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…….. diagnoza rzeczywistych potrzeb”  

 
Warszawa  

Polska  
20 i 21 Czerwca 2004  

 
Ostatnie z serii pieciu krajowych seminariów zaprojektowanych w celu okreslenia 
organizacyjnych i indywidualnych charakterystyk, które umozliwia uczestnikom 
efektywny udzial w Europejskim Dialogu Spolecznym mialo miejsce w Polsce 20 i 21 
czerwca 2004r. 
 
Cele dla polskich partnerów podczas dwudniowego seminarium byly nastepujace; 
 

Ø Okreslenie charakterystyk organizacji i osób, które pozwola na najbardziej 
efektywny udzial w Europejskim Dialogu Spolecznym; 

 
Ø Rozwój indywidualnych planów organizacji partnerów spolecznych oraz 

planów wspólnych dzialan w celu przygotowania do ich pelnego udzialu w 
procesie Europejskiego Dialogu Spolecznego po niedawnym wstapieniu do 
UE. 

 
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele organizacji polskich pracodawców i 
zwiazków zawodowych; przedstawiciele europejskich partnerów spolecznych UNICE, 
UEAPME, CEEP i ETUC (EKZZ) oraz eksperci. Pelna lista uczestników jest dolaczona jako 
zalacznik jeden. 
 
Metodologia seminarium zostala  zaplanowana tak, aby zapewnic maksymalny udzial 
polskich zwiazków zawodowych i pracodawców oraz “wartosc dodana” w postaci wkladu 
wnoszonego przez przedstawicieli europejskich organizacji partnerów spolecznych a 
takze ekspertów. Najwieksza czesc seminarium stanowily dyskusje w malych grupach 
roboczych z regularnymi plenarnymi spotkaniami majacymi na celu podsumowanie prac i 
sesjami wypracowujacymi konsensus. Dla pózniejszego ulatwienia tworzenia i rozwoju 
idei oraz strategii prace grup roboczych byly prowadzone w jezyku polskim z dostepnym 
“delikatnym” tlumaczeniem dla przedstawicieli europejskich partnerów spolecznych i 
ekspertów. Pelne tlumaczenie bylo zapewnione podczas sesji plenarnych.   
 
Dodatkowo w celu zmaksymalizowania dwustronnej dyskusji, porozumienia i planowania 
dzialan podczas dyskusji grup roboczych wyodrebnione zostaly trzy grupy: pierwsza 
zlozona wylacznie z przedstawicieli zwiazków zawodowych, druga zlozona wylacznie z 
przedstawicieli organizacji pracodawców i trzecia – grupa mieszana. Wyniki prac 
poszczególnych grup byly prezentowane i dyskutowane na sesjach plenarnych.  
Pierwszy dzien seminarium zostal poswiecony na okreslenie najwazniejszych 
charakterystyk, dzialan i zachowan, które doprowadza do udanego udzialu polskich 
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partnerów spolecznych w Europejskim Dialogu Spolecznym. Poprzez naprzemienne 
przeplatajaca sie kombinacje grup roboczych, spotkan podsumowujacych, wkladu 
ekspertów oraz sesji wypracowujacych konsensus, uczestnicy byli zacheceni 
(zmotywowani) do opracowania krótkiej listy najwazniejszych kwestii, którymi ich 
zdaniem zalezy sie zajac. Dzien drugi zostal poswiecony na rozwiniecie planów dzialan 
indywidualnych partnerów spolecznych oraz dzialan wspólnych dla kazdej z 
priorytetowych kwestii, które zmaksymalizuja w mozliwie najkrótszym czasie 
efektywnosc udzialu polskich partnerów spolecznych w Europejskim Dialogu 
Spolecznym. 
 
Ten raport zachowuje format przebiegu seminarium, zawierajac przegladowy raport z 
kazdej sposród osmiu sesji roboczych i konczac sie na uzgodnionym planie dzialan, który 
byl rezultatem koncowej sesji plenarnej. Szczególowy program seminarium jest 
zalaczony jako zalacznik dwa, jednakze osiem sesji roboczych skladajacych sie na 
seminarium moze byc podsumowane w sposób nastepujacy; 
 

 Zarys przedmiotu sesji Charakterystyk
a sesji 

Sesja 
pierwsza 

“Definicja Europejskiego Dialogu Spolecznego”. Sesja plenarna– 
prezentacje 
ekspertów  
 

Sesja druga “Kreowanie osiagajacych sukces organizacji i osób 
na potrzeby Europejskiego Dialogu Spolecznego”. 
 

Grupy robocze 

Sesja trzecia Wyniki prac grup roboczych. “Kreowanie 
osiagajacych sukces organizacji i osób dla 
Europejskiego Dialogu Spolecznego”. 

Prezentacje 
plenarne 
 

Sesja czwarta “Skuteczni partnerzy spoleczni i udane spotkania” – 
prezentacja wyników badan naukowych . 
 

Plena rna sesja – 
prezentacje 
ekspertów 

Sesja piata “Cechy, dzialania i zachowania, które przyczynia sie 
do udanego udzialu w partnerstwie spolecznym”. 
 

Plenarna sesja 
budujaca konsens 

Sesja szósta “Rozwój planu dzialan dla osiagniecia uzgodnionych 
celów priorytetowych” 
 

Grupy robocze 

Sesja siódma Wyniki prac grup roboczych.  “ Rozwój planu 
dzialan dla osiagniecia uzgodnionych celów 
priorytetowych” 
 

Prezentacje 
plenarne 

Sesja ósma Dyskusja i uzgodnienia dot. konkretnych planów 
dzialan 

Plenarna sesja 
budujaca 
konsensus 
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DZIEN PIERWSZY (20 Czerwca) 
 
Sesja pierwsza  (Prezentacje ekspertów) 
 
Definicja Europejskiego Dialogu Spolecznego 

 
Historia, ewolucja, uczestnicy, zasady pracy, praktyki oraz priorytety Europejskiego 
Dialogu Spolecznego zostaly streszczone w oficjalnych prezentacjach przedstawionych 
przez jednego z ekspertów bioracych udzial w seminarium  (Alan Wild) oraz Dyrektora 
ds. Spraw Spolecznych UNICE  (Thérèse de Liedekerke). Te prezentacje sa dolaczone 
jako zalaczniki odpowiednio trzy i cztery. Oprócz tego przedstawiciele europejskich 
partnerów spolecznych; Maria-Helena Andre z ETUC; Lilliane Volozinskis z UEAPME; oraz 
Inge Reichert z CEEP krótko skomentowali podobienstwa i róznice w podejsciu 
reprezentowanych przez nich organizacji do budowania stanowisk negocjacyjnych, 
procesu powstawania uzgodnien, metod komunikacji i wdrazania.   

 
Na koniec sesji pierwszej polscy partnerzy spoleczni zostali zostawieni z seria 
specyficznych pytan do rozwazenia podczas trwania seminarium; 
 

Ø Jak zorganizowac uczestników dyskusji i wniesc wklad do konsultacji? 
 
Ø Jak przygotowac wklad merytoryczny do negocjowania mandatów? 

 
Ø W jaki sposób te mandaty zostana zatwierdzone? 

 
Ø W jaki sposób beda sie wzajemnie komunikowac? 

 
Ø W jaki sposób wytlumacza czlonkom wypracowane kompromisy? 

 
Ø W jaki sposób zorganizuja procedury majace na celu wdrazanie ustalen? 

 
 
Sesja druga  (Prace grupy roboczej) 
 
“ Kreowanie osiagajacych sukces organizacji i osób na potrzeby 
Europejskiego Dialogu Spolecznego” 
 
Przedstawiciele krajowi zostali podzieleni na trzy grupy robocze. Dwie trzecie  
przedstawicieli zwiazków zawodowych sformowalo “grupe zwiazków zawodowych”; dwie 
trzecie pracodawców sformowalo grupe organizacji “pracodawców”, a pozostala jedna 
trzecia wszystkich uczestników sformowala grupe “wspólna”. Przedstawiciele UNICE i 
UEAMPE wraz z jednym z ekspertów dolaczyli do grupy organizacji pracodawców; 
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przedstawiciel ETUC wraz z jednym ekspertem dolaczyli do grupy zwiazków 
zawodowych; drugi przedstawiciel ETUC, przedstawiciel CEEP oraz jeden ekspert 
dolaczyli do grupy wspólnej. Dla kazdej z grup zostal wybrany 
przewodniczacy/sprawozdawca, znajdujacy sie na liscie uczestników krajowych.  
 
Grupom roboczym dano 90 minut na rozwazenie nastepujacych pytan; 
 

Ø Czego potrzebujemy aby zbudowac udany dialog organizacji partnerów na 
poziomie krajowym aby byly zdolne do efektywnego uczestnictwa w 
Europejskim Dialogu Spolecznym? (Grupa zwiazków zawodowych i 
organizacji pracodawców) 

 
Ø Dzialania i zachowania gwarantujace maksymalnie efektywne spotkania 

stron (grupa wspólna) 
 
 
Sesja trzecia  (rezultaty pracy grupy roboczej)  
 
“ Kreowanie efektywnie dzialajacych organizacji i osób na potrzeby Europejskiego Dialogu 
Spolecznego” 
 
Raport z prac trzech grup roboczych przedstawia nastepujace rezultaty ; 
 
 
 
Grupa zwiazków zawodowych 

 
Ø Potrzebna jest wola organizowania i koordynowania dzialan partnerów 

spolecznych oraz minimalizowania podzialów.  
 
Ø Dyskusje musza skupiac sie na budowaniu konsensusu. Polskie podejscie w 

chwili obecnej jest bardziej kojarzone z „niszczeniem” drugiej strony.   
 

Ø Partnerzy spoleczni powinni mocniej pracowac nad uznaniem, 
respektowaniem i poznawaniem sie na wzajem. 

 
Ø Rzad jest strona bilateralnego procesu poniewaz panstwo pozostaje wielkim 

pracodawca. To moze byc trudne kiedy rzad popiera dzialania, czy proces 
legislacyjny z przyczyn politycznych nie odzwierciedlajacych punktu[ widzenia 
„autentycznych” partnerów spolecznych. 

 
Ø Partnerzy spoleczni powinni zaangazowac sie w problemy wykraczajace poza 

polityke socjalna. Polityka fiskalna zaprojektowana dla stymulowania naplywu 
zagranicznych inwestycji ma istotne efekty spoleczne  i partnerzy spoleczni 
powinni byc wysluchani.  
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Ø Zapotrzebowanie na szkolenia jezykowe i tlumaczenia wzrosnie jako, ze 
dokumenty i seminaria EU sa czesto w jez. angielskim i czasami francuskim. 

Ø Brak jest zainteresowania ze strony mediów i spoleczenstwa wieloma 
zagadnieniami dotyczacymi szczególnie zwiazków zawodowych i ogólnie 
partnerów spolecznych. Poprzez zwiekszenie „widocznosci” partnerów 
spolecznych w mediach opinia publiczna powinna ulec poprawie. 

Ø W celu polaczenia elastycznosci businessu i efektywnosci z interesami 
pracobiorców powinny zostac wytyczone drogi budowania konsensusu i 
znajdowania wspólnych rozwiazan.   

 
Ø Zwiazki zawodowe posiadaja bardzo dobrze wyszkolonych ludzi zarówno na 

poziomie krajowym jak i miedzynarodowym zarówno w kategorii ekspertów 
jak i dzialaczy. Niepokojacy jest jednak brak zrozumienia spolecznego dla 
wysilków podejmowanych przez zwiazki zawodowe na rzecz ochrony miejsc 
pracy i zabezpieczenia lepszych jej warunków. 

 
 
 
 
Grupa organizacji pracodawców 
 

Ø Istnieje potrzeba poprawienia przeplywu informacji dotyczacych zagadnien 
europejskich pomiedzy organizacjami pracodawców.  

 
Ø Brak jest dostatecznej wiedzy na temat spraw EU, co ogranicza poziom 

udzialu pracodawców. 
 

 
Ø Wiekszosc organizacji nie posiada reprezentacji w Brukseli; a jest to cos, co 

mogloby znaczaco poprawic poziom udzialu i zrozumienia EU. 
 

Ø Brak jest biezacych procedur ulatwiajacych spotkania przedstawicieli 
pracodawców oraz brak dostepu do ekspertów w kluczowych zagadnieniach 
merytorycznych.  

  
Ø Pomimo, iz te problemy nie dotycza wszystkich organizacji pracodawców, 

wiekszosc z nich wymaga poprawy w pewnych albo wszystkich z powyzszych 
zagadnien.  
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Grupa wspólna 
 

Ø Istnieje potrzeba utworzenia krajowej platformy dwustronnego dialogu dot. 
zagadnien UE. 

Ø Dalsze szkolenie i rozwój osób zaangazowanych w dialog spoleczny musza byc 
podejmowane. 

Ø Nalezy brac po uwage role firm ponadnarodowych (miedzynarodowych 
koncernów), zarówno na poziomie krajowym jak i miedzynarodowym. 

Ø Partnerzy spoleczni musza okreslic wspólne pola zainteresowan okreslonych 
zagadnien (jak ubezpieczenia spoleczne) oraz zagadnien na poziomie 
sektorowych (jak prace zwiazane z restrukturyzacja  lub szybkim wzrostem 
gospodarczym) 

Ø Ogólna swiadomosc potrzeby dialogu spolecznego musi byc poszerzana. 
 

Ø Jezeli jakosc dwustronnego dialogu na poziomie krajowym nie ulegnie 
poprawie wysokiej jakosci udzial w dialogu na poziomie europejskim bedzie 
ograniczony. 

 
 

 
 
Sesja czwarta  (Prezentacje ekspertów) 
„Udane wspóldzialanie partnerów spolecznych” – nauka i doswiadczenie 
 
Jeden z ekspertów uczestniczacych w seminarium (Alan Wild) zaprezentowal wyniki 
malego projektu badawczego przeprowadzonego specjalnie na potrzeby tej serii 
seminariów krajowych. Czternastu biezacym aktywnym uczestnikom Europejskiego 
Dialogu Spolecznego, osmiu przedstawicielom zwiazków zawodowych i szesciu 
przedstawicielom pracodawców sposród europejskiej „15”,  zadano nastepujace pytania  
dotyczace organizacyjnej charakterystyki „mniej” lub „bardziej” skutecznych organizacji 
oraz dzialan i zachowan „mniej” lub „bardziej” skutecznych osób.  
  
 
 
 
 

Czy mozesz powiedziec na podstawie wlasnego doswiadczenia, 
jakie sa cechy charakterystyczne skutecznego partnera spolecznego 
na poziomie europejskim? Czy mozesz wymienic trzy lub cztery 
cechy efektywnej organizacji partnerów spolecznych? 
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Czy mozesz na podstawie wlasnego doswiadczenia  
mozesz wymienic trzy lub cztery cechy charakterystyczne najmniej 
skutecznej organizacji partnerów spolecznych? 
 
Przechodzac do zachowan. Czy mozesz powiedziec jakie sa 
najwazniejsze dzialania i zachowania, które sprawiaja, ze osoby sa 
mniej lub bardziej skuteczne w Europejskim Dialogu Spolecznym? 
 
Czy sa jakiekolwiek zachowania i dzialania sprawiajace, ze 
poszczególne delegac je krajowe (wspólnie pracodawcy i zwiazki 
zawodowe) sa mniej lub bardziej skuteczne? 
 

 
 
Celem tej sesji bylo umozliwienie uczestnikom przeanalizowania prowadzonych 
wczesniej dyskusji oraz prezentacji z sesji drugiej i trzeciej w kontekscie wiedzy i 
doswiadczen uczestników z róznych krajów, którzy brali udzial w Europejskim Dialogu 
Spolecznym od lat. Pelny tekst prezentacji jest dolaczony jako zalacznik nr piec. 
 
Podsumowujac, w badaniach zostaly  zidentyfikowane nastepujace cechy 
charakterystyczne. 
 

Cechy charakterystyczne 
najskuteczniejszych organizacji partnerów 

spolecznych 

Cechy charakterystyczne najmniej 
skutecznych organizacji partnerów 

spolecznych 
√ Dialog spoleczny jest traktowany 

powaznie; 
√ Jedna lub dwie osoby maja scisle 

okreslona odpowiedzialnosc za dialog 
spoleczny; 

√ Ciaglosc reprezentacji; 
√ Przedstawiciele sa wiarygodni na 

poziomie krajowym; 
√ Silne powiazania pomiedzy dzialaniami 

krajowymi i miedzynarodowymi; 
√ Jasna procedura tworzenia mandatu; 
√ Jasna procedura sprawozdawcza; 
√ Proces wdrazania porozumien 
√ Poswiecanie wystarczajacych zasobów – 

administracji, badan i IT; 
√ Stala obecnosc w Brukseli.  
 
 
 

× Brak priorytetowego traktowania lub 
zainteresowania dialogiem spolecznym; 

× Brak jasnosci, kto reprezentuje 
organizacje; 

× Brak delegowania odpowiedzialnosci – 
zbyt wiele przypadków odwolywania sie 
do centrali w kraju; 

× Niska wiarygodnosc – krajowa lub na 
poziomie europejskim; 

× Zmiany reprezentantów ze spotkania na 
spotkanie; 

× Brak procedury dla stworzenia jasnego 
systemu tworzenia mandatu, 
sprawozdawczosci lub wdrazania; 

× Upolitycznienie organizacji/stanowisk – 
brak niezaleznosci, wplyw „polityki  
partyjnej”; 

× Slaba komunikacja za posrednictwem 
mediów elektronicznych; 
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× Brak „bycia widocznym” w Brukseli. 

Dzialania/zachowania najbardziej 
skutecznych osób 

 

Dzialania/zachowania najmniej skutecznych 
osób 

√ Zainteresowanie i motywacja 
przedmiotem pracy; 

√ Predyspozycje do prowadzenia badan i 
uczenia sie; 

√ Cierpliwosc!; 
√ Znajomosc jezyków obcych; 
√ Dobra umiejetnosc sluchania; 
√ Praca poza formalnymi spotkaniami – 

10% na, 90% poza; 
√ Dobre umiejetnosci pracy z internetem; 
√ Swiadomosc i wrazliwosc kulturowa; 
√ Swiadomosc realiów dot. innych krajów; 
√ Swiadomosc punktów widzenia innych 

krajowych partnerów spolecznych ; 
√ Dobre umiejetnosci IT ; 
√ “Europejskie” myslenie. 
 

× Brak doswiadczenia we wspólnych 
negocjacjach zbiorowych; 

× Nieznajomosc jezyków obcych; 
× Brak zainteresowania; 
× Polityczne sterowanie; 
× Nieuczciwosc; 
× Nastawienie nacjonalistyczne; 
× Zabieranie glosu dla zwrócenia na 

siebie uwagi;  
× Analfabetyzm internetowy; 
× Slaby pracownik w sieci kontaktów; 
× Niezdolnosc do efektywnej pracy poza 

formalnymi spotkaniami; 
× Brak bliskosci z innymi krajowymi 

partnerami spolecznymi; 
× Pracownicy „od 9.00 do 17.00”.  
 

 
Sesja piata  (Sesja wypracowujaca konsensus) 
 
Cechy charakterystyczne, dzialania i zachowania, które przyczyniaja sie do efektywnego 
zaangazowania w partnerstwo spoleczne. 
 
Kazdy z uczestników zostal poproszony o rozwazenie w swietle  sesji czwartej i piatej, co 
uwazaja za najwazniejsze wylonione zagadnienia. Podczas cwiczenia „kazdy ma glos” 
angazujacego przedstawicieli krajowych powstala nastepujaca „dluga lista” tematów 
Ponizsza lista jest dokladnie tym, co zostalo zapisane podczas spotkania. Nie jest ona 
ulozona w porzadku waznosci zagadnien, a jedynie odzwierciedla porzadek, w jakim 
zagadnienia byly wzmiankowane. Nie odzwierciedla „wielokrotnego zglaszania” 
zagadnien. 
 
 

§ Brak wiedzy na temat dialogu spolecznego prowadzonego w Europie – 
potrzeba wiecej edukacji i szkolen. 

 
§ Brak procedur wypracowywania wspólnych opinii dla organizacji 

pracodawców, a mozliwe, ze równiez zwiazków zawodowych.  
§ Tradycja dialogu trójstronnego jest w Polsce bardzo utrwalona. Dialog 

dwustronny jest nowy dla polskich partnerów spolecznych. 
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§ Brak rozwiazan prawnych... Polska nie byla jeszcze w stanie w pelni wdrozyc 

rozwiazan EU, które promuja  efektywnosc w dialogu spolecznym. 
 

§ Potrzeba poprawy kompetencji obu stron partnerów spolecznych... odejscie 
od pracy dzialaczy spolecznych (wolontariuszy) na rzecz profesjonalistów 
posiadajacych umiejetnosci niezbedne do skutecznej pracy. 

 
§ Polska tendencja jest wetowanie wszystkiego, co nie jest robione w polski 

sposób. Obecne nastawienie jest czesto jak zablokowac, a nie jak osiagnac 
konsensus. 

 
§ Potrzeba mówienia polskim glosem w kontekscie pan-europejskim oraz 

nauczenia sie tlumaczenia problemów krajowych na jezyk UE. 
 

§ Procedury i przepisy dotyczace zaangazowania w dialog spoleczny powinny 
zostac sformalizowane. Rozwiazania prawne moga byc uzyteczne.  

 
§ Jezeli partnerzy spoleczni chca umocnic swoja pozycje i miec reprezentacje w 

Brukseli potrzeba jest wiecej funduszy. 
 

§ Potrzeba skoncentrowania sie na dialogu dwustronnym zamiast trójstronnym. 
 

§ Sukces Polski w Europejskim Dialogu Spolecznym zalezy od efektywnosci 
krajowego i sektorowego dialogu spolecznego.    

 
§ Dobry przeplyw informacji ma podstawowe znaczenie. Bez tego bedzie trudno 

bedzie osiagnac polskie cele i poprawic komunikacje z innymi.  
 

§ Potrzeba nauczenia sie w jaki sposób naprawde dziala Europa, np. co to 
znaczy zalatwic cos z instytucjami EU. Polscy partnerzy spoleczni musza 
poprawic swoje zdolnosci do formowania efektywnych aliansów i ukladów 
partnerskich. To pomoze nie tylko Polsce, ale równiez innym krajom w UE.  

 
§ Polacy powinni nauczyc sie zaufania do swoich partnerów spolecznych. 

Historia manipulowania ludzmi w celach politycznych wytworzyla podejrzenie 
ukrytych motywów partnerów spolecznych. Osiaganie celów kosztem innych 
powinno zostac zastapione przez wspólprace i znajdowanie wspólnych 
rozwiazan. 

 
 
§ Wszyscy chca efektywnego dialogu spolecznego, ale w tym miejscu 

podobienstwa sie koncza. Podejscia wszystkich sa bardzo rózne, a partnerzy 
sa wciaz daleko od siebie. 
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§ Jedna z przyczyn powolnego postepu rozwoju dialogu jest to, ze nie wszyscy 
pracodawcy i wlasciciele przedsiebiorstw rozumieja czym sa naprawde zwiazki 
zawodowe. Proces budowania dobrej woli bedzie dlugim procesem uczenia 
sie. 

§ Kluczowa sprawa jest przezwyciezenie stereotypów i uwierzenie w dobre 
intencje partnera spolecznego. 

§ Wiedza, wiarygodnosc oraz elastycznosc sa mocnymi punktami partnerów 
spolecznych. 

§ Potrzebna jest zdolnosc okreslania wspólnych obszarów interesów, zaufanie 
do partnerów i efektywna komunikacja. 

§ Sukces polskich partnerów spolecznych zalezy od wykorzystania zdobytej 
wiedzy o modelach stosowanych w innych krajach i stwierdzenie, co bedzie 
najlepsze dla polskich partnerów.  

§ Wazne jest rozszerzenie pola dzialania dialogu spolecznego, poprzez 
wlaczenie np. wykorzystania funduszy strukturalnych. 

§ Niezbedne jest zbudowanie zwiazków interpersonalnych.  
§ Tego rodzaju dialog byl w Polsce nieobecny przez 40 lat. Po dziesiecioletnich 

doswiadczeniach wciaz niezbedne jest osiagniecie glebszego zrozumienia. 
§ Partie powinny byc chetne do wdrazania rezultatów dialogu spolecznego. 
§ Potrzebna jest poprawa znajomosci jezyków obcych. 
§ Partnerzy spoleczni musza miec jasniejsza strategiczna wizje tego, co chca 

osiagnac zarówno w najblizszym czasie, jak i dlugoterminowo.   
 
 
 
 
 
 
Po sesji „kazdy ma glos” przedstawicieli krajowych, eksperci zostali zapytani o podanie 
ich punktu widzenia na to, jakie sa najwazniejsze priorytety dla polskich partnerów 
spolecznych. Podczas tej krótkiej sesji, eksperci oraz partnerzy spoleczni na poziomie 
europejskim podkreslili, co nastepuje; 
 

• Partnerzy powinni skoncentrowac sie na bardziej praktycznych aspektach 
wdrazania dialogu spolecznego w Polsce. Przez bycie przesadnie ambitnym i 
dazenie do rozwiazania idealnego, partnerzy moga zablokowac swój szybki 
postep. Zaden kraj nie byl w stanie znalezc idealnego rozwiazania, a proces 
Europejskiego Dialogu Spolecznego sam w sobie nie jest idealny. Polscy 
partnerzy spoleczni musza okreslic, co sprawdza sie najlepiej w kontekscie 
biezacych potrzeb, a to zaprowadzi ich do nastepnego etapu. 
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• Specyficzny krajowy model musi zostac wypracowany przez polskich partnerów 
spolecznych. Nie ma jednego modelu krajowego „do wziecia z pólki”, który 
doskonale sluzylby Polsce.   

 
• Europejski dialog spoleczny jest pociagiem w biegu, który nie zatrzyma sie i nie 

poczeka, az Polska dolaczy, tak wiec Polska powinna w najlepszy sposób 
wykorzystywac dostepne zasoby na biezaco. 

 
• Polska posiada juz wysoki poziom swiadomosci dotyczacej dialogu spolecznego i 

potrzeby wspólpracy, znajdowania kompromisów, wykorzystania zasobów dla 
zainwestowania w edukacje, wiedze i proces podejmowania decyzji. To jest 
fundament, na którym nalezy budowac. 

   
• Ogólnie biorac, madre jest jest budowanie na bazie istniejacych struktur i 

procedur i okreslenie, czy moga byc zmodyfikowane zeby w przyszlosci móc 
nadal sluzyc interesom Polski. 

 
Po tej ogólnej dyskusji kazdy z przedstawicieli krajowych zostal poproszony o 
wyodrebnienie zagadnien kluczowych z powyzszej „dlugiej listy, nad którymi chcieliby 
popracowac nastepnego dnia. Kilkanascie tematów takich, jak finansowanie, kreowanie 
wizerunku... pomiedzy partnerami spolecznymi i wobec mediów, spoleczenstwa oraz 
koncernów miedzynarodowych, jak równiez mozliwosc podnoszenia aspektów krajowych 
w kontekscie europejskim bylo poruszanych kilkanascie razy; jednakze najczesciej 
wymienianymi tematami byly: 
 

1.  Co trzeba zrobic, aby przemienic polskich partnerów spolecznych z 
„utalentowanych amatorów” na rzeczywistych profesjonalistów na scenie 
europejskiej? 

 
2.  Jakie kroki powinny zostac podjete aby okreslic wspólny grunt i zbudowac 

zaufanie i konsensus pomiedzy partnerami spolecznymi. Czy nalezy sie zajac 
polska sklonnoscia do uznawania zwyciestwa jedynie jesli odniesione jest ono 
kosztem czyjejs porazki?  

 
3.  W jaki sposób moze zostac zbudowany proces efektywnego dwustronnego 

dialogu?  
  

4.  W jaki sposób grupy partnerów spolecznych moga polepszyc swa zdolnosc do 
wspólnej pracy w celu osiagniecia spójnych stanowisk i rozwiazan? 

 
 
Z dnia na dzien te szerokie obszary zostaly zamienione na szczególowe okreslenia zadan 
dla grup roboczych. 
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DZIEN DRUGI (21 Czerwca) 
 
Sesja szósta  (Grupy robocze) 
 
Opracowanie planu dzialan:   
 
Trzem grupom roboczym (tak jak poprzednio jedna grupa zwiazków zawodowych, jedna 
grupa pracodawców, jedna grupa wspólna) dano trzy godziny na wypracowanie 
odpowiedzi na nastepujace pytania: 
 
 
Stworzenie specyficznych planów dzialan wraz harmonogramem czasowym 
adresowanych do poszczególnych zagadnien:   

• Stworzenie odpowiednich systemów dla dwustronnego dialogu spolecznego, 
zapewniajacych efektywna lacznosc z istniejacymi strukturami na poziomie 
europejskim. (Grupa wspólna) 

• Wypracowanie rozwiazan zapewniajacych koordynacje dzialan kazdej ze „stron” 
partnerów spolecznych.  (Pracodawcy i zwiazki zawodowe maja przedstawic swój 
wlasny punkt widzenia) 

• Krótko i srednioterminowy rozwój zakresu osobowych i zawodowych umiejetnosci 
niezbednych do reprezentowania polskich partnerów spolecznych w europejskim 
dialogu spolecznym. 

• Okreslenie i zbudowanie wspólnych obszarów zainteresowan istniejacych 
pomiedzy partnerami spolecznymi na poziomie krajowym i europejskim. 

 
 
Kazdej z grup zostal przypisany przewodniczacy/sprawozdawca, a eksperci zostali 
rozdzieleni pomiedzy grupy robocze w sposób analogiczny, do sesji numer trzy 
opisywanej powyzej.    
 
Sesja siódma  (Rezultaty prac grup roboczych) 
 
Opracowanie planu dzialan 
 
Sprawozdawcy poszczególnych grup przedstawili nastepujace rezultaty prowadzonych 
przez nich sesji roboczych; 
 
Grupa wspólna 

  
• Dialog na poziomie sektorowym: do konca wrzesnia powinny odbyc sie 

dwustronne spotkania dla nastepujacych sektorów: budownictwa, metalurgii i 
bankowosci. Cele powinny zawierac promowanie przeplywu informacji, 
okreslenie, co jest wspólne dla partnerów spolecznych oraz uzyskanie 
wiadomosci, co dzieje sie w tych sektorach na poziomie europejskim. 
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• Pozostale sektory powinny zostac zapoznane z ta inicjatywa, tym, co dzieje sie na 

poziomie europejskim oraz najlepszymi rozwiazaniami sektorowymi. To równiez 
powinno nastapic do konca wrzesnia. 

• Do konca wrzesnia powinno zostac zorganizowane spotkanie uczestników 
seminarium majace na celu wypracowanie modelu ciaglej dwustronnej 
wspólpracy. Proponowany proces, jak równiez proponowany harmonogram 
czestszych i regularnych spotkan powinien zostac zaprezentowany zarzadom 
kazdej z uczestniczacych organizacji do zaakceptowania. 

• Powinien zostac przygotowany projekt podnoszacy umiejetnosci i kompetencje 
uczestników dialogu spolecznego: Faza 1 : ocena biezacych umiejetnosci; Faza 2: 
zdefiniowanie i okreslenie potrzeb szkolenia; Faza 3: wprowadzenie programu 
szkoleniowego wyposazajacego uczestników w okreslone umiejetnosci i 
kwalifikacje. 

• Taki wspólny projekt powinien byc przedstawiony do finansowany przez fundusze 
zewnetrzne, ale jezeli takie dofinansowanie nie bedzie zatwierdzone kazda z 
organizacji i tak odniesie korzysci z przeprowadzonego procesu samooceny. 

• Inwestycje w szkolenia i rozwój zasobów ludzkich w kontekscie restrukturyzacji 
gospodarczej sa tematem horyzontalnym, który moze polaczyc partnerów 
spolecznych. Fundusze strukturalne moga byc wykorzystane w celu rozwijania 
inicjatyw krajowych i sektorowych. 

 
 
 
 
 
Grupa zwiazków zawodowych 

• Oparta na zaufaniu wspólpraca pomiedzy pracodawcami i pracobiorcami pomoze 
w efektywnym wdrazaniu krajowego dialogu spolecznego. 

• Partnerzy powinni utworzyc zespól który bedzie reprezentowal partnerów 
spolecznych w róznych wydarzeniach na poziomie krajowym i europejskim w 
sferze lobbyngu, dyskusjach ekonomiczno–finansowych, dostarczaniu i przeplywie 
informacji, formalnych i nieformalnych kontaktach z rzadem, negocjacjach itd. 
Ten zespól powinien zostac zbudowany na bazie zaufania i wspólpracy pomiedzy 
partnerami spolecznymi. 

 
• W przeciagu trzech miesiecy powinien powstac krajowy zespól ds. dialogu 

spolecznego.  
   

• Podczas pierwszych spotkan powinny zostac ustalone zasady i uregulowania 
dotyczace zespolu roboczego.  

  
• Obszarem zainteresowan tego zespolu powinien byc “wspólny interes” dotyczacy 

zagadnien zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim; ten zespól moze 
zwracac sie o pomoc do organizacji takich, jak ETUC, ILO itd. 
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• Zespól powinien przeprowadzac konsultacje w celu okreslenia priorytetów 

strategicznych do przedstawienia Unii Europejskiej lub innym organizacjom 
miedzynarodowym (np. ILO itp.).   

 
• Powinien uzgodnic podstawowe zasady sposobów komunikacji pomiedzy 

partnerami spolecznymi takie jak nieformalne spotkania, oficjalne spotkania, 
rozmowy telefoniczne itp. 

 
• Powinien pracowac nad uzyskaniem stalej reprezentacji w Brukseli. 

 
• Powinien rozwijac strukture i strategie niezbedna do uzyskania funduszy na 

realizacje wspólnych projektów, wdrazanie rozwiazan i celów. 
 
• Powinien opracowac programy rozwoju dla polskiej gospodarki, majace na celu 

redukcje bezrobocia i budowanie zaufania. 
  

• Powinny zostac podniesione umiejetnosci i wiedza w nastepujacych dziedzinach: 
znajomosc jezyków, techniki negocjacyjne, dialog spoleczny i stosunki 
dwustronne, funkcjonowanie organizacji miedzynarodowych, IT. 

 
• Powinny zostac otwarte sciezki kariery w celu zainteresowania, naboru i 

utrzymania mlodszych ludzi. Powinna byc im dana mozliwosc brania udzialu jako 
obserwatorzy w powyzszych strukturach co wskaze im mozliwosci awansu.  

 
• Nalezy promowac pozytywna role organizacji pracodawców i zwiazków 

zawodowych co pozwoli zwiekszyc liczbe czlonków organizacji partnerów 
spolecznych. 

 
 
 
Grupa organizacji pracodawców 

  
• Przeglad obszarów, na których pracodawcy sa juz obecni i budowa planów na 

przyszlosc na tej podstawie. 
 
• Nalezy stymulowac koordynacje pomiedzy osobami odpowiedzialnymi za 

europejski dialog spoleczny w róznych organizacjach pracodawców. To 
powinno byc jasno okreslone przez zarzady tych organizacji do konca 
wrzesnia.   

 
• Opis cech charakterystycznych prowadzonego z sukcesem dialogu 

spolecznego jest wyczerpujaca lista, która moze stanowic podstawe do oceny 
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czy dane osoby posiadaja te cechy. Jesli zas ich nie posiadaja – co mozna 
zrobic by potrzeby te spelnic. 

 
• Istnieje potrzeba podjecia kroków w celu stworzenia zespolów laczacych 

znajomosc jezyka z wiedza ekspercka. 
 

 
 
Sesja ósma (Sesja budowania konsensu) 
 
Opracowanie planu dzialan 
 
Podczas dyskusji nad sprawozdaniami z prac grup roboczych na sesji plenarnej zostalo 
uzgodnione, ze  plany dzialan powinny zostac rozwiniete w kontekscie zagadnien 
priorytetowych.  Te plany dzialan powinny podzielic obowiazki pomiedzy grupy 
reprezentowane na seminarium.   
 
Zostalo uzgodnione, ze oficjalne plany dzialan wylonione jako rezultat seminarium 
powinny byc planami ukierunkowanymi i osiagalnymi. Odnotowano, ze wiele pomyslów 
zawartych w materialach z seminarium wartych jest kontynuowania i nie powinny one 
zostac stracone.  
   
Osiagnieto porozumienie pomiedzy stronami dotyczace nastepujacych dzialan; 
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PLAN DZIALAN POLSKICH PARTNERÓW SPOLECZNYCH 
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Dwustronny dialog spoleczny  
Zespól koordynujacy skladajacy sie z uczestników tego seminarium 
spotka sie przed koncem wrzesnia w celu wdrozenia nastepujacych 
dzialan: 
 
Ø Zorganizowania dwustronnych spotkan w sektorach 

metalurgicznym, budowlanym i bankowym w celu 
przedyskutowania zakresu dzialan i priorytetów niezbednych 
dla uzyskania efektywnego dialogu spolecznego w tych 
sektorach. 

 
Ø Przygotowania informacji dotyczacych tych dzialan dla innych 

sektorów w celu promowania sektorowego dialogu 
spolecznego.  

 
Ø Opracowania zasad stalej wspólpracy na poziomie krajowym 

pomiedzy partnerami spolecznymi do zaprezentowania w celu 
zatwierdzenia zarzadom reprezentowanym przez nich 
organizacji.  

 
Ø Przedyskutowania i uzgodnienia porzadku prac nad 

zagadnieniami dotyczacymi ‘wspólnych interesów’ w 
kontekscie zarówno poziomu krajowego, jak i europejskiego, 
gdzie wspólne zblizenie stanowisk bedzie obopólnym zyskiem. 

 
 
Rozwój umiejetnosci 
 
Jako wspólna inicjatywe partnerzy spoleczni rozwina projekt 
pozyskiwania zewnetrznych srodków dla oceny biezacych 
umiejetnosci, okreslenia potrzeb szkolenia oraz rozwoju i 
przygotowania programów szkolenia i rozwoju. Rezultat móglby byc 
wykorzystywany jako model dla pozostalych krajów wstepujacych do 
Unii Europejskiej. 
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Jako dodatek do zagadnien okreslonych powyzej jako ‘wspólne’, 
zwiazki zawodowe podejma nastepujace dzialania: 
 
Ø Uzywajac profilu mozliwosci zaprezentowanego podczas 

seminarium dokonaja oceny biezacych umiejetnosci 
dostepnych ich organizacjom i rozwina plany dzialan dla 
spelnienia istniejacych potrzeb szkoleniowych. Szczególna 
uwaga zostanie poswiecona rozwojowi umiejetnosci mlodych 
ludzi poprzez dawanie im mozliwosci nabywania praktycznego 
doswiadczenia przez prace jako obserwatorzy. 

 
Ø Poprawia wewnetrzna koordynacje pomiedzy zwiazkami 

zawodowymi, w szczególnosci tam, gdzie reprezentowane 
zwiazki nie sa czlonkami organizacji partnerów spolecznych na 
poziomie europejskim. 
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Jako dodatek do zagadnien okreslonych powyzej jako ‘wspólne’ 
Organizacje pracodawców podejma nastepujace dzialania: 
 
Ø Uzywajac profilu mozliwosci zaprezentowanego podczas 

seminarium dokonaja oceny biezacych umiejetnosci 
dostepnych ich organizacjom i rozwina plany dzialan dla 
spelnienia istniejacych potrzeb szkoleniowych.  

 
Ø Rozwina inicjatywe powolania zespolów roboczych dla 

lepszego polaczenia znajomosci jezyka i fachowej wiedzy 
eksperckiej. 

 
Ø Jako nastepstwo rozwoju dialogu spolecznego na poziomie 

krajowym organizacje pracodawców rozwina dzialania 
promujace pozytywna wspólprace dla zmaksymalizowania ich 
efektywnosci jako grupy pracodawców zarówno na poziomie 
krajowym jak i w ich relacjach z partnerami spolecznymi 
poziomu europejskiego. 
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Europejskie organizacje partnerów spolecznych uzgodnily, ze 
pomoga w tworzeniu inicjatywy rozwoju umiejetnosci 
zaproponowanej w programie dzialan wspólnych. 
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Spotkanie zakonczono slowami podziekowan dla uczestników i wykonanej przez nich 
ciezkiej pracy. Polskie seminarium zostalo uznane za jedno z najlepszych w serii z 
powodu powaznych wysilków podjetych przez partnerów spolecznych. Podziekowania 
zostaly skierowane do osób zaangazowanych w przygotowanie i przeprowadzenie 
seminarium. 
 
 
 
Lista zalaczników 
 
Zalacznik jeden  Program seminarium 
 
Zalacznik dwa  Plan dzialan polskich partnerów spolecznych. 
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AGENDA SEMINARIUM 

 
 

WPÓLNY PROJEKT EUROPEJSKICH PARTNERÓW SPOLECZNYCH 

GRUPY CEEC UDZIAL PARTNERÓW SPOLECZNYCH 
W EUROPEJSKIM DIALOGU SPOLECZNYM 

„Diagnoza rzeczywistych potrzeb partnerów spolecznych” 
 
Krajowe seminarium: Nr 4 
Miejsce spotkania: Hotel Hyatt Regency, ul. Belwederska 23, Warszawa 
Data: 21 – 22 czerwca 2004 r. 

Dzien pierwszy  
Poniedzialek, 21 czerwca 2004 r. 
0900 - 0930 Rejestracja Uczestników 

 
  

0930 - 1000 Otwarcie seminarium, powitanie Gosci 
 

Plenum  

1000 - 1045 “Europejski Dialog Spoleczny” - prezentacja 
 

Plenum P. Alan Wild 

1045 - 1100 Przerwa na kawe   
1100 - 1300 Trzy równolegle pracujace grupy 

Grupa 1 
“Czego potrzebujemy do zbudowania efektywnego dialogu 
spolecznego pomiedzy krajowymi organizacjami 
partnerskimi, zdolnymi do wymiany doswiadczen na 
poziomie Europejskiego Dialogu Spolecznego?” – 
przedstawiciele zwiazków zawodowych. 
 
Grupa 2 
“Czego potrzebujemy do zbudowania efektywnego dialogu 
spolecznego pomiedzy krajowymi organizacjami 
partnerskimi, zdolnymi do wymiany doswiadczen na 
poziomie Europejskiego Dialogu Spolecznego?” – 
przedstawiciele organizacji pracodawców 
 
Grupa 3 
“Dzialania i zachowania gwarantujace maksymalnie 
efektywne spotkania stron” -  
przedstawiciele zwiazków zawodowych i przedstawiciele 
organizacji pracodawców. 
 

Praca w 
grupach 

 

1300 - 1400 Przerwa na obiad   
1400 - 1500 Podsumowanie (feedback)wyników prac  Grup 1, 2, 3. 

 
Plenum  

1500 - 1515 Przerwa na kawe    
1515 - 1600 Prezentacja wyników badania:  

“Udane wspóldzialanie partnerów spolecznych – nauka i 
doswiadczenia 
 
 

Plenum Mr. Alan Wild 
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1600 - 1800 Ogólna dyskusja, charakterystyka i podsumowanie typów 
dzialan i doswiadczen majacych na celu prowadzenie 
owocnego dialogu i budowanie wzajemnych relacji pomiedzy 
partnerami spolecznymi. 
 

Plenum  

1800  Zamkniecie pierwszego dnia seminarium, sprawy 
organizacyjne 
 

Plenum  

 Program wieczorny  
 

  

Dzien drugi 
Wtorek, 22 czerwca 2004 r. 
0900 – 1200 

 
Kawa 

podana 
zostanie ok. 

10.30 
 

Trzy równolegle pracujace grupy 
Grupa 4 
W oparciu o wnioski wynikajace z wczorajszej dyskusji – 
„Jakich narzedzi potrzebujemy, aby zapewnic jak najbardziej 
efektywna realizacje dzialan podejmowanych w ramach 
europejskiego dialogu spolecznego? Jakie konkretne 
dzialania powinny zostac podjete?”– przedstawiciele 
zwiazków zawodowych 
 
Grupa 5 
W oparciu o wnioski wynikajace z wczorajszej dyskusji – 
„Jakich narzedzi potrzebujemy, aby zapewnic jak najbardziej 
efektywna realizacje dzialan podejmowanych w ramach 
europejskiego dialogu spolecznego? Jakie konkretne 
dzialania powinny zostac podjete?”– przedstawiciele 
organizacji pracodawców 
 
Grupa 6 
W oparciu o wnioski wynikajace z wczorajszej dyskusji – 
„Jakich narzedzi potrzebujemy, aby zapewnic jak najbardziej 
efektywna realizacje dzialan podejmowanych w ramach 
europejskiego dialogu spolecznego? Jakie konkretne 
dzialania powinny zostac podjete?” - przedstawiciele 
zwiazków zawodowych i przedstawiciele organizacji 
pracodawców 
 

Praca w 
grupach 

 

1200 - 1300 Podsumowanie (feedback) wyników prac  Grup 4, 5, 6. 
 
 

Plenum  

1300 - 1400 Przerwa na obiad   
1400 – 1630 

 
Kawa 

podana 
zostanie ok.  

15.00 

Dyskusja i zawarcie porozumienia dotyczacego 
wypracowania narzedzi, które beda stosowane przez zwiazki 
zawodowe i pracodawców wspólnie oraz indywidualnie. 

 
 
 

Plenum  

1630 - 1700 Koncowe uwagi i podsumowanie seminarium 
 

Plenum  
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PLAN DZIALAN POLSKICH PARTNERÓW SPOLECZNYCH 
 
 

Dwustronny dialog spoleczny 
 
Zespól koordynujacy skladajacy sie uczestników seminarium spotka sie przed koncem wrzesnia 
w celu realizacji nastepujacych dzialan: 
 
Ø Zorganizowania dwustronnych spotkan w sektorach metalurgicznym, budowlanym i 

bankowym w celu przedyskutowania zakresu dzialan i priorytetów niezbednych dla 
uzyskania efektywnego dialogu spolecznego w tych sektorach. 

 
Ø Przygotowania informacji na temat tych dzialan dla innych sektorów w celu promowania 

sektorowego dialogu spolecznego. 
 
Ø Rozwiniecia procesu stalej wspólpracy pomiedzy partnerami spolecznymi na poziomie 

krajowym w celu zaprezentowania zarzadom reprezentowanych przez nich organizacji. 
 
Ø Przedyskutowania  i uzgodnienia porzadku prac nad zagadnieniami dotyczacymi 

‘wspólnych interesów’ w kontekscie zarówno poziomu krajowego, jak i europejskiego, 
gdzie wspólne zblizenie stanowisk bedzie obustronnym zyskiem. 

 
 
Rozwój umiejetnosci  
 
Jako wspólna inicjatywe partnerzy spoleczni rozwina projekt pozyskiwania zewnetrznych 
srodków dla oszacowania biezacych umiejetnosci, okreslenia potrzeb szkolenia i rozwoju oraz 
przygotowania programów szkolenia i rozwoju. Rezultat móglby byc wykorzystywany jako 
model dla pozostalych krajów wstepujacych do Unii Europejskiej. 
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Jako dodatek do zagadnien okreslonych powyzej jako ‘wspólne’, zwiazki zawodowe podejma 
nastepujace dzialania: 
 
Ø Uzywajac profilu mozliwosci zaprezentowanego podczas seminarium dokonaja oceny 

biezacych umiejetnosci dostepnych ich organizacjom i rozwina plany dzialan dla 
spelnienia istniejacych potrzeb szkoleniowych. Szczególna uwaga zostanie poswiecona 
rozwojowi umiejetnosci mlodych ludzi poprzez dawanie im mozliwosci nabywania 
praktycznego doswiadczenia przez prace jako obserwatorzy. 

 
Ø Poprawia wewnetrzna koordynacje pomiedzy zwiazkami zawodowymi, w szczególnosci 

tam, gdzie reprezentowane zwiazki nie sa czlonkami organizacji partnerów spolecznych 
na poziomie europejskim. 

 

D
zi

al
an

ia
 o

rg
an

iz
ac

ji
 

p
ra

co
d

aw
có

w
 

 
Jako dodatek do zagadnien okreslonych powyzej jako ‘wspólne’ 
Organizacje pracodawców podejma nastepujace dzialania: 
 
Ø Uzywajac profilu mozliwosci zaprezentowanego podczas seminarium dokonaja oceny 

biezacych umiejetnosci dostepnych ich organizacjom i rozwina plany dzialan dla 
spelnienia istniejacych potrzeb szkoleniowych.  

 
Ø Rozwina inicjatywe powolania zespolów roboczych dla lepszego polaczenia znajomosci 

jezyka i fachowej wiedzy eksperckiej.  
 
Ø Jako nastepstwo rozwoju dialogu spolecznego na poziomie krajowym organizacje 

pracodawców rozwina dzialania promujace pozytywna wspólprace dla 
zmaksymalizowania ich efektywnosci jako grupy pracodawców zarówno na poziomie 
krajowym jak i w ich relacjach z partnerami spolecznymi poziomu europejskiego. 
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Europejskie organizacje partnerów spolecznych uzgodnily, ze pomoga w tworzeniu inicjatywy 
rozwoju umiejetnosci zaproponowanej w programie dzialan wspólnych.  
 
 

 
 
 


