczego stereotypy s¹ istotne? Poniewa¿ stanowi¹ pierwsze ogniwo „³añcu-
cha dyskryminacji”, czyli czêsto staj¹ siê podstaw¹ dzia³añ dyskryminacyjnych,
nawet nieœwiadomie. W sk³ad „³añcucha dyskryminacji” oprócz stereotypów
wchodz¹ uprzedzenia i dyskryminacja.

Uprzedzeniem nazywamy negatywn¹ ocenê lub os¹d jakiejœ grupy spo³ecz-
nej, wyró¿nionej na podstawie jednej cechy, wi¹¿¹c¹ siê z emocjami, odczuwany-
mi w stosunku do danej grupy lub jej przedstawicielki/la, najczêœciej takimi jak lêk
/strach, z³oœæ. Np. stereotypem bêdzie przekonanie, ¿e wszystkie kobiety marz¹
o macierzyñstwie i dopiero w takiej sytuacji czuj¹ siê spe³nione, a uprzedzeniem –
negatywna ocena i nastawienie do kobiet, które chc¹ robiæ karierê zawodow¹,
albo mówi¹, ¿e nie lubi¹ dzieci. Gdyby tak samo zachowywali siê mê¿czyŸni, takie
uprzedzenie nie zadzia³a, poniewa¿ d¹¿enie do kariery czy mniejsza sympatia do
dzieci mieœci siê w stereotypie mê¿czyzny. Uprzedzenia powoduj¹, ¿e w pewien
sposób nastawiamy siê do przedstawicielek i przedstawicieli okreœlonej grupy,
zwykle nastawiamy siê negatywnie, i to nastawienie utrudnia rzeczywiste pozna-
nie osoby.
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Trzeci element omawianego „³añcucha” to w³aœnie dyskryminacja. Co dok³ad-
nie oznacza to pojêcie?

Dyskryminacja to nierówne, gorsze traktowanie jakiejœ osoby, tylko na pod-
stawie jej przynale¿noœci do danej grupy, najczêœciej wynikaj¹ce ze stereotypów
i uprzedzeñ. ¯ebyœmy mogli/mog³y mówiæ o dyskryminacji, musimy mieæ mo¿li-
woœæ porównania sytuacji dwóch osób (czy dwóch grup ludzi) i stwierdzenia, ¿e
jedna z nich jest w danej sytuacji traktowana wyraŸnie gorzej, a wynika to np. z jej
p³ci, wieku, narodowoœci czy wyznania.

Warto pamiêtaæ, ¿e zjawisko dyskryminacji wi¹¿e siê z zale¿noœci¹ w³adzy,
mówimy o niej w takiej sytuacji, kiedy jakiœ cz³owiek ma realny wp³yw na sytua-
cjê innych osób i korzystaj¹c z tej mo¿liwoœci wp³ywu traktuje osoby nierówno,
kieruj¹c siê swoimi stereotypami i uprzedzeniami. W³adza mo¿e byæ bardzo for-
malna, wynikaj¹ca z tego, ¿e ktoœ jest osob¹ prze³o¿on¹ i ma wp³yw na sytuacjê
swoich podw³adnych. Taka sytuacja dotyczy tak¿e np. rekrutacji, kiedy do kobiet
wci¹¿ jeszcze dosyæ czêsto kieruje siê pytania dotycz¹ce rodziny, dzieci, planów
zwi¹zanych z kolejnymi dzieæmi. Zadaj¹c takie pytanie, potencjalny pracodawca
opiera siê na stereotypie dotycz¹cym zwi¹zania kobiet z dzieæmi, pomijaj¹c przy
tym zupe³nie rolê ojca. Jednoczeœnie mê¿czyŸni nie s¹ stawiani w sytuacji, w któ-
rej musz¹ wybraæ miêdzy powiedzeniem prawdy albo nieprawdy (a zatem udzie-
leniem odpowiedzi na pytanie) a asertywnym wskazaniem, ¿e jest ono niezgodne
z prawem (takie rozwi¹zanie mo¿e jednak oznaczaæ, ¿e prawdopodobieñstwo
otrzymania zatrudnienia drastycznie zmaleje).

W dyskryminacji jednak równie wa¿na jest w³adza nieformalna, zwi¹zana
z autorytetem jakiejœ osoby albo jej rol¹ spo³eczn¹ (np. w³adza nauczycielki/la nad
uczennicami i uczniami, w³adza nieformalnego lidera czy liderki w grupie rówieœ-
niczej). Posiadanie w³adzy nieformalnej, nawet krótkotrwa³ej, mo¿e stanowiæ do-
skona³e warunki dla zaistnienia zjawiska dyskryminacji.

Kolejna wa¿na cecha zjawiska dyskryminacji to to, ¿e sytuacja potraktowania
jednej z osób czy grup gorzej, tylko ze wzglêdu na cechê, która stanowi
przes³ankê dyskryminacji, nie jest uzasadniona obiektywnymi przyczynami.
Oznacza to, ¿e je¿eli prowadzê szko³ê prawa jazdy i nie przyjmê do niej osoby
niewidomej, nie bêdzie to dyskryminacja ze wzglêdu na niepe³nosprawnoœæ –
ca³kowita dysfunkcja narz¹du wzroku jest przeciwwskazaniem do prowadzenia
pojazdów mechanicznych ze wzglêdu na bezpieczeñstwo osoby kieruj¹cej i in-
nych u¿ytkowniczek/u¿ytkowników dróg. Ale je¿eli nie przyjmê do swojej szko³y
kobiety w wieku 60+, opieraj¹c siê przy tym na swoich stereotypach, ¿e kobiety s¹
gorszymi kierowcami, a poza tym w pewnym wieku powinno siê raczej siadaæ na
fotelu pasa¿erki, to bêdziemy mówiæ o dyskryminacji. Potraktowa³am poten-
cjaln¹ klientkê gorzej wy³¹cznie ze wzglêdu na jej p³eæ i wiek, odmawiaj¹c jej do-
stêpu do oferowanych przez moj¹ firmê us³ug.
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Ostatnim wa¿nym komentarzem dotycz¹cym dyskryminacji jest to, ¿e nie
musimy doœwiadczyæ tego zjawiska, ¿eby uwierzyæ w jego istnienie. Pracuj¹c z ró¿-
nymi grupami osób, czêsto spotykam siê z sytuacjami, kiedy kobiety, które funk-
cjonuj¹ na wy¿szych czy specjalistycznych stanowiskach (choæ najczêœciej w ob-
szarze administracji, pomocy spo³ecznej, oœwiaty), mówi¹, ¿e „ca³a ta dyskrymi-
nacja to bzdura, ja nigdy nie by³am dyskryminowana, jeœli siê bardzo chce i jest
wystarczaj¹co kompetentn¹, dyskryminacja nas nie dotknie”.

Warto pamiêtaæ tu, ¿e dyskryminacja jest pojêciem prawnym, zjawiskiem
obiektywnym, podobnie jak bezrobocie, i jej dostrze¿enie, zbadanie, przyjêcie do
wiadomoœci w ¿aden sposób nie zale¿y od osobistego doœwiadczenia kobiet czy
mê¿czyzn. Podobnie jak wierzymy w istnienie bezrobocia czy kradzie¿y, mimo ¿e
nie byliœmy nigdy zarejestrowani w urzêdzie pracy, albo nigdy niczego nam nie
ukradziono.

Mo¿na spotkaæ siê równie¿ z takimi twierdzeniami, ¿e „jeœli ktoœ akceptuje
swoje role spo³eczne, nie czuje siê dyskryminowany”. Tego typu tezy nie s¹ prawd¹
– ktoœ mo¿e nie wiedzieæ, ¿e przykroœæ czy niesprawiedliwoœæ, która go/j¹ dotyka,
nosi znamiona dyskryminacji, nie wiedzieæ, czym jest dyskryminacja, albo wie-
dzieæ i akceptowaæ takie nierówne traktowanie (np. kobieta, która wie, ¿e zarabia
mniej ni¿ kolega za tê sam¹ pracê, jednoczeœnie – opieraj¹c siê na swoich stereoty-
pach – uwa¿a, ¿e mê¿czyŸni jako ¿ywiciele rodziny powinni zarabiaæ wiêcej. Jed-
nak ta ocena jednostki nie ma tutaj znaczenia, wa¿ne s¹ fakty).

Przyczynami dyskryminacji mog¹ byæ tzw. cechy prawnie chronione, czyli ta-
kie, na które najczêœciej w ogóle nie mamy wp³ywu, albo jest on ograniczony, np.
p³eæ, wiek, (niepe³no)sprawnoœæ, pochodzenie narodowe i etniczne, wyznanie,
orientacja psychoseksualna, wygl¹d zewnêtrzny. Te cechy s¹ niejako „przezroczy-
ste”, je¿eli mieœcimy siê w wiêkszoœci, nale¿ymy do grupy dominuj¹cej, mamy
pewn¹ – rzeczywist¹ lub symboliczn¹ – w³adzê. Czêsto dopiero w sytuacji, kiedy
jesteœmy w grupie mniejszoœciowej, która nie ma wp³ywu na podejmowane decy-
zje, albo cecha wyró¿nia nas w widoczny sposób i powoduje gorsze traktowanie,
zaczynamy odczuwaæ, ¿e ma ona znaczenie. Np. jeœli pracujemy w œrodowisku
osób, które s¹ mniej wiêcej w tym samym wieku, i to nasze pokolenie stanowi wiê-
kszoœæ, nie zastanawiamy siê nad znaczeniem wieku w miejscu pracy tak czêsto,
jak osoby, które wyraŸnie wyró¿niaj¹ siê pod tym wzglêdem od pozosta³ych – s¹
du¿o starsze (wiêc np. nie s¹ zapraszane na imprezy) lub du¿o m³odsze (wiêc np.
stale spotykaj¹ siê z komentarzami dotycz¹ce braku doœwiadczenia ¿yciowego
czy zawodowego). Inny przyk³ad: praktykowanie katolicyzmu w naszym kraju
jest du¿o ³atwiejsze i „przezroczyste” w³aœnie ni¿ w kraju, gdzie dominuj¹c¹ reli-
gi¹ jest islam czy buddyzm (z tego samego powodu budowa nowego koœcio³a
w Polsce nie budzi takich kontrowersji i dyskusji jak budowa meczetu).

Przek³adaj¹c powy¿ej przedstawione ogólne informacje na obszar p³ci,
dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ oznaczaæ bêdzie gorsze traktowanie kobiety
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lub mê¿czyzny tylko na podstawie przynale¿noœci do danej p³ci, kiedy w po-
równywalnej sytuacji osoby nale¿¹ce do drugiej p³ci s¹ traktowane lepiej. Wa¿-
ne, ¿ebyœmy mogli stwierdziæ, ¿e to w³aœnie p³eæ osoby wp³ynê³a na zró¿nicowa-
nie zachowania.

P r z y k ³ a d y :
Kobieta pracuj¹ca w firmie informatycznej w Ma³opolsce w nieformalnej rozmowie z kole-
gami dowiedzia³a siê przypadkiem, ¿e ich wynagrodzenie jest niemal dwukrotnie wy¿sze
od jej wynagrodzenia mimo, ¿e pracuj¹ na równorzêdnych stanowiskach, zwi¹zanych
z zarz¹dzaniem ma³ymi zespo³ami, oraz w tym samym czasie zaczêli pracowaæ w firmie. Po
rozmowie z prze³o¿onym potwierdzi³a siê teza, ¿e nie by³o ¿adnych innych, merytorycz-
nych przes³anek do takiego zró¿nicowania p³ac kobiet i mê¿czyzn. Dodatkowo pracodaw-
ca liczy³ na to, ¿e ze wzglêdu na niejawnoœæ list p³ac informacja o ró¿nicach nie dotrze do
zainteresowanych. Jest to dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ w zakresie wysokoœci wyna-
grodzenia za tê sam¹ pracê lub pracê o tej samej wartoœci.

Prokuratura Okrêgowa w S³upsku w swoim wewnêtrznym regulaminie umieœci³a zapis,
zgodnie z którym osoby maj¹ce pod opiek¹ dzieci do lat 8 s¹ zwolnione z pe³nienia dy¿u-
rów prokuratorskich w nocy i w weekendy. Kiedy jeden z pracowników – mê¿czyzn –
chcia³ skorzystaæ z tego przywileju, okaza³o siê, ¿e jest to zapis dotycz¹cy wy³¹cznie kobiet.
W zwi¹zku z tym, ¿e stereotypowo to kobiety s¹ odpowiedzialne za opiekê nad dzieæmi, na
tej podstawie sformu³owano zapis w regulaminie. Jest to przyk³ad typowej dyskryminacji
ze wzglêdu na p³eæ – nie mo¿emy przyznawaæ przywilejów wy³¹cznie jednej p³ci (chyba ¿e
s¹ to przywileje zwi¹zane z ochron¹ macierzyñstwa i jego biologicznymi aspektami –
po³ogiem, karmieniem piersi¹).

Oczywiœcie oznacza to te¿, ¿e decyduj¹c siê na równe traktowanie ponosimy
jego konsekwencje nawet w sytuacji, kiedy zostan¹ nam odebrane pewne przy-
wileje.

¯eby sprawdziæ, czy mamy do czynienia z dyskryminacj¹, mo¿na zastosowaæ
test „gdyby nie…” 2, np. jeœli dosz³o do sytuacji, w której podejrzewamy, ¿e mê¿-
czyzna zarabia wiêcej ni¿ kobieta, pracuj¹ca na tym samym stanowisku, mimo ¿e
maj¹ oboje taki sam sta¿ pracy, porównywalne wykszta³cenie i kompetencje, py-
tamy „Gdyby nie p³eæ Agnieszki (fakt, ¿e jest kobiet¹), czy zarabia³aby tyle samo,
ile Andrzej?”. Oczywiœcie prawdziwa odpowiedŸ na to pytanie mo¿e wymagaæ
przyznania, ¿e dosz³o do dyskryminacji, i mo¿e to byæ trudne.

Pamiêtajmy, ¿e odpowiedzialnoœæ za dyskryminacjê nie jest przypisywana
konkretnej p³ci, poniewa¿ mo¿e zdarzyæ siê ona niezale¿nie od tego, jakiej p³ci jest
osoba dyskryminuj¹ca czy dyskryminowana. Faktem jest jednak, ¿e w zwi¹zku
z uwarunkowaniami spo³eczno-kulturowymi, tradycj¹, póŸniejszym wejœciem
kobiet do ¿ycia publicznego, zawodowego, a tak¿e po prostu dlatego, ¿e to mê¿-
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czyŸni czêœciej piastuj¹ stanowiska kierownicze, najczêœciej mamy do czynienia
z sytuacjami, w których osobami doœwiadczaj¹cymi dyskryminacji s¹ kobiety,
a sprawcami dyskryminacji – mê¿czyŸni.

Zgodnie z literatur¹ przedmiotu ze wzglêdu na charakter dyskryminacji mo-
¿emy wyró¿niæ 3 jej rodzaje:
• dyskryminacjê indywidualn¹ – zachowania jednostki, która gorzej traktuje

przedstawicielkê/la danej grupy, kieruj¹c siê stereotypowymi przekonania-
mi; np. prze³o¿ony ró¿nicuj¹cy wynagrodzenia czy przywileje ze wzglêdu
na p³eæ czy wiek;

• dyskryminacjê instytucjonaln¹ – wynik praktyk stosowanych w instytucji,
w wyniku których jedna z grup jest gorzej traktowana; np. opisywany regu-
lamin obowi¹zuj¹cy w prokuraturze;

• dyskryminacjê strukturaln¹ – efekt funkcjonowania okreœlonego systemu
prawnego i spo³ecznego, w wyniku którego niektóre grupy s¹ w gorszej sy-
tuacji. Efektem jest wykluczenie spo³eczne; np. koniecznoœæ p³acenia pe³nej
stawki ZUS przez kobiety prowadz¹ce jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, przebywaj¹ce na urlopie macierzyñskim, przy jednoczesnym zakazie
osi¹gania jakichkolwiek przychodów.

3. Przejawy nierównoœci ze wzglêdu na p³eæ
w obszarze rynku pracy

Poni¿ej krótko scharakteryzowano, jakiego typu nierównoœci w sytuacji kobiet
i mê¿czyzn mo¿na dostrzec w obszarze rynku pracy, stanowi¹cym przedmiot
zainteresowania dzia³alnoœci zwi¹zków zawodowych. Te w³aœnie nierównoœci,
obserwowane w zak³adzie pracy, grupie zawodowej, regionie mog¹ staæ siê inspi-
racj¹ do podejmowania przez zwi¹zek dzia³añ na rzecz wyrównywania szans
pracownic i pracowników/cz³onkiñ i cz³onków zwi¹zku.

• segregacja pozioma

Pojêcie segregacji poziomej oznacza podzia³ rynku pracy na sektory zdomino-
wane przez kobiety (np. oœwiata, pomoc spo³eczna, pielêgniarstwo, us³ugi
zwi¹zane ze sprz¹taniem, opieka nad dzieæmi, osobami starszymi, osobami nie-
pe³nosprawnymi) oraz mê¿czyzn (budownictwo, górnictwo, przemys³, informa-
tyka). Dlaczego ta segregacja nie jest dobra? Poniewa¿ w du¿ej mierze opiera siê
na stereotypach p³ci, dotycz¹cych rzekomo wrodzonych predyspozycji kobiet
i mê¿czyzn do okreœlonych prac, a jednoczeœnie, jeœli spojrzymy na wysokoœæ wy-
nagrodzeñ (oraz emerytur) w tych obszarach rynku pracy, znacznie ni¿sze p³ace
mamy w sektorach zdominowanych przez kobiety. Np. argument si³y fizycznej
pojawia siê bardzo czêsto jako uzasadnienie pracy mê¿czyzn w budownictwie czy
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górnictwie, zapominamy jednak o postêpie technologicznym oraz znacznym
zmniejszeniu liczby stanowisk, na których wymagana jest realna si³a fizyczna.
Jednoczeœnie, nie mówimy o sile fizycznej w kontekœcie pielêgniarstwa, pracy
w kasie supermarketu, opieki nad osobami niepe³nosprawnymi ruchowo – ta pra-
ca równie¿ wymaga jej, a jednak mê¿czyŸni siê do niej nie garn¹ – m.in. dlatego,
¿e jest bardzo nisko wynagradzana.

Przeciwdzia³anie segregacji poziomej jest równie¿ bardzo istotne ze wzglêdu
na prognozy dotycz¹ce zawodów przysz³oœci – s¹ to g³ównie zawody in¿ynier-
skie, zwi¹zane z nowymi technologiami, a zatem te, które stereotypowo przypisy-
wane s¹ mê¿czyznom (czêsto na podstawie stereotypowo wiêkszej zdolnoœci do
nauk œcis³ych). Jeœli chcemy, ¿eby szanse na rynku pracy mia³y zarówno kobiety,
jak i mê¿czyŸni musimy podejmowaæ aktywne dzia³anie zmierzaj¹ce do niwelo-
wania segregacji zawodów na „typowo mêskie” i „typowo kobiece”.

• segregacja pionowa

Segregacja pionowa oznacza niewidoczne, nieformalne utrudnienia w awan-
sie kobiet, utrudniony dostêp do stanowisk kierowniczych i decyzyjnych. A za-
tem nie s¹ to bariery wynikaj¹ce z jakichœ dyskryminuj¹cych zapisów, lecz kultu-
rowo i spo³ecznie ukszta³towanych relacji, umów, zwyczajów.

W ramach segregacji pionowej w literaturze dotycz¹cej nierównoœci ze wzglê-
du na p³eæ w obszarze rynku pracy wyró¿nia siê nastêpuj¹ce pojêcia:
– „szklany sufit” – zjawisko opisuj¹ce niewidoczne bariery na drodze awansu

kobiet na najwy¿sze stanowiska kierownicze; sytuacja, w której kobietom zbli-
¿aj¹cym siê do szczytu hierarchii pracowniczych w zak³adach pracy coraz
trudniej jest awansowaæ, a najwy¿sze stanowiska decyzyjne w firmach s¹
zwykle nieosi¹galne. Przyczyn¹ s¹ bariery niewidoczne, tzn. nie wynikaj¹ce
z przyczyn formalnych, lecz ze stereotypów lub kultury organizacyjnej firmy,
uniemo¿liwiaj¹ce kobietom awans. Stanowiska powy¿ej sufitu s¹ widoczne, ale
nieosi¹galne;

– „szklane œciany” – zjawisko zajmowania przez kobiety funkcji pomocniczych,
peryferyjnych w stosunku do mê¿czyzn zajmuj¹cych stanowiska kierownicze.
Z takich stanowisk o wiele trudniej jest awansowaæ na stanowiska kierowni-
cze, centralne, które wi¹¿¹ siê z wiêkszym zakresem w³adzy i decyzyjnoœci,
a tak¿e z wiêkszymi zarobkami i presti¿em spo³ecznym (np. pracownice sekre-
tariatu, asystentki);

– „szklane ruchome schody” – zjawisko szybkiego awansu mê¿czyzn wyko-
nuj¹cych zawody sfeminizowane, stereotypowo postrzegane jako „kobiece”,
na stanowiska kierownicze, zwi¹zane z wy¿szymi zarobkami i wiêkszym pre-
sti¿em (np. stanowiska dyrektorów placówek oœwiatowych);

– „lepka pod³oga” – pojêcie opisuj¹ce sytuacjê, w której kobiety dominuj¹ w za-
wodach o niskim dochodzie i niskim presti¿u, w ramach których nie ma mo¿li-
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woœci awansu – kobiety s¹ „przylepione” do swojego zawodu i pozycji (np.
sprz¹taczki, krawcowe, kosmetyczki, pielêgniarki)3.

• ró¿nice w wynagrodzeniach za tê sam¹ pracê lub pracê o tej samej wartoœci

Kobiety w Polsce zarabiaj¹ o ok. 15–20% mniej ni¿ mê¿czyŸni za pracê na tym
samym stanowisku lub pracê o tej samej wartoœci (w zale¿noœci od Ÿród³a pocho-
dzenia danych, podobn¹ zale¿noœæ pokazuj¹ dane G³ównego Urzêdu Statystycz-
nego czy Europejskiego Instytutu Statystycznego, a tak¿e oœrodków badawczych
gromadz¹cych informacje o wysokoœci wynagrodzeñ). Praca o tej samej wartoœci
to pojêcie oznaczaj¹ce pracê wymagaj¹c¹ porównywalnych kwalifikacji, umiejêt-
noœci, doœwiadczenia – takie sformu³owanie zapobiega sytuacjom, w których inna
nazwa stanowiska wystarcza, ¿eby uzasadniæ zró¿nicowane wynagrodzenie.

Ró¿nice w wynagrodzeniach wystêpuj¹ we wszystkich krajach nale¿¹cych do
Unii Europejskiej, mimo ¿e wspólnota od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci stara siê
dbaæ o równ¹ p³acê, zapisuj¹c takie przepisy w traktatach, dyrektywach, pro-
wadz¹c komórki specjalizuj¹ce siê w równoœci, a tak¿e przekazuj¹c fundusze na
ró¿nego typu projekty i kampanie spo³eczne zwi¹zane z tym tematem (wiêcej na
ten temat w rozdziale dotycz¹cym prawnych gwarancji równoœci w niniejszej
publikacji).

• nieop³acana praca kobiet (praca na rzecz dzieci i gospodarstwa domowego)

Praca na rzecz dzieci i/lub gospodarstwa domowego bardzo czêsto pozostaje
niezauwa¿ona przez specjalistów/specjalistki zajmuj¹cych siê rynkiem pracy. S¹
to wszelkie czynnoœci, które musz¹ byæ podejmowane, ¿eby gospodarstwo domo-
we trwa³o (sprz¹tanie, gotowanie, op³acanie rachunków), a osoby w nim miesz-
kaj¹ce mia³y co jeœæ czy w co siê ubraæ (do tego nie wystarczaj¹ wy³¹cznie pie-
ni¹dze, konieczne jest jeszcze przygotowanie posi³ków, pranie, prasowanie).
Najczêœciej s¹ to prace wykonywane przez kobiety, bez wzglêdu na to, czy pracuj¹
one zawodowo i zarobkowo, czy nie. Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e taki podzia³
obowi¹zków jest wynikiem stereotypów p³ci, a skutkuje wiêkszym obci¹¿eniem
kobiet w sytuacji, kiedy partner i partnerka pracuj¹ zarobkowo, a tak¿e niemo¿-
noœci¹ gromadzenia sk³adek na emeryturê oraz brakiem mo¿liwoœci samorealiza-
cji w kontekœcie pozadomowym, w sytuacji, kiedy kobieta pracuje wy³¹cznie jako
gospodyni domowa i/lub matka4. Co wiêcej, w wyniku takiego podzia³u obo-
wi¹zków wci¹¿ jeszcze zdarza siê, ¿e kobiety kieruj¹ siê w wyborze zawodu m.in.
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przekonaniem, ¿e czêœæ zawodów umo¿liwia ³atwiejsze godzenie ¿ycia prywat-
nego i zawodowego (jak np. zawód nauczycielki) nie maj¹c przy tym wiedzy czy
œwiadomoœci w zakresie ekonomicznych skutków takiej decyzji, np. w kontekœcie
wysokoœci wynagrodzeñ w danym zawodzie.

O nieop³acanej pracy kobiet powinno mówiæ siê w kontekœcie rynku pracy
i wystêpuj¹cych na nim nierównoœci, poniewa¿ sfera funkcjonowania zawodo-
wego oraz ¿ycia prywatnego s¹ bardzo œciœle ze sob¹ powi¹zane. Znacznie ³atwiej
jest anga¿owaæ siê w ¿ycie zawodowe, skupiaæ na karierze, d¹¿yæ do awansu, byæ
dyspozycyjnym, je¿eli ma siê partnerkê/partnera, która/y w tym czasie zajmuje siê
wszystkimi sprawami zwi¹zanymi z prowadzeniem domu, wychowywaniem
dzieci itp.

Równie¿ Komisja Europejska wskaza³a jednoznacznie niski udzia³ mê¿czyzn
w wype³nianiu obowi¹zków rodzinnych jako barierê równoœci, pewien mur,
który musimy zburzyæ, ¿eby mo¿na by³o doprowadziæ do faktycznego równego
traktowania.

• trudnoœci w godzeniu ¿ycia zawodowego z rodzinnym

To obszar, który wi¹¿e siê z nieop³acan¹ prac¹ kobiet, jednak tu chcia³abym
wskazaæ tak¿e instytucjonalny wymiar problemu. Wed³ug badañ CBOS prawie
60% spo³eczeñstwa preferuje tradycyjny lub mieszany model rodziny, przy czym
model tradycyjny to taki, gdzie mê¿czyzna pracuje zarobkowo, kobieta pracuje na
rzecz domu i dzieci, model mieszany – oboje pracuj¹ zawodowo i zarobkowo,
a jednoczeœnie to kobieta jest osob¹ odpowiedzialn¹ za zajmowanie siê domem
i dzieæmi5. Trzeba pamiêtaæ, ¿e te modele s¹ tak¿e efektem funkcjonowania stereo-
typów p³ci, dosyæ jednoznacznie rozdzielaj¹cych role uwa¿ane za kobiece i mê-
skie (we wspominanych badaniach model „odwrócony”, polegaj¹cy na tym, ¿e
kobieta utrzymuje rodzinê, mê¿czyzna zajmuje siê dzieæmi i domem, jest akcepto-
walny tylko dla 1% badanych – co wyraŸnie uwidacznia, jak mocno kierujemy siê
w tych deklaracjach stereotypami p³ci).

W zwi¹zku z owymi modelami rodziny wci¹¿ jeszcze to kobiety s¹ osobami,
które najsilniej odczuwaj¹ trudnoœci w godzeniu ¿ycia zawodowego i rodzinne-
go, a mê¿czyŸni koncentruj¹ siê na pracy zawodowej m.in. dziêki temu, ¿e czêsto
nie musz¹ troszczyæ siê o sprawy domowe. Jednoczeœnie, w zwi¹zku z ró¿nicami
w zarobkach, to kobiety czêœciej decyduj¹ siê na urlop wychowawczy, który jest
okresem bezp³atnym i bezsk³adkowym. Ten mechanizm pokazuje bardzo dobrze,
w jaki sposób ró¿nice w wynagrodzeniu kobiet i mê¿czyzn wp³ywaj¹ na ich ¿ycie
prywatne. Wiemy, ¿e osoba pozostaj¹ca poza rynkiem pracy przez 3 lata mo¿e
(i rzeczywiœcie miewa) powa¿ne problemy, ¿eby na ów rynek pracy wróciæ.
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Jednak wybory kobiet dotycz¹ce pozostania w domu z dzieckiem wi¹¿¹ siê tak-
¿e z barierami takimi, jak: brak miejsc w ¿³obkach i przedszkolach (wg danych
GUS jedynie ok. 2% dzieci w wieku ¿³obkowym, czyli do ukoñczenia 3. roku ¿ycia,
ma zapewnione miejsce w publicznym ¿³obku. Rozwi¹zania prywatne, np. Klub
Malucha, to koszt ok. 1200–1300 z³ miesiêcznie, podobnie kszta³tuje siê koszt wy-
najêcia opiekunki, zak³adaj¹c, ¿e bêdzie zatrudniona „na czarno”6).

Dodatkowo funkcjonowanie matkom (rzadziej ojcom) na rynku pracy utrud-
nia bardzo ma³a dostêpnoœæ elastycznych rozwi¹zañ czasu pracy, umo¿li-
wiaj¹cych godzenie ¿ycia prywatnego i zawodowego (np. telepraca, czyli praca
przez telefon i Internet, w wybranych przez siebie godzinach; dzielenie stanowi-
ska pracy, z ang. job-sharing, oznaczaj¹ce „ob³o¿enie” jednego etatu na danym sta-
nowisku przez dwie osoby, dostosowuj¹ce siê nawzajem do swoich potrzeb i mo-
¿liwoœci; zadaniowy czas pracy, elastyczne godziny pracy, np. 8 godzin etatu czy
jak¹œ jego czêœæ nale¿y zrealizowaæ miêdzy 6:00 a 18:00 i in.).

• ró¿nice w wieku emerytalnym

Obecnie w Polsce obowi¹zuj¹ przepisy, zgodnie z którymi prawo do emerytu-
ry (przywilej emerytalny) przys³uguje kobietom i mê¿czyznom w ró¿nym wieku,
dla kobiet – 60. r. ¿., dla mê¿czyzn – 65. r. ¿. Warto zauwa¿yæ, ¿e jest to ustalenie œci-
œle wi¹¿¹ce siê ze stereotypowym podzia³em obowi¹zków, poniewa¿ to m. in. ar-
gument podwójnego obci¹¿enia kobiet – prac¹ zawodow¹ oraz prac¹ na rzecz go-
spodarstwa domowego – pojawia siê w debacie dotycz¹cej zrównania wieku
emerytalnego. A zatem, w zale¿noœci od tego, jakiej p³ci biologicznej jesteœmy, na-
sza sytuacja jest zró¿nicowana pod tym wzglêdem. Z jednej strony powoduje to,
¿e mê¿czyŸni musz¹ pracowaæ d³u¿ej, ¿eby nabyæ prawo do emerytury, z drugiej
– kobiety po osi¹gniêciu wieku emerytalnego s¹ „wypraszane” z rynku pracy,
a tym samym pracuj¹ krócej i krócej gromadz¹ sk³adki ZUS. Jest to jedna z przy-
czyn bardzo du¿ych ró¿nic w wysokoœci emerytur kobiet i mê¿czyzn – przeciêtna
emerytura kobiety w Polsce stanowi ok. 70% przeciêtnej emerytury mê¿czyzny
w naszym kraju. Oczywiœcie, przyczyny tej sytuacji s¹ tu bardziej z³o¿one – kobiety
czêœciej przebywaj¹ na urlopie wychowawczym, który jest okresem bezsk³adko-
wym, jest ich wiêcej wœród osób bezrobotnych, czêœciej s¹ d³ugotrwale bezrobot-
ne, maj¹ znacznie wiêksze problemy ze znalezieniem pracy (m³ode – ze wzglêdu
na ich postrzeganie przez pryzmat prokreacji, starsze – ze wzglêdu na stereotyp
kobiety starej, nie mog¹cej nad¹¿yæ za zmianami technologicznymi, marz¹cej
o opiece nad wnukami). Przyczyn¹ ni¿szej emerytury kobiet jest tak¿e pionowa
i pozioma segregacja rynku pracy oraz ni¿sze zarobki za tê sam¹ pracê lub pracê
o tej samej wartoœci. Wreszcie, przy wyliczeniu emerytury bierze siê pod uwagê
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przeciêtn¹ d³ugoœæ ¿ycia kobiet i mê¿czyzn, i w sensie ekonomicznym d³u¿sze
¿ycie kobiet dzia³a na ich niekorzyœæ – zgromadzonych œrodków musi po prostu
wystarczyæ na d³u¿ej. Warto zdawaæ sobie sprawê z tych zale¿noœci, poniewa¿
w obecnej sytuacji ekonomicznej wiele osób obawia siê, ¿e ich emerytura nie wy-
starczy na ¿ycie – w przypadku kobiet sytuacja jest dodatkowo trudniejsza. Jed-
noczeœnie pomys³y wyrównania wieku emerytalnego s¹ krytykowane, mimo ¿e
naszego kraju nie staæ na to, ¿eby przez kolejne lata utrzymywaæ wiek emerytalny
na zró¿nicowanym poziomie.

Podkreœlam, ¿e wskazane nierównoœci nie oznaczaj¹ jednoczeœnie, ¿e s¹ to
przejawy dyskryminacji, czasem s¹ skutkiem tego zjawiska, czasem jego przy-
czyn¹. I tak, opisane zjawisko segregacji poziomej rynku pracy jest po prostu obser-
wacj¹ rynku, sytuacj¹ opart¹ na stereotypach (w tym mechanizmie autostereoty-
pizacji kobiet i mê¿czyzn, czyli wpisywania siê w te stereotypy z w³asnej woli, na
podstawie wyboru), ale sytuacja, w której osoba nie dostaje awansu ze wzglêdu
na swoj¹ p³eæ, albo nie zostaje przyjêta do pracy ze wzglêdu na to, ¿e „p³ciowo”
nie wpisuje siê w stereotyp nauczycielki/la przedszkola czy informatyczki/ka,
wtedy ju¿ mówimy o konkretnym przypadku dyskryminacji.

W jaki sposób polityka równoœci p³ci powinna odnosiæ siê do sytuacji na rynku
pracy? Danuta Duch-Krzystoszek i Natalia Sarata okreœli³y, jakie strategiczne cele
polityki równoœci p³ci stoj¹ przed nami w kontekœcie rynku pracy. S¹ to:
– równy podzia³ prac nieodp³atnych miêdzy kobietami i mê¿czyznami, szczegól-

nie w gospodarstwach domowych;
– równy udzia³ oraz równe traktowanie kobiet i mê¿czyzn w pracy zarobkowej.

Dodatkowo autorki wskazuj¹ zadania polityki spo³ecznej w perspektywie
krótkoterminowej:
– zapobieganie negatywnym dla kobiet skutkom spo³ecznego podzia³u pracy

(np. przez p³acenie przez mê¿ów sk³adki emerytalnej dla pracuj¹cych w domu
¿on, p³acenie przez pañstwo sk³adki emerytalnej kobietom na urlopach wy-
chowawczych, w przypadku rozwodu ma³¿onków – podzia³ kapita³u eme-
rytalnego obojga ma³¿onków, bez wzglêdu na to, czy kobieta wykonuje te¿
pracê zarobkow¹);

– u³atwianie obu p³ciom godzenie ¿ycia zawodowego z rodzinnym (np. przez
elastyczny dla obu p³ci czas pracy, rozbudowê sieci opieki instytucjonalnej nad
dzieæmi)7.
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Zakoñczenie

Podsumowuj¹c, na podstawie powy¿szych informacji mo¿emy zobaczyæ,
w jak silnym stopniu nasze funkcjonowanie w ¿yciu spo³ecznym, w tym na rynku
pracy, jest uwarunkowane p³ci¹ spo³eczno-kulturow¹ i stereotypami p³ci. Mam
nadziejê, ¿e pokaza³am tak¿e, dlaczego warto podejmowaæ dzia³ania na rzecz
równoœci w ró¿nych obszarach (wychowania dzieci, edukacji, dzia³alnoœci zwi¹zków
zawodowych).

Osoby poszukuj¹ce dodatkowych informacji zachêcam do odwiedzenia stron
www.gender.pl oraz www.bezuprzedzen.org, gdzie dostêpne s¹ bibliografie
dotycz¹ce problematyki równoœci p³ci.
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Ma³gorzata Jonczy-Adamska
Trenergis Gliwice

Prawne gwarancje równoœci praw kobiet i mê¿czyzn

Wprowadzenie

W kontekœcie dzia³alnoœci zwi¹zków zawodowych, których rol¹ jest m.in.
ochrona praw pracowniczych oraz interwencja w sytuacji, kiedy prawa te s¹
³amane, szczególnie wa¿na jest znajomoœæ prawnych gwarancji równoœci i prze-
ciwdzia³ania dyskryminacji, obowi¹zuj¹cych Polskê zarówno w kontekœcie cz³on-
kostwa w Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i w pol-
skim prawie.

Pierwsze zapisy dotycz¹ce ochrony przed dyskryminacj¹, które pojawi³y siê
w polskim Kodeksie pracy, zosta³y wprowadzone ze wzglêdu na fakt przyst¹pie-
nia Polski do Unii Europejskiej oraz koniecznoœæ wdro¿enia unijnych dyrektyw
dotycz¹cych równoœci praw kobiet i mê¿czyzn do polskiego prawa. Dlatego ninie-
jszy rozdzia³ zaczynam od krótkiego opisu w³aœnie miêdzynarodowego kontek-
stu zapisów prawnych. Jest to wa¿ne ze wzglêdu na fakt, ¿e dzia³alnoœæ zwi¹zków
zawodowych koncentruje siê w obszarze rynku pracy, i w³aœnie tego samego kon-
tekstu dotyczy wiêkszoœæ zapisów w prawie pierwotnym i wtórnym Unii Europej-
skiej. Jednoczeœnie aktywnoœæ zawodowa kobiet i mê¿czyzn stanowi tak¿e jeden
z obszarów zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych.

1. Prawo równoœciowe w Unii Europejskiej

Pierwsze zapisy dotycz¹ce równoœci kobiet i mê¿czyzn w obszarze rynku pra-
cy znalaz³y siê ju¿ w Traktacie Rzymskim, dokumencie za³o¿ycielskim Europej-
skiej Wspólnoty Gospodarczej, gdzie w 1957 roku wprowadzono artyku³y w na-
stêpuj¹cym brzmieniu:



Artyku³ 119
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie zapewnia w pierwszym etapie wprowadzenie, a w okresie
póŸniejszym stosowanie zasady równoœci wynagrodzeñ dla pracowników p³ci mêskiej
i ¿eñskiej za tak¹ sam¹ pracê.
Do celów niniejszego artyku³u przez wynagrodzenie rozumie siê zwyk³¹ podstawow¹ lub mi-
nimaln¹ p³acê lub uposa¿enie oraz wszystkie inne korzyœci w gotówce lub w naturze, otrzy-
mywane przez pracownika bezpoœrednio lub poœrednio, z racji zatrudnienia, od pracodawcy.
Równoœæ wynagrodzenia bez dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ oznacza, ¿e:
a) wynagrodzenie przyznane za tak¹ sam¹ pracê na akord jest okreœlane na podstawie

takiej samej jednostki miary; oraz
b) wynagrodzenie za pracê na czas jest takie samo na tym samym stanowisku1.

W zwi¹zku z potrzeb¹ przygotowania bardziej szczegó³owych dokumentów,
a tak¿e pojawianiem siê nowych czy diagnozowaniem ju¿ istniej¹cych proble-
mów przygotowywano kolejne dyrektywy dotycz¹ce równoœci kobiet i mê¿czyzn.
Poni¿ej przedstawiono wykaz ustanowionych do tej pory dyrektyw w kolejnoœci
chronologicznej, przy niektórych z nich dodano niezbêdne wyjaœnienia:
1. Dyrektywa Rady 75/117/EEC z dnia 10 lutego 1975 roku w sprawie zbli¿enia
ustawodawstwa Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cego stosowania zasady równo-
œci wynagrodzeñ dla mê¿czyzn i kobiet.
(…) zawarta w artykule 119 Traktatu zasada równoœci wynagrodzeñ dla kobiet i mê¿-
czyzn (…) oznacza zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ w odniesieniu
do wszelkich aspektów i warunków wynagrodzenia za tak¹ sam¹ pracê lub za pracê o rów-
nej wartoœci.

2. Dyrektywa Rady 76/207/EEC z dnia 9 lutego 1976 roku w sprawie wprowa-
dzenia w ¿ycie zasady równego traktowania kobiet i mê¿czyzn w zakresie dostê-
pu do zatrudnienia, kszta³cenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy.

3. Dyrektywa Rady 79/7/EEC z dnia 19 grudnia 1978 roku w sprawie stopnio-
wego wprowadzania w ¿ycie zasady równego traktowania kobiet i mê¿czyzn
w dziedzinie zabezpieczenia spo³ecznego.

4. Dyrektywa Rady 86/378/EWG z dnia 24 lipca 1986 roku w sprawie wprowa-
dzenia w ¿ycie zasady równego traktowania kobiet i mê¿czyzn w systemach za-
bezpieczenia spo³ecznego pracowników.

5. Dyrektywa Rady 86/613/EWG z dnia 11 grudnia 1986 roku w sprawie stoso-
wania zasady równego traktowania kobiet i mê¿czyzn pracuj¹cych na w³asny
rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracuj¹cych na
w³asny rachunek w okresie ci¹¿y i macierzyñstwa.

6. Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 paŸdziernika 1992 roku w sprawie
wprowadzenia œrodków s³u¿¹cych wspieraniu poprawy w miejscu pracy bez-
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pieczeñstwa i zdrowia pracownic w ci¹¿y, pracownic, które niedawno rodzi³y
i pracownic karmi¹cych piersi¹.

7. Dyrektywa 96/34/EC z dnia 3 czerwca 1996 roku w sprawie porozumienia ra-
mowego dotycz¹cego urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE, CEEP
oraz ETUC2.

8. Dyrektywa 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 roku dotycz¹ca ciê¿aru dowodu
w sprawach dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ.

Przeniesienie ciê¿aru dowodu oznacza bezprecedensowe rozwi¹zanie praw-
ne, wymagaj¹ce od osoby oskar¿onej o dyskryminacjê udowodnienia, ¿e nie kie-
rowa³a siê w swoim postêpowaniu dyskryminuj¹cymi przes³ankami. W polskim
prawie funkcjonuje zasada domniemania niewinnoœci, dopóki oskar¿yciel/ka nie
udowodni, ¿e z³amanie przepisu mia³o miejsce. W przypadku dyskryminacji na
rynku pracy uznano jednak, ¿e czêsto to sprawcy dyskryminacji maj¹ w³adzê nad
ofiarami, dostêp do pieniêdzy, prawników, dowodów dyskryminacji, jak np. listy
p³ac, karty pracy i in. W zwi¹zku z tym osobom doœwiadczaj¹cym dyskryminacji
trudno by³oby udowodniæ winê sprawcy, nie maj¹c dostêpu do takich zasobów.

Np. mo¿emy dowiedzieæ siê drog¹ nieoficjaln¹, ¿e koledzy dostali znacznie
wy¿sz¹ premiê uznaniow¹ ni¿ my, chocia¿ pracujemy na tych samych stanowi-
skach i mamy podobne wyniki. Podejrzewamy, ¿e ustalaj¹c wysokoœæ premii, pra-
codawca kierowa³ siê p³ci¹ pracownic/ków, w zwi¹zku z tym jednak, ¿e dane do-
tycz¹ce p³ac i premii s¹ w naszym miejscu pracy poufne, nie mamy do nich
dostêpu i tym samym nie mo¿emy udowodniæ, ¿e dosz³o do dyskryminacji. Mo-
¿emy jednak zg³osiæ sprawê do s¹du pracy, wskazuj¹c, sk¹d wziê³o siê podejrze-
nie dyskryminacji.
9. Dyrektywa Rady 2000/78/EC z dnia 27 listopada 2000 roku ustanawiaj¹ca
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/73/WE z dnia 23 wrzeœnia
2002 roku zmieniaj¹ca Dyrektywê Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia
w ¿ycie zasady równego traktowania kobiet i mê¿czyzn w zakresie dostêpu do
zatrudnienia, kszta³cenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (noweli-
zacja).

11. Dyrektywa 2004/113/EC z dnia 13 grudnia 2004 roku wprowadzaj¹ca w ¿ycie
zasadê równego traktowania mê¿czyzn i kobiet w zakresie dostêpu do towarów
i us³ug oraz dostarczania towarów i us³ug.

Równy dostêp do towarów i us³ug oznacza np. ujednolicenie cennika
w zak³adach fryzjerskich dla kobiet i dla mê¿czyzn, je¿eli zakres wykonywanej
us³ugi jest taki sam (w tej chwili kobiety obcinaj¹ce w³osy na krótko p³ac¹ za tak¹
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us³ugê wiêcej ni¿ mê¿czyŸni); inny przyk³ad to wprowadzenie takich samych
op³at za wstêp do klubu dla kobiet i mê¿czyzn (obecnie wiele klubów stosuje
op³aty wy³¹cznie dla mê¿czyzn, kobiety nie p³ac¹ za wejœcie).

W 1997 roku Pañstwa Cz³onkowskie Unii Europejskiej przyjê³y kolejny doku-
ment na poziomie prawa pierwotnego – Traktat Amsterdamski, który uzupe³nio-
no o nowe zapisy dotycz¹ce równoœci, wychodz¹ce poza kontekst rynku pracy
i zobowi¹zuj¹ce zarówno Wspólnotê, jak i poszczególne pañstwa cz³onkowskie
do dzia³añ na rzecz równoœci, a tak¿e do traktowania tej zasady jako horyzontal-
nej – przenikaj¹cej przekrojowo wszystkie obszary ¿ycia (a zatem kwestie zdro-
wia, przedsiêbiorczoœci, edukacji czy polityki obronnej).

Artyku³ 2
Zadaniem Wspólnoty jest (…) popieranie równoœci mê¿czyzn i kobiet.

Artyku³ 3
We wszystkich dzia³aniach Wspólnota zmierza do zniesienia nierównoœci oraz wspierania
równoœci mê¿czyzn i kobiet.

Artyku³ 13
Rada (…) mo¿e podj¹æ œrodki niezbêdne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze
wzglêdu na p³eæ, rasê lub pochodzenie etniczne, religiê lub œwiatopogl¹d, niepe³nospraw-
noœæ, wiek lub orientacjê seksualn¹.

Artyku³ 141 (dawny artyku³ 119)
1. Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie zapewnia stosowanie zasady równoœci wynagrodzeñ
dla pracowników p³ci mêskiej i ¿eñskiej za tak¹ sam¹ pracê lub pracê tej samej wartoœci.

2. Do celów niniejszego artyku³u przez wynagrodzenie rozumie siê zwyk³¹ podstawow¹
lub minimaln¹ p³acê albo uposa¿enie oraz wszystkie inne korzyœci w gotówce lub w natu-
rze, otrzymywane przez pracownika bezpoœrednio lub poœrednio, z racji zatrudnienia, od
pracodawcy.
Równoœæ wynagrodzenia bez dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ oznacza, ¿e:

a) wynagrodzenie przyznane za tak¹ sam¹ pracê na akord jest okreœlane na podstawie
takiej samej jednostki miary;

b) wynagrodzenie za pracê na czas jest takie samo na tym samym stanowisku.
3. Rada, stanowi¹c zgodnie z procedur¹ okreœlon¹ w artykule 251 i po konsultacji z Ko-
mitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym, przyjmuje œrodki zmierzaj¹ce do zapewnienia stoso-
wania zasady równoœci szans i równoœci traktowania mê¿czyzn i kobiet w dziedzinie
zatrudnienia i pracy, w tym zasadê równoœci wynagrodzeñ za tak¹ sam¹ pracê lub pracê
takiej samej wartoœci.

4. W celu zapewnienia pe³nej równoœci miêdzy mê¿czyznami i kobietami w ¿yciu zawo-
dowym zasada równoœci traktowania nie stanowi przeszkody dla Pañstwa Cz³onkowskiego
w utrzymaniu lub przyjmowaniu œrodków przewiduj¹cych specyficzne korzyœci, zmie-
rzaj¹ce do u³atwienia wykonywania dzia³alnoœci zawodowej przez osoby p³ci niedosta-
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tecznie reprezentowanej b¹dŸ zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w karierze zawodo-
wej i ich kompensowania.

Zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ znalaz³ siê tak¿e w Karcie Praw Pod-

stawowych Unii Europejskiej, w nastêpuj¹cych artyku³ach:

Artyku³ 21
Niedyskryminacja
1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ, rasê, kolor skóry, pochodze-
nie etniczne lub spo³eczne, cechy genetyczne, jêzyk, religiê lub œwiatopogl¹d, opinie poli-
tyczne lub wszelkie inne, przynale¿noœæ do mniejszoœci narodowej, maj¹tek, urodzenie,
niepe³nosprawnoœæ, wiek lub orientacjê seksualn¹ (…).

Artyku³ 23
Równoœæ mê¿czyzn i kobiet

Nale¿y zapewniæ równoœæ mê¿czyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w spra-
wach zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia.
Zasada równoœci nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyjmowaniu œrodków
zapewniaj¹cych specyficzne korzyœci dla osób p³ci niedostatecznie reprezentowanej.�

Dodatkowo w Unii Europejskiej funkcjonuje Plan Dzia³añ na rzecz Równoœci

P³ci na lata 2006-2010, dokument okreœlaj¹cy priorytetowe obszary dzia³añ proble-
mowych w tym zakresie, a tak¿e cele, do jakich powinna d¹¿yæ wspólnota w dzia³a-
niach na rzecz równoœci p³ci. S¹ to:
– równy stopieñ niezale¿noœci ekonomicznej kobiet i mê¿czyzn;
– godzenie ¿ycia prywatnego i zawodowego;
– równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji;
– wykorzenianie wszelkich form przemocy uwarunkowanej p³ci¹;
– eliminowanie stereotypów zwi¹zanych z p³ci¹;
– propagowanie równoœci p³ci w stosunkach zewnêtrznych oraz polityce roz-

woju.
We wrzeœniu 2010 roku przyjêto Strategiê na rzecz równoœci kobiet i mê¿czyzn

2010–2015, dokument okreœlaj¹cy dzia³ania w ramach piêciu obszarów prioryteto-
wych, zdefiniowanych w Karcie Praw Kobiet (w niektórych t³umaczeniach Karta

Kobiet, dokument opublikowany przez Komisjê Europejsk¹ w 2010 roku, okre-
œlaj¹cy kierunki dzia³añ KE na rzecz równoœci w ci¹gu kolejnych 5 lat), oraz kwe-
stie horyzontalne. W odniesieniu do ka¿dego obszaru priorytetowego opisano
kluczowe dzia³ania, których celem jest stymulowanie zmian i dokonywanie po-
stêpów w obszarze wspierania równoœci kobiet i mê¿czyzn:
1. Równa niezale¿noœæ ekonomiczna (kobiet i mê¿czyzn)
2. Równa p³aca za tê sam¹ pracê i pracê o tej samej wartoœci
3. Równoœæ w procesach decyzyjnych
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4. Godnoœæ, integralnoœæ i eliminacja przemocy uwarunkowanej p³ci¹
5. Równoœæ p³ci w polityce zewnêtrznej
6. Kwestie horyzontalne
6.1. Role przypisywane p³ciom
6.2. Ustawodawstwo
6.3. Zarz¹dzanie problematyk¹ równoœci p³ci oraz narzêdzia s³u¿¹ce jej zapew-

nieniu
Bardzo wa¿nym krokiem w d¹¿eniu ku równoœci by³o uruchomienie w 2007

roku nowej instytucji unijnej – Europejskiego Instytutu ds. Równoœci Kobiet i Mê¿-

czyzn, agencji technicznej, maj¹cej wspieraæ dzia³ania Komisji Europejskiej w za-
kresie pe³nego wdra¿ania strategii gender mainstreaming we wszystkie realizowa-
ne polityki. Zadaniem Instytutu jest ustanowienie i stosowanie jednolitego
systemu gromadzenia i analizowania informacji na temat równego traktowania
mê¿czyzn i kobiet, który zapewni spójnoœæ i porównywalnoœæ danych, umo¿li-
wiaj¹c dok³adn¹ analizê porównawcz¹ sytuacji w Europie. Instytut ma swoj¹ sie-
dzibê w Wilnie.

Jak wynika z powy¿szego zestawienia, Unia Europejska przywi¹zuje bardzo
du¿¹ wagê do promowania dzia³añ zwi¹zanych z zapewnianiem równego trakto-
wania kobiet i mê¿czyzn we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego.

Zapisy bezpoœrednio lub poœrednio zwi¹zane z równoœci¹ p³ci znalaz³y siê tak-
¿e w Strategii Lizboñskiej, a równoœæ szans zosta³a przyjêta jako kwestia horyzon-
talna w funduszach strukturalnych.

2. Prawne gwarancje równoœci w Organizacji Narodów
Zjednoczonych

Polska jest tak¿e krajem cz³onkowskim Organizacji Narodów Zjednoczonych,
który, podobnie jak Unia Europejska, przywi¹zuje du¿¹ wagê do zapewnienia
równoœci szans kobiet i mê¿czyzn w ró¿nych obszarach ¿ycia. Poni¿ej krótko
omówiono dwa najwa¿niejsze dokumenty, ratyfikowane przez Polskê, stano-
wi¹ce zobowi¹zanie do zapewniania równoœci oraz przeciwdzia³ania dyskrymi-
nacji.

2.1. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji
kobiet

Konwencja powsta³a w 1979 roku, zosta³a ratyfikowana przez Polskê w 1980
roku. Dokument zawiera szereg zobowi¹zañ w zakresie równoœci, dotycz¹cych
zarówno ogólnej polityki pañstwa, jak i poszczególnych obszarów ¿ycia spo³ecz-
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nego (edukacja, zdrowie, rynek pracy, przeciwdzia³anie przemocy, udzia³ w ¿yciu
publicznym i in.).

Poni¿ej zacytowano artyku³ dotycz¹cy rynku pracy, stanowi¹cego przedmiot
niniejszego opracowania.

Artyku³ 11
1. Pañstwa Strony zobowi¹zuj¹ siê do podjêcia wszelkich stosownych kroków w celu lik-
widacji dyskryminacji kobiet w dziedzinie zatrudnienia, zmierzaj¹cych do zapewnienia im
na zasadzie równoœci mê¿czyzn i kobiet takich samych praw, a w szczególnoœci:

a) prawa do pracy jako niezbywalnego prawa ka¿dego cz³owieka,
b) prawa do takich samych mo¿liwoœci zatrudnienia, w tym równie¿ równych kryteriów

doboru w zakresie zatrudnienia,
c) prawa swobodnego wyboru zawodu i zatrudnienia, prawa do awansu, sta³ej pracy

oraz wszelkich œwiadczeñ i warunków pracy, prawa do kszta³cenia i dokszta³cania za-
wodowego, w tym równie¿ do praktyk, doskonalenia zawodowego i sta³ego szkolenia,

d) prawa do równego wynagradzania, w tym równie¿ do œwiadczeñ oraz do równego
traktowania za pracê tej samej wartoœci, jak równie¿ do równego traktowania w ocenie
jakoœci pracy,

e) prawa do zabezpieczenia spo³ecznego, w szczególnoœci w razie przejœcia na emeryturê,
bezrobocia, choroby, inwalidztwa i staroœci lub niezdolnoœci do pracy z innych przy-
czyn, jak równie¿ prawa do p³atnego urlopu,

f) prawa do ochrony zdrowia i bezpiecznych warunków pracy, w³¹czaj¹c w to ochronê
zdolnoœci do rodzenia potomstwa.

2. W celu zapobie¿enia dyskryminacji kobiet w zwi¹zku z zam¹¿pójœciem lub macie-
rzyñstwem oraz zapewnienia im faktycznego prawa do pracy, Pañstwa Strony podejm¹
stosowne kroki, aby:

a) zabroniæ, pod groŸb¹ zastosowania sankcji, zwalniania kobiet z powodu ci¹¿y lub
urlopu macierzyñskiego oraz dyskryminacyjnego zwalniania ze wzglêdu na to, ¿e s¹
zamê¿ne,

b) wprowadziæ urlop macierzyñski z prawem do wynagrodzenia lub do innych równo-
wa¿nych œwiadczeñ socjalnych, z zachowaniem prawa do powrotu do poprzedniego
zatrudnienia, do sta¿u pracy i awansu oraz do uprawnieñ socjalnych,

c) popieraæ udzielanie dodatkowych œwiadczeñ spo³ecznych, niezbêdnych do umo¿liwienia
rodzicom ³¹czenia obowi¹zków rodzinnych z obowi¹zkami zawodowymi i udzia³em
w ¿yciu publicznym, zw³aszcza przez popieranie tworzenia i rozwijania sieci instytu-
cji zapewniaj¹cych opiekê nad dzieæmi,

d) zapewniæ szczególn¹ ochronê kobietom w ci¹¿y w razie stwierdzenia szkodliwoœci wy-
konywanych przez nie rodzajów pracy.

3. Ustawodawstwo maj¹ce na celu ochronê kobiet, w zakresie objêtym niniejszym arty-
ku³em, bêdzie poddawane okresowemu przegl¹dowi z uwzglêdnieniem stanu wiedzy nau-
kowej i technicznej oraz zale¿nie od potrzeb zmieniane, uchylane lub rozszerzane.
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Ratyfikacja niniejszej konwencji zobowi¹zuje Polskê do sk³adania raportów
z realizacji postanowieñ konwencji (co 4 lata). Raporty s¹ przyjmowane przez Ko-
mitet ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, rozpatrywane, a po ich
analizie formu³owane jest stanowisko Komitetu, zawieraj¹ce aspekty pozytywne
oraz ewentualne zalecenia na kolejne lata. Po ostatnim z³o¿onym raporcie, stano-
wi¹cym podsumowanie trzech okresów sprawozdawczych, Polska otrzyma³a
„Uwagi koñcowe Komitetu ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet:
Polska”, w których zwrócono uwagê na jedynie dwa pozytywne kroki w stronê
równoœci (zmiany prawne, m.in. zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy, ustawê
o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie, a tak¿e udzia³ w programach i projek-
tach zmierzaj¹cych do zapewniania równoœci p³ci na rynku pracy), a nastêpnie
wyliczono szereg aspektów negatywnych, a tak¿e id¹cych za nimi zaleceñ Komi-
tetu dla Polski, dotycz¹cych zarówno niewystarczaj¹cych dzia³añ pañstwa
w dziedzinie równouprawnienia i przeciwdzia³ania dyskryminacji, jak i poszcze-
gólnych obszarów ¿ycia spo³ecznego, w których wci¹¿ mamy problem w kontek-
œcie zapewnienia kobietom i mê¿czyznom równych szans. Poni¿ej zacytowano
dwa zalecenia dotycz¹ce w sposób szczególny rynku pracy:

22. Odnotowuj¹c, ¿e Pañstwo-Strona dostrzega problemy, jakie napotykaj¹ kobiety na
rynku pracy, Komitet jest zaniepokojony ró¿nic¹ w wieku emerytalnym mê¿czyzn (65
lat) i kobiet (60 lat), wy¿sz¹ stop¹ bezrobocia wœród kobiet, koncentracj¹ kobiet w ni-
skop³atnym sektorze publicznym – w s³u¿bie zdrowia, opiece spo³ecznej i oœwiacie, oraz
utrzymuj¹c¹ siê znaczn¹ ró¿nic¹ w poziomie p³ac kobiet i mê¿czyzn zarówno w sektorze
publicznym, jak i prywatnym. Komitet jest równie¿ zaniepokojony dyskryminacj¹, jakiej
kobiety doœwiadczaj¹ ze wzglêdu na wiek, co utrudnia im uzyskanie zatrudnienia oraz
powrót do pracy.
23. Komitet wzywa Pañstwo-Stronê, aby zintensyfikowa³o wysi³ki na rzecz zapewnienia
równych szans kobiet i mê¿czyzn na rynku pracy. Komitet wzywa Pañstwo-Stronê, aby
doprowadzi³o do zmniejszenia i usuniêcia ró¿nicy w poziomach p³ac kobiet i mê¿czyzn,
m.in. poprzez dodatkowe podwy¿ki p³ac w zdominowanym przez kobiety sektorze publi-
cznym. Komitet wzywa Pañstwo-Stronê do monitorowania wp³ywu i rezultatów podej-
mowanych œrodków i przedstawienie odnoœnych informacji w nastêpnym raporcie okreso-
wym. Komitet zaleca wprowadzenie równego, obowi¹zkowego wieku emerytalnego dla
kobiet i mê¿czyzn.

2.2. Platforma Dzia³ania

Drugim wa¿nym dokumentem ONZ, który wprowadza prawne gwarancje
równoœci na to forum, jest Platforma Dzia³ania (oraz Deklaracja Pekiñska), doku-
ment koñcowy IV Œwiatowej Konferencji w sprawie Kobiet, która odby³a siê
w 1995 roku w Pekinie. To w tym dokumencie po raz pierwszy pojawi³o siê pojêcie
gender mainstreaming, czyli w³¹czania perspektywy p³ci do g³ównego nurtu

38 Ma³gorzata Jonczy-Adamska



wszystkich realizowanych polityk (w³¹czone póŸniej do prawodawstwa Unii Eu-
ropejskiej).

Dokument podzielono na 12 obszarów problemowych, w ka¿dym z nich okre-
œlono cele strategiczne, do osi¹gniêcia których powinny d¹¿yæ Pañstwa, które
podpisa³y Platformê Dzia³ania, w tym Polska. S¹ to nastêpuj¹ce obszary:
– ubóstwo,
– edukacja,
– zdrowie,
– przemoc,
– konflikt zbrojny,
– gospodarka,
– polityka i proces podejmowania decyzji,
– mechanizmy instytucjonalne podnoszenia statusu kobiet,
– prawa kobiet jako prawa cz³owieka,
– œrodowisko,
– media,
– dziewczêta.

Z realizacji postanowieñ Platformy Dzia³ania Polska zdaje sprawozdanie co 5
lat, organizowane s¹ tak¿e konferencje s³u¿¹ce okreœleniu postêpów w owej reali-
zacji (Pekin +5, Pekin +10, Pekin +15). Nie mo¿na tu pomin¹æ ogromnej roli orga-
nizacji pozarz¹dowych, które bra³y udzia³ w konferencji w Pekinie, równolegle do
reprezentantek /reprezentantów formalnych poszczególnych pañstw, i to w³aœnie
ich doœwiadczenia i sugestie w du¿ej mierze wp³ynê³y na kszta³t dokumentu.
W poszczególnych okresach sprawozdawczych organizacje przygotowuj¹ tzw.
raporty cienie (shadow reports), s³u¿¹ce pokazaniu sytuacji kobiet w ró¿nych obsza-
rach ¿ycia w³aœnie z perspektywy dzia³aczek i dzia³aczy, pracuj¹cych z nimi na co
dzieñ. Te raporty s¹ istotne i brane pod uwagê przez Organizacjê Narodów Zjed-
noczonych ze wzglêdu na to, ¿e w interesie rz¹dów nie le¿y wykazywanie zbyt
du¿ej liczby b³êdów czy zaniedbañ (np. w kontekœcie liczby wykonanych zabie-
gów aborcji polski rz¹d wykazuje jedynie legalnie przeprowadzone zabiegi –
w 2009 roku ok. 500, organizacje zajmuj¹ce siê tym problemem szacuj¹, ¿e w pod-
ziemiu aborcyjnym co roku wykonuje siê 80-200 tys. zabiegów. Abstrahuj¹c od na-
szych pogl¹dów na temat prawa do aborcji, rozbie¿noœæ tych liczb pokazuje, jak
wa¿ny jest g³os organizacji pozarz¹dowych w oszacowaniu rzeczywistej skali po-
szczególnych problemów).

Oczywiœcie zobowi¹zania miêdzynarodowe Polski, wynikaj¹ce z cz³onkostwa
w ONZ, s¹ z jednej strony wa¿ne, poniewa¿ dokumenty ratyfikowa³o (a wiêc zgo-
dzi³o siê z ich treœci¹) ok. 190 krajów, jednoczeœnie, jednak trudno jest egzekwo-
waæ takie zobowi¹zania i zalecenia bez umocowania ich w polskim prawie.
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3. Prawne gwarancje równoœci w Polsce

Równoœæ praw i szans kobiet i mê¿czyzn w ró¿nych obszarach ¿ycia spo³ecz-
nego gwarantuje w Polsce Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w nastêpuj¹cych
fragmentach:

Artyku³ 32
1. Wszyscy s¹ wobec prawa równi. Wszyscy maj¹ prawo do równego traktowania przez
w³adze publiczne.

2. Nikt nie mo¿e byæ dyskryminowany w ¿yciu politycznym, spo³ecznym lub gospodar-
czym z jakiejkolwiek przyczyny.

Artyku³ 33
1. Kobieta i mê¿czyzna w Rzeczypospolitej Polskiej maj¹ równe prawa w ¿yciu rodzin-
nym, politycznym, spo³ecznym i gospodarczym.

2. Kobieta i mê¿czyzna maj¹ w szczególnoœci równe prawo do kszta³cenia, zatrudnienia
i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracê jednakowej wartoœci, do zabezpie-
czenia spo³ecznego oraz do zajmowania stanowisk, pe³nienia funkcji oraz uzyskiwania
godnoœci publicznych i odznaczeñ.

Drugim dokumentem, który chroni przed dyskryminacj¹ m.in. ze wzglêdu na
p³eæ, jest Kodeks pracy, do którego w 2004 roku wprowadzono rozdzia³ IIa „Rów-

ne traktowanie w zatrudnieniu”, którego zapisy stanowi¹ wdro¿enie wiêkszoœci
dyrektyw równoœciowych.

W rozdziale znalaz³y siê zapisy dotycz¹ce obszarów równego traktowania
(nawi¹zywanie i rozwi¹zywanie stosunku pracy, warunki zatrudnienia, awanso-
wania oraz dostêpu do szkoleñ w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych),
a tak¿e lista przes³anek dyskryminacji, definicje dyskryminacji bezpoœredniej, po-
œredniej, polecenia dyskryminacji, molestowania, molestowania seksualnego.
Wprowadzono tak¿e zasadê równej p³acy za tê sam¹ pracê oraz odwrócenie ciê-
¿aru dowodu, zdefiniowano wyj¹tki od zasady równoœci szans oraz okreœlono
mo¿liwoœci odszkodowawcze.

Poni¿ej przedstawiono najwa¿niejsze zapisy powy¿szego rozdzia³u, wraz
z niezbêdnym komentarzem oraz przyk³adami.

Artyku³ 183a.
§1. Pracownicy powinni byæ równo traktowani w zakresie nawi¹zania i rozwi¹zania sto-
sunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostêpu do szkolenia w celu
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególnoœci bez wzglêdu na p³eæ, wiek, nie-
pe³nosprawnoœæ, rasê, religiê, narodowoœæ, przekonania polityczne, przynale¿noœæ
zwi¹zkow¹, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacjê seksualn¹, a tak¿e bez wzglêdu
na zatrudnienie na czas okreœlony lub nieokreœlony albo w pe³nym lub w niepe³nym wy-
miarze czasu pracy.
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Warto zwróciæ uwagê na zapis „w szczególnoœci bez wzglêdu…”, oznacza on bo-
wiem, ¿e katalog przes³anek dyskryminacji nie jest zamkniêty i mo¿na,
powo³uj¹c siê na ten przepis, broniæ swych praw (taka sytuacja mia³a miejsce
w Polsce, kandydatka nie zosta³a przyjêta do pracy ze wzglêdu na sw¹ nadwagê
i oskar¿y³a niedosz³ego pracodawcê o dyskryminacjê ze wzglêdu na wygl¹d ze-
wnêtrzny, sprawê wygra³a).
§2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek spo-
sób, bezpoœrednio lub poœrednio, z przyczyn okreœlonych w § 1.
§3. Dyskryminowanie bezpoœrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku
przyczyn okreœlonych w § 1 by³, jest lub móg³by byæ traktowany w porównywalnej sytu-
acji mniej korzystnie ni¿ inni pracownicy.

P r z y k ³ a d :
Poznañ, 2006 rok. Komenda Policji zamieœci³a og³oszenie dotycz¹ce naboru do pracy w poli-
cji, w którym wskaza³a, ¿e osoby ubiegaj¹ce siê o stanowisko powinny byæ mê¿czyznami
w wieku do 28 lat. W ten sposób osoby formu³uj¹ce og³oszenie zastosowa³y kryteria, które
mog³y staæ siê przyczyn¹ dyskryminacji bezpoœredniej ze wzglêdu na p³eæ (wskazuj¹c p³eæ
osoby, któr¹ chc¹ zatrudniæ) oraz ze wzglêdu na wiek (wskazuj¹c ograniczenie wiekowe
osób zatrudnianych). Po interwencji jednej z dzia³aczek ruchu kobiecego Komenda Policji
zmieni³a treœæ og³oszenia.

§4. Dyskryminowanie poœrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego
postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjêtego dzia³ania wystêpuj¹ lub mog³yby
wyst¹piæ niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie
nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz
dostêpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub
znacznej liczby pracowników nale¿¹cych do grupy wyró¿nionej ze wzglêdu na jedn¹ lub
kilka przyczyn okreœlonych w § 1, chyba ¿e postanowienie, kryterium lub dzia³anie jest
obiektywnie uzasadnione ze wzglêdu na zgodny z prawem cel, który ma byæ osi¹gniêty,
a œrodki s³u¿¹ce osi¹gniêciu tego celu s¹ w³aœciwe i konieczne.

P r z y k ³ a d :
Sztokholm, 2005 rok. Firma VOLVO w jednym z og³oszeñ o pracê wskaza³a, ¿e osoba zatru-
dniona na pewnym stanowisku powinna osi¹gn¹æ wzrost co najmniej 163 cm. Jedna z ko-
biet, staraj¹cych siê o pracê, nie zosta³a w³aœnie z powodu wzrostu przyjêta na stanowisko.
Kobieta odda³a sprawê do s¹du, wskazuj¹c, ¿e jest to wymóg bêd¹cy poœredni¹ dyskrymi-
nacj¹ ze wzglêdu na p³eæ. Niezale¿ni eksperci stwierdzili, ¿e wœród populacji kobiet ok.
28% nie osi¹ga wzrostu 163 cm, podczas gdy w populacji mê¿czyzn jest to jedynie 1-2%.
W zwi¹zku z tym pozornie neutralny przepis znacznie bardziej ogranicza dostêp do stano-
wiska pracy jednej z p³ci – w tym przypadku kobietom.

S¹d orzek³, ¿e firma VOLVO dopuœci³a siê dyskryminacji poœredniej, i nakaza³ wyp³acenie
odszkodowania niedosz³ej pracownicy firmy.
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§5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest tak¿e:
1. dzia³anie polegaj¹ce na zachêcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego trakto-
wania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady,

Jest to zapis opisuj¹cy sytuacjê polecenia dyskryminacji.

P r z y k ³ a d :
Wroc³aw, 2008 rok. Katarzyna poleca osobom pracuj¹cym w dziale rekrutacji zatrudnienie
nowego pracownika do dzia³u marketingu, ale jej zdaniem mo¿e to byæ wy³¹cznie mê¿czy-
zna, poniewa¿ bêdzie bardziej dyspozycyjny. Mimo nieœmia³ych protestów dzia³u rekruta-
cji Katarzyna podtrzymuje swoje stanowisko, dzia³ zamieszcza og³oszenie z informacj¹, ¿e
zatrudni mê¿czyznê, a nastêpnie w taki sposób prowadzi rekrutacjê, ¿e „na starcie” wyklu-
cza wszystkie kobiety.

2. niepo¿¹dane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoœci praco-
wnika i stworzenie wobec niego zastraszaj¹cej, wrogiej, poni¿aj¹cej, upokarzaj¹cej lub
uw³aczaj¹cej atmosfery (molestowanie).

P r z y k ³ a d :
Opole, 2007 rok. Beata od kilku miesiêcy pracuje w du¿ej firmie zajmuj¹cej siê pozyskiwa-
niem polskich pracowników do pracy w Holandii. Jest œwietnie przygotowana do tej pracy,
zna jêzyk angielski i niemiecki, ma bardzo dobry kontakt z ludŸmi. Niestety, zarówno ze
strony zespo³u, jak i prze³o¿onych czêsto s³yszy ¿arty dotycz¹ce swojego wygl¹du – Beata
jest „du¿¹ kobiet¹” – bardzo wysok¹, z niewielk¹ nadwag¹. Stara siê t³umaczyæ sobie, ¿e to
tylko ¿arty, ale w koñcu sytuacja w pracy staje siê nie do zniesienia, i Beata zwalnia siê.

§6. Dyskryminowaniem ze wzglêdu na p³eæ jest tak¿e ka¿de niepo¿¹dane zachowanie
o charakterze seksualnym lub odnosz¹ce siê do p³ci pracownika, którego celem lub skut-
kiem jest naruszenie godnoœci pracownika, w szczególnoœci stworzenie wobec niego zastra-
szaj¹cej, wrogiej, poni¿aj¹cej, upokarzaj¹cej lub uw³aczaj¹cej atmosfery; na zachowanie to
mog¹ siê sk³adaæ fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

P r z y k ³ a d :
Gdañsk, 2007 rok. Magda pracuje w jednej z firm wspó³pracuj¹cych ze stoczni¹. W zwi¹zku
z tym, ¿e od ponad roku nie dosta³a podwy¿ki, postanowi³a porozmawiaæ z szefem na ten
temat. Niestety, rozmowa przyjê³a bardzo nieprzyjemny obrót – szef jednoznacznie zasu-
gerowa³, ¿e „powinna byæ dla niego bardzo mi³a”, a wtedy bêd¹ mogli porozmawiaæ o bar-
dzo konkretnej podwy¿ce. Magda stara siê zapomnieæ o propozycji i udaje, ¿e nic siê nie
sta³o, jednak podczas wycieczki integracyjnej dwa miesi¹ce póŸniej, na imprezie s³yszy od
szefa nieprzyjemne, seksualne uwagi na temat ró¿nych czêœci swojego cia³a. Magda odcho-
dzi z pracy.

§7. Podporz¹dkowanie siê przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualne-
mu, a tak¿e podjêcie przez niego dzia³añ przeciwstawiaj¹cych siê molestowaniu lub mole-
stowaniu seksualnemu nie mo¿e powodowaæ jakichkolwiek negatywnych konsekwencji
wobec pracownika.
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Artyku³ 183b.
§1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrze¿eniem § 2–4,
uwa¿a siê ró¿nicowanie przez pracodawcê sytuacji pracownika z jednej lub kilku przy-
czyn okreœlonych w art. 18�� § 1, którego skutkiem jest w szczególnoœci:
1. odmowa nawi¹zania lub rozwi¹zanie stosunku pracy,
2. niekorzystne ukszta³towanie wynagrodzenia za prace lub innych warunków zatrud-

nienia albo pominiêcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych œwiadczeñ
zwi¹zanych z prac¹,

3. pominiêcie przy typowaniu do udzia³u w szkoleniach podnosz¹cych kwalifikacje za-
wodowe – chyba ¿e pracodawca udowodni, ¿e kierowa³ siê obiektywnymi powo-

dami.

Wyró¿nione zdanie oznacza wdro¿enie dyrektywy dotycz¹cej odwróconego
ciê¿aru dowodu, czyli, jak ju¿ pisano wczeœniej, rezygnacji z zasady domniemania
niewinnoœci i przeniesienia koniecznoœci udowodnienia braku dyskryminacji na
osobê o ni¹ oskar¿on¹. Rol¹ osoby zg³aszaj¹cej podejrzenie dyskryminacji jest
jedynie uprawdopodobnienie tego faktu.

W grudniu 2010 roku uchwalona zosta³a tzw. ustawa antydyskryminacyjna,
czyli Ustawa o wdro¿eniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania. Warto przy tym powiedzieæ, ¿e na ustawê tê czekano
w Polsce kilkanaœcie lat, a do jej uchwalenia dosz³o m.in. dziêki temu, ¿e Komisja
Europejska nak³ada³a na Polskê kary za brak wdro¿enia czêœci dyrektyw unijnych
dotycz¹cych równego traktowania. Ustawa jest dokumentem, który rozszerza
prawne gwarancje ochrony przed dyskryminacj¹ poza rynek pracy, wyznacza
ogólne ramy przeciwdzia³ania dyskryminacji, a tak¿e instytucje odpowiedzialne
za ten obszar w Polsce (Rzecznik Praw Obywatelskich, Pe³nomocnik Rz¹du ds.
Równego Traktowania). Zgodnie z art. 4 ustawê stosuje siê w zakresie:
a) podejmowania kszta³cenia zawodowego;
b) warunków podejmowania lub wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej i za-

wodowej;
c) przystêpowania i dzia³ania w zwi¹zkach zawodowych, organizacjach praco-

dawców oraz samorz¹dach zawodowych;
d) dostêpu i warunków korzystania z instrumentów rynku pracy i us³ug rynku

pracy, zabezpieczenia spo³ecznego, opieki zdrowotnej, oœwiaty i szkolnictwa
wy¿szego, us³ug.
W zwi¹zku z tym, ¿e ustawa wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2011 roku, bardzo trud-

no jest oceniæ skutki jej funkcjonowania w naszym kraju, szczególnie w kontek-
œcie krytyki organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê równoœci¹ i przeciw-
dzia³aniem dyskryminacji.

* * *
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Podsumowuj¹c, w Polsce funkcjonuj¹ coraz lepsze gwarancje prawne do-
tycz¹ce równoœci oraz ochrony przed dyskryminacj¹. Dzia³aj¹c w zwi¹zku zawo-
dowym, warto zadaæ sobie pytanie, czy rzeczywiœcie korzystamy z nich, chroni¹c
zarówno kobiety, jak i mê¿czyzn przed nierównym traktowaniem. Nale¿y tutaj
pamiêtaæ (i uœwiadamiaæ to pracodawcom), ¿e pojawienie siê sytuacji dyskrymi-
nacji w miejscu pracy zawsze stanowi odpowiedzialnoœæ pracodawcy, oznacza
bowiem, ¿e nie wykona³ wystarczaj¹co du¿o pracy, ¿eby przed dyskryminacj¹
swe pracownice/pracowników ochroniæ.

Osobom zainteresowanym rol¹ zwi¹zków zawodowych w przeciwdzia³aniu
dyskryminacji szczególnie polecam publikacjê Polskiego Towarzystwa Prawa
Antydyskryminacyjnego: Zwi¹zki zawodowe a przeciwdzia³anie dyskryminacji.
Podrêcznik dobrych praktyk, pod redakcj¹ Krzysztofa Œmiszka.
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Wojciech Wyrozumski

Elastyczne formy zatrudnienia a realizacja
zasad flexicurity oraz równoœci kobiet i mê¿czyzn.

Rola partnerów spo³ecznych

Wprowadzenie

Na ogólnoœwiatowych rynkach obserwujemy obecnie stale postêpuj¹cy pro-
ces globalizacji, któremu towarzyszy postêp techniczny wymuszaj¹cy powstawa-
nie nowych zawodów oraz wzrost zapotrzebowania na nowe umiejêtnoœci. Tak¿e
realia gospodarcze zmieniaj¹ siê obecnie szybciej ni¿ kiedykolwiek wczeœniej. Ry-
nek pracy musi dostosowaæ siê do zmian, ale to wymaga zmiany zachowañ za-
równo pracodawców, jak i pracowników. Ci pierwsi, chc¹c zachowaæ konkuren-
cyjnoœæ, musz¹ adaptowaæ siê szybko do nowej rzeczywistoœci, co wymaga
dostosowania iloœci zaanga¿owanych zasobów pracy oraz jej ceny. Ci drudzy, aby
utrzymaæ zatrudnienie, musz¹ byæ przygotowani na zró¿nicowane formy œwiad-
czenia pracy, wykorzystanie nowych, coraz bardziej nowoczesnych technologii
oraz sta³¹ gotowoœæ do mobilnoœci zawodowej, przestrzennej i miêdzyzak³ado-
wej1.

W wyniku powsta³ych zmian coraz wiêksz¹ popularnoœæ zdobywa koncepcja
polityki rynku pracy zwana flexicurity. Polityka ta z sukcesami zosta³a wprowa-
dzona w Danii i Holandii, tote¿ instytucje europejskie takie jak: Rada Europy, Ko-
misja Europejska, OECD, rekomenduj¹ implementacjê elementów flexicurity na
krajowe rynki pracy. Wiadomo, ¿e ka¿dy kraj bêdzie musia³ opracowaæ swój
w³asny model flexicurity, gdy¿ z uwagi na ró¿nice w rozwoju gospodarczym czy

1 E. Kryñska, Partnerzy spo³eczni w tworzeniu modelu flexicurity w Polsce, http:\\www.cpsdialog.pl/fi-
les/flexicurity_profEKrynska-.doc.



odmienne tradycje zbiorowych stosunków pracy nie jest mo¿liwe stworzenie jed-
nego, uniwersalnego modelu.

Aby móc oceniæ, na ile obowi¹zuj¹ce w Polsce regulacje w zakresie elastycz-
nych form zatrudniania pracowników realizuj¹ zasadê flexicurity, na wstêpie ni-
niejszego opracowania nale¿y przybli¿yæ sam¹ ideê flexicurity.

1. Pojêcie flexicurity

Flexicurity to neologizm powsta³y na gruncie jêzyka angielskiego na skutek
po³¹czenia ze sob¹ dwóch wyrazów: flexibility (elastycznoœæ, giêtkoœæ, podatnoœæ)
oraz security (bezpieczeñstwo, gwarancja, ochrona).

Flexicurity jest zatem koncepcj¹ ustanowienia równowagi miêdzy elastyczno-
œci¹ w stosowaniu ró¿nych – zwykle na czas okreœlony – form zatrudnienia a bez-
pieczeñstwem zachowania zatrudnienia przez pracowników. Pojêcie to odzwier-
ciedla ambicje budowy efektywnej i zarazem konkurencyjnej gospodarki, która
jednoczeœnie gwarantuje wysoki poziom zatrudnienia oraz zabezpieczenia
spo³ecznego. O randze tej teorii w budowaniu polityki rynku pracy œwiadczyæ
mo¿e fakt, ¿e znalaz³a ona swoje miejsce w Bia³ej Ksiêdze J. Delorsa, poœwiêconej
wzrostowi gospodarczemu, konkurencji i zatrudnieniu z 1993 r., a tak¿e w Euro-
pejskiej Strategii Zatrudnienia.

Wspomniana powy¿ej koncepcja bezpieczeñstwa pracowników jest rozumia-
na nieco inaczej ni¿ wczeœniej. Otó¿ nastêpuje zamiana pewnoœci zachowania da-
nego miejsca pracy na pewnoœæ sta³ego kontynuowania zatrudnienia (job security
� employment security). Nie chodzi tu zatem o utrzymywanie aktualnie zajmowa-
nego stanowiska, lecz o wyposa¿anie ludzi w umiejêtnoœci, które umo¿liwiaj¹ im
rozwój zawodowy i u³atwi¹ znalezienie nowego miejsca pracy w razie utraty po-
przedniego. Koncepcja ta zak³ada, ¿e pracownicy zachowuj¹ swobodny dostêp
do edukacji i szkoleñ, szczególnie dotyczy to osób o niskich kwalifikacjach i osób
starszych (jako szczególnie zagro¿onych utrat¹ miejsc pracy). Czêœci¹ tak pojête-
go bezpieczeñstwa s¹ równie¿ odpowiednie œwiadczenia, u³atwiaj¹ce przetrwa-
nie okresu przejœciowego. Dziêki temu model flexicurity sprawia, ¿e bezpieczeñ-
stwo i elastycznoœæ wzajemnie siê wspieraj¹2.

Idea flexicurity skupia w sobie kilka elementów. Oprócz elastycznoœci i bezpie-
czeñstwa nale¿¹ do nich równie¿ aktywna polityka rynku pracy i kszta³cenie usta-
wiczne. Niniejsze opracowanie skupiaæ siê bêdzie przede wszystkim na omówie-
niu elastycznych form zatrudniania pracowników wprowadzonych w polskim
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ustawodawstwie i wskazania roli partnerów spo³ecznych w prawid³owym ich
wprowadzaniu i stosowaniu.

2. Elastycznoœæ w zatrudnieniu

Pojêcie elastycznoœci pracy w literaturze najczêœciej jest definiowane jako zdol-
noœæ do szybkich przystosowañ wynikaj¹cych ze zmian warunków rynkowych
i technologicznych3. Szerzej koncepcja ta zosta³a zdefiniowana przez Z. Wiœniew-
skiego, który wprowadzi³ rozró¿nienie na elastycznoœæ w ujêciu makro- i mikro-
ekonomicznym. Pierwsza z nich oznacza sposób osi¹gniêcia równowagi na ryn-
ku pracy, która w du¿ej mierze uzale¿niona jest od mo¿liwoœci dostosowywania
siê popytu na pracê i poda¿y pracy i p³acy na rynku. Natomiast elastycznoœæ z punktu
widzenia mikroekonomicznego rozumiana jest jako mo¿liwoœci dostosowawcze
zdolnoœci przedsiêbiorstwa w zakresie realizowanej polityki personalnej oraz za-
spokajania potrzeb osób pracuj¹cych b¹dŸ aktywnie poszukuj¹cych pracy4.

Omawiaj¹c pojêcie elastycznoœci rynku pracy, konieczne jest tak¿e zwrócenie
uwagi na wszystkie elementy wchodz¹ce w jego sk³ad, a mianowicie:
– elastycznoœæ zatrudnienia, a wiêc zdolnoœæ przystosowania liczby zatrudnio-

nych w przedsiêbiorstwie do zmieniaj¹cych siê warunków gospodarowania;
– elastycznoœæ czasu pracy, zwi¹zana z zastosowaniem niestandardowego

rozk³adu czasu pracy, a wiêc dotycz¹ca przede wszystkim ruchomego, indy-
widualnego czasu pracy pracowników w ci¹gu np. dnia, tygodnia, miesi¹ca
a nawet roku;

– elastycznoœæ p³ac, która zale¿y od wielu czynników, m.in. przyjêtej strategii
p³ac w przedsiêbiorstwie, sytuacji wystêpuj¹cej na rynku pracy, rentownoœci
dzia³ania firm, czy stopnia ingerencji pañstwa w kszta³towaniu poziomu p³ac
(p³acy minimalnej) na rynku pracy;

– elastycznoœæ poda¿y pracy, która mo¿e dotyczyæ mobilnoœci si³y roboczej czy
te¿ mo¿liwoœci dostosowywania poda¿y pracy do zmieniaj¹cej siê struktury
popytu na pracê.
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e z punktu widzenia koncepcji flexicurity kluczowe

znaczenie ma elastycznoœæ zatrudnienia i czasu pracy, stanowi¹ce pierwszy i dru-
gi komponent flexicurity. Bardzo czêsto w literaturze elastyczne formy zatrudnie-
nia oraz elastyczne formy organizacji czasu pracy traktuje siê jako nieroz³¹czne
i jako takie nazywa elastycznymi formami pracy.
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W dalszej czêœci niniejszego opracowania zwróciæ nale¿y szczególn¹ uwagê na
kwestie wewnêtrznej elastycznoœci, która bezpoœrednio wi¹¿e siê z elastycznoœci¹
czasu pracy i elastycznoœci¹ funkcjonaln¹ oraz zwiêksza zdolnoœæ do dostosowy-
wania siê przedsiêbiorstwa do rynku. Zazwyczaj jest to zagadnienie, w odniesie-
niu do którego partnerzy spo³eczni maj¹ bogate doœwiadczenia w zakoñczonych
pozytywnym rezultatem negocjacjach dotycz¹cych umów zbiorowych.
Wewnêtrzna elastycznoœæ mo¿e odgrywaæ kluczow¹ rolê w podnoszeniu wydaj-
noœci pracy, innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci i mo¿e w ten sposób przyczyniæ
siê do osi¹gniêcia celów strategii lizboñskiej. Mo¿e równie¿ w du¿ym stopniu po-
zwoliæ pracownikom na lepsze ³¹czenie pracy z innego typu aktywnoœci¹ i obo-
wi¹zkami oraz poprawiæ jakoœæ ich zatrudnienia. W obu przypadkach mo¿e ona
zwiêkszyæ stabilnoœæ i przewidywalnoœæ stosunku pracy5.

Pojêcie „nietypowych form zatrudniania” jest przez badaczy i teoretyków ¿y-
cia gospodarczego okreœlane niejednoznacznie. Wynika to m.in. z bogatej termi-
nologii. W literaturze niemieckiej spotyka siê okreœlenie atypische Beschäftigung,
w anglosaskiej atypical employment. Obydwa okreœlenia w dos³ownym t³umacze-
niu oznaczaj¹ atypowe zatrudnienie. Spor¹ popularnoœci¹ w literaturze ciesz¹ siê
te¿ pojêcia „nowe formy zatrudnienia” – neue Beschäftigungsformen, new forms of
employment. Spotyka siê je tak¿e w literaturze polskiej. A. Chobot nowymi, niety-
powymi formami zatrudniania nazywa stosunki pracy, które nie mieszcz¹ siê
w ramach paradygmatu klasycznej pracy podporz¹dkowanej6. Istotn¹ cech¹ nie-
typowego zatrudniania jest jego du¿a elastycznoœæ, st¹d te¿ czêsto okreœla siê je
mianem elastycznych form zatrudnienia7.

Aby móc okreœliæ, co rozumiemy pod pojêciem nietypowych form zatrudnie-
nia, w pierwszej kolejnoœci ustaliæ nale¿y, co uznajemy za typowe zatrudnienie.
I tak modelem tradycyjnego zatrudnienia jest wykonywanie pracy w ramach sto-
sunku pracy pomiêdzy pracownikiem a zatrudniaj¹cym go pracodawc¹, zawarte-
go na podstawie umowy o pracê na czas nieokreœlony, w sta³ych godzinach,
wed³ug powszechnie obowi¹zuj¹cych norm pracy i najczêœciej œwiadczonej w sie-
dzibie i pod nadzorem pracodawcy. A contrario nietypowe, czyli elastyczne formy
zatrudnienia, to takie, które nie posiadaj¹ jednej lub kilku z wy¿ej podanych cech.
A zatem elastyczne formy zatrudnienia charakteryzuj¹ siê elastycznoœci¹ czasu
i miejsca pracy, formy stosunku pracy, formy relacji pracownika z pracodawc¹,
formy wynagrodzenia i zakresu pracy, unikaniem podporz¹dkowania pracodaw-
cy na rzecz poszanowania autonomii i odpowiedzialnoœci za samodzieln¹ pracê.
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W literaturze bardzo czêsto spotykany jest nastêpuj¹cy podzia³ form elastycz-
nego zatrudnienia:
– formy ma³o elastyczne, do których zalicza siê umowê na okres próbny, umo-

wê na czas wykonania pracy, umowê na czas okreœlony, pracê sezonow¹;
– formy œrednio elastyczne, obejmuj¹ce takie stosunki pracy, jak: umowa przed-

wstêpna, umowa agencyjna, umowa o pracê nak³adcz¹, leasing pracowniczy,
job sharing, praca w niepe³nym wymiarze godzin;

– formy bardzo elastyczne to przede wszystkim kontrakty menad¿erskie, umo-
wa o dzie³o, umowa zlecenie, telepraca, outsourcing.
Z przedstawionego powy¿ej podzia³u jasno wynika, ¿e elastycznymi formami

zatrudnienia mo¿e byæ zarówno zatrudnienie pracownicze (zatrudnienie na czas
okreœlony, w niepe³nym wymiarze, w nieregularnym czasie, a tak¿e poza siedzib¹
pracodawcy), jak i pozapracownicze (np. na podstawie umów cywilnoprawnych
czy tzw. samozatrudnienie). Niektóre z nietypowych form œwiadczenia pracy nie
daj¹ siê wprost zakwalifikowaæ do ¿adnej z wy¿ej opisanych kategorii, maj¹ wiêc
charakter form mieszanych (np. praca nak³adcza, której nie mo¿na zaliczyæ do za-
trudnienia pracowniczego, ale jest nasycona wieloma elementami prawa pracy).

W ramach pracowniczych form zatrudnienia w Polsce coraz wiêksz¹ popular-
noœci¹ cieszy siê zatrudnienie terminowe, które obejmuje blisko 30% pracowni-
ków8. Ustawodawca w art. 25 k.p. wprowadzi³ podzia³ umów o pracê na ich ro-
dzaje. I tak rozró¿niamy umowy terminowe (na okres próbny, na czas okreœlony
i na czas wykonania okreœlonej pracy) i umowê na czas nieokreœlony. Ponadto od-
mian¹ umowy na czas okreœlony jest umowa zawarta na czas zastêpstwa pracow-
nika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy (art. 25 § 1 zd. 2 k.p.).

W tym miejscu rozwa¿yæ nale¿y, jakie formy elastycznego zatrudnienia pra-
cowniczego mo¿emy zastosowaæ na podstawie obowi¹zuj¹cych w Polsce przepi-
sów prawa pracy. Ka¿da z umów o pracê mo¿e byæ poprzedzona umow¹ o pracê
na okres próbny nieprzekraczaj¹cy trzech miesiêcy (art. 25 § 2 k.p.). Umowa o pra-
cê na okres próbny ma charakter fakultatywny i jej celem dodatkowym jest wery-
fikacja przydatnoœci zawodowej pracownika9. Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e zawar-
cie takiej umowy wi¹¿e siê z weryfikacj¹ umiejêtnoœci pracownika. Umowa taka
mo¿e byæ w ka¿dej chwili wypowiedziana. Wypowiedzenie tej umowy przez pra-
codawcê nie musi byæ uzasadnione ani konsultowane z organizacj¹ zwi¹zkow¹.

Kolejnym rodzajem umowy o pracê, która realizuje ideê elastycznoœci zatrud-
niania, jest umowa na czas okreœlony. Umowa taka co do zasady nie mo¿e zostaæ
wypowiedziana, jednak upad³oœæ pracodawcy lub likwidacja zak³adu pracy,
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zwolnienia grupowe, a tak¿e mo¿liwoœæ wprowadzenia klauzuli dopuszczaj¹cej
wczeœniejsze wypowiedzenie przy umowach zawartych na czas okreœlony, d³u¿-
szy ni¿ szeœciu miesiêcy daj¹ pracodawcy mo¿liwoœæ rozwi¹zania tego stosunku
pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracê
na czas okreœlony w przypadku wskazanym w art. 33 k.p., nie podlega obo-
wi¹zkowi podania przyczyny wypowiedzenia ani konsultacji z organizacj¹
zwi¹zkow¹. Pewnym ograniczeniem w stosowaniu tego rodzaju umowy o pracê
jest art. 251 k.p., zgodnie z którym zawarcie trzeciej kolejnej umowy na czas okre-
œlony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracê na
czas nieokreœlony, jeœli przerwa miêdzy rozwi¹zaniem poprzedniej umowy a na-
wi¹zaniem kolejnej umowy nie przekroczy³a miesi¹ca.

Podobnie za elastyczn¹ formê zatrudnienia uznaæ nale¿y umowê zawart¹
w celu zastêpstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecnoœci
w pracy. Z ca³¹ pewnoœci¹ pracodawcy mog¹ wykorzystywaæ tê umowê w celu
rozwi¹zywania problemów z brakiem pracowników zwi¹zanym z okresow¹,
usprawiedliwion¹ nieobecnoœci¹ pracowników w pracy, np. z powodu choroby
czy urlopu. Okres wypowiedzenia wynosi w tym przypadku trzy dni robocze
(art. 331 k.p.). Tak krótki okres wypowiedzenia mo¿e mieæ ogromne znaczenie
w przypadku k³opotów w okreœleniu terminu zakoñczenia tej umowy, jako ¿e ter-
min koñcowy jej trwania, zwi¹zany z nadejœciem zdarzenia wskazanego w umo-
wie, nie zawsze bêdzie móg³ byæ precyzyjnie ustalony10. Ponadto umowa ta,
w przeciwieñstwie do pozosta³ych umów terminowych, nie ulega automatyczne-
mu przed³u¿eniu do dnia porodu w sytuacji okreœlonej w art. 177 § 3 k.p. (art. 177
§ 31 k.p.).

Kolejnym przyk³adem realizacji koncepcji flexicurity jest umowa o pracê zawa-
rta na czas wykonania okreœlonej pracy. Czas trwania tej umowy jest uzale¿niony
od wykonania powierzonej pracy (zadania), a nie od nadejœcia okreœlonego termi-
nu oznaczonego w dniach, tygodniach, miesi¹cach czy latach. Jednoczeœnie stro-
ny stosunku pracy powinny mieæ œwiadomoœæ, i¿ umowa o pracê na czas wykona-
nia okreœlonej pracy nie podlega co do zasady wypowiedzeniu.

Do pracowniczych nietypowych form zatrudnienia nale¿y zaliczyæ tak¿e pra-
cê tymczasow¹, wskazuj¹c równoczeœnie, i¿ ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o za-
trudnianiu pracowników tymczasowych dopuszcza równie¿ zawieranie umów
prawa cywilnego. Taki stosunek pracy charakteryzuje siê tym, ¿e w jego ramach
wystêpuj¹ a¿ trzy podmioty: pracownik, pracodawca, którym jest agencja pracy
tymczasowej, oraz pracodawca u¿ytkownik. Je¿eli chodzi o zdefiniowanie pojêcia
pracy tymczasowej, to jest ni¹ wykonywanie na rzecz danego pracodawcy u¿y-
tkownika zadañ o charakterze sezonowym, okresowym, doraŸnym, których ter-
minowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcê u¿y-
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tkownika nie by³oby mo¿liwe lub których wykonanie nale¿y do obowi¹zków
nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcê u¿ytkownika. Zada-
nia te nie mog¹ byæ wykonywane przez okres d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy, chocia¿
same przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowa-
dzaj¹ tutaj pewne dopuszczalne wyj¹tki. Pomimo ró¿nego rodzaju ograniczeñ,
formu³a zatrudniania pracowników tymczasowych jest dla pracodawców u¿yt-
kowników niew¹tpliwie korzystna. Pozwala bowiem ograniczyæ koszty rekrutacji
i usprawniæ ca³y jej proces. Agencja przejmuje równie¿ wiêkszoœæ obowi¹zków
zwi¹zanych z zatrudnianiem pracowników11. Praca tymczasowa jest coraz wa¿-
niejsz¹ form¹ zatrudniania w UE i dlatego sta³a siê przedmiotem zainteresowania
Komisji Europejskiej. Dnia 20 marca 2002 r. powsta³ projekt dyrektywy wspólno-
towej o pracy tymczasowej. W jego uzasadnieniu Komisja wskazuje na problem
redukcji bezrobocia jako niezbêdnego warunku realizacji Strategii Lizboñskiej,
zak³adaj¹cej, i¿ do 2010 roku gospodarka UE ma staæ siê najbardziej konkurencyjn¹
gospodark¹ œwiata, opart¹ przede wszystkim na wiedzy i kapitale ludzkim12.

Polskie prawo pracy dopuszcza tak¿e inne formy „leasingu” pracowników.
Przyk³adem mo¿e byæ instytucja „wypo¿yczenia pracowników”, wi¹¿¹ca siê ze
swoistym trójstronnym porozumieniem pomiêdzy dotychczasowym i nowym
pracodawc¹ oraz pracownikiem (art. 1741 § 1 k.p.). W okresie „wypo¿yczenia” za-
trudnionego stosunek pracy z dotychczasowym pracodawc¹ trwa nadal, choæ ur-
lop bezp³atny powoduje jego zawieszenie13.

W tym miejscu konieczne jest omówienie problematyki elastycznych form or-
ganizacji czasu pracy. Najwa¿niejsz¹ z nich wydaje siê praca w niepe³nym wy-
miarze czasu pracy. Pozwala ona na dostosowanie czasu pracy do indywidual-
nych potrzeb, a tak¿e umo¿liwia lepsze ³¹czenie aktywnoœci zawodowej z ¿yciem
rodzinnym. Taka forma organizacji czasu pracy wydaje siê bardzo przydatna dla
osób ucz¹cych siê w celu u³atwienia im wejœcia na rynek pracy, a tak¿e osób star-
szych w celu umo¿liwienia im p³ynnego przejœcia na emeryturê lub kontynuowa-
nia stosunku pracy po nabyciu uprawnieñ emerytalnych. Forma ta, bardzo popu-
larna w krajach UE, szczególnym zainteresowaniem cieszy siê równie¿ wœród
kobiet wychowuj¹cych dzieci. Najwy¿szy udzia³ pracuj¹cych w niepe³nym wy-
miarze czasu pracy w 2005 roku mia³y nastêpuj¹ce pañstwa: Holandia (46,2%),
Norwegia (28,5%), Wielka Brytania (25,7%), Szwecja (25%), Niemcy (24,2%) i Da-
nia (22%). Najni¿szy wskaŸnik – poni¿ej 5% zanotowa³y: S³owacja, Wêgry, Grecja
i Czechy. W Europie wiêkszoœæ pracuj¹cych w niepe³nym wymiarze czasu pracy
to kobiety (ok. 33% kobiet zatrudnionych w 2005 roku w UE pracowa³o w nie-
pe³nym wymiarze, podczas gdy mê¿czyŸni stanowili tylko niewiele ponad 7%).
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Najwy¿szy udzia³ kobiet wœród zatrudnionych w niepe³nym wymiarze czasu
pracy wystêpuje w Holandii (ok. 75%). W Polsce – licz¹c od 1999 roku – zatrudnie-
nie w niepe³nym wymiarze czasu pracy utrzymuje siê na niezmienionym, niewy-
sokim poziomie ok. 11%14.

Praca w niepe³nym wymiarze czasu pracy mo¿e umo¿liwiæ ³¹czenia aktywno-
œci zawodowej z ¿yciem rodzinnym, czemu s³u¿y m.in. art. 1867 k.p., na podstawie
którego pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego mo¿e z³o¿yæ praco-
dawcy wniosek o obni¿enie wymiaru jego czasu pracy do maksymalnie po³owy
pe³nego wymiaru czasu pracy, pracodawca zaœ jest obowi¹zany uwzglêdniæ taki
wniosek w okresie, w którym pracownik móg³by skorzystaæ z takiego urlopu. Nie-
stety, przepis ten nie spowodowa³ – zw³aszcza wœród kobiet – wzrostu tej formy
zatrudnienia, co nale¿y chyba t³umaczyæ wzglêdami ekonomicznymi (proporcjo-
nalne zmniejszenie wynagrodzenia) oraz mentalno-kulturowymi.

Swego rodzaju modyfikacj¹ pracy w niepe³nym wymiarze godzin jest job sha-
ring, przez niektórych autorów nazywany te¿ systemem pracy dzielonej. Jego naj-
czêœciej wystêpuj¹c¹ form¹ jest podzia³ miejsca pracy w pe³nym wymiarze godzin
pomiêdzy dwóch lub wiêcej pracowników.

Mo¿na wyró¿niæ dwa modele job sharing: amerykañski i europejski. W modelu
amerykañskim istnieje forma zbiorowej odpowiedzialnoœci, co oznacza, i¿ ka¿dy
z zatrudnionych pracowników jest odpowiedzialny za pe³ne wykonanie zadañ
na dzielonym stanowisku pracy, a pracodawcy nie obci¹¿aj¹ urlopy, choroby czy
okresowe spadki wydajnoœci poszczególnych cz³onków zespo³u. Natomiast
w modelu europejskim pracownik ma zapewnione pe³ne prawa i pe³n¹ opiekê so-
cjaln¹18. Podzia³ pracy w przypadku job sharing mo¿e dotyczyæ nie tylko czasu pra-
cy, ale tak¿e mo¿e byæ ona rozdzielona funkcjonalnie. Oznacza to, ¿e pracownicy
ró¿ni¹ siê poziomem i rodzajem kwalifikacji, sta¿em, doœwiadczeniem itp.

Innymi odmianami pracy w niepe³nym wymiarze s¹ job splitting i work-sharing.
Pierwsza oznacza podzia³ jednego pe³nego etatu na dwa niezale¿ne od siebie czê-
œciowe etaty. W odró¿nieniu od pracy w systemie job sharing, w tym przypadku
pracownicy nie mog¹ dowolnie kszta³towaæ podzia³u swojego czasu pracy. Nato-
miast work-sharing polega na okresowej redukcji czasu pracy pracowników, naj-
czêœciej za zgod¹ ich samych, w celu unikniêcia masowych zwolnieñ, np. w przy-
padku dekoniunktury. Ta forma mo¿e byæ stosowana jako alternatywa dla
zwolnieñ z pracy lub jako œrodek ³agodz¹cy niezbêdne zwolnienia15. Niestety,
w polskich realiach powy¿sze formy zatrudnienia nie zyska³y wiêkszego znacze-
nia, co nale¿y t³umaczyæ nie tylko wzglêdami ekonomiczno-kulturowymi, ale tak-
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¿e brakiem bezpoœrednich regulacji prawnych (dotyczy to tak¿e zatrudnienia ro-
tacyjnego oraz pracy na wezwanie).

Niew¹tpliwie elastycznemu zatrudnieniu w zakresie organizacji czasu pracy
pracownika s³u¿¹ równie¿, wprowadzone w powszechnie obowi¹zuj¹cych prze-
pisach prawa pracy, regulacje w zakresie równowa¿nego czasu pracy, indywidu-
alnego systemu czasu pracy, weekendowego systemu czasu pracy, ruchomego
czasu pracy.

W tym krótkim opracowaniu nie mo¿na pomin¹æ telepracy jako jednego z naj-
bardziej typowych sposobów elastycznego zatrudniania pracowników. Telepraca
mo¿e byæ realizowana zarówno w ramach zatrudnienia pracowniczego, jak
i pozapracowniczego (w tym samozatrudnienia).

Przepis art. 675 k.p. definiuje telepracê jako pracê wykonywan¹ regularnie
poza zak³adem pracy, wykorzystuj¹c¹ œrodki komunikacji elektronicznej, nato-
miast telepracownika jako pracownika, który wykonuje pracê na warunkach
okreœlonych powy¿ej i przekazuj¹cego pracodawcy wyniki pracy, w szczególno-
œci za poœrednictwem œrodków komunikacji elektronicznej. Definicja ta ukazuje
bardzo szerok¹ pojemnoœæ tej formu³y z punktu widzenia charakteru stosunku
prawnego ³¹cz¹cego strony telepracy. Miejsce œwiadczenia telepracy nie musi
mieæ charakteru statycznego16. Pracownik wykonuj¹cy pracê w systemie telepra-
cy mo¿e przemieszczaæ siê w przestrzeni geograficznej, a tak¿e œwiadczyæ pracê
w domu.

Ze wzglêdu na miejsce wykonywania telepracy, mo¿na wyró¿niæ cztery pod-
stawowe sposoby jej œwiadczenia:
– w domu pracownika;
– poza domem pracownika;
– telepraca mobilna, np. u klienta, w podró¿y, w hotelu;
– w ramach tzw. telepracy przemiennej, pracownik czêœæ zadañ wykonuje w do-

mu, czêœæ w siedzibie pracodawcy w telecentrum, czyli miejscu wyposa¿onym
w odpowiednie stanowiska komputerowe z pod³¹czeniem do internetu, przy-
stosowane do wykonywania pracy na odleg³oœæ.
Koncepcja elastycznych form zatrudniania jest bardzo szeroka i w jej zakresie

mieszcz¹ siê równie¿ pozapracownicze formy zatrudnienia, a w szczególnoœci
umowy cywilnoprawne. Spoœród wielu umów okreœlonych w przepisach Kodeksu
cywilnego najszersze zastosowanie, jako podstawa œwiadczenia pracy, mog¹ mieæ
3 z nich: umowa o dzie³o (art. 627–646 k.c.), umowa zlecenia (art. 734–751 k.c.),
umowa agencyjna (art. 758–7649 k.c.). Du¿a popularnoœæ tych form œwiadczenia
pracy wi¹¿e siê przede wszystkim z kosztami pracy i w zasadzie brakiem minimal-
nych standardów ochrony zatrudnionych.
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W tym miejscu nale¿y wskazaæ, ¿e w Polsce z umów tych korzysta znaczna li-
czba studentów, emerytów, rencistów, a tak¿e osób szukaj¹cych dodatkowych, do
umowy o pracê, Ÿróde³ zarobkowania. W tym miejscu zwróciæ nale¿y uwagê na
to, i¿ taka forma œwiadczenia pracy jest dla przedsiêbiorców bardzo wygodna,
w szczególnoœci z powodu braku gwarancji okreœlonych przez przepisy Kodeksu
pracy dla pracowników.

Najczêœciej wykorzystywana jest umowa zlecenia, która w praktyce odgrywa
wa¿n¹ rolê w zatrudnieniu tysiêcy osób i która jest równie¿ umow¹ starannego
dzia³ania, a nie umow¹ rezultatu (por. art. 734 i 750 k.c. w zw. z art. 22 k.p.). Ró¿ni-
ca pomiêdzy umow¹ zlecenia a umow¹ o pracê jest jednak znacz¹ca. Polega ona
na wykonaniu przez przyjmuj¹cego okreœlonej czynnoœci na rzecz zleceniodawcy.

Równie¿ du¿¹ rolê w gospodarce odgrywa umowa agencyjna (art. 758 i nast.
k.c.), która nieco przypomina umowê zlecenia, poniewa¿ agent podobnie jak zle-
ceniobiorca powinien z nale¿yt¹ starannoœci¹ dbaæ o interesy daj¹cego zlecenie.
Chodzi przy tym o interesy daj¹cego zlecenie, zwi¹zane z zawieraniem umów lub
sta³ym poœredniczeniem w zawieraniu umów. Jest to bowiem g³ówn¹ treœci¹
umowy agencyjnej, wykorzystywanej zw³aszcza przy prowadzeniu zak³adów
gastronomicznych, sprzeda¿y agencyjnej oraz akwizycji towarowej i ubezpiecze-
niowej. Od umowy o pracê umowa agencyjna ró¿ni siê przede wszystkim tym, ¿e
nie stwarza podporz¹dkowania agenta, tak jak to ma miejsce w ramach stosunku
pracy (por. art. 22 § 1 k.p. w zwi¹zku z art. 760 k.c.). Agent bowiem zachowuje sa-
modzielnoœæ przy realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy17.

Podobnie du¿e zastosowanie przy elastycznym zatrudnianiu ma umowa o dzie³o.
Jest to bowiem umowa wzajemna, z tym ¿e osoba przyrzekaj¹ca wykonanie
dzie³a zobowi¹zuje siê nie tylko do œwiadczenia okreœlonych us³ug, ale tak¿e do
z góry okreœlonego rezultatu tych us³ug (np. naprawy komputera czy napisania
utworu). Oznacza to np., ¿e przyjmuj¹cy zamówienie ponosi odpowiedzialnoœæ
za ewentualne wady fizyczne lub prawne wykonywanego dzie³a (por. art. 627
i 636 k.c.), co koresponduje m.in. z brakiem podporz¹dkowania go zama-
wiaj¹cemu dzie³o.

Kolejnym przyk³adem elastycznej formy œwiadczenia pracy opartej na prze-
pisach kodeksu cywilnego jest samozatrudnienie, czyli praca na w³asny rachu-
nek, œwiadczona najczêœciej dla jednego przedsiêbiorcy w ramach prowadzonej
dzia³alnoœci. Aby œwiadczyæ us³ugi w ramach jednoosobowej dzia³alnoœci, samo-
zatrudniony podpisuje ze zleceniodawc¹ umowê cywilnoprawn¹.

Ustawodawca, chc¹c przeciwdzia³aæ znacznemu wzrostowi wykorzystywania
niepracowniczego zatrudnienia, a przede wszystkim, aby nie dopuœciæ do za-
wierania tych umów w miejsce umów o pracê, wprowadzi³ art. 22 § 11 i § 12 k.p. Re-
gulacja ta oznacza, ¿e zastêpowanie umowy o pracê umow¹ cywilnoprawn¹ przy
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zachowaniu podporz¹dkowania, jest stosunkiem pracy, bez wzglêdu na nazwê
zawartej przez strony umowy. Nie oznacza to jednak, ¿e umowy cywilnoprawne
straci³y racjê bytu pod rz¹dem regulacji z art. 22 § 11 i 22 § 11 k.p. W judykaturze SN
dominuje bowiem liberalne podejœcie do tzw. miêkkiego domniemania stosunku
pracy, w œwietle którego w imiê zasady wolnoœci umów strony maj¹ prawo wybo-
ru ró¿norodnych form œwiadczenia pracy, w tym tak¿e w ramach umów cywilno-
prawnych18.

W Polsce pojawiaj¹ siê równie¿ nowe elastyczne formy pracy, w tym job rota-
tion, praca rotacyjna. Pozwala ona na po³¹czenie polityki zatrudnienia z polityk¹
szkoleniow¹ przedsiêbiorstw, tak by nie ograniczaæ funkcjonowania firmy, jedno-
czeœnie podnosz¹c kwalifikacje pracowników. Korzyœci, jakie daje zastosowanie
job rotation mog¹ byæ wielostronne: dla firm jest to wzrost ich konkurencyjnoœci na
rynku poprzez rozwój kompetencji i umiejêtnoœci zatrudnianej kadry, pracowni-
cy zdobywaj¹ now¹ wiedzê, motywacjê i mo¿liwoœæ awansu, co równie¿ podnosi
ich wartoœæ na rynku pracy, a tak¿e zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego.
Bezrobotni natomiast maj¹ mo¿liwoœæ zdobycia doœwiadczenia zawodowego,
a tak¿e zaprezentowania swoich umiejêtnoœci potencjalnemu pracodawcy.

Coraz wiêkszego znaczenia nabiera outsourcing, czyli sta³e zlecenie œwiadcze-
nia us³ug na zewn¹trz, polegaj¹ce na przekazaniu przez firmê macierzyst¹ okre-
œlonych zadañ, wykorzystanie zasobów zewnêtrznych i zlecanie wyspecjalizowa-
nym podmiotom procesów niezbêdnych do funkcjonowania w³asnego przedsiê-
biorstwa.

3. Aspekt równoœci kobiet i mê¿czyzn przy elastycznych formach
zatrudnienia

W tym miejscu nale¿y stwierdziæ, ¿e elastycznoœæ rynku pracy i bezpieczeñ-
stwo w ró¿ny sposób dotyka mê¿czyzn i kobiety. Kobiety pracuj¹ czêsto na stano-
wiskach bardziej zagro¿onych, cechuj¹cych siê nadmiern¹ elastycznoœci¹. Ponad-
to z uwagi na utrzymywanie siê tradycyjnego podzia³u ról ze wzglêdu na p³eæ,
kobiety maj¹ wiêcej obowi¹zków zwi¹zanych z opiek¹ nad dzieæmi i osobami sta-
rszymi oraz napotykaj¹ wiêksze trudnoœci dotycz¹ce ³¹czenia pracy zawodowej
i ¿ycia pozazawodowego19. To powoduje, ¿e du¿a czêœæ kobiet jest z zasady za-
trudniana przez przedsiêbiorców wy³¹cznie na podstawie umów terminowych.
Dodatkowo, pomimo istniej¹cych przepisów maj¹cych na celu przeciwdzia³anie
dyskryminacji, nadal istniej¹ ró¿nice pomiêdzy p³ciami i kobietom przys³uguje
mniej uprawnieñ w zakresie zabezpieczeñ spo³ecznych, w tym uprawnieñ eme-
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rytalnych. Dlatego te¿ kobiety w wiêkszym stopniu odczuwaj¹ negatywne strony
elastycznoœci, przy tym mniej korzystaj¹ z bezpieczeñstwa ni¿ mê¿czyŸni. W tej
sytuacji debata poœwiêcona flexicurity musi obejmowaæ w znacznej mierze wy-
miar równoœci p³ci, który jak dot¹d by³ zasadniczo nieobecny w dyskusjach na ten
temat. Wa¿ne jest, by poprawiæ sytuacjê kobiet na rynku pracy przez zajêcie siê za-
równo aspektami elastycznoœci, jak i kwestiami bezpieczeñstwa, w tym sprawami
dotycz¹cymi wiêkszej pewnoœci zatrudnienia, obejmowania kobiet systemami
opieki spo³ecznej, lepszego wsparcia ze strony odpowiednich instytucji w zakre-
sie ³¹czenia ¿ycia zawodowego i pozazawodowego. Przedmiotem debaty powi-
nien byæ równie¿ podzia³ obowi¹zków domowych i rodzinnych pomiêdzy mê¿-
czyzn i kobiety20. Wydaje siê, ¿e problematyka ta powinna byæ poruszana przez
partnerów spo³ecznych w trakcie prowadzonych rozmów i negocjacji nie tylko na
gruncie konkretnego przedsiêbiorstwa, ale przede wszystkim na gruncie roz-
wi¹zañ ogólnopañstwowych.

4. Rola partnerów spo³ecznych we wprowadzaniu elastycznych
form zatrudnienia

Jak wskazano powy¿ej, idea flexicurity wykazuje du¿¹ ogólnoœæ, a wprowa-
dzenie jej w poszczególnych krajach cz³onkowskich UE wymaga dostosowania
do realiów rynku pracy danego pañstwa. Niezbêdny jest zatem ogólnokrajowy
dialog miêdzy przedstawicielami pracodawców, pracowników, rz¹du i innych
podmiotów, który pozwoli³by na zidentyfikowanie najw³aœciwszej strategii przy-
jêtej w ramach modelu flexicurity oraz wynegocjowanie odpowiedniego pakietu
œrodków. Dialog potrzebny jest równie¿ na etapie wdra¿ania wybranego modelu
i dla dokonywania jego ewentualnych korekt. Zaanga¿owanie partnerów
spo³ecznych powinno doprowadziæ do sytuacji, w której wszyscy aktorzy rynku
pracy odnosz¹ korzyœci z zastosowania modelu flexicurity. W dialogu spo³ecznym
najistotniejsze wydaje siê przygotowanie partnerów spo³ecznych do wziêcia
odpowiedzialnoœci za zmiany na rynku pracy przeprowadzane z punktu widze-
nia koniecznoœci zrównowa¿enia elastycznoœci i bezpieczeñstwa21. W Polsce ist-
niej¹ dobre rozwi¹zania prawne, stwarzaj¹ce rzeczywist¹ mo¿liwoœæ w³¹czania
partnerów spo³ecznych i pozosta³ych interesariuszy do tworzenia i wdra¿ania po-
lityki flexicurity. Podkreœliæ trzeba, ¿e tak partnerzy spo³eczni, jak i inni aktorzy
rynku pracy coraz bardziej aktywnie w³¹czaj¹ siê w oba te procesy. Wykorzystuj¹
przy tym liczne p³aszczyzny wymiany pogl¹dów. Jedn¹ z takich p³aszczyzn s¹
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konferencje i seminaria z udzia³em partnerów spo³ecznych22. Taka forma udzia³u
partnerów spo³ecznych upowszechni elastyczne formy zatrudnienia, z jednocze-
snym prawid³owym ich zrozumieniem i stosowaniem.

Trzeba równie¿ podkreœliæ potrzebê wzmocnienia roli partnerów spo³ecznych.
Partnerzy spo³eczni powinni byæ g³ównymi uczestnikami debaty na temat flexicu-
rity oraz odgrywaæ uprzywilejowan¹ rolê w konsultacjach prowadzonych przez
Komisjê Europejsk¹. Model flexicurity oznacza tak¿e koniecznoœæ okreœlenia rów-
nowagi si³ pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikami. Kluczowymi instrumentami
projektowania i realizacji wszelakich reform rynku pracy, w tym flexicurity, s¹ dia-
log spo³eczny i negocjacje zbiorowe. Wa¿ni s¹ partnerzy spo³eczni, którzy powin-
ni odgrywaæ w coraz wiêkszym stopniu wiod¹c¹ rolê w okreœlaniu równowagi
miêdzy elastycznoœci¹ a bezpieczeñstwem, w ten sposób przyczyniaj¹c siê do po-
prawy i usankcjonowania regu³ obowi¹zuj¹cych na rynku pracy23.

Przy okazji omawiania roli partnerów spo³ecznych przy elastycznych formach
zatrudnienia wskazaæ nale¿y na obowi¹zki na³o¿one na nich w przepisach prawa
pracy. Na przyk³ad wprowadzenie telepracy u danego pracodawcy wymaga za-
warcia porozumienia pomiêdzy pracodawc¹ a zwi¹zkami zawodowymi, w któ-
rym zostan¹ okreœlone warunki korzystania z tej formy œwiadczenia pracy. Jedna-
k¿e zwi¹zki zawodowe nie mog¹ zablokowaæ pracodawcy mo¿liwoœci wdro¿enia
tej formy zatrudnienia, je¿eli bowiem w terminie 30 dni od dnia przedstawienia
przez pracodawcê projektu porozumienia nie zostanie ono zawarte, to pracodaw-
ca okreœla warunki stosowania telepracy w regulaminie, uwzglêdniaj¹c ustalenia
podjête w toku uzgadniania porozumienia (art. 676 § 3 k.p.). Je¿eli u danego praco-
dawcy nie dzia³aj¹ zak³adowe organizacje zwi¹zkowe, to warunki stosowania te-
lepracy okreœla pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami
pracowników wy³onionymi w trybie przyjêtym u danego pracodawcy (art. 676 § 4
k.p.).

Podsumowanie

Podsumowuj¹c ocenia siê, ¿e Polska jest krajem o umiarkowanym stopniu pra-
wnej ochrony stosunku pracy, tylko nieznacznie wy¿szym od œredniego poziomu
w UE. Nasze prawo pracy w nieco mniejszym stopniu utrudnia zwalnianie osób
zatrudnionych na czas nieokreœlony, ni¿ przeciêtnie ma to miejsce w UE. W tym
obszarze nasi pracodawcy mog¹ odczuwaæ niedogodnoœci jedynie w zwi¹zku z
tym, ¿e prawo zobowi¹zuje ich do powiadamiania zak³adowej organizacji
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zwi¹zkowej (je¿eli dzia³a w zak³adzie) o zwolnieniu danego pracownika. Niedo-
godnoœci¹ jest tak¿e czas konieczny dla za³atwienia formalnoœci zwi¹zanych ze
zwolnieniem. Uwa¿a siê, i¿ formalne wymogi procesu zwalniania s¹ zbyt uci¹¿li-
we dla pracodawców, co obni¿a elastycznoœæ zatrudnienia na czas nieokreœlony.
Jednoczeœnie nie przynosi to korzyœci pracownikom w postaci zmniejszenia nie-
pewnoœci. Poza tym pracodawców obci¹¿aj¹ regulacje w zakresie zwolnieñ grupo-
wych, które mo¿na uznaæ za pozosta³oœæ systemu prawa pracy tworzonego w wa-
runkach transformacji i prywatyzacji du¿ych przedsiêbiorstw pañstwowych24.

Polskie prawo pracy stawia pewne bariery, które ograniczaj¹ wykorzystywa-
nie nietypowych umów o pracê (czyli innych ni¿ umowy na czas nieokreœlony
w pe³nym wymiarze czasu). Mimo to mo¿na mówiæ o istnieniu wielu elementów
flexicurity w naszym prawie pracy. Na przyk³ad wprawdzie istnieje ograniczenie
w stosowaniu pracy terminowej z racji przede wszystkim obowi¹zku zawarcia
kolejnej umowy o pracê na czas nieokreœlony (po dwukrotnym zawarciu umowy
o pracê na czas okreœlony w nastêpuj¹cych po sobie okresach), ale z drugiej strony
ograniczenie to jest raczej formalne i mo¿na je omin¹æ bez wiêkszych trudnoœci.
W konsekwencji tendencje s¹ wyraŸne – zatrudnienie terminowe staje siê coraz
chêtniej wykorzystywanym przez polskich pracodawców sposobem zwiêkszenia
elastycznoœci zatrudnienia (w IV kwartale 2007 roku 28,4% pracowników najem-
nych zatrudnionych by³o na czas nieokreœlony). Dlatego z uwagi na du¿y odsetek
pracuj¹cych na umowach czasowych nie ma potrzeby zmian regulacji prawnych
dotycz¹cych dalszego uelastyczniania25.

Zasada flexicurity jest natomiast w pe³ni realizowana w ustalaniu elastycznoœci
wymiaru czasu pracy. Tu pracodawcy i pracownicy maj¹ swobodê jego kszta³to-
wania. Jedyny wyj¹tek odnosi siê do pracodawców, którzy musz¹ wyraziæ zgodê
pracownikom uprawnionym do urlopu wychowawczego, na obni¿enie wymiaru
czasu pracy, jednak¿e nie ni¿szej ni¿ do po³owy jego wymiaru. Pracownicy pra-
cuj¹cy w niepe³nym wymiarze czasu objêci s¹ pe³n¹ ochron¹ i tak samo traktowa-
ni, jak pracuj¹cy w pe³nym wymiarze czasu. Mimo to nadal obserwuje siê niewy-
soki poziom i wzglêdn¹ stabilnoœæ odsetka osób pracuj¹cych w niepe³nym
wymiarze czasu (ok. 10%), co wskazuje na niewielk¹ sk³onnoœæ do rozszerzania
stosowania tej formy zatrudnienia. Na pewno warto by³oby nastawiæ siê na
wspieranie zatrudnienia w niepe³nym wymiarze czasu, przede wszystkim ze
wzglêdu na umo¿liwienie godzenia ¿ycia osobistego z prac¹26.

Wydaje siê wiêc, ¿e dla zapewnienia elastycznoœci najwiêkszych zmian wyma-
gaj¹ uregulowania umów o pracê na czas nieokreœlony. Regulacje prawne pracy
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nietypowych form zatrudnienia wymagaj¹ generalnie niewielkich korekt, któ-
rych kszta³t powinien wynikaæ z dotychczasowej praktyki, sugestii partnerów
spo³ecznych oraz potrzeby wyeliminowania praktyk dyskryminacyjnych. Nale-
¿a³oby równie¿ zwróciæ szczególn¹ uwagê na nietypowe formy zatrudnienia
stosunkowo nowe w praktyce polskiej, jakimi s¹ telepraca i praca tymczasowa.
W odniesieniu do tych form potrzebne jest monitorowanie skutków regulacji
prawnych i dostosowywanie ich zarówno do potrzeb tak pracodawców jak i pra-
cowników.
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Mateusz Warcha³
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia³ej

Psychospo³eczne aspekty
realizacji elastycznych form zatrudnienia

Wprowadzenie

Rozwa¿ania na temat roli czynników psychospo³ecznych w kszta³towaniu i re-
alizacji elastycznych form zatrudnienia (EFZ) siêgaj¹ koncepcji flexicurity, która na
poziomie europejskim wprowadza je w ¿ycie. Jako odpowiedŸ na problemy roz-
woju cywilizacyjnego model elastycznego rynku pracy i bezpieczeñstwa socjalne-
go, który próbuje pogodziæ interesy zarówno pracodawców, jak i pracowników
poprzez zapewnienie bezpiecznego rozwoju na rynku pracy z jednoczesnym
utrzymaniem i zwiêkszaniem konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw oraz ochrony
europejskiego modelu socjalnego nabiera szczególnego znaczenia i tempa. Mimo
zakorzenionej w wielu krajach polityki flexicurity wystêpuje jednak wiele trudno-
œci w wdra¿aniu nowych form zatrudnienia podyktowanych nie tylko barierami
legislacyjnymi, ale przede wszystkim mentalnymi. Pojêcie elastycznych form za-
trudnienia wi¹¿e siê z pojêciem nietypowoœci w zatrudnieniu pracowniczym, ale
pojêcia te nie s¹ rozumiane jednolicie. Niektóre formy zatrudnienia mog¹ tylko
dyskretnie ró¿niæ siê od modelu typowego i w takim przypadku mo¿e byæ trudno
orzec, czy spe³niaj¹ kryteria nietypowoœci1. Czêsto zatem próba wdro¿enia no-
wych form zatrudnienia na poziomie zak³adu pracy zderza siê ze s³usznym nie-
kiedy sprzeciwem zatrudnionych w niej pracowników oraz dzia³aj¹cych organi-
zacji zwi¹zkowych. Pomijaj¹c uwarunkowania prawne wynikaj¹ce z wielu
dostrzeganych rozbie¿noœci w realizacji podstawowych przes³anek EFZ, czyli ela-
stycznoœci i bezpieczeñstwa, w dalszej czêœci artyku³u zostan¹ przybli¿one aspekty
psychospo³eczne warunkuj¹ce podmiotowe traktowanie tego zagadnienia.

1 J. Wratny, Elastyczne formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy, [w:] Elastyczne formy pra-
cy. Szanse i zagro¿enia, C. Sadowska-Snarska (red.), WSE, Bia³ystok 2008.



W koncepcjê flexicurity wpisuj¹ siê dzia³ania realizowane w ramach europej-
skiej strategii zatrudnienia, które koncentruj¹ siê m.in. na uczeniu siê przez ca³e
¿ycie, pomocy dla osób szukaj¹cych pracy oraz promowaniu równoœci szans,
przede wszystkim kobiet i mê¿czyzn. Mówi siê tak¿e coraz czêœciej, ¿e koncepcja
ta, poprzez dostêpne formy jej realizacji, koncentruje siê na indywidualnych po-
trzebach ka¿dego pracownika. St¹d elastyczne formy zatrudnienia wpisuj¹ siê
w strategiê, wed³ug której pracownik jest stron¹ wybieraj¹c¹ taki model zatrud-
nienia, który najbardziej odpowiada jego potrzebom. W ten sposób sztywne wa-
runki typowego zatrudnienia pracowniczego mog¹ ust¹piæ miejsca potrzebie ela-
stycznoœci rozumianej na kilka ró¿nych sposobów. Elastycznoœæ zatrudnienia
pojmowana jako zdolnoœæ przystosowania liczby zatrudnionych w przedsiêbior-
stwie do zmieniaj¹cych siê warunków gospodarowania posiada nastêpuj¹ce wy-
miary:
– funkcjonalny (szybkie zmiany zadañ i funkcji pracowników),
– iloœciowy (zwiêkszanie lub zmniejszanie liczby pracowników),
– czasowy (zmienny grafik godzin pracy),
– przestrzenny (swoboda miejsca œwiadczenia pracy).

Oczywiœcie w obrêbie analizy wspólnych potrzeb pracownika, pracodawcy
i organizacji zwi¹zkowych najwiêksze zaanga¿owanie stron dotyczy elastycznoœci
czasowej. Ten wymiar koreluje tak¿e z elementami organizacji formy pracy –
ergonomicznymi, technicznymi oraz psychospo³ecznymi.

Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e koncepcja flexicurity zosta³a uwarunkowana nie
tylko w³aœciwoœciami zmieniaj¹cego siê œrodowiska pracy, ale równie¿ czynnika-
mi makro, które dostarczaj¹ refleksji nad ide¹ równowagi miêdzy ¿yciem zawo-
dowym a osobistym. Refleksja ta opiera siê na kliku przes³ankach:
– praca wymaga coraz wiêcej czasu i zaanga¿owania, a ¿ycie prywatne i rodzin-

ne pracowników jest nara¿one na powstawanie presji, problemów i dylema-
tów, dlatego pracownik znajduje siê czêsto w sytuacji konfliktogennej;

– pomimo zmian spo³ecznych i prawnych w zakresie równouprawnienia na
rynku pracy wci¹¿ istniej¹ grupy, które podlegaj¹ wykluczeniu lub ogranicze-
niu w zakresie dostêpu do pracy;

– brak mo¿liwoœci równowa¿enia pracy i ¿ycia rodzinnego skutkuje powstawa-
niem powa¿nych problemów spo³ecznych: frustracji, wypalenia zawodowe-
go, stresu, kryzysów rodzinnych, „wypadania” z rynku pracy;

– uzyskiwanie równowagi miêdzy obowi¹zkami zwi¹zanymi z prac¹ i rodzin¹
wi¹¿e siê ze zmianami spo³ecznymi i prawnymi, dlatego mo¿liwe jest tworze-
nie szans s³u¿¹cych godzeniu ¿ycia zawodowego i rodzinnego z uwzglêdnie-
niem odpowiednich zmian legislacyjnych we wszystkich krajach cz³onkow-
skich UE.
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1. Psychologiczne podstawy bezpieczeñstwa zatrudnienia

Kategoria immanentnego sk³adnika pojêcia flexicurity, czyli bezpieczeñstwa,
powi¹zana jest bezpoœrednio i poœrednio z psychologicznymi teoriami potrzeb
i motywacji. Cz³owiek w swoim dzia³aniu d¹¿y bowiem do zaspokojenia zespo³u
potrzeb, które tworz¹ hierarchiê rozpoczynaj¹c¹ siê od potrzeb ni¿szego stopnia
i których zaspokojenie redukuje niedobory w systemie fizjologicznymi, a koñ-
cz¹c¹ siê potrzebami osobistymi (samorealizacji) wy¿szego stopnia2. Potrzeba bez-
pieczeñstwa w tym uk³adzie stanowi drugi w kolejnoœci etap, który, podobnie jak
pozosta³e, warunkuj¹ osi¹gniêcie nastêpnego. Przek³adaj¹c tê teoriê na œrodowi-
sko pracy, uwidaczniaj¹ siê prawo homeostazy i prawo wzmocnienia rz¹dz¹ce ko-
lejnymi potrzebami. Niezaspokojenie zatem potrzeb ni¿szego rzêdu, np.: bezpie-
czeñstwa pracy, bêdzie naruszaæ ustalon¹ równowagê organizmu cz³owieka, a ich
zaspokojenie bêdzie tê równowagê przywracaæ. Z kolei, wed³ug prawa wzmoc-
nienia, zaspokojenie wy¿szych potrzeb bêdzie mia³o charakter motywuj¹cy. Struk-
tura wystêpowania okreœlonych potrzeb zwi¹zana jest z osobowoœci¹ cz³owieka.
Wraz z rozwojem osobowoœci zauwa¿a siê wiêksz¹ motywacjê do zaspokajania
potrzeb wy¿szego rzêdu; warunek jednak ich stadialnego charakteru musi zostaæ
spe³niony. Reasumuj¹c, je¿eli cz³owiek uzna, ¿e warunki pracy, oferowane w tzw.
formie tradycyjnej lub elastycznej (choæ podzia³ ten stanowi znaczne uproszcze-
nie zagadnienia), spe³niaj¹ kryterium bezpieczeñstwa, to wtedy bêdzie d¹¿y³ do
realizacji pozosta³ych cech wynikaj¹cych z treœci i warunków tych form pracy.

Podobnie w teoriach motywacji opartych na badaniach prowadzonych w ró¿-
nych œrodowiskach pracy mówi siê o koniecznoœci zapewnienia pracownikom
tzw. czynników higieny, do których nale¿y m.in. bezpieczeñstwo pracy3. Koncen-
tracja jednak wy³¹cznie na nich nie gwarantuje osi¹gniêcia przez pracowników
po¿¹danego wzrostu motywacji. Zapewnienie zatem warunków bezpieczeñstwa
pracy na odpowiednim poziomie prowadzi do ograniczenia niezadowolenia pra-
cowników, stanowi¹c jednoczeœnie swego rodzaju punkt wyjœcia do zastosowa-
nia motywatorów, które s¹ w³aœciwym Ÿród³em satysfakcji z pracy.

Omówione teorie znajduj¹ swoje zastosowanie w analizie roli czynników psy-
chospo³ecznych warunkuj¹cych zarówno treœæ, jak i formê pracy. Czynniki psy-
chospo³eczne odnosz¹ siê do interakcji pomiêdzy treœci¹ pracy, organizacj¹ pracy,
systemami zarz¹dzania, warunkami œrodowiska pracy a kompetencjami, potrze-
bami i indywidualnymi w³aœciwoœciami pracownika (za: WHO).
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2. Psychologiczne uwarunkowania elastycznoœci zatrudnienia

W koncepcji flexicurity, oprócz omówionego powy¿ej czynnika bezpieczeñ-
stwa, równe znaczenie ma elastycznoœæ zatrudnienia. Mo¿e ona byæ rozumiana
w kontekœcie formalnoprawnym okreœlaj¹cym d³ugoœæ trwania umowy (np. na
czas okreœlony lub na czas nieokreœlony), godziny pracy (np. w pe³nym wymiarze
godzin lub w niepe³nym wymiarze godzin) lub relacjê miêdzy pracodawc¹ a pra-
cownikiem (np. samozatrudnienie, outsourcing). Z drugiej strony, elastycznoœæ jest
pojêciem personalizuj¹cym relacjê miêdzy stronami zatrudnienia i w aspekcie
psychologicznym definiuje siê j¹ jako indywidualne podejœcie do tradycyjnej for-
my zatrudnienia, co wi¹¿e siê z dogodn¹ organizacj¹ pracy. Elastycznoœæ pracy to
zatem zindywidualizowane, podlegaj¹ce negocjacjom warunki pracy, obej-
muj¹ce przynajmniej jeden z trzech obszarów: warunki formalnoprawne, czas
i miejsce4. Elastyczna organizacja pracy wymaga w tym kontekœcie odniesienia siê
do kategorii wspomnianych czynników psychospo³ecznych.

Z kolei w zmieniaj¹cych siê warunkach funkcjonowania pracowników i przed-
siêbiorstw istotn¹ rolê odgrywaj¹ procesy demograficzne, zmieniaj¹cy siê charakter
rodziny (os³abienie tzw. tradycyjnego modelu rodziny), rosn¹cy stopieñ aktyw-
noœci zawodowej kobiet – nasilenie tych czynników rzutuje na wymagania sta-
wiane pracownikom, równie¿ w zakresie dyspozycyjnoœci czasowej5. Próba
po³¹czenia obiektywnych czynników zewnêtrznych z czêsto subiektywnymi po-
trzebami pracownika oraz wymaganiami zatrudniaj¹cych stanowi powa¿ne wy-
zwanie dla wszystkich stron.

3. Motywatory zatrudnienia w elastycznych i tradycyjnych formach

Od dawna wiadomo, ¿e motywacja do pracy wynika z ró¿nych przes³anek.
Najczêœciej, g³ównym Ÿród³em motywacji jest chêæ zaspokojenia potrzeb materia-
lnych i co za tym idzie – bytowych (jest to zwi¹zane z realizacj¹ potrzeb podstawo-
wych, o których by³a mowa). Wzbudzanie i realizowanie przez pracê potrzeb in-
nych ni¿ potrzeba bezpieczeñstwa powoduje wiêksze zaanga¿owanie pracownika
w wykonywanie zadañ, a tak¿e wp³ywa na wzrost identyfikowania siê z firm¹.
Ka¿da wiêc organizacja powinna zaproponowaæ taki rodzaj zatrudnienia, który
koresponduje z systemem motywacyjnym d¹¿¹cym do identyfikacji z motywato-
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rami ka¿dego pracownika, niezale¿nie od formy wykonywania pracy6. Przyjrzyj-
my siê nastêpuj¹cym przyk³adom. Je¿eli zatrudnienie kobiety na podstawie ela-
stycznej formy czasu i organizacji pracy umo¿liwi jej godzenie roli rodzinnej
z zawodow¹, to jej potrzeby ukierunkowane na rodzinê i pracê zawodow¹ bêd¹
mog³y zostaæ zaspokojone. Zaspokojenie potrzeb rodzinnych efektywnie
wp³ynie na realizacjê zawodowych obowi¹zków. Z kolei kobietê, która nie posia-
da rodziny, mo¿e motywowaæ do pracy wymiar jej bezpieczeñstwa, najczêœciej
kojarzony z tradycyjnym zatrudnieniem w pe³nym wymiarze czasu pracy. Do ele-
mentów wp³ywaj¹cych na kszta³t motywatorów nale¿y wiêc szeroko pojêta sytu-
acja ¿yciowa pracownika. Istotnymi elementami determinuj¹cymi motywacjê do
podejmowana ró¿nych form zatrudnienia s¹ tak¿e osobowoœæ, cechy tempe-
ramentalne i wiele innych zmiennych osobniczych. Posiadanie cech osobowoœci
i cech temperamentalnych korzystnych na danym stanowisku pracy decyduje
o formie zatrudnienia (np. praca w domu a introwersja/ekstrawersja).

Bior¹c pod uwagê predyspozycje pracownika, we wspomagaj¹cej teorie moty-
wacyjne teorii wzmocnieñ proponuje siê przede wszystkim rozwi¹zania, które
polegaj¹ na mo¿liwoœci elastycznego kszta³towania czasu pracy przez pracowni-
ka, a w konsekwencji pe³nej samodzielnoœci w realizowaniu zadañ. Cechy pracow-
nika zatrudnionego w formie elastycznej gwarantuj¹ce optymalne dopasowanie
do warunków pracy to niew¹tpliwe:
– sumiennoœæ, dok³adnoœæ, obowi¹zkowoœæ, punktualnoœæ,
– dojrza³oœæ i stabilnoœæ emocjonalna,
– racjonalnoœæ myœlenia,
– odpornoœæ na stres i umiejêtnoœæ radzenia sobie ze stresem,
– nawyk systematycznoœci,
– samodyscyplina i samokontrola w zakresie planowego dzia³ania,
– umiejêtnoœci interpersonalne (asertywnoœæ, podtrzymywanie kontaktów

interpersonalnych, umiejêtnoœci negocjacyjne),
– wewn¹trzsterownoœæ.

Ostatni element jest szczególnie wa¿ny. Cz³owiek wewn¹trzsterowny kieruje
swoim zachowaniem samodzielnie. Jest aktywny, niezale¿ny od innych ludzi,
zdolny do podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialnoœci7. Te atrybuty
zdecydowanie sprzyjaj¹ zatrudnieniu elastycznemu.

Analizuj¹c predyspozycje pracownika elastycznego, na pierwszy plany wysu-
wa siê tak¿e umiejêtnoœæ szybkiej adaptacji do nowych sytuacji, umiejêtne
zarz¹dzanie czasem, wysoka motywacja wewnêtrzna oraz kontrolowanie w³as-
nej pracy wspierane du¿¹ samodyscyplin¹.
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4. Psychospo³eczne korzyœci i koszty elastycznego zatrudnienia.

Ka¿da forma zatrudnienia posiada cechy mniej i bardziej akceptowalne przez
pracownika. Przegl¹d tych form dostarcza jednoznacznej informacji – nie istnieje
taka, która idealnie dopasowuje siê do mo¿liwoœci ka¿dej ze stron zatrudnienia.
Ta cecha dotyczy zarówno form tradycyjnych jak i elastycznych. Istnieje jednak
pewien katalog zbadanych czynników, które z ca³¹ pewnoœci determinuj¹ pozytyw-
ne cechy elastycznego zatrudnienia, w zale¿noœci od jego formy. Nale¿¹ do nich:
– mo¿liwoœæ uczenia siê od innych i wymiany pomys³ów (wzajemne uczenie

siê), np. job sharing. Ten czynnik ma szczególne znaczenie w tworzeniu ze-
spo³ów zadaniowych i projektowych;

– wspólne organizowanie czasu, zadañ i odpowiedzialnoœci, co jest niezbêdne w
pracy w grupie oraz w kszta³ceniu umiejêtnoœci kierowniczych, np. job sparing;

– przeznaczenie wiêcej czasu na obowi¹zki rodzinne i sprawy osobiste, nawet
w sytuacjach awaryjnych, np. job sharing, dzielenie pracy, praca na wezwanie,
telepraca;

– zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Forma elastyczna zazwyczaj przeciw-
dzia³a monotonii, która jest najwiêkszym czynnikiem ryzyka w zatrudnieniu
tradycyjnym;

– szansa zatrudnienia niepe³nosprawnych, np. telepraca;
– wiêksza szansa zatrudnienia, mo¿liwoœæ szerszej rekrutacji pracowników bez

ograniczeñ geograficznych, np. telepraca;
– zwiêkszenie wp³ywu pracownika na rozk³ad pracy w ci¹gu dnia, np. elastycz-

ny czas pracy;
– równowa¿enie pracy z obowi¹zkami pozazawodowymi, np. elastyczny czas

pracy, praca w niepe³nym wymiarze;
– wiêksza satysfakcja z wykonywanych zadañ, szczególnie w pracy zadaniowe-

go typu, np. samozatrudnienie;
– mniejsza kontrola czasu pracy, np.: kontraktowanie pracy. W tego typu for-

mach trudno jednak mówiæ o istnieniu pojêcia czas pracy;
– wynagradzanie za efekty pracy. W przeciwieñstwie do tradycyjnej formy za-

trudnienia, która przewiduje równie¿ wynagrodzenie za gotowoœæ do pracy;
– wiêksza mo¿liwoœæ pracy na wysoko wyspecjalizowanych stanowiskach. Ta

cecha jest pochodn¹ zadaniowoœci pracy, która u³atwia nabywanie nowych
umiejêtnoœci i usprawnia system oceny i awansu zatrudnionego.
W zakresie oceny elastycznych form zatrudnienia, szczególnie w ich psycholo-

gicznym aspekcie, na odrêbn¹ uwagê zas³uguj¹ korzyœci, które nie tyle dotycz¹
samej organizacji pracy i ¿ycia pozazawodowego, ale bezpoœrednio odnosz¹ siê
do nabywania nowych umiejêtnoœci indywidualnych i spo³ecznych. Tym samym
idea elastycznego zatrudnienia wzmacnia rozwijan¹ nie tylko w Europie wizjê
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spo³eczeñstwa opartego na wiedzy i spo³eczeñstwa ucz¹cego siê. Do tych indy-
widualnych korzyœci nale¿y:
– stopniowe nabywanie umiejêtnoœci przejmowania kontroli nad zadaniami

i czasem przeznaczanym na okreœlone czynnoœci;
– wzrost poczucia w³asnej wartoœci;
– transfer doœwiadczeñ ¿ycie – praca: przenoszenie nowych nawyków do-

tycz¹cych komunikowania siê z poza prac¹ na grunt pracy zawodowej;
– transfer doœwiadczeñ praca – ¿ycie: lepsze planowanie, dzielenie siê obo-

wi¹zkami;
– pokonywanie ewentualnych trudnoœci z organizowaniem czasu wymusza

æwiczenie nowych nawyków, np. planowanie, samodyscyplina, porz¹dkowa-
nie, skuteczne komunikowanie siê, samodzielnoœæ w podejmowaniu decyzji.
Analiza korzyœci, ze wzglêdu na z³o¿one spektrum elastycznego zatrudnienia,

rodzi tak¿e wokó³ niego polemikê. Kontrowersje zwi¹zane z sygnalizowan¹ prze-
wag¹ korzyœci wystêpuj¹cych w elastycznych formach zatrudnienia dotycz¹ naj-
czêœciej szeroko rozumianych kosztów, jakie ponosi osoba zatrudniona. Wœród
nich wymienia siê:
– brak rozdzielnoœci pomiêdzy prac¹ i ¿yciem pozazawodowym. Dowolnoœæ

w kszta³towaniu czasu potrzebnego na wykonanie zadañ mo¿e sprzyjaæ pra-
coholizmowi;

– ograniczony kontakt ze œrodowiskiem pracy oraz problemy z dostêpem do in-
formacji. Pracownik elastyczny, czêsto pracuj¹cy samodzielnie poza miejs-
cem firmy pozbawiony jest czêsto dostêpu do informacji zarówno jawnych,
jak i tych przekazywanych miêdzy pracownikami. Brak kontaktu z pracowni-
kami firmy i ograniczanie wiêzi mo¿e powodowaæ osamotnienie i izolacjê za-
trudnionego;

– ograniczony dostêp do œwiadczeñ pracowniczych i podnoszenia kwalifikacji.
Pracownikowi zatrudnionemu w elastycznej formie (co czêsto odpowiada za-
trudnieniu niepracowniczemu) nie przys³uguj¹ œwiadczenia gwarantowane
w przypadku zatrudnienie pracowniczego. Ponadto, szczególnie w przypad-
ku podnoszenia kwalifikacji, nawet je¿eli pracownik elastyczny jest zatrudnio-
ny na podstawie umowy o pracê, to elastyczna organizacja czasu jego pracy
mo¿e nie odpowiadaæ czasowi organizowania szkoleñ pracowniczych;

– mniejsze bezpieczeñstwo zatrudnienia to szczególnie wa¿ny czynnik. Bada-
nia wskazuj¹, ¿e w przypadku sytuacji kryzysowych, zwi¹zanych np. z re-
dukcj¹ zatrudnienia, w pierwszej kolejnoœci wypowiadane s¹ umowy pracow-
nikom elastycznym – prawdopodobieñstwo wiêc utraty pracy jest wiêksze ni¿
w przypadku typowego zatrudnienia8.
W kontekœcie przedstawionych korzyœci i kosztów wydaje siê, ¿e ich ocena wy-

maga wyzbycia siê stereotypowego spojrzenia na tradycyjne i elastyczne formy
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zatrudnienia z uwzglêdnieniem wy³¹cznie aspektu pracowniczego i niepraco-
wniczego dziel¹cego te formy. Flexicurity zatem, jako próba po³¹czenia kategorii
elastycznoœci i bezpieczeñstwa, nie traktuje ich wzglêdem rodzaju umowy, a ra-
czej potrzeb, predyspozycji, wzajemnego zaufania zatrudnionego, zatrud-
niaj¹cego oraz strony spo³ecznej. W zwi¹zku z powy¿szym zawarcie umowy
okreœlaj¹cej rodzaj zatrudnienia jest œwiadom¹ decyzj¹ stron, bêd¹c¹ efektem
wczeœniej zdefiniowanych potrzeb zatrudnionego i zatrudniaj¹cego. Roszczenio-
woœæ stron nie powinna mieæ zatem miejsca, je¿eli rodzaj zatrudnienia by³ dopa-
sowywany i skierowany na konkretne wymagania i potrzeby. W sytuacji wyboru
formy pracy, aby zapobiec ewentualnym konfliktom wynikaj¹cym z realizacji
umowy, nale¿y odpowiedzieæ sobie na nastêpuj¹ce pytania:
– czy jestem elastyczny, czy posiadam ³atw¹ zdolnoœæ adaptacji do ró¿nych wa-

runków pracy?
– czy jestem wystarczaj¹co czujny, czy posiadam zdolnoœæ samoobserwacji oraz

obserwacji otoczenia, szans i zagro¿eñ itp.?
– czy potrzebujê i potrafiê w³aœciwie wykorzystaæ czas i miejsce?
– czy posiadam realistyczne cele?
– czy posiadam adekwatn¹ samoocenê?
– czy otaczam siê sieci¹ wsparcia, czy mam wystarczaj¹ce wsparcie bliskich i po-

prawn¹ komunikacjê z nimi?
– czy prowadzê zdrowy tryb ¿ycia (sport, kontakt z natur¹, zdrowe od¿ywianie,

odpoczynek)?
– zy unikam nadmiernej kontroli wszystkiego, czy nie jestem przesadnie pedan-

tyczny?
OdpowiedŸ na przedstawione pytania mo¿e stanowiæ prewencyjne ograni-

czenie czynników ryzyka, które w trakcie zatrudnienia mog¹ oddzia³ywaæ na wy-
konywanie pracy, szczególnie w jej elastycznej postaci.

5. Psychospo³eczne czynniki ryzyka elastycznych form zatrudnienia

W pocz¹tkowym okresie elastycznego zatrudnienia mog¹ wystêpowaæ trud-
noœci z w³aœciw¹ koordynacj¹ czasu poœwiêcanego na pracê, czasu w³asnego oraz
poœwiêcanego rodzinie i obowi¹zkom domowym. Trudnoœci z zarz¹dzaniem cza-
sem pracy mog¹ wp³ywaæ na jej efektywnoœæ i powodowaæ konflikty ze
wspó³pracownikami. Konflikt, który zazwyczaj powoduje brak zaufania mo¿e
wp³ywaæ równie¿ na jakoœæ kontaktów pomiêdzy zatrudnianym a zatrud-
niaj¹cym. Nieod³¹cznym elementem ¿ycia zawodowego jest ponadto stres. Nega-
tywne zdrowotne konsekwencje elastycznej organizacji pracy, zwi¹zane z nara-
¿eniem na czynniki stresogenne, mog¹ wynikaæ z obci¹¿enia fizycznego,
zwi¹zanego ze zmêczeniem spowodowanym czêsto ruchomym czasem pracy,
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mobilnoœci wynikaj¹cej z ró¿nych miejsc wykonywania pracy oraz zaburzeñ ryt-
mów dobowych. Ponadto obserwuje siê tak¿e obci¹¿enie psychospo³eczne,
zwi¹zane ze zmieniaj¹cymi siê zadaniami i wymaganiami pracy, które znacz¹co
wp³ywa na jakoœci funkcjonowania w pracy oraz poza ni¹.

Podsumowanie

Podjêcie zatrudnienia elastycznego oznacza rewolucjê w dotychczasowych
sposobach pe³nienia ról spo³ecznych pracownika, rodzica czy partnera i choæ idea
upowszechnienia i organizowania nowych form pracy ma przede wszystkim
znaczenie prospo³eczne, to ju¿ ich realizacja napotyka na wiele problemów.
Charakterystyczne cechy atypowych form pracy, czêsto niedostosowanych do
otaczaj¹cych realiów spo³ecznych, pokazuj¹ ich negatywny wymiar. W dzia³aniach
systemowych, przy projektowaniu zatrudnienia w ka¿dej firmie, nale¿y wiêc
pamiêtaæ, ¿e elastyczne formy pracy nadal stanowi¹ wy³¹cznie uzupe³nienie
tradycyjnego modelu zatrudnienia. Prognozowanie zatem postulowanego
w Europie wzrostu wskaŸnika elastycznego zatrudnienia powinno byæ ograniczone
czêsto wystêpuj¹cym brakiem zwi¹zku miêdzy potrzebami indywidualnymi
zatrudnianego i zatrudniaj¹cego, a realiami spo³ecznymi. Warto równie¿
pamiêtaæ, ¿e m.in. w Strategii na rzecz Zatrudnienia, postuluje siê uelastycznienie
rynku pracy, aby w ten sposób zatrudnieni korzystali z takiej samej ochrony
socjalnej, jak inni pracownicy. Taka gwarancja na pewno bêdzie sprzyjaæ
prze³amaniu ugruntowanych stereotypów dotycz¹cych tradycyjnoœci kojarzonej
z bezpieczeñstwem oraz elastycznoœci kojarzonej z brakiem bezpieczeñstwa
zatrudnienia.
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Globalizacja i europeizacja dialogu spo³ecznego

Wprowadzenie

Wiele jest definicji dialogu spo³ecznego w zale¿noœci od kontekstu, w jakim siê
on pojawia. Wed³ug Komisji Europejskiej jest to proces sta³ej interakcji miêdzy
partnerami spo³ecznymi w celu osi¹gniêcia porozumieñ dotycz¹cych kontroli
dzia³añ w sferach gospodarczej i spo³ecznej zarówno na szczeblu makro, jak i mi-
kro1. W polskiej literaturze przedmiotu za dialog spo³eczny uwa¿a siê „mniej lub
bardziej zinstytucjonalizowany sposób komunikowania siê miêdzy w³adz¹ pañ-
stwow¹ a ró¿nymi podmiotami spo³ecznymi reprezentuj¹cymi interesy znacz¹cych
od³amów spo³eczeñstwa (...)”.2 Stosunkowo jasn¹ definicj¹ pos³uguje siê Miêdzy-
narodowa Organizacja Pracy, która za dialog spo³eczny uwa¿a wszelkie formy ne-
gocjacji, konsultacji oraz zwyk³ej wymiany informacji miêdzy reprezentantami
rz¹du, pracodawców i pracowników w kwestiach zwi¹zanych z polityk¹ spo³eczn¹
i gospodarcz¹.

Niezale¿nie od rodzaju definicji stronami takiego dialogu s¹ zawsze partnerzy
spo³eczni (zwi¹zki zawodowe i organizacje pracodawców), przy czym w wiêk-
szym lub mniejszym stopniu jest zagwarantowana istotna rola dla pañstwa. Dia-
log ten przybiera formê zinstytucjonalizowan¹ oraz odnosi siê do sfery zbioro-
wych stosunków pracy zwanych tak¿e stosunkami przemys³owymi (industrial re-
lations). Jego g³ówne mechanizmy to rokowania, porozumienia i uk³ady zbiorowe,
a tak¿e wymiana informacji i konsultacja. Nale¿y odró¿niaæ dialog spo³eczny od
dialogu obywatelskiego. Ten drugi obok partnerów spo³ecznych obejmuje tak¿e
szeroko pojête organizacje pozarz¹dowe typu non profit.

1 Industrial Relations in Europe 2000, http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/.
2 B. G¹ciarz, W. Pañków, Dialog spo³eczny po polsku – fikcja czy szansa?, Warszawa 2001.



Dialog spo³eczny, choæ bêd¹cy efektem rozwoju relacji miêdzy kapita³em
i œwiatem pracy na poziomie poszczególnych krajów, ma te¿ swój wymiar ponad-
narodowy – œciœle zwi¹zany z procesem globalizacji gospodarki œwiatowej, a na
kontynencie europejskim z procesami integracyjnymi, które rozpoczê³y siê wraz
z utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali, a nastêpnie Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej.

Celem tego krótkiego opracowania jest przedstawienie mechanizmów dialogu
spo³ecznego stosowanych w Unii Europejskiej oraz szerzej – w warunkach gospo-
darki globalnej3.

1. Dialog spo³eczny w wymiarze europejskim

Europejski dialog spo³eczny pomaga partnerom spo³ecznym wp³ywaæ na
kszta³towanie polityki unijnej, wzmacnia procesy integracji wewn¹trz Unii Euro-
pejskiej, a tak¿e wspiera rozwój unijnego rynku wewnêtrznego. Pe³ni zarazem
rolê komplementarn¹ wobec dialogu spo³ecznego prowadzonego na szczeblu na-
rodowym. Jego rozwój jest œciœle zwi¹zany z wyzwaniami, jakie pojawi³y siê
przed pañstwami europejskimi w miarê pog³êbiania siê integracji, a zw³aszcza
pog³êbiaj¹c¹ siê asymetri¹ miêdzy d¹¿eniem do konkurencyjnoœci a ograniczon¹
mo¿liwoœci¹ koordynowania krajowych polityk spo³ecznych4. Zwolennicy euro-
pejskiego modelu spo³ecznego uznaj¹ dialog spo³eczny na poziomie wspólnoto-
wym za konieczny instrument zapewnienia minimalnych standardów w zakresie
zbiorowych uprawnieñ pracowniczych.

1.1. Rys historyczny

Wspólnota Europejska (do 1997 roku – Europejska Wspólnota Gospodarcza)
w pocz¹tkach swego istnienia nie zajmowa³a siê w sposób szczególny obszarem
integracji socjalnej, który pe³ni³ wy³¹cznie funkcjê pomocnicz¹ wobec podstawo-
wego celu – unifikacji ekonomicznej5. Poza zagadnieniami o charakterze technicz-
nym dotycz¹cymi koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego, sprawy
polityki spo³ecznej nie mia³y wiêkszego znaczenia.
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3 Artyku³ przygotowano m.in. na podstawie materia³ów roboczych nt. mechanizmów europejskiego
dialogu spo³ecznego, opracowane przez S. Adamczyka z Biura Eksperckiego KK NSZZ „Solidar-
noœæ", któremu w tym miejscu dziêkujê za zgodê na ich wykorzystanie.

4 T. Grosse, Dialog spo³eczny i obywatelski w Unii Europejskiej, [w:] Dialog spo³eczny najnowsze dyskusje
i koncepcje, R. Towalski (red.), Warszawa 2007.

5 M. Matey, Praca i polityka socjalna w politykach europejskich, [w:] Nowy ³ad pracy w Polsce i w Europie,
M. Matey (red.), Warszawa 1997.



G³ówn¹ przyczyn¹, obok samozadowolenia krajów cz³onkowskich z w³asne-
go dorobku w tej dziedzinie, by³y rozbudowane w Traktacie Rzymskim procedu-
ralne wymogi jednomyœlnoœci. Dopiero wstrz¹s spowodowany kryzysem gospo-
darczym lat 70. i przyspieszaj¹ca fala globalizacji spowodowa³y, i¿ pojawi³y siê
pierwsze wspólnotowe inicjatywy o charakterze spo³ecznym odnosz¹ce siê do
przedsiêbiorstw (dyrektywy restrukturyzacyjne), maj¹ce ograniczyæ dotkliwe dla
pracowników skutki dzia³añ koncernów ponadnarodowych. Okaza³o siê tak¿e, i¿
wypracowywanie wspólnych standardów socjalnych mo¿e byæ pomocne w koor-
dynowaniu rozwoju gospodarczego ca³ej Wspólnoty. Wówczas pojawi³a siê idea
dialogu spo³ecznego na poziomie wspólnotowym jako niezbêdnego filaru postê-
puj¹cej integracji europejskiej.

Po latach dyskusji w 1991 roku europejscy partnerzy spo³eczni podjêli formal-
nie wyzwanie szerszego uczestnictwa w polityce spo³ecznej Wspólnoty, podpi-
suj¹c porozumienie, które nastêpnie zosta³o w formie protoko³u socjalnego
do³¹czone do Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht (1992). W sposób formalny
dialog spo³eczny zosta³ uznany za równoprawny instrument polityki wspólnoto-
wej w Traktacie Amsterdamskim (1997) W artykule 118a traktatu zapisano wów-
czas, i¿: „Komisja ma za zadanie wspieranie konsultacji miêdzy pracodawcami
a pracownikami na szczeblu Wspólnoty oraz podejmowanie wszelkich stosow-
nych œrodków dla u³atwienia ich dialogu poprzez zapewnienie zrównowa¿onego
wsparcia dla stron”. Konsekwencj¹ takich dzia³añ sta³o siê utworzenie ju¿ w 1992
roku Europejskiego Komitetu Dialogu Spo³ecznego –nowej instytucji autonomi-
cznego dialogu na szczeblu wspólnotowym.

W 1997 roku zainicjowana zosta³a na szczycie UE w Luksemburgu Europejska
Strategia Zatrudnienia. Partnerzy spo³eczni zostali wówczas poproszeni, aby na
odpowiednich szczeblach kompetencji negocjowali i zawierali porozumienia
maj¹ce na celu zwiêkszenie zatrudnienia oraz modernizacjê organizacji pracy
w Europie. Kolejnym krokiem by³o aktywne w³¹czenie siê europejskich partne-
rów spo³ecznych w orbitê realizacji Strategii Lizboñskiej. Dotyczy³o to szczególnie
modernizacji rynku pracy. W sferze zainteresowania europejskich partnerów
spo³ecznych znalaz³y siê zatem m.in. takie kwestie jak aktywne polityki rynku
pracy czy kszta³cenie ustawiczne. Od 2003 roku europejscy partnerzy spo³eczni
realizuj¹ w cyklach 3-letnich, uzgadniane dwustronnie, programy dzia³añ obej-
muj¹ce wspólne ramy dzia³añ, negocjowanie porozumieñ oraz inicjowanie badañ
dotycz¹cych ró¿nych aspektów funkcjonowania rynku pracy6.

Europejski dialog spo³eczny jest wielowymiarowy. Obejmuje trójstronne uz-
godnienia partnerów spo³ecznych z Komisj¹ Europejsk¹ oraz innymi organami
UE, obligatoryjne procedury konsultacji zagadnieñ z obszaru polityki spo³ecznej,
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oraz dialog autonomiczny (w tym sektorowy) mog¹cy, zgodnie z art. 155 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, prowadziæ do zawierania porozumieñ zbio-
rowych. Na poziomie przedsiêbiorstwa dialog europejski realizowany jest przede
wszystkim poprzez instytucjê europejskich rad zak³adowych.

1.2. Partnerzy europejskiego dialogu spo³ecznego

Prawo uczestniczenia w mechanizmach dialogu spo³ecznego na poziomie eu-
ropejskim maj¹ jedynie organizacje spe³niaj¹ce warunki okreœlone przez Komisjê
Europejsk¹:
– s¹ organizacjami ponadsektorowymi lub reprezentuj¹ okreœlone sektory i s¹

zorganizowane na poziomie wspólnotowym;
– sk³adaj¹ siê z organizacji, które bêd¹c integraln¹ i uznawan¹ czêœci¹ struktury

partnerów spo³ecznych na poziomie krajowym, posiadaj¹ zdolnoœæ do prowa-
dzenia rokowañ zbiorowych i reprezentuj¹ wszystkie pañstwa cz³onkowskie
w zakresie takim, jaki jest mo¿liwy;

– posiadaj¹ odpowiednie struktury, aby zapewniæ efektywne uczestnictwo
w procedurach konsultacji.
Obecnie kryteria te spe³nia ok. 30 organizacji. S¹ to:

– w wymiarze horyzontalnym: Unia Konfederacji Pracodawców i Przemys³ów
Europy (BusinessEurope), Europejskie Centrum Przedsiêbiorstw z Udzia³em
Publicznym i Przedsiêbiorstw Ogólnego Interesu Gospodarczego (CEEP), Eu-
ropejska Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych (ETUC);

– w wymiarze horyzontalnym reprezentuj¹ce okreœlone kategorie firm i pracow-
ników: Europejska Unia Rzemios³a, Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw (UAPME),
Europejska Konfederacja Pracowników Kadr Kierowniczych (CEC), Rada Eu-
ropejskich Pracowników z Wy¿szym Wykszta³ceniem i Kadr Kierowniczych
(Eurocadres);

– sektorowe organizacje pracodawców;
– bran¿owe federacje zwi¹zków zawodowych.

1.3. Ramy prawne dialogu

Ramy prawne europejskiego dialogu spo³ecznego opieraj¹ siê na art. 151–155
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej Traktatu). Zgodnie z ust. 1 art.
155 (art. 139 w poprzedniej numeracji) dialog miêdzy partnerami spo³ecznymi na
poziomie unijnym mo¿e prowadziæ, jeœli oni sobie tego ¿ycz¹, do nawi¹zania sto-
sunków umownych, w tym umów zbiorowych. Natomiast zgodnie z ust. 2 wyko-
nanie umów zbiorowych zawartych na poziomie unijnym odbywa siê b¹dŸ zgod-
nie z procedurami i praktykami w³aœciwymi dla partnerów spo³ecznych i pañstw
cz³onkowskich, b¹dŸ w dziedzinach podlegaj¹cych art. 153 (dawny art. 137) na
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wspólne ¿¹danie stron sygnatariuszy, w drodze decyzji Rady na wniosek Ko-
misji7.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e Traktat nie przewiduje ¿adnych ograniczeñ europejskie-
go dialogu autonomicznego. Mo¿e on tak¿e dotyczyæ kwestii wy³¹czonych z kom-
petencji wspólnotowych. Kwestie wy³¹czone z kompetencji wspólnotowych
wskazane s¹ w art. 153 ust. 5 (dawny 137 ust. 6) Traktatu i jest to wynagrodzenie za
pracê, prawo zrzeszania siê oraz prawa do strajku i lokautu8. Ograniczenia te jed-
nak, jak wynika z art. 155, nie dotycz¹ dialogu autonomicznego9.

Mo¿na wyró¿niæ cztery typy porozumieñ (opartych na normach wyni-
kaj¹cych z art. 154, 155 Traktatu)10. Po pierwsze porozumienia, których powstanie
zainicjowane by³o przez Komisjê i wdro¿one do porz¹dku prawnego przez decy-
zje Rady11. S¹ to porozumienia, w których rola instytucji wspólnotowych jest naj-
silniejsza.

Po drugie mo¿na wyró¿niæ porozumienia, w których inicjatywa ich zawarcia
wyniknê³a z autonomicznych dzia³añ partnerów spo³ecznych i które wdro¿one
zostan¹ do porz¹dku prawnego zgodnie z art. 155 ust. 2 wed³ug procedur i prak-
tyk w³aœciwych dla partnerów spo³ecznych i pañstw cz³onkowskich12. W tej kate-
gorii porozumieñ widaæ w najwiêkszym stopniu samodzielnoœæ i autonomicznoœæ
partnerów spo³ecznych. Rol¹ instytucji wspólnotowych, w tym Komisji, jest zapew-
nienie sprzyjaj¹cego klimatu i wsparcia techniczno- organizacyjnego. Porozumie-
nia te, zdaniem wiêkszoœci autorów, nie stanowi¹ czêœci prawa wspólnotowego,
a mo¿liwoœæ dochodzenia roszczeñ z nich wynikaj¹cych przed s¹dem jest bardzo
ograniczona13.

Trzecia kategoria to porozumienia, które zainicjowali partnerzy spo³eczni,
a które s¹ wdro¿one do porz¹dku prawnego w drodze decyzji Rady14, a czwarta to
porozumienia zainicjowane przez Komisjê a wdro¿one do porz¹dku prawnego
pañstw cz³onkowskich drog¹ autonomiczn¹15.

Globalizacja i europeizacja dialogu spo³ecznego 75

7 W. Sanetra, �ród³a europejskiego prawa pracy po zmianach traktatowych, PiZS 2010, nr 3, s. 4.
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9 E. Leonard, New structures, forms and processes of governance in European industrial relations, European

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxemburg Office for Publications of
the European Communities, 2007 s. 13.

10 Podzia³ porozumieñ na cztery kategorie przedstawia np. E. Leonard, New structures…, s. 15.
11 Okreœlane angielskim skrótem COCOCA (Commission – initiated and Council implemented).
12 Okreœlane angielskim skrótem SISICA (Self-initiated and self- implemented).
13 T. Treu, European Collective Bargaining Levels and the Competences of the Social Partners, [w:] European
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Labour Law: How to Read Article 139 EC, „Industrial Law Journal” 2005, nr 34, s. 23–56.

14 Okreœlane angielskim skrótem SICOCA (self-initiated and Council – implemented).
15 Okreœlane angielskim skrótem COSICA (Commission –initiated and self- implemented).



1.4. Efekty dialogu ponadsektorowego

W praktyce mo¿na mówiæ o dwóch drogach implementacji porozumieñ euro-
pejskich partnerów spo³ecznych: a wiêc „starej œcie¿ce” – porozumienie zostaje
przekszta³cone w drodze decyzji Rady w dyrektywê, lub wdro¿enie samodzielne
przez partnerów spo³ecznych. W oparciu o wskazan¹ powy¿ej „star¹ œcie¿kê”
podpisano trzy porozumienia ramowe o zasiêgu powszechnym. Dotycz¹ one
urlopu rodzicielskiego16, zatrudnienia w niepe³nym wymiarze czasu pracy17 oraz
terminowych stosunków pracy18. Z pocz¹tkiem XXI wieku europejscy partnerzy
spo³eczni zaczêli stosowaæ formu³ê autonomiczn¹. Dotychczas zawarto cztery po-
rozumienia, których wdro¿enie przebiega³o „now¹ œcie¿k¹”, a wiêc przez dzia³ania
partnerów spo³ecznych w pañstwach cz³onkowskich. S¹ to: porozumienie do-
tycz¹ce telepracy (2002), porozumienie dotycz¹ce stresu zwi¹zanego z prac¹19,
i porozumienie dotycz¹ce przemocy i nêkania w pracy20 oraz porozumienie do-
tycz¹ce w³¹czaj¹cych rynków pracy21.

Porozumienie dotycz¹ce telepracy stanowi³o wspóln¹ odpowiedŸ partnerów
spo³ecznych na zapotrzebowanie zg³oszone przez Komisjê Europejsk¹, zwi¹zane
z rozprzestrzenianiem siê w krajach UE tej nowej formy organizacji pracy. Obok
okreœlenia ram, w jakich powinno siê odbywaæ wykonywanie telepracy, uznano
za zasadê dobrowolnoœæ jej stosowania oraz wdra¿anie w przedsiêbiorstwach
w drodze dialogu z przedstawicielstwem pracowników.

Porozumienie dotycz¹ce stresu zwi¹zanego z prac¹ wskazuje, ¿e stres jest sta-
nem, któremu towarzysz¹ dolegliwoœci lub dysfunkcje fizyczne, psychologiczne
i spo³eczne i który wynika z poczucia jednostki, ¿e jest ona niezdolna sprostaæ wy-
maganiom lub oczekiwaniom jej stawianym22. Zgodnie z dyrektyw¹ ramow¹
89/391 w sprawie wprowadzenia œrodków w celu poprawy bezpieczeñstwa i zdro-
wia pracowników w miejscu pracy wszyscy pracodawcy s¹ zobowi¹zani do za-
pewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy23. Obo-
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16 Dyrektywa Rady 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 roku w sprawie Porozumienia ramowego do-
tycz¹cego urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC. Dz. Urz. WE L 145
z dnia 19 czerwca 1996 r., s.4 ze zm.

17 Dyrektywa Rady 97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 roku w sprawie Porozumienia ramowego do-
tycz¹cego pracy w niepe³nym wymiarze godzin zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC. Dz.
Urz. WE L 14 z dnia 20 stycznia 1998 r., s. 9 ze zm.

18 Dyrektywa Rady 99/70/ WE z dnia 28 czerwca 1999 roku dotycz¹ca Porozumienia ramowego
w sprawie pracy na czas okreœlony zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC. Dz. Urz. WE L 175
z dnia 10 lipca 1999 roku, s. 43.

19 Framework agreement on work-related stress, 2004.
20 Autonomus framework agreement on harasment and violence at work, 2007.
21 Agreement on inclusive labour markets, 2010.
22 B. Surdykowska, Stres zwi¹zany z prac¹, MPP 2007, nr 2, s. 64.
23 Dyrektywa ramowa 89/391 w sprawie wprowadzenia œrodków w celu poprawy bezpieczeñstwa

i zdrowia pracowników w miejscu pracy z dnia 12 czerwca 1989 roku, L 183/1.



wi¹zek ten odnosi siê równie¿ do problemów dotycz¹cych stresu zwi¹zanego
z prac¹, je¿eli zagra¿a to zdrowiu lub bezpieczeñstwu. Problemem stresu zwi¹za-
nego z prac¹ mo¿na zajmowaæ siê w ramach ogólnego procesu oceny ryzyka lub
poprzez oddzieln¹ politykê w dziedzinie stresu lub konkretne dzia³ania maj¹ce
na celu zdiagnozowanie Ÿróde³ stresu i podjêcie dzia³añ zaradczych.

Porozumienie dotycz¹ce przemocy i nêkania w zwi¹zku z prac¹ podkreœla, ¿e
obowi¹zek dostrze¿enia zagro¿enia przemoc¹ spoczywa na pracodawcy, który
w porozumieniu z pracownikami i ich przedstawicielami powinien wdro¿yæ
okreœlone procedury oraz monitorowaæ ich skutecznoœæ24. Porozumienie wskazu-
je, ¿e przemoc mo¿e zachodziæ miêdzy wspó³pracownikami, prze³o¿onymi
i podw³adnymi lub mo¿e byæ skutkiem dzia³añ ze strony osób trzecich, takich jak
klienci, us³ugodawcy, pacjenci czy uczniowie.

W najnowszym porozumieniu autonomicznym dotycz¹cym w³¹czaj¹cych
rynków pracy partnerzy spo³eczni wskazuj¹, ¿e stworzenie „w³¹czaj¹cego” rynku
pracy jest przedmiotem troski i wspólnej odpowiedzialnoœci organizacji pracoda-
wców i zwi¹zków zawodowych. Rola partnerów spo³ecznych na ró¿nych pozio-
mach oraz mechanizmów dialogu miêdzy nimi jest kluczowa do osi¹gniêcia tego
celu. Podkreœla siê, ¿e okres kryzysu gospodarczego (podczas którego toczy³y siê
negocjacje nad porozumieniem) unaoczni³ wagê tworzenia rynku pracy przyjaz-
nego dla pracowników. Jest to tak¿e w³aœciwa odpowiedŸ na d³ugofalowe wy-
zwania stoj¹ce przed Uni¹ Europejsk¹, takie jak zmiany demograficzne, zmniej-
szanie siê populacji osób w wieku produkcyjnym i koniecznoœæ zbudowania
efektywnych i stabilnych systemów zabezpieczenia spo³ecznego. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e jest to pierwsze porozumienie europejskich partnerów spo³ecznych,
którego tematyka zosta³a ustalona przez nich samodzielnie i nie wynika³a
z „zapotrzebowania” Komisji Europejskiej25.

1.5. Dialog sektorowy

Osobnym elementem autonomicznego dialogu europejskiego jest dialog se-
ktorowy. Choæ w niektórych bran¿ach istnia³ on ju¿ wczeœniej, to impulsem do
jego ¿ywio³owego rozwoju w sposób sformalizowany by³o przyjêcie przez Komi-
sjê Europejsk¹ w 1998 roku decyzji o ustanowieniu Komitetów Dialogu Sektoro-
wego. Mia³y byæ one tworzone w sposób ca³kowicie dobrowolny w tych sekto-
rach, w których partnerzy spo³eczni wspólnie wyst¹pi¹ z wnioskiem o udzia³
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24 B. Surdykowska, Autonomiczne porozumienie ramowe dotycz¹ce nêkania i przemocy w pracy, MPP 2007,
nr 10, s. 517.

25 Porozumienie o w³¹czaj¹cych rynkach pracy omawia: B. Surdykowska, Porozumienie europejskich pa-
rtnerów spo³ecznych o inkluzyjnym rynku pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2010, nr 12; oraz ten¿e, Inkluzy-
wny rynek pracy. Porozumienie europejskich partnerów spo³ecznych, Dialog, „Pismo dialogu spo³ecznego”
2010, nr 2.



w dialogu na poziomie europejskim i gdzie organizacje reprezentuj¹ce partnerów
dialogu spo³ecznego s¹ na tyle reprezentatywne, by byæ w stanie udŸwign¹æ ciê-
¿ar odpowiedzialnoœci za w³asne sektory. Zosta³o powo³anych ju¿ 40 Sektoro-
wych Komitetów Dialogu Spo³ecznego. Obejmuj¹ one ca³e spektrum obszarów
od tradycyjnych przemys³ów takich jak hutniczy czy stoczniowy, poprzez bran¿e
us³ugowe a¿ do bardzo specyficznych sektorów takich jak np. futbol zawodowy.
Szacuje siê, ¿e istniej¹ce komitety reprezentuj¹ ju¿ prawie 70% pracowników kra-
jów UE. Zgodnie z decyzj¹ Komisji zadaniem komitetów ma byæ udzielanie kon-
sultacji w sprawie rozwoju dokonuj¹cego siê na poziomie wspólnotowym,
maj¹cym implikacje spo³eczne oraz rozwijanie i promowanie dialogu spo³eczne-
go na poziomie sektora. Wœród efektów ich pracy s¹ zarówno porozumienia prze-
kszta³cone nastêpnie w dyrektywy, jak te¿ i kodeksy dobrych praktyk czy wspól-
ne stanowiska i deklaracje, wskazuj¹ce kierunek po¿¹danych dzia³añ
wspólnotowych w odniesieniu do reprezentowanych sektorów.

Poni¿sza tabela pokazuje niektóre efekty dialogu sektorowego w latach
2006–2010

Rolnictwo Ramowe porozumienie dotycz¹ce zagro¿eñ miêœniowo-szkieletowych (2006).

Lotnictwo cywilne Wytyczne dotycz¹ce konsultowania Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni Powietrznej (2007)

Handel Poradnik dotycz¹cy zapobieganiu przemocy ze strony osób trzecich w handlu (2009)

Catering Wspólne stanowisko dotycz¹ce oty³oœci (2007)

Elektrycznoœæ Poradnik dotycz¹cy spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu podczas restrukturyzacji
wraz z zestawem dobrych praktyk (2008)

Budownictwo Rekomendacje dotycz¹ce samozatrudnienia i fa³szywego samozatrudnienia (2010)

Wspólna baza danych dotycz¹ca pracowników delegowanych (2008)

Gaz Poradnik dotycz¹cy zmian demograficznych, zarz¹dzania wiekiem i kompetencjami (2009)

Szpitale Kodeks dobrych praktyk dotycz¹cych ponadnarodowej etycznej rekrutacji i pobytu (2008)

Sprz¹tanie Przewodnik dotycz¹cy ergonomii podczas czyszczenia (2007)

Ubezpieczenia Wspólne stanowisko dotycz¹ce wyzwañ demograficznych (2010)

Samorz¹d lokalny
i regionalny

Wytyczne dotycz¹ce wprowadzenia zasady równoœci p³ci (2007)

Ochrona Europejski przewodnik dla prywatnych agencji ochrony (2006)

Koleje Rekomendacje dotycz¹ce koncepcji zdolnoœci do zatrudnienia w sektorze kolejnictwa (2007)

Wspólne rekomendacje dotycz¹ce lepszej reprezentacji i integracji kobiet w sektorze
kolejowym (2007)

Rybo³ówstwo morskie Poradnik dotycz¹cy zapobiegania wypadkom w pracy i bezpieczeñstwa rybaków (2007)

Cukrownictwo Pi¹ty raport dotycz¹cy spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu w kodeksach dobrych
praktyk (2007)

Przemys³ skórzany Spo³eczne i œrodowiskowe standardy raportowania (2008)

Telekomunikacja Zró¿nicowanie si³y roboczej – przegl¹d dobrych praktyk (2007)

Przemys³ w³ókienniczy Rekomendacje dotycz¹ce antycypacji i lepszego zarz¹dzania restrukturyzacj¹ (2008)
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Zestawienie powy¿sze pokazuje ró¿norodnoœæ tematyki podejmowanej w ra-
mach dialogu sektorowego oraz jej rangi. Obok tematów antydyskryminacyjnych
czy z dziedziny bhp pojawia siê tutaj np. istotna dla ca³ej gospodarki wspólnoto-
wej kwestia tworzenia Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

Mechanizmy dialogu sektorowego wykorzystywano tak¿e do zawierania po-
rozumieñ przekszta³canych nastêpnie w dyrektywy. Mo¿na tu wspomnieæ o ta-
kich inicjatywach jak porozumienia reguluj¹ce problematykê czasu pracy w pew-
nych sektorach: porozumienie reguluj¹ce czas pracy marynarzy26, personelu
pok³adowego w lotnictwie cywilnym27 oraz pracowników transportu kolejowe-
go28. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e rola sektorowych komitetów dialogu spo³eczne-
go29 w tworzeniu wskazanych powy¿ej porozumieñ by³a ró¿na – np. Porozumie-
nie o czasie pracy w transporcie morskim zosta³o zawarte w ramach prac komite-
tu, a Porozumienie o czasie pracy w lotnictwie cywilnym poza komitetem i sta³o
siê przyczyn¹, która doprowadzi³a do jego powstania.

Najnowszym przyk³adem porozumienia przekszta³conego w dyrektywê jest
umowa ramowa dotycz¹ca zapobiegania zranieniom ostrymi narzêdziami w sek-
torze szpitali i opieki zdrowotnej, podpisana przez organizacjê pracodawców
szpitali HOSPEEM oraz Europejsk¹ Federacj¹ S³u¿b Publicznych EPSU w dniu 17
lipca 2009 roku30.
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26 Dyrektywa Rady 99/63 z dnia 21 czerwca 1999 roku w sprawie Umowy o organizacji czasu pracy
marynarzy zawartej przez Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (European Comu-
nity Shipowners’ Association) oraz Federacjê Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Transportu
w Unii Europejskiej (European Transport Workers’ Federation). Dz. Urz. WE nr L 167 z dnia 2 lipca
1999 roku, s. 33.

27 Dyrektywa Rady z dnia 27 listopada 2000 roku nr 2000/79 WE dotycz¹ca Europejskiego porozumie-
nia w sprawie organizacji czasu pracy personelu pok³adowego w lotnictwie cywilnym, zawartego
przez Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (Association of European Airlines), Federacjê
Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Transportu w Unii Europejskiej (European Transport
Workers’ Federation), Europejskie Stowarzyszenie Cockpit (European Cockpit Association), Stowa-
rzyszenie Linii Lotniczych Regionów Europy (European Regions Airline Association) oraz Miêdzy-
narodowe Stowarzyszenie PrzewoŸników Lotniczych (International Air Carrier Association). Dz.
Urz. We L 302 z dnia 1 grudnia 2000 roku, s. 57.

28 Dyrektywa Rady 2005/47 z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie umowy miêdzy Stowarzyszeniem Ko-
lei Europejskich (Community of European Ralways) a Federacjê Zwi¹zków Zawodowych Pracow-
ników Transportu w Unii Europejskiej (European Transport Workers’ Federation) w sprawie
niektórych aspektów warunków pracy pracowników wykonuj¹cych pracê w trasie uczest-
nicz¹cych w œwiadczeniu interoperacyjnych us³ug transgranicznych w sektorze kolejowym, Dz.
Urz. WE L 195 z dnia 27 lipca 2005 roku, s. 15.

29 Komitety sektorowe powsta³y w oparciu o decyzjê Komisji z dnia 20 maja 1998 roku, 98/500/EC,
OJ L 225, 12.1998 i zast¹pi³y wczeœniej istniej¹ce „comites paritaires”.

30 Dyrektywa Rady 2010/32/WE w sprawie wykonania umowy ramowej dotycz¹cej zapobiegania zra-
nienia ostrymi narzêdziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej.



1.6. Dialog multisektorowy

Jedn¹ z ciekawych inicjatyw wykorzystuj¹cych w sposób nowatorski mecha-
nizmy europejskiego dialogu spo³ecznego do autonomicznego wprowadzenia
wspólnotowych standardów z obszaru bhp w wymiarze miêdzysektorowym jest
porozumienie dotycz¹ce ochrony zdrowia pracowników poprzez prawid³owe
obchodzenie siê i u¿ytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które j¹ za-
wieraj¹, zawarte dnia 26 kwietnia 2006 roku31. Europejska Agencja Bezpieczeñ-
stwa i Higieny Pracy szacuje, ¿e porozumienie dotyczy oko³o 2 milionów pracow-
ników w Europie z licznych dziedzin przemys³u, m.in. przemys³u odlewniczego,
cementowego, szklarskiego, ceramicznego i przetwórstwa metali. Wszêdzie tam
wystêpuje trudne do ca³kowitego wyeliminowania nara¿enie zdrowia na skutek
wdychania drobnego py³u zawieraj¹cego krzemionkê krystaliczn¹.

Porozumienie krzemowe jest interesuj¹ce z kilku wzglêdów. Po pierwsze po
raz pierwszy mamy do czynienia z „now¹ œcie¿k¹” (porozumienie autonomiczne)
w sferze dialogu miêdzysektorowego. Dotychczas mieliœmy do czynienia z auto-
nomicznymi porozumieniami ponadsektorowymi (jak to ma miejsce w wypadku
porozumienia o stresie zwi¹zanym z prac¹ czy porozumieniu dotycz¹cym prze-
mocy zwi¹zanej z prac¹) lub sektorowymi. Po drugie jest to pierwsze porozumie-
nie autonomiczne opublikowane w urzêdowym dzienniku unii europejskiej. Po
trzecie nie wszystkie strony, które porozumienie zawar³y, to „klasyczni” partnerzy
spo³eczni (zwi¹zki zawodowe lub organizacje pracodawców). Po czwarte porozu-
mienie to zawiera rozbudowany system raportowania i monitoringu przestrzega-
nia jego postanowieñ. Po pi¹te zosta³ zaakcentowany problem w literaturze32 czy
porozumienie to wywiera skutek bezpoœredni w porz¹dku prawnym pañstwa
cz³onkowskiego bez potrzeby implementacji.

1.7. Polskie doœwiadczenia we wdra¿aniu rezultatów
europejskiego dialogu autonomicznego

Warto zacz¹æ od zwrócenia uwagi na zaanga¿owanie NSZZ „Solidarnoœæ”
w praktykê dialogu na poziomie europejskim. Ju¿ w 2002 roku, a wiêc na dwa lata
przed polsk¹ akcesj¹ do UE, przedstawiciele zwi¹zku brali udzia³ we wspomnia-
nych ju¿ europejskich negocjacjach dotycz¹cych telepracy. Kolejne autonomiczne
porozumienia europejskie tak¿e by³y negocjowane z udzia³em przedstawicieli
NSZZ „Solidarnoœæ”. Obecnie polski ruch zwi¹zkowy reprezentowany jest za-

80 Barbara Surdykowska

31 Porozumienie dotycz¹ce ochrony zdrowia pracowników poprzez prawid³owe obchodzenie siê
i u¿ytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które ja zawieraj¹ zosta³o opublikowane
w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej z dnia 17 listopada 2006 roku C 279/2. W dalszej czêœci
tekstu porozumienie bêdzie okreœlone, jako „porozumienie krzemowe”. W literaturze spotyka siê
tak¿e okreœlenie „porozumienie NEPSI”.

32 E. Leonard, New structures…, s. 39.



równo w Europejskim Komitecie Dialogu Spo³ecznego, (wypracowuj¹cym wspól-
ne programy dzia³añ partnerów spo³ecznych oraz monitoruj¹cym ich wdra¿a-
nie), jak te¿ i w wielu komitetach dialogu sektorowego.

Europejskie porozumienia autonomiczne charakteryzuje to, ¿e g³ówn¹ odpo-
wiedzialnoœæ za proces ich wdro¿enia w pañstwach cz³onkowskich UE spoczywa
na krajowych partnerach spo³ecznych. Stanowi to niew¹tpliwie wyzwanie dla
krajów takich jak Polska, gdzie tradycja i praktyka dialogu dwustronnego s¹ sto-
sunkowo s³abo rozwiniête. Nale¿y jednak wspomnieæ o dotychczasowych do-
œwiadczeniach wskazuj¹cych na to, ¿e polskie organizacje partnerów spo³ecz-
nych (w szczególnoœci te, które s¹ cz³onkami organizacji europejskich) staraj¹ siê
wypracowywaæ mechanizmy autonomicznej implementacji.

Dokonano do chwili obecnej wdro¿enia trzech europejskich porozumieñ
autonomicznych – o przemocy i nêkaniu w zwi¹zku z prac¹, o telepracy i o stresie
zwi¹zanym z prac¹. Implementacja porozumienia o telepracy przebieg³a w dwóch
etapach33. Polscy partnerzy spo³eczni zasiadaj¹cy w Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo³eczno-Gospodarczych wypracowali w ramach dwustronnych nego-
cjacji polskie porozumienie partnerów spo³ecznych dotycz¹ce telepracy34. Wska-
zano tam, ¿e zapewnienie pe³nego przestrzegania zasad okreœlonych w porozu-
mieniu wymaga dokonania niezbêdnych uzupe³nieñ w obowi¹zuj¹cych
przepisach prawnych. Nastêpnie w oparciu o ten dokument zosta³ przez rz¹d
przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, uwzglêdniaj¹cy
intencje partnerów spo³ecznych. Kwestia ta zosta³a ostatecznie uregulowana
w Kodeksie pracy na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku35.

Odwo³uj¹c siê do doœwiadczeñ zdobytych przez polskich partnerów spo³ecz-
nych podczas wdra¿ania porozumienia o telepracy mo¿na zwróciæ uwagê na
dwie kwestie: po pierwsze polscy partnerzy spo³eczni zdecydowali, ¿e w pracach
bior¹ udzia³ wszystkie organizacje zasiadaj¹ce w Komisji Trójstronnej (tak¿e te,
które nie s¹ afiliowane w strukturach europejskich, które podpisa³y porozumienie
jak Business Centre Club i Forum Zwi¹zków Zawodowych). Po drugie, polscy
partnerzy spo³eczni uznali, ¿e ze wzglêdu na s³aby rozwój ponadzak³adowych
uk³adów zbiorowych w Polsce i brak w polskim porz¹dku prawnym porozumieñ
partnerów spo³ecznych zawieranych na szczeblu centralnym, a wywo³uj¹cych
skutek erga omnes, nale¿y wspólnie zwróciæ siê do strony rz¹dowej o dokonanie
procesu legislacyjnego36.
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33 B. Surdykowska, Europejskie porozumienia autonomiczne na przyk³adzie porozumienia o telepracy, „Kon-
trola Pañstwowa” 2008, nr 2, s. 158.

34 Prace nad polskim porozumieniem zakoñczy³y siê w czerwcu 2005 roku.
35 Dz. U. z dnia 1 paŸdziernika 2007 roku, nr 81, poz. 1288.
36 Do problematyki tej ustosunkowuje siê K. Walczak, Porozumienia ramowe partnerów spo³ecznych

dzia³aj¹cych na poziomie Unii Europejskiej i problemy z ich wdra¿aniem do polskiego porz¹dku prawnego,
MPP 2007, nr 10, s. 507.



Negocjacje nad wdro¿eniem europejskiego porozumienia autonomicznego
dotycz¹cego stresu zwi¹zanego z prac¹ przynios³y rezultat odmienny. Polskim
partnerom spo³ecznym nie uda³o siê osi¹gn¹æ konsensusu, co do potrzeby wspól-
nego zabiegania o dokonanie zmian legislacyjnych, maj¹cych wesprzeæ realizacjê
celów porozumienia europejskiego. Wdro¿enie zakoñczy³o siê podpisaniem 14 li-
stopada 2008 roku deklaracji polskich partnerów spo³ecznych, która wskazuje na
potrzebê identyfikacji stresu zwi¹zanego z prac¹, podejmowania dzia³añ eduka-
cyjnych oraz zachêca do ujmowania problematyki redukcji stresu zwi¹zanego
z prac¹ na gruncie uk³adów zbiorowych pracy. To czysto deklaratywne podejœcie
niew¹tpliwie rodzi pytanie, czy takie dzia³anie mo¿na uznaæ za efektywn¹ imple-
mentacjê porozumienia europejskiego.

Formalne rozmowy nad implementacj¹ porozumienia dotycz¹cego nêkania
i przemocy w miejscu pracy zosta³y zainicjowane przez polskich partnerów spo-
³ecznych w listopadzie 2009 r. W toku negocjacji nie odnotowano zasadniczych
ró¿nic miêdzy podejœciem partnerów spo³ecznych do kwestii zasadniczych. Strony
zgodnie uznawa³y, ¿e zjawiska nêkania i przemocy w miejscu pracy s¹ nieakcep-
towane, a podejmowanie wspólnych dzia³añ na rzecz ich wyeliminowania jest
celowe i uzasadnione. Pojawi³y siê jednak wyraŸne rozbie¿noœci dotycz¹ce
konkretnych dzia³añ implementacyjnych oraz ich formu³y. Ostatecznie strony
w dniu 24 marca 2011 r. podpisa³y deklaracjê – Wspólna deklaracja partnerów
spo³ecznych dotycz¹ca nêkania i przemocy w miejscu pracy. W tekœcie deklaracji
pojawi³o siê stwierdzenie, ¿e partnerzy spo³eczni bêd¹ promowaæ inicjatywy
s³u¿¹ce uwra¿liwieniu pracodawców i pracowników na potrzebê dzia³añ pre-
wencyjnych w odniesieniu do zjawiska nêkania i przemocy w miejscu pracy
przez m.in. uœwiadamianie wartoœci wynikaj¹cej z oceny ryzyka zawodowego,
z uwzglêdnianiem czynników mog¹cych powodowaæ zagro¿enie nêkaniem
i przemoc¹ w miejscu pracy. W deklaracji znalaz³o siê odniesienie do znaczenia
relacji zbiorowych. Polscy partnerzy spo³eczni podkreœlaj¹, ¿e prewencja wobec
zagro¿enia zjawiskiem nêkania i przemocy w miejscu pracy powinna mieæ
charakter zindywidualizowany. Dlatego szczególne znaczenie maj¹ rozwi¹zania
podejmowane na szczeblu zak³adu pracy, dostosowane do potrzeb poszczegól-
nych przedsiêbiorstw37.

Wydaje siê, ¿e nie ukszta³towa³y siê jeszcze stabilne praktyki wdra¿ania poro-
zumieñ autonomicznych do polskiego porz¹dku prawnego. Podejmowane przez
polskich partnerów spo³ecznych dzia³ania w tym zakresie nie maj¹ wsparcia
instytucjonalnego i cechuje je raczej charakter akcji podejmowanych ad hoc. L. Flo-
rek wskazuje, ¿e w warunkach polskich nie ma dostatecznych podstaw praw-
nych i organizacyjnych do zawarcia uk³adu lub porozumienia, które mog³yby byæ
œrodkiem implementacji lub uelastycznienia umowy miêdzynarodowej albo dy-
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rektywy wspólnotowej38. Rodzi siê wiêc pytanie, jak nale¿y postêpowaæ w sytua-
cji, gdy materia porozumienia europejskiego nie bêdzie byæ mog³a skutecznie
i powszechnie wdro¿ona przez samych partnerów spo³ecznych, a oni sami nie
osi¹gn¹ konsensusu w zakresie zwrócenia siê do strony rz¹dowej o dokonanie
zmian legislacyjnych.

Niew¹tpliwie spore wyzwanie dla polskich partnerów spo³ecznych stanowiæ
bêdzie wdra¿anie najnowszego z europejskich porozumieñ autonomicznych –
o w³¹czaj¹cych rynkach pracy.

1.8. Europejski wymiar dialogu na poziomie przedsiêbiorstw
ponadnarodowych

Najstarsz¹ instytucj¹ dialogu spo³ecznego o wymiarze europejskim odnosz¹c¹
siê do poziomu przedsiêbiorstwa jest europejska rada zak³adowa (ERZ). Jej
pocz¹tek ma swoje korzenie w latach 70. XX wieku, gdy¿ wtedy, w wyniku wzra-
staj¹cej globalizacji, fali przejêæ i fuzji przedsiêbiorstw, okaza³o siê, ¿e Wspólnoty
Europejskie nie maj¹ ¿adnej recepty, aby stawiæ czo³a skutkom spo³ecznym
ponadgranicznych decyzji podejmowanych przez koncerny ponadnarodowe.
Zainicjowano wówczas dyskusjê na temat: w jaki sposób wzmocniæ reprezentacjê
pracownicz¹ w tych przedsiêbiorstwach. Trwa³a ona latami, poniewa¿ interesy
zwi¹zków zawodowych i pracodawców na poziomie europejskim by³y ca³kowi-
cie rozbie¿ne. W koñcu Komisja Europejska wziê³a inicjatywê w swoje rêce
i w 1994 roku przygotowa³a tekst odpowiedniej dyrektywy (94/45/WE). Zgodnie
z jej zapisami, które zosta³y nastêpnie przeniesione do ustawodawstw krajowych,
w ka¿dym przedsiêbiorstwie zatrudniaj¹cym na obszarze Unii ponad 1000 praco-
wników i przy- najmniej po 150 w dwóch ró¿nych pañstwach tzw. Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego istnieje mo¿liwoœæ utworzenia, na wniosek pra-
cowników, Europejskiej Rady Zak³adowej.

Do dnia dzisiejszego utworzono ju¿ ponad 900 ERZ. S¹ one tak ró¿ne jak ró¿ne
s¹ tradycje i prawo dotycz¹ce stosunków pracy w krajach, z których pochodzi
koncern miêdzynarodowy. Mimo krótkiego funkcjonowania wiêkszoœci rad, sta³y
siê one trwa³ym elementem unijnej rzeczywistoœci.

Czemu s³u¿¹ ERZ? Przede wszystkim przekazywaniu europejskim przedsta-
wicielom pracowników informacji, dotycz¹cych wszystkich istotnych aspektów
funkcjonowania firmy oraz konsultowaniu przez zarz¹dy koncernów miêdzyna-
rodowych decyzji maj¹cych wp³yw na sytuacjê pracowników w wymiarze
ponadgranicznym. Czêsto decyzje te dotycz¹ bolesnego dla pracowników proce-
su zmian organizacyjnych, przenoszenia produkcji itd. Chocia¿ w ramach ERZ
formalnie nie ma miejsca na negocjacje, które s¹ wci¹¿ zawarowane do wy³¹cznej
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kompetencji zwi¹zków zawodowych, wyzwania globalizacyjne spowodowa³y, ¿e
od pewnego czasu europejskie rady staj¹ siê p³aszczyzn¹ rokowañ maj¹cych na
celu przede wszystkim zabezpieczenie pracowników przed skutkami restruktury-
zacji oraz d¹¿enie do przeprowadzania jej w sposób spo³ecznie akceptowalny.

Systematykê rodzajów europejskich rad zak³adowych opracowa³ w swoich
badaniach W. Lecher39 wraz z zespo³em. Autorzy dokonali podzia³u ERZ na cztery
kategorie:
1) „symboliczne ERZ”40 – gdzie mamy do czynienia z niskim poziomem infor-

macji, brakiem formalnych konsultacji, z ma³¹ liczb¹ (lub ich brakiem) kon-
tak- tów pomiêdzy cz³onkami ERZ pomiêdzy posiedzeniami oraz brakiem
kontak- tów z zarz¹dem pomiêdzy posiedzeniami;

2) „us³ugowe ERZ”41 – gdzie iloœæ i jakoœæ informacji jest lepsza ni¿ w „symboli-
cznych ERZ”, ale nie podejmuje siê prób wypracowania wspólnej polityki;

3) „nastawione na projekt ERZ”42 – gdzie cz³onkowie koncentruj¹ siê na wypra-
cowaniu niezale¿nych od zarz¹du centralnego struktur czy umiejêtnoœci;

4) „uczestnicz¹ce ERZ”43, w których mamy do czynienia z faktycznym proce-
sem konsultacji a tak¿e negocjacji z zarz¹dem centralnym.
Zdaniem autorów zdolnoœæ do dzia³ania ERZ zale¿y od trzech p³aszczyzn in-

terakcji: po pierwsze interakcji pomiêdzy cz³onkami rady a zarz¹dem, po drugie
interakcji pomiêdzy samymi cz³onkami ERZ, oraz interakcji pomiêdzy ERZ
a zwi¹zkami zawodowymi.

Jednym z pierwszych, uznawanych dziœ za historyczny, przyk³adów ponad-
granicznej solidarnoœci i wspólnej akcji protestacyjnej zorganizowanej przez ERZ
s¹ protesty w Renault w zwi¹zku z restrukturyzacj¹ zak³adów w Vilvoorde44, kie-
dy europejska rada zak³adowa koncernu, by³a w stanie doprowadziæ, na skutek
solidarnego dzia³ania zwi¹zkowców z wielu krajów, do zmiany skrajnie niekorzy-
stnych dla pracowników warunków likwidacji belgijskiej filii.

Warto wspomnieæ, ¿e polscy zwi¹zkowcy w coraz wiêkszym stopniu uczest-
nicz¹ w pracach ERZ, bior¹ udzia³ w negocjacjach nad ich utworzeniem, a tak¿e
sami je inicjuj¹. Przewodnicz¹cymi rad w takich koncernach jak piwowarski gi-
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gant Heineken czy œwiatowy producent papieru International Paper s¹ liderzy
NSZZ „Solidarnoœæ”.

W 2001 roku zosta³y stworzone ramy prawne do powo³ywania spó³ek europej-
skich (Societas Europaea, SE)45. Tym samym instrumenty dialogu na poziomie
przedsiêbiorstw ponadnarodowych zosta³y wzbogacone o mo¿liwoœæ powo³ywa-
nia przedstawicielstw pracowników w jednolitych przedsiêbiorstwach pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o wymiarze wspólnotowym. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e w okreœlonych przypadkach pracownicy takich przedsiêbiorstw mog¹
uzyskaæ nawet uprawnienia partycypacyjne, polegaj¹ce na prawie wyboru
swych reprezentantów do organów nadzorczych SE.

Wnioski

Jak mo¿na zauwa¿yæ, europejski dialog spo³eczny sta³ siê bardzo istotnym ele-
mentem kszta³towania wspólnotowej polityki spo³ecznej w jej wymiarze hory-
zontalnym. Z drugiej zaœ strony rezultaty tego dialogu wp³ywaj¹ w bardzo kon-
kretny sposób na wypracowywanie standardów œrodowiska pracy odnosz¹cych
siê do poszczególnych sektorów czy nawet przedsiêbiorstw. Uprawnione jest za-
tem mówienie o swoistej europeizacji zbiorowych stosunków pracy. Wydaje siê,
¿e kolejnym krokiem naprzód powinno byæ stworzenie ram prawnych dla nego-
cjowania europejskich uk³adów zbiorowych pracy. Prace studyjne nad tym za-
gadnieniem tocz¹ siê ju¿ pod patronatem Komisji Europejskiej.

Zwolennicy europejskiego modelu spo³ecznego uznaj¹ dialog spo³eczny na
poziomie unijnym za konieczny instrument zapewnienia i rozpowszechniania
minimalnych standardów w zakresie zbiorowych uprawnieñ pracowniczych.
Dlatego jego rozwój ma kluczowe znaczenie dla przysz³oœci Europejskiego Rynku
Pracy, bêd¹cego wci¹¿ jeszcze bardziej projektem ni¿ rzeczywistoœci¹.

2. Wymiar globalny dialogu spo³ecznego

Potrzeba prowadzenia dialogu spo³ecznego w wymiarze globalnym jest nie-
rozerwalnie zwi¹zana z procesami globalizacji gospodarki. Tym mianem okreœla
siê – w sposób uproszczony – tworzenie gospodarki œwiatowej, czyli mo¿liwoœci
swobodnego przep³ywu produktów oraz czynników produkcji pomiêdzy wszy-
stkimi krajami œwiata. Cechy charakterystyczne to integracja rynków produkcji,
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zwiêkszanie siê miêdzynarodowej wspó³zale¿noœci oraz przyspieszanie
przep³ywu informacji i towarów, co ma bezpoœredni zwi¹zek z postêpem nauko-
wym, organizacyjnym i technicznym. Za symboliczny pocz¹tek globalizacji uwa-
¿a siê datê 15 sierpnia 1971 r., kiedy zawieszenie przez USA nieograniczonej wy-
mienialnoœci dolara na z³oto zainicjowa³o rozpad tzw. systemu z Bretton Woods,
zapewniaj¹cego przez ponad æwieræ wieku stabilnoœæ i przewidywalnoœæ gospo-
darki œwiatowej. Odt¹d zmiany sta³y siê integraln¹ czêœci¹ rzeczywistoœci
spo³eczno-gospodarczej krajów œwiata. Rynki œwiatowe zaczê³y otwieraæ siê
w sposób niekontrolowany. W ci¹gu ostatnich 30 lat XX wieku wartoœæ œwiatowe-
go eksportu towarów i us³ug wzros³a ponad 25 razy, a bezpoœrednich inwestycji
zagranicznych (BIZ) –50 razy46.

Okrêtami flagowymi procesów globalizacyjnych sta³y siê, w powszechnym
odczuciu, korporacje ponadnarodowe. Liczba podmiotów gospodarczych ope-
ruj¹cych w skali ponadgranicznej zwiêksza³a siê lawinowo. Gdy jeszcze w 1990
roku by³o ich 3 tys., to ju¿ w 2003 roku ponad 63 tys. korporacji wraz z 800-ty-
siêczn¹ rzesz¹ spó³ek-córek dostarcza³o ju¿ 1/4 œwiatowej produkcji prze-
mys³owej47. O ich potencjale œwiadczy fakt, ¿e w gronie 100 najwiêkszych œwiato-
wych podmiotów gospodarczych, wliczaj¹c w to tak¿e pañstwa, znajduj¹ siê 53
korporacje ponadnarodowe. To w³aœnie one maj¹ decyduj¹cy wp³yw na dynami-
kê i specyfikê procesów gospodarczych, gdy¿ globalnie wypracowywane strate-
gie s¹ pieczo³owicie realizowane na poziomie lokalnym, wp³ywaj¹c przez to na
zachowania innych, mniejszych graczy na rynkach krajowych. Obecnie przycho-
dy 200 najwiêkszych firm œwiatowych generuj¹ 28% œwiatowego PKB, choæ firmy
te zatrudniaj¹ tylko 1% œwiatowej si³y roboczej48.

Globalizacja przez wiele œrodowisk liberalnych by³a przedstawiana jako pana-
ceum na bol¹czki œwiata lub jako proces nieunikniony, który jednak stanowi osta-
tecznie grê o sumie niezerowej. Okaza³o siê jednak, ¿e jest to wizja nie do koñca
prawdziwa. W odniesieniu do œrodowiska pracy mechanizmy globalizacji coraz
czêœciej polegaj¹ na wypieraniu wy¿szych standardów przez ni¿sze, w celu gene-
rowania jak najwiêkszej stopy zwrotu, w jak najszybszym czasie.

Dlatego procesowi globalizacji gospodarki towarzysz¹ wysi³ki – podejmowa-
ne zw³aszcza przez zwi¹zki zawodowe – maj¹ce na celu rozpowszechnianie
podstawowych standardów socjalnych i pracowniczych. Dialog dotycz¹cy
tych zagadnieñ jest mozolny i trudny. Nie ma on uporz¹dkowanego, zagwa-
rantowanego prawnie charakteru, tak jak to jest w przypadku dialogu spo³eczne-
go prowadzonego wewn¹trz Unii Europejskiej. Kwestie spo³eczne podejmowane
s¹ przy okazji negocjacji handlowych lub w ramach korporacji ponadnarodo-
wych – w formie dobrowolnych porozumieñ ramowych, niejednokrotnie od-
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nosz¹cych siê do kwestii w Europie na szersz¹ skalê niewystêpuj¹cych, takich jak
praca przymusowa czy praca ma³oletnich dzieci.

2.1. Miêdzynarodowe standardy pracy

Pojêcie miêdzynarodowych standardów pracy jest bezpoœrednio zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). W 1998 roku przyjê³a
ona Deklaracjê podstawowych praw i zasad w pracy49. W dokumencie tym zaznaczono,
¿e w sytuacji rosn¹cej wspó³zale¿noœci ekonomicznej pilne staje siê ponowne po-
twierdzenie trwa³ego charakteru fundamentalnych zasad i praw zapisanych
w Konstytucji MOP oraz promowanie ich powszechnego stosowania. Zasady te
zosta³y wyra¿one i rozwiniête w formie konkretnych praw i obowi¹zków w kon-
wencjach uznawanych za fundamentalne50. W Deklaracji stwierdza siê, ¿e wszys-
cy cz³onkowie MOP, nawet je¿eli nie ratyfikowali wskazanych konwencji, maj¹ –
wynikaj¹cy z samego cz³onkostwa w organizacji – obowi¹zek przestrzegania, rea-
lizowania i promowania zasad dotycz¹cych podstawowych praw, czyli:
– wolnoœci zrzeszania siê i skutecznego uznawania prawa do rokowañ zbioro-

wych;
– eliminacji wszelkich form pracy przymusowej lub obowi¹zkowej;
– skutecznej likwidacji pracy dzieci;
– likwidacji dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia i wykonywania zawodu.

W 2000 roku MOP zainicjowa³ agendê Decent Work. Pojêcie godnej pracy wy-
ra¿a siê w 4 obszarach:
– przestrzeganie fundamentalnych konwencji MOP;
– mo¿liwoœæ pracy efektywnej, która przynosi przyzwoity (fair) dochód;
– zabezpieczenie spo³eczne i bezpieczne warunki pracy;
– dialog spo³eczny dwustronny i trójstronny.

Wspó³czesnemu pojêciu miêdzynarodowych standardów pracy odpowiada
Deklaracja MOP z 1998 r. oraz „miêdzynarodowo rozpoznawalne prawa pracowni-
ków”51 – pojêcie stosowane w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych, wystê-
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51 Internationally recognised workers rights.



puj¹ce w Generalised System of Preferences (GSP). Nale¿a³oby wskazaæ, czym pojêcie
„miêdzynarodowo rozpoznawalnych praw pracowników” ró¿ni siê od standar-
dów zawartych w Deklaracji MOP. Podstawowa ró¿nica polega na tym, ¿e „miê-
dzynarodowo rozpoznawalne prawa pracowników” nie zawieraj¹ normy
mówi¹cej o zakazie dyskryminacji w zatrudnieniu. Jest to wynik kompromisu ad-
ministracji prezydenta Ronalda Reagana, która obawia³a siê napiêæ z arabskimi
pañstwami Zatoki Perskiej (szeroko praktykuj¹cymi dyskryminacjê kobiet i nie-
muzu³manów) oraz Izraelem (powszechnie dyskryminuj¹cym Palestyñczyków)52.

Druga ró¿nica polega na tym, ¿e w pojêciu „miêdzynarodowo rozpoznawal-
nych praw pracowników” pojawia siê element niewystêpuj¹cy w Deklaracji MOP,
mówi¹cy o prawie do akceptowalnych warunków pracy, w tym minimalnego wy-
nagrodzenia, godzin pracy, jej bezpieczeñstwa i higieny. Pojêcie „akceptowalnych
warunków” nie jest nigdzie bli¿ej zdefiniowane, co powoduje daleko id¹c¹
ró¿norodnoœæ jego interpretacji.

2.2. Podejœcie partnerów spo³ecznych

Zarówno Europejska Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych (EKZZ) oraz Miê-
dzynarodowa Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych (MKZZ) jak te¿ konfedera-
cje „po³udnia” (ATUC – ASEAN Trade Union Council czy CCLA – Consejo Consul-
tivo Laboral Andiano) widz¹ bezpoœredni¹ zale¿noœæ pomiêdzy wolnym
handlem a prawami pracowniczymi. Dostrzegaj¹c przydatnoœæ ju¿ istniej¹cych
mechanizmów (np. EKZZ podkreœla przyk³ad Salwadoru, który ratyfikowa³ pod-
stawowe konwencje MOP, aby nie straciæ uprzywilejowanej pozycji w dostêpie
do rynków UE), podkreœlaj¹ koniecznoœæ stworzenia cia³ rozstrzygaj¹cych spory
i posiadaj¹cych prawo do sankcji, do których przedstawiciele pracowników mo-
gliby wnosiæ okreœlone zastrze¿enia53. EKZZ szczególnie podkreœla koniecznoœæ
wspó³pracy zwi¹zków „pó³nocy” ze zwi¹zkami „po³udnia” Nale¿y zwróciæ tak¿e
uwagê na stanowisko AFL–CIO (USA), które ze szczególnym naciskiem zaznacza
koniecznoœæ uwzglêdnienia standardów pracy w zapisach WTO.

Je¿eli chodzi o stanowisko drugiej strony, to Miêdzynarodowa Organizacja
Pracodawców (IOE), która pe³ni funkcjê wsparcia organizacyjnego dla reprezen-
tacji pracodawców w MOP, wyraŸnie sprzeciwia siê uwzglêdnianiu zapisów do-
tycz¹cych praw pracowniczych w miêdzynarodowych porozumieniach handlowych
(organizacja wrêcz posuwa³a siê do przedstawienia stanowiska o niecelowoœci
wspólnych prac na linii WTO i MOP). IOE podkreœla, ¿e warunki pracy popra-
wiaj¹ siê automatycznie wraz ze wzrostem gospodarczym, który jest wynikiem
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wiêkszej otwartoœci poszczególnych gospodarek pañstw trzeciego œwiata. Wpro-
wadzanie zapisów dotycz¹cych praw pracowniczych jest uznawane za formê
protekcjonizmu. IOE opublikowa³a w 2007 roku przewodnik dotycz¹cy Miê-
dzynarodowych Porozumieñ Ramowych wskazuj¹cy na rezerwê i obawê, ¿e
przyjmowane przez przedsiêbiorstwa miêdzynarodowe dobrowolne zobowi¹za-
nia mog¹ staæ siê powszechnie wi¹¿¹ce. Unijna organizacja pracodawców Bus-
sinesEurope przyjmuje pozycjê bardziej zniuansowan¹, akcentuj¹c¹ w wiêkszym
stopniu spo³eczn¹ odpowiedzialnoœæ biznesu i promuj¹c¹ dobrowolnie przyjmo-
wane kodeksy dobrych praktyk54.

2.3. Standardy pracy w porozumieniach handlowych

Jednym z przejawów globalizacji jest tworzenie porozumieñ regionalnych55

zmierzaj¹cych do zniesienia barier utrudniaj¹cych swobodny przep³yw towarów
i us³ug. ¯adne z takich porozumieñ, z wyj¹tkiem Unii Europejskiej, nie przewidu-
je jednak swobodnego przep³ywu pracowników, choæ doœwiadczenie pokazuje,
¿e budowa wspólnego rynku wiedzie do tworzenia wspólnych struktur ekonomi-
cznych i politycznych.

Próby ³¹czenia miêdzynarodowego handlu i standardów pracy siêgaj¹ XIX
wieku i – odwo³uj¹c siê do sformu³owania Steve’a Charnovitza56 – jest to d³uga hi-
storia falstartu, pustych obietnic i pomijania prawa. W d¹¿eniach tych mo¿na – za
Bobem Hepple57 – wskazaæ trzy metody.

Pierwsz¹ mo¿na okreœliæ jako „wyrównywanie pola”, a polega ona na oczeki-
wanej synchronizacji standardów pracy w pañstwie eksportuj¹cym w stosunku
do pañstwa importuj¹cego okreœlone dobra czy us³ugi. Podstawowym argumen-
tem przemawiaj¹cym za tak¹ koncepcj¹ jest przeciwdzia³anie nieuczciwej konku-
rencji.

Drug¹ metodê najproœciej porównaæ do metody „kija i marchewki”. Opiera siê
ona na stosowaniu sankcji ekonomicznych (handlowych b¹dŸ finansowych) wo-
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54 The Use, Scope and Effectiveness of Labour and Social Provisions and Sustainable Development
Aspects In Bilateral and Regional Trade Agreements, European Commission, s. 81.

55 Wœród najbardziej znanych mo¿na wskazaæ: SADAC (South African Development And Coopera-
tion) w Po³udniowej Afryce, MERCOSUR (Mercado Comun del Sur) i ANDEAN (Andean Commu-
nity of Nations) w Ameryce Po³udniowej, NAFTA (North American Free Trade Agrement)
w Ameryce Pó³nocnej, APEC (Asian-Pacific Economic Cooperation) w rejonie Pacyfiku, ASEAN
(Association of Southeast Asian Nations) i SAARC (South Asian Association for Regional Coopera-
tion) w Azji oraz EU (European Union) i EEA (European Economic Area) w Europie.

56 S. Charnovitz, The influence of international labour standards on the world trading system: a historical re-
view, „International Labour Review” 1997, nr 126.

57 B. Hepple, The WTO as a Mechanism for Labour Regulation, [w:] Regulating Labour in the Wake of Globali-
sation, B. Bercusson, C. Estlund (eds.), Columbia–London Law Series, 2007.



bec pañstw, które nie przestrzegaj¹ wskazanych standardów, albo stosowaniu
preferencji (np. w sferze ce³) w stosunku do krajów respektuj¹cych je.

Trzecia metoda, najbardziej akcentuj¹ca suwerennoœæ pañstwa, które jest part-
nerem handlowym, polega na wdro¿eniu specjalnych, ponadnarodowych proce-
dur dotycz¹cych przestrzegania w danym pañstwie prawa wewnêtrznego. Najlep-
szym przyk³adem jest tu NAALC58 – porozumienie stanowi¹ce czêœæ umowy
NAFTA59 o wolnym handlu miêdzy Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Ka-
nad¹ (NAALC zostanie omówiony w dalszej czêœci tekstu). Warto zauwa¿yæ, ¿e
potencjalne sankcje (kary pieniê¿ne, sankcje handlowe), które NAALC przewidu-
je, nie by³y do tej pory u¿yte.

Klauzule dotycz¹ce standardów pracy w istniej¹cych porozumieniach regio-
nalnych (poza NAFTA) nie s¹ rozbudowane. Nale¿y przypomnieæ, ¿e ¿adne z wy-
mienionych poni¿ej porozumieñ regionalnych nie zak³ada swobodnego
przep³ywu si³y roboczej.

W porozumieniu ASEAN60 przyjêto, ¿e ministrowie do spraw pracy pañstw
cz³onkowskich bêd¹ d¹¿yæ do wypracowania wspólnych celów i programów ro-
boczych (wymiany doœwiadczeñ) dotycz¹cych zagadnieñ pracy. Wspólne dekla-
racje podkreœlaj¹ rolê inwestowania w zasoby ludzkie w dobie wzmagaj¹cej siê
konkurencji miêdzynarodowej. Pañstwa cz³onkowskie uzna³y, ¿e bliskie im s¹
cele wskazane w Deklaracji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy z 1998 roku61 oraz ¿e
ograniczaj¹ siê do wspólnych deklaracji politycznych i dobrowolnej wspó³pracy i nie
przewiduj¹ monitorowania przestrzegania standardów pracy w swoich krajach62.

Pañstwa nale¿¹ce do SADAC63 powo³a³y w 1996 roku trójstronny organ64, który
wyda³ Spo³eczn¹ kartê fundamentalnych praw (Social Charter of Fundamental Right).
Dokument ten zobowi¹zuje kraje cz³onkowskie do przestrzegania podstawo-
wych standardów pracy, w tym wolnoœci zrzeszania siê, prawa do rokowañ zbio-
rowych, równoœci kobiet i mê¿czyzn oraz wskazuje na koniecznoœæ ratyfikowania
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58 North American Agreement on Labor Cooperation, Pólnocnoamerykañskie porozumienie o wspó³pracy praco-
wniczej.

59 North American Free Trade Agreement, Pó³nocnoamerykañskie porozumienie o wolnym handlu.
60 Association of Southeast Asian Nations – organizacja miêdzynarodowa za³o¿ona 8 sierpnia 1967

roku w Bangkoku. Cz³onkami s¹ (w kolejnoœci przystêpowania): Filipiny, Indonezja, Malezja, Sin-
gapur, Tajlandia (pañstwa za³o¿ycielskie), Brunei (od 8.01.1984 r.), Wietnam (od 28.07.1995 r.), Laos,
Birma (od 23.07.1997 r.), Kambod¿a (od 30.04.1999 r.), Australia, Nowa Zelandia (od 28.02.2009 r.).
W 2003 roku liderzy dziesiêciu pañstw stowarzyszenia podpisali deklaracjê polityczn¹ w sprawie
utworzenia w 2020 roku wspólnoty gospodarczej wzorowanej na Unii Europejskiej.

61 MOP 1998 Declaration of Fundamental Principles and Right at Work.
62 A.M. Selat, ASEAN’s Vision and Mission for Labour: Addressing the Employment Needs of the Region, Glo-

bal Employment Forum, 3.11.2001, ILO, Geneva.
63 South Asian Assotiation for Regional Cooperation – organizacja powsta³a 8 grudnia 1985 r. Pañstwa

za³o¿ycielskie to: Bagladesz, Buthan, Maladiwy, Nepal, Pakistan i Indie. W 2007 roku cz³onkiem zo-
sta³ Afganistan.

64 Employment and Labor Sector.



oœmiu podstawowych konwencji MOP. Pañstwa cz³onkowskie zobowi¹zane s¹
ponadto do przedstawiania corocznych raportów dotycz¹cych tych kwestii65.

Nieco bardziej s¹ zaawansowane dzia³ania podjête przez pañstwa cz³onko-
wskie MERCOSUR66. W 1998 r. organizacja ta wyda³a Deklaracjê spo³eczno-pracow-
nicz¹ (Declaracion Socio-Laboral del Mercosur), wskazuj¹c¹, ¿e pañstwa cz³onko-
wskie powinny osi¹gn¹æ zgodnoœæ z Deklaracj¹ MOP z 1998 roku oraz zawieraj¹c¹
25 artyku³ów dotycz¹cych indywidualnych i zbiorowych praw pracowniczych,
a tak¿e mechanizmów wdra¿ania standardów MOP do porz¹dków prawnych
pañstw cz³onkowskich. Deklaracja MERCOSUR okreœla ponadto wspólne cele
w zakresie porównywania doœwiadczeñ i wspó³pracy pañstwowych inspekcji pra-
cy w poszczególnych krajach, a jej efektem by³o stworzenie Komisji ds. Spo³ecz-
nych i Pracowniczych. Komisja ta nie ma jednak uprawnieñ do stosowania jakich-
kolwiek sankcji. Kwestie dotycz¹ce standardów pracy i uprawnieñ socjalnych s¹
tak¿e przedmiotem dyskusji pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ a MERCOSUR67.

2.4. Porozumienie NAALC

Podczas negocjacji nad utworzeniem strefy wolnego handlu miêdzy Stanami
Zjednoczonymi, Kanad¹ i Meksykiem (NAFTA) kwestie dotycz¹ce standardów
pracy nale¿a³y do najbardziej „gor¹cych”. Ostatecznie nie zosta³y one zawarte
w samym porozumieniu tworz¹cym NAFTA, jednak w wyniku dyskusji poprze-
dzaj¹cych jego podpisanie dosz³o do zawarcia trójstronnej umowy miêdzynaro-
dowej – Pó³nocnoamerykañskiego porozumienia o wspó³pracy pracowniczej (North Ame-
rican Agrement on Labor Cooperation – NAALC), które zaczê³o obowi¹zywaæ 1
stycznia 1994 r. Analogiczna umowa zosta³a podpisana w 1997 roku przez Kanadê
i Chile. Porozumienie NAALC stanowi³o model dla kolejnych porozumieñ68. Jest
ono zarazem na tyle interesuj¹ce, ¿e warto siê przy nim chwilê zatrzymaæ.

Porozumienie NAALC obejmuje jedenaœcie zagadnieñ, sk³adaj¹cych siê na
trzy grupy: pierwsza grupa (objêta najwiêksz¹ ochron¹) – ochrona pracy dzieci
i pracowników m³odocianych, minimalne standardy zatrudnienia, w tym wyna-
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65 OECD, International Trade and Core Labour Standards, Paris 2000.
66 Mercado Comun del Sur – organizacja powsta³a 26 marca 991 roku. Nale¿¹ do niej: Argentyna, Bra-

zylia, Paragwaj, Urugwaj. Wenezuela od 2005 r. ma status cz³onka niepe³nego. Zrzeszone s¹ tu tak-
¿e pañstwa, które korzystaj¹ ze strefy wolnego handlu, ale nie bior¹ udzia³u w unii celnej (Chile,
Boliwia, Peru, Ekwador, Kolumbia). Meksyk ma status obserwatora.

67 M. Ferreira, La experienca del Mercosur, foro sobre Empleao global, Geneva, ILO, listopad 2001.
68 Takich jak: Free Trade Agreement (FTA) zawartym przez Stany Zjednoczone i Jordaniê w 2000 roku;

umowy miêdzy Stanami Zjednoczonymi, Chile i Singapurem (2003) oraz Stanami Zjednoczonymi i
Australi¹ (2004). NAALC stanowi tak¿e wzór dla bêd¹cego przedmiotem negocjacji Central America
Free Trade Agreement (CAFTA) miêdzy Stanami Zjednoczonymi, Costa Ric¹, Salwadorem, Gwate-
mal¹, Hondurasem i Nikaragu¹.



grodzenia za pracê, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
druga grupa – zakaz pracy przymusowej, ochrona pracowników migruj¹cych,
eliminacja dyskryminacji w zatrudnieniu, równe wynagradzanie kobiet i mê¿-
czyzn; trzecia grupa (najs³abiej chroniona) – prawo do zrzeszania siê, prawo do
prowadzenia rokowañ zbiorowych, prawo do strajku.

Podstawowym za³o¿eniem NAALC jest poszanowanie przez pañstwa–strony
wewnêtrznego porz¹dku prawnego partnerów. Porozumienie odwo³uje siê do
mechanizmów kontroli i sankcji zawartych w prawodawstwie danego pañstwa
bêd¹cego cz³onkiem NAFTA, a nie do innych miêdzynarodowych standardów
pracy.

Postanowieniem NAALC ustanowiono komisje do wspó³pracy69 (CLC), które
sk³adaj¹ siê z przedstawicieli ministrów do spraw pracy pañstw stron i stale
dzia³aj¹cego sekretariatu. W ka¿dym z pañstw, przy ministerstwach pracy
powo³ano Narodowe Biuro Administracyjne70 (NAO), bêd¹ce punktem kontakto-
wym, do którego obywatele, zwi¹zki zawodowe, organizacje pracodawców, orga-
nizacje pozarz¹dowe (np. organizacje zajmuj¹ce siê ochron¹ praw cz³owieka)
mog¹ sk³adaæ skargi, je¿eli ich pañstwo narusza wewnêtrzne regulacje dotycz¹ce
któregoœ z jedenastu wskazanych powy¿ej zagadnieñ. Jeœli Narodowe Biuro
Administracyjne przyjmie skargê, dochodzi do przeprowadzenia postêpowania
wyjaœniaj¹cego, publicznego wys³uchania, rozmów z pozosta³ymi NAO, co mo¿e
doprowadziæ do konsultacji na poziomie rz¹dowym.

W wypadku gdy sprawa nie zostaje rozstrzygniêta na szczeblu ministerial-
nym, wnosz¹cy skargê mo¿e ¿¹daæ powo³ania Komitetu Ekspertów71 (ECE). T¹
procedur¹ mog¹ byæ objête tylko kwestie wy¿ej wskazane w grupie pierwszej
i drugiej (zatem nie podlegaj¹ jej prawa: wolnoœci zrzeszania siê, do rokowañ zbio-
rowych i do strajku, zawarte w grupie trzeciej). Co wiêcej, dane zagadnienie musi
byæ powi¹zane z handlem oraz uregulowane w sposób zbli¿ony w porz¹dkach
prawnych obu pañstw. Oto cztery przyk³ady zastosowania procedur NAALC.

Testy ci¹¿owe w meksykañskich specjalnych strefach ekonomicznych72

W 1997 roku amerykañskie organizacje ochrony praw cz³owieka73 wraz z meksykañ-
skim stowarzyszeniem prawników74 podnios³y w amerykañskim Narodowym Biurze
Administracyjnym kwestiê permanentnego ³amania praw pracowników i osób przyjmowa-
nych do pracy w meksykañskich specjalnych strefach ekonomicznych (maquiladores), pole-
gaj¹c¹ na wymaganiu przedstawienia negatywnego testu ci¹¿owego przez przysz³e praco-
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69 Commission for Labor Cooperation (CLC).
70 National Administrative Office (NAO).
71 Evaluation Committee of Experts (ECE).
72 Pregnancy Testing Case (U.S. NAO Case nr 9701).
73 Human Rights Watch i International Labor Rights Found.
74 Mexican Democratic Lawyers’ Association.



wnice i zmuszania do testów kobiet ju¿ zatrudnionych. Chodzi³o o strefê przy granicy ze
Stanami Zjednoczonymi, w której swoje zak³ady mia³y tak znane korporacje miêdzynaro-
dowe, jak General Motors, Zenith, Siemens, Thomson czy Samsung. Pracownice, których
testy wykaza³y ci¹¿ê, by³y zastraszane i sk³aniane do opuszczenia pracy75. W styczniu 1998
r. amerykañskie Narodowe Biuro Administracyjne, w wyniku przeprowadzonego postêpo-
wania wyjaœniaj¹cego, potwierdzi³o ³amanie uprawnieñ pracowniczych, polegaj¹ce na dys-
kryminowaniu kobiet przez testy ci¹¿owe. Nastêpstwem raportu Biura by³y konsultacje na
szczeblu rz¹dowym, po których rz¹d meksykañski zobowi¹za³ siê do wiêkszej efektywnoœci
kontroli przestrzegania praw pracowników. Dzia³ania polega³y na przeprowadzeniu szko-
leñ dla zajmuj¹cych siê tym osób oraz zorganizowaniu konferencji dotycz¹cych zakazu
dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ. W czasie jednej z konferencji w mieœcie Meksyk w 1999 r.
przedstawiciele wymienionych wy¿ej korporacji miêdzynarodowych zobowi¹zali siê do za-
przestania sprzecznych z prawem praktyk. G³ównym osi¹gniêciem skargi by³o zwrócenie
uwagi na uporczywe ³amanie uprawnieñ meksykañskich pracownic.

Pracownicy w sadach jab³oniowych Washington State Apple76

Skarga wniesiona do meksykañskiego Narodowego Biura Administracyjnego w czerw-
cu 1998 r. dotyczy³a ³amania uprawnieñ do zrzeszania siê i prowadzenia rokowañ zbioro-
wych przez pracowników sadów jab³oniowych w stanie Washington, a tak¿e dyskrymino-
wania pracowników migruj¹cych (wiêkszoœæ zatrudnionych pochodzi³a z Meksyku) oraz
naruszania zasad bhp przez u¿ywanie niedozwolonych pestycydów. Efektem skargi by³o
wszczêcie postêpowania wyjaœniaj¹cego przez meksykañskie Narodowe Biuro Administra-
cyjne i z³o¿enie przez amerykañskich pracodawców wyjaœnieñ w Meksyku77. Spotka³o siê to
z bardzo du¿ym zainteresowaniem mediów. Uwagê przyci¹gn¹³ tak¿e kolejny etap, pole-
gaj¹cy na konsultacjach rz¹dowych. Poniewa¿ skarga ta dotyczy³a miêdzy innymi warun-
ków pracy, potencjalnie mog³oby dojœæ nawet do zastosowania sankcji handlowych78.

Zwi¹zek zawodowy Pesca79

Zwi¹zek zawodowy rybaków – Pesca nie zosta³ uznany przez meksykañskie Minister-
stwo Ochrony Œrodowiska i Naturalnych Zasobów, aczkolwiek wczeœniej uzna³o go Mini-
sterstwo Rybo³ówstwa. Poniewa¿ Meksyk ratyfikowa³ konwencjê nr 87 MOP, a zgodnie
z konstytucj¹ meksykañsk¹ ratyfikowane umowy miêdzynarodowe stanowi¹ element
porz¹dku wewnêtrznego, amerykañskie Narodowe Biuro Administracyjne w 1996 r. przy-
jê³o skargê dzia³aczy Pesca przeciwko Meksykowi i skierowa³o j¹ do konsultacji na poziomie
rz¹dowym. Jednak konsultacje okaza³y siê bezprzedmiotowe, jako ¿e S¹d Najwy¿szy Meksyku
stwierdzi³ niekonstytucyjnoœæ rozstrzygniêcia nieuznaj¹cego tego zwi¹zku zawodowego.
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75 Meksykañskie prawo pracy przewiduje 3-miesiêczny urlop macierzyñski z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia, finansowany przez pracodawcê.

76 Washington State Apples Case (Mexican NAO Case nr 9802).
77 M. Moore, Mexican Farmhands accuse U.S. firms, „Washington Post” 1998, 3 December.
78 P. Conley, Labor dispute may disrupt exports, „The Packer” 1998, 3 August.
79 Fishing Ministry Case (U.S. NAO Case nr 9601).



MacDonald w Quebec80

Kolejny przyk³ad dotyczy skargi skierowanej przeciwko rz¹dowi Kanady. Sprawa doty-
czy³a zamkniêcia oddzia³u MacDonalda w St-Hubert (Kanada, prowincja Quebeck). Zda-
niem przedstawicieli skar¿¹cych, by³o ono wynikiem powstania tam zwi¹zków zawodo-
wych. Kanadyjskie s¹downictwo dopuszcza zamkniêcie zak³adu w sytuacji, gdy jest to
dzia³anie maj¹ce na celu powstrzymanie powstania zwi¹zków zawodowych81. Sprawa zo-
sta³a przyjêta przez NAO, by³a wyjaœniana i skierowana do konsultacji rz¹dowych.

Wiêkszoœæ spraw rozpatrywanych na podstawie porozumienia NAALC doty-
czy³a ³amania przez Meksyk prawa do zrzeszania siê i rokowañ zbiorowych,
g³ównie w zak³adach na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Wiele skarg
oddalono lub rozstrzygniêto na wstêpnym etapie procedury, ok. 1/3 rozstrzygniê-
to na szczeblu rz¹dowym. Jak dot¹d, formalne sankcje przewidziane w NAALC
nie zosta³y ani razu zastosowane, ale kilka spraw wzbudzi³o zainteresowanie me-
diów i spo³eczeñstwa, co mo¿na potraktowaæ jako delikatny rodzaj sankcji82.

Jakkolwiek wielu specjalistów dostrzega niedoci¹gniêcia i s³aboœci porozumie-
nia NAALC (np. d³ugotrwa³¹ i ¿mudn¹ procedurê), okaza³o siê, ¿e system dzia³a
sprawniej ni¿ pocz¹tkowo przypuszczano. Przyczyni³ siê niew¹tpliwie do rozwo-
ju wolnego ruchu zwi¹zkowego w Meksyku, a tak¿e wspó³pracy miêdzy amery-
kañskim i meksykañskim ruchem zwi¹zkowym.

Klauzule jednostronne

Amerykañski system GSP (Generalise System of Preferences) zosta³ stworzony
w 1974 roku i daje bezc³owy dostêp do amerykañskiego rynku ponad 3000 produ-
któw ze 145 pañstw rozwijaj¹cych siê. W 1984 roku prezydent Ronald Reagan
podpisa³ modyfikacjê, polegaj¹c¹ na stosowaniu prawa bezc³owego dostêpu tyl-
ko wobec pañstw przestrzegaj¹cych „miêdzynarodowo rozpoznawalnych praw
pracowników” (tak¿e w specjalnych strefach eksportowych). Nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e zgodnie z amerykañskim GSP, pañstwa maj¹ d¹¿yæ do przestrzegania
okreœlonych standardów. W 1984 roku, z chwil¹ dopisania do GSP „miêdzynaro-
dowo rozpoznawalnych praw pracowniczych” powo³ano organ – US Trade Re-
presentative (USTR), do którego mo¿na sk³adaæ skargi dotycz¹ce pogwa³cenia
tych praw. Najwiêcej przygotowuj¹ zwi¹zki zawodowe i organizacje praw
cz³owieka (np. Human Rights Watch).
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80 McDonald Case (U.S. NAO nr 9803).
81 Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych zgodnie z tzw. doktryn¹ Darlingtona, dopuszczalne

jest ca³kowite zamkniêcie dzia³alnoœci w celu powstrzymania dzia³ania zwi¹zków, ale nie jednej
z placówek.

82 M. J. Gagnon, Trade Union Cooperation in the NAFTA Area, „Transfer” 2000, nr 6 (1), s. 43–58.



Ocena funkcjonowania klauzul jednostronnych jest materi¹ z³o¿on¹. W okre-
sie funkcjonowania amerykañskiego GSP z klauzul¹ socjaln¹ (czyli od 1984 roku)
trzynaœcie pañstw83 zosta³o pozbawionych z jej powodu uprzywilejowanej pozy-
cji, a siedemnaœcie znalaz³o siê na liœcie zagro¿onych t¹ sankcj¹. Specjaliœci zaj-
muj¹cy siê problematyk¹84 zauwa¿aj¹, ¿e jednak w wielu wypadkach kierowano
siê raczej sytuacj¹ geopolityczn¹ i interesami Stanów Zjednoczonych ni¿ prze-
strzeganiem czy nieprzestrzeganiem jakiegoœ standardu pracy. Dostrzegaj¹ tak¿e
inne, pozytywne zjawisko, polegaj¹ce na tworzeniu siê sojuszy miêdzy zwi¹zka-
mi zawodowymi w pañstwach eksportuj¹cych i organizacjami praw cz³owieka
w Stanach Zjednoczonych.

Amerykañski system GSP mo¿na porównaæ z ³agodniejszym systemem Gene-
ralised System of Preferences Unii Europejskiej, który opiera siê na rozporz¹dzeniu
nr 250/2001 Rady Europy z dnia 10 grudnia 2001 roku. Sk³adaj¹ siê nañ dwa stan-
dardowe elementy – zachêty dla pañstw trzecich, które wyka¿¹, ¿e ich prawny
porz¹dek wewnêtrzny oraz praktyka s¹ zgodne z oœmioma podstawowymi zasa-
dami konwencji MOP wskazanymi w Deklaracji MOP z 1998 roku, oraz brak prefe-
rencji. Porównuj¹c GSP Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych zwraca siê
uwagê na kilka kwestii. Po pierwsze unijny system preferencji uwa¿any jest za
mniej zak³amany. Wynika to z tego, ¿e wszystkie pañstwa cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej ratyfikowa³y osiem podstawowych konwencji MOP, a Stany Zjedno-
czone tylko dwie z nich. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e fundamentalne konwencje
MOP, zgodnie z Deklaracj¹ z 1998 roku, powinny byæ przestrzegane przez pañstwa
cz³onkowskie ze wzglêdu na sam¹ przynale¿noœæ do tej organizacji, niezale¿nie
od ich ratyfikacji. System preferencji Unii Europejskiej odwo³uje siê tylko do miê-
dzynarodowego sytemu fundamentalnych praw pracowniczych stworzonego
przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy, nie mo¿na mu zatem postawiæ zarzu-
tu, wyra¿anego czêsto wobec amerykañskiego systemu, ¿e Stany Zjednoczone
„narzucaj¹” pañstwom trzecim okreœlone standardy.

Krytycy klauzul jednostronnych wskazuj¹, ¿e jest to nak³adanie na pañstwa
trzecie warunków, na które nie wyrazi³y zgody, motywem zaœ ich wprowadzania
jest protekcjonizm wobec w³asnego rynku i wzglêdy polityczne; nadto, klauzule
te s¹ nieskuteczne, a prawo miêdzynarodowe przewiduje lepsze mo¿liwoœci85.
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83 By³y to: Rumunia (1987), Nikaragua (1987), Paragwaj (1987), Chile (1987), Birma (1989), Centralna
Republika Afrykañska (1989), Liberia (1990), Sudan (1991), Syria (1992), Mauretania (1993), Maledi-
wy (1995), Pakistan (1996), Bia³oruœ (2000).

84 L. Compa, J. Vogt, Labor rights in the generalized system of preferences: a 20 year review, „Comparative
Labor Law and Policy Journal” 2001, nr 22.

85 P. Alston, Labor Rights Provision in US Trade Law: Agressive Unilateralism?, „Human Rights Quarterly”
1993, nr 15.



2.5. Rozpowszechnianie standardów pracy w korporacjach
ponadnarodowych

Jak ju¿ wspomniano we wstêpie do tego rozdzia³u, za okrêty flagowe procesu
globalizacji uwa¿a siê korporacje ponadnarodowe. Dlatego te¿ aspekt socjalny ich
funkcjonowania sta³ siê przedmiotem troski miêdzynarodowych instytucji i orga-
nizacji, które artyku³owa³y to w licznych dokumentach maj¹cych przewa¿nie
charakter niewi¹¿¹cych wytycznych. Fundamentalnym tekstem odnosz¹cym siê
do tej kwestii jest Trójstronna Deklaracja Miêdzynarodowej Organizacji Pracy
o zasadach dotycz¹cych przedsiêbiorstw ponadnarodowych i polityki spo³ecznej.
Jej geneza siêga drugiej po³owy lat 70 XX wieku., kiedy to prowadzone przez
MOP badania wykaza³y koniecznoœæ regulacji dzia³alnoœci przedsiêbiorstw
ponadnarodowych oraz okreœlenia ramowych zasad funkcjonowania tych przed-
siêbiorstw w sferze stosunków pracy i polityki spo³ecznej. Pierwsza wersja Trój-
stronnej Deklaracji MOP zosta³a przyjêta przez Radê Administracyjn¹ Miêdzyna-
rodowego Biura Pracy w Genewie w 1977 roku, natomiast nowelizacja jej tekstu
dokonana w 2000 roku przez ten sam organ. Deklaracja stanowi pakiet wytycz-
nych dla przedsiêbiorstw ponadnarodowych obejmuj¹cy problematykê zatrud-
nienia, równoœci szans i traktowania, bezpieczeñstwa zatrudnienia, szkoleñ, wa-
runków pracy i ¿ycia, bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz stosunków
przemys³owych. Kolejnym istotnym dokumentem s¹ Wytyczne OECD (OECD –
Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju skupia 30 najbardziej uprze-
mys³owionych pañstwa œwiata, wspó³pracuje z kolejnymi ok. 70 pañstwami jak
te¿ z organizacjami pozarz¹dowymi) dla Korporacji Wielonarodowych (doku-
ment z 1977 r. zrewidowany w 2000 r.). Mo¿na tak¿e wskazaæ na stworzone w 1972
roku przez International Chamber of Commerce (Miêdzynarodow¹ Izbê Hand-
low¹) wytyczne dla inwestorów miêdzynarodowych86. Wœród wytycznych po-
wsta³ych w organizacjach o charakterze regionalnym mo¿na przyk³adowo wska-
zaæ Wytyczne Parlamentu Europejskiego dla korporacji europejskich dzia³aj¹cych
w pañstwach trzeciego œwiata (dokument z 1999 roku). Wœród innych wytycz-
nych zewnêtrznych mo¿na tak¿e wymieniæ tzw. wytyczne Sullivana dotycz¹ce
dzia³ania amerykañskich korporacji w Afryce Po³udniowej w okresie apartheidu
(dokument z 1977 roku promuj¹cy równoœæ etniczn¹), czy tzw. wytyczne MacBri-
da dotycz¹ce amerykañskich korporacji dzia³aj¹cych w Irlandii Pó³nocnej (doku-
ment z 1984 roku)87. W Wielkiej Brytanii mo¿na wskazaæ na dzia³anie Ethical Tra-
ding Initiative (ETI, Inicjatywa Etycznego Handlu) organizacji zrzeszaj¹cej
przedsiêbiorstwa, organizacje pozarz¹dowe, zwi¹zki zawodowe stawiaj¹cej sobie
za cel promowanie dobrych praktyk z zakresu stosunków pracy. Przedsiêbiorstwa
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bêd¹ce cz³onkami ETI s¹ zobowi¹zane do przestrzegania tzw. Basic Code (Kodeks
Podstawowy).

W latach 90. ubieg³ego wieku powsta³o kilka stowarzyszeñ miêdzynarodo-
wych, które za cel postawi³y sobie m.in. promowanie standardów pracy. Mo¿na
wskazaæ np. Social Accountability International (SAI – Stowarzyszenie Miêdzy-
narodowej Odpowiedzialnoœci Spo³ecznej), które wyda³o w 1997 roku normy SA
800088 oraz Ethical Trading Initiative89. Tak¿e w dzia³aniach podejmowanych
przez International Standards Organization (Miêdzynarodowa Organizacja Stan-
dardów)90 znajduj¹ siê odniesienia do standardów pracy. Nale¿y tak¿e wskazaæ
na dzia³ania podejmowane przez Global Compact. Inicjatywê tê przedstawi³ na
szczycie w Davos w 1999 r. Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan. W swym za-
mierzeniu ma ona byæ wspóln¹ platform¹ szeroko rozumianego biznesu
i spo³eczeñstwa obywatelskiego. Pe³ne wdro¿enie pakietu Global Compact mia³o
miejsce w czerwcu 2000 roku. Skupiaj¹c siê na czterech obszarach: prawach
cz³owieka, standardach pracy, ochronie œrodowiska naturalnego i walce z ko-
rupcj¹, Global Compact zosta³ zaproponowany jako zestaw absolutnie elementar-
nych zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, przyjmowany za zasadzie
pe³nej dobrowolnoœci.

Kilka s³ów wiêcej nale¿y poœwiêciæ wytycznym OECD, gdy¿ to one zawieraj¹
w sobie pewien element obligatoryjnoœci w odniesieniu do standardów socjal-
nych. Wytyczne OECD stanowi¹ zestaw standardów etycznych, które firmy
dzia³aj¹ce w krajach cz³onkowskich OECD powinny zachowaæ przy wspó³pracy
z pracownikami, konsumentami, spo³ecznoœciami lokalnymi czy rz¹dami pañstw
przyjmuj¹cych. Dokument wskazuje, ¿e przedsiêbiorstwa powinny przyczyniaæ
siê do postêpu gospodarczego, spo³ecznego i œrodowiskowego w celu osi¹gniêcia
zrównowa¿onego rozwoju. Mog¹ to osi¹gn¹æ dziêki tworzeniu mo¿liwoœci za-
trudnienia i zwiêkszanie mo¿liwoœci szkolenia pracowników. W IV czêœci wytycz-
nych, dotycz¹cej stosunków pomiêdzy pracownikami i pracodawcami, wskazuje
siê, ¿e przedsiêbiorstwa powinny przestrzegaæ praw swych pracowników do re-
prezentacji przez zwi¹zki zawodowe i anga¿owaæ siê w konstruktywne negocja-
cje dotycz¹ce warunków zatrudnienia. Przedsiêbiorstwa powinny przyczyniaæ
siê do faktycznego zlikwidowania problemu pracy dzieci oraz przyczyniaæ siê do
eliminacji wszelkich form pracy przymusowej lub obowi¹zkowej. Wytyczne
wskazuj¹ tak¿e na zakaz dyskryminowania pracowników. Szczególnie nale¿y
podkreœliæ, ¿e wytyczne podkreœlaj¹ koniecznoœæ dostarczenia przedstawicielom
pracowników informacji niezbêdnych do merytorycznych negocjacji warunków
zatrudnienia, a wiêc informacji pozwalaj¹cych na uzyskanie prawdziwego i obiek-
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tywnego pogl¹du na wyniki danego podmiotu lub ca³ego przedsiêbiorstwa. Nale-
¿y tak¿e zwróciæ uwagê na zapis mówi¹cy, ¿e przedsiêbiorstwa nie powinny wy-
suwaæ groŸby przeniesienia ca³oœci lub czêœci jednostek operacyjnych z danego
kraju, ani przeniesienia pracowników z innych jednostek przedsiêbiorstwa w in-
nych krajach w celu wywarcia niesprawiedliwego wp³ywu na przebieg negocjacji
lub w celu utrudnienia korzystania z prawa do organizowania siê.

W celu realizacji zasad wynikaj¹cych z Wytycznych OECD zosta³y powo³ane
Narodowe Punkty Kontaktowe, których zadaniem jest rozwi¹zywanie proble-
mów poprzez mediacjê. Nie maj¹ one prawa do sankcji w razie ³amania wytycz-
nych przez przedsiêbiorstwo. Wa¿ne jest jednak stworzenie formalnych mecha-
nizmów, za poœrednictwem których zwi¹zki zawodowe mog¹ zg³aszaæ swoje
zastrze¿enia.

Miêdzynarodowe umowy ramowe (IFA)

W oparciu o Trójstronn¹ Deklaracjê MOP oraz Wytyczne OECD w ostatnich la-
tach XX w. zaczê³a rozwijaæ siê praktyka Miêdzynarodowych Umów Ramowych
(International Framework Agreements – IFA). Wed³ug danych Komisji Europej-
skiej istnieje ju¿ ok. 100 takich tekstów. Najczêstsz¹ tematyk¹ tych umów jest kwe-
stia bezpieczeñstwa i higieny pracy, restrukturyzacji, rozwój wspólnych proje-
któw spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu, podstawowe prawa pracownicze
i dialog spo³eczny, jak te¿ problematyka szkoleñ zawodowych, polityki zatrudnie-
nia czy równoœci szans. Wiêkszoœæ tekstów umów ramowych zawiera tak¿e zapisy
dotycz¹ce poszanowania podstawowych standardów pracy, najczêœciej
odwo³uj¹ce siê bezpoœrednio do szeœciu podstawowych Konwencji MOP. Punkta-
mi odniesienia w umowach ramowych s¹ tak¿e: Trójstronna Deklaracja MOP
o zasadach dotycz¹cych przedsiêbiorstw ponadnarodowych i polityki spo³ecznej,
Deklaracja Praw Cz³owieka ONZ, Wytyczne OECD dla korporacji ponadnarodo-
wych, lub te¿ deklaracja o przyst¹pieniu do programu Global Compact. Niektóre
teksty mówi¹ ogólnie o spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu i sprawiedliwoœci
spo³ecznej. Wiêkszoœæ tekstów zawiera zobowi¹zanie przedsiêbiorstwa do
wype³niania odpowiedzialnoœci spo³ecznej i etycznej. Bardzo czêste s¹ deklaracje
poszanowania praw zwi¹zkowych i prawa do organizowania siê nawet w kra-
jach, gdzie swobody te s¹ politycznie zablokowane, czy te¿ deklaracje neutralno-
œci w odniesieniu do kampanii organizacyjnych zwi¹zków zawodowych. Prawie
1/4 tekstów umów ramowych jednoznacznie mówi o pozytywnej roli dialogu
spo³ecznego miêdzy zarz¹dami a pracownikami i ich przedstawicielami – w tym
zakresie jest równie¿ mowa o procedurach informacji i konsultacji, i to równie¿ na
szczeblu globalnym. Podobnie jak Wytyczne OECD w odniesieniu do kwestii
„³añcucha dostaw”, wiele umów ramowych zawiera klauzule wskazuj¹ce, ¿e
umowa obejmuje swoim zasiêgiem nie tylko korporacjê i jej filie, ale te¿ podwyko-
nawców i dostawców przedsiêbiorstw.
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Wiêkszoœæ tekstów umów ramowych jako procedury kontrolne wymienia
sta³y monitoring i doroczne przegl¹dy oraz raportowanie, w których uczestnicz¹
wszystkie strony umowy, czêsto równie¿ europejskie rady zak³adowe – o ile taka
umowa zosta³a zawarta z udzia³em ERZ. Niektóre z umów przewiduj¹ równie¿
mechanizmy rozstrzygania sporów, choæ w ograniczonym zakresie.

Moc prawna umów ramowych nie jest okreœlona jednoznacznie i sformu³owa-
nia j¹ okreœlaj¹ce zale¿¹ wy³¹cznie od zdolnoœci negocjacyjnych partnerów. Wy-
daje siê, ¿e umowy ramowe, poprzez swój doœæ szeroki zakres, odniesienia nie tyl-
ko do przyjêtych na szczeblu miêdzynarodowym (MOP, OECD) norm, ale te¿ do
prawa lokalnego, oraz dwustronny charakter mog¹ byæ potencjalnie skutecznym
instrumentem dialogu spo³ecznego w korporacjach ponadnarodowych. Warto
zauwa¿yæ, ¿e szczególnie istotna jest w tych umowach rola europejskich rad
zak³adowych jako cia³a stymuluj¹cego przyjmowanie rozwi¹zañ oczywistych dla
pañstw cz³onkowskich UE na obszarze szerszym, obejmuj¹cym tak¿e pracowni-
ków z krajów tzw. po³udnia. Tym samym dialog spo³eczny na poziomie global-
nym uzyskuje wsparcie ze strony –maj¹cego prawne podstawy – dialogu na po-
ziomie unijnym. Rozwija siê tak¿e – w koncernach charakteryzuj¹cych siê
d³ugoletni¹ kultur¹ dialogu wewnêtrznego – praktyka uzupe³niania ERZ przez
œwiatowe rady zak³adowe91.

Wnioski

Prowadzenie dialogu spo³ecznego w wymiarze globalnym jest zadaniem
o wiele trudniejszym ni¿ korzystanie z procedur wypracowanych na poziomie
europejskim. Znacznie wiêksze s¹ bowiem rozbie¿noœci interesów, tak¿e wœród
przedstawicieli tej samej – zdawa³oby siê – strony dialogu. Warto zauwa¿yæ tak¿e,
i¿ dialog ten jest zwi¹zany z polityk¹ handlow¹ oraz wynikaj¹c¹ z niej dychoto-
mi¹ pó³noc–po³udnie zarówno w relacjach ekonomicznych jak i socjalnych. Roz-
przestrzenianie – wypracowanych zw³aszcza w Europie – standardów socjalnych
jest czasami postrzegane jako szerzenie protekcjonizmu w stosunkach handlo-
wych. W³aœciwie wszystkie mechanizmy dialogu spo³ecznego, maj¹ce zwi¹zek
z porozumieniami handlowymi, s³u¿¹ raczej eliminacji pewnych patologii ni¿
promowaniu dobrych praktyk odpowiedzialnego socjalnie biznesu.

Trochê inaczej jest w przypadku korporacji ponadnarodowych. Te z nich, które
operuj¹ na obszarze Unii Europejskiej, wprowadzaj¹c wspólnotowe mechanizmy
dialogu, musz¹ si³¹ rzeczy byæ przygotowane na to, ¿e w sposób naturalny kultura
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dialogu dotrze do pozosta³ych filii koncernu. I tak bardzo czêsto siê staje, a coraz
popularniejszym instrumentem szerzenia dobrych praktyk s¹ miêdzynarodowe
umowy ramowe, negocjowane przewa¿nie z inicjatywy europejskich rad
zak³adowych. Tak¿e same korporacje, walcz¹c o budowê pozytywnego wizerun-
ku na intratnym rynku europejskim, narzucaj¹ sobie stosowanie siê do podstawo-
wych standardów pracy akceptowalnych przez europejskiego konsumenta.

Nie nale¿y jednak spodziewaæ siê, ¿e dialog spo³eczny w wymiarze globalnym
mo¿e przyj¹æ formê instytucjonaln¹, tak¹ do jakiej zd¹¿yliœmy siê ju¿ przyzwy-
czaiæ na podwórku europejskim. Zbyt du¿e s¹ ró¿nice w rozwoju gospodarczym i
przestrzeni wolnoœci politycznej. Globalizacja w przeciwieñstwie do europeizacji
nie ma wci¹¿ swego socjalnego oblicza.
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Marian Krzaklewski
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”

Przes³anki i rozwój dialogu spo³ecznego
w Polsce i w Unii Europejskiej.

Dialog spo³eczny na poziomie globalnym

1. Kompendium wiedzy na temat dialogu spo³ecznego w Polsce1

1.1. T³o historyczne i kulturowe

1.1.1. Wa¿ne fakty z historii dialogu spo³ecznego w Polsce

Przed II wojn¹ œwiatow¹ w okresie II Rzeczypospolitej funkcjonowa³y w Polsce
bran¿owe zwi¹zki zawodowe. Odbywa³y siê wtedy, w ograniczonej skali, nego-
cjacje zbiorowe. Okres od 1939 do 1980 to czas pe³nej eliminacji przez pañstwo
totalitarne wolnych i niezale¿nych zwi¹zków zawodowych, jak równie¿ niezale¿-
nych organizacji pracodawców. Brak w tym okresie przyk³adów dialogu spo³ecz-
nego oraz autonomicznego2.

W sierpniu i na pocz¹tku wrzeœnia 1980 roku, po masowych protestach pracow-
niczych zainicjowanych akcj¹ strajkow¹ w Stoczni Gdañskiej, zosta³y wynegocjowa-
ne i zawarte trzy kluczowe umowy spo³eczne (w Gdañsku, Szczecinie i Jastrzêbiu)
pomiêdzy reprezentantami strajkuj¹cych pracowników a rz¹dem PRL, których
kluczowym ustaleniem by³o powstanie pierwszego niezale¿nego samorz¹dnego
zwi¹zku zawodowego w Europie Œrodkowej i Wschodniej.

W efekcie powstania niezale¿nej reprezentacji pracowniczej, w okresie od IX
1980 do XII 1981 w Polsce, w skali masowej, by³y negocjowane porozumienia

1 Na podstawie publikacji:M. Krzaklewski, Dialog spo³eczny w Polsce a pracownicy z wy¿szym wykszta³ce-
niem, Seminarium ETUI w Wilnie, Wilno 2006.

2 Autonomiczny dialog spo³eczny to dialog spo³eczny dwustronny prowadzony przez reprezentaty-
wne organizacje pracobiorców i pracodawców.



zak³adowe, bran¿owe, ponadbran¿owe i regionalne, w których drug¹ stronê
w dialogu stanowili dyrektorzy przedsiêbiorstw, ministrowie resortów gospodar-
czych, wojewodowie jak równie¿ rz¹d. Nie by³ to typowy dialog spo³eczny, bo fak-
tycznie tak bezpoœrednio jak i poœrednio drug¹ stron¹ dialogu by³a rz¹dz¹ca
w niedemokratycznym systemie partia komunistyczna. Trzeba jednak przyznaæ,
¿e okres ten by³ jednak kluczowy dla powstania w przysz³oœci autentycznego dia-
logu spo³ecznego.

Kolejne istotne daty i fakty prowadz¹ce do zaistnienia dialogu spo³ecznego
w Polsce to:
– XII 1981–1989 – okres delegalizacji NSZZ „Solidarnoœæ” i dzia³alnoœci podziemnej

zwi¹zku, charakteryzuj¹cy siê kompletnym brakiem dialogu spo³ecznego;
– I po³owa 1989 – zawarcie kolejnej, po umowach z 1980 roku, umowy spo³ecz-

nej znanej pod nazw¹ polskiego „Okr¹g³ego Sto³u”, której g³ówne ustalenia to
ponowna legalizacja NSZZ „Solidarnoœæ” i pierwsze, w czêœci, demokratyczne
wybory parlamentarne;

– 1991 – uchwalenie przez Sejm dwóch ustaw: o zwi¹zkach zawodowych oraz
o organizacjach pracodawców”, w których po raz pierwszy od czasów II RP
zdefiniowano g³ównych aktorów dialogu spo³ecznego – reprezentatywne or-
ganizacje pracobiorców i pracodawców, czyli partnerów spo³ecznych;

– 1991 – uchwalenia przez Sejm ustawy o „rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych”,
która zawiera³a równie¿ pierwsze regulacje dotycz¹ce zak³adowych umów
zbiorowych (ZUZ);

– 1992 – w ustawie „Karta Nauczyciela” zapisano warunki zawierania ponad-
zak³adowych umów zbiorowych (PUZP)3 dla sektora szkolnictwa podstawo-
wego i œredniego;

– 1992 – pomiêdzy rz¹dem RP i NSZZ „Solidarnoœæ” zawarto porozumienie
w sprawie „rozwi¹zywania sporów miêdzy stron¹ rz¹dow¹ a NSZZ „S” nieob-
jêtych zakresem sporów zbiorowych”, które obowi¹zuje do dziœ;

– 1993 – wynegocjowano w formule dialogu spo³ecznego (tym razem negocjo-
wa³y ju¿ trzy strony – pracobiorcy, pracodawcy i rz¹d) i podpisano kolejn¹
wielk¹ umowê spo³eczn¹: „Pakt o przedsiêbiorstwie pañstwowym w trakcie
przekszta³ceñ” – jej g³ówne ustalenia dotycz¹ce dialogu spo³ecznego to uzgod-
nienia o wprowadzeniu rozporz¹dzeniem rz¹dowym Trójstronnej Komisji ds.
spo³eczno-gospodarczych oraz nowelizacja Kodeksu pracy skupiaj¹ca siê na
UZP4;

– 1994 – wynikaj¹ca z „Paktu o przedsiêbiorstwie...” nowelizacja Dzia³u XI KP
z 1994 roku, która skupia³a siê niemal ca³kowicie na uk³adach zbiorowych, na-
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daj¹c im rangê podstawowego instrumentu prawa pracy. Zdefiniowano wów-
czas instytucjê ponadzak³adowego uk³adu zbiorowego oraz ponadzak³ado-
wej organizacji zwi¹zkowej jako podmiotu uprawnionego do negocjowania
i zawierania tego typu uk³adu w imieniu strony pracowniczej w skali sektora.
Dotychczasowa zak³adowa umowa zbiorowa sta³a siê ZUZP5;

– 1994 – powstaje Komisja Trójstronna ds. Spo³eczno-Gospodarczych powo³ana
rozporz¹dzeniem rz¹dowym;

– 2001 – w Sejmie uchwalono nowelizacjê Kodeksu pracy, która doprecyzowa³a
kryteria reprezentatywnoœci partnerów spo³ecznych;

– 2001 – uchwalona zosta³a ustawa o Trójstronnej Komisji ds. Spo³eczno-Gospodar-
czych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Spo³ecznego.

1.1.2. Uwarunkowania kulturowe

Istotny by³ wp³yw stosunków w³asnoœciowych na ewolucjê dialogu spo³ecz-
nego i negocjacji zbiorowych w Polsce. Do 1989 roku jedyny pracodawca to totali-
tarne pañstwo. Obecnie ponad 70% PKB wytwarzane jest w sektorze prywatnym.

Jako – w znacznej mierze – efekt „schedy” po 40 latach pañstwa totalitarnego
mo¿na stwierdziæ, ¿e nie zakorzeni³a siê do tej pory w zbiorowych stosunkach
pracy jako powszechna, tradycja dialogu spo³ecznego autonomicznego i koncen-
trowanie siê partnerów spo³ecznych na tworzeniu Ÿróde³ prawa pracy w negocja-
cjach zbiorowych.

W efekcie przeprowadzenia w Polsce kluczowych zmian ustrojowych, praw-
nych i spo³ecznych w nastêpstwie wielkich protestów pracowniczych i podpisa-
nych w œlad za nimi wielkich UMÓW SPO£ECZNYCH, utrwali³a siê tradycja ne-
gocjowania wa¿nych porozumieñ spo³ecznych zawieranych ad hoc (sytuacyjnie)
zarówno na poziomie krajowym jak i sektorowym oraz terytorialnym.

1.2. Ramy prawne i warunki dialogu spo³ecznego w Polsce
w kontekœcie autonomii partnerów spo³ecznych

• W Konstytucji RP zapisane jest prawo do dialogu spo³ecznego i zawierania
uk³adów zbiorowych przez partnerów spo³ecznych; zastrze¿ona jest zdolnoœæ
uk³adowa (do zawierania uk³adów zbiorowych) wy³¹cznie dla zwi¹zków za-
wodowych (ZZ) i zwi¹zków (organizacji) pracodawców (ZP); podkreœlona
jest równie¿ rola umów spo³ecznych.

• W przepisach dotycz¹cych tworzonego w procesie dialogu spo³ecznego pra-
wa uk³adowego (UZP i PUZP) negocjacje zbiorowe stanowi¹ formalnie pod-
stawow¹ metodê regulacji warunków zatrudnienia – praktyka pokazuje, ¿e
ten potencja³ legislacyjny nie zosta³ jeszcze wykorzystany w nale¿ytym stopniu.
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• Najbardziej zaawansowane ramy prawne oraz najszersza autonomia partne-
rów maj¹ miejsce w przypadku zak³adowych negocjacji zbiorowych pro-
wadz¹cych do ZUZP – w Polsce jest ich ok. 12000, nie licz¹c id¹cych w ty-
si¹ce protoko³ów dodatkowych do ZUZP.

• Podstawowe ramy prawne w³¹cznie z przepisami dotycz¹cymi prowadzenia
negocjacji zbiorowych w ramach dialogu spo³ecznego sformu³owane s¹
w Ustawie Kodeks pracy i w ustawie o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych.

• W prawie polskim istnieje ustawowa mo¿liwoœæ rozszerzania przepisów sek-
torowych (bran¿owych, ponadzak³adowych) uk³adów zbiorowych na ca³y
sektor – przepis do tej pory niewykorzystany ani przez Ministra Pracy ani or-
ganizacje pracodawców.

• Przy du¿ej autonomii zwi¹zków zawodowych nadal w praktyce ma miejsce
ograniczona autonomia i reprezentatywnoœæ organizacji pracodawców, szcze-
gólnie na poziomie sektorów (bran¿).

• W ostatnim okresie coraz czêœciej daje siê s³yszeæ opiniê, ¿e istotnym ograni-
czeniem liczby pracowników zrzeszonych w ZZ s¹ ramy prawne (zapis
w ustawie o ZZ) okreœlaj¹ce jako beneficjentów dialogu spo³ecznego i zawie-
ranych w jego ramach uk³adów zbiorowych nie tylko cz³onków ZZ, ale wszyst-
kich pracowników.

• Ramy prawne instytucjonalnego dialogu partnerów spo³ecznych okreœlone
s¹ w nastêpuj¹cych dokumentach:
– Ustawa o Trójstronnej Komisji (TK) ds. Spo³eczno-Gospodarczych i Woje-

wódzkich Komisjach Dialogu Spo³ecznego,
– Rozporz¹dzenia rz¹du dotycz¹ce Trójstronnych Zespo³ów Bran¿owych

dla niektórych sektorów,
– Wyk³adnia S¹du Najwy¿szego mówi¹ca, ¿e przedprywatyzacyjne pakiety

socjalne (umowy spo³eczne zawierane przed prywatyzacj¹) s¹ Ÿród³em
prawa.

1.3. Procedury dialogu spo³ecznego i zakres partycypacji pracowników
jako istotne wymiary dialogu spo³ecznego

• Strona uprawniona do zawarcia uk³adu zbiorowego pracy (UZP) nie mo¿e
odmówiæ wnioskowi drugiej strony w sprawie podjêcia rokowañ zbioro-
wych; obserwuje siê praktyki nadu¿ycia przez pracodawców procedury wy-
powiedzenia uk³adu w celu jego ca³kowitego anulowania w przysz³oœci lub
fakty poœredniej likwidacji uk³adu zbiorowego pracy przez celowe rozwi¹za-
nie siê organizacji pracodawców bêd¹cej stron¹ UZP.

• Œciœle w Kodeksie pracy (KP) okreœlona jest reprezentatywnoœæ partnerów
negocjuj¹cych UZP.

• Uk³adem zbiorowym mog¹ byæ objête osoby zatrudnione inaczej ni¿ po-
przez formalny stosunek pracy.
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• Ponadzak³adowe uk³ady zbiorowe (PUZP) mog¹ byæ tak¿e negocjowane
w ramach przepisów ustawy o Trójstronnej Komisji (TK) ds. Spo³eczno-Gos-
podarczych – do tej pory wykorzystano raz ten przepis i zawarto niedawno
PUZP dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Polsce.

• Problemem ograniczaj¹cym efektywnoœæ dialogu spo³ecznego w dziedzinie
negocjacji zbiorowych jest omijanie tego typu procedur zbiorowych przez
pracodawców i poprzestawanie na regulaminach wynagradzania i regulami-
nach pracy, które podlegaj¹ jedynie procedurze uzgadniania ze ZZ i nie wy-
magaj¹ rejestracji.

• Partycypacja pracowników przejawia siê m.in., nastêpuj¹co:
– prawo do konsultacji i informacji o strategii firm w ustawie o informowa-

niu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, potocznie zwan¹
ustaw¹ o radach pracowników (bêd¹cej konsekwencj¹ Dyrektywy UE o „prawie
do informacji i konsultacji”) i ustawie o Europejskich Radach Zak³ado-
wych [ERZ] uchwalonej w konsekwencji Dyrektywy UE o ERZ;

– funkcjonowanie samorz¹du pracowniczego w przedsiêbiorstwach pañ-
stwowych, w których du¿y zakres uprawnieñ o charakterze „partycypacji
w zarz¹dzaniu” posiadaj¹ Rady Pracownicze (nie nale¿y myliæ tej struktu-
ry z Radami Pracowników);

– w Polsce jest gwarantowany ustaleniami „Paktu o przedsiêbiorstwie”
(z 1993 roku) udzia³ przedstawicieli pracowników w Radach Nadzorczych
spó³ek skarbu pañstwa i spó³ek, w których akcjonariuszem jest skarb pañ-
stwa; w tego typu przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych powy¿ej 500 osób,
pracownicy maj¹ prawo wyboru jednego cz³onka zarz¹du ds. pracowni-
czych;

– partycypacja przejawia siê tak¿e w prawie pracowników do uzyskania
akcji firmy, zarówno w spó³kach pracowniczych jak i przedsiêbiorstwach
sprywatyzowanych (w g³ównej mierze s¹ to skutki ustawowego prawa
pracowników do uzyskania 15% nieodp³atnych akcji w procesie prywaty-
zacji kapita³owej; jest to efekt wspomnianego Paktu z 1993 roku);

– partycypacja objawia siê tak¿e w prawie do delegowania przedstawicieli
reprezentatywnych partnerów spo³ecznych m.in. do Naczelnej Rady Za-
trudnienia, Rady Ochrony Pracy, Rady ZUS itp.

1.4. Poziomy negocjowania w ramach dialogu spo³ecznego:
krajowy, sektorowy, zak³adowy pracy, indywidualny

Dialog na poziomie krajowym:
– Trójstronna Komisja (TK) ds. Spo³eczno-Gospodarczych – maj¹ tam miejsce

negocjacje i ustalenia z zastosowaniem regu³y konsensusu; uzgodnienie jest
obligatoryjne dla wszystkich partnerów w tym dla rz¹du;
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– obowi¹zek konsultowania stanowisk rz¹du przedstawianych w Radzie Euro-
pejskiej i do Komisji Europejskiej w stosunku do projektów prawnych, inicja-
tyw programowych i innych dokumentów formalnych UE w sprawach pracow-
niczych i socjalnych (zapis w ustawie o TK);

– obowi¹zek konsultowanie na poziomie krajowym ca³ej legislacji dot. pracow-
ników i kwestii socjalnych.

Dialog sektorowy:
– przejawia siê w negocjowaniu i zawieraniu sektorowych (PUZP)6 uk³adów

zbiorowych pracy – w przeciwieñstwie do krajów o d³ugiej tradycji dialogu
spo³ecznego, ten jeden z najwa¿niejszych obszarów dialogu spo³ecznego jest
w Polsce bardzo s³abo zaawansowany, m.in. z powodu postawy pracodawców,
którzy unikaj¹ (albo nie s¹ tym zainteresowani) organizowania siê w struktury
bran¿owe. Równie¿ wynika to ze znikomej woli politycznej kolejnych rz¹dów,
które nie mog¹ zdecydowaæ siê na odpolitycznienie znacznej czêœci sfery zbio-
rowych stosunków pracy i przeniesienie ich do negocjacji sektorowych i miê-
dzysektorowych. Tak¿e za ma³o jest determinacji wœród central zwi¹zków za-
wodowych i organizacji pracodawców, aby pójœæ w kierunku powszechnoœci
ponadzak³adowych uk³adów zbiorowych i ich rozszerzania na wszystkie pod-
mioty gospodarcze w danym sektorze;

– dziêki obowi¹zywaniu PUZP w znacznej mierze ogranicza siê nieuczciw¹
konkurencjê przedsiêbiorstw w sektorze wynikaj¹c¹ z tzw. dumpingu socjal-
nego;

– jako struktury konsultacyjne i uzgadniaj¹ce funkcjonuj¹ w Polsce Trójstronne
Zespo³y Bran¿owe dla bran¿ podlegaj¹cych restrukturyzacji, przekszta³ce-
niom w³asnoœciowym i innym przemianom ekonomicznym;

– istnieje – niedoceniana do tej pory – mo¿liwoœæ negocjacji sektorowych (bran-
¿owych) UZ w ramach ustawy o TK ds. Spo³eczno-Gospodarczych (do tej pory
zawarto w ten sposób tylko jeden PUZP dla Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej –
„Sanepid”),

– negocjowane s¹ pakiety socjalne (umowy spo³eczne) dla sektorów (podsekto-
rów) i przedsiêbiorstw wielozak³adowych podlegaj¹cych zmianom struktural-
nym czy oddzia³ywaniom czynników kryzysowych.

Dialog zak³adowy:
– szeroki zakres negocjowania ZUZP (ok. 12000 uk³adów);
– negocjacje przy zwolnieniach grupowych,
– negocjowanie regulaminów pracy i p³ac oraz zak³adowego Funduszu Socjalnego;
– konsultacja i informacja dotycz¹ca strategii firm w ramach Rad Pracowników

i w Europejskich Radach Zak³adowych (ERZ), jeœli chodzi o oddzia³y przedsiê-
biorstw miêdzynarodowych w Polsce;
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– negocjowanie pakietów przedprywatyzacyjnych.

Indywidualne negocjowanie warunków zatrudnienia:
– negocjowanie indywidualne warunków pracy i p³acy (czêsto zatrudniaj¹cy siê

jest w defensywie); zatrudnianych pracowników w ten sposób te¿ dotyczy
uk³ad zbiorowy pracy oraz oczywiœcie Kodeks Pracy (KP) – nie dotyczy to
samozatrudnienia;

– wybór formy prawnej dotycz¹cej wzajemnych œwiadczeñ nale¿y do zatrud-
nianego i zatrudniaj¹cego; obowi¹zuj¹ normy semi-dyspozytywne (czyli stro-
ny umowy mog¹ odstêpowaæ od rozwi¹zañ zawartych w przepisach prawa, ale tylko na
korzyœæ pracownika);

– w ostatnich latach, w efekcie ustaleñ w TK, pojawi³y siê w Kodeksie pracy
przepisy ograniczaj¹ce tzw. samozatrudnienie patologiczne.

2. Podstawowe formalne pojêcia dotycz¹ce partnerów
spo³ecznych w obszarze dialogu spo³ecznego7

Partnerzy spo³eczni (PS) to termin szeroko u¿ywany wszêdzie w Europie
w odniesieniu do przedstawicieli mened¿mentu i œwiata pracy (organizacje pra-
codawców i zwi¹zki zawodowe). Partnerzy spo³eczni maj¹ wyj¹tkow¹ rolê
w spo³ecznym i gospodarczym zarz¹dzaniu. Reprezentuj¹ oni pod wszystkimi
wzglêdami interesy i problemy œwiata pracy, g³ównie w kwestii warunków pracy,
rozwoju szkoleñ ustawicznych, spraw standardów i warunków p³acowych oraz
socjalnych itp.

W szczególnoœci PS s¹ upowa¿nieni do prowadzenia dialogu w imieniu swo-
ich cz³onków, którego momentem kulminacyjnym s¹ uk³ady zbiorowe, które
mog¹ poruszaæ wszystkie kwestie dotycz¹ce partnerów spo³ecznych. Posiadaj¹
zatem zdolnoœæ uk³adow¹ do negocjowania wszystkich kwestii objêtych termi-
nem zbiorowych stosunków pracy, czego nie mo¿na powiedzieæ o organizacjach
pozarz¹dowych czy innych zainteresowanych stronach. Maj¹ oni g³os nie tylko
w interesie mened¿mentu (pracodawcy) i œwiata pracy (zwi¹zki zawodowe).
Mog¹ oni anga¿owaæ swoich cz³onków do szerszych dzia³añ w negocjacjach.

To w³aœnie trwa³y sk³ad uczestników dialogu (pracobiorcy i pracodawcy) odró¿-
nia jednoznacznie dialog spo³eczny, jako szeroki proces negocjacji zbiorowych
i konsultacji (który mo¿e byæ dwustronny lub trójstronny z udzia³em administra-
cji rz¹dowej lub samorz¹dowej) od szeroko pojêtego dialogu obywatelskiego
z udzia³em ró¿nych zainteresowanych organizacji.
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Dodatkowo, dwustronny dialog pomiêdzy organizacjami reprezentatywnych
partnerów spo³ecznych mo¿e rozwi¹zywaæ potencjalne konflikty dotycz¹ce œwia-
ta pracy autonomicznie – obok œwiata polityki. Gdyby takiej mo¿liwoœci nie by³o,
to musia³yby one podlegaæ walce politycznej i byæ regulowane w sferze politycz-
nej.

Dialog spo³eczny jest istotn¹ czêœci¹ zarz¹dzania w Europie, i zarówno Unia
Europejska, jak i pañstwa cz³onkowskie korzystaj¹ z wydajnych struktur dialogu
spo³ecznego. Potrzebne jest zatem wsparcie (polegaj¹ce na zwiêkszeniu œwiado-
moœci i budowaniu potencja³u partnerów spo³ecznych) zachêcaj¹ce do tworzenia
i funkcjonowania struktur dialogu spo³ecznego na wszystkich poziomach (sekto-
rowym i miêdzysektorowym, na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym).

Przy poszanowaniu prawa do wolnoœci zrzeszania siê i autonomii partnerów
spo³ecznych, budowanie potencja³u partnerów spo³ecznych jest zatem oddo-
lnym procesem i zale¿y w du¿ym stopniu od wysi³ków samych partnerów
spo³ecznych.

2.1. Partnerzy spo³eczni (PS) jako beneficjenci Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego (EFS) w perspektywie finansowej
2007–2013 – uzasadnienie w prawie UE

Ramy prawne EFS w odniesieniu do lat 2007–2013 wzmacniaj¹ zarówno rolê,
jak i odpowiedzialnoœæ partnerów spo³ecznych w osi¹ganiu celów Strategii Lizboñ-
skiej w UE. I tak odnoœnie do osi¹gniêcia celu Strategii Lizboñskiej – „wzrost i mie-
jsca pracy” – mówi o tym dobitnie artyku³ 3.1(e) Dyrektywy o EFS z 2006 roku:
„wspieranie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci obejmuj¹cych odnoœne
zainteresowane strony, takie jak partnerzy spo³eczni i organizacje pozarz¹dowe, na pozio-
mie transnarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym w celu mobilizacji na rzecz re-
form w obszarze zatrudnienia i integracji na rynku pracy”.

2.1.1. Podkreœlenie roli partnerów spo³ecznych w dokumencie „Wytyczne
Zatrudnieniowe Rady Europejskiej” z 2005 roku

Wytyczna 21 mówi o: „Promowaniu elastycznoœci po³¹czonej z bezpieczeñstwem za-
trudnienia oraz zredukowanie segmentacji rynku pracy z nale¿ytym uwzglêdnieniem roli
partnerów spo³ecznych poprzez:
– dostosowanie prawodawstwa w zakresie zatrudnienia, przez dokonywanie w miarê

potrzeby ró¿nych kontraktów odnoœnie wynagrodzeñ i czasu pracy;
– rozwi¹zanie problemu nielegalnej pracy;
– skuteczniejsze przewidywanie i pomyœlne zarz¹dzanie zmianami, w tym restruktury-

zacj¹ gospodarcz¹, na przyk³ad zmianami wynikaj¹cymi z otwarcia rynków, w celu zre-
dukowania kosztów spo³ecznych i u³atwienia w dostosowanie siê do zmian;
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– promowanie i rozpowszechnianie innowacyjnych i elastycznych form organizacji pracy,
maj¹ce na celu poprawê jakoœci i wydajnoœci pracy, w tym BHP;

– u³atwianie zmian statusu zawodowego, obejmuj¹ce szkolenia, pracê na w³asny rachunek,
podejmowanie dzia³alnoœci gospodarczej i mobilnoœæ geograficzn¹”.
Wytyczna zatrudnieniowa nr 22 mówi o „Kszta³towaniu sprzyjaj¹cych zatrudnie-

niu kosztów pracy oraz mechanizmów ustalania p³ac poprzez:
– zachêcanie partnerów spo³ecznych w obrêbie ich zakresów odpowiedzialnoœci do ustala-

nia odpowiednich ram dla systemów negocjacji p³acowych, aby odzwierciedlaæ wyzwa-
nia dotycz¹ce wydajnoœci i rynku pracy na wszystkich istotnych poziomach oraz aby
unikaæ ró¿nic w poziomie wynagrodzenia mê¿czyzn i kobiet;

– dokonywanie przegl¹dów wp³ywu pozap³acowych kosztów pracy na zatrudnienie i,
w odpowiednich przypadkach, dostosowanie ich struktury i poziomu, w szczególnoœci
w celu zmniejszenia obci¹¿enia podatkowego dla nisko op³acanych pracowników”.

2.1.2. Rola partnerów spo³ecznych w realizacji projektów z EFS

Jeœli chodzi o finansowanie z EFS w latach 2007–2013, to Artyku³ 5.3 „Dyrekty-
wy o EFS” jest ca³kiem jasny, co do roli partnerów spo³ecznych w realizacji Fundu-
szu: „organy zarz¹dzaj¹ce EFS bêd¹ zachêcaæ do odpowiedniego udzia³u partnerów
spo³ecznych w dzia³aniach finansowanych na mocy artyku³u 3 (Zakres)”.

Na podstawie artyku³u 3.1 (e) Dyrektywy w sprawie EFS udziela siê szczegól-
nego wsparcia na poprawê i rozwój partnerstwa i negocjowanie paktów w celu
mobilizacji na rzecz reform w dziedzinie zatrudnienia i integracji spo³ecznej.

Na podstawie artyku³u 3.1 (e) Dyrektywy w sprawie EFS udziela siê szczegól-
nego wsparcia na poprawê i rozwój partnerstwa i negocjowanie paktów w celu
mobilizacji na rzecz reform w dziedzinie zatrudnienia i integracji spo³ecznej, po-
niewa¿ dzia³ania te s¹ szczególnie wa¿ne dla poprawy sytuacji na rynku pracy
i promowania „dobrego rz¹dzenia”, ustanowienia nowych i odrêbnych prioryte-
tów dla przysz³ych interwencji EFS (priorytetu okreœlonego jako „mobilizacja na
rzecz reform w dziedzinie zatrudnienia i integracji”).

Istnieje jeszcze jeden nowy priorytet EFS, o którym mowa w artykule 3.2 (b),
w którym zawarty jest cel zapewnienia wsparcia dla tworzenia partnerstwa –
priorytet: „wzmocnienie instytucjonalne potencja³u i wydajnoœci publicznej ad-
ministracji i us³ug”.

Opracowanie i wdro¿enie skutecznej polityki wymaga zaanga¿owania ró¿-
nych podmiotów i wzmocnienie wspó³pracy sieciowej i kooperacji pomiêdzy ró¿-
nymi zainteresowanymi stronami. Zatem powinno istnieæ instytucjonalne wspar-
cie dla rozwój partnerstwa w szerokim zakresie obszarów polityki i na wszystkich
poziomach terytorialnych. W szczególnoœci, wsparcie powinno zostaæ udzielone
dla dialogu miêdzy publicznymi i prywatnymi podmiotami w tym partnerów
spo³eczno-gospodarczych i organizacji pozarz¹dowych. Dla zwiêkszenia skutecz-
noœci dialogu, EFS mo¿e udzieliæ wsparcia na rozwój tego partnerstwa.
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2.1.3. Szczególne wsparcie EFS dla budowania potencja³u partnerów
spo³ecznych i wspólnych dzia³añ

Uznaj¹c, ¿e trzeba uczyniæ wiêcej w obszarze wsparcia partnerów spo³ecz-
nych, w Dyrektywie o EFS nr 1081/2006 dla okresu programowania 2007–2013
podkreœla siê nie tylko koniecznoœæ aktywnego zaanga¿owania zainteresowa-
nych stron, a w szczególnoœci partnerów spo³ecznych w programowanie i realiza-
cjê programów EFS, ale w szczególny sposób odnosi siê w nowy sposób do part-
nerstwa i budowania potencja³u PS.

I tak w artykule 5.3 § 2 Dyrektywy o EFS jest napisane:
„Zgodnie z celem «konwergencji» zostan¹ przyznane œrodki z EFS w odpowiedniej wy-

sokoœci na zwiêkszenie potencja³u, obejmuj¹ce: szkolenia, tworzenie sieci, wzmocnienie dia-
logu spo³ecznego oraz dzia³ania podejmowane wspólnie przez partnerów spo³ecznych,
w szczególnoœci w odniesieniu do zdolnoœci adaptacyjnych pracowników i przedsiêbiorstw,
o których mowa w art. 3.(1)(a)(zakres)”.

Tak wiêc dla regionów, których dotyczy program Konwergencji, art. 5.3 § 2
przewiduje, ¿e odpowiednie kwoty œrodków przeznacza siê na wsparcie partne-
rów spo³ecznych na dwa rodzaje dzia³añ:
a) dzia³ania w kierunku budowanie potencja³u: w celu umo¿liwienia partne-

rom spo³ecznym, aby skutecznie odgrywali swoj¹ rolê, jak¹ przewidziano
w Tytule XI Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (konsultacje
w sprawie projektów z dziedziny polityki spo³ecznej, jak równie¿ Europej-
skiego Dialogu Spo³ecznego) oraz osi¹gniêcie celów EFS, takich jak: szkole-
nia, tworzenie sieci, wzmacnianie dialogu spo³ecznego;

b) dzia³ania podejmowane wspólnie przez partnerów spo³ecznych, w szczegól-
noœci w zakresie dzia³alnoœci odnosz¹cej siê do zdolnoœci adaptacyjnych pra-
cowników i przedsiêbiorstw.

2.1.4. Podstawowe kwestie dotycz¹ce wzmocnienia potencja³u
partnerów spo³ecznych

Wsparcie dla partnerów spo³ecznych mo¿e przybraæ formê wsparcia dla kon-
kretnych spo³ecznych organizacji partnerskich, jak równie¿ dla dzia³añ podejmo-
wanych wspólnie przez organizacje PS reprezentuj¹ce obie strony w gospodarce.

Budowanie potencja³u partnerów spo³ecznych jest procesem rozwoju orga-
nizacyjnego, finansowego i personelu zwi¹zków zawodowych i organizacji pra-
codawców oraz zwiêkszenie ich udzia³u na poziomie krajowym i regionalnym.

Dzia³ania maj¹ce na celu wzmocnienie potencja³u w zakresie dialogu spo³ecz-
nego mog¹ dotyczyæ: informowania, szkoleñ, mechanizmów uczestnictwa i nego-
cjacji, wzmocnienie roli partnerów spo³ecznych w kszta³towaniu warunków pra-
cy i funkcjonowania rynku pracy, wzmocnienia struktur bran¿owych PS,
poprawê komunikacji pomiêdzy krajowym i unijnym szczeblem dialogu spo³ecz-
nego itp.
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3. G³ówne etapy rozwoju polityki spo³ecznej UE8

3.1. Etap pocz¹tkowy (1957–1973)

W 1957 roku podpisano Traktat Rzymski, który wszed³ w ¿ycie w 1958 roku.
W pocz¹tkowym okresie funkcjonowania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
(EWG), dialog spo³eczny na poziomie ponadkrajowym w³aœciwie nie funkcjono-
wa³. Tylko kilka zapisów Traktatu Rzymskiego dotyczy³o polityki spo³ecznej. Kon-
sultacje, jeœli by³y prowadzone, dotyczy³y poszczególnych zagadnieñ zwi¹za-
nych z polityk¹ wspólnotow¹ oraz przestrzeganiem podstawowych swobód.

Rola partnerów spo³ecznych nabra³a wyraŸniejszych rysów, kiedy zdano sobie
sprawê z potrzeby wypracowania bardziej konkretnej polityki spo³ecznej9. Wtedy
jako pierwszy kamieñ milowy w polityce spo³ecznej Unii Europejskiej utworzono
Sta³y Komitet ds. Zatrudnienia w 1970 roku.

3.2. Etap o¿ywienia a póŸniej stagnacji (1974–1984)

W czerwcu 1974 roku w wyniku ustaleñ konferencji miêdzyrz¹dowej wpro-
wadzono zasadê udzia³u partnerów spo³ecznych w procesie podejmowania de-
cyzji dotycz¹cych polityki gospodarczej i spo³ecznej. Wówczas Rada Ministrów
WE przyjê³a uchwa³ê dotycz¹c¹ programu dzia³añ spo³ecznych. W dokumencie
tym Rada wyraŸnie podkreœli³a, ¿e rozwój gospodarczy nie powinien stanowiæ
celu sam w sobie, ale powinien prowadziæ do poprawy jakoœci ¿ycia, a tak¿e, ¿e
polityka spo³eczna Wspólnot ma w tej sprawie do odegrania w³asn¹ rolê. W wyni-
ku uchwalenia tego dokumentu przyjêto w latach 70. ca³y szereg dyrektyw regu-
luj¹cych kwestie bezpieczeñstwa i higieny pracy, równego traktowania i praw
pracowniczych. Podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w czerwcu 1984 roku po-
stanowiono o dalszym wzmocnieniu dialogu spo³ecznego.

3.3. Etap prze³omu koncepcyjnego (1985–1997)

Dialog spo³eczny jako termin zosta³ wyraŸnie wyartyku³owany w 1985 roku –
w odniesieniu do praktyki wspó³pracy trójstronnej pomiêdzy przedstawicielami
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pracodawców, pracobiorców i w³adz wspólnotowych. W 1985 roku Jacques De-
lors, ówczesny Przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej, podj¹³ inicjatywê zwo³ania
spotkania partnerów spo³ecznych w Val Duchesse (zamek w pobli¿u Brukseli),
okreœlan¹ odt¹d jako dialog spo³eczny z Val Duchesse. Kolejne spotkania mia³y
status nieformalny i dobrowolny. Opiera³y siê na wzajemnym uznaniu przez stro-
ny zaanga¿owane w dialog. Dziêki niemu partnerzy spo³eczni mieli mo¿liwoœæ
negocjowania w sposób niezale¿ny wielu wspólnych opinii i stanowisk. W latach
1985–1988 partnerzy spo³eczni byli zaanga¿owani w dzia³ania przygotowawcze
do wprowadzenia rynku wewnêtrznego – przede wszystkim dotycz¹ce aspektów
spo³ecznych. Powo³ali wówczas dwie grupy robocze: do spraw makroekonomicz-
nych oraz do spraw mikroekonomicznych.

3.3.1. Szczyty dialogu spo³ecznego

Pierwszy szczyt dialogu spo³ecznego (dwustronnego) odby³ siê w Val Duches-
se w styczniu 1985 roku. Od tego czasu szczyty organizowane s¹ regularnie pod
przewodnictwem Komisji Europejskiej – gromadz¹ przedstawicieli europejskich
ponadsektorowych organizacji partnerów spo³ecznych (ETUC, UNICE/
UEAPME, CEEP i ich organizacji cz³onkowskich).

Postêp, jaki siê dokona³ do po³owy lat 80. w zakresie zinstytucjonalizowanego,
niezale¿nego dialogu spo³ecznego zosta³ uwzglêdniony w Jednolitym Akcie Eu-
ropejskim, który w³¹czy³ do Traktatu Rzymskiego artyku³ 118B oficjalnie
nak³adaj¹cy na Komisjê Europejsk¹ obowi¹zek rozwijania i promowania dialogu
miêdzy stron¹ pracodawców a stron¹ pracowników. Artyku³ 118B nie przyzna³
jednak europejskim partnerom spo³ecznym formalnego mandatu do zawierania
umów zbiorowych.

Z kolei art. 118A nada³ Radzie Ministrów wiêksze mo¿liwoœci, jeœli chodzi
o g³osowanie w sprawach dotycz¹cych rynku wewnêtrznego (swoboda przep³ywu
pracowników, bezpieczeñstwo i higiena pracy) – poprzez zasadê kwalifikowanej
wiêkszoœci zamiast zasady jednomyœlnoœci. Jednak dla wiêkszoœci spraw spo³ecz-
nych nadal obowi¹zywa³a zasada jednomyœlnoœci.

W 1989 roku w Strasburgu podpisano Wspólnotow¹ Kartê Fundamentalnych Praw
Socjalnych Pracowników (tzw. Karta Socjalna). Karta zosta³a przyjêta przez szefów
rz¹dów wszystkich krajów cz³onkowskich, za wyj¹tkiem Wielkiej Brytanii. Wy-
mienia 12 fundamentalnych praw socjalnych.

Karta mia³a charakter deklaracji politycznej, nie zaœ umowy miêdzynarodo-
wej, co oznacza³o brak mocy obowi¹zuj¹cej. Dlatego Komisja Europejska przygo-
towa³a projekt programu dzia³añ Social Action Programme, który zawiera³ propo-
zycje dyrektyw i innych instrumentów s³u¿¹cych wprowadzeniu w ¿ycie za³o¿eñ
Karty w latach 1990–1992.

W 1991 roku europejscy partnerzy spo³eczni (UNICE, CEEP i ETUC) podpisali
porozumienie, wyra¿aj¹c w sposób formalny swoj¹ wolê rozwijania ponadkrajo-
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wego, ponadsektorowego europejskiego dialogu spo³ecznego, a tym samym ne-
gocjacji zmierzaj¹cych do zawierania europejskich umów zbiorowych. Okreœlili
tak¿e trzy podstawowe funkcje dialogu spo³ecznego: konsultacje, zgrane
dzia³ania i negocjacje. Umowa ta by³a przede wszystkim adresowana do uczestni-
ków miêdzyrz¹dowej konferencji w Turynie w 1991 roku, której ustalenia zosta³y
nastêpnie zawarte w Traktacie z Maastricht.

Partnerzy spo³eczni opowiedzieli siê za wprowadzaniem obowi¹zkowej zasa-
dy konsultowania partnerów spo³ecznych przez instytucje europejskie w ramach
procesu podejmowania decyzji dotycz¹cych sfery spraw spo³ecznych oraz mo¿li-
woœci¹ otwierania negocjacji pomiêdzy partnerami spo³ecznymi, które mog³yby
prowadziæ do europejskich umów ramowych. Porozumienie to zosta³o wprowa-
dzone do Protoko³u dotycz¹cego Polityki Socjalnej (podpisanego przez 11 kra-
jów), który nastêpnie sta³ siê integraln¹ czêœci¹ Traktatu o UE.

Artyku³y 3 i 4 Protoko³u dotycz¹cego polityki socjalnej stanowi³y wa¿ne rozwi-
niêcie artyku³u 118B Traktatu.

Cia³a, które w tym czasie dysponowa³y uprawnieniami konsultacyjnymi, to:
– EKES – Europejski Komitet Spo³eczno-Ekonomiczny (istniej¹cy od 1957 roku,

w oparciu o art. 193 Traktatu Rzymskiego),
– Europejski Fundusz Socjalny (istniej¹cy od 1960 roku, w oparciu o art. 123

Traktatu Rzymskiego),
– Sta³y Komitet ds. Zatrudnienia, sk³adaj¹cy siê z ministrów pracy krajów cz³on-

kowskich, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli pracodaw-
ców i pracobiorców (powo³any w 1970 roku),

– sektorowe komitety konsultacyjne.
W 1992 roku europejscy partnerzy spo³eczni zdecydowali o utworzeniu nowe-

go cia³a wspó³pracy partnerów spo³ecznych – Komisji Dialogu Spo³ecznego, w ce-
lu u³atwienia wprowadzania nowych przepisów i procedur dotycz¹cych dialogu,
konsultacji i negocjacji.

3.4. Etap nowego podejœcia (od 1997)

W listopadzie 1997 roku – po podpisaniu Traktatu Amsterdamskiego, a przed
jego wejœciem w ¿ycie, w Luksemburgu, odby³o siê nadzwyczajne posiedzenie
Rady Europejskiej, które zainicjowa³o kompleksow¹ strategiê Wspólnoty Europe-
jskiej w sferze zatrudnienia. Zdecydowano, ¿e polityka bêdzie opieraæ siê na
czterech filarach. S¹ to:
– zdolnoœæ do uzyskania zatrudnienia (employability),
– rozwój przedsiêbiorczoœci (entereprenurship),
– zdolnoœci adaptacyjne po stronie pracodawców i pracowników (adaptability),
– równoœæ szans (equal opportunities).
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Na tej podstawie zwrócono siê do partnerów spo³ecznych, aby na swoich od-
powiednich szczeblach kompetencji i dzia³ania zawierali porozumienia maj¹ce na
celu zwiêkszenie mo¿liwoœci zatrudnienia oraz aby negocjowali porozumienia
w celu unowoczeœnienia organizacji pracy.

W maju 1998 roku w Komunikacie „Dostosowywanie i promowanie dialogu
spo³ecznego na szczeblu Wspólnoty", Komisja Europejska okreœli³a kierunki roz-
woju dialogu spo³ecznego w zakresie informacji, konsultacji i negocjacji, podkre-
œlaj¹c wagê dialogu pomiêdzy niezale¿nymi partnerami spo³ecznymi.

Do tej pory europejscy partnerzy spo³eczni wynegocjowali trzy zbiorowe
uk³ady ramowe:
1. Umowa o urlopach macierzyñskich; jej treœæ zosta³a w³¹czona do Dyrektywy

Rady z 3/06/1996 r.; 96/34/EC.
2. Umowa o pracy w niepe³nym wymiarze czasu; Dyrektywa Rady z 15/12/1997 r.;

97/81/EC.
3. Umowa o umowach na czas okreœlony; Dyrektywa Rady z 28/06/1999 r.;

99/70/EC.
W marcu 2000 roku partnerzy spo³eczni UNICE/UEAPME, CEEP i ETUC

przyst¹pili do negocjacji na temat „pracy tymczasowej” (interim work). Po jedena-
stu miesi¹cach – w maju 2001 roku – zakoñczyli negocjacje, nie osi¹gaj¹c kompro-
misu. Informacja o niepowodzeniu negocjacji zosta³a przekazana Komisji Euro-
pejskiej we wspólnym liœcie wszystkich ww. partnerów spo³ecznych.

We wrzeœniu 2001 roku europejscy partnerzy spo³eczni (UNICE-UEAPME,
ETUC, CEEP) rozpoczêli negocjacje na temat telepracy. Celem tych negocjacji by³a
„nie wi¹¿¹ca od strony prawnej umowa” (legally non binding agreement), która zo-
sta³aby wprowadzona w ¿ycie w krajach cz³onkowskich UE przez cz³onków orga-
nizacji uczestnicz¹cych w negocjacjach. Negocjacje zakoñczy³y siê podpisaniem
przez te organizacje umowy ramowej (lipiec 2002 roku).

Dalsz¹ wspó³pracê europejskich partnerów spo³ecznych (UNICE-UEAPME,
ETUC, CEEP) okreœla Program Dzia³ania Europejskich Partnerów Spo³ecznych na lata
2003 –2005 uzgodniony pomiêdzy powy¿szymi organizacjami.
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4. Krótka historia dialogu spo³ecznego w Unii Europejskiej
– chronologiczny opis sekwencji wydarzeñ i struktur zwi¹zanych
z praktyk¹ dialogu spo³ecznego w UE (zob. rys. 1)10

Pocz¹tkowo organami odpowiedzialnymi za konsultacje europejskich partne-
rów spo³ecznych by³y wspólne komitety, ustanowione przez Komisjê Europejsk¹.

Pierwsza „fala” szeœciu wspólnych komitetów powsta³a w sektorach objêtych
zintegrowanymi wspólnymi politykami, takich jak: górnictwo (1952), rolnictwo
(1963/1974), transport drogowy (1965), ¿egluga œródl¹dowa (1980), rybo³ówstwo
(1974) oraz kolej (1972). Ich cz³onkowie byli mianowani przez Komisjê w równej li-
czbie pracodawcy i pracobiorcy. Nieformalne grupy robocze, ustanowione na
wniosek partnerów spo³ecznych, zaczê³y pojawiaæ siê w 1980 roku. Przewidywa³y
one bardziej pragmatyczne i elastyczne formy dialogu spo³ecznego jak równie¿
bardziej nieformalny dialog. Powsta³y przy wsparciu Komisji w wielu sektorach:
hoteli i restauracji (1983), handlu (1985), ubezpieczeñ (1987), bankowoœci (1990) itd.

Druga „fala” wspólnych komitetów ukszta³towa³a siê pod koniec lat 80. i na
pocz¹tku 90. XX wieku w nastêpuj¹cych sektorach: transportu morskiego (1987),
lotnictwa cywilnego (1990), telekomunikacji (1990) i us³ug pocztowych (1994).

W 1985 r. Jednolity Akt wprowadzi³ przepis uznaj¹cy partnerów spo³ecznych
i pozwalaj¹cy im na rozwijanie dialogu spo³ecznego. Z poparciem przewod-
nicz¹cego Komisji, Jacques’a Delors, rozpocz¹³ siê miêdzybran¿owy dialog
spo³eczny pomiêdzy ETUC (pol. EKZZ), UNICE (obecnie BusinessEurope – europej-
scy pracodawcy z sektora prywatnego) i CEEP (europejscy pracodawcy sektora publiczne-
go). Kry³a siê za tym idea uruchomienia „europejskiego dialogu spo³ecznego”,
który umo¿liwi³by europejskim partnerom spo³ecznym podejmowanie zobo-
wi¹zañ miêdzy sob¹, autonomicznie, w taki sam sposób jak w dialogu spo³ecz-
nym w pañstwach cz³onkowskich.

Od 1985 do 1990 roku dialog miêdzy europejskimi partnerami spo³ecznymi za-
koñczy³ siê przyjêciem kilkunastu „wspólnych opinii” na ró¿ne tematy: szkoleñ
zawodowych, nowych technologii, mobilnoœci itp.11 Znaczenie prze³omowych lat
1985–1989 polega nie tyle na treœci wspólnie przyjêtych opinii, czy na ich ograni-
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czonym zasiêgu (w opinii ekspertów europejskich), ale na ustanowieniu procedur
regularnego dialogu.

W 1991 roku Protokó³ Spo³eczny okreœli³ ramy prawne, które otworzy³y nowe
mo¿liwoœci dialogu na poziomie miêdzybran¿owym jak równie¿ w poszczegól-
nych sektorach. Wtedy to europejscy partnerzy spo³eczni (UNICE, CEEP i ETUC)
podpisali porozumienie, wyra¿aj¹c w sposób formalny swoj¹ wolê rozwijania
ponadkrajowego, ponadsektorowego europejskiego dialogu spo³ecznego, a tym
samym negocjacji zmierzaj¹cych do zawierania europejskich umów zbiorowych.
Okreœlili tak¿e trzy podstawowe funkcje dialogu spo³ecznego: konsultacje, zgra-
ne dzia³ania i negocjacje. Umowa ta by³a przede wszystkim adresowana do ucze-
stników miêdzyrz¹dowej konferencji w Turynie w 1991 roku, której ustalenia zo-
sta³y nastêpnie zawarte w Traktacie z Maastricht.

Partnerzy spo³eczni opowiedzieli siê za wprowadzaniem obowi¹zkowej zasa-
dy konsultowania ich przez instytucje europejskie w ramach procesu podejmo-
wania decyzji dotycz¹cych sfery spraw spo³ecznych oraz mo¿liwoœci¹ urucha-
miania negocjacji pomiêdzy partnerami spo³ecznymi, które mog³yby prowadziæ
do europejskich umów ramowych. Porozumienie to zosta³o wprowadzone do
Protoko³u dotycz¹cego Polityki Socjalnej (podpisanego przez 11 krajów), który
nastêpnie sta³ siê integraln¹ czêœci¹ Traktatu o UE (patrz dalej).

Wejœcie w ¿ycie Traktatu z Maastricht (i zawartego w nim Protoko³u Spo³eczne-
go) doprowadzi³y, w szczególnoœci, do zobowi¹zanie siê Komisji do konsultacji
z partnerami spo³ecznymi przed przyjêciem wniosku legislacyjnego oraz do mo¿-
liwoœæ podpisywania przez nie umów zbiorowych, które mog³yby byæ kontynuo-
wane erga omnes, w drodze dyrektywy Rady lub te¿ by³y realizowane przez part-
nerów spo³ecznych na poziomie krajowym. Jednak¿e a¿ do 1996 roku ¿adne
wspólne stanowisko nie zosta³o wdro¿one w prawie europejskim.

Miêdzybran¿owi partnerzy spo³eczni uzgodnili trzy umowy zbiorowe prze-
kszta³cone w dyrektywy Rady ( o urlopie rodzicielskim (1995), o pracy w nie-
pe³nym wymiarze (1997), o umowach na czas okreœlony (1999). Nie uzgodnili
umów w takich obszarach jak Rady Zak³adowe czy „Informacja i konsultacja” na
szczeblu krajowym.

Fiaskiem zakoñczy³y siê w 2001 roku negocjacje w sprawie „porozumienia
o pracy tymczasowej”, które by³o bardzo oczekiwan¹ regulacj¹ dotycz¹c¹ niety-
powych form zatrudnienia (na czas okreœlony i umów dotycz¹cych pracy
w niepe³nym wymiarze czasowym), co oznacza³o koniec okresu „uk³adowego
ustawodawstwa”.

Pod koniec 1990 roku zwi¹zki zawodowe ponownie dokona³y oceny roli
i wsparciu ze strony Komisji Europejskiej. W ich opinii, Komisja nie by³a ju¿ akty-
wna w zakresie wspierania ich w dialogu spo³ecznym przy proponowaniu no-
wych przepisów i przyczyni³a siê do stworzenia groŸnej, w opinii zwi¹zków za-
wodowych, sytuacji obligowania pracodawców do podejmowanie negocjacji.
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Zwi¹zki w tej sytuacji prezentowa³y wolê uruchomienia nowych mo¿liwoœci dia-
logu.

Jeœli chodzi o poziom sektorowy (bran¿owy), koniecznoœæ dostosowania dyre-
ktywy dotycz¹cej czasu pracy w sektorach nieobjêtych t¹ regulacj¹ sta³a siê impul-
sem do negocjacji. W nastêpstwie ramowej decyzji z dnia 20 maja 1998 roku Komi-
sja podjê³a z dniem 1 stycznia 1999 roku decyzjê w kierunku racjonalizacji
systemu, poprzez zast¹pienie sektorowych (bran¿owych) wspólnych komisji
i nieformalnych grup roboczych przez jednolit¹ struktur¹ nowych Sektorowych
Komitetów Dialogu Spo³ecznego.

Komitety Dialogu Spo³ecznego (KDS) s¹ tworzone w oparciu o wspólny wnio-
sek partnerów spo³ecznych i zatwierdzane przez Komisjê. Sk³adaj¹ siê one ma-
ksymalnie z 40 przedstawicieli (z tak¹ sam¹ liczb¹ przedstawicieli z obu stron
spo³ecznych sektora) oraz s¹ przewodniczone przez jednego z przedstawicieli
partnerów spo³ecznych, lub na ich wniosek przez przedstawiciela Komisji, która
to osoba w ka¿dym przypadku dzia³a jako sekretarz KDS.

Ka¿da KDS przyjmuje swój regulamin wewnêtrzny i program pracy (najczê-
œciej roczny). Odbywa siê co najmniej jedno posiedzenie plenarne rocznie a bar-
dziej szczegó³owe sprawy rozpatruje siê podczas posiedzeñ poszerzonego sekre-
tariatu lub w mniejszych grupach roboczych. Mandat negocjacyjny jest okreœlany
przez stanowiska organizacji krajowych zrzeszonych w europejskiej strukturze
bran¿owej (zwi¹zkowej lub pracodawców). Komisja nie ustali³a ¿adnych wzorco-
wych dla wszystkich komitetów zasad dotycz¹cych zatwierdzania wspólnych do-
kumentów.

W ostatniej dekadzie mia³a miejsce konsolidacja systemu dialogu sektorowego
poprzez rozszerzenie liczby Komitetów Dialogu Spo³ecznego (KDS). Ich liczba, od
czasu reformy w 1998 roku, powiêkszy³a siê z 20 do 33 w 2006 roku. Te nowe komi-
tety zosta³y oficjalnie uznane przez Komisjê w 2007 roku. Dziesiêæ wspólnych ko-
misji i 16 nieformalnych grup roboczych zosta³o przekszta³conych w KDS. Dla
dziewiêciu nastêpuj¹cych sektorów powo³ano komitety dialog bezpoœrednio po
wniosku o ich powo³anie. Dotyczy³o to sektorów: „live performance”12 (1999), pra-
cowników tymczasowych (1999), przemys³u meblarskiego (2001), przemys³u
stoczniowego (2003), sektora audiowizualnego (2004), przemys³u chemicznego
(2004), administracji lokalnej i regionalnej (2004), szpitali i na koniec sektora stalo-
wego (2006).

Poœród ostatnio wymienionych nowych sektorów wiod¹cymi bran¿ami na po-
ziomie krajowym s¹: stalowy, chemiczny i lokalnych us³ug publicznych. Dwóch
wa¿nych komitetów sektorowych brakuje na poziomie UE: administracji publicz-
nej i in¿ynierii (która jest reprezentowana jako podsektor w komitetach stali, bu-
downictwa okrêtowego, warsztatów samochodowych i stacji benzynowych).
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Dziesiêæ lat po Maastricht miêdzybran¿owi partnerzy spo³eczni chêtnie podej-
mowali kwestiê swojej autonomii naprzeciw instytucji europejskich, a zw³aszcza
Komisji Europejskiej. Ta wspólna troska nie by³a oparta na tych samych za³o¿e-
niach w przypadku organizacji pracodawców i pracowników. Inne stanowisko
zwi¹zków zawodowych, odró¿niaj¹ce je od pracodawców, dotyczy³o postulatu
potrzeby dokonania ponownej oceny roli Komisji Europejskiej w dialogu sektoro-
wym.

Komisja Europejska, w opinii zwi¹zków zawodowych, stawa³a siê coraz bar-
dziej niechêtna w wype³nianiu swojej roli w obszarze przygotowywania inicja-
tyw legislacyjnych z dziedziny polityki spo³ecznej. Nie wywo³a³o to tak silnego
oddŸwiêku wœród zwi¹zków zawodowych, jaki mia³ miejsce w przesz³oœci. Dla
pracodawców, z drugiej strony, by³ to sposób zrzucenia raz na zawsze z siebie pre-
sji wywieranej przez Komisjê.

Prawnie wi¹¿¹ce umowy ramowe stopniowo ustêpowa³y tzw. umowom do-
browolnym/autonomicznym, gdzie kwestie takie jak status i dalsze dzia³ania po-
zostawa³y doœæ mgliste – jak w przypadku takich tematów umów, jak telepraca
(2002) oraz stres (2004) i przemoc w pracy (2007). Takiemu rozwojowi sytuacji to-
warzyszy³o stopniowe wprowadzenie otwartej metody koordynacji13 zainau-
gurowanej w Lizbonie w³aœnie do kwestii dialogu spo³ecznego. W 2002 r. partne-
rzy spo³eczni przyjêli trzyletni program prac (2003–2005), który potwierdzi³ brak
prawnie wi¹¿¹cych propozycji zast¹pionych promowaniem „ram dzia³ania”. Na-
le¿y wymieniæ m.in. ramy dla dzia³añ na rzecz kszta³cenia ustawicznego oraz do-
tycz¹ce równoœci p³ci.

W 2005 roku partnerzy spo³eczni zdawali siê byæ s³absi ni¿ 10 lat temu (w opinii
ekspertów). To dotyczy³o EKZZ i nadal niepoczuwaj¹cych siê do obowi¹zku
uczestniczenia w umowach Europejskich Pracodawców Prywatnych (UNICE).
Partnerzy ci podjêli negocjacje drugiego programu dzia³añ (2006–2008). Zosta³a
zaplanowana jedna autonomiczna umowa (miano zdecydowaæ, czy tematem bê-
dzie kszta³cenie ustawiczne czy kwestia grup podlegaj¹cych wykluczeniu).
Partnerzy spo³eczni dokonali wówczas równie¿ oceny wyników autonomicznych
porozumieñ.

Komisja w swoim komunikacie z 2004 roku równie¿ dokona³a oceny „jakoœci”
wykonania tych porozumieñ. Ocena ta dotyczy³a rozró¿nienia miêdzy ca³kowicie
autonomicznym porozumieniem, dla którego nie bêdzie kontroli wdra¿ania,
a dobrowolnym porozumieniem, które nastêpowa³o po konsultacji z Komisj¹.
W tym przypadku europejscy partnerzy uwa¿ali, ¿e maj¹ obowi¹zek (traktatowy)
do oceny wyników. Jak podkreœlali wtedy eksperci – „europejski dialog spo³eczny
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bêdzie siê charakteryzowa³ dobrowolnoœci¹ wdra¿ania prawa”, czyli „wy wdra¿a-
cie albo my ustanowimy przepisy” – przynajmniej w przypadku, gdy umowy do-
browolne wynikaj¹ ze wstêpnych objêtych unijnym paragrafem konsultacji.

Jeœli chodzi o aktorów dialogu, to w drugiej czêœci dekady 2000–2010 mia³ miej-
sce proces koncentracji po stronie zwi¹zków zawodowych. 33 komitety sektoro-
we zosta³y objête przez 11 europejskich przemys³owych federacji zwi¹zków za-
wodowych: EIFS, UNI-Europa, który jest obecnie jedenasty i sekretariat
Transportowców (ETF) (w szeœciu komitetach sektorowych).

Po stronie pracodawców natomiast reprezentacja jest doœæ fragmentaryczna.
Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do lotnictwa cywilnego, ale tak¿e do
górnictwa, sektora bankowego i audiowizualnego. Na poziomie wielobran¿o-
wym rozwi¹zaniem sta³o siê przyjmowanie mniejszych partnerów do delegacji:
UNICE z UEAPME, Eurocadres z ETUC. Organizacja CEEP, która reprezentuje
przedsiêbiorstwa publiczne, zaistnia³a obecnie jako reprezentant europejskich
publicznych us³ug lokalnych. Wszyscy ci aktorzy dialogu spo³ecznego UE stanêli
6 lat temu w obliczu wyzwania, jakim by³o rozszerzenie UE, co oznacza³o proble-
my organizacyjne (wiêcej cz³onków, wiêcej jêzyków), strukturalne (wiêksza frag-
mentaryzacja organizacji z nowych krajów i mniejsza liczba cz³onków) i politycz-
nych (kwestia reprezentatywnoœci globalnej).
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5. Dialog spo³eczny a dialog obywatelski

W dyskusjach na poziomie UE wielokrotnie zwracano uwagê na to, ¿e dialog
spo³eczny anga¿uje zbyt w¹skie grupy interesu (spo³ecznego). Dlatego zapro-
ponowano szersz¹ formê dialogu – dialog obywatelski. W 1996 roku ówczesna V
Dyrekcja Generalna (ds. Zatrudnienia, Stosunków Przemys³owych i Problematy-
ki Spo³ecznej) zainicjowa³a Pierwsze Forum Europejskiej Polityki Spo³ecznej,
podczas którego zosta³a wypracowana koncepcja dialogu obywatelskiego.

Dialog obywatelski wi¹¿e siê z konsultacjami z/i pomiêdzy przedstawicielami
szerszego zakresu interesów spo³ecznych. Zinstytucjonalizowan¹ form¹ dialogu
obywatelskiego s¹ konsultacje z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym.

Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny w swojej opinii na temat roli i udzia³u spo-
³eczeñstwa obywatelskiego w budowaniu Europy z 1999 roku (CES 851/99D/GW)
organizacjami spo³eczeñstwa obywatelskiego nazywa „ wszystkie struktury orga-
nizacyjne, których cz³onkowie maj¹ cele i obowi¹zki o interesie ogólnym i którzy dzia³aj¹
jako poœrednicy i mediatorzy pomiêdzy w³adzami publicznymi a obywatelami”.

G³ówni „aktorzy” wœród organizacji spo³eczeñstwa obywatelskiego to:
– partnerzy spo³eczni;
– organizacje reprezentuj¹ce uczestników stosunków spo³ecznych i gospodar-

czych, którzy nie s¹ partnerami spo³ecznymi w œcis³ym tego s³owa znaczeniu;
– organizacje pozarz¹dowe, które gromadz¹ ludzi dla okreœlonego wspólnego

celu, takie jak organizacje dzia³aj¹ce w obszarze spraw dotycz¹cego œrodowi-
ska naturalnego, organizacje praw cz³owieka, organizacje konsumenckie, or-
ganizacje charytatywne, organizacje edukacyjne i szkoleniowe itp.;

– organizacje œrodowiskowe, tj. funkcjonuj¹ce w ramach okreœlonej grupy
spo³ecznej, realizuj¹ce cele zorientowane na cz³onków tych organizacji, np. or-
ganizacje m³odzie¿owe, rodzinne oraz wszystkie organizacje, dziêki którym
obywatele uczestnicz¹ w ¿yciu lokalnym lub miejskim;

– spo³ecznoœci religijne.
Wspóln¹ cech¹ organizacji spo³eczeñstwa obywatelskiego na poziomie UE jest

ich rola poœrednicz¹ca, któr¹ na siebie bior¹ w stosunku do poziomu krajowego.
Organizuj¹c siê, obywatele zapewniaj¹ sobie bardziej efektywne sposoby wy-

ra¿ania swoich opinii na ró¿ne zagadnienia ich dotycz¹ce, wobec decydentów po-
litycznych. Dialog obywatelski traktowany jest wiêc jako uzupe³nienie dialogu
spo³ecznego, którego podstawow¹ cech¹ jest koncentrowanie siê na stosunkach
pracy oraz podejmowanie decyzji w oparciu o konsensus. Dialog obywatelski
obejmuje szerzej pojmowane sprawy spo³eczne – sprawy obywatelskie.
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6. Dialog spo³eczny na poziomie globalnym

6.1. Europejskie rady zak³adowe narzêdziem dialogu spo³ecznego
w zglobalizowanej gospodarce UE

Europejskie rady zak³adowe (ERZ) s¹ jedn¹ z mo¿liwych, i najczêœciej wyko-
rzystywanych w praktyce, form systemu informacyjno-konsultacyjnego w przed-
siêbiorstwie o zasiêgu ponadnarodowym, dzia³aj¹cym na obszarze Wspólnoty
Europejskiej. I tak:
– Tworzenie ERZ uregulowane jest postanowieniami dyrektywy 94/45/WE (od

16 maja 2009 roku zast¹pi³a j¹ nowa dyrektywa 2009/38/WE).
– Zgodnie z nimi ERZ mo¿na tworzyæ w przedsiêbiorstwach o zasiêgu wspólno-

towym, a wiêc zatrudniaj¹cych co najmniej 1000 pracowników w pañstwach
cz³onkowskich, w tym, co najmniej 150 pracowników w co najmniej 2 pañ-
stwach cz³onkowskich.

– ERZ powo³uje siê na wniosek, który mo¿e z³o¿yæ zarz¹d centralny przedsiê-
biorstwa miêdzynarodowego lub grupa pracowników z co najmniej 2 pañstw
cz³onkowskich. Po z³o¿eniu wniosku nale¿y utworzyæ tzw. specjalny zespó³
negocjacyjny.

– ERZ-y s³u¿¹ przekazywaniu europejskim przedstawicielom pracowników in-
formacji dotycz¹cych wszystkich istotnych aspektów funkcjonowania firmy
oraz konsultowaniu przez zarz¹dy koncernów miêdzynarodowych decyzji
maj¹cych wp³yw na sytuacjê pracowników w wymiarze ponadgranicznym.

– W ramach ERZ formalnie nie ma miejsca na negocjacje zbiorowe, które s¹
wci¹¿ zawarowane do wy³¹cznej kompetencji zwi¹zków zawodowych i zwi¹zków
pracodawców (partnerów spo³ecznych).

– Wyzwania globalizacyjne spowodowa³y, ¿e od pewnego czasu ERZ staj¹ siê
p³aszczyzn¹ rokowañ maj¹cych na celu przede wszystkim zabezpieczenie pra-
cowników przed skutkami restrukturyzacji oraz d¹¿enie do przeprowadzania
jej w sposób spo³ecznie akceptowalny. Zawierane s¹ tzw. pakty lub pakiety so-
cjalne (zob. przyk³ad 6.1.1).

6.1.1. Aktualny przyk³ad dobrych praktyk funkcjonowania ERZ w dialogu
w trakcie kryzysu dotycz¹cym firm miêdzynarodowych – „Miêdzy-
narodowa Umowa Ramowa dla PFLEIDERER AG”
(w Polsce oddzia³y m.in. w Wieruszowie, Grajewie i Warszawie)

Pod nazw¹ PASOC, z inicjatywy ERZ zosta³a podpisana z terminem wprowa-
dzenia w ci¹gu roku Karta Spo³eczna Pfleiderer AG. Projekt by³ finansowany z bu-
d¿etu Komisji Europejskiej (pozycja 04.03.03.03) i wspierany przez organizacjê
Arbeit und Leben Bielefeld14. Efektem umowy jest miêdzynarodowe ramowe po-
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rozumienie z daleko id¹cymi przepisami dotycz¹cymi ochrony i rozwoju standar-
dów socjalnych, zatrudnieniowych i norm pracy w grupie PFLEIDERER AG.

„Ustaliliœmy jasne wytyczne w sprawach socjalnych i wymogów zatrudnieniowych,
równie¿ jeœli chodzi o przysz³y rozwój Pfleiderer” – powiedzia³ przewodnicz¹cy ERZ
Frank Bergmann. „Uda³o nam siê stworzyæ bardzo skuteczny system monitorowania
nadzoru nad przestrzeganiem tych ustaleñ”15. Z punktu widzenia wp³ywu kryzysu
gospodarczego na przemys³ produktów leœnych, umowa zawiera daleko id¹ce
przepisy – w tym fakt udzielenia pierwszeñstwa zatrudnionym na sta³e (wobec
zatrudniania przez agencjê pracy ), BHP i przysz³ego ukierunkowania firmy
(„Zrównowa¿ony rozwój firmy ma priorytet w stosunku do celu krótkotermino-
wych zysków”).

Szczególn¹ cech¹ tej inicjatywy jest to, ¿e PASOC opiera siê na informacji, kon-
sultacji i partycypacji. Krajowi przedstawiciele pracowników i si³a robocza firmy
aktywnie uczestniczyli w procesie dyskusji nad paktem.

Regularne komunikowanie siê w ERZ, pisemne ankiety dla pracowników na
stronach internetowych we wszystkich lokalizacjach europejskich firmy oraz eu-
ropejskie wys³uchania publiczne i strona internetowa projektu PASOC s¹ elemen-
tami aktywnego informowania i public relations.

Osi¹gniêto wysoki poziom partycypacji i przejrzystoœci. Dla zwi¹zków zawo-
dowych (np. IG Metall, EFBWW i BHI) ten projekt przedstawia „najlepsze prakty-
ki” dla sieciowej europejskiej polityki lobbowania.

Umowa ramowa Pfleiderer AG zosta³a oficjalnie podpisana w dniu 30 listopa-
da 2010 roku w siedzibie IG Metall we Frankfurcie16.

6.2. Miêdzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) – trójstronna
instytucja dialogu globalnego

MOP powsta³a w 1919 roku jako ukoronowanie wieloletnich wysi³ków ró¿-
nych grup spo³ecznych, których celem by³a poprawa warunków pracy oraz umiê-
dzynarodowienie norm ustawodawstwa pracy. MOP stanowi³a jedno z cia³ pra-
wodawczych i kontrolnych wchodz¹cych w sk³ad Ligi Narodów (LN). Po
znikniêciu LN z areny miêdzynarodowej i wskutek zmian, jakie mia³y miejsce po
II wojnie Œwiatowej, MOP zawar³a w 1946 roku porozumienie z ONZ, czego rezul-
tatem jest dzia³anie MOP w formie wyspecjalizowanej agendy ONZ, promuj¹cej
sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ i uznane przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ prawa
ludzkie i pracownicze.
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Miêdzynarodowa Organizacja Pracy:
– formu³uje miêdzynarodowe standardy pracy w formie konwencji i zaleceñ;
– stanowi unikaln¹ trójstronn¹, równouprawnion¹ strukturê z³o¿on¹ z przed-

stawicieli pracodawców, pracowników i rz¹dów;
– promuje rozwój niezale¿nych organizacji pracodawców i pracowników;
– s³u¿y pomoc¹ techniczn¹ (doradztwo prawne, szkolenia itp.).

Miêdzynarodowe standardy pracy maj¹ formê konwencji i zaleceñ. Konwen-
cje s¹ miêdzynarodowymi umowami, wymagaj¹cymi ratyfikacji pañstw cz³onkow-
skich. Zalecenia nie s¹ wi¹¿¹ce. Inne mniej formalne dokumenty to: kodeksy
postêpowania, uchwa³y, deklaracje – nie s¹ one jednak czêœci¹ systemu miêdzyna-
rodowych standardów. Istnieje 185 konwencji i 195 zaleceñ. Wœród konwencji wyró-
¿nia siê: konwencje zasadnicze, konwencje priorytetowe i 12 kategorii innych
konwencji i zaleceñ.

Do konwencji zasadniczych nale¿¹ konwencje dotycz¹ce:
• wolnoœci zrzeszania siê:

– o wolnoœci zwi¹zkowej i ochronie praw zwi¹zkowych (nr 87),
– o prawie organizowania siê i rokowañ zbiorowych (nr 98);

• zniesienia pracy przymusowej:
– o pracy przymusowej (nr 29),
– o zniesieniu pracy przymusowej (nr 105);

• równoœci:
– dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia i wykonywania zawodu (nr 111),
– równoœci wynagrodzenia mê¿czyzn i kobiet za pracê jednakowej wartoœci

(nr 100);
• eliminacji pracy dzieci:

– najni¿szym wieku dopuszczania do zatrudnienia (nr 138),
– natychmiastowym zniesieniu najgorszych form pracy dzieci (nr 182).
Mechanizm kontrolny stosowania Konwencji stanowi procedura sk³adania

skarg i za¿aleñ. Aby j¹ uruchomiæ, nie musi zostaæ spe³niony wymóg uprzedniego
wyczerpania œrodków krajowych. Skargi i za¿alenia ró¿ni¹ siê od siebie sposobem
uruchamiania procedur i zastosowanym procesem badawczym.

6.2.1. Dokumenty Miêdzynarodowej Organizacji Pracy dotycz¹ce
dialogu spo³ecznego i praw zwi¹zkowych17

Wolnoœæ zrzeszania siê jest, w myœl Preambu³y Konstytucji Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy i Deklaracji Filadelfijskiej (Dz.U. z 1948 r., Nr 43, poz. 308), jed-
nym z g³ównych celów MOP. Zgodnie z Deklaracj¹ MOP dotycz¹c¹ podstawo-
wych zasad i praw w pracy z 1998 roku wolnoœæ zrzeszania siê i skutecznego uzna-
nia prawa do rokowañ zbiorowych stanowi jedno z czterech fundamentalnych
praw przys³uguj¹cych cz³owiekowi w œwiecie pracy, a dwie g³ówne konwencje
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MOP reguluj¹ce ten obszar: Konwencja Nr 87 i Konwencja Nr 98 nale¿¹ do tzw.
fundamentalnych konwencji MOP. Polska ratyfikowa³a obie konwencje w 1957
roku, ale dopiero po przemianach ustrojowych w naszym kraju MOP uzna³a, ¿e
s¹ one w pe³ni realizowane w ustawodawstwie i praktyce.

Konwencja Nr 87 dotyczy wolnoœci zwi¹zkowej i ochrony praw zwi¹zkowych
(Dz.U. z 1958 r. Nr 29, poz. 125). Konwencja ta gwarantuje wszystkim pracowni-
kom (z wyj¹tkiem cz³onków si³ zbrojnych i funkcjonariuszy policji) i pracodaw-
com prawo do zrzeszania siê – tworzenia i przystêpowania do organizacji wed³ug
swojego uznania. Zgodnie z Konwencj¹ utworzenie organizacji pracowników lub
pracodawców nie wymaga jakiejkolwiek zgody ze strony w³adz pañstwowych.
Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w sprawy wewnêtrzne organizacji pracow-
ników lub pracodawców ze strony w³adz pañstwowych czy drugiej strony (np.
pracodawcy w sprawy zwi¹zku zawodowego).

Konwencja Nr 98 dotyczy stosowania zasad prawa organizowania siê i roko-
wañ zbiorowych (Dz.U. z 1958 r. Nr 29, poz. 126) i reguluje dwa ró¿ne aspekty
wolnoœci zrzeszania siê. Pierwszy to ochrona pracowników przed aktami naru-
szaj¹cymi ich prawo do wolnoœci zrzeszania siê oraz ochrona organizacji pracow-
ników i pracodawców przed wzajemn¹ ingerencj¹ w sprawy wewnêtrzne, drugi
zaœ to zobowi¹zanie stron konwencji do wspierania i zachêcania do prowadzenia
rokowañ zbiorowych w celu zawierania uk³adów zbiorowych pracy.

Inne ratyfikowane przez Polskê konwencje dotycz¹ce wolnoœci zrzeszania siê
to:
– Konwencja Nr 135 dotycz¹ca ochrony przedstawicieli pracowników w przed-

siêbiorstwach i przyznania im u³atwieñ z 1971 roku (Dz.U. z 1977 r. Nr 39, poz.
178).

– Konwencja Nr 151 dotycz¹ca ochrony prawa organizowania siê i procedury
okreœlania warunków zatrudnienia w s³u¿bie publicznej z 1978 roku (Dz.U.
z 1981 r. Nr 2, poz. 4).
Istotn¹ z punktu widzenia rozwoju dialogu spo³ecznego dotycz¹cego spraw

miêdzynarodowych jest Konwencja Nr 144 dotycz¹ca trójstronnych konsultacji
w zakresie wprowadzania w ¿ycie miêdzynarodowych norm w sprawie pracy
z 1976 roku, której towarzyszy Zalecenie Nr 152. Polska ratyfikowa³a Konwencjê
Nr 144 w 1994 roku (Dz.U. Nr 103, poz.503).

Konwencja ustanawia obowi¹zek zinstytucjonalizowanych konsultacji miê-
dzy przedstawicielami rz¹du, pracodawców i pracowników w sprawach do-
tycz¹cych MOP, a zw³aszcza:
– projektów konwencji i zaleceñ, które maj¹ byæ przedmiotem dyskusji podczas

sesji MOP;
– sprawozdañ z ratyfikowanych i nieratyfikowanych konwencji;
– ponownego rozpatrzenia, w odpowiednich odstêpach czasu, nieratyfikowa-

nych zaleceñ konwencji, które nie zosta³y jeszcze wprowadzone w ¿ycie, w ce-
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lu rozwa¿enia, jakie œrodki mog³yby byæ podjête, aby poprzeæ, je¿eli jest to
w³aœciwe, ich realizacjê i ratyfikacjê;

– propozycji dotycz¹cych wypowiadania ratyfikowanych konwencji.
W przypadku Polski zadania te s¹ wykonywane w ramach Zespo³u Trójstron-

nej Komisji do Spraw Wspó³pracy z MOP.

6.3. TUAC18 – Komitet Doradczy Zwi¹zków Zawodowych przy Organizacji
Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – instytucja konsultacji
na szczeblu globalnym miêdzynarodowych organizacji zwi¹zkowych
z rz¹dami najwiêkszych potêg gospodarczych

TUAC, poprzez regularnie prowadzone konsultacje z ró¿nymi organami
OECD, koordynuje i reprezentuje opinie zwi¹zków zawodowych przedstawiane
rz¹dom uprzemys³owionych krajów œwiata. Jest organem konsultacji na szczeblu
globalnym miêdzynarodowych organizacji zwi¹zkowych z rz¹dami najwiêk-
szych potêg gospodarczych.

TUAC skupia ok. 55 krajowych organizacji zwi¹zkowych reprezentuj¹cych 70
mln pracowników z 29 krajów cz³onkowskich OECD, która uwa¿ana jest za klub
zrzeszaj¹cy najbardziej rozwiniête pañstwa œwiata.

Partnerem TUAC na forum OECD jest Komitet Doradczy Biznesu i Przemys³u
(BIAC), maj¹cy identyczny status jak TUAC.

Celem TUAC jest zapewnienie prowadzenia polityki wzrostu gospodarczego,
ale te¿ polityki pe³nego zatrudnienia i poprawy warunków socjalnych, obrona in-
teresów pracowników podczas tworzeniu strategii gospodarczych. Ostatnio,
szczególnego znaczenia w pracach TUAC nabra³y zagadnienia zwi¹zane z posza-
nowaniem praw zwi¹zkowych i miêdzynarodowych standardów pracy, proble-
mami wynikaj¹cymi z globalizacji, jak te¿ kwestie trwa³ego rozwoju i ochrony
œrodowiska.

TUAC œciœle wspó³pracuje z miêdzynarodowymi centralami zwi¹zkowymi:
MKZZ, EKZZ oraz miêdzynarodowymi sekretariatami bran¿owymi (ITS).
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Joanna Szymonek
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”

Spo³eczne wyzwania globalizacji

Wprowadzenie

W ostatnich dziesiêcioleciach obserwujemy gwa³towne i dynamicznie rozwi-
jaj¹ce siê procesy globalizacji. Jest to zjawisko budz¹ce wiele kontrowersji, znaj-
duj¹ce tyle samo przeciwników co zwolenników. Ka¿da ze stron w tym sporze po-
trafi zaprezentowaæ wiele racjonalnych argumentów udowadniaj¹cych sw¹ racjê.
Jednak¿e maj¹c na uwadze spontaniczn¹, postêpuj¹c¹ i nieodwracaln¹ naturê
tego procesu prowadzenie takiego sporu wydaje siê pozbawione sensu. Dlatego
te¿ w³aœciwe jest przeniesienie œrodka ciê¿koœci w tej debacie na koniecznoœæ i me-
tody kontrolowania tych¿e procesów, aby z jednej strony czerpaæ z nich korzyœci,
a z drugiej nie dopuszczaæ do skrajnie negatywnych skutków, jakie niesie za sob¹
globalizacja.

W literaturze mo¿emy spotkaæ siê z ró¿nymi definicjami globalizacji. Jest okre-
œlana np. jako ¿ycie w jednym œwiecie, które w rezultacie prowadzi do wzajemne-
go „uzale¿niania” od siebie jednostek oraz grup spo³ecznych1. Nieco inna defini-
cja traktuje globalizacjê jako „wzajemne powi¹zania i procesy gospodarcze, które
doprowadzi³y do kumulacji wp³ywów i w³adzy stosunkowo niewielkiej liczby
firm dzia³aj¹cych na arenie miêdzynarodowej”2.

U podstaw globalizacji le¿y dzia³alnoœæ wielu podmiotów oraz gwa³towane
przemiany zachodz¹ce w wielu dziedzinach jak np.: szybki rozwój technologii,
nowych technik komunikacji i komputeryzacji, rozwój spo³eczeñstwa informa-
cyjnego i budowanie systemu gospodarki opartej na wiedzy, liberalizacja handlu,
swobodny przep³yw kapita³u itp. Nowe technologie, techniki komunikacyjne

1 A.Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2004.
2 M. Szpunar, Globalizacja – ziszczenie wizji McLuhana, [w:], Nierównoœci spo³eczne a wzrost gospodarczy

w obliczu regionalizacji i globalizacji, G. WoŸniak (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.



sprawiaj¹, i¿ œwiat stopniowo siê kurczy, dystans geograficzny znacznie siê
zmniejsza, kapita³ zaœ przep³ywa swobodnie. Jak mówi profesor Bauman, globali-
zacja dotyczy ka¿dego z nas w równym stopniu3, wszyscy tak¿e odczuwamy jej
skutki, zarówno gospodarcze jak i spo³eczne.

Pomimo postêpuj¹cego rozwoju ekonomicznego, gwa³townego rozwoju tech-
nologii, nauki, postêpu technicznego, postêp spo³eczny charakteryzuje siê znacz-
nie wolniejszym tempem. Obserwujemy rosn¹ce spo³eczne koszty globalizacji
oraz pojawienie siê nowych skrajnie niebezpiecznych zjawisk jak np. rozwój nie-
wolnictwa, handel ludŸmi, praca przymusowa, niepokoj¹ce spowolnienie spadku
trendu pracy dzieci. Pomimo rozwoju nauki i technologii, rozwoju kulturalnego
i politycznego, istnienia mechanizmów prawnych, nie udaje siê tych patologicz-
nych zjawisk wyeliminowaæ. Proces globalizacji czêsto koncentruje siê na jej
aspekcie ekonomicznym, rynkowym nie uwzglêdniaj¹c przy tym spo³ecznego,
kulturowego czy politycznego wymiaru tego fenomenu.

Globalizacja jest procesem nieodwracalnym oraz nieuniknionym4, którego nie
mo¿na powstrzymaæ. Choæ wydaje siê byæ uto¿samiana g³ównie z ekonomi¹, sta-
wia przed nami wielkie spo³eczne wyzwania. Wszelkie negatywne skutki globali-
zacji, wyostrzone przez obecny kryzys, prowadz¹ do koniecznoœci kontroli tego
zjawiska i jego dynamiki oraz ³agodzenia jego przebiegu.

Celem tego krótkiego artyku³u ma byæ przybli¿enie spo³ecznego aspektu pro-
cesów globalizacyjnych, uwzglêdniaj¹c w tym rolê aktorów tych¿e procesów
w kszta³towaniu ekonomiczno-spo³ecznej rzeczywistoœci zarówno w wymiarze
globalnym jak i lokalnym.

1. Ró¿ne oblicza globalizacji

Globalizacja wzbudza ró¿ne, czêsto skrajne odczucia. Wi¹¿e siê bezsprzecznie
z ci¹g³ym „ruchem”, zmian¹, brakiem punktu oparcia – jak mówi Bauman – „z bra-
kiem centrum”. G³ównymi aktorami globalizacji s¹ przedsiêbiorstwa ponadnaro-
dowe. Natomiast „motorem i si³¹ napêdow¹ globalizacji”, do której firmy te
zwyk³y siê odwo³ywaæ, jest – jak twierdzi Dylus – neoliberalna, antykonstruk-
tywistyczna filozofia wolnego rynku. Œwiatowa konkurencja wymusza na fir-
mach ci¹g³e procesy restrukturyzacyjne gwarantuj¹ce im przetrwanie na rynku,
ukierunkowane na poprawê wyników dzia³alnoœci, zdobywanie nowych rynków
zbytu, redukcjê i minimalizacjê kosztów, mo¿liwie jak najszybsz¹ maksymalizacjê
zysków5. Takie postêpowanie poci¹ga za sob¹ pewne zarówno pozytywne jak
i negatywne zjawiska.
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Jeœli rozwa¿ymy pozytywy globalizacji, powinniœmy mieæ na uwadze transfer
technologii, wiedzy i kompetencji, czêsto tak¿e tworzenie nowych miejsc pracy.
Je¿eli jednak transferowi technologii czy te¿ tworzeniu miejsc pracy towarzyszy
³amanie praw cz³owieka, praw zwi¹zkowych, degradacja œrodowiska naturalne-
go, wówczas mamy do czynienia z negatywnym efektem globalizacji. Chêæ
osi¹gniêcia szybkiego zysku czêsto prowadzi do skutków, z którymi spo³eczeñ-
stwo w wymiarze globalnym bêdzie musia³o borykaæ siê przez wiele lat. Krótkoo-
kresowa, a tak¿e – jak twierdz¹ niektórzy autorzy – krótkowzroczna perspektywa
dzia³añ firm ponadnarodowych stoi w sprzecznoœci z d³ugookresow¹ polityk¹ re-
gionalnej integracji, a tak¿e d³ugofalow¹, strategiczn¹ polityk¹ spo³eczn¹ czy eko-
logiczn¹6. Dzia³ania i decyzje skali mikro rodz¹ konsekwencje w skali makro. Tutaj
warto wspomnieæ o pozosta³ych aktorach procesów globalizacyjnych jak np.
rz¹dy czy zwi¹zki zawodowe. Szczegó³owo ich rola dyskutowana bêdzie w kolej-
nej czêœci tego artyku³u. Do najbardziej znamiennych negatywnych efektów glo-
balizacji zaliczyæ nale¿y: pog³êbiaj¹ce siê nierównoœci spo³eczne i wzrost dyspro-
porcji w poziomie ¿ycia, wspó³czesne niewolnictwo, ³amanie praw cz³owieka,
handel ludŸmi, wzrost zjawiska nowego ubóstwa, tj. pracuj¹cych ubogich. Globa-
lizacja powoduje tzw. bogacenie siê bogatych i ubo¿enie biednych, istniej¹ce dys-
proporcje spowodowane s¹ nierównoœci¹ w osi¹ganiu dochodów, ponadto coraz
czêœciej spotykamy siê z sytuacj¹, gdzie nawet pe³ne zatrudnienie nie gwarantuje
godnego ¿ycia. Ponad po³owa zatrudnionych osób na œwiecie zarabia poni¿ej 2
dolarów dziennie, 12 mln kobiet i mê¿czyzn zosta³o dotkniêtych niewolnictwem,
ponad 2 mln osób umiera ka¿dego roku w wyniku chorób zawodowych lub wy-
padków w miejscu pracy. Kwitnie szara strefa i nielegalne zatrudnienie7. Jak po-
daj¹ dane Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, ponad 50% zysków z handlu lu-
dŸmi trafia do europejskich i amerykañskich firm, dochodzi do drastycznego
³amania praw cz³owieka oraz przejmowania ziemi przez korporacje.

W ostatnim czasie ¿ywo dyskutowana jest kwestia eksploatacji ludzi, ziemi,
œrodowiska oraz bezkarnoœci korporacji miêdzynarodowych, które prowadz¹c
swoje operacje poza Europ¹, d¹¿¹c do redukcji kosztów, dopuszczaj¹ siê takich
zachowañ. W œwietle tych zjawisk trudno jest odmówiæ s³usznoœci koncepcji od-
chodzenia od samoregulacji biznesu do regulacji jego dzia³añ. Przyk³adem mo¿e
byæ chocia¿by propozycja wprowadzenia globalnego podatku obrotowego od
transakcji finansowych, którego celem by³oby przede wszystkim ograniczenie
spekulacji walutami oraz ryzykownych transferów kapita³u. Rozwi¹zanie to znaj-
duje poparcie nie tylko zwi¹zków zawodowych, ale tak¿e niektórych ugrupowañ
politycznych.
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Czy zatem globalizacjê nale¿y potêpiæ i uznaæ, ¿e jest z³a? Niew¹tpliwie taka
postawa by³aby niew³aœciwa, z drugiej jednak strony wypaczenia spo³eczne i co-
raz liczniejsze grono „ofiar” globalizacji stanowi¹ dowód na to, ¿e konieczne jest
podejmowanie dzia³añ ukierunkowanych na kontrolê procesów tych zmian oraz
³agodzenie ich negatywnych skutków.

2. Globalizacja szans¹ dla wszystkich?

Istnieje tak¿e wizja globalizacji sprawiedliwej, z której korzyœci czerpie nie tyl-
ko w¹ska grupa ludzi.

Wizja globalizacji szans mo¿e byæ realizowana dopiero wtedy, kiedy w pe³ni
zostan¹ zrozumiane jej problemy. W 2001 roku zosta³a powo³ana Œwiatowa Komi-
sja ws. Spo³ecznych Aspektów Globalizacji. Komisja utworzona zosta³a przez
Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy, reprezentuj¹c¹ zwi¹zki zawodowe, praco-
dawców i rz¹dy z ca³ego œwiata. W wyniku prac Komisji analizie zosta³a poddana
sytuacja w 73 krajach œwiata. Jak wskazywa³y dane raportu koñcowego, który
og³oszony zosta³ w 2004 roku, wszêdzie oprócz UE, USA, i Azji PLD w latach
1990–2002 odnotowany zosta³ wzrost bezrobocia, 59% osób na œwiecie ¿yje w kra-
jach, w których wykazany zosta³ wzrost nierównoœci, a tylko 5% w krajach, gdzie
nierównoœci uleg³y zmniejszeniu8. Typowe dla globalizacji jest wspomniane ju¿
zjawisko bogacenia siê bogatych oraz brak poprawy lub nawet pogarszania siê sy-
tuacji osób ubogich. Globalizacja pomog³a niewielkiej liczbie krajów lecz nawet
w tych krajach nie przyczyni³a siê do poprawy sytuacji wiêkszoœci mieszkañców.

Po pierwsze niesprawiedliwoœæ regu³ gry dotycz¹cych globalizacji, Stiglitz wy-
suwa piêæ zasadniczych zarzutów dotycz¹cych globalizacji9, które s¹ ukierunko-
wane na pomna¿anie korzyœci krajów wysoko rozwiniêtych. Jak wskazuje autor,
niektóre z ostatnich zmian s¹ tak dalece niesprawiedliwe, ¿e pog³êbiaj¹ nêdzê kra-
jów najubo¿szych. Drugi zarzut dotyczy stawiania wartoœci materialnych ponad
innymi wartoœciami jak np. ochrona spo³ecznoœci lokalnych, ochrona œrodowiska
czy nawet samo ¿ycie. Po trzecie metody i sposoby zarz¹dzania globalizacj¹
w znacznym stopniu ograniczy³y suwerennoœæ krajów rozwijaj¹cych siê oraz
zdolnoœæ do podejmowania decyzji w zasadniczych kwestiach zwi¹zanych z do-
brobytem obywateli. To zaœ oznacza podwa¿enie zasad demokracji. Czwarty za-
rzut zwi¹zany jest z b³êdnym za³o¿eniem, jakoby globalizacja mia³a przynieœæ
gospodarcz¹ korzyœæ wszystkim. Po latach dysponujemy wieloma dowodami,
z których wynika, ¿e straty ponosz¹ zarówno kraje rozwiniête jak i rozwijaj¹ce
siê. Ostatni i bodaj¿e najwa¿niejszy zarzut dotyczy narzucania krajom rozwi-
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jaj¹cym siê systemu gospodarczego, który jest dla nich nieodpowiedni, a czasem
nawet szkodliwy.

W raporcie opublikowanym przez Komisjê znajduj¹ siê tak¿e wskazówki i su-
gestie co do kierunków rozwoju globalizacji, tak aby przyczyni³a siê ona do two-
rzenia szans dla wszystkich10.

Cz³onkowie Komisji reprezentuj¹cy zró¿nicowane grupy interesu s¹ zgodni
co do tego, i¿ korzyœciami z globalizacji powinno byæ objête szersze grono osób.
Niezbêdne s¹ zatem zmiany w tworzeniu regu³, lepsze i spójniejsze zarz¹dzanie
globalizacj¹, która skuteczniej ³¹czy wzrost ekonomiczny z rozwojem spo³ecznym
oraz ochron¹ œrodowiska. Wizja globalizacji, któr¹ przedstawia Komisja, dotyczy
takiego procesu, który stawia na pierwszym miejscu cz³owieka, godnoœæ i równ¹
wartoœæ ka¿dego ludzkiego istnienia. W rozumieniu Komisji spo³eczny wymiar
globalizacji polega m.in. na koordynacji tego procesu w oparciu o poszanowanie
wspólnych wartoœci, zasad demokracji, dialogu pozwalaj¹cego na w³¹czenie
wszystkich aktorów to jest: rz¹dów, pracodawców, zwi¹zków zawodowych, orga-
nizacji spo³eczeñstwa obywatelskiego, przestrzeganiu prawa miêdzynarodowe-
go, zaœ rozwój ekonomiczny nie mo¿e w ¿aden sposób dopuszczaæ siê ³amania
praw cz³owieka11.

Zreformowanie globalizacji nie bêdzie jednak rzecz¹ ³atw¹, a realizacja wizji
globalizacji korzystnej dla wszystkich musi sprostaæ wielu wyzwaniom. Poœpiech
w implementacji g³êbokich reform tak¿e nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
Potrzebna jest zatem tutaj przemyœlana i spójna wizja rozwoju. Jak twierdzi autor,
wa¿na jest sekwencja, a nie tempo reform. Jako przyk³ad przywo³uje Rosjê i prze-
prowadzenie reform prywatyzacji zanim wdro¿one zosta³y odpowiednie syste-
my poboru podatków i regulacji sprywatyzowanych przedsiêbiorstw. W dalszym
ci¹gu istniej¹ce systemy handlowe i finansowe faworyzuj¹ w znacznym stopniu
kraje uprzemys³owione, te bowiem maj¹ lepszy dostêp do informacji i technolo-
gii. Kraje, które bior¹ udzia³ w globalnej konkurencji, musz¹ dysponowaæ odpo-
wiedni¹ technologi¹ i kwalifikacjami. Kraje rozwijaj¹ce siê, jak Indie czy Chiny,
maj¹ wykwalifikowan¹ kadrê oraz technologiê, zatem z tej perspektywy mo¿na
przyj¹æ, ¿e dystans miêdzy tymi krajami a krajami rozwiniêtymi zmniejsza siê, na-
tomiast w ¿adnym stopniu nie mo¿na powiedzieæ tego o Afryce. Nie bez znacze-
nia pozostaje tak¿e kwestia korupcji, na któr¹ ¿aden kraj nie jest odporny12.
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3. Aktorzy procesu globalizacji

Na kszta³t, proces i kierunki rozwoju globalizacji wp³yw maj¹ poszczególni
aktorzy. Natomiast stopieñ tego oddzia³ywania jest ró¿ny. Zachwianie proporcji
wp³ywania na globalizacjê i wyraŸna dominacja tylko jednego z nich mo¿e przy-
czyniæ siê do pog³êbienia strat a nie zaœ do uczynienia z globalizacji szansy dla
wszystkich. Warto jest zatem bli¿ej przyjrzeæ siê roli jak¹ pe³ni¹ poszczególni
aktorzy, a na potrzeby tego artyku³u omówine zostan¹ trzy zasadnicze grupy, tj.
rz¹dy, przedstawiciele œwiata biznesu i przedstawiciele œwiata pracy.

3.1. Rola pañstwa w procesie globalizacji

Warto przyjrzeæ siê, jak globalizacja wp³ynê³a na rz¹dy i jak rz¹dy poszczegól-
nych pañstw mog¹ wp³ywaæ na kszta³t globalizacji. W debacie na temat globaliza-
cji bardzo czêsto jest podnoszona kwestia pañstwa narodowego oraz jego kryzy-
su. Zmiany w handlu, gospodarce i przemyœle, które mia³y miejsce w XIX wieku,
przyczyni³y siê do utworzenia gospodarek narodowych i postawi³y przed
rz¹dami nowe zadania. Nale¿a³o do nich m.in. tworzenie wzrostu, a to z kolei czê-
sto przyczynia³o siê do generowania nowych problemów spo³ecznych, czasem ta-
k¿e ekonomicznych. Now¹ rol¹ rz¹dów by³o tak¿e zapobieganie powstawaniu
monopoli, budowanie podstaw systemów zabezpieczenia spo³ecznego oraz regu-
lowania dzia³alnoœci banków i innych instytucji finansowych. Jednak¿e procesy
zwi¹zane z globalizacj¹ prowadz¹ do sytuacji, w której z jednej strony pañstwa
powinny zaj¹æ siê wyzwaniami spo³ecznymi jak np. wzrost nierównoœci, z dru-
giej zaœ zdolnoœæ pañstw do reagowania na takie spo³ecznie niebezpieczne zjawi-
ska jest w ró¿ny sposób ograniczana13. Globalizacja doprowadzi³a do sytuacji,
w której si³y rynkowe s¹ tak potê¿ne, ¿e rz¹dy, w szczególnoœci rz¹dy krajów roz-
wijaj¹cych siê, nie s¹ w stanie nad tymi si³ami zapanowaæ.

W literaturze czêsto mo¿emy spotkaæ siê z opiniami, i¿ kryzys pañstwowych
struktur jest spowodowany jednostronn¹ dynamik¹ rozwoju gospodarczego.
Dziejê siê tak, gdy¿ zachwiana jest proporcja miêdzy gospodark¹, polityk¹
a spo³eczeñstwem14. Oznak¹ kryzysu pañstwa narodowego jest brak zdolnoœci do
pe³nienia funkcji makroekonomicznych. Pañstwo nie jest w stanie obecnie pora-
dziæ sobie z zagadnieniami zwi¹zanymi z globaln¹ konkurencj¹ i globaln¹ gospo-
dark¹ za pomoc¹ polityk i regulacji, gdy¿ si³a globalizacji w³aœnie tê zdolnoœæ
ogranicza. Ponadto problemy pojawiaj¹ce siê na poziomie globalnym, jak kwestie
rynku finansowego, handlu, zmian klimatycznych i œrodowiska naturalnego,
mog¹ byæ rozwi¹zane tylko na poziomie globalnym. Ta s³aboœæ pojedynczego
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pañstwa w rozwi¹zywaniu problemów zyskuj¹cych wymiar œwiatowy rodzi po-
trzebê istnienia silnych i skutecznych instytucji ponadnarodowych, które bêd¹
w stanie tym problemom sprostaæ.

pañstwa w rozwi¹zywaniu problemów zyskuj¹cych wymiar œwiatowy rodzi po-
trzebê istnienia silnych i skutecznych instytucji ponadnarodowych, które bêd¹
w stanie tym problemom sprostaæ.

Firmy postrzegane s¹ jako g³ówne podmioty globalizacji. Trudno jest nie zgo-
dziæ siê tutaj ze s³owami Stiglitza, który twierdzi, ¿e globalizacja gospodarcza wy-
przedzi³a polityczn¹, a system globalnego zarz¹dzania pozostaje chaotyczny
i nieskoordynowany. Autor s³usznie zwraca uwagê tak¿e na „deficyt demokracji”
w podejmowaniu decyzji, w których interes mieszkañców krajów rozwijaj¹cych
siê czêsto jest pomijany, natomiast mieszkañcy krajów uprzemys³owionych, któ-
rych rz¹dy w zasadzie wyznaczaj¹ kierunki rozwoju gospodarczej globalizacji,
nie osi¹gnêli jeszcze poziomu wystarczaj¹cego zrozumienia dla innych15.

Rolê pañstw wskazuje tak¿e profesor John Ruggie w nowym raporcie do-
tycz¹cym przestrzegania praw cz³owieka przez korporacje ponadnarodowe oraz
biznes miêdzynarodowy16. Raport jest propozycj¹ wdro¿enia wytycznych do-
tycz¹cych przestrzegania praw cz³owieka – wytyczne dotycz¹ dzia³añ rz¹dów co
do skuteczniejszego wype³niania swej roli w egzekwowaniu istniej¹cego prawa
i ochrony grup spo³ecznych najbardziej marginalizowanych , wskazuj¹c tym sa-
mym na s³aboœæ pañstwa w tym zakresie. Po drugie raport zawiera wskazówki po-
stêpowania dla biznesu w kwestii poszanowania praw cz³owieka, ostatnia zaœ
czêœæ wytycznych dotyczy postêpowania, w przypadku gdy ³amanie praw
cz³owieka ma miejsce: a zatem dotyczy œrodków i metod pomocy, lepszego dostê-
pu do s¹downictwa dla osób poszkodowanych nieprawnym dzia³aniem firm.

Pañstwo na poziomie lokalnym swoj¹ rolê ochronn¹ mo¿e realizowaæ tak¿e
w inny sposób, np. przez zrównowa¿one zamówienia publiczne, mo¿e wybieraæ
oferty, które przyczyniaj¹ siê do rozwoju spo³ecznego, rozwoju rynku pracy, pro-
mowaæ rozwi¹zania uwzglêdniaj¹ce ochronê œrodowiska naturalnego i zapewniæ
lepszy po³¹czenie dzia³añ biznesowych z dzia³aniami obszaru ekonomii spo³ecz-
nej. Pañstwo jest zatem w posiadaniu narzêdzi, dziêki którym mo¿e wywieraæ
wp³yw na to, aby dzia³ania przedsiêbiorstw by³y spójne z polityk¹ zrównowa¿o-
nego rozwoju.

3.2. Korporacje miêdzynarodowe

Kolejnym aktorem maj¹cym najwiêkszy wp³yw na wspó³czesny kszta³t globa-
lizacji s¹ przedsiêbiorstwa miêdzynarodowe. To one, prowadz¹c biznes poza gra-
nicami kraju, wp³ywaj¹ globalnie na rynek pracy, warunki pracy, œrodowisko, roz-
wój gospodarczy, przep³yw wiedzy, umiejêtnoœci, transfer technologii itp.
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Konkurencja globalna wymusza ci¹g³e poszukiwanie nowych rynków zbytu, ob-
ni¿anie kosztów produkcji, pracy itd. Procesy te nie zawsze odbywaj¹ siê w posza-
nowaniu prawa. Czasem dzia³aniom biznesowym towarzyszy ³amanie praw
cz³owieka, w tym ³amanie praw pracowniczych, zanieczyszczanie œrodowiska,
zawieranie umów handlowych, które nierzadko maj¹ fatalne skutki na ¿ycie
i zdrowie mieszkañców krajów rozwijaj¹cych siê. Raport Uniwersytetu w Edyn-
burgu przygotowany tak¿e w kontekœcie przestrzegania praw cz³owieka dotyczy
praktyk ³amania praw cz³owieka oraz wyrz¹dzania szkody œrodowisku natural-
nemu przez europejskie korporacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ poza
obszarem Europy17. Raport po raz kolejny wskazuje, i¿ internacjonalizacja bizne-
su powoduje powiêkszaj¹c¹ siê rozbie¿noœæ miêdzy zdolnoœci¹ do prowadzenia
operacji gospodarczych korporacji miêdzynarodowych, a zdolnoœci¹ pañstwa do
nadzorowania tych¿e dzia³añ.

Warto pamiêtaæ o tym, ¿e biznes ma ogromn¹ zdolnoœæ wywierania wp³ywu
na pañstwa i instytucje, które s¹ odpowiedzialne za politykê zapewniaj¹c¹ jak
najlepsze warunki do tworzenia inwestycji. Stosunkowa ³atwoœæ przenoszenia
kapita³u oraz linii produkcyjnych do innych krajów powoduje, ¿e rz¹dy zarówno
przyjmuj¹cych inwestycje, jak i rz¹dy z krajów pochodzenia kapita³u wykazuj¹
tendencjê uginania siê pod naciskiem oczekiwañ miêdzynarodowych korporacji.
Powstaje te¿ pytanie, czy pañstwa powinny za wszelk¹ cenê staraæ siê o inwesty-
cje zagraniczne i jakie s¹ w d³ugim okresie koszty spo³eczne inwestycji, które czê-
sto w drastyczny, a w niektórych przypadkach nieodwracalny sposób szkodz¹
spo³eczeñstwu i œrodowisku.

Korporacje miêdzynarodowe poprzez inwestycje zagraniczne z jednej strony
tworz¹ miejsca pracy, zapewniaj¹c transfer ró¿norakich umiejêtnoœci i wiedzy, z
drugiej strony zaœ, mog¹ i czêsto to robi¹, naruszaj¹ prawa cz³owieka czy te¿ nad-
miernie eksploatuj¹ œrodowisko kraju przyjmuj¹cego inwestycjê. Przyk³adem ta-
kich drastycznych praktyk miêdzynarodowych s¹ plantacje kwiatów w Afryce,
gdzie firmy inwestuj¹ce tworz¹ miejsca pracy, ale z drugiej strony ³ami¹ funda-
mentalne, miêdzynarodowe standardy pracy, szczególnie w kwestii wolnoœci
zrzeszania siê, czasu pracy, bezpieczeñstwa i higieny pracy itd. Co wiêcej, aby in-
westycje mog³yby byæ realizowane, czêsto dochodzi do przejmowania naj¿yŸniej-
szych gleb, ska¿enia œrodowiska naturalnego, które prowadzi do rozwoju ró¿-
nych chorób u zwierz¹t, a tak¿e pogarszania siê stanu zdrowia ludzi18. Jak donosi
raport profesora Johna Ruggie, takie sytuacje dowodz¹ tylko s³aboœci pañstw
w kwestiach wdra¿ania, egzekwowania prawa oraz stosunkowo s³abej kondycji
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s¹downictwa. To powinno ulec zmianie, gdy¿ globalizacja gospodarcza nie mo¿e
dopuszczaæ siê tak ra¿¹cych przyk³adów ³amania zasadniczych praw cz³owieka.

Korporacje miêdzynarodowe mog¹ tak¿e rozpowszechniaæ dobre praktyki
oraz stosowaæ wy¿sze standardy pracy ni¿ wymaga tego prawo kraju przyj-
muj¹cego. To jeden z pozytywnych aspektów globalizacji. Firmy mog¹ przyczy-
niaæ siê do poprawy warunków pracy i ¿ycia poprzez poszanowanie prawa, sto-
sowania rozwi¹zañ s³u¿¹cych nie tylko biznesowi, ale i lokalnej spo³ecznoœci, bez
koniecznoœci prowadzenia dzia³añ, które negatywnie wp³ywaj¹ na œrodowisko
naturalne. Fakt, ¿e istniej¹ takie przedsiêbiorstwa, jest najlepszym dowodem na
to, ¿e jest mo¿liwe prowadzenie dzia³añ gospodarczych w sposób odpowiedzialny.

4. Zwi¹zki zawodowe i globalizacja

Globalizacja stawia przed zwi¹zkami zawodowymi wiele wyzwañ, natomiast
negatywne skutki zwi¹zane ze spo³ecznymi kosztami procesów globalizacji wska-
zuj¹ na szczególn¹ koniecznoœæ istnienia i skutecznego dzia³ania zwi¹zków zawo-
dowych.

Po pierwsze warto zwróciæ uwagê na kwestiê umiêdzynarodowienia dzia³añ
zwi¹zków zawodowych. Czêsto spotykamy siê z pytaniem, jakie jest znaczenie
dzia³ania zwi¹zków w wymiarze miêdzynarodowym. Funkcjonujemy w syste-
mach trójstronnego dialogu, w którym aktorami s¹ rz¹dy, przedstawiciele œwiata
biznesu i przedstawiciele œwiata pracy na poziomie regionalnym czy krajowym.
Podobnie ma siê rzecz na poziomie miêdzynarodowym. Je¿eli przyjmujemy, ¿e
obecnie istniej¹ce spo³eczno-gospodarcze problemy wymagaj¹ skoordynowa-
nych dzia³añ na poziomie globalnym, to równie¿ zwi¹zki zawodowe, aby skute-
cznie pe³niæ rolê partnera spo³ecznego, musz¹ swoje dzia³ania podnieœæ do pozio-
mu ponadnarodowego. Skuteczna reprezentacja interesów pracowniczych
w korporacjach miêdzynarodowych wymaga wspó³pracy miêdzy organizacjami
zwi¹zkowymi w krajach, gdzie dzia³alnoœæ gospodarcza jest prowadzona.

Wp³ywanie na kszta³t polityki spo³ecznej, dzia³añ antykryzysowych lub
³agodz¹cych skutki kryzysu gospodarczego w wymiarze globalnym wymaga od
zwi¹zków zawodowych podejmowania spójnych i skoordynowanych dzia³añ
miêdzynarodowych. Niezwykle istotn¹ dzia³alnoœci¹ jest obrona praw cz³owieka
i zwi¹zków zawodowych oraz obrona obroñców tych¿e praw. Zwi¹zki dzia³aj¹
nie tylko w sferze globalnego rynku pracy, ale tak¿e i spraw spo³ecznych. Odpo-
wiedzi¹ na wci¹¿ stosunkowo niskie rozumienie kwestii nierównoœci spo³ecznych
wœród spo³eczeñstw krajów uprzemys³owionych s¹ dzia³ania pobudzaj¹ce soli-
darnoœæ spo³eczn¹, które prowadz¹ do wzrostu œwiadomoœci w kwestii poza-
ekonomicznych skutków globalizacji.
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Zauwa¿amy, i¿ formy i metody dyskryminacji praw cz³owieka w miejscu pra-
cy znacznie siê zaostrzy³y i maj¹ ró¿ny charakter. Widoczna jest tak¿e s³aba sku-
tecznoœæ pañstwa w zakresie egzekwowania i ochrony praw ofiar tych dyskrymi-
nacji. Obronie praw cz³owieka w miejscu pracy s³u¿¹ m.in. instrumenty prawne
i miêdzynarodowe standardy pracy MOP (Miêdzynarodowej Organizacji Pracy).
Do konwencji i zaleceñ MOP, zwi¹zanych z poszanowaniem praw cz³owieka
w miejscu pracy, które zosta³y ratyfikowane przez Polskê nale¿¹:
– Konwencja nr 29 dotycz¹ca pracy przymusowej,
– Konwencja nr 87 dotycz¹ca wolnoœci zwi¹zkowej i ochrony praw zwi¹zko-

wych,
– Konwencja nr 98 dotycz¹ca stosowania zasad organizowania siê i rokowañ

zbiorowych,
– Konwencja nr 100 dotycz¹ca jednakowego wynagradzania dla pracuj¹cych

kobiet i mê¿czyzn,
– Konwencja nr 105 dotycz¹ca zniesienia pracy przymusowej,
– Konwencja nr 111 dotycz¹ca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykony-

wania zawodu,
– Konwencja nr 138 dotycz¹ca najni¿szego wieku dopuszczenia do zatrudnie-

nia,
– Konwencja nr 182 dotycz¹ca zakazu i natychmiastowych dzia³añ na rzecz eli-

minowania najgorszych form pracy dzieci.
Oprócz przepisów prawa istniej¹ tak¿e miêkkie narzêdzia – deklaracje, poro-

zumienia, których przestrzeganie przyczynia siê do poprawy warunków pracy
i ¿ycia na œwiecie.

Do takich dokumentów nale¿¹:
– Wytyczne OECD dla przedsiêbiorstw ponadnarodowych,
– Trójstronna Deklaracja MOP o zasadach dotycz¹cych przedsiêbiorstw ponad-

narodowych i polityki spo³ecznej,
– Deklaracja MOP dotycz¹ca Sprawiedliwoœci spo³ecznej na rzecz uczciwej glo-

balizacji,
– Deklaracja MOP dotycz¹ca Podstawowych zasad i praw w pracy.

Czêsto problemem jednak nie jest brak istnienia prawa, twardego b¹dŸ miêk-
kiego, ale wczeœniej ju¿ wspomniana kwestia skutecznoœci jego egzekwowania.
Przestrzeganie tych¿e praw ma fundamentalne znaczenie w szczególnoœci z per-
spektywy swobody przemieszczania siê. O ile kapita³ i produkcja ciesz¹ siê swo-
bod¹ przemieszczania siê, o tyle mobilnoœæ osób, wi¹¿e siê czêsto z ³amaniem za-
sadniczych praw cz³owieka i brakiem stosownej ochrony. Zjawiska takie jak praca
przymusowa czy handel ludŸmi s¹ tego najlepszym dowodem. W tym obszarze
zwi¹zki znowu stoj¹ przed wyzwaniem, które mo¿e byæ rozwi¹zane dziêki skute-
cznej wspó³pracy partnerów spo³ecznych na poziomie krajowym oraz spójnej
i skoordynowanej wspó³pracy miêdzynarodowej. Zmiany wywo³ane przez glo-
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balizacjê oddzia³uj¹ tak¿e na rynek pracy, formy pracy, zmieniaj¹cy siê stosunek
pracy. To postêpuj¹ce uelastycznienie rynku pracy, któremu niekoniecznie towa-
rzyszy odpowiedni poziom zabezpieczenia socjalnego stanowi spore wyzwanie,
z którym tak¿e i ruch zwi¹zkowy musi siê zmierzyæ.

Dla zwi¹zków zawodowych przestrzeganie i egzekwowanie praw cz³owieka,
w tym praw pracowniczych, ma zasadnicze znaczenie, zapewnia bowiem pra-
wid³owe funkcjonowanie demokratycznych spo³eczeñstw i globalnej gospodarki
opartej na sprawiedliwoœci spo³ecznej. Jest to tak¿e niezbêdne dla utrzymania
globalnego popytu wewnêtrznego i wzrostu gospodarczego19.

Wnioski

Globalizacja oraz internacjonalizacja biznesu przyczyni³a siê do prywatyzacji
funkcji pe³nionych dotychczas przez pañstwo oraz spowodowa³a przesuniêcie
„w³adzy” i odpowiedzialnoœci z rz¹du na si³y rynkowe20. Te procesy z kolei maj¹
ogromny wp³yw na miêdzynarodowe i krajowe ramy prawne poprzez dzia³anie
rz¹dów, korporacji, spo³eczeñstwa obywatelskiego, zwi¹zków zawodowych.
Liberalizacja handlu, polityka handlowa, spekulacje na rynkach finansowych, do-
prowadzi³y do sytuacji, w której transferowi wiedzy i technologii towarzysz¹ tak-
¿e zjawiska takie jak: drastyczne przypadki ³amania praw cz³owieka w ³añcuchu
dostaw, degradacja œrodowiska naturalnego, pog³êbiaj¹cy siê poziom ubóstwa
i nierównoœci spo³ecznych.

Spo³eczny wymiar globalizacji wymaga skutecznego funkcjonowania zwi¹zków
zawodowych, aby przeciwdzia³aæ negatywnym jej skutkom, reagowaæ na wszel-
kie przypadki ³amania praw cz³owieka oraz uczestniczyæ w tworzeniu polityk
rozwojowych uwzglêdniaj¹cych aspekty spo³eczne w gospodarce, nie tylko na
poziomie krajowym, ale tak¿e w wymiarze miêdzynarodowym. Potrzebne s¹ dal-
sze reformy pozwalaj¹ce koordynowaæ procesy globalizacji, tak aby nadaæ im bar-
dziej ludzk¹ twarz. Instrumenty ju¿ s¹: konwencje i zalecenia MOP, prawo miê-
dzynarodowe, porozumienia, strategie zrównowa¿onego rozwoju i spo³ecznie
odpowiedzialnego biznesu, agenda Godnej Pracy (ang. Decent Work)21, Milenijne
Cele Rozwoju22 itp. Potrzebne jest sprawniejsze wykonywanie roli pañstwa
w kwestii egzekwowania prawa oraz zapewnienia ochrony tym obywatelom, któ-
rzy ucierpieli na skutek bezprawnych dzia³añ biznesu.
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19 Zob. http://www.ituc-csi.org/+-human-and-trade-union-rights-+.html.
20 D. Augenstein, Study of the Legal…
21 Zob. http://www.ituc-csi.org/+-decent-work-decent-life-+.html.
22 Zob. http://www.unic.un.org.pl/milenium.php.



Przed miêdzynarodowym ruchem zwi¹zkowym stoi wiele wyzwañ
zwi¹zanych z walk¹ o prawa cz³owieka w miejscu pracy, pobudzaniem solidar-
noœci spo³ecznej i domaganiem siê sprawiedliwoœci spo³ecznej w prowadzeniu
biznesu miêdzynarodowego. Istotne z punktu widzenia skutecznoœci i zasiêgu
dzia³añ zwi¹zków zawodowych bêdzie dostawanie siê do dynamicznie
zachodz¹cych zmian oraz daleko id¹cej elastycznoœci na rynku pracy i w formach
œwiadczenia pracy. Dostosowanie to jest niezbêdne, aby ruch zwi¹zkowy zosta³
wzmocniony i móg³ swoim dzia³aniem obj¹æ jak najszersz¹ grupê pracuj¹cego
œwiata.
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NSZZ „Solidarnoœæ” na arenie miêdzynarodowej

W Unii Europejskiej przyjmuje siê, ¿e dialog spo³eczny to negocjacje partnerów
spo³ecznych, za których uwa¿a siê zwi¹zki zawodowe i pracodawców. Obok dialo-
gu spo³ecznego wystêpuje równie¿ dialog obywatelski, jaki ma miejsce m.in. w Eu-
ropejskim Komitecie Ekonomiczno-Spo³ecznym (EKES), który jest trójstronnym
komitetem reprezentuj¹cym spo³eczeñstwo obywatelskie i w sk³ad którego
wchodz¹ pracodawcy, zwi¹zki zawodowe oraz tzw. reprezentanci trzecich intere-
sów, takich jak np. konsumenci, rolnicy czy te¿ naukowcy. W³aœnie ta trzecia grupa
jest zdania, ¿e obok dialogu spo³ecznego nale¿y k³aœæ nacisk na dialog obywatelski.
W dokumentach powstaj¹cych w Europejskim Komitecie Ekonomiczno- Spo³ecz-
nym ta kwestia budzi wiele kontrowersji poniewa¿, w przeciwieñstwie do dialogu
spo³ecznego, dialog obywatelski nie posiada œciœle okreœlonych partnerów. A wiêc
nie wiadomo dok³adnie miêdzy jakimi konkretnie podmiotami [organizacjami]
mia³by siê odbywaæ, bo przecie¿ w ka¿dym kraju istniej¹ setki ró¿nych organizacji
pozarz¹dowych. Ponadto dialog obywatelski nie istnieje w ¿adnych dokumentach
prawnych instytucji europejskich. Natomiast dialog spo³eczny jest bardzo dobrze
ulokowany na poziomie instytucji europejskich i w ró¿nych dokumentach, takich
jak traktat unijny czy Karta Praw Podstawowych. To oznacza, ¿e ma on swoje szcze-
gólne i uprzywilejowane miejsce w systemie prawnym.

Problemem jest jednak precyzyjne zdefiniowanie dialogu spo³ecznego, co
podnoszone jest w zale¿noœci od kontekstu, w jakim ten termin siê pojawia. Ist-
niej¹ca wieloœæ definicji mo¿e oznaczaæ pewne kontrowersje i prowadziæ do kon-
kluzji, ¿e dialog spo³eczny jest tak rozumiany, jak partnerzy chc¹ go rozumieæ.
Z tego faktu mo¿e wynikaæ ca³y szereg trudnoœci.

Wed³ug Komisji Europejskiej „dialog spo³eczny jest procesem sta³ej interakcji
miêdzy partnerami spo³ecznymi w celu osi¹gniêcia porozumieñ kontroli dzia³añ
w sprawach gospodarczych i spo³ecznych, zarówno w skali makro, jak i mikro”.
W polskiej literaturze przedmiotu za dialog spo³eczny uwa¿a siê mniej lub bar-



dziej zinstytucjonalizowany sposób komunikowania siê miêdzy w³adz¹ pañ-
stwow¹, a ró¿nymi podmiotami spo³ecznymi reprezentuj¹cymi interesy ró¿nych
grup spo³eczeñstwa. Obie definicje s¹ jednak raczej nieostre i ró¿ni¹ siê, jeœli cho-
dzi o okreœlenie samych partnerów dialogu spo³ecznego.

Te trudnoœci definicyjne po czêœci wynikaj¹ z ró¿nych strategii osi¹gania swo-
ich celów przez zwi¹zki zawodowe, w szczególnoœci na poziomie krajowym.

S¹ bowiem takie organizacje zwi¹zkowe, które maj¹ podejœcie œciœle legislacyj-
ne – uwa¿aj¹, ¿e aby osi¹gn¹æ swój cel, nale¿y negocjowaæ przede wszystkim na
poziomie politycznym po to, ¿eby w odpowiedni sposób zmieniæ prawo, co daje
pracownikom gwarancje, których siê domagaj¹. NSZZ „Solidarnoœæ” w niektó-
rych okresach po 1989 roku równie¿ stosowa³a tego rodzaju strategiê, ze zmien-
nym szczêœciem. O ile w pierwszym okresie, po relegalizacji, kiedy tworzy³ siê
ca³y system prawny: Kodeks pracy, ustawa o zwi¹zkach zawodowych, ustawa
o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych – kiedy nie by³o tego zrêbu prawnego,
zwi¹zki zawodowe musia³y w sposób szczególny i intensywny zabiegaæ o to, ¿eby
ten kszta³t legislacji spo³ecznej by³ odpowiedni do aspiracji pracowników. Wtedy
by³o to w pe³ni uzasadnione i zakoñczy³o siê sporym sukcesem, dlatego ¿e w Pol-
sce prawo zwi¹zkowe jest bardzo korzystne, czasami zbyt liberalne, pozwalaj¹ce
zbyt ³atwo zak³adaæ zwi¹zki zawodowe na poziomie zak³adu, co czasem prowa-
dzi do nieuczciwej konkurencji. Z drugiej strony – przy obecnych tendencjach do
uelastyczniania form zatrudnienia, w tym samozatrudniania i umów cywilnopra-
wnych, ustawa dzia³a zdecydowanie ograniaczaj¹co na mo¿liwoœci rozwoju
zwi¹zków w pewnych obszarach.

Podejœcie drugie, alternatywne – to podejœcie œciœle negocjacyjne. Zwi¹zki za-
wodowe stoj¹ na stanowisku, ¿e prawo w ogóle nie powinno zajmowaæ siê ¿ad-
nymi sprawami, które dotycz¹ zwi¹zków zawodowych. A wiêc minimalny Ko-
deks pracy (jeœli w ogóle), ¿adnego przepisu dotycz¹cego p³acy minimalnej,
¿adnych przepisów bran¿owych – wszystko musi byæ negocjowane. Mog³oby siê
wydawaæ, ¿e jest to podejœcie samobójcze, ale nie do koñca tak jest. S¹ organizacje,
w szczególnoœci skandynawskie, które wyznaj¹ tê zasadê, s¹ do niej przywi¹zane,
i nie chc¹ ¿adnych gwarancji prawnych, uwa¿aj¹c, ¿e gwarancje prawne
zwi¹zuj¹ im rêce. Co wiêcej, daj¹ pretekst pracodawcom, ¿eby trzymaæ siê pozio-
mów zagwarantowanych i nic wiêcej. Konsekwencj¹ tego podejœcia jest np. fakt,
¿e w wielu krajach nie wystêpuje pojêcie p³acy minimalnej.

Kontrowersja miêdzy tymi strategiami polega na tym, ¿e to, co jest zagwaran-
towane w prawie, dotyczy wszystkich, natomiast zwi¹zkowcy, którzy opowiadaj¹
siê za opcj¹ negocjacyjn¹ mówi¹: To, co dotyczy wszystkich, jest ma³o wa¿ne, bo
to oznacza, ¿e zwi¹zki zawodowe s¹ niepotrzebne. My chcemy korzystaæ z tych
zdobyczy, które s¹ wywalczone kolektywnie wspóln¹ walk¹ zwi¹zków zawodo-
wych, bo to ma wartoœæ. Nie rozstrzygaj¹c, która strategia jest lepsza, mo¿na
wskazaæ jedynie, ¿e w krajach, w których stosuje siê podejœcie œciœle negocjacyjne,
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zwi¹zki zawodowe s¹ silne, poziom uzwi¹zkowienia wysoki, a zwi¹zki – choæ nie
maj¹ takich aspiracji – maj¹ ogromne znaczenie polityczne.

Trzecie doœæ szczególne podejœcie – to podejœcie partycypacyjne. Zwi¹zek za-
wodowy stara siê uczestniczyæ w podejmowaniu decyzji równie¿ politycz-
nych, a szczególnie na poziomie zak³adu pracy. Ten system wystêpuje w czystej
formie w Niemczech, gdzie rozwiniête s¹ rady zak³adowe, a organizacje zwi¹zko-
we na poziomie zak³adów pracy nie istniej¹ w ogóle. Oczywiœcie, wiêkszoœæ w ra-
dach zak³adowych maj¹ organizacje zwi¹zkowe, ale z prawnego punktu widze-
nia s¹ to cia³a pozazwi¹zkowe.

W Polsce po 1989 roku toczy³a siê debata, czy NSZZ „Soldiarnoœæ” ma byæ
zwi¹zkiem rewindykacyjnym, czy partycypacyjnym. Ta debata nie przynios³a
¿adnej wi¹¿¹cej odpowiedzi. W zale¿noœci od sytuacji, zwi¹zek stosowa³ ró¿ne
strategie. Pytanie zatem w dalszym ci¹gu zostaje w zawieszeniu. Wydaje siê, ¿e
nadszed³ obecnie odpowiedni moment, aby rozpocz¹æ strategiczn¹ debatê na ten
temat i odpowiedzieæ na pytanie, w którym kierunku pójœæ? Pojawia siê tutaj rów-
nie¿ pytanie, czy zwi¹zek powinien byæ zwi¹zkiem us³ugowym, ale trzeba pamiê-
taæ, ¿e je¿eli NSZZ „Solidarnoœæ” ma byæ zwi¹zkiem profesjonalnym, to musi siê
nastawiaæ przede wszystkim na negocjowanie z pracodawcami, a nie tworzenie
sieci us³ugowej dla swoich cz³onków i transferowanie zebranych sk³adek.

Kiedy mówi siê o modelu partycypacyjnym zwi¹zku zawodowego, warto jesz-
cze wspomnieæ o pewnej jego odmianie, która narodzi³a siê w Ameryce Po³udnio-
wej i nazywa³a siê solidarismo. Ta odmiana opiera³a siê na przekonaniu, ¿e pracow-
nicy i pracodawcy „jad¹ na tym samym wózku”, ¿e powodzenie naszego zak³adu
i zyski s¹ w naszym wspólnym interesie. W zwi¹zku z tym konfrontacjê zwi¹zków
zawodowych z pracodawcami zast¹piono wspó³prac¹. Ta idea, pomimo ¿e teore-
tycznie jest powabna, w praktyce okaza³a siê nieskuteczna i ponios³a klêskê: gdy
zwi¹zki próbowa³y j¹ wcielaæ w ¿ycie, pracodawcy starali siê to wykorzystaæ, uza-
le¿niaj¹c zwi¹zki od siebie, aby je os³abiæ.

Teraz pojawia siê pytanie, czy istnieje europejski model spo³eczny i czy jest on
taki sam w 27 krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej. Otó¿ nie. Ten europejski
model sk³ada siê z 27 ró¿nych modeli spo³ecznych na poziomie krajowym. Dzieje
siê tak dlatego, ¿e UE na mocy traktatów, ma ograniczone kompetencje w dziedzi-
nie spo³ecznej. Ponadto istnieje zasada subsydiarnoœci, czyli pomocniczoœci, która
oznacza, ¿e jeœli jak¹œ sprawê mo¿na za³atwiæ na poziomie ni¿szym, np. krajo-
wym, to nale¿y tê sprawê na tym poziomie za³atwiæ. Niemniej uda³o siê doprowa-
dziæ do stworzenia pewnych przepisów na poziomie UE, g³ównie dyrektyw, które
zahaczaj¹ o sprawy spo³eczne, a dotycz¹ one stresu w pracy, urlopów rodziciel-
skich, umów na czas okreœlony, umów na czêœæ etatu, europejskich rad zak³ado-
wych, agencji pracy tymczasowej. Równie¿ czas pracy jest regulowany dyrek-
tyw¹ europejsk¹. Przepisy te, g³ównie dyrektywy, s¹ dla zwi¹zków zawodowych
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niezwykle istotne i by³y przedmiotem czêsto wieloletnich negocjacji. Trzeba sobie
jednak zdawaæ sprawê z tego, ¿e poziom kompromisu, który umo¿liwi³ powsta-
nie tych dyrektyw, jest dosyæ niski. Poniewa¿ wszystkie kraje cz³onkowskie mu-
sia³y wyraziæ zgodê na treœæ ka¿dej takiej dyrektywy, to gwarancje dla pracowni-
ków w nich zawarte s¹ czasami na stosunkowo niskim poziomie i raczej stanowi¹
gwarancjê, ¿e Europa siê nie cofnie, ni¿ istotny postêp. Równoczeœnie jednak ist-
nieje tzw. klauzula nieregresji, polegaj¹ca na tym, ¿e pracodawcom czy rz¹dom
nie wolno korzystaæ z tego pretekstu, ¿e przepis europejski daje ni¿sze gwarancje
ni¿ przepis krajowy, i cofn¹æ gwarancje do poziomu europejskiego. Ale to nie oz-
nacza, ¿e rz¹dy czy pracodawcy z tego pretekstu nie korzystaj¹. Dlatego czêsto
zwi¹zki zawodowe w krajach o wysokim poziomie zabezpieczenia spo³ecznym,
takich jak np. Niemcy czy Luksemburg, nie zgadzaj¹ siê na zawarcie porozumie-
nia w sprawie nowej dyrektywy, bo obawiaj¹ siê, ¿e ta dyrektywa doprowadzi to
do pogorszenia sytuacji w ich kraju.

Mo¿na te¿ wskazaæ pewne elementy, które pozwalaj¹ okreœliæ, co to jest euro-
pejski model spo³eczny. Ten model przede wszystkim gwarantuje autonomiczny
dialog partnerów spo³ecznych – pracownicy maj¹ m.in. prawo do zawierania
uk³adów zbiorowych. Nastêpnym elementem jest prawo do informacji i konsulta-
cji dla pracowników. Równie¿ wszystkie podstawowe standardy pracy wyni-
kaj¹ce z konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy musz¹ byæ przestrzega-
ne we wszystkich krajach europejskich.

Jednym z dokumentów, który ma gwarantowaæ europejski model spo³eczny,
jest Karta Praw Podstawowych. By³a ona z mozo³em negocjowana przez zwi¹zki
zawodowe przez wiele lat. Jej wad¹ by³o jednak to, ¿e mia³a formê uroczystej de-
klaracji. Dopiero dziêki traktowi lizboñskiemu zyska³a wreszcie moc obowi¹zu-
j¹cego prawa i mo¿na siê na ni¹ powo³ywaæ przed Europejskim Trybuna³em Spra-
wiedliwoœci, jak równie¿ przed s¹dami krajowymi.

NSZZ „Solidarnoœæ” jako cz³onek Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawo-
dowych uczestniczy w europejskim dialogu spo³ecznym. EKZZ jest partnerem euro-
pejskich instytucji spo³ecznych, w tym równie¿ organizacji pracodawców. W wy-
niku negocjacji pomiêdzy EKZZ a europejskimi pracodawcami s¹ zawierane poro-
zumienia ramowe, które stanowi¹ wartoœæ sam¹ w sobie i s¹ wykonywane na
poziomie europejskim, lub te¿ – co czêœciej – s¹ one rekomendowane partnerom
spo³ecznym na poziomie krajowym do zawierania – wynikaj¹cych z umowy ra-
mowej – autonomicznych umów na poziomie krajowym. Czasami z kolei takie
porozumienie na poziomie europejskim jest nastêpnie przedmiotem legislacji
i staje siê dyrektyw¹ europejsk¹. Inn¹ œcie¿k¹ wp³ywu NSZZ „Solidarnoœæ” na le-
gislacjê europejsk¹ jest strona rz¹dowa. Ale ta droga z ró¿nych wzglêdów jest
mniej skuteczna i rzadziej wykorzystywana, m.in. ze wzglêdu na niechêæ rz¹du
do konsultacji ze zwi¹zkami zawodowymi, a tak¿e zbyt krótkie terminy tych kon-
sultacji.
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Przekszta³cona dyrektywa o europejskich radach
zak³adowych (ERZ) potencjaln¹ szans¹ na wzmocnienie

prawa pracowników do informacji i konsultacji
w przedsiêbiorstwach ponadnarodowych

Tematem artyku³u jest Dyrektywa 2009/38/WE z dnia 6 maja 2009 roku w spra-
wie ustanowienia europejskiej rady zak³adowej lub trybu informowania pracow-
ników i konsultowania siê z nimi w przedsiêbiorstwach lub grupach przedsiê-
biorstw o zasiêgu wspólnotowym. Mówimy o wersji przekszta³conej Dyrektywy
94/45. Dla naszych potrzeb Dyrektywê 94/45 nazywaæ bêdziemy „star¹ dyre-
ktyw¹”, w odró¿nieniu od „nowej”, czyli przekszta³conej Dyrektywy 2009/38.
Nowa dyrektywa zastêpuje star¹ i stanowi dzisiaj najnowszy element w konstruk-
cji europejskiego prawa do informacji i konsultacji pracowników i ich przedstawi-
cieli. Dyrektywa wesz³a w ¿ycie 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Unii Europejskiej1. Publikacja mia³a miejsce 15 maja 2009 roku. Prowadzi
to nas do wa¿nej daty – 5 czerwca 2009 roku. Od tego dnia bowiem pañstwa
cz³onkowskie UE otrzyma³y dwa lata na transpozycjê dyrektywy do swojego
krajowego porz¹dku prawnego. Termin transpozycji min¹³ 5 czerwca 2011.

Nowa ustawa o ERZ zast¹pi dotychczasow¹ ustawê z dnia 5 kwietnia 2002
roku. Nie wprowadza ona obowi¹zku renegocjowania istniej¹cych umów, na
mocy których funkcjonuje dziœ ok. 970 ERZ, z tego ok. 200 z udzia³em polskich
przedstawicieli. Dwuletni okres przeznaczony na transpozycjê jest równie¿ dwu-
letnim okresem przejœciowym, na który w drodze kompromisu zgodzi³y siê Euro-
pejska Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych (EKZZ) i europejska organizacja
pracodawców Business Europe. W okresie tym ¿adna nowa, albo renegocjowana
umowa nie bêdzie mog³a wykorzystywaæ wprost zapisów nowej dyrektywy.

1 Dz.Urz. UE L.122/28 z dnia 16 maja 2009 roku; polsk¹ wersjê dyrektywy 2009/38 mo¿emy znaleŸæ pod
adresem: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0028:0044:PL:PDF.



Zanim przejdziemy do szczegó³ów przekszta³conej dyrektywy warto przy-
wo³aæ kilka refleksji na temat historii narodzin starej i nowej dyrektywy.

Na przekszta³con¹ wersjê czekaliœmy 10 lat! Zgodnie z art. 15, Dyrektywa
94/45 mia³a byæ poddana przegl¹dowi i stosownym zmianom ju¿ w 1999 roku.
Proces wprowadzenia zmian napotka³ jednak na wiele trudnoœci. Zasadniczym
problemem by³o nieprzejednane i negatywne stanowisko pracodawców. Wyka-
zali tu zreszt¹ konsekwencjê. Dyrektywa o europejskich radach zak³adowych
by³a bowiem od chwili swych narodzin ma³o chcianym dzieckiem europejskich
pracodawców. Wobec ich zdecydowanego oporu inicjatywê jej stworzenia prze-
jê³a ostatecznie Komisja Europejska. Narodziny dyrektywy 94/45 we wrzeœniu
1994 roku trwa³y, bagatela, ponad 20 lat! Ostatecznie jednak wraz z jej przyjêciem
zaistnia³a prawna mo¿liwoœæ wykorzystywania nowych ram prawnych. Europej-
skie rady zak³adowe jako instrument dialogu spo³ecznego na poziomie europej-
skim powsta³y w ok. 970 przedsiêbiorstwach ponadnarodowych obejmuj¹c swym
zasiêgiem 14,5 mln pracowników. Nowa przekszta³cona dyrektywa powsta³a
ostatecznie w warunkach pewnej presji czasowej. Proces ostatecznych ustaleñ na-
bra³ niebywa³ego tempa w lipcu 2008 roku. Stronie zwi¹zkowej zale¿a³o na ukoñ-
czeniu procesu w czasie trwania francuskiej prezydencji w UE. Tak te¿ siê ostate-
cznie sta³o. W grudniu 2008 roku tekst przyjêty zosta³ przez Parlament Europejski,
osi¹gniêto te¿ polityczn¹ zgodê w Radzie Unii Europejskiej. Formalne przyjêcie
tekstu przez Radê nast¹pi³o wiosn¹ 2009 roku. Wtedy te¿ tekst oddano na kilka
miesiêcy w rêce zespo³u prawników i t³umaczy. Chciano w ten sposób unikn¹æ
b³êdów pope³nionych w roku 1994, kiedy to okaza³o siê w krótkim czasie, ¿e po-
szczególne wersje jêzykowe starej dyrektywy znacznie ró¿ni³y siê miêdzy sob¹.

Treœæ dyrektywy stanowi bardzo rozbudowana preambu³a, po niej nastêpuje
tekst g³ówny, na który sk³ada siê 19 artyku³ów oraz 3 za³¹czniki. Preambu³a to 49
motywów (recitals), które t³umacz¹ jak rozumieæ artyku³y. Motywy nie maj¹ nie-
stety mocy wi¹¿¹cej prawnie, co mo¿e byæ sporym problemem przy transpozycji
do prawa krajowego. Nak³ada to na zwi¹zek obowi¹zek wykazania sporej czujno-
œci na etapie konsultacji spo³ecznych. Szczegó³owe zapisy preambu³y bêd¹ nato-
miast bardzo wa¿ne podczas ewentualnych sporów prowadzonych przed s¹dem.
Przy ocenie zaistnia³ej sytuacji konfliktowej sêdziowie bêd¹ musieli odwo³ywaæ
siê do nich. Wœród za³¹czników, „Wymagania Dodatkowe” s¹ szczególnie wa¿ne,
bo tu zosta³y sformu³owane warunki minimalne dotycz¹ce powo³ania europej-
skiej rady, w przypadku gdy centralne kierownictwo odmawia rozpoczêcia nego-
cjacji w terminie 6 miesiêcy od daty z³o¿enia wniosku lub gdy w terminie 3 lat od
z³o¿enia wniosku strony nie s¹ w stanie zawrzeæ umowy (art. 7). Stara dyrektywa
mia³a krótk¹, nierozbudowan¹ preambu³ê, a tekst g³ówny tworzy³o tylko 16 arty-
ku³ów. By³y tam te¿ „Wymagania Dodatkowe”.
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Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej uzna³y, ¿e
nale¿y zmodernizowaæ prawodawstwo wspólnotowe w zakresie ponadnarodo-
wego informowania pracowników i konsultowania siê z nimi, tak aby:
– zapewniæ skutecznoœæ praw do ponadnarodowego informowania pracowni-

ków i konsultowania siê z nimi, (wspaniale, szkoda tylko, ¿e nie wprowadzono
do tekstu g³ównego zapisu dotycz¹cego sankcji, o sankcjach mówi jedynie
Preambu³a, Motyw 35 i 36);

– zwiêkszyæ odsetek ustanowionych europejskich rad zak³adowych z jednocze-
snym zagwarantowaniem ci¹g³ego funkcjonowania obowi¹zuj¹cych porozu-
mieñ, (szkoda jednak, ¿e nie zmieniono progów inicjuj¹cych powstawanie rad
– nadal obowi¹zuje 1000/150, a ok. 1300 przedsiêbiorstw ponadnarodowych
wci¹¿ uchyla siê od obowi¹zku powo³ania ERZ);

– znaleŸæ sposób na niepewnoœæ prawn¹ wynikaj¹c¹ z niektórych przepisów
dyrektywy lub ich braku;

– znaleŸæ rozwi¹zanie problemów napotkanych w praktycznym stosowaniu
starej dyrektywy;

– zapewniæ lepsze powi¹zanie miêdzy wspólnotowymi instrumentami prawnymi.
Nowa dyrektywa przynosi sporo zmian. Podstawowe zmiany w nowym tek-

œcie to:
– przyjêcie definicji „informacji” i nowej definicji „konsultacji”,
– okreœlenie roli zwi¹zków zawodowych,
– okreœlenie zakresu pojêcia spraw ponadnarodowych,
– przyjêcie tzw. klauzuli adaptacyjnej, która m.in. reguluje stosunki miêdzy roz-

wi¹zaniami wynikaj¹cymi ze starej i nowej dyrektywy,
– ustalenie œrodków maj¹cych s³u¿yæ wykorzystaniu w praktyce zapewnionych

praw,
– przyjêcie nowej formu³y dotycz¹cej specjalnego zespo³u negocjacyjnego,
– po³¹czenie krajowego i europejskiego prawa do informacji i konsultacji.

Co do nowych definicji nale¿y stwierdziæ, ¿e s¹ one wynikiem próby zhar-
monizowania z definicjami dotycz¹cymi informowania i konsultowania przyjêty-
mi wczeœniej w Dyrektywie 2001/86 uzupe³niaj¹cej statut spó³ki europejskiej
w odniesieniu do zaanga¿owania pracowników, w Dyrektywie 2002/14 o ustano-
wieniu ram informacji oraz w Karcie Podstawowych Praw UE. Przypomnijmy te¿,
¿e w starej dyrektywie nie by³o w ogóle definicji o „informowaniu”. Oceniaj¹c
treœæ przyjêtej definicji „konsultowania” nale¿y stwierdziæ, ¿e nie jest ona tak jas-
na, jak byœmy sobie tego ¿yczyli, trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e jest to definicja bar-
dzo poprawiona w porównaniu z t¹ zawart¹ w starej dyrektywie. Przede wszyst-
kim znalaz³o siê w niej odniesienie do pojêcia czasu przeprowadzania konsultacji
oraz zapis co do jakoœci procesu.

„Konsultowanie” oznacza nawi¹zywanie dialogu oraz wymianê pogl¹dów miêdzy przed-
stawicielami pracowników i centralnym kierownictwem (…) w odpowiednim momencie,
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w odpowiedni sposób i o odpowiedniej treœci, która umo¿liwi³aby przedstawicielom praco-
wników wyra¿enie opinii na podstawie dostarczonych informacji (…)” (art. 2.1g).

Podobne odniesienie co do czasu, treœci i sposobu znajdujemy w definicji
„informowania”:
„Informacja powinna byæ przedstawiana w odpowiednim momencie, w odpowiedni spo-
sób i zawieraæ odpowiedni¹ treœæ, aby mo¿liwe by³o przeprowadzenie dog³êbnej oceny
ewentualnego wp³ywu i – w razie potrzeby – przygotowanie konsultacji z w³aœciwym
organem danego przedsiêbiorstwa” (art. 2.1f).

Ciekawa jest relacja, jaka zachodzi miêdzy obydwoma czynnoœciami. Konsul-
towanie musi zawsze byæ poprzedzone poinformowaniem przedstawicieli praco-
wników. Informowanie i konsultowanie zatem to nie dzia³ania przeprowadzane
równoczeœnie, niejako równolegle. Informowanie ma mieæ charakter przygoto-
wawczy. Stanowi ono punkt odniesienia wobec konsultacji. Oba dzia³ania mog¹
zatem odbywaæ siê podczas dwóch odrêbnych spotkañ. Przedstawiciele pracow-
ników musz¹ w odpowiednim dla siebie czasie zapoznaæ siê z otrzyman¹ infor-
macj¹, tak aby umo¿liwiæ im sformu³owanie w³asnej opinii. Widaæ tu pewn¹
s³aboœæ w zapisach nowej dyrektywy. Brak mianowicie w tekœcie g³ównym zapisu
o formalnym obowi¹zku na³o¿onym na centralne kierownictwo co do udzielenia
odpowiedzi na przed³o¿on¹ mu opiniê. Wyjaœnienie problemu znajduje siê jed-
nak w „Wymaganiach Dodatkowych” (punkt 1a):

„Konsultowanie odbywa siê w taki sposób, aby umo¿liwiæ przedstawicielom pracowników
spotkania z centralnym kierownictwem i uzyskanie odpowiedzi wraz z uzasadnieniem na
ka¿d¹ przedstawion¹ przez nich opiniê”.

Konsultowanie znaczy zatem, ¿e przedstawiciele pracowników maj¹ byæ sku-
tecznie w³¹czeni w proces podejmowania decyzji przez centralne kierownictwo.
Zak³ada to obecnoœæ pewnej dozy elastycznoœci ze strony kierownictwa w³aœciwe-
go szczebla w procesie decyzyjnym, a zatem konsultacja to nie tylko zwyczajne
oznajmienie ostatecznej decyzji przez kierownictwo.

Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na pewne niebezpieczeñstwo, które mo¿e
pojawiæ siê podczas negocjacji/ renegocjacji umów dotycz¹cych europejskich rad.
Mo¿e mianowicie zdarzyæ siê, ¿e pracodawca bêdzie chcia³ zmieniæ definicje infor-
mowania i konsultowania. Jest to nielegalne. Mo¿e to np. dotyczyæ próby wpro-
wadzenia zapisu o ograniczeniu czasu przewidzianego na konsultacje. Pamiêtaj-
my, ¿e w³aœciwie przeprowadzony proces informowania i konsultowania musi
zawsze odnosiæ siê do danego, konkretnego przypadku. Przyjêcie jednego, kon-
kretnego okresu na konsultacjê jest nie do przyjêcia. Konsultacja nie mo¿e byæ tra-
ktowana jako utrudnienie powstrzymuj¹ce proces podejmowania decyzji. Prze-
ciwnie, ma byæ postrzegana jako pozytywny wk³ad w ten proces.

EKZZ od wielu lat walczy³a o umieszczenie zapisu odnosz¹cego siê do uzna-
nia roli zwi¹zków zawodowych (art. 5.2c). Podkreœla³a zawsze pozytywn¹ rolê

146 Andrzej Matla



zwi¹zków zawodowych zarówno w procesie powstawania jak i funkcjonowania
europejskich rad. Promowa³a tak¿e zasadê powielania dobrych praktyk. Uznanie
roli zwi¹zków zawodowych odnajdujemy w zapisie wymieniaj¹cym w³aœciwe
europejskie organizacje zrzeszaj¹ce pracowników jako uprawnione do bycia in-
formowanymi o sk³adzie specjalnego zespo³u negocjacyjnego, a tak¿e o fakcie
rozpoczêcia negocjacji. Przez w³aœciwe organizacje rozumiemy zasadniczo euro-
pejskie federacje bran¿owe oraz EKZZ. Zapis dotycz¹cy informowania o sk³adzie
zespo³u negocjacyjnego mo¿e skutecznie przyczyniæ siê do zapewnienia dobrej
jakoœci zawieranych umów oraz do promowania dobrych praktyk. Od pierwszej
chwili wiemy po prostu, kto przymierza siê do powo³ania nowej rady. W razie po-
trzeby mo¿emy szybko zareagowaæ na dostrze¿one nieprawid³owoœci w procesie
doboru cz³onków zespo³u negocjacyjnego. Uznaniem roli zwi¹zków zawodo-
wych jest równie¿ przyznane nam prawo do wyboru w³asnych zwi¹zkowych
ekspertów „Eksperci ci i przedstawiciele zwi¹zków zawodowych mog¹, na wniosek specjal-
nego zespo³u negocjacyjnego, uczestniczyæ w spotkaniach negocjacyjnych w charakterze
konsultacyjnym” (art. 5.4).

Nowa dyrektywa próbuje okreœliæ zakres pojêcia spraw ponadnarodowych.
Podczas dyskusji nad jej kszta³tem dochodzi³o do ostrych staræ z Business Europe.
W starej dyrektywie temat ten by³ zdefiniowany jedynie w za³¹czniku „Wymaga-
nia Dodatkowe”, pominiêty zaœ w tekœcie g³ównym. Nowa dyrektywa poœwiêca
temu zagadnieniu art. 1.3 i art. 1.4 w tekœcie g³ównym. Niestety, zapisy w nich za-
warte s¹ niejednoznaczne i daj¹ pole prawnikom pracodawcy do niekorzystnych
dla nas interpretacji. Jednoznaczne wyjaœnienie co do interpretacji zapisów od-
nosz¹cych siê do definicji kwestii ponadnarodowych i pewien dla nas ratunek
znalaz³ siê w Motywie 16 Preambu³y. Zapis ten brzmi nastêpuj¹co:

„za kwestie ponadnarodowe uwa¿a siê kwestie dotycz¹ce ca³oœci przedsiêbiorstwa lub
grupy przedsiêbiorstw lub co najmniej dwóch pañstw cz³onkowskich (…), które niezale¿-
nie od liczby zaanga¿owanych pañstw cz³onkowskich maj¹ znaczenie dla zatrudnionych
w Europie w kategoriach zasiêgu ich ewentualnych skutków …”

Przyjrzyjmy siê teraz sytuacji, gdy dochodzi do powa¿nych zmian w struktu-
rze przedsiêbiorstwa ponadnarodowego. Jakie s¹ rozwi¹zania, które proponuje
nowa dyrektywa w tzw. klauzuli adaptacyjnej? (art. 13)

W starej dyrektywie sprawa postawiona by³a brutalnie: jeœli w firmie, która
przejmuje inn¹ firmê nie by³o ERZ, to ERZ firmy przejmowanej przestaje istnieæ.
W nowej dyrektywie mamy bardzo korzystne rozwi¹zanie – ERZ przejmowanej
firmy bêdzie istnia³a nadal do czasu powstania nowej ERZ, czyli bêdzie mia³o
miejsce zachowanie ci¹g³oœci dzia³ania.

„… istniej¹ca europejska rada zak³adowa lub istniej¹ce europejskie rady zak³adowe kon-
tynuuj¹ wykonywanie swoich uprawnieñ zgodnie z warunkami dostosowanymi umow¹
miêdzy cz³onkami europejskich rad zak³adowych a centralnym kierownictwem” (art. 13).
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Zachowanie ci¹g³oœci dzia³ania zapewnia równie¿ zapis dotycz¹cy sk³adu spe-
cjalnego zespo³u negocjacyjnego:

„Co najmniej trzech cz³onków istniej¹cej europejskiej rady zak³adowej lub ka¿dej z ist-
niej¹cych europejskich rad zak³adowych wchodzi w sk³ad specjalnego zespo³u negocjacyj-
nego w uzupe³nieniu do cz³onków wybranych lub desygnowanych …” (art. 13).

Zastanówmy siê teraz, jakie konsekwencje rodzi fakt istnienia nowej dyrekty-
wy w odniesieniu do ju¿ istniej¹cych europejskich rad. Po pierwsze odnotujmy
ogóln¹ uwagê – po 5 czerwca 2011nie nie nast¹pi proces automatycznych zmian
w zapisach istniej¹cych umów. Nic samo siê nie bêdzie dzia³o. Umowy zawarte
przed dat¹ transpozycji nie zostan¹ automatycznie dostosowane z chwil¹ wejœcia
nowej dyrektywy w ¿ycie, chyba ¿e strony w drodze negocjacji wyra¿¹ tak¹ wolê.
Z chwil¹ wygaœniêcia umów zawartych na art.13 i art.6 starej dyrektywy (art. 13
dotyczy umów zawartych pomiêdzy 22.9.1994–22.9.1999, art. 6 dotyczy umów za-
wartych pomiêdzy 22.9.1996–5.6.2011) strony umów mog¹ wspólnie zadecydo-
waæ o ich odnowieniu lub zmianie. (art. 14.2). Tutaj pewne ostrze¿enie. Pamiêtaj-
my, ¿e wprowadzenie w okresie przejœciowym (5.6.2009–5.6.2011) jakiejkolwiek
zmiany w umowie zawartej na art. 6 (czasami, mo¿e chodziæ o przys³owiowy
przecinek w tekœcie umowy) bêdzie skutkowa³o tym, ¿e po 5 czerwca 2011 roku
nadal pozostaniemy w mocy starej dyrektywy. Równie¿ podpisanie nowej umo-
wy w okresie przejœciowym rodzi taki sam skutek. Nadal bêd¹ obowi¹zywa³y nas
wówczas zapisy dyrektywy 94/45. A zatem, jeœli okolicznoœci pozwalaj¹ nam na
to, w sytuacji, gdy pozosta³o nam niespe³na pó³ roku do zakoñczenia okresu prze-
jœciowego i daty granicznej na dokonanie transpozycji, nie œpieszmy siê z podpi-
sywaniem umowy i przed³u¿my trwaj¹ce obecnie negocjacje do 5 czerwca 2011
roku!

Warto te¿ pokusiæ siê o ogólniejsz¹ refleksjê czy po 5 czerwca 2011 roku przy-
stêpowaæ natychmiast do renegocjacji umowy, któr¹ cieszymy siê w tej chwili. Za-
leca siê raczej przeprowadzenie szczegó³owej analizy zapisów posiadanej umo-
wy i porównanie ich z potencjalnymi mo¿liwoœciami, jakie stworzy nam nowa
ustawa o ERZ zastêpuj¹ca ustawê z 5 kwietnia 2002 roku. Innymi s³owy, zasta-
nówmy siê, co zyskamy, renegocjuj¹c aktualn¹ umowê, choæ ta zawarta zosta³a na
mocy starego prawa.

PrzejdŸmy do propozycji rozwi¹zañ praktycznych problemów funkcjonowa-
nia rad, które znalaz³y siê w nowej dyrektywie. Ustanawia ona kompetencje
cz³onków ERZ w zakresie zbiorowego reprezentowania interesów pracowników
przedsiêbiorstwa ponadnarodowego. Mo¿emy mówiæ o zwiêkszeniu roli przed-
stawicieli pracowników. To prowadzi do prawnych i finansowych konsekwencji.
Cz³onkowie ERZ s¹ prawnymi przedstawicielami interesów pracowników. Daje
im to mo¿liwoœæ do podejmowania akcji prawnych wobec przedsiêbiorstwa
(wyst¹pienie na drogê s¹dow¹), jeœli narusza ono prawa pracownicze wynikaj¹ce
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z zapisów dyrektywy. Nowa dyrektywa zapewnia im œrodki na rzecz funkcjono-
wania ERZ

„…przedstawiciele europejskiej rady zak³adowej dysponuj¹ œrodkami koniecznymi do ko-
rzystania z praw wynikaj¹cych z niniejszej dyrektywy, aby wspólnie reprezentowaæ inte-
resy pracowników przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym”
(art. 10.1).

Przez „œrodki konieczne do korzystania z praw” rozumiemy tak¿e œrodki fi-
nansowe na pokrycie kosztów zwi¹zanych z podejmowaniem dzia³añ przed
s¹dem (legal actions).

Bardzo korzystnym zapisem w nowej dyrektywie jest zagwarantowanie
cz³onkom europejskich rad i cz³onkom specjalnych zespo³ów negocjacyjnych
prawa do szkoleñ bez utraty wynagrodzenia (art.10.4). Wydaje siê nam, ¿e nie po-
winno tu chodziæ tylko o zachowanie prawa do wynagrodzenia z tytu³u uczestni-
ctwa w szkoleniu. Powinniœmy domagaæ siê, by pracodawca sfinansowa³ równie¿
samo szkolenie. Obecnie dyrektywa milczy jednak na ten temat.

Nowa dyrektywa nak³ada na cz³onków europejskich rad obowi¹zek spra-
wozdawczoœci wobec pracowników (art.10.2, Motyw 33). Bêd¹ oni odt¹d zobo-
wi¹zani do sk³adania sprawozdania pracownikom, których reprezentuj¹. Sporym
u³atwieniem w pracy specjalnego zespo³u negocjuj¹cego jest równie¿ zagwaran-
towanie prawa do odbywania spotkania przygotowawczego i podsumowuj¹cego
bez udzia³u przedstawicieli centralnego kierownictwa (art.5.4) W przysz³oœci
wszystkie umowy musz¹ zawieraæ datê wejœcia w ¿ycie oraz datê zakoñczenia
wa¿noœci umowy. Na dzisiaj oko³o po³owy istniej¹cych umów konstytuuj¹cych
ERZ takich dat nie ma. (art.6.2g). W starej dyrektywie nie by³o zapisu w tekœcie
g³ównym odnoœnie do powo³ywania komitetu kieruj¹cego prac¹ ERZ (prezy-
dium ERZ), nowa dyrektywa nak³ada taki obowi¹zek, choæ formu³uje to w Wy-
maganiach Dodatkowych (punkt1d). Nowa dyrektywa przyjê³a te¿ now¹ for-
mu³ê co do sk³adu SZN i ERZ, zapewniaj¹c zrównowa¿one przedstawicielstwo
(art.6.2b). Zrównowa¿one przedstawicielstwo to jednak tylko zalecenie. Chodzi
o to by d¹¿yæ „w miarê mo¿liwoœci” do takiego sk³adu SZN lub ERZ, aby znalaz³a
siê w nich odpowiednia liczba przedstawicieli obu p³ci, rodzajów dzia³alnoœci za-
wodowej i kategorii pracowników.

Nie uda³o siê jednak wyeliminowaæ wszystkich problemów towarzysz¹cych
powstawaniu europejskich rad. Nowa dyrektywa nie precyzuje np., kto ma koor-
dynowaæ dzia³ania i sfinansowaæ powstanie SZN, nie ustalono, co stanowi infor-
macjê wymagan¹ do rozpoczêcia negocjacji, zabrak³o te¿ zapisu zapewniaj¹cego
ochronê prawn¹ pracownikom, b¹dŸ ich przedstawicielom domagaj¹cym siê
wszczêcia negocjacji (mowa o sytuacji przed ukonstytuowaniem siê SZN). Man-
kamentem nowej dyrektywy jest brak zapisu co do finansowania szkoleñ, a tak¿e
finansowania autonomicznych inicjatyw szkoleniowych. Brakuje te¿ zapisu do-
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tycz¹cego spotkañ przygotowawczych i podsumowuj¹cych w odniesieniu do
cz³onków ERZ. Brak wreszcie zapisu, który dawa³by cz³onkom ERZ prawo swo-
bodnego dostêpu (wizytowania) innych zak³adów nale¿¹cych do przedsiêbior-
stwa (grupy przedsiêbiorstw), którego dotyczy europejska rada.

Chcia³bym, abyœmy przyjrzeli siê po³¹czeniu krajowego i europejskiego prawa
do informacji i konsultacji oraz rozwi¹zaniom, które przyjêto w nowej dyrekty-
wie. W pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej z dnia 7 lipca 2008 roku zna-
laz³ siê zapis o jednoczesnym informowaniu pracowników i przeprowadzania
z nimi konsultacji na poziomie europejskim i krajowym. W ostatecznej wersji
tekstu znik³ on jednak. Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e na etapie transpozycji dyrekty-
wy mog¹ pojawiæ siê rozbie¿noœci interpretacyjne. G³ówn¹ zasad¹ sformu³owan¹
w nowej Dyrektywie jest potrzeba koordynowania europejskiego i krajowego
prawa do informacji i konsultacji. Du¿¹ rolê w ustaleniu precyzyjnych zasad bêd¹
mia³y uzgodnienia stron zawarte w umowie o powo³aniu ERZ (art. 12.2.) Pream-
bu³a dyrektywy okreœla kolejnoœæ obowi¹zku informowania doœæ jednoznacznie:

„Nale¿y ewentualnie dostosowaæ ustawodawstwa krajowe lub praktykê, aby europejska
rada zak³adowa mog³a byæ informowana, w razie potrzeby, zanim zostan¹ poinformowa-
ne krajowe organy reprezentuj¹ce pracowników albo w tym samym czasie…” (Motyw
37) Komisja ¿yczy sobie zatem, ¿eby ERZ by³a informowana jako pierwsza lub
równoczeœnie z rad¹ pracownicz¹.

Na pytanie, jak wygl¹da stan prac nad now¹ polsk¹ ustaw¹ dotycz¹c¹ europej-
skich rad, odpowiedŸ w dniu dzisiejszym mo¿e byæ tylko enigmatyczna. Mamy
œwiadomoœæ, ¿e prace takie trwaj¹. Jako partner spo³eczny zostaliœmy poproszeni
pod koniec 2010 roku o wyra¿enie opinii o projekcie za³o¿eñ do projektu ustawy.
Uznaliœmy, ¿e przedstawiona propozycja spe³nia wymagania techniczno-prawne
na³o¿one na ustawodawcê. Stwierdziliœmy jednak w Decyzji Prezydium KK (nr
246/10), ¿e ca³oœciowej ocenie mo¿e podlegaæ dopiero projekt ustawy, a tego na ra-
zie nie znamy. Dostrzegliœmy te¿, ¿e za³o¿enia nie zawieraj¹ wszystkich propozy-
cji nowych zapisów Dyrektywy 2009/38.

Gdy idzie o dzia³ania NSZZ ”Solidarnoœæ” w najbli¿szej perspektywie, to nale-
¿a³oby w trybie pilnym przygotowaæ naszych przedstawicieli zasiadaj¹cych w ze-
spole prawa pracy przy Komisji Trójstronnej do merytorycznych negocjacji nad
kszta³tem polskiej ustawy. Warto by jak najszybciej podpatrzyæ, jakie rozwi¹zania
znalaz³y siê w przyjêtej niedawno ustawie austriackiej. Transpozycji dokona³y ju¿
tak¿e Wielka Brytania i Belgia, ale w opinii ekspertów EKZZ transpozycja austriacka
mo¿e uchodziæ za wzorcow¹, podczas gdy propozycja brytyjska powinna s³u¿yæ
za przyk³ad odstraszaj¹cy. Nale¿y ponadto przeprowadziæ akcjê uœwiadamiaj¹c¹
wœród naszych cz³onków, którym tematyka europejskich rad nie jest obca oraz
wœród tych, których bêdzie ona wkrótce dotyczyæ. Nale¿y uœwiadomiæ im fakt ist-
nienia nowej dyrektywy i tkwi¹cy w niej potencja³. Nale¿y zaznajomiæ ich rów-
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nie¿ z trwaj¹cymi obecnie pracami nad kszta³tem nowej ustawy w Polsce. Zdaje
siê, ¿e istnieje niema³a potrzeba przeprowadzenia intensywnych szkoleñ przy
wykorzystaniu krajowych ekspertów. Zadanie to powinno w du¿ej mierze
spocz¹æ na przedstawicielach krajowych struktur bran¿owych naszej organizacji.

Na zakoñczenie kilka ogólnych uwag o samym narzêdziu, czyli europejskiej
radzie, która powstaje na podstawie procedury okreœlonej zapisami dyrektywy,
œciœlej – zapisami ustawy kraju, na którego prawodawstwie prowadzone s¹ nego-
cjacje. Zapamiêtajmy kilka podstawowych prawd. Nawet najlepsza ustawa, czy
te¿ wynegocjowana na jej podstawie umowa powo³uj¹ca radê, nie stwarza nam
gwarancji dobrego funkcjonowania rady w praktyce. Znane s¹ przyk³ady kiep-
skiej jakoœci umów i doskona³ej praktyki dzia³ania rad. Ka¿da europejska rada jest
inna. O innoœci decyduje m.in. zró¿nicowanie kultur korporacyjnych, odmien-
noœæ zapisów w umowach powo³uj¹cych rady, czy wreszcie ró¿norodnoœæ stoso-
wanych dzia³añ praktycznych. Funkcjonowanie rad mo¿na porównaæ do gry
w pi³kê no¿n¹. Ka¿dy wie, jakie s¹ regu³y gry, ale niektórzy graj¹ dobrze a inni
s³abo. Wszystko siê sprowadza do tego, jakimi umiejêtnoœciami gracze dysponuj¹
i jak je w praktyce wykorzystuj¹. Kim wreszcie s¹ sami gracze? Pamiêtajmy, ¿e od
w³aœciwego doboru przedstawicieli pracowników do specjalnych zespo³ów ne-
gocjuj¹cych oraz do samych rad zale¿y jakoœæ funkcjonowania rady. Przedstawi-
cielami powinni byæ zawsze dobrze wyszkoleni dzia³acze zwi¹zkowi. Ta ostatnia
opinia jest jednak przedmiotem doœæ licznych dyskusji i nawet w gronie zwi¹zko-
wców nie jest taka oczywista2.
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2 Przydatne adresy dla poszukuj¹cych informacji o europejskich radach zak³adowych:
Baza danych nt. ERZ (ETUI): http://www.ewcdb.org
Baza danych nt. ERZ (SDA): http://www.sda-asbl.org
Strona internetowa EKZZ: http://www.etuc.org
Baza danych nt. ERZ prowadzona przez NSZZ „S”: http://erz.solidarnosc.org.pl/.
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Bogna Gawroñska-Nowak
Uczelnia £azarskiego w Warszawie

Wyzwania polityki makroekonomicznej
w Polsce wobec presji globalnej

Wprowadzenie

Suma doœwiadczeñ obejmuj¹ca wspó³czesne zjawiska kryzysowe sk³ania de-
cydentów gospodarczych do pewnej rewizji dotychczasowego podejœcia. Potrze-
ba modyfikacji wynika z wysokiej dynamiki procesów integracji i globalizacji ryn-
ków na œwiecie. Dlatego te¿ tradycyjne narzêdzia polityki makroekonomicznej
zyskuj¹ nowe t³o, wykraczaj¹ce poza obszar krajowej gospodarki. Kryzys pañstw
azjatyckich w po³owie lat 90. XX wieku czy ostatni globalny kryzys finansowy uja-
wni³y moc efektu zara¿ania, gdzie niestabilnoœæ danej gospodarki mo¿e zostaæ
³atwo przeniesiona poza jej geograficzne granice, nawet wówczas, gdy zara¿ana
gospodarka wykazuje relatywnie dobry stan tzw. makrofundamentów. Po³¹cze-
nia pomiêdzy gospodarkami w okresie spokoju mog¹ stanowiæ Ÿród³o rozwoju,
jednak w okresie niestabilnoœci mog¹ pe³niæ rolê kana³ów transmisyjnych, które
przenosz¹ szoki.

Jednoczeœnie debata na temat w³aœciwego zastosowania, wydawa³oby siê, ¿e
dobrze znanych z podrêczników makroekonomicznych wariantów polityki
makroekonomicznej w tym nowym, skomplikowanym kontekœcie nak³adaj¹cych
siê na siebie niestabilnoœci i powi¹zañ, zyskuje na szczególnym znaczeniu.
Przyk³adowo skala i masowoœæ pakietów stymuluj¹cych gospodarkê, przyjêtych
przez pañstwa wysokorozwiniête, by ³agodziæ skutki ostatniego kryzysu, rodzi
obawy co do presji inflacyjnej na œwiecie. Jednoczesna próba ograniczania deficy-
tów bud¿etów i poziomu zad³u¿enia komplikuje ocenê efektywnoœci polityki
makroekonomicznej zarówno w okresie krótkim jak i d³ugim.

Niniejsze opracowanie jest prób¹ syntetycznego przekazania treœci wyk³adu,
kierowanego na ogó³ do osób nieposiadaj¹cych wykszta³cenia ekonomicznego.
Przekaz taki ma zatem na celu zarysowanie podstawowych zagadnieñ zwi¹za-



nych z ocen¹ efektywnoœci polityki makroekonomicznej, wykorzystuj¹c dobrze
znane mechanizmy modeli makroekonomicznych z pominiêciem ich rozbudowa-
nej formalizacji, ale z intencj¹ choæ zasygnalizowania aktualnego kontekstu apli-
kacji tych¿e modeli. Dlatego oprócz rozwa¿añ teoretycznych zawartych w punk-
tach 3 i 4, w opracowaniu w punkcie 2 mo¿na tak¿e znaleŸæ résumé aktualnych
wydarzeñ kryzysowych. Ponadto punkt 5 prezentuje wybrane dylematy reali-
zacji tzw. policy mix w praktyce, a punkt 6 stanowi podsumowanie ca³oœci.

1. Globalny kryzys – nowe wyzwania dla polityki gospodarczej
w Polsce i na œwiecie

Kryzys gospodarczy, który rozpocz¹³ siê w Stanach Zjednoczonych w 2007
roku dotkn¹³ – choæ w ró¿nym stopniu – wiêkszoœæ gospodarek na œwiecie. Spo-
wolnienie wzrostu gospodarczego, spadek inwestycji oraz konsumpcji, likwida-
cja miejsc pracy to tylko niektóre z konsekwencji, jakich doœwiadczy³y wszystkie
kraje po za³amaniu siê amerykañskiej gospodarki jesieni¹ 2008 roku. Gospodarka
œwiatowa wesz³a w fazê recesji. W latach 2006–2008 gospodarka œwiatowa ros³a
œrednio na poziomie 4, 5% rocznie1, natomiast w roku 2009 zosta³ zanotowany uje-
mny wzrost gospodarczy, który wynosi³ 0,6%. Stany Zjednoczone w tym roku od-
notowa³y negatywny wzrost na poziomie 3,2%, a kraje strefy euro 2,4%. Polska
gospodarka równie¿ znacz¹co zwolni³a z 6,8% w roku 2007 i 5,0% w roku 2008 do
1,7% w roku 2009. Ponadto, wydatki spo³eczeñstwa przeznaczone na konsumpcjê
w latach przed kryzysem z roku na rok ros³y, podczas gdy w USA w roku 2009
zmala³y o 0, 6% w stosunku do roku poprzedniego, a w strefie euro o 1,1%. Inwes-
tycje, które zaraz po wydatkach konsumpcyjnych s¹ drugim wa¿nym Ÿród³em
wzrostu gospodarczego, zmniejszy³y siê w USA w 2009 roku o 14,5%, a w strefie
euro o 11,1%. Malej¹ce wydatki konsumpcyjne oraz inwestycyjne poci¹gnê³y za
sob¹ spadek popytu wewnêtrznego na poziomie 3% zarówno w USA jak i w stre-
fie euro.

G³ównym celem polityki makroekonomicznej sta³o siê pobudzenie gospoda-
rek, tak aby uchroniæ je przed dotkliw¹ recesj¹. Jedn¹ z podjêtych prób ratowania
gospodarek by³o przyjêcie pakietów stymulacyjnych przez rz¹dy wielu krajów.

Do najwiêkszych nale¿a³ ten, podpisany przez Baracka Obamê. Zak³ada³ on
zwiêkszenie wydatków rz¹dowych oraz wprowadzenie ulg podatkowych w su-
mie na kwotê 787 mld dol. Spoœród krajów europejskich najwiêkszy pakiet sty-
mulacyjny wprowadzi³y Niemcy, w wielkoœci 63 mld dol. oraz Francja przezna-
czaj¹c na ten cel 33 mld dol.
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1 Wszystkie dane pochodz¹ z tabel zamieszczonych w World Economic Outlook Database, IMF,
April 2010, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/pdf/tables.pdf.



Istotn¹ rolê w procesie pobudzania gospodarek odegra³y równie¿ banki cen-
tralne poszczególnych krajów, obni¿aj¹c stopy procentowe, a tam gdzie nie by³o to
mo¿liwe, zosta³a zwiêkszona poda¿ pieni¹dza rezerwowego. Banki centralne do-
konywa³y interwencji iloœciowych, dostarczaj¹c na rynek du¿¹ iloœæ pieni¹dza po-
przez wykup rz¹dowych papierów wartoœciowych. Przyk³adowo amerykañski Fed
za³o¿y³ w swoim planie wykupienie obligacji rz¹dowych na kwotê 600 mld dol.

Polska w tym okresie równie¿ doœwiadczy³a znacz¹cego spowolnienia gospo-
darczego. Kryzys gospodarczy mia³ niew¹tpliwie znacz¹cy wp³yw na obecn¹ sy-
tuacjê gospodarcz¹ Polski, warto jednak podkreœliæ, ¿e nie by³ on tak dotkliwy jak
w innych krajach europejskich. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e obecna pozycja go-
spodarcza to równie¿ efekt reform i przeprowadzonej transformacji rynkowej,
w której z gospodarki planowej Polska sta³a siê gospodark¹ wolnorynkow¹, oraz
cz³onkostwa w organizacjach miêdzynarodowych, w tym przede wszystkim
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Rys. 1. Realny wzrost PKB

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie World Economic Outlook Database, IMF.

Rys. 2. Wielkoœæ pakietów stymulacyjnych w 2009 r. (mln dol.)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie OECD Economic Outlook, Inetrim Report.



w Unii Europejskiej. Dziêki temu, ¿e polska gospodarka by³a w fazie szybkiego
rozwoju, jako jedna z nielicznych w Europie, pomimo kryzysu odnotowa³a pozy-
tywny wzrost. Jednak, bêd¹c integraln¹ czêœci¹ wspólnego rynku europejskiego,
problemy obecne w innych krajach znalaz³y swoje odzwierciedlenie w sytuacji
ekonomicznej w Polsce.

W obliczu kryzysu, polityka makroekonomiczna Polski mia³a g³ównie na celu
wzmocnienie stabilnoœci na rynku krajowym oraz pobudzenie wzrostu gospodar-
czego. Podjête zosta³y dzia³ania, które mia³y za zadanie zwiêkszyæ popyt konsum-
pcyjny (poprzez obni¿ki podatków obowi¹zuj¹cych od 2009 roku) oraz inwes-
tycyjny, g³ównie dziêki szerszemu i szybszemu wykorzystaniu œrodków
unijnych, a tak¿e gwarancji kredytowych udzielanych ma³ym i œrednim przedsiê-
biorstwom. Rz¹d polski nie przyjmowa³ pakietów stymulacyjnych bezpoœrednio
zwiêkszaj¹cych wydatki z bud¿etu, prowadz¹c restrykcyjn¹ politykê, chcia³ za-
chowaæ stabilnoœæ finansów publicznych. Tylko w 2009 roku za³o¿ona kwota prze-
znaczona na dzia³ania antykryzysowe to 91 mld z³2. Ponadto Narodowy Bank Pol-
ski podj¹³ wiele dzia³añ zmierzaj¹cych do pobudzenia gospodarki, g³ównie
poprzez obni¿kê stóp procentowych, ale równie¿ poprzez operacje ograniczaj¹ce
ryzyko utraty p³ynnoœci przez banki3. Polityka obni¿ki stóp procentowych, uwa-
¿ana za jeden z najefektywniejszych instrumentów walki z kryzysem, mog³a byæ
prowadzona równie¿ dziêki zapewnieniom rz¹du, ¿e polityka fiskalna nie uleg-
nie rozluŸnieniu.

2. Efektywnoœæ polityki fiskalnej – teoretyczne podstawy

Polityka makroekonomiczna obejmuje swoim zakresem dzia³ania, które
wp³ywaj¹ na sytuacjê makroekonomiczn¹ kraju. Sytuacja ta mo¿e byæ opisana za
poœrednictwem podstawowych wskaŸników takich jak stopa wzrostu gospodar-
czego, PKB per capita, stopa inflacji czy bezrobocia. Na prowadzon¹ politykê ma-
kroekonomiczn¹ sk³adaj¹ siê g³ównie polityka fiskalna i monetarna realizowana
przez odpowiednie organy oraz instytucje krajowe, oraz szereg narzêdzi, jakie in-
stytucje realizuj¹ce cele polityki makroekonomicznej wykorzystuj¹ w swojej
dzia³alnoœci.

Polityka fiskalna obejmuje swoim zakresem oddzia³ywanie na gospodarkê
kraju za poœrednictwem zmian w wydatkach rz¹dowych oraz wp³ywów do bu-
d¿etu pañstwa pochodz¹cych z podatków. Polityka fiskalna pos³uguje siê zatem
dwoma instrumentami: wydatkami rz¹dowymi oraz podatkami, które maj¹
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2 Kwota za³o¿ona w Planie Stabilnoœci i Rozwoju, 2009.
3 Szczegó³owy opis dzia³añ znajduje siê w Za³¹czniku 1 do dokumentu Polska wobec œwiatowego kryzy-
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wp³yw na podstawow¹ kategoriê makroekonomiczn¹, jak¹ jest PKB. Na PKB
sk³adaj¹ siê bowiem wydatki inwestycyjne i konsumpcyjne, zale¿ne poœrednio od
podatków, wydatki rz¹dowe oraz wartoœæ netto eksportu. Zale¿noœæ ta mo¿e byæ
przedstawiona prostym równaniem:

Y = C + I + G + (E – I)

gdzie:
Y – wyra¿a wartoœæ PKB,
C – konsumpcjê,
I – inwestycje,
G – wydatki rz¹dowe,
E–I – wartoœæ eksportu netto.

Zak³adaj¹c dla uproszczenia, ¿e wydatki rz¹dowe s¹ ca³kowicie egzogeniczne
i równe G0, widaæ wtedy z równania, ¿e wp³ywaj¹ one pozytywnie na wartoœæ
PKB. Aby zobaczyæ relacjê pomiêdzy podatkami a wartoœci¹ PKB, nale¿y przyj-
rzeæ siê bli¿ej wyra¿eniu opisuj¹cemu konsumpcjê. Jest ona bowiem zale¿na od
wielkoœci dochodu, jakim dysponuje spo³eczeñstwo, a dochód z kolei zale¿y bez-
poœrednio od wielkoœci podatków. Im wy¿sze podatki, tym mniej dochodu
pozostaje w rêkach obywateli, którego czêœæ mo¿e byæ przeznaczona na wydatki
konsumpcyjne (pozosta³a czêœæ przeznaczone jest na oszczêdnoœci). Mniejsze
zmiany w wielkoœci konsumpcji poci¹gaj¹ za sob¹ mniejsze zmiany w wielkoœci
PKB. A zatem, podatki s¹ poœrednio negatywnie zwi¹zane z wielkoœci¹ PKB. Rela-
cjê tê mo¿na opisaæ równaniami:

C = C0 + b(Y–T)

gdzie:
C� – wielkoœæ konsumpcji niezale¿na od wielkoœci dochodów,
b – krañcowa sk³onnoœæ do konsumpcji (czêœæ dochodu przeznaczana na kon-

sumpcjê),
T – wielkoœæ podatków, które mog¹ byæ egzogeniczne i równe T� lub stanowiæ

czêœæ dochodu tY (na przyk³ad podatek liniowy).

Wydatki inwestycyjne z kolei zale¿ne bêd¹ negatywnie od stopy procentowej
R, co wyra¿a równanie I = I0 – gR. Pewna czêœæ inwestycji I0 podejmowana jest
niezale¿nie od wielkoœci stopy procentowej, pozosta³a czêœæ bêdzie tym mniejsza,
im wiêksza jest stopa procentowa. W tej sytuacji przedsiêbiorcy mog¹ wybraæ ulo-
kowanie oszczêdnoœci w banku, zamiast podjêcia inwestycji. Skupiaj¹c uwagê na
najprostszej formie równania przedstawiaj¹cego PKB, które pozwala na uchwy-
cenie kierunków zmian pod wp³ywem prowadzonej polityki fiskalnej, bêdzie ono
wygl¹da³o nastêpuj¹co:

Y = C0 + b(Y – T0) + I0 – gR + G0
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Jak widaæ w równaniu wydatki rz¹dowe maj¹ bezpoœredni, dodatni wp³yw na
PKB, natomiast podatki wp³ywaj¹ na PKB ujemnie poprzez wielkoœæ dochodu
przeznaczanego na konsumpcjê.

Polityka fiskalna jest przez rz¹d realizowana w sposób ekspansywny lub re-
strykcyjny. Ekspansywna polityka fiskalna opiera siê na zwiêkszaniu wydatków
rz¹dowych i/lub zmniejszaniu podatków. Oba sposoby znajduj¹ swoje odzwier-
ciedlenie w zwiêkszonym zagregowanym popycie (PKB). Zmniejszaj¹c podatki,
rz¹d pozostawia wiêcej dochodu w rêkach obywateli, którego czêœæ jest przezna-
czona na oszczêdnoœci a czêœæ na konsumpcjê (zakup dóbr trwa³ego u¿ytku, nie-
trwa³ego u¿ytku oraz us³ug). Zwiêkszenie popytu prowadzi do tego, ¿e wiêcej to-
warów jest wytwarzanych w danej gospodarce, a co za tym idzie zwiêksza siê
odpowiednio PKB. Podobne efekty wywo³uj¹ zwiêkszone wydatki rz¹dowe, któ-
re przeznaczone na zakup towarów i us³ug, zwiêkszaj¹ zapotrzebowanie na nowe
produkty. W odpowiedzi na wiêkszy popyt, zwiêksza siê produkcja, co prowadzi
do wzrostu PKB.

Restrykcyjna polityka fiskalna polega na zmniejszaniu wydatków rz¹dowych
i/lub zwiêkszaniu podatków. Jej celem jest spowolnienie wzrostu gospodarczego.
Im mniej pieniêdzy rz¹d przeznaczy na zakupy, tym mniejszy bêdzie efekt
w zmianie PKB. Z kolei zwiêkszenie podatków obni¿y konsumpcjê spo³eczeñ-
stwa. W obliczu zmniejszonego popytu na dobra konsumpcyjne, produkcja bê-
dzie mala³a, przynosz¹c negatywny efekt na wartoœæ produktu krajowego.

Istotne jest jednak to, aby zrozumieæ, ¿e jednostkowa zmiana w wielkoœci po-
datków lub wydatków rz¹dowych nie prowadzi do jednostkowej zmiany w PKB.
Efekt ten jest zró¿nicowany za poœrednictwem mno¿nika. Efekt mno¿nikowy po-
lega na zwielokrotnianiu efektów w stosunku do nak³adów. W tej sytuacji dzia³a
mechanizm keynesistowski pobudzania gospodarki przez stymulowanie popytu.
Wed³ug Johna Maynarda Keynesa pobudzony popyt uruchamia wolne moce pro-
dukcyjne w gospodarce (przedsiêbiorcy/producenci obserwuj¹ rynek/popyt i na
tej podstawie kszta³tuj¹ produkcjê), co z kolei przynosi wzrost dochodu, który
znów napêdza popyt.

Efekt ten mo¿na zobaczyæ, wracaj¹c do analizy równania na PKB. Prze-
kszta³caj¹c to równanie, tak, aby PKB znajdowa³o siê jedynie po lewej stronie,
otrzymamy nastêpuj¹ce zale¿noœci:
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WyobraŸmy sobie, ¿e rz¹d chce pobudziæ wzrost gospodarczy w kraju.
Wiedz¹c, ¿e ekspansywna polityka fiskalna prowadzi do wzrostu, decyduje siê
obni¿yæ podatki. Rz¹d zak³ada równie¿, ¿e gospodarstwa domowe wydaj¹ 70%
swoich dochodów na zakupy (b=0,7), a resztê przeznaczaj¹ na oszczêdnoœci.
W wyniku wprowadzonych zmian rz¹d szacuje, ¿e wp³ywy do bud¿etu z tytu³u
podatków zmniejsz¹ siê o 10 miliardów. Zmniejszaj¹c wielkoœæ podatków o 10
mld, PKB zwiêkszy siê o 23 mld, w wyniku dzia³aj¹cego efektu mno¿nikowego.
Za³ó¿my teraz, ¿e rz¹d zamiast zmieniaæ wielkoœæ podatków zwiêkszy wydatki
rz¹dowe i przeznaczy na zakupy 10 miliardów. Zwiêkszaj¹c wielkoœæ wydatków
rz¹dowych o 10 mld, PKB zmieni siê o 33 mld. Z pozoru mo¿e siê wydawaæ, ¿e
zwiêkszenie wydatków rz¹dowych o tê sam¹ kwotê, co zmniejszenie podatków,
jest efektywniejsze, poniewa¿ przynosi wiêksze korzyœci w wielkoœci produktu
krajowego brutto. Je¿eli wydatki rz¹dowe pozostaj¹ bez zmian, a wp³ywy z poda-
tków malej¹, to deficyt bud¿etowy, zwany potocznie dziur¹ bud¿etow¹, roœnie.
Je¿eli wp³ywy z podatków pozostaj¹ bez zmian, a wydatki rz¹dowe rosn¹, to defi-
cyt bud¿etowy równie¿ roœnie. Wybór instrumentu polityki ekspansywnej nie po-
zostaje bez znaczenia dla PKB. Zmiany w jego wielkoœci zale¿¹ od tego, czy malej¹
podatki czy rosn¹ wydatki. Decyduj¹c siê na zwiêkszenie wydatków rz¹dowych,
rz¹d musi pamiêtaæ, ¿e nie mo¿e pozwoliæ, aby deficyt bud¿etowy stale siê powiê-
ksza³. Nadmierne wydatki rz¹dowe musz¹ byæ finansowane zwiêkszonymi
wp³ywami do bud¿etu tak, aby by³ on zbalansowany, a te pochodz¹ g³ównie
z opodatkowania dochodów gospodarstw domowych. Zwiêkszonym wydatkom
rz¹dowym, powiedzmy o 10 mld bêdzie towarzyszyæ zwiêkszenie wp³ywów
z podatków równie¿ o 10 mld. W tej sytuacji ca³kowita zmiana PKB wywo³ana za-
równo zwiêkszeniem wydatków rz¹dowych, jak i zwiêkszeniem podatków bê-
dzie równa 10 mld. W momencie, kiedy zmiana w wydatkach wynosi³a 10 mld
i nie w³¹czaliœmy do analizy problemu finansowania tych wydatków, czysty efekt
mno¿nikowy spowodowa³ bardzo korzystne efekty dla PKB – jego wzrost a¿
o ponad 33 mld. Jednak po uwzglêdnieniu problemu sfinansowania tych wydat-
ków za pomoc¹ wzrastaj¹cych przychodów z tytu³u podatków o równ¹ wartoœæ
10 mld, wówczas efekt netto jest zupe³nie inny – wzrost PKB tylko o wyjœciowe 10
mld. A zatem koniecznoœæ finansowania wydatków sektora rz¹dowego zmusza
do korekty (obni¿enia) oczekiwañ, co do pozytywnych efektów ekspansywnej
polityki fiskalnej.

Wzrost popytu rz¹dowego na dobra i us³ugi zwiêksza PKB przez opisany po-
wy¿ej efekt mno¿nikowy. Nie pozostaje to jednak bez znaczenia dla innych wska-
Ÿników rynkowych. Wzrost PKB zwiêksza popyt na pieni¹dz. W sytuacji tej, wiê-
cej pieni¹dza bêdzie potrzebne dla celów transakcyjnych. Poniewa¿ poda¿
pieni¹dza jest dana (regulowana przez bank centralny), rynek, d¹¿¹c do równo-
wagi, bêdzie korygowa³ zaistnia³¹ sytuacjê poprzez wzrost stopa procentowej.
Wzrost stopy procentowej ma negatywne efekty dla wielkoœci podejmowanych
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decyzji inwestycyjnych w gospodarce, i w efekcie zaobserwujemy spadek inwes-
tycji prywatnych. Inwestycje te bêd¹ wypierane przez inwestycje publiczne,
zmniejszaj¹c tym samym efektywnoœæ ekspansywnej polityki fiskalnej.

Dotychczasowe rozwa¿ania skupia³y siê na efektach krótkoterminowych, któ-
rymi w przypadku ekspansywnej polityki fiskalnej s¹ zwiêkszenie produkcji oraz
zatrudnienia (wed³ug keynesistów). Równie wa¿ne s¹ jednak efekty d³ugotermi-
nowe. Nieodpowiedzialna ekspansywna polityka fiskalna mo¿e prowadziæ do
wzrostu cen w d³u¿szym okresie. Zwiêkszony popyt na dobra oraz na pieni¹dz,
a tak¿e wiêksza liczba transakcji gotówkowych w gospodarce, bêdzie prowadzi³a
do wzrostu inflacji. Ponadto, jak twierdz¹ monetaryœci, w d³ugim okresie produk-
cja oraz zatrudnienie powróc¹ do naturalnego poziomu, który by³ w gospodarce
przed zastosowaniem zmian w polityce fiskalnej. Ponadto, warto zwróciæ uwagê
na fakt, ¿e zbyt luŸna polityka fiskalna, w której wp³ywy do bud¿etu pañstwa nie
bêd¹ wystarczaj¹ce na pokrycie rosn¹cych wydatków, bêdzie prowadzi³a do
zwiêkszania siê deficytu bud¿etowego. Pañstwo bêdzie siê musia³o zad³u¿aæ
u obywateli przez emisjê d³u¿nych papierów wartoœciowych lub za granic¹, przy-
czyniaj¹c siê do wzrostu zad³u¿enia. Mo¿e to mieæ swoje dalsze konsekwencje na
rynkach miêdzynarodowych. WskaŸniki makroekonomiczne, jak PKB, bezrobo-
cie czy zad³u¿enie pañstwa, s¹ wa¿nym sygna³em dla zagranicznych inwestorów
w ocenie wiarygodnoœci danej gospodarki, i mog¹ przyczyniaæ siê do decyzji
o podjêciu inwestycji w danym kraju. Mo¿e to prowadziæ do spadku wiarygodno-
œci gospodarki na rynkach œwiatowych. Przypadki Grecji, Irlandii czy Hiszpanii
jasno pokazuj¹, ¿e nadmierne i stale rosn¹ce zad³u¿enie pañstwa mo¿e staæ siê
powa¿nym problemem, nie tylko w kwestii obs³ugi samego d³ugu, ale równie¿ w
kwestii nap³ywu œrodków od zagranicznych inwestorów, które pozwala³y utrzy-
maæ p³ynnoœæ i finansowa³y rozwój kraju. Utrata wiarygodnoœci i zaufania do da-
nej gospodarki mo¿e równie¿ prowadziæ do koniecznoœci siêgania po inne, ostate-
czne rozwi¹zania, jak po¿yczki z Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego,
Unii Europejskiej czy Banku Œwiatowego.

Z polskiej perspektywy, prowadzenie odpowiedzialnej polityki fiskalnej jest
zwi¹zane z koniecznoœci¹ spe³nienia kryteriów konwergencji, zapisanych w trak-
tacie z Maastricht. Polska, wstêpuj¹c do Unii Europejskiej, zobowi¹za³a siê rów-
nie¿ do uczestnictwa w unii, monetarnej. Aby jednak wspólna waluta mog³a zo-
staæ przyjêta, musi zostaæ spe³niony szereg warunków, które w kwestii polityki fi-
skalnej ograniczaj¹ siê do utrzymania deficytu bud¿etowego na poziomie
nieprzekraczaj¹cym 3% PKB oraz zad³u¿enia pañstwa nieprzekraczaj¹cym pozio-
mu 60% PKB. Kryteria te maj¹ za zadanie niejako kontrolowaæ politykê fiskaln¹
wszystkich pañstw cz³onkowskich, równie¿ po to, aby prowadzona na szczeblu
europejskim polityka monetarna by³a efektywna. W celu d¹¿enia do spe³nienia
kryteriów z Maastricht, jak równie¿ utrzymania stabilnej sytuacji finansowej
w Polsce, rz¹d zdecydowa³ siê na przyjêcie Planu Rozwoju i Konsolidacji Finan-
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sów, w którym zak³ada obni¿enie i stabilizacjê deficytu strukturalnego, zmniej-
szenie wydatków oraz zapewnienie dzia³ania automatycznych stabilizatorów ko-
niunktury tak, aby zapobiec nadmiernym wahaniom koniunkturalnym gospodarki.

3. Efektywnoœæ polityki monetarnej – teoretyczne podstawy

Polityka monetarna jest kszta³towana przez bank centralny, który reguluje
poda¿ pieni¹dza w dane gospodarce. Ponadto do podstawowych funkcji banku
centralnego nale¿y emisja pieni¹dza, ustalanie wymaganej stopy rezerw obo-
wi¹zkowych, ustalanie wysokoœci stopy procentowej na rynku oraz przeprowa-
dzanie operacji otwartego rynku. To w³aœnie przy pomocy wysokoœci stopy rezer-
wy obowi¹zkowej i operacji otwartego rynku bank centralny reguluje poda¿
pieni¹dza.

Stopa rezerwy obowi¹zkowej wp³ywa bezpoœrednio na mno¿nik kreacji pie-
ni¹dza. Mno¿nik kreacji pieni¹dza bankowego jest wspó³czynnikiem okreœla-
j¹cym, ile zostanie udzielonych kredytów w zale¿noœci od wielkoœci wk³adu
pocz¹tkowego (pierwszego depozytu). Innymi s³owy okreœla on, jaki procent de-
pozytów musi byæ przechowywany jako rezerwa, a jaki mo¿e byæ przeznaczony
na udzielenie dalszych kredytów. Wskutek udzielania kredytów przedsiêbiorcom
lub osobom indywidualnym banki komercyjne zwiêkszaj¹ poda¿ pieni¹dza na
rynku, co wp³ywa równie¿ na o¿ywienie gospodarcze. Bank centralny, zmniej-
szaj¹c stopê rezerwy obowi¹zkowej, rozszerza akcjê kredytow¹ banków komer-
cyjnych, a tym samym poda¿ pieni¹dza wzrasta. Chc¹c j¹ ograniczyæ, bank cen-
tralny mo¿e podnieœæ stopê rezerwy obowi¹zkowej, zmuszaj¹c banki komercyjne
do utrzymywania wiêkszej czêœci aktywów w formie gotówki lub w postaci nie-
oprocentowanych wk³adów w banku centralnym. Aktywa te s¹ zamro¿one i nie
mog¹ byæ przeznaczone na dzia³alnoœæ kredytow¹, proces kreacji pieni¹dza za-
trzymuje siê, a w jego wyniku zmniejsza siê równie¿ aktywnoœæ gospodarcza.

Wa¿nym czynnikiem w procesie kreacji pieni¹dza s¹ wielkoœci rezerw banko-
wych. Mog¹ byæ one zmieniane nie tylko za poœrednictwem stopy rezerwy obo-
wi¹zkowej, ale równie¿ przez operacje redyskonta weksli handlowych lub papie-
rów wartoœciowych sektora prywatnego bêd¹cych w posiadaniu banków
komercyjnych. W ten sposób bank centralny staje siê nowym wierzycielem tych
weksli. Stopa procentowa stosowana przy tego typu po¿yczkach nazywa siê stop¹
dyskontow¹. Bank centralny, kupuj¹c weksle od banków komercyjnych wed³ug
stopy redyskontowej, zwiêksza ich rezerwy i bazê monetarn¹, poci¹gaj¹c za sob¹
kreacjê pieni¹dza.

Kolejnym instrumentem wp³ywania na wielkoœæ pieni¹dza w obiegu s¹ opera-
cje otwartego rynku. Polegaj¹ one na sprzeda¿y lub kupnie aktywów, które odpo-
wiednio zwiêkszaj¹ lub zmniejszaj¹ poda¿ pieni¹dza na rynku. Operacje otwarte-

Wyzwania polityki makroekonomicznej w Polsce wobec presji globalnej 161



go rynku odbywaj¹ siê po ustalonej stopie referencyjnej zwanej stop¹ repo, która
okreœla wysokoœæ oprocentowania po¿yczek miêdzybankowych, depozytów oraz
kredytów, jak równie¿ rentownoœæ skarbowych papierów wartoœciowych.

Stopa procentowa jest podstawowym narzêdziem, za pomoc¹ którego bank
centralny mo¿e realizowaæ okreœlon¹ politykê monetarn¹. Ekspansywna polityka
monetarna polega na zwiêkszeniu poda¿y pieni¹dza, co poci¹ga za sob¹ obni¿kê
stóp procentowych. Restrykcyjna polityka monetarna redukuje iloœæ pieni¹dza w
obiegu, zwiêkszaj¹c poziom stóp procentowych na rynku. W tej sytuacji przedsiê-
biorcy i gospodarstwa domowe mog¹ rezygnowaæ z trzymania du¿ej iloœci go-
tówki do celów transakcyjnych i zwiêkszyæ iloœæ depozytów maj¹cych atrakcyjne
oprocentowanie. Kiedy stopa procentowa jest niska, zarówno przedsiêbiorcy jak i
gospodarstwa domowe staj¹ siê obojêtne, co do formy przechowywania pieniê-
dzy, gdy¿ ró¿nica w kosztach (utrata oprocentowania z depozytu) pomiêdzy trzy-
maniem gotówki a lokowaniem pieniêdzy w banku jest niewielka. Rynkowa stopa
procentowa okreœla równowagê na rynku pieni¹dza, w której popyt i poda¿ s¹ so-
bie równe.

Jeœli bank centralny zdecyduje siê na zwiêkszenie poda¿y pieni¹dza, w d³ugim
okresie czasu powoduje to wzrost inflacji. Je¿eli bank centralny pozwoli na zbyt
szybki wzrost poda¿y pieni¹dza w stosunku do wzrostu gospodarczego, to w go-
spodarce znajdzie siê nadmiar pieni¹dza i spowoduje to inflacjê. Wynika to z faktu,
¿e inflacja jest wartoœci¹ nominaln¹ równ¹ stopie wzrostu nominalnej poda¿y
pieni¹dza i istnieje pozytywna korelacja pomiêdzy inflacj¹ a poda¿¹ pieni¹dza.

W d³ugim okresie czasu zmienne nominalne nie bêd¹ mia³y wp³ywu na wiel-
koœci realne w gospodarce. Innymi s³owy pieni¹dz nie ma wp³ywa na wzrost go-
spodarczy w d³ugim okresie, ale warto podkreœliæ, ¿e mo¿e s³u¿yæ jako instrument
w celu pobudzenia gospodarki w krótkim okresie czasu.

Z tego wzglêdu banki centralne za g³ówny cel stawiaj¹ cel inflacyjny. Europej-
ski Bank Centralny (EBC) mierzy w utrzymanie stabilnoœci poziomu cen oraz
d³ugookresowo niskiej inflacji. Fed dodatkowo ma w swoich celach pobudzanie
gospodarki w krótkim horyzoncie czasowym. Polityka EBC mo¿e byæ okreœlana
jako polityka zadartych nosów, skupiaj¹ca siê na walce z inflacj¹. Polityka, która
równie¿ bierze pod uwagê skutki, jakie walka z inflacj¹ wywiera na stopê bezro-
bocia to polityka mokrych nosów, w praktyce stosowana w amerykañskim mode-
lu banku centralnego. Efekty walki z inflacj¹ mog¹, bowiem nieœæ ze sob¹ nega-
tywne skutki dla gospodarki, np. wzrost bezrobocia. Pierwszym ekonomist¹, któ-
ry zaobserwowa³ odwrotn¹ zale¿noœæ pomiêdzy tymi zmiennymi, by³ Albana W.
Phillipsa. Od jego nazwiska pochodzi nazwa krzywej przedstawiaj¹ca zwi¹zek
pomiêdzy wysokoœci¹ bezrobocia i inflacj¹. Istnieje jednak w ekonomii przekona-
nie, ¿e relacja ta mo¿e mieæ jedynie charakter krótkookresowy. Wzrost zatrudnie-
nia mo¿e mieæ charakter jedynie przejœciowy, i w d³ugim okresie bezrobocie wra-
ca do starego poziomu, podczas gdy inflacja pozostaje na poziomie wy¿szym. Ma
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to miejsce w momencie, kiedy w analizie uwzglêdnione zostan¹ oczekiwania in-
flacyjne podmiotów gospodarczych, oraz ponadto polityka prowadzona przez
bank centralny jest wiarygodna.

Poniewa¿ podstawowym narzêdziem banku centralnego w regulacji poda¿y
pieni¹dza i w walce z inflacj¹ jest stopa procentowa, wiêkszoœæ banków central-
nych pos³uguje siê regu³¹ Taylora. Regu³a ta okreœla wysokoœæ stopy procentowej
po¿¹danej do osi¹gniêcia okreœlonego celu inflacyjnego i bierze pod uwagê za-
równo odchylenia od naturalnej stopy procentowej jak i inflacji, oraz wielkoœæ
luki popytowej. Mo¿e ona byæ zapisana wzorem:

i
Y Y

Y
= + - +

-
i a p p b( ) ( )

gdzie:
i – wysokoœæ stopy procentowej,
ι – naturalna stopa procentowa,
p p- – odchylenie bie¿¹cej inflacji od jej naturalnego poziomu,
Y Y

Y
-

– wielkoœæ luki popytowej.

Regu³a Taylora pomocna jest w okreœleniu tego, jak bank centralny ma
kszta³towaæ politykê krótkoterminowych stóp procentowych w zmieniaj¹cych siê
warunkach ekonomicznych, ¿eby osi¹gn¹æ stabilizacjê gospodarcz¹ (cel krót-
koterminowy) oraz cel inflacyjny (d³ugoterminowy). Kszta³towanie stóp procen-
towych czêsto podlega zjawisku wyg³adzania, które z kolei polega na tym, ¿e
zmiany stóp procentowych s¹ roz³o¿one w czasie, co oznacza, ¿e jednorazowe
zmiany s¹ niewielkie. Takie postêpowanie banku centralnego mo¿e wynikaæ
z ostro¿noœci, i mo¿e byæ uzasadnione w przypadku, gdy zmienne potrzebne do
wyliczenia stopy procentowej wed³ug regu³y Taylora, co wielce prawdopodobne,
obarczone s¹ b³êdem statystycznym. Dane potrzebne do oszacowania stopy pro-
centowej, w szczególnoœci informacje na temat wielkoœci produkcji, publikowane
s¹ bowiem z opóŸnieniem, co mo¿e wp³ywaæ na precyzjê bie¿¹cych obliczeñ. Do-
datkowym utrudnieniem mo¿e byæ brak wiedzy na temat „prawdziwego” mode-
lu gospodarki. Warto jednak podkreœliæ, ¿e regu³a Taylora jest teori¹, która znajdu-
je swoje odzwierciedlenie w efektywnoœci rzeczywiœcie podejmowanych dzia³añ.

4. Polityka fiskalna i monetarna – razem czy osobno?

Obie polityki makroekonomiczne s¹ prowadzone prze dwa niezale¿ne oœrod-
ki decyzyjne: rz¹d i bank centralny. Oczywiste jest, ¿e mog¹ im przyœwiecaæ inne,
czêsto przeciwstawne cele.
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Klasycznym przyk³adem, w jaki sposób skutki ekspansywnej polityki fiskalnej
wp³ywaj¹ na dzia³ania banku centralnego, jest potrzeba finansowania deficytu
bud¿etowego. Je¿eli obligacje skarbowe nabywane s¹ przez podmioty prywatne,
gospodarstwa domowe oraz banki komercyjne, nastêpuje kreacja pieni¹dza, po-
niewa¿ banki komercyjne niejako udzielaj¹ kredytu skarbowi pañstwa. Prawdo-
podobne jest jednak to, ¿e kreacja pieni¹dza i tak mia³aby miejsce wskutek udzie-
lenia tych kredytów np. przedsiêbiorcom. Efekty obserwowane w gospodarce
bêd¹ takie same jak te, zwi¹zane ze zwiêkszon¹ poda¿¹ pieni¹dza w obiegu. Nie
wywo³uje to jednak koniecznoœci emisji waluty, która musia³aby nast¹piæ, gdyby
bank centralny skupowa³ obligacje bezpoœrednio od skarbu pañstwa (w Polsce
procedura ta jest prawnie zakazane), co powodowa³oby nadmiern¹ iloœæ pie-
ni¹dza, transakcji i inflacjê.

Kolejnym istotnym aspektem wspó³dzia³ania obu polityk w celu osi¹gniêcia
jak najlepszych rezultatów gospodarczych, s¹ równie¿ doœwiadczenia ostatniego
kryzysu ekonomicznego. W wielu krajach, w tym przede wszystkim w Stanach
Zjednoczonych, stopy procentowe by³y na tak niskim poziomie, ¿e nie mo¿liwa
by³a dalsza ich obni¿ka. Sta³a siê ona bezu¿ytecznym instrumentem w d¹¿eniu
banku centralnego do pobudzenia gospodarki. Co wiêcej, realnie stopa procento-
wa mog³aby w tej sytuacji przyj¹æ wartoœci ujemne, jednak w rzeczywistoœci jest
to scenariusz niemo¿liwy do zrealizowania. W tej sytuacji prowadzenie ekspansy-
wnej polityki fiskalnej i zwiêkszanie deficytu bud¿etowego nie wywo³uje skut-
ków inflacyjnych, które w normalnej sytuacji mia³yby miejsce. Poniewa¿ realnie
stopa procentowa mog³aby byæ ujemna, w obliczu presji inflacyjnej i koniecznoœci
podniesienia stóp procentowych stawa³aby siê jedynie „mniej ujemna”. W ten
sposób negatywne skutki ekspansywnej polityki fiskalnej s¹ niwelowane.

Wspó³praca banku centralnego z rz¹dem mo¿e równie¿ okazaæ siê istotna
w momencie koniecznoœci stabilizacji finansów publicznych i dokonania redukcji
deficytu bud¿etowego. W praktyce oznacza to prowadzenie restrykcyjnej polity-
ki fiskalnej, czyli podwy¿szenie podatków i/lub ciêcia w wydatkach. Takie
dzia³ania maj¹ negatywny wp³yw na PKB i powoduj¹ spowolnienie gospodarcze
wskutek zmniejszonej wielkoœci zakupów oraz ni¿sz¹ produkcjê. W celu z³ago-
dzenia negatywnych skutków dla gospodarki bank centralny wiedz¹c, ¿e nie ma
presji inflacyjnej, mo¿e wykorzystaæ obni¿kê stóp procentowych w celu pobudze-
nia wzrostu ekonomicznego. Taka sytuacja mia³a miejsce w Polsce podczas walki
z kryzysem. Rz¹d w owym czasie nie chcia³ drastycznie zwiêkszaæ wydatków bu-
d¿etowych w obawie przed nadmiernym wzrostem deficytu oraz d³ugu publicz-
nego i bank centralny móg³ wykorzystaæ instrumenty polityki monetarnej w celu
pobudzenia gospodarki.
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5. Podsumowanie – wyzwania dla polskiej polityki
makroekonomicznej

Doœwiadczenia ostatniego kryzysu pokaza³y równie¿, ¿e gospodarki s¹ ze
sob¹ silnie po³¹czone i niejednokrotnie zale¿ne od procesów zachodz¹cych u ich
ekonomicznych s¹siadów. Bior¹c pod uwagê aspekty otwartoœci gospodarek, po-
lityka makroekonomiczna nie mo¿e kierowaæ siê tylko na zmianê si³ w gospodar-
ce narodowej, ale musi braæ pod uwagê si³y dzia³aj¹ce na rynku miêdzynarodo-
wym i ich efekty dla rozwoju gospodarczego.

Kryzys udowodni³, ¿e prowadzona polityka makroekonomiczna w Europie
ma wp³yw nie tylko na politykê makroekonomiczn¹ Polski, ale równie¿ na jej sy-
tuacjê ekonomiczn¹. Starania Niemców, zmierzaj¹ce do zwiêkszenia zakupów
konsumpcyjnych gospodarstw domowych, maj¹ znaczenie dla polskich ekspo-
rterów. Dla nich rynek niemiecki stanowi 1/3 ca³kowitego rynku zbytu. A wiêkszy
popyt u naszych s¹siadów oznacza zwiêkszon¹ produkcjê w kraju i wzrost gospo-
darczy.

Inn¹ wa¿n¹ kwesti¹ dla formowania polityki makroekonomicznej staje siê
równie¿ przyst¹pienie Polski do strefy euro. Kryzys ujawni³ s³aboœci w zakresie
koordynacji polityki fiskalnej w krajach Unii, która nie pozostaje bez znaczenia
dla polityki monetarnej unii walutowej. Przyczyni³ siê on równie¿ do tego, ¿e kra-
je nie s¹ w stanie sprostaæ kryteriom konwergencji w obecnej formie. Nadzwycza-
jna sytuacja, w jakiej znalaz³a siê globalna gospodarka, zrodzi³a koniecznoœæ nie-
codziennych rozwi¹zañ, a ich skutki obserwuje siê w rosn¹cych deficytach
bud¿etowych i d³ugach publicznych wszystkich krajów europejskich, stoj¹cych
czasem na granicy wyp³acalnoœci, rodz¹cej siê powa¿nej presji inflacyjnej, a tak¿e
wzrostu bezrobocia.
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Krzysztof Szczygielski
Uczelnia £azarskiego w Warszawie

Rozwój gospodarczy a finanse publiczne

Wprowadzenie

W ka¿dym kraju demokratycznym stan finansów publicznych jest zawsze jed-
nym z zasadniczych tematów debaty publicznej. Opozycja krytykuje rz¹d, jeœli
roœnie deficyt bud¿etowy i d³ug publiczny; rz¹d trosk¹ o stan finansów uzasadnia
niepopularne lub kontrowersyjne decyzje. Nie inaczej jest te¿ i obecnie w Polsce.
Jednak choæ samo zainteresowanie polityków i dziennikarzy stanem finansów
publicznych jest niew¹tpliwie rzecz¹ dobr¹, to dyskusja razi czêsto ogólnikowo-
œci¹, uproszczeniami i natê¿eniem politycznych emocji. Dlatego w niniejszym ar-
tykule spróbujemy z jednej strony sprecyzowaæ, na czym dok³adnie polega prob-
lem finansów publicznych w Polsce i w innych krajach, a z drugiej strony spojrzeæ
na tê kwestiê w pewnym szerszym kontekœcie makroekonomicznym. Pozwoli
nam to odpowiedzieæ na pytanie, jaki jest rzeczywiœcie zwi¹zek stanu finansów
publicznych z bie¿¹cymi decyzjami politycznymi?

Pierwsza czêœæ artyku³u wprowadza podstawowe pojêcia makroekonomiczne
i opisuje g³ówne determinanty rozwoju gospodarczego. Jest to niezbêdne t³o po-
trzebne do omówienia zakresu, znaczenia i struktury finansów publicznych
w drugiej czêœci tekstu. Czêœæ trzecia wreszcie charakteryzuje obecny stan finan-
sów publicznych Polski, jego przyczyny, konsekwencje i mo¿liwoœci, jakie maj¹
rz¹dz¹cy, aby poprawiæ sytuacjê kraju.

1. Wzrost gospodarczy

Stan finansów publicznych jest wa¿ny dla spo³eczeñstwa w takim stopniu,
w jakim wp³ywa na poziom ogólnego dobrobytu. Ekonomiœci tradycyjnie uto¿sa-



miaj¹ dobrobyt ze stanem materialnym, z bogactwem narodu. Jak wskazuje tytu³
wydanego w 1776 roku fundamentalnego dzie³a Adama Smitha Badania nad na-
tur¹ i przyczynami bogactwa narodów pytanie o to, co determinuje dobrobyt materia-
lny i jego wzrost, jest zawsze podstawowym tematem ekonomii. Przypomnijmy
wiêc krótko, jak ekonomia precyzuje pojêcie bogactwa narodu i co wiemy o jego
determinantach i znaczeniu.

1.1. Pojêcie i pomiar

Podstawow¹ miar¹ bogactwa kraju jest Produkt Krajowy Brutto (PKB), dlatego
te¿ wzrost gospodarczy uto¿samia siê ze wzrostem PKB. Zgodnie z definicj¹, PKB
jest sum¹ wartoœci rynkowej dóbr i us³ug koñcowych wyprodukowanych w danym kraju w
danym roku. Zanim przedyskutujemy zalety i wady PKB jako miary bogactwa, wa-
rto przyjrzeæ siê samej definicji. Zauwa¿my, ¿e do PKB zalicza siê tylko nowe dobra
i us³ugi wyprodukowane w danym roku. Nie uwzglêdniamy wiêc odsprzeda¿y
produktów u¿ywanych. Poza tym, pod uwagê bierzemy tylko dobra i us³ugi koñ-
cowe, czyli takie, które trafiaj¹ do ich ostatecznego u¿ytkownika. Dziêki temu war-
toœæ ka¿dego dobra liczona jest tylko raz, bo cena dobra koñcowego zawiera w so-
bie wartoœæ wszystkich komponentów.

Zalet¹ PKB jako miary bogactwa jest zarówno jego czytelnoœæ i ³atwoœæ do za-
stosowania, jak i w³aœciwoœci teoretyczne. PKB jest bowiem sum¹ dochodów wszy-
stkich czynników produkcji, jakie by³y zaanga¿owane w dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w danym roku w kraju. Dlatego w³aœnie uprawnione jest mówienie o PKB jako
o mierze bogactwa.

Dlaczego PKB jest sum¹ dochodów? Zauwa¿my, ¿e kupuj¹c dane dobro, nieja-
ko wyp³acamy wynagrodzenie wszystkim tym, którzy przyczynili siê do jego wy-
produkowania. Dotyczy to zarówno osób, które pracowa³y przy wytworzeniu do-
bra, jak i tych, które np. udostêpni³y swój kapita³, po¿yczaj¹c pieni¹dze
producentowi; producent musi wliczyæ koszt tej po¿yczki w cenê dobra koñcowe-
go. Z drugiej strony wynagrodzenie, jakie otrzymuje ka¿dy pracownik (czy ka¿dy
w³aœciciel kapita³u), pochodzi w³aœnie ze sprzeda¿y dóbr i us³ug wyprodukowa-
nych przez fimê, w której dana osoba pracuje, czy jakiej po¿ycza – najczêœciej za
poœrednictwem banków – swoje zasoby finansowe. Widzimy wiêc, ¿e przynaj-
mniej w sektorze prywatnym to¿samoœæ miêdzy wartoœci¹ rynkow¹ dóbr i us³ug
koñcowych, a sum¹ dochodów czynników produkcji, jest ³atwa do wykazania.

Co z sektorem publicznym? Jak obliczyæ wartoœæ dóbr i us³ug „wyprodukowa-
nych” przez np. policjanta czy nauczyciela w szkole publicznej? W praktyce urzê-
dów statystycznych przyjmuje siê po prostu, ¿e wartoœæ ta jest równa sumie
wyp³aconych wynagrodzeñ. Tym samym podstawowa to¿samoœæ PKB jest zacho-
wana. Bêdzie ona mia³a du¿e znaczenie kiedy przejdziemy do dyskusji na temat
finansów publicznych.

168 Krzysztof Szczygielski



Ekonomiœci lubi¹ pos³ugiwaæ siê PKB tak¿e dlatego, ¿e dane o nim s¹ dostêpne
dla prawie wszystkich krajów œwiata i to dla wielu dziesi¹tek, jeœli nie setek lat
wstecz. Tymczasem subtelniejsze dane o rozwoju gospodarczym, spo³ecznym
i technologicznym zwykle istniej¹ tylko dla trzydziestu–czterdziestu najlepiej
rozwiniêtych krajów œwiata. Oczywiœcie czasami zamiast PKB pos³ugujemy siê
PKB na mieszkañca, inaczej PKB per capita.

PKB jako miernik aktywnoœci gospodarczej czy bogactwa ma jednak swoje
ograniczenia. Przede wszystkim nie uwzglêdnia tych wszystkich dóbr i us³ug,
które nie trafiaj¹ na rynek. Nie „widzi” wiêc pracy wykonywanej w domu, godzin
spêdzonych na opiece nad dzieæmi, sprz¹tania, gotowania, uprawiania ogrodu
itd. Poza tym nie uwzglêdnia tych kosztów dzia³alnoœci gospodarczej, które nie s¹
wyceniane przez rynek, takich jak zniszczenie œrodowiska naturalnego czy nie-
równoœci spo³eczne.

Mimo to uwa¿a siê, ¿e spoœród prostych miar rozwoju spo³eczno-gospodar-
czego, Produkt Krajowy Brutto na mieszkañca jest wskaŸnikiem najlepszym1 za-
równo w sensie teoretycznym jak i empirycznym. Samo PKB dobrze odzwiercied-
la gospodarcz¹ wielkoœæ kraju i ma zwi¹zek z jego znaczeniem politycznym. PKB
per capita natomiast pokazuje z jednej strony wydajnoœæ pracy, a z drugiej strony
standard ¿ycia w kraju. Nie chodzi tu tylko o aspekt konsumpcyjny – kraje o wy-
¿szym PKB per capita mog¹ wiêcej wydaæ na bezpieczeñstwo obywateli, na opiekê
zdrowotn¹ czy na zapewnienie im bezpieczeñstwa socjalnego.

1.2. Doœwiadczenia Polski i innych krajów

Polska od prawie dwudziestu lat nieprzerwanie doœwiadcza wzrostu gospo-
darczego (rys. 1). W roku 2011 polskie PKB wynios³o ok 1.41 bln z³ i by³o przesz³o
dwukrotnie wiêksze ni¿ w roku 1990.

Jednak warto uœwiadomiæ sobie, ¿e podobny wzrost nie jest bynajmniej oczy-
wistoœci¹. S¹ kraje, które w tym samym okresie ros³y du¿o wolniej, lub nawet sta-
wa³y siê biedniejsze (por. tab. 1; oczywiœcie w niektórych krajach rolê odegra³ te¿
szybki przyrost naturalny).
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Tabela 1. Wzrost PKB per capita w wybranych krajach (w USD, ceny sta³e 2000)

Kraje
PKB pc

1990
PKB pc

2009
zmiana %

1990–2009

Demokratyczna Republika Kongo 207 97 -53

Mo³dowa 980 554 -43

Ukraina 1387 987 -29

Kyrgystan 465 385 -17

Republika Œrodkowoafrykañska 278 233 -16

Kamerun 719 694 -3

Kenia 450 452 0

Federacja Rosyjska 2 602 2 805 8

W³ochy 16 531 18 479 12

Japonia 33 595 38 177 14

Senegal 459 534 16

Niemcy 19 428 24 410 26

Republika Czeska 5 336 7 225 35

Wielka Brytania 20 094 27 259 36

Wêgry 4 240 5 833 38

Botswana 2 512 4 082 63

Argentyna 5 607 9 880 76

Polska 3 097 6 331 104

Korea Po³udniowa 6 895 15 444 124

Chiny 392 2 206 463

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Banku Œwiatowego.
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Rys. 1. Wzrost PKB w Polsce w cenach sta³ych w latach 1991-2009

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Bank u Œwiatowego.



Z drugiej strony historia zna przypadki krajów rozwijaj¹cych siê w sposób nie-
zwykle spektakularny. Po II wojnie œwiatowej by³y to Japonia oraz tzw. tygrysy
azjatyckie (Korea Po³udniowa, Tajwan, Singapur, Hong-Kong)2. W latach 90. im-
ponuj¹ce tempo wzrostu osi¹gnê³a Irlandia, a od wielu lat œwiatowym liderem s¹
Chiny. Widaæ wiêc, ¿e wystêpuj¹ znaczne ró¿nice w tempie wzrostu miêdzy kra-
jami, a pytanie zadane ponad dwieœcie trzydzieœci lat temu przez Adama Smitha
wci¹¿ jest aktualne.

Dyscyplin¹ ekonomiczn¹, której celem jest wyjaœnienie poziomu produkcji
i jego wzrostu jest makroekonomia. Analiza makroekonomiczna jest zawsze pro-
wadzona na dwóch ró¿nych poziomach: w krótkim i w d³ugim okresie. W krót-
kim okresie ceny s¹ mniej wiêcej sta³e, a w gospodarce istniej¹ niewykorzystane
moce produkcyjne. W d³ugim okresie ceny mog¹ siê zmieniaæ, a kwestia wyko-
rzystania mocy produkcyjnych jest otwarta. Najpierw omówimy determinanty
wzrostu w d³ugim okresie, a potem zajmiemy siê wahaniami krótkookresowymi.

1.3. Determinanty wzrostu gospodarczego w d³ugim okresie

W ramach makroekonomii kwestiê determinantów wzrostu w d³ugim okresie
podejmuje teoria wzrostu gospodarczego. Oczywiœcie, nie przytoczymy tu mode-
li teoretycznych, które zreszt¹ – jak wiêkszoœæ wspó³czesnej teorii ekonomii – s¹
bardzo zmatematyzowane. To, co mo¿emy jednak zrobiæ, to przedyskutowaæ
prost¹ to¿samoœæ. Otó¿ zauwa¿my, ¿e ca³kowita produkcja dóbr koñcowych rów-
na jest iloczynowi liczby pracuj¹cych i produkcji na jednego zatrudnionego, czyli
produkcyjnoœci. Sugeruje to, ¿e analizuj¹c wzrost gospodarczy w d³ugim okresie
warto skupiæ siê, po pierwsze, na liczbie pracuj¹cych, a po drugie, na ich wydajnoœci.

1.3.1. Zatrudnienie

Stwierdzenie, ¿e dochód narodowy zale¿y od tego, ile osób pracuje, brzmi jak
bana³, a mimo to kwestia zatrudnienia rzadko pojawia siê w debacie publicznej.
Znacznie czêœciej komentowane s¹ dane o bezrobociu, które pokazuj¹ jednak tyl-
ko czêœæ problemu z rynkiem pracy. Otó¿, oprócz osób zatrudnionych i bezrobot-
nych, na rynku pracy jest te¿ trzecia grupa osób w wieku produkcyjnym – osoby
bierne zawodowo. Ró¿nica miêdzy osob¹ bezrobotn¹ a biern¹ zawodowo jest
taka, ¿e o ile ta pierwsza nie ma pracy, ale szuka jej i chcia³aby j¹ podj¹æ, o tyle ta
druga osoba nie ma pracy i jej nie szuka. Przyczyny biernoœci osób w wieku pro-
dukcyjnym mog¹ byæ ró¿ne: nauka (przede wszystkim w szko³ach wy¿szych),
k³opoty zdrowotne, decyzja ¿yciowa (np. co do wychowywania dzieci), zniechê-
cenie d³ugotrwa³ym bezrobociem, albo – co bardzo czêste – wczeœniejsza emery-
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tura. Rysunek 2 ilustruje liczebnoœæ ka¿dej z grup – zatrudnionych, bezrobotnych
i biernych zawodowo – na polskim rynku pracy. Oczywiœcie, poniewa¿ na rysun-
ku ujête s¹ wszystkie osoby powy¿ej 15 roku ¿ycia, to w grupie osób biernych za-
wodowo znajduj¹ siê miliony osób, które przesz³y ju¿ na zwyk³¹ (a nie wczeœ-
niejsz¹) emeryturê.

O ile stopa bezrobocia to stosunek liczby osób bezrobotnych do sumy osób za-
trudnionych i osób bezrobotnych, o tyle wskaŸnik zatrudnienia oblicza siê jako
stosunek liczby osób zatrudnionych do ca³ej liczby osób w wieku produkcyjnym.
WskaŸnik zatrudnienia pokazuje faktyczne wykorzystanie zasobów pracy w go-
spodarce i jako taki jest od lat w centrum zainteresowania analityków. Kiedy
w 1999 roku Unia Europejska przyjmowa³a swoj¹ Strategiê Lizboñsk¹ – zestaw ce-
lów i planowanych dzia³añ, które mia³y w zamierzeniu uczyniæ UE najbardziej
konkurencyjn¹ gospodark¹ œwiata – to jeden z zasadniczych celów zosta³ okreœlo-
ny w³aœnie przez odwo³anie do wskaŸnika zatrudnienia. Mianowicie celem stra-
tegicznym Unii by³o osi¹gniêcie w roku 2010 wskaŸnika zatrudnienia na poziomie
70% w grupie osób miêdzy 15 a 64 rokiem ¿ycia3. Jak pokazuje rysunek 3 tylko nie-
liczne kraje UE osi¹gnê³y zamierzony cel (lepiej radz¹ sobie kraje Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, nienale¿¹ce do UE). Z drugiej strony Polska na tle Unii
wypada Ÿle: wskaŸnik zatrudnienia w 2009 roku wynosi³ nieco ponad 59% i wy-
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14,016

Rys. 2. Struktura polskiego rynku pracy w IV kwartale 2010 roku (osoby w wieku 15 lat i starsze)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie GUS, Kwartalna informacja o rynku pracy.

3 Por. P. Lenain, Strategia Lizboñska na pó³metku – Jak poprawiæ wyniki gospodarcze Europy?, [w:] Strategia
Lizboñska na pó³metku – oczekiwania a rzeczywistoœæ, B. B³aszczyk i K. Szczygielski (red), CASE Network
Reports nr 58, Warszawa 2005.



nik ten plasuje nasz kraj na czwartym miejscu od koñca. Przyczyn¹ tego stanu rze-
czy jest, po pierwsze, wci¹¿ wysokie bezrobocie, a zw³aszcza du¿y udzia³ bezro-
bocia d³ugotrwa³ego, a po drugie wysoki poziom biernoœci zawodowej, który jest
w znacznej czêœci owocem polityki lat 90., kiedy stosunkowo ³atwo by³o odejœæ na
wczeœniejsz¹ emeryturê lub rentê4.

1.3.2. Wydajnoœæ

Produkcyjnoœæ na jednego zatrudnionego jest w³aœciwym problemem teorii
wzrostu. Teorie wzrostu zwracaj¹ uwagê na rolê (1) wyposa¿enia w kapita³ fizycz-
ny, (2) wyposa¿enia w kapita³ ludzki, (3) zasobów naturalnych, (4) wiedzy tech-
nologicznej i postêpu technicznego5.

Kapita³ fizyczny jest to zasób wyposa¿enia i infrastruktury, które s¹ u¿ywane
w procesie produkcji dóbr i us³ug. W sensie makroekonomicznym kapita³ to m.in.
budynki prywatne, maszyny, urz¹dzenia, narzêdzia, ale tak¿e budynki publicz-
ne, drogi, koleje itd. Wyposa¿enie kraju w kapita³ roœnie dziêki inwestycjom pry-
watnym, przy czym kluczowa jest tu rola oszczêdnoœci, czyli tej czêœci dochodów,
która nie jest przeznaczona na konsumpcjê. Wyposa¿enie kraju w kapita³ mo¿e
te¿ wzrosn¹æ dziêki inwestycjom publicznym, a tak¿e dziêki nap³ywowi inwesty-
cji zagranicznych. Jednak, choæ dodatkowy kapita³ fizyczny poprawia zdolnoœci
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Rys. 3. Stopa zatrudnienia w krajach europejskich, USA i Japonii

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu.

4 Zatrudnienie w Polsce 2005, M. Bukowski (red), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005,
s. 153–155.

5 Jest to klasyczne wyliczenie czynników wzrostu, por np. G. Mankiw, Makroekonomia, PWE, Warsza-
wa 2009.



produkcyjne gospodarki, to wraz ze wzrostem wyposa¿enia kraju w kapita³ efekt
ten staje siê coraz s³abszy. Zjawisko to znane jest w ekonomii pod nazw¹ prawa
malej¹cej produkcyjnoœci krañcowej. Jest to jedna z przyczyn, dla których kraje
bogatsze czêsto rozwijaj¹ siê wolniej ni¿ kraje biedniejsze (czêœciowo potwierdza
to tab. 1).

Pod pojêciem kapita³u ludzkiego rozumiemy ca³okszta³t wiedzy i umiejêtno-
œci pracowników. S¹ one zdobywane zarówno w procesie kszta³cenia, jak i po-
przez doœwiadczenie praktyczne i maj¹ oczywiœcie olbrzymi wp³yw na zdolnoœci
produkcyjne gospodarki. Choæ kapita³ ludzki ma w sensie ekonomicznym wy-
miar indywidualny, to dla wzrostu gospodarczego bardzo istotne s¹ te¿ kompe-
tencje spo³eczne pracowników, np. ich umiejêtnoœæ pracy w grupie czy zaufanie,
jakim siê darz¹. Te umiejêtnoœci bywaj¹ nazywane „kapita³em spo³ecznym”, jed-
nak w ekonomii ten termin ma trochê inne znaczenie (wbrew atrakcyjnej nazwie
– nie zawsze pozytywne6).

Zasoby naturalne s¹ w potocznym pojêciu kluczowym czynnikiem wzrostu.
Wiadomo, ¿e takie kraje jak Kuwejt, Norwegia czy Rosja czerpi¹ olbrzymie zyski
z eksploatacji zasobów naturalnych. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e z jednej strony ist-
nieje bardzo wiele przyk³adów krajów, które rozwinê³y siê gospodarczo, mimo ¿e
nie posiada³y prawie ¿adnych zasobów mineralnych (Japonia, Korea, inne tygry-
sy azjatyckie), a z drugiej strony liczne kraje afrykañskie od dziesiêcioleci cierpi¹
biedê mimo wielkich bogactw naturalnych (w ekonomii rozwoju istnieje nawet
termin „przekleñstwa zasobów”7). Zasoby naturalne mog¹ wiêc wspomagaæ
wzrost gospodarczy, ale nie s¹ ani czynnikiem niezbêdnym ani wystarczaj¹cym.

Badania empiryczne pokazuj¹, ¿e przyrostu zdolnoœci produkcyjnych nie
mog¹ w pe³ni wyjaœniæ ani bogactwa naturalne, ani akumulacja kapita³u fizyczne-
go, ani przyrost kapita³u ludzkiego. Niezale¿nie od tego, jak dok³adnie mierzone
s¹ te czynniki, zawsze pozostaje pewna niewyjaœniona „reszta”. Ekonomiœci zwy-
kli przypisywaæ tê „resztê” postêpowi technologicznemu8. Okazuje siê jednak, ¿e
tak zdefiniowany postêp technologiczny jest najwa¿niejszym czynnikiem wzro-
stu gospodarczego w d³ugim okresie. St¹d wziê³o siê zainteresowanie postêpem
technologicznym zarówno w ekonomii g³ównego nurtu (teoria wzrostu endo-
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6 Jak podkreœla P. Dasgupta, kapita³ spo³eczny odnosi siê do uczestnictwa w „sieci spo³ecznej” i tak
jak kapita³ fizyczny mo¿e byæ u¿ywany w dobrych lub z³ych celach. Je¿eli pañstwo jest s³abe, a ryn-
ki nie funkcjonuj¹, to kapita³ spo³eczny mo¿e przyj¹æ formê uczestnictwa w gangu, mafii czy innej
wspólnoty typu hierarchicznego, które pomagaj¹ ludziom przetrwaæ (P. Dasgupta, Social capital.
The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition, S.N. Durlauf and L.E. Blume (eds.), Palgrave
Macmillan, 2008. The New Palgrave Dictionary of Economics Online, Palgrave Macmillan, 23 March
2011).

7 Por. H. Mehlum, K. Moene, R. Torvik, Institutions and the resource curse, „The Economic Journal”
2006, nr 116,

8 J. Fagerberg, Technology and International Differences in Growth Rates, „Journal of Economic Literatu-
re”, 32(3).



genicznego) jak i ekonomii ewolucyjnej9. Kluczowym terminem jest tu pojêcie in-
nowacji, czyli nowych produktów i procesów produkcyjnych. Wbrew potocznej
opinii nie chodzi tu wcale o wymyœlanie rewolucyjnych rozwi¹zañ, które dadz¹
krajowym firmom przywództwo technologiczne w œwiecie. Kraj poprawia wie-
dzê technologiczn¹ przez uczenie siê, imitowanie rozwi¹zañ z innych krajów
i ulepszanie ich. Dopiero potem przychodzi tworzenie w³asnych wynalazków.
Istotna jest tu rola ca³ej infrastruktury badawczej kraju, jak równie¿ zwi¹zków
miêdzy firmami a instytucjami badawczymi w ramach tego, co w literaturze jest
nazywane narodowym systemem innowacji. Co siê tyczy innowacyjnych proce-
sów produkcyjnych, to znowu, nie chodzi tylko o wprowadzanie bardziej za-
awansowanej techniki produkcji, ale tak¿e o postêp w organizacji pracy (na tym
m.in. bazowa³ wzrost gospodarczy w USA na pocz¹tku XX wieku10)

Co mo¿na powiedzieæ o czynnikach d³ugookresowego wzrostu produkcyjno-
œci w Polsce? Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat poprawi³o siê znacznie wy-
posa¿enie kraju zarówno w fizyczny (jak pokazuje przyrost PKB na g³owê miesz-
kañca), jak i ludzki (liczba osób z wy¿szym wykszta³ceniem wzros³a z 7 do 20%11).
Na pewno znaczn¹ rolê odegra³ te¿ czynnik, który nie zosta³ wymieniony powy-
¿ej, a który by³ istotny dla krajów transformacji ustrojowej, mianowicie zmiany
strukturalne w gospodarce12. Natomiast wiadomo, ¿e polskie firmy charaktery-
zuj¹ siê niskim stopniem innowacyjnoœci, co mo¿e mieæ w przysz³oœci hamuj¹cy
wp³yw na nasz rozwój gospodarczy13.

1.4. Determinanty PKB w krótkim okresie

Zmiany poziomu produkcji w krótkim okresie s¹ przedmiotem innego opraco-
wania w tym samym zbiorze. Ogólnie rzecz bior¹c, w krótkim okresie o poziomie
produkcji decyduje popyt, który mo¿e wahaæ siê na skutek ró¿nych czynników,
wewnêtrznych i zewnêtrznych. Typowym przyk³adem spowolnienia wywo³ane-
go czynnikami zewnêtrznymi by³o to, co zdarzy³o siê w Polsce w latach 1998–1999
po wybuchu kryzysu rosyjskiego14. Podobne zjawisko obserwujemy obecnie, kie-
dy to œwiatowy kryzys gospodarczy negatywnie wp³ywa na wzrost w Polsce.
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9 J. Fagerberg i M.M. Godinho, Innovation…
10 D.C. Mowery, The U.S. National Innovation System (with N. Rosenberg), [w:] National Innovation Sy-

stems: A Comparative Study, R.R. Nelson (red.), Oxford University Press, 1993.
11 Choæ s¹ w¹tpliwoœci do jakoœci tego wykszta³cenia, Zatrudnienie w Polsce 2005.
12 Które by³y w Polsce wiêksze ni¿ np. na Wêgrzech czy w Republice Czeskiej (K. Marczewski,

K. Szczygielski, Process of Structural Change in Polish Manufacturing 1995–2003: Characteristics and Fac-
tors, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2005).

13 S. Kubielas, The Polish economy between transition and knowledge-based growth: from Ricardian success to
Schumpeterian decline, [w:] The Knowledge-based Economy in Central and Eastern Europe. Countries and
Industries in a Process of Change, K. Piech, S. Radosevic (red.), Palgrave Macmillan 2006.

14 Zatrudnienie…, M. Bukowski (red.), s. 21–50.



Wewnêtrznym czynnikiem recesji mo¿e byæ nag³a zmiana nastrojów konsumenc-
kich. Zjawisko takie zaobserwowano np. w Stanach Zjednoczonych w latach
1990–1991, kiedy to (prawdopodobnie w zwi¹zku z pierwsz¹ wojn¹ w Iraku) go-
spodarstwa domowe ograniczy³y zakupy, co doprowadzi³o do spadku PKB
o ponad 1%15.

Z punktu widzenia polityki gospodarczej wa¿ne jest to, ¿e krótkookresowe
wahania gospodarki s¹ bardzo trudne do przewidzenia, a poniewa¿ wp³ywaj¹ na
stan finansów publicznych, to finanse publiczne te¿ podlegaj¹ wahaniom o charak-
terze niejako losowym. Temat ten rozwiniemy poni¿ej.

1.5. Znaczenie wzrostu gospodarczego dla finansów publicznych

Odwo³amy siê teraz do pojêcia Produktu Krajowego Brutto i do podstawowej
to¿samoœci, któr¹ przedstawiliœmy w jednym z poprzednich punktów. Otó¿ PKB
jest sum¹ wynagrodzeñ wszystkich czynników wytwórczych zaanga¿owanych
w produkcjê w danym roku. Oznacza to, ¿e PKB determinuje bazê podatkow¹,
czyli wszystkie dochody podlegaj¹ce opodatkowaniu. Jest to o tyle istotne, ¿e 90%
wszystkich dochodów bud¿etu pañstwa pochodzi z podatków (rys. 4).

Z tego zestawienia faktów p³yn¹ dwa wnioski. Po pierwsze, jeœli chcemy mieæ
wydolne pañstwo, zdolne do wype³niania swoich funkcji, to musimy dbaæ
o wzrost gospodarczy. Po drugie, poniewa¿ poziom produkcji waha siê z roku na
rok, wp³ywy do bud¿etu zale¿¹ od zjawisk nieprzewidywalnych. Trzeba mieæ to
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Rys. 4. Struktura dochodów bud¿etu pañstwa w okresie styczeñ–listopad 2010 roku

�ród³o: Ministerstwo Finansów, „Sprawozdanie operatywne z wykonania bud¿etu pañstwa za styczeñ–listopad 2010 r.”

15 O. Blanchard, Consumption and the Recession of 1990–1991, „American Economic Review”, May 1993.



na uwadze, przypisuj¹c tej czy innej ekipie odpowiedzialnoœæ za stan finansów
publicznych. Rzetelna ocena musi byæ oparta na danych z co najmniej dziesiêciu
lat i uwzglêdnienia wp³yw wahañ koniunktury na stan bazy podatkowej.

2. Finanse publiczne – pojêcie, struktura, znaczenie

Jak podkreœla J. Osiatyñski, ilekroæ w³adza na mocy przepisów prawa bez-
zwrotnie odbiera obywatelom ich dochód, aby rozdysponowaæ go na cele publi-
czne, mamy do czynienia z finansami publicznym16. Co wiêcej, we wspó³czesnych
gospodarkach wydatki publiczne s¹ bardzo znaczne i maj¹ wielki wp³yw na go-
spodarkê. Przyjrzymy siê wiêc bli¿ej strukturze polskich finansów publicznych
i temu, jakie znaczenie maj¹ dla naszego ¿ycia gospodarczego.

2.1. Pojêcie i znaczenie finansów publicznych

„Przedmiotem finansów publicznych s¹ zjawiska, procesy oraz instytucje pub-
liczne i prawne zwi¹zane z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniê¿nych œro-
dków publicznych zapewniaj¹cych funkcjonowanie sektora publicznego”17. Klu-
czowymi komponentami finansów publicznych s¹ finanse instytucji centralnych i
finanse samorz¹du terytorialnego. Pañstwo jednak pozyskuje i wydatkuje œrodki
ró¿nymi drogami, czego dobr¹ ilustracj¹ jest poni¿szy rysunek 5.

Znaczenie finansów publicznych dla gospodarki jest wielorakie. Przede wszy-
stkim determinuj¹ one to, w jakim stopniu pañstwo jest w stanie wype³niaæ swoje
funkcje zwi¹zane z tworzeniem i egzekwowaniem prawa, zapewnieniem obywa-
telom bezpieczeñstwa, zarówno w wymiarze wewnêtrznym jak i miêdzynarodo-
wym, edukacj¹, zdrowiem publicznym czy polityk¹ spo³eczn¹. Wszystko to wy-
maga œrodków finansowych na wynagrodzenia (sektor publiczny konkuruje
z sektorem prywatnym o wykwalifikowanych pracowników), oraz na infra-
strukturê.

Organizacja finansów publicznych wspó³okreœla te¿ system bodŸców w go-
spodarce i w ten sposób wp³ywa na decyzje obywateli. Dotyczy to zarówno syste-
mu pozyskiwania œrodków finansowych, jak i systemu ich wydatkowania.
Przyk³adem pierwszego rodzaju bodŸców s¹ ulgi podatkowe, które mog¹ sk³oniæ
ludzi do okreœlonego dzia³ania. Przyk³adem bodŸców zwi¹zanych ze stron¹ wy-
datków mog¹ byæ zasi³ki, renty czy emerytury, które mog¹ zniechêcaæ do pew-
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16 J. Osiatyñski, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,
s. 15.

17 Tam¿e.



nych decyzji (np. do posiadania dzieci), a do innych zachêcaæ (opuszczenie rynku
pracy i przejœcie na wczeœniejsz¹ emeryturê).

Finanse publiczne maj¹ te¿ olbrzymie znaczenie makroekonomiczne. Z jednej
strony okreœlaj¹ rodzaj prowadzonej przez pañstwo polityki fiskalnej, a z drugiej
– sama struktura wydatków wp³ywa na wzrost gospodarczy w d³ugim okresie.

2.2. Wielkoœæ sektora publicznego

Znaczenie finansów publicznych w ¿yciu spo³eczeñstwa zale¿y od tego, jak
znaczn¹ rolê w gospodarce odgrywa pañstwo w ogóle. Zaanga¿owanie pañstwa
mierzy siê czêsto wielkoœci¹ sektora publicznego, czyli udzia³em wydatków publi-
cznych w PKB. Jak pokazuje rysunek 6 w Polsce sektor publiczny jest nieco powy-
¿ej œredniej dla krajów œrednio i wysoko rozwiniêtych.

Toczy siê za¿arta dyskusja, czy dla gospodarki lepiej jest, kiedy sektor publicz-
ny jest ma³y czy te¿ pañstwo mo¿e, lub nawet powinno, anga¿owaæ siê w gospo-
darkê. W Polsce obroñc¹ pierwszego z tych pogl¹dów jest od lat L. Balcerowicz,
który wielokrotnie przekonywa³, ¿e „niskie i proste podatki” s¹ jednym z g³ów-
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Rys. 5. Struktura skonsolidowanych wydatków sektora finansów publicznych (bez œrodków z bezzwrotnej pomocy z
Unii Europejskiej) w 2004 roku

�ród³o: J. Osiatyñski, Finanse publiczne…, s. 233.



nych czynników rozwoju18. Istniej¹ te¿ argumenty zarówno teoretyczne, jak i em-
piryczne przemawiaj¹ce za tym, ¿e niski stopieñ fiskalizmu jest dobry dla wzrostu
gospodarczego. Z punktu widzenia teorii ekonomii podatki zniechêcaj¹ do pracy
i dzia³alnoœci gospodarczej i zniekszta³caj¹ sygna³y rynkowe. Istniej¹ te¿ liczne
przyk³ady krajów, w których sektor publiczny odgrywa³ niewielk¹ rolê, a które
osi¹gnê³y wysokie tempo wzrostu gospodarczego (USA, Irlandia, Estonia). Z dru-
giej strony, nietrudno znaleŸæ argumenty – za du¿ym sektorem publicznym.
Teoria dowodzi, ¿e wysoki poziom fiskalizmu mo¿e byæ korzystny dla wzrostu,
o ile podatki finansuj¹ rozwój technologiczny lub wyrównuj¹ nierównoœci
spo³eczne19. Na gruncie empirycznym mo¿na wskazaæ na doœwiadczenia krajów
skandynawskich. Mimo ¿e charakteryzuj¹ siê one znacznym rozmiarem sektora
publicznego i istnieniem rozwi¹zañ dalekich od wolnorynkowego idea³u (scen-
tralizowane negocjacje p³acowe), zdo³a³y one osi¹gn¹æ porz¹dne tempo wzrostu
przy niskim bezrobociu i wysokim zatrudnieniu20.
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Rys. 6. Wydatki publiczne jako procent PKB w 2005 roku

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego.

18 Por np. L. Balcerowicz, felieton dla „Wprost” 4780, http://www.balcerowicz.pl, stan na 12.4.2011.
19 P. Aghion, P. Howitt, Appropriate growth policy: an integrating framework, „Journal of the European

Economic Association” 2006, nr 4.
20 K. Moene, Floating high – How the Nordic model combines capitalist dynamics and worker security, [w:]

Health legislation in Norway, O. Molven (red.), Gyldendal Akademisk, Oslo 2010.



2.3. Wydatki publiczne – struktura i zmiany

Interesuj¹ce jest spojrzenie na wydatki z bud¿etu pañstwa w uk³adzie zada-
niowym (rys. 7). Opieramy siê tu na klasyfikacji Ministerstwa Finansów, doko-
nuj¹c tylko nielicznych agregacji21. Nie jest to, œciœle rzecz ujmuj¹c, struktura wy-
datków publicznych przede wszystkim dlatego, ¿e jedynie czêœæ wydatków
publicznych jest realizowana ze œrodków bud¿etowych – np. zdrowie jest finan-
sowane g³ównie przez NFZ, który ma w³asne Ÿród³o finansowania (sk³adkê zdro-
wotn¹), a szko³y pozostaj¹ w gestii samorz¹dów (które jednak dostaj¹ z bud¿etu
centralnego tzw. subwencjê oœwiatow¹). Ponadto niektóre wydatki bud¿etu s¹
subwencjami do innych czêœci sektora finansów publicznych i nie zawsze jest to
uwzglêdnione w klasyfikacji zadañ pañstwa przedstawionych przez Minister-
stwo Finansów. Przyk³adowo wspomniana subwencja oœwiatowa kryje siê w ka-
tegorii „zarz¹dzanie finansami pañstwa”. Mimo wszystko struktura zadaniowa
wydatków bud¿etu centralnego daje pewne pojêcie o wzglêdnym znaczeniu ró¿-
nych wydatków pañstwowych i warto przyjrzeæ siê jej bli¿ej22.
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Rys. 7. Struktura wydatków publicznych w uk³adzie zadaniowym

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Rada Ministrów, Informacja z realizacji wydatków w uk³adzie zadaniowym 2009.

21 Pe³na lista kategorii i kwot, jakie zosta³y wydatkowane, znajduje siê w Aneksie
22 Nale¿y zachowaæ pewn¹ ostro¿noœæ porównuj¹c rysunki 5 i 7. W tym pierwszym udzia³ ró¿nych in-

stytucji jest przedstawiony po konsolidacji. Oznacza to, ¿e np. wydatki bud¿etu pañstwa na rysun-
ku 5 nie zawieraj¹ dotacji bud¿etu do funduszy celowych czy samorz¹dów. Dotacje te s¹ jednak
ujête w wydatkach na rysunku 7.



Najwa¿niejszymi pozycjami jest „zarz¹dzanie finansami pañstwa”, „zabezpie-
czenie spo³eczne i wspieranie rodziny” i „bezpieczeñstwo wewnêtrzne i zewnêt-
rzne”23. Pierwsza z tych kategorii mieœci ró¿ne rodzaje wydatków, z których warto
zwróciæ uwagê na obs³ugê d³ugu publicznego, czyli sp³acanie zad³u¿enia pañ-
stwa24. Poch³ania to prawie 11% ca³kowitych wydatków bud¿etu. Wydatki
spo³eczne stanowi¹ ponad 1/4 wszystkich wydatków. Na tym tle inne pozycje wy-
datków wypadaj¹ skromnie – celowo umieœciliœmy na rysunku wydatki na naukê,
których niski poziom jest faktem znanym od lat25.

Z powy¿szego rysunku, a tak¿e z tabeli 2 w Aneksie widaæ, ¿e pañstwo finan-
suje bardzo szeroki wachlarz funkcji. Trzeba w tym momencie podkreœliæ, ¿e
przyt³aczaj¹ca czêœæ wydatków bud¿etu (ok. 70% w 2005 roku26) ma charakter
sztywny, to znaczy s¹ one zdeterminowane przez istniej¹ce ustawy, inne ni¿ usta-
wa bud¿etowa uchwalana raz do roku, lub wynikaj¹ z wymagalnych zobowi¹zañ
Skarbu Pañstwa. Minister Finansów mo¿e je jedynie przepisaæ do bud¿etu. Prze-
prowadzenie ewentualnych oszczêdnoœci wymaga wiêc wiêkszego wysi³ku legi-
slacyjnego (i politycznego). Warto mieæ te¿ w pamiêci strukturê wydatków bud¿e-
towych, jest bowiem jasne, ¿e pewne kategorie wydatków maj¹ wiêkszy wp³yw
na deficyt finansów publicznych ni¿ inne i to raczej te wiêksze kategorie mog¹ byæ
– teoretycznie – przedmiotem skutecznych oszczêdnoœci.

Niezwykle istotn¹ cech¹ wydatków publicznych jest to, ¿e w wiêkszoœci kra-
jów – a na pewno w Polsce – w wielkoœciach absolutnych rosn¹ one z roku na rok
w wyra¿eniu realnym (z uwzglêdnieniem inflacji). Przyczyn jest kilka. Po pier-
wsze, wraz ze wzrostem gospodarczym, rosn¹ p³ace w sektorze publicznym. Po
drugie, transfery spo³eczne, w tym emerytury i renty, podlegaj¹ waloryzacjom,
które bywaj¹ wy¿sze ni¿ wzrost cen (w Polsce oprócz waloryzacji o wskaŸnik in-
flacji, emerytury s¹ podwy¿szane wraz z wzrostem p³ac w gospodarce). Trzeci¹
przyczyn¹ s¹ niekorzystne zmiany demograficzne polegaj¹ce na starzeniu siê
spo³eczeñstwa; pog³êbiaj¹ one deficyt w tej czêœci systemu emerytalnego, która
jest w gestii ZUS. Czwartym powodem wzrostu wydatków publicznych jest
wzrost wydatków na ochronê zdrowia, zwi¹zany z postêpem technicznym w tej
dziedzinie i wyd³u¿aj¹c¹ siê œredni¹ d³ugoœci¹ ¿ycia. Kolejnym czynnikiem napê-
dzaj¹cym wydatki mo¿e byæ wzrost d³ugu publicznego i kosztów jego obs³ugi.

Jak pokazuje rysunek 8, wydatki publiczne w Polsce istotnie ros³y w ci¹gu osta-
tnich 15 lat. Dziêki wzrostowi PKB ros³y tak¿e wp³ywy, niemniej przez ca³y czas
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23 Jest to suma funkcji 2. – Dzia³alnoœæ na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeñstwa wewnêtrzne-
go i porz¹dku publicznego oraz 11. – Dzia³alnoœæ na rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa zewnêtrz-
nego i nienaruszalnoœci granic (por. Aneks).

24 W tej kategorii mieszcz¹ siê te¿ wydatki dla samorz¹dów.
25 Por. np. S. Kubielas, The Polish economy…
26 J. Osiatyñski, Finanse publiczne… Œciœle rzecz bior¹c w 2005 roku by³o to 58,4%, ale autor podkreœla,

¿e dok³adna liczba zale¿y od sposobu finansowania dotacji do FUS (s. 47).



utrzymywa³ siê deficyt sektora finansów publicznych. Doprowadzi³o to z czasem
do akumulacji znacz¹cego d³ugu publicznego, który jest w tej chwili jednym
z najpowa¿niejszych problemów naszego pañstwa.

3. Kryzys polskich finansów publicznych

Zanim przeanalizujemy stan polskich finansów publicznych, nakreœlimy za-
gro¿enia, jakie zwi¹zane s¹ z utrzymywaniem deficytu bud¿etowego przy wyso-
kim poziomie d³ugu publicznego. Omówimy tak¿e zapisy w Konstytucji w usta-
wie o finansach publicznych, które w za³o¿eniu maj¹ wymusiæ na rz¹dzie
prowadzenie odpowiedzialnej polityki fiskalnej. Na tym tle scharakteryzujemy
sytuacjê, z jak¹ mieliœmy do czynienia w Polsce w koñcu roku 2010, a nastêpnie
omówimy pokrótce jej przyczyny i mo¿liwe drogi wyjœcia.

3.1. Dlaczego wysoki d³ug szkodzi?

Zadajmy przewrotne pytanie: dlaczego w³aœciwie powinniœmy siê martwiæ
wysokim poziomem deficytu finansów publicznych i d³ugu publicznego? Prze-
cie¿ wiadomo sk¹din¹d, ¿e deficyt bud¿etowy mo¿e mieæ, przynajmniej teorety-
cznie, dzia³anie stymuluj¹ce. Jest to prawda, dotyczy jednak polityki gospodar-
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�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu.



czej w krótkim okresie. W d³u¿szej perspektywie przewa¿aj¹ konsekwencje
negatywne. Przede wszystkim deficyt trzeba jakoœ sfinansowaæ, pañstwo zatem
musi po¿yczyæ pieni¹dze na zapewnienie p³ynnoœci swoich instytucji. Niestety,
kiedy pañstwo po¿ycza, to konkuruje o fundusze z przedsiêbiorcami i w konsek-
wencji odcina ich od Ÿróde³ finansowania. W ekonomii nazywa siê to efektem wy-
pierania inwestycji prywatnych. Dalej, im wiêcej pañstwo po¿ycza, tym wy¿sza
cena kapita³u na rynku (rynkowa stopa procentowa) i tym po¿yczanie jest dro¿-
sze. Oznacza to coraz wy¿sze koszty obs³ugi publicznego, tym wiêksze, im wiê-
kszy jest sam d³ug. Sp³acanie odsetek od d³ugu publicznego mo¿e odbywaæ siê
kosztem wydatków prorozwojowych. Na przyk³ad w obecnej sytuacji Polski
trudno liczyæ na wzrost bud¿etowych œrodków na naukê (w 2010 roku – 1,53% bu-
d¿etu), kiedy 11,6% wydatków bud¿etowych idzie na obs³ugê d³ugu publicznego.
Ponadto poziom d³ugu publicznego i deficytu ma istotne znaczenie dla wiarygod-
noœci pañstwa na rynkach finansowych, co jest niezwykle istotne, bo wspó³czeœ-
nie ka¿de pañstwo po¿ycza (i sp³aca po¿yczki) w³aœciwie ca³y czas. Jest to natural-
ne: pañstwo pozyskuje œrodki przede wszystkim emituj¹c obligacje, a te maj¹
ograniczony okres wykupu27. O ile bud¿et nie generuje ca³y czas nadwy¿ki (a tak
przecie¿ nie jest) to wystêpuje koniecznoœæ tzw. rolowania d³ugu: zaci¹gania no-
wych zobowi¹zañ na pokrycie starych. Warunki, na jakich to siê odbywa, zale¿¹
od reputacji pañstwa, która na rynkach finansowych odzwierciedla tzw. rating,
czyli oceny kraju wystawionej przez wyspecjalizowan¹ agencjê. Im ni¿szy rating,
tym dro¿sze nowe po¿yczki i tym wiêcej trzeba po¿yczaæ; to oznacza zaœ
pog³êbienie negatywnych skutki deficytu finansów publicznych, takich jak wy-
pieranie inwestycji prywatnych i ograniczenie prorozwojowych funkcji pañstwa.

W skrajnym przypadku, kiedy d³ug publiczny jest bardzo wysoki, a deficyt se-
ktora finansów publicznych pozostaje znacz¹cy przez d³u¿szy czas, wiarygod-
noœæ pañstwa staje siê bardzo niska, a pozyskiwanie nowych œrodków coraz dro¿-
sze. Mo¿e nast¹piæ kryzys fiskalny, tzn. pañstwo mo¿e staæ siê niezdolne do
realizacji swoich zobowi¹zañ. Ma to zawsze katastrofalne skutki dla spo³eczeñ-
stwa. Je¿eli kraj ma w³asn¹ walutê, jej kurs siê za³amuje, co oznacza potê¿ny spa-
dek si³y nabywczej pieni¹dza (coœ takiego nast¹pi³o w Rosji w 1999 roku). Zazwy-
czaj pojawia siê te¿ koniecznoœæ wprowadzenia w ¿ycie bardzo bolesnych planów
oszczêdnoœciowych, czêsto opartych na ciêciach p³ac w sektorze publicznym
i ograniczeniu transferów spo³ecznych takich jak emerytury czy renty.
Przyk³adem realizacji takiego programu jest obecnie Grecja28.
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27 Np. obligacje oferowane obecnie przez rz¹d polski w ofercie publicznej maj¹ dwa, trzy, cztery lub
dziesiêæ lat; ponadto istniej¹ bony skarbowe o terminie od 1 do 52 tygodni).

28 Ze wzglêdu obecnoœæ w strefie euro Grecja nie mog³a zaabsorbowaæ skutków kryzysu poprzez de-
precjacjê waluty. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e deprecjacja tak¿e obci¹¿y³aby spo³eczeñstwo.



3.2. Progi ostro¿noœciowe w Polsce

Wobec zagro¿eñ opisanych powy¿ej staje siê jasne, ¿e prowadzenie polityki fi-
skalnej wymaga od rz¹dz¹cych du¿ej odpowiedzialnoœci. Jednym ze sposobów
jej wymuszenia jest zakotwiczenie poziomu deficytu czy d³ugu publicznego
w aktach prawnych. Konstytucja RP orzeka w art. 216 ¿e: „Nie wolno zaci¹gaæ po-
¿yczek lub udzielaæ gwarancji i porêczeñ finansowych, w nastêpstwie których
pañstwowy d³ug publiczny przekroczy 3/5 wartoœci rocznego produktu krajowe-
go brutto”29. Ustawa o finansach publicznych ustala dodatkowo dwa ni¿sze progi
ostro¿noœciowe: 50% i 55%. Je¿eli stosunek pañstwowego d³ugu publicznego do
PKB jest miêdzy 50% a 55%, to rz¹d jest zobowi¹zany przedstawiæ projekt bud¿e-
tu, w którym relacja deficytu do dochodów jest niewiêksza ni¿ w roku bie¿¹cym;
analogiczne zobowi¹zanie ci¹¿y na jednostkach samorz¹du terytorialnego. Je¿eli
stosunek d³ugu do PKB przekroczy 55% (ale jest mniejsza ni¿ 60%), to projekt bu-
d¿etu musi zapewniæ, ¿e stosunek ten nie przekroczy 60% w kolejnym roku; ogra-
niczenia na³o¿one na samorz¹dy s¹ jeszcze powa¿niejsze. Ponadto Rada Mini-
strów musi przed³o¿yæ Sejmowi program sanacyjny maj¹cy doprowadziæ do
ograniczenia d³ugu publicznego. Jeœli wreszcie zostanie przekroczony konsty-
tucyjny próg 60%, to wstrzymane zostaje udzielanie porêczeñ i gwarancji przez
jednostki sektora finansów publicznych i jednostki samorz¹du terytorialnego,
rz¹d przygotowuje program sanacyjny a projekt bud¿etu na kolejny rok nie mo¿e
mieæ deficytu (dotyczy to tak¿e bud¿etów samorz¹dów)30. Problem w tym, ¿e jak
pokazuje rysunek 8 – od piêtnastu lat nie zdarzy³o siê w Polsce, aby finanse pub-
liczne siê zbilansowa³y. Realizacja zapisów ustawy wymaga³aby wiêc trudnych do
wyobra¿enia ciêæ bud¿etowych.

Nale¿y te¿ wspomnieæ o ograniczeniach, jakim podlega Polska w zwi¹zku
z uczestnictwem w Unii Europejskiej. Zgodnie z Paktem Stabilnoœci i Wzrostu,
pañstwa Unii powinny unikaæ przekroczenia okreœlonej granicy stosunku d³ugu
publicznego do PKB (60%) i deficytu do PKB (3%). Je¿eli jakiœ kraj przekroczy ten
limit, a okolicznoœci wskazuj¹ na to, ¿e nie jest to sytuacja tymczasowa – wdra¿a-
nia jest procedura nadmiernego deficytu. Oznacza to, ¿e polityka fiskalna kraju
jest odt¹d dok³adnie monitorowana przez Komisjê Europejsk¹, która formu³uje
wnioski dla ECOFIN (Rady Ministrów Finansów UE). ECOFIN z kolei mo¿e
przyj¹æ rekomendacjê dla kraju objêtego procedur¹ nadmiernego deficytu i wy-
znaczyæ termin ich realizacji. Mo¿e nawet – w ostatecznoœci – zastosowaæ wobec
kraju sankcje finansowe31.
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29 O pojêciu pañstwowego d³ugu publicznego mowa bêdzie w dalszej czêœci tekstu.
30 Fragment za: J. Osiatyñski, Finanse publiczne…, s .240.
31 J. von Hagen, The Sustainability of Public Finances and Fiscal Policy Coordination in the EMU, „CASE

Network Studies and Analyses” no. 412, s. 15–17.



Polska jest objêta procedur¹ nadmiernego deficytu od 7 lipca 2009 roku (po
tym jak w 2008 roku deficyt SFP przekroczy³ 3% PKB), a termin realizacji wyznaczo-
nych naszemu krajowi rekomendacji up³ywa w 2012 roku. Jednak procedura nad-
miernego deficytu nie jest narzêdziem zbyt skutecznym. W po³owie 2011 r. objête s¹
ni¹ wszystkie kraje Unii poza Estoni¹ i Szwecj¹32 (!), co znacznie os³abia „ostra-
cyzm”, jaki móg³by dotykaæ kraje prowadz¹ce zbyt luŸn¹ politykê fiskaln¹. Co wiêcej,
oddanie decyzji o formu³owaniu rekomendacji czy stosowaniu sankcji w rêce ECOFIN
sprawia, ¿e ministrowie finansów s¹ niejako sêdziami we w³asnej sprawie33.

3.3. Deficyt i d³ug publiczny w Polsce

Stan finansów publicznych w Polsce na przestrzeni ostatnich 15 lat charakte-
ryzuje rysunek 9, na którym pokazano poziom d³ugu publicznego i deficytu sek-
tora finansów publicznych jako procent PKB. Warto zwróciæ uwagê na kilka fak-
tów. Zacznijmy od tego, ¿e ma³emu deficytowi SFP towarzyszy³a przewa¿nie
stabilizacja lub zmniejszenie siê relatywnego d³ugu publicznego. Dalej, mimo ¿e
deficyt wystêpowa³ przez ca³y czas, czyli d³ug publiczny siê akumulowa³ (rós³
w wartoœciach absolutnych), to w odniesieniu do PKB mia³ okresy spadku. Wyni-
ka³o to oczywiœcie ze wzrostu gospodarczego. W ogóle zarówno deficyt jak i d³ug
bardzo silnie zale¿a³y od koniunktury w gospodarce (warto tu skonfrontowaæ po-
ni¿szy wykres z rysunek 1), co widaæ szczególnie wyraŸnie w momentach spowo-
lnieñ w latach 2001–2002 i od 2009 roku.

Odnosz¹c poziom d³ugu publicznego do opisanych powy¿ej progów ostro¿-
noœciowych, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e a¿ do 2008 roku Polska pozostawa³a poni¿ej
pierwszego z nich (50%), choæ w latach 2003 i 2005–2006 niewiele brakowa³o do
jego przekroczenia. Sytuacja z roku 2009 wymaga nieco d³u¿szego wyjaœnienia:
choæ d³ug sektora finansów publicznych tzw. general government, liczony wg meto-
dologii instytucji miêdzynarodowych, wyniós³ 50,9% PKB, to „pañstwowy d³ug
publiczny” (PDP), liczony wg metodologii polskiej, by³ nieco ni¿szy (49,9%) i dla-
tego deficyt w roku 2009 nie podlega³ ograniczeniom ustawy o finansach publicz-
nych. Rok póŸniej d³ug publiczny bezsprzecznie przekroczy³ barierê 50% PKB,
a d³ug general government tak¿e 55%, ale PDP pozosta³ poni¿ej tej drugiej granicy34.
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32 Zob. http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm, 12.4.2011.
33 J. von Hagen, The Sustainability…
34 RozdŸwiêk wynika z tego, ¿e krajowa definicja d³ugu publicznego daje ministrowi finansów pe-

wien zakres swobody w kszta³towaniu polityki fiskalnej tak, aby na papierze d³ug publiczny by³
mniejszy. Jednym z takich posuniêæ by³o przerzucenie w 2010 roku czêœci kosztów infrastruktury
drogowej z bud¿etu pañstwa na fundusz celowy – Krajowy Fundusz Drogowy. Po¿yczki zaci¹gane
przez fundusz, choæ gwarantowane przez pañstwo, nie wchodz¹ do pañstwowego d³ugu publicz-
nego; wchodz¹ jednak do d³ugu sektora general government.



Niezale¿nie od metodologii widaæ jasno, ¿e Polska bardzo zbli¿y³a siê do przekro-
czenia ustawowych progów d³ugu publicznego.

Jak dosz³o do tej sytuacji? Kluczem do zrozumienia problemu jest linia obra-
zuj¹ca wysokoœæ deficytu finansów publicznych. Co prawda, waha³ siê on w zale-
¿noœci od koniunktury, ale nawet w latach najszybszego wzrostu PKB wynosi³ co
najmniej 2%, czyli wcale niema³o! Oznacza to, ¿e Polska ma znaczny deficyt stru-
kturalny – czyli deficyt „podskórny”, taki jaki powinien wystêpowaæ, gdyby nie
by³o wahañ koniunktury, a stopa wzrostu gospodarczego by³a rok do roku równa
stopie wzrostu w d³ugim okresie (por. sekcja 1.3). Tymczasem zdrowy rozs¹dek
sugeruje, ¿e deficyt strukturalny powinien byæ zbli¿ony do zera – tzn. owszem, w
czasie recesji deficyt mo¿e byæ wysoki, ale w latach prosperity powinien znikaæ
lub zmieniaæ siê w nadwy¿kê bud¿etow¹. Jak dowodzi rysunek 10, nie jest to wca-
le ¿¹danie wygórowane. Po³owa krajów UE zdo³a³a w ci¹gu ostatnich 15 lat cho-
cia¿ raz osi¹gn¹æ dodatni wynik finansów publicznych (jeszcze raz podkreœlmy –
nie chodzi o to, aby by³ to stan permanentny!). Zauwa¿my te¿, ¿e te kraje które
maj¹ najwiêkszy problem z deficytem strukturalnym – Grecja, Wêgry i Portugalia
– znalaz³y siê w szczególnie trudnej sytuacji fiskalnej wraz z nadejœciem obecnego
œwiatowego kryzysu gospodarczego.
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3.4. Opcje polityki gospodarczej

Deficyt strukturalny niew¹tpliwie wynika – jak sama nazwa wskazuje – z wad-
liwej struktury finansów publicznych: polskie pañstwo stale wydaje wiêcej ni¿
pozyskuje. Istniej¹ tylko dwie „normalne” metody zmiany tego stanu: trzeba albo
ograniczyæ wydatki – a przynajmniej ich wzrost – albo zwiêkszyæ wp³ywy do bu-
d¿etu. Jak wygl¹da³a z tego punktu widzenia polityka gospodarcza ostatniej de-
kady?

Ostatni¹ powa¿n¹ prób¹ ograniczenia wzrostu wydatków by³ zaproponowa-
ny w 2003 roku przez wicepremiera Jerzego Hausnera „Program uporz¹dkowania
i ograniczenia wydatków publicznych”, zwany Planem Hausera. Przewidywa³ on
przede wszystkim pewne ograniczenie wydatków na cele spo³eczne. Zak³adaj¹c
jednoczeœnie pe³n¹ realizacjê reformy emerytalnej, autorzy programu szacowali,
¿e do 2009 roku wydatki na cele spo³eczne zmniejsz¹ siê o 2,9% PKB35. Plan Haus-
nera by³ d³ugo konsultowany i, co warte podkreœlenia, zosta³ zaakceptowany
przez partnerów spo³ecznych. Nie uzyska³ jednak poparcia w Sejmie (popiera³ go
tylko SLD, przeciw by³o PO, PiS, LPR, SDPL, Samoobrona i PSL), zreszt¹ znaczna
czêœæ postulatów w ogóle nie trafi³a do parlamentu wobec braku wiêkszoœci ko-
niecznej do jej przeg³osowania36. Przyjêto tylko dwie ustawy ustanawiaj¹ce nowe
zasady waloryzacji emerytur, jednak i te zosta³y anulowane w poprzedniej ka-
dencji Sejmu.
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Rys. 10. Maksymalna nadwy¿ka/minimalny deficyt sektora finansów publicznych w latach 1995–2009 w krajach UE

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu.

35 Rada Ministrów, „Program uporz¹dkowania i ograniczenia wydatków publicznych” 2003, mimeo,
s. 59.

36 J. Hausner, Pêtle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 2001–2005, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
Warszawa 2007, rozdz. 1.



Niedawno z programem oszczêdnoœciowym wyst¹pi³a za³o¿ona przez L. Bal-
cerowicza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Program po czêœci powta-
rza postulaty planu Hausnera, choæ w wielu miejscach idzie dalej (np. plan Haus-
nera przewidywa³ zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mê¿czyzn na
dotychczasowym poziomie 65 lat; plan FOR proponuje zrównanie wieku eme-
rytalnego z jednoczesnym podwy¿szeniem go do poziomu 67 lat). Charaktery-
stycznymi elementami programu FOR jest te¿ postulat przyspieszenia prywaty-
zacji w celu przezwyciê¿enia doraŸnych problemów bud¿etowych37, oraz zestaw
konkretnych propozycji reformy II filaru systemu emerytalnego, konkurencyj-
nych wobec projektu rz¹dowego. Projekt FOR jest jak dot¹d praktycznie ignoro-
wany przez œwiat polityki.

Jeœli chodzi o zwiêkszenie wp³ywów do bud¿etu, to jeœli ma ono mieæ chara-
kter trwa³y, strukturalny w³aœnie, to musi niestety polegaæ albo na zwiêkszeniu
stawek podatków i parapopodatków (np. sk³adek do ZUS), albo na objêciu tymi
daninami wiêkszej liczby podmiotów (poszerzenie bazy podatkowej). W Polsce
mieliœmy jednak do czynienia z polityk¹ zgo³a nietypow¹, jak na kraj wykazuj¹cy
powa¿ny deficyt strukturalny, a mianowicie w latach 2006–2007 zosta³a przepro-
wadzona wielka obni¿ka podatków i sk³adek na ZUS38. Jej skutkiem by³ z pewno-
œci¹ dalszy wzrost deficytu strukturalnego, na co wskazuje choæby nastêpuj¹cy
fakt. Kiedy w latach 1998-2001 wzrost gospodarczy zwalnia³, to wp³ywy sektora fi-
nansów publicznych by³y stabilne, nawet lekko ros³y (rys. 8). Kiedy jednak wzrost
zwolni³ w 2008 roku, to w roku 2009 – pierwszym roku obowi¹zywania nowych
stawek PIT –przychody sektora finansów publicznych spad³y! Decyzjê o obni¿e-
niu podatków, bez jednoczesnego ograniczenia wydatków publicznych, trzeba
uznaæ za nieodpowiedzialn¹. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e za t¹ decyzj¹ Sejm g³oso-
wa³ praktycznie jednog³oœnie (na 397 pos³ów „za” by³o 391) i ¿e podobnie by³o ze
sk³adk¹ na ZUS (wstrzyma³ siê tylko klub SLD)39. Obrazuje to poziom wiedzy i/lub
odpowiedzialnoœci ca³oœci polskiej elity politycznej w kwestii finansów publicz-
nych.

Ograniczanie wydatków czy zwiêkszanie wp³ywów to, jako siê rzek³o, „nor-
malne” metody ograniczenia deficytu. Istniej¹ ponadto metody, nazwijmy je,
„nadzwyczajne”. Do takich zaliczyæ mo¿na rozwi¹zanie przyjête przez polski
rz¹d, czyli uchwalon¹ niedawno ustawê o zmniejszeniu wp³at do Otwartych Fun-
duszy Emerytalnych. Polega ona na przejêciu przez ZUS czêœci wp³at obywateli
na ich emerytury w OFE. Nie jest wiêc ograniczaniem wydatków, ale nie jest te¿
zwyk³ym podnoszeniem podatków. Pracownikom odbiera siê bowiem pieni¹dze,
do których i tak nie mieli bie¿¹cego dostêpu, a które dopiero w przysz³oœci mia³y
wróciæ do nich w postaci emerytur. Jest to faktycznie demonta¿ reformy emerytal-
nej z 1999 roku. Choæ niew¹tpliwie przyniesie on pewn¹ ulgê bud¿etowi pañstwa
w najbli¿szych kilku latach, to w d³u¿szej perspektywie nie obni¿y deficytu struk-
turalnego, a mo¿e nawet go zwiêkszy. Stanie siê tak choæby dlatego, ¿e powiêk-



szaj¹c I filar (ZUS) kosztem II filara (OFE) wracamy do fundamentalnego pro-
blemu redystrybucyjnych systemów emerytalnych – nierównowaga finansowa
zwi¹zana ze starzeniem siê spo³eczeñstwa – od których reforma z 1999 roku mia³a
nas czêœciowo uwolniæ

Zakoñczenie

Istnieje obustronna zale¿noœæ miêdzy wzrostem gospodarczym a stanem fi-
nansów publicznych. Dla przysz³oœci polskiej gospodarki jest rzecz¹ fundamen-
taln¹, aby obecny wysoki poziom d³ugu publicznego i deficytu sektora finansów
publicznych zosta³ sprowadzony do akceptowalnego poziomu. Niestety, jak wy-
kazaliœmy analizuj¹c problem deficytu strukturalnego, problem naszego pañstwa
jest bardzo g³êboki. Trzeba jeszcze raz podkreœliæ, ¿e winne temu stanowi s¹ wszy-
stkie bez wyj¹tku strony sporu politycznego w Polsce. Przeprowadzane obecnie
zmiany w systemie emerytalnym nie wylecz¹ naszych finansów publicznych.
Prawdopodobnie pacjent zostanie tylko zaleczony i to w sposób, który w d³u¿szej
perspektywie mo¿e mu zaszkodziæ.
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Aneks

Tabela 2

1. Zarz¹dzanie pañstwem** 1 434 053 0,48%

2. Dzia³alnoœæ na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeñstwa we-
wnêtrznego i porz¹dku publicznego

15 195 916 5,10%

3. Dzia³alnoœæ edukacyjna, wychowawcza i opiekuñcza pañstwa 13 917 618 4,67%

4. Zarz¹dzanie finansami pañstwa* 96 031 774 32,22%

5. Ochrona praw i interesów Skarbu Pañstwa** 347 573 0,12%

6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju** 3 357 323 1,13%

7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa
i mieszkalnictwa**

1 249 361 0,42%

8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu** 993 461 0,33%

9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 1 534 046 0,51%

10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki 4 567 905 1,53%

11. Dzia³alnoœæ na rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa zewnêtrznego
i nienaruszalnoœci granic

16 892 422 5,67%

12. Ochrona i poprawa stanu œrodowiska** 1 211 681 0,41%

13. Zabezpieczenie spo³eczne i wspieranie rodziny 78 624 243 26,38%

14. Rynek pracy** 1 900 958 0,64%

15. Prowadzenie polityki zagranicznej** 1 592 247 0,53%

16. Sprawy obywatelskie** 1 131 899 0,38%

17. Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju** 9 749 478 3,27%

18. Dzia³alnoœæ pañstwa na rzecz zapewnienia zasady
sprawiedliwoœci**

8 254 147 2,77%

19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej 12 164 159 4,08%

20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna** 6 311 413 2,12%

21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej 18 426 010 6,18%

22. Tworzenie i koordynacja polityki** 3 140 791 1,05%

RAZEM 298 028 478 99,99%

* W funkcji 4 ujête zosta³y równie¿ wydatki przeznaczone na obs³ugê d³ugu publicznego
** Funkcje zosta³y zaliczone na rysunek 7 do kategorii „Inne”
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Krzysztof Szczygielski1

Uczelnia £azarskiego w Warszawie

Perspektywy konsolidacji fiskalnej w Polsce

Wprowadzenie

Konsolidacja fiskalna polega na trwa³ej poprawie wyniku sektora finansów
publicznych. Poniewa¿ wiele pañstw ma sk³onnoœæ do popadania w tarapaty fi-
nansowe, a z drugiej strony wysoki poziom d³ugu publicznego i deficytu sektora
finansów publicznych jest szkodliwy dla gospodarki i zagra¿a wype³nianiu przez
pañstwo jego funkcji, czêsto obserwuje siê próby przeprowadzenia konsolidacji
fiskalnej w ró¿nych krajach2.

W Polsce mamy do czynienia z jednym z najwy¿szych w Unii Europejskiej de-
ficytów strukturalnych finansów publicznych3. Nie zmieni tego przeprowadzona
ostatnio operacja przejêcia przez ZUS czêœci sk³adek do Otwartych Funduszy
Emerytalnych – ostatecznie wraz z wp³ywami Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
przejmuje te¿ zobowi¹zanie do wyp³acania emerytur. Poniewa¿ zobowi¹zania te
dotycz¹ przysz³oœci, deficyt strukturalny chwilowo zmniejszy siê, by z czasem
znów wzrosn¹æ. Zwa¿ywszy ¿e wartoœæ przejêtych przez ZUS sk³adek wyniesie
trochê ponad 1% PKB4, a najlepszy wynik polskiego sektora finansów publicz-

1 Dziêkujê za inspiruj¹c¹ rozmowê dr. Maciejowi Bukowskiemu z Instytutu Badañ Strukturalnych.
Jednoczeœnie podkreœlam, ¿e ca³kowita odpowiedzialnoœæ za tekst, przytoczone w nim dane i sfor-
mu³owane opinie – spoczywa na mnie.

2 Na przyk³ad Alessina i Perotti, analizuj¹c dane dla 20 krajów OECD w okresie 1960–1997, doliczyli
siê 62 rocznych okresów restrykcyjnej polityki fiskalnej, rozumianych jako spadek podstawowego
deficytu strukturalnego o co najmniej 1,5% PKB w ci¹gu roku lub o 1,25% w ci¹gu dwóch lat (cytat
za M. Bukowski, P. Kowal, P. Lewandowski, J. Zawistowski, Struktura i poziom wydatków i dochodów
sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy. Doœwiadczenia miêdzynarodowe i wnioski dla Polski,
NBP, Warszawa 2005).

3 Por. K. Szczygielski, Rozwój gospodarczy a finanse publiczne w tym samym tomie.
4 Orientacyjne szacunki w³asne na podstawie danych z 2009 roku: gdyby w 2009 roku ZUS przejmo-

wa³ 5 z 7,3% sk³adki kierowanej dot¹d do OFE, tak jak to bêdzie po wejœciu w ¿ycie nowej ustawy
w latach 2011–2012, to wartoœæ przejêtych sk³adek wynios³aby 1,09% PKB. Pocz¹wszy od 2013 roku
proporcja sk³adki kierowanej do ZUS bêdzie siê zmniejszaæ, a¿ w 2017 roku osi¹gnie 3,8%.



nych w ci¹gu ostatnich 15 lat to minus 2% PKB, nawet ta przejœciowa poprawa
wyniku SFP nie bêdzie wielka. NajpóŸniej przy okazji kolejnego spowolnienia go-
spodarczego – wywo³anego kryzysem gospodarczym za granic¹ lub czynnikami
wewnêtrznymi – wróci zagro¿enie przekroczenia progów ostro¿noœciowych, jakie
dla pañstwowego d³ugu publicznego wyznacza Ustawa o finansach publicznych.

Niew¹tpliwie nale¿y siê wiêc zastanowiæ nad szansami przeprowadzenia
w Polsce konsolidacji fiskalnej, rozwa¿aj¹c przy tym kilka kwestii. Po pierwsze,
by³y i s¹ formu³owane konkretne propozycje id¹ce w tym kierunku. Po drugie,
doœwiadczenie wielu krajów podpowiada, ¿e uzdrowienie finansów publicznych
jest mo¿liwe. Po trzecie jednak, praktyka ¿ycia politycznego ostatnich 20 lat w Pol-
sce nie wró¿y dobrze podobnej reformie w naszym kraju. W niniejszym krótkim
tekœcie postaramy siê przyjrzeæ wymienionym problemom, tak aby wzbogaciæ
dyskusjê o perspektywach konsolidacji fiskalnej w Polsce.

1. Dotychczasowe propozycje

Jest charakterystyczne, ¿e szukaj¹c w sferze publicznej propozycji rozwi¹za-
nia problemu deficytu strukturalnego polskich finansów publicznych, znajduje-
my tylko dwie koncepcje – w tym jedn¹ odrzucon¹ wiele lat temu (Plan Hausnera)
i drug¹, sformu³owan¹ przez osoby niebêd¹ce g³ównymi aktorami obecnej sceny
politycznej (propozycje Forum Obywatelskiego Rozwoju L. Balcerowicza). Ani
rz¹d ani opozycja nie sformu³owa³y dot¹d realistycznego programu daleko id¹cej
konsolidacji fiskalnej. Strona rz¹dowa czasami wrêcz zaprzecza samej potrzebie
takiej reformy. W marcu 2011 roku minister finansów powiedzia³, ¿e „w tym roku
i przysz³ym bêdziemy w œcis³ej czo³ówce, jeœli chodzi o konsolidacjê finansów pu-
blicznych. Dlatego dzisiaj nie ma sensu dalej mówiæ o kryzysie finansów publicz-
nych. Ju¿ nikt w to nie wierzy”5. Z drugiej strony w czerwcu 2011 roku ten sam mi-
nister przedstawi³ plan konsolidacji fiskalnej, który w znacznej mierze opiera siê
jednak na przejêciu sk³adki OFE6.

Co siê tyczy opozycji, to jej g³ówn¹ recept¹ na deficyt ma byæ wprowadzenie
„bud¿etu zadaniowego”. Jest to pomys³ cenny, tyle ¿e, po pierwsze, kryje siê za
nim bardzo znacz¹ca reforma ca³ej administracji pañstwowej, która musi zaj¹æ co
najmniej kilka lat, a po drugie trudno oczekiwaæ, aby na samej reorganizacji spo-
sobu wydawania pieniêdzy przez pañstwo uda³o siê zaoszczêdziæ kilkadziesi¹t
miliardów z³otych, a taka powinna byæ skala konsolidacji fiskalnej (1% PKB to
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5 WypowiedŸ z 16.3.2011 roku podczas debaty sejmowej – pierwszego czytania ustawy zmieniaj¹cej
OFE, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf, 15.4.2011.

6 Por. J. Jankowiak, Gospodarka polska 2011–2014 w oczach rz¹du – autorski komentarz z uwzglêdnieniem sy-
tuacji w otoczeniu zewnêtrznym, prezentacja wyg³oszona na 114. seminarium BRE-CASE, Dostosowa-
nie fiskalne w Polsce w œwietle konstytucyjnych i ustawowych progów ostro¿noœciowych, 2011.



w 2010 roku 14,2 mld z³). Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e has³o bud¿etu zadaniowego
bêdzie pojawiaæ siê czêsto w kolejnych kampaniach wyborczych, powinniœmy
byæ jednak œwiadomi, ¿e jest to raczej chwyt retoryczny, który ma tê fundamen-
taln¹ zaletê, ¿e sugeruje mo¿liwoœæ poprawy stanu finansów publicznych bez
obarczania kogokolwiek kosztami reformy7.

Skoro jedyne konkretne koncepcje konsolidacji fiskalnej to plan Hausnera
i propozycja FOR, przyjrzyjmy siê im bli¿ej. Tabela 1 zawiera porównanie obu
programów.

Tabela 1. Porównanie planu Hausnera i propozycji Forum Obywatelskiego Rozwoju

Plan Hausnera (2003) Propozycja FOR (2011)

System emerytalny i wczeœniejsze emerytury

Stopniowe ograniczenie systemu œwiadczeñ przed-
emerytalnych
Wdro¿enie systemu emerytur pomostowych dla osób
pracuj¹cych w szczególnych warunkach

–
(Propozycje z planu Hausnera zosta³y w praktyce

zrealizowane, ale dopiero w 2008 roku poprzez

ustawê o emeryturach pomostowych)

Wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mê¿czyzn
na poziomie 65 lat. Wiek emerytalny kobiet mia³by byæ
wyd³u¿any co 6 miesiêcy przez 10 lat

Stopniowe podwy¿szanie wieku emerytalnego kobiet
i mê¿czyzn do 67 lat w latach 2012–2021 (wzrost
wieku emerytalnego kobiet o 9 miesiêcy rocznie,
mê¿czyzn o 3 miesi¹ce rocznie)

Zmiana zasad waloryzacji œwiadczeñ spo³ecznych
(przejœcie na waloryzacjê cenow¹ z cenowo-p³acow¹;

mniejsza czêstotliwoœæ waloryzacji)

–
(To jedyne propozycje z planu Hausnera, które zosta³y

przyjête; zmiany te zosta³y jednak cofniête w Sejmie

V kadencji; FOR nie postuluje powrotu do tej reformy)

– W³¹czenie funkcjonariuszy i ¿o³nierzy rozpoczy-
naj¹cych s³u¿bê od 2012 roku do powszechnego
systemu emerytalnego.
W³¹czenie górników do powszechnego systemu
emerytalnego od 2012 roku

Reforma KRUS, której przyœwieca³yby nastêpuj¹ce cele:
– uszczelnienie i eliminacja nadu¿yæ w funkcjonuj¹cym

systemie,
– zró¿nicowanie wysokoœci sk³adek w zale¿noœci od

dochodu oraz zwiêkszenie ekwiwalentnoœci pomiêdzy
sk³adk¹ a œwiadczeniem,

– zwiêkszenie elastycznoœci zatrudnienia, w tym mo¿li-
woœci transferu pomiêdzy zatrudnieniem w rolnictwie
i poza nim,

– uporz¹dkowanie struktury organizacyjnej i finansowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, a przez
to zwiêkszenie jej efektywnoœci w obs³udze admini-
stracyjnej systemu ubezpieczeñ spo³ecznych rolników

Objêcie dochodów lepiej zarabiaj¹cych rolników (od
2000 z³. miesiêcznie) sk³adkami ubezpieczeniowymi
na ZUS
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Program aktywizacji zawodowej osób powy¿ej 50 roku
¿ycia (Program 50+)
Wprowadzenie zasady elastycznego wieku emerytalnego
w przedziale wieku 62–65lat

–

Inne wydatki na cele spo³eczne

Obni¿enie wysokoœci zasi³ku chorobowego do 70%
wynagrodzenia i skrócenie oczekiwania z 1 do 0 dni

Obni¿enie wysokoœci zasi³ków chorobowych z 80 do
60% wynagrodzenia i wprowadzenie 3-dniowego
okresu oczekiwania

Powa¿ne zmiany w systemie rentowym i w systemie
aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych

Wstrzymanie wyd³u¿enia p³atnych urlopów macierzyñ-
skich do 26 tygodni w 2014 r.
Dostosowanie wysokoœci zasi³ków chorobowych
funkcjonariuszy i ¿o³nierzy do zasad obowi¹zuj¹cych
w systemie pracowniczym
Obni¿enie wysokoœci zasi³ków opiekuñczych z 80
do 60% wynagrodzenia i wprowadzenie 3-dniowego
okresu oczekiwania
Przywrócenie wysokoœci zasi³ków dla bezrobotnych
sprzed ich podniesienia w 2010 roku
Likwidacja becikowego
Obni¿enie zasi³ku pogrzebowego z 4000 do 1100 z³.

Dzia³ania w zakresie administracji (tylko zakresy, bez wymieniania szczegó³owych rozwi¹zañ)

Ograniczenie wydatków administracyjnych
Porz¹dkowanie funduszy celowych oraz agencji skarbu
pañstwa
Ograniczenia wydatków bud¿etu pañstwa o niskiej
efektywnoœci
Konsolidacja niektórych jednostek administracji
rz¹dowej
Likwidacja œrodków specjalnych w ministerstwach
i urzêdach centralnych
Porz¹dkowanie wydatków na obronnoœæ

Utworzenie Centrum Us³ug Wspólnych w administracji
centralnej
Racjonalizacja zakupów towarów i us³ug w administra-
cji centralnej
Regu³a wydatkowa dla jednostek samorz¹du terytorial-
nego.

Zmiany w zakresie podatków

Objêcie podatkiem dochodowym rolników Objêcie dochodów lepiej zarabiaj¹cych rolników
(od 2000 z³. miesiêcznie) podatkiem PIT

Dalsze uproszczenie i stabilizacja prawa podatkowego
Stopniowe zrównywanie stawek podatku VAT
Poprawa efektywnoœci dzia³ania aparatu skarbowego
Likwidacja mo¿liwoœci podejmowania uznaniowych
decyzji podatkowych przez organy podatkowe

Modyfikacja ulgi prorodzinnej (mia³aby ona obejmowaæ
tylko biedniejsze rodziny i tylko trzecie i kolejne dzieci)
Likwidacja ulgi na Internet w podatku dochodowym
Likwidacja obni¿onej stawki VAT na us³ugi hotelarskie
Likwidacja zwrotu czêœci VAT za materia³y budowlane

Prywatyzacja

– Przyspieszenie prywatyzacji zw³aszcza spó³ek powi¹za-
nych z sektorem surowcowym (KGHM, spó³ki wêglo-
we, Lotos, PKN Orlen
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Zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli

Modyfikacja systemu awansu zawodowego nauczycieli:
– podwy¿szenie wymagañ dla nauczycieli ubiegaj¹-

cych siê o stopieñ nauczyciela dyplomowanego,
– wyd³u¿enie œcie¿ki awansu zawodowego z 7 do 10

lat,
– wprowadzenie jednego w roku terminu przeszerego-

wania p³acowego dla nauczycieli uzyskuj¹cych kolej-
ny stopieñ awansu zawodowego,

– likwidacja obligatoryjnego przeszeregowania p³acowe-
go w zwi¹zku z uzyskaniem kolejnego stopnia awan-
su zawodowego w przypadku nauczycieli zatrudnio-
nych na stanowiskach wymagaj¹cych kwalifikacji
pedagogicznych w administracji rz¹dowej.

Podniesienie pensum nauczycieli przy utrzymaniu
wzrostu ich wynagrodzeñ

Inne dzia³ania

Zwiêkszanie dochodów w wyniku restrukturyzacji
górnictwa i PKP
Przyrost dochodów w wyniku restrukturyzacji systemu
ochrony zdrowia
Rozszerzenie zasad ogólnych odpisu na zak³adowy
fundusz œwiadczeñ socjalnych na nauczycieli, nauczy-
cieli bêd¹cych emerytami/rencistami oraz nauczycieli
akademickich

Uwa¿na lektura podsumowania zawartego w tabeli prowadzi do nastê-
puj¹cych wniosków:

Po pierwsze, jest du¿y obszar punktów wspólnych. Sugeruje to, ¿e powa¿na
próba konsolidacji fiskalnej musi zawieraæ takie elementy, jak zrównanie wieku
emerytalnego kobiet i mê¿czyzn, reforma KRUS, zmiana zasad wynagradzania
nauczycieli i reforma wydatków spo³ecznych.

Po drugie, program FOR przewiduje bardzo konsekwentne dokoñczenie refo-
rmy emerytalnej z 1999 roku. Zosta³ on jednak sformu³owany przed ostatnimi
zmianami w OFE, które s¹ de facto czêœciowym anulowaniem tej reformy. Dysku-
sja, jaka mia³a miejsce przy tej okazji, niew¹tpliwie os³abi³a poparcie spo³eczne dla
objêcia mundurowych czy rolników kapita³owym systemem emerytalnym.

Po trzecie, FOR postuluje bardziej radykalne ciêcie wydatków spo³ecznych.
Trzeba jednak w tym miejscu nadmieniæ, ¿e niektórych z tych wydatków w ogóle
nie by³o w 2003 roku, gdy formu³owano plan Hausera (np. becikowego).

Po czwarte, widaæ ró¿nicê perspektyw obu programów. Progam FOR ma cha-
rakter fiskalny: chodzi w nim po prostu o oszczêdnoœci. Wydaje siê, ¿e twórcy pla-
nu Hausnera bardziej przejmowali siê tym, w jaki sposób pañstwo ma wype³niaæ
swoje funkcje w zakresie polityki spo³ecznej. Nie jest to specjalnym zaskocze-
niem, jeœli przypomnimy sobie, ¿e plan Hausnera powsta³ w Ministerstwie Pracy
(nastêpnie po³¹czonym z Ministerstwem Gospodarki).
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Po pi¹te, charakterystyczn¹ cech¹ propozycji Forum Obywatelskiego Rozwoju
jest program radykalnego przyspieszenia prywatyzacji. Oczywiœcie mo¿e to po-
prawiæ wynik sektora finansów publicznych tylko przejœciowo, ale z drugiej stro-
ny wypada przypomnieæ, ¿e to w³aœnie prywatyzacja mia³a zabezpieczyæ p³yn-
noœæ systemu emerytalnego w okresie przejœcia z systemu repartycyjnego na
mieszany repartycyjno-kapita³owy.

Po szóste, warto podkreœliæ, ¿e ¿adna z propozycji nie przewiduje znacz¹cej
podwy¿ki podatków lub parapodatków jako sposobu zmniejszenia deficytu struk-
turalnego. Jednak powody, dla których brakuje takich pomys³ów, s¹ ró¿ne.
W 2003 roku poziom fiskalizmu w Polsce by³ wy¿szy ni¿ obecnie, stopa bezrobocia
siêga³a 20% i powszechne by³o przekonanie, ¿e nie nale¿y podwy¿szaæ podatków,
aby nie zwiêkszaæ kosztów pracy. Obecnie jesteœmy po wielkich obni¿kach podat-
ków i sk³adek na ZUS, przeg³osowanych w latach 2005–2007. W sytuacji kryzysu
finansów publicznych pomys³ przywrócenia trzeciej stawki czy podwy¿ki
sk³adek na ZUS powinien co najmniej zostaæ wziêty pod uwagê. Fakt, ¿e nie poja-
wia siê w ogóle w propozycji FOR, œwiadczy o ideowym profilu autorów.

Konsolidacja fiskalna jest zawsze operacj¹ niepopularn¹. Niemniej warto jesz-
cze raz podkreœliæ8 – ¿e plan Hausnera zosta³ zaakceptowany przez partnerów
spo³ecznych. Oznacza to, ¿e przynajmniej zrêby konsolidacji – emerytury, renty,
system wynagradzania nauczycieli – maj¹ szansê na akceptacjê spo³eczn¹. A co
z akceptacj¹ polityczn¹? Tym zajmiemy siê w kolejnym podrozdziale.

2. Perspektywy konsensusu politycznego

Jakkolwiek stan polskich finansów zosta³ dobrze rozpoznany przez ekonomi-
stów i istniej¹ propozycje konkretnych rozwi¹zañ, wiêkszoœæ ekspertów z pesy-
mizmem odnosi siê do perspektyw konsolidacji fiskalnej w Polsce. Powodem jest
sytuacja polityczna i praktyka prowadzenia polityki gospodarczej w naszym kra-
ju. Niemniej, jak wspominaliœmy powy¿ej, w przesz³oœci wiele krajów próbowa³o
uzdrowiæ finanse publiczne i wielu krajom siê to udawa³o. Przyjrzymy siê teraz
jednemu z najbardziej spektakularnych przyk³adów: Irlandii. Kraj, który w koñcu
lat 80. zmaga³ siê z rekordowym d³ugiem publicznym, stagnacj¹, rosn¹cym bezro-
bociem i potê¿n¹ emigracj¹, sta³ siê w ci¹gu mniej ni¿ jednej dekady jedn¹ z naj-
dynamiczniej rozwijaj¹cych siê gospodarek œwiata. Zbadamy czynniki irlandz-
kich reform, a nastêpnie przyrównamy to doœwiadczenie do warunków polskich.
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2.1. Konsolidacja fiskalna w Irlandii 1987–1990

Kryzys fiskalny, w jaki na prze³omie lat 70. i 80. wpad³a Irlandia, by³ czêœci¹
szerszego kryzysu gospodarczego tego kraju. W latach 1979–1986 gospodarka
znajdowa³a siê w stanie stagnacji lub recesji (wzrost realnego PKB tylko dwa razy
przekroczy³ wyraŸnie 2%), ros³o bezrobocie (zatrudnienie spad³o o 6%, a w prze-
myœle przetwórczym o 25%), na emigracjê zdecydowa³o siê ponad 6% obywateli9.
Deficyt sektora finansów publicznych od po³owy lat 1970. oscylowa³ wokó³ 10%
PKB lub przekracza³ tê granicê. W 1978 roku d³ug publiczny siêgn¹³ 65% PKB
i sta³o siê jasne, ¿e konieczna jest reforma finansów publicznych. Przez nastêp-
nych 10 lat kolejne rz¹dy próbowa³y zmniejszyæ skalê deficytu i d³ugu, g³ównie
przez podwy¿szanie podatków. Jednak¿e starania te by³y Ÿle pomyœlane, a do
tego realizowane nie doœæ konsekwentnie – wydatki publiczne ca³y czas dynami-
cznie ros³y – skutkiem czego w 1987 roku w momencie objêcia rz¹dów przez pre-
miera Charlesa Haugheya d³ug publiczny siêgn¹³ 130% PKB. Nowy rz¹d z mini-
strem finansów Rayem McSharrym zaproponowa³ program stabilizacji wydatków
publicznych. Jednoczeœnie „odbi³” wreszcie wzrost gospodarczy, który w 1987
roku wyniós³ 4,5% i jeszcze zwiêkszy³ siê przez kolejne trzy lata. Rozpoczê³a siê
okres „celtyckiego tygrysa”. Pod koniec lat 90. d³ug publiczny Irlandii spad³ poni-
¿ej 50% PKB.

Tyle podstawowych informacji o gospodarce. Ciekawsze jest jednak spo³ecz-
no-polityczne t³o irlandzkiej konsolidacji. Po pierwsze, Haughey i McSharry prze-
prowadzili swój program w porozumieniu z partnerami spo³ecznymi. Na forum
trójstronnej Narodowej Rady Spo³ecznej i Gospodarczej zosta³ przygotowany
Programme for National Recovery (PNR) – Program Uzdrowienia Narodowego obo-
wi¹zuj¹cy w latach 1987–1990. Zwi¹zki zaakceptowa³y niewielki wzrost p³ac
w ci¹gu obowi¹zywania PNR, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznych,
w zamian uzyskuj¹c zapewnienie, ¿e nie bêdzie znacznych obni¿ek wydatków na
cele spo³eczne. Zakres porozumienia by³ szerszy i obejmowa³ takie tematy jak
reforma podatkowa, wydatki zdrowotne, a nawet polityka kursowa. Zwi¹zkowcy
przyjêli program w referendum10.

Niemniej ciekawie wygl¹da³a polityczna strona konsolidacji fiskalnej. Rz¹d
Haughneya, który j¹ przeprowadzi³, by³ bowiem mniejszoœciowym rz¹dem partii
Fianna Fáil. Reforma finansów publicznych nie by³aby mo¿liwa, gdyby nie zdecy-
dowa³a siê jej poprzeæ g³ówna si³a opozycyjna Fine Gael. Ta decyzja nowego lide-
ra opozycji Alana Dukesa przesz³a do historii pod nazw¹ Strategii z Tallaght, od
nazwy miasta w Irlandii, w której zosta³a og³oszona. Dukes, który krótko wczeœ-
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niej sam by³ ministrem finansów, zaskoczy³ wielu swoich partyjnych kolegów,
mówi¹c: „Je¿eli rz¹d idzie we w³aœciwym kierunku, nie s¹dzê, aby powinien byæ
z niego sprowadzany”. Dukes zdecydowa³ siê poprzeæ dzia³ania rz¹du, podkre-
œlaj¹c, ¿e umo¿liwiaj¹ one przysz³e obni¿ki podatków (Fine Gael jest uwa¿ana za
partiê bardziej prawicow¹ ni¿ Fianna Fáil). Jednoczeœnie podkreœla³: „Opozycja
dzia³aj¹ca w sposób, który czyni ka¿dy krok naprzód bardziej bolesnym ni¿ to ko-
nieczne, wypacza swoj¹ funkcjê. Opozycja, która w dzisiejszych czasach próbo-
wa³aby mówiæ, ¿e dzia³ania korekcyjne nie s¹ konieczne, oszukiwa³aby Ir-
landczyków”11.

Strategia z Tallaght przesz³a do historii jako akt patriotyzmu i swoistego po-
œwiêcenia ze strony opozycji. Wielu obserwatorów zwraca jednak uwagê na to, ¿e
decyzja Dukesa opiera³a siê na racjonalnej kalkulacji politycznej, zarówno krótko-
jak i d³ugoterminowej. Na krótk¹ metê pozwoli³a mu unikn¹æ przedterminowych
wyborów, w których Fine Gael prawdopodobnie ponios³aby powa¿ne straty12.
W d³u¿szej perspektywie sukces konsolidacji fiskalnej dawa³ szanse na bardziej
komfortowe rz¹dy w przysz³oœci. Wypada przypomnieæ, ¿e w 1987 roku kryzys fi-
nansów publicznych w Irlandii trwa³ ju¿ 10 lat. W tym czasie Fine Gael i Fianna
Fáil zmienia³y siê przy w³adzy a¿ piêæ razy, ale kolejne rz¹dy nie mog³y uporaæ siê
z kryzysem. Uspokojenie konfliktu politycznego dawa³o szansê na konsolidacjê
fiskaln¹ i wiêksz¹ stabilizacjê sytuacji politycznej.

2.2. Czy Polska ma szansê na konsolidacjê fiskaln¹?

Historia irlandzkiej reformy finansów publicznych pozwala nam lepiej zrozu-
mieæ sytuacjê w naszym kraju. Niestety, nauka p³yn¹ca z historii jest w tym przy-
padku gorzka. Wygl¹da na to, ¿e szanse na konsolidacjê fiskaln¹ w Polsce s¹ w naj-
bli¿szych latach niewielkie. Mo¿na wymieniæ kilka przyczyn.

Po pierwsze, niska jest œwiadomoœæ problemu. Rz¹dz¹cy zadowalaj¹ siê œrod-
kami doraŸnymi, a opozycja tkwi w b³êdnym przekonaniu, ¿e wysoki d³ug publi-
czny jest win¹ pomy³ek pope³nionych w ci¹gu ostatnich kilku lat. Przekonanie to
¿ywi siê wspomnieniem kadencji 2005–2007, kiedy owszem, deficyt bud¿etowy
by³ stosunkowo ma³y, ale by³o to wynikiem nadzwyczajnej koniunktury gospoda-
rczej, a nie jakichœ wyj¹tkowych talentów ówczesnych decydentów. Wydaje siê
zreszt¹, ¿e tak¿e wielu ekonomistów nie docenia wagi problemu, jakim jest defi-
cyt strukturalny w naszych finansach publicznych. W ka¿dym razie daleko nam
do Irlandii z 1987 roku. W tamtym miejscu i czasie publiczne zaprzeczanie kryzy-
sowi finansów publicznych narazi³oby polityka na œmiesznoœæ; niestety, nie mo¿-
na tego samego powiedzieæ o Polsce roku 2011.
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Drugi powód jest zwi¹zany z pierwszym. Poniewa¿ ani politycy, ani opinia
publiczna nie s¹ œwiadomi, ¿e konsolidacja fiskalna jest wczeœniej lub póŸniej nie-
unikniona, to nadal potê¿n¹ rolê odgrywa w naszej polityce czynnik populizmu.
¯aden racjonalny polityk nie bêdzie zbyt g³oœno mówi³ na przyk³ad o ogranicze-
niu przywilejów emerytalnych czy reformie KRUS, bo jest to recepta na klêskê
wyborcz¹

Po trzecie, polski system polityczny jest generalnie nastawiony na konserwo-
wanie aktualnych rozwi¹zañ z dziedziny prawa i polityki publicznej – a nie na ich
zmienianie. Wynika to z koalicyjnego charakteru rz¹dów i instytucji weta prezy-
denta. W jêzyku politologii, mamy wielu graczy wetuj¹cych (veto players13), co
s³u¿y zachowaniu status quo w ka¿dej dziedzinie, a zw³aszcza tak trudnej, delikat-
nej i niewdziêcznej jak finanse publiczne.

Wszystko to razem powoduje, ¿e porozumienie polityczne wokó³ sprawy refo-
rmy finansów publicznych jest bardzo ma³o prawdopodobne. Jeœli do³o¿ymy do
tego aktualn¹ sytuacjê na polskiej scenie politycznej, któr¹ wielu s³usznie nazywa
stanem „zimnej wojny domowej”, prognoza robi siê jeszcze bardziej pesymistyczna.

Zakoñczenie

W obu prezentowanych tu opracowaniach widaæ, ¿e Polska ma powa¿ny pro-
blem z finansami publicznymi i ¿e istnieje potrzeba zmniejszenia deficytu stru-
kturalnego. Z grubsza wiadomo nawet jak nale¿y to zrobiæ – podkreœlmy, ¿e plan
Hausnera by³ przygotowany na podstawie solidnej i d³ugotrwa³ej analizy. Pro-
blem jest jednak po stronie polityków (ale nie zwi¹zków zawodowych!). Przepro-
wadzona powy¿ej krótka analiza porównawcza irlandzkiej konsolidacji z 1987
roku i polskiej nie-konsolidacji z roku 2011 sugeruje, ¿e szanse na prze³amanie
klinczu w naszym kraju s¹ ma³e.

Rysuje siê przed nami nastêpuj¹cy scenariusz. Obecnie perspektywy przekro-
czenia progów ostro¿noœciowych oddali³y siê dziêki manewrowi z OFE. To, co
bêdzie dalej, zale¿y od koniunktury w Polsce i za granic¹. Je¿eli znów nast¹pi
spowolnienie gospodarcze (a te mo¿e byæ skutkiem czynników zewnêtrznych), to
kryzys finansów publicznych wróci z now¹ si³¹. Jednak nawet wtedy mo¿e nie
dojœæ w Polsce do konsolidacji: niewykluczone, ¿e bêdzie musia³o min¹æ parê lat,
tak jak w Irlandii, aby œwiadomoœæ problemu sta³a siê powszechna. Miejmy
nadziejê, ¿e system polityczny oka¿e siê wtedy na tyle funkcjonalny, aby reforma
finansów mog³a dojœæ do skutku.
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