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Wprowadzenie 

 

NEGOCJACJE, NEGOCJACJE, NEGOCJACJE. Tymi słowami Europejska Konfederacja Związków Zawodowych 

(ETUC) zamknęła swój XIII kongres, który odbywał się od 29 września do 2 października 2015 r. Jest to 

motto, którego ambicją jest zainicjowanie europejskiej akcji związkowej wychodzącej od fundamentalnej misji 

ruchu związkowego: negocjacji zbiorowych.  

W kontekście, w którym doświadczamy poważnych ataków na świat pracy i przedstawicieli pracowników, w 

sytuacji głębokiego kryzysu zaufania do instytucji europejskiej, potwierdzenie centralnej roli związków 

zawodowych, będących instrumentem negocjacji zbiorowych, nie oznacza jedynie powrotu do debaty na 

temat roli pracowników, ale również oferuje alternatywną do obecnego modelu wizję rozwoju 

gospodarczego i społecznego w Europie. Jeżeli wynik głosowania w sprawie pozostania Wielkiej Brytanii w 

Unii Europejskiej sankcjonuje w jednoznaczny sposób głęboką przepaść pomiędzy coraz większą częścią 

społeczeństwa a instytucjami europejskimi, ETUC, która dziś liczy sobie 45 milionów członków, stanowiąca bez 

wątpienia najsolidniejszą organizację reprezentacyjną, nie może uchylać się od swojej roli podmiotu życia 

społecznego. W związku z tym proponuje odnowioną i bardziej inkluzyjną wizję modelu europejskiego. 

W tym kontekście zmniejszającego się potencjału prowadzenia negocjacji zbiorowych przez organizacje 

reprezentujące pracowników oraz głębokiego kryzysu instytucjonalnego odbyła się konferencja kończąca 

projekt Dedalus i Arianna, która – podejmując hasło „Negocjacje, negocjacje, negocjacje” – miała ambicję 

zmotywować organizacje w niej uczestniczące do namysłu nad możliwą rolą związków zawodowych w tym 

trudnym okresie. Dziś, wyzwania, z którymi zmagają się organizacje reprezentujące świat pracy, to nie 

problemy, na które można znaleźć proste defensywne odpowiedzi jak miało to miejsce w przeszłości. To 

raczej zadania wymuszające na nas wypracowanie nowej siły napędowej, której wynikiem będzie 

prawdziwa socjalna Europa, która uwzględnia prawa pracownicze i w której praca i człowiek wracają na 

centralne miejsce. 

W obecności Luki Visentini, sekretarza generalnego ETUC, Luki Triangle (zastępcy sekretarza generalnego 

IndustiALL); Nikoli Konstantinou (sekretarza UNI Europa, odpowiedzialnego za sekcję graficzną oraz 

koordynatora grupy roboczej ds. korporacji międzynarodowych oraz ERZ), dr Fabrizio Spada (dyrektora 

przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Włoszech – biuro regionalne w Mediolanie), szefów ds. polityki 

europejskiej i międzynarodowej CGIL CISL UIL – Fausto Durante, Cinzii Del Rio i Giuseppe Iuliano, sekretarzy 

generalnych regionu Lombardia CGIL, CISL, UIL – Eleny Lattuada, Osvaldo Domaneschi, Danilo Margaritella – 

w toku długiej debaty określono możliwe pola zaangażowania związków zawodowych z myślą o 

wzmocnieniu ruchu pracowniczego oraz prawdziwie inkluzyjnej europejskiej integracji. Mowa tu o dyskusji 

“360 stopni”, w toku której poruszono tak ważne tematy jak ponadnarodowe negocjacje zbiorowe, 

przedstawicielstwo pracowników w koncernach ponadnarodowych, instrumenty umożliwiające wyjście z 

trwającego kryzysu gospodarczego i europejskiego kryzysu instytucjonalnego, wartości europejskie, nowe 

granice świata pracy, realizacja idei inkluzyjnego ruchu związkowego, który jest w stanie prowadzić dialog z 

własną bazą.  

Niniejszy raport jest próbą przedstawienia kwintesencji tej debaty oraz jej pogłębioną wersją. Jest to praca, 

która nie pretenduje do szczegółowego i chronologicznego przedstawienia wszystkich wystąpień, które miały 

miejsce, a raczej ma na celu rekonstrukcję zasadniczego przesłania spotkania, stymulując strony społeczne do 

rozwijania refleksji, które pojawiły się w ramach kongresu ETUC i zostały podjęte w toku debaty. Z tego 

powodu, po pierwszej części poświęconej dynamice zmian na rynku pracy oraz w relacjach pracowniczych w 

Europie, oddano głos głównym postaciom konferencji, pragnąc zaprezentować ogólniejszą wizję roli 

związków zawodowych oraz analizę instrumentów operacyjnych, które mogą umożliwić jej realizację. 



 

 

Kontekst wielkiej transformacji  

Ostatnie dekady to okres głębokich transformacji społecznych, gospodarczych i politycznych, które oddziałują 

również na relacje pracownicze w Europie. Są to radykalne zmiany, zapoczątkowane w latach 

osiemdziesiątych, które w ostatnim czasie znacznie przyspieszyły ze względu na kryzys gospodarczy oraz 

zmiany na rynkach międzynarodowych. Europejskie zakłady produkcyjne, napędzające rozwój od czasów 

powojennych, znalazły się pod presją i dziś muszą liczyć się z rosnącą globalną konkurencją oraz związanych 

z nią problemów outsourcingu i zwiększania elastyczności zatrudnienia. W praktyce jesteśmy świadkami 

rozmycia modelu produkcyjnego, redefinicji jego granic oraz zmiany zasadniczych aktorów w życiu 

gospodarczym.  

Elementy te przyczyniły się do modyfikacji relacji pomiędzy samymi spółkami, przy postępującej koncentracji 

znaczenia gospodarczego, która wynika z procesów przejmowania spółek zagranicznych, a także do zmian 

strukturalnych w relacjach pomiędzy kapitałem a pracą. Z jednej strony idee wywodzące się ze świata 

anglosaskiego głęboko przenikają do polityk europejskich rządów, tworząc atmosferę do przemyślenia 

systemów ochrony pracy oraz praw do reprezentacji. Z drugiej strony rozmycie rynku pracy przyczyniło się 

do zróżnicowania potrzeb pracowników, tworząc sytuację polaryzacji warunków, zerwania więzów 

społecznych w miejscu pracy, głębokich zmian w strukturze harmonogramów pracy i samych miejsc pracy. 

Innymi słowy, procesy te przyczyniły się do znacznej indywidualizacji pracy, co ma duży wpływ na 

podstawową motywację do przynależności związkowej: koncepcji wspólnej tożsamości. 

Co więcej, w sytuacji, gdzie duże fabryki prowadzące kompleksową produkcję są likwidowane na rzecz 

horyzontalnej organizacji pracy, gdzie automatyzacja oraz procesy delokalizacji znacznie zmniejszyły liczbę 

pracowników sektora produkcyjnego w Europie, związki zawodowe napotykają na co raz więcej trudności z 

przyciąganiem dużych mas pracowników. W tym kontekście proces rekrutacji związkowej staje się coraz 

trudniejszy i bardziej kosztowny z punktu widzenia koniecznej inwestycji czasowej.  

Tej dynamice, utrzymującej się już od trzydziestu lat, towarzyszą nowsze zmiany gospodarcze i 

technologiczne, które często nazwa się łącznie terminem produkcja 4.0. Koncept przemysł 4.0, stworzony jako 

rzeczywista polityka gospodarcza zapoczątkowana przez rząd niemiecki wraz z najważniejszymi spółkami 

oraz uczelniami w Niemczech, stanowi próbę rozwoju produkcji w państwach o najdłuższych tradycjach 

przemysłowych i przywrócenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Mowa tu o rzeczywistej 

rewolucji przemysłowej, która mogłaby objąć nie tylko duże koncerny samochodowe, ale wszystkie typy 

przedsiębiorstw. Dzięki świadomemu wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych oraz innowacyjnemu 

podejściu przedsiębiorstw, nakierowanemu na innowacyjność produktu, procesu oraz wzmacnianie własnej 

sieci, również małe i najmniejsze przedsiębiorstwa, w tym te rzemieślnicze i pół-rzemieślnicze, mogą podjąć 

próbę poprawy swojej konkurencyjności. Stąd też produkcja 4.0 otwiera nowy okres gospodarczy i może 

wprowadzić głębokie zmiany na rynku pracy. Ich przykładem są skutki zastosowania na masową skalę 

robotyki oraz nieuniknione procesy zmian w zakresie zapotrzebowania na kompetencje pracowników. Mowa 

tu o środowisku, które, w perspektywie średnioterminowej, będzie cechować się nowymi, wymagającymi 

debaty wyzwaniami dla europejskiego ruchu związkowego.  

Te przesłanki, które stanowiły punkt wyjścia dla wypowiedzi podczas konferencji końcowej projektu Dedalus, 

zostaną dokładniej omówione na kolejnych stronach. Wśród nich zajmiemy się trzema elementami „zerwania z 

przeszłością’, które wywierają wpływ na rynek pracy i możliwości działania związków zawodowych. Po 

pierwsze, zajmiemy się rekonstrukcją otoczenia, w którym różne czynniki polityczne, gospodarcze, społeczne i 

kulturowe oddziałują negatywnie na zdolność do zbiorowej reprezentacji interesów pracowników: jest to 

fenomen, który w literaturze naukowej został zdefiniowany jako konwergencja w ramach systemu 

neoliberalnego (Baccaro e Howell 2012; Streeck 2009; Howell 2006; Bryson i in. 2011; Marginson i in. 

2014). Po drugie, skoncentrujemy się na wzroście znaczenia koncernów międzynarodowych oraz wyzwaniach, 



które się z tym wiążą w świecie pracy. W końcu pokrótce omówimy najważniejsze skutki koncepcji produkcji 

4.0 dla działalności związkowej. 

 

 

 

1. Neoliberalizm w Europie i jego skutki dla świata pracy 

 

 

Europejskie modele relacji pracowniczych mają bardzo długą historię i są zakorzenione w różnych 

narodowych kontekstach. W rzeczywistości modele te tworzyły się w miarę upływu czasu i stanowią syntezę 

skomplikowanych interakcji pomiędzy konkretnymi interesami różnych podmiotów politycznych, stron 

społecznych i społeczeństw każdego z państw. Dziś to niezwykłe dziedzictwo różnych instytucji, które 

przyczyniły się do stworzenia architektury europejskiego Modelu Społecznego, jest atakowane przez nową 

neoliberalną wrażliwość polityczną, która kwestionuje różne systemy regulowania pracy. Zmniejszenie 

zbiorowej ochrony praw, decentralizacja negocjacji zbiorowych, porzucenie dialogu społecznego zdają się 

być głównymi kierunkami, w których podążają europejskie rządy demontując zdobycze związkowe uzyskane 

w przeszłości. Mowa tu o procesie przekształceń społecznych, który w środowisku akademickim jest 

definiowany jako konwergencja w kierunku modelu neoliberalnego.  

W tym kontekście, w zakresie relacji pracowniczych, naukowcy starający się ustalić nowe główne wspólne 

trajektorie, po których porusza się polityka różnych państw (Baccaro i Howell 2011; Howell 2006; Streck 

2009; Bryson i in. 2011; Marginson i in. 2014) określili cztery czynniki, które ilustrują postępującą redefinicję 

relacji siły pomiędzy kapitałem a światem pracy, na niekorzyść świata pracy oraz jego zorganizowanej 

reprezentacji: spadający poziom uzwiązkowienia, postępujące zmniejszanie się liczby pracowników objętych 

układami zbiorowymi, decentralizacja i de-koordynacja systemów negocjacji zbiorowych, zmniejszająca się 

liczba akcji strajkowych.  

Pierwszy ze wskaźników jest najistotniejszy, ponieważ jest powiązany z zasobami związkowymi, nie tylko z 

perspektywy gospodarczej, ale również układów siły. Członkowie zapewniają zasoby finansowe, umożliwiają 

organizację akcji zbiorowych w wypadku strajków, bazę wyborczą podczas głosowania nad odnowieniem 

składu przedstawicielskiego w spółkach (Ebbingahus i in. 2011; Bryson i in. 2011). Co więcej, uzwiązkowanie 

posiada jeden kluczowy wymiar: jest wskaźnikiem potwierdzającym poziom legitymacji związkowej i 

zdolności związku do wywierania nacisków (Regalia 1980). W praktyce, im większa liczba członków, tym 

większa zdolność do uzyskania warunków korzystnych dla pracowników. Mowa tu o elemencie, który – jak 

zobaczymy później – ma znaczenie wyłącznie teoretyczne, ponieważ w wypadku większości państw 

zachodnich korelacja pomiędzy wskaźnikiem uzwiązkowienia a wskaźnikiem objęcia pracowników układami 

zbiorowymi nie jest oczywista. Taka relacja w rzeczywistości często jest uzależniona od istnienia 

mechanizmów instytucjonalnych, które umożliwiają rozszerzenie układów zbiorowych na wszystkich 

pracowników. W tej perspektywie, bardziej niż przesłanką do zdolności działania, uzwiązkowienie jest 

elementem wskazującym na stopień konsensusu, który organizacji związkowej udało się na przestrzeni czasu 

osiągnąć oraz rodzajów zasobów, które jest w stanie pozyskać.  

Drugi wskaźnik - wskaźnik pokrycia układami zbiorowymi - dotyka samego sedna działalności związkowej: 

negocjacji zbiorowych. Z tej perspektywy spadek wskaźnika pokrycia układami zbiorowymi jest informacją, 

na podstawie której można analizować sytuację relacji pracowniczych w Europie oraz zdolność związków 

zawodowych do wywierania wpływu na warunki pracy. 



Następstwem stopy pokrycia układami jest trzeci wskaźnik: poziom centralizacji i koordynacji systemów 

negocjacji zbiorowych. Zcentralizowane negocjacje zbiorowe, skoordynowane na różnych poziomach, 

zintegrowane na poziomie lokalnym i krajowym, stanowią bazę powszechnego, inkluzyjnego systemu. 

Tymczasem dziś w państwach zachodnich obserwujemy tendencję do decentralizacji poziomu negocjacji. 

Mowa tu o procesie, który – jak wskazuje Traxler (1995) - obejmuje dwa fenomeny o odrębnym charakterze: 

decentralizację „skoordynowaną”, przejawiającą się w odejściu od negocjacji krajowych na rzecz negocjacji 

się na różnych poziomach do decentralizacji „nieskoordynowanej”, gdzie homogeniczny system negocjacji 

zbiorowych jest zastąpiony modelem negocjacji korporacyjnych, z układami negocjowanymi w każdej spółce 

z osobna. W tym kontekście, jeśli w przeszłości negocjacje zbiorowe na poziomie spółki były postrzegane 

jako zwycięstwo w tych firmach, gdzie relacje były niezwykle korzystne dla związków i których 

postanowienia były sukcesywnie powtarzane w układach krajowych i regionalnych, dziś decentralizacja i de-

koordynacja modelów negocjacji stanowi jeden z głównych elementów procesu deregulacji rynku pracy. 

W końcu ostatni wskaźnik - niska częstotliwość strajków. Ma on najmniejsze znaczenie w kontekście naszej 

dyskusji. Choć dane MOP wskazują na ogólny spadek akcji strajkowych zarówno z punktu widzenia liczby 

godzin strajku jak i liczby zaangażowanych pracowników, związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy 

wykonywaniem tego prawa a siłą związków nie jest jasny. Jak potwierdzają Baccaro i Howell (2011), dla 

związków zawodowych „niska skłonność do strajków może stanowić zarówno słabość jak i źródło siły”. Jeżeli 

do osiągnięcia celów negocjacyjnych wystarczy zwykła groźba strajku, zmniejszenie liczby strajków może 

oznaczać przewagę modelu relacji pracowniczych, w którym pozycja związków zawodowych ulega 

wzmocnieniu kosztem drugiej strony. Z tej perspektywy proste odczytanie trendu nie mówi nam zbyt wiele o 

rzeczywistych relacjach siły pomiędzy kapitałem a pracą, ponieważ różnice w przepisach prawa, relacjach 

władzy, przyzwyczajeniach i praktykach negocjacyjnych, a także uwarunkowania ekonomiczne mogą 

determinować oraz wyjaśniać tendencje w zakresie zmiany liczby strajków. Z tego powodu w naszej analizie 

nie zajmiemy się tą kwestią.  

Wychodząc od tych wstępnych wyjaśnień, jesteśmy w stanie zbadać dane i zanalizować tendencje dotyczące 

trzech wspomnianych wymiarów (uzwiązkowienie, wskaźnik pokrycia układami zbiorowymi, stopień 

centralizacji i koordynacji systemów ustalania wynagrodzeń), w celu zrozumienia na ile systemy relacji 

pracowniczych ewoluują dziś jednym wspólnym kierunku i na ile zagraża on prerogatywom ruchu 

związkowego. By zgłębić ten temat wykorzystamy dane z bazy danych ICTWSS (Institutional Characteristics 

of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts) Uniwersytetu w Amsterdamie. Jest to 

bogate źródło danych administracyjnych, w ramach którego od 1960 r. zbierane są informacje dotyczące 

wskaźnika uzwiązkowienia oraz niektóre kluczowe zmienne dotyczące rynku pracy, relacji pomiędzy stronami 

społecznymi w każdym kraju OECD oraz w Unii Europejskiej, za wyjątkiem Chorwacji. 

 

Ryc. 1 Ewolucja wskaźnika uzwiązkowienia w państwach europejskich (1960-2010) 



 

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych ICTWSS 2013. Dane pochodzą z 11 europejskich państw: Austrii, Belgii, Niemiec (przed 1990 – 

Niemiec Wschodnich), Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Włoch, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Pozostałe państwa europejskie nie zostały 

uwzględniono, ponieważ baza nie zawiera odnośnych danych z tych państwa za cały omawiany okres.  

Wykres historyczny ilustruje kierunek, w którym podążą wskaźnik uzwiązkowienia w Europie1. Jak można 

zauważyć, po pierwszym intensywnym wzroście liczby związkowców, począwszy od lat osiemdziesiątych 

weszliśmy w fazę powolnego spadku liczby wstępujących, nie tyle w liczbach absolutnych, co w ujęciu 

procentowym. O ile liczba pracowników w Europie w omawianym okresie znacznie się zwiększyła, ten wzrost 

nie przyniósł żadnego wzrostu liczby pracowników będących członkami związków zawodowych.  

Niestety, nasza analiza jest oparta jedynie na 11 europejskich państwach, ponieważ dostępne dane 

dotyczące nowych członków Unii Europejskiej dotyczą jedynie okresu od 1991 r. Jednakże również po 

uwzględnieniu tych danych w naszym wykresie historycznym (ryc. 2), nie zauważamy istotnych zmian w 

ogólniejszych tendencjach. Jeżeli dokonamy korekty faktu, że po 1991 następuje oczywisty wzrost w 

bezwzględnej liczbie członków, tendencja pozostaje ta sama. Jedynym prawdziwym elementem zmian jest 

fakt, że w okresie 1991-1995 obserwuje się najistotniejszy spadek wskaźnika uzwiązkowienia, ponieważ 

wiele z nowych państw członkowskich UE wcześniej należało do bloku socjalistycznego i stąd też funkcjonował 

w nich system instytucyjny, który zachęcał (a w niektórych wypadkach przymuszał) pracowników do zapisania 

się do związku.  

Ryc.2 Ewolucja wskaźnika uzwiązkowienia w państwach europejskich (1960-2010) 

                                                           
1
 Dane dotyczące liczby członków w Europie dotyczą jedynie członków będących pracownikami. Nie obejmują 

bezrobotnych, emerytów oraz studentów. 
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Źródło opracowanie własne na podstawie danych ICTWSS 2014. Do danych wskazanych w Ryc. 1 dodano dane dotyczące Grecji, Portugalii, 

Hiszpanii oraz Malty od roku 1981 oraz dane Cypru, Estonii, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii i Rumunii od 1991 r. 

  

Przechodząc do kwestii bardziej szczegółowych i koncentrując się na ostatnim okresie, dane ICTWWS dla 

Europy wskazują, że w okresie od 1998 do 2008 r. 2 związki zawodowe utraciły 2,3 mln członków. W ujęciu 

względnym oznacza to spadek wskaźnika uzwiązkowienia z 29,62% w 1998 r. Do 23,58% w 2008 r. Innymi 

słowy, związkowcy stracili 20,39% swoich członków w okresie zaledwie dziesięciu lat. Spadek ten dotknął 

wszystkie państwa europejskie, jednakże z różną intensywnością: Belgia (-4,9%) oraz Włochy (-6,32%) to 

państwa najmniej dotknięte tym fenomenem, podczas gdy największy odpływ członków dotknął państwa 

post-socjalistyczne, jak Słowacja (-52,38%), Bułgaria (-43,71%) czy Czechy (-45,76%). Co więcej, ten 

spadek był istotny również w takich państwach jak Szwecja (-16,48%) czy Niemcy (-26,27%), cechujących się 

tradycyjnie silnymi organizacjami związkowymi i stabilnym systemem relacji pracowniczych. 

Jeśli chodzi o nasz drugi wskaźnik - wskaźnik objęcia układami zbiorowymi - obraz, który się wyłania, jest 

całkiem inny. Szacunki oparte na danych ITCWSS wskazują, że o ile w 1998 r. 70,36% europejskich 

pracowników podlegało ochronie wynikającej z układów zbiorowych, w 2008 r. wskaźnik ten wyniósł 

67,08%. W liczbach absolutnych grupa pracowników objętych układami zbiorowymi zwiększyła się z 

151.112.000 w 1998 r. do 173.558.000 w 2008 r. z powodu ogólnego wzrostu ogólnej liczby 

zatrudnionych w Europie. Jednakże w tym wypadku tendencja wskazująca na utratę siły instrumentów 

zbiorowej ochrony praw pracowniczych nie wydaje się tak wyraźna jak w wypadku uzwiązkowienia. Co 

więcej, jeśli w wypadku uzwiązkowienia mamy do czynienia z ogólnym trendem spadkowym we wszystkich 

państwach, jeżeli chodzi o pokrycie układami zbiorowymi sytuacja przedstawia się różnie w zależności od 

kraju: w czterech państwach – Danii (+1,2%), Finlandii (+3,5%), Holandii (+1,2%) oraz na Litwie (+100%) 

wskaźnik ten zanotował wzrost w okresie od 1998 do 2008 r.; w innych państwach, w tym w Austrii, Belgii, 

Grecji i Włoszech pokrycie układami zbiorowymi utrzymywało się na stabilnym poziomie, podczas gdy w 

pięciu krajach – Niemczech (-13,5%), na Węgrzech (-23,4%), Malcie (-12,7%), w Portugalii (-21,4%) i na 

Słowacji (-21,6%) wartość ta uległa drastycznemu zmniejszeniu. 

                                                           
2
 Jako lata odniesienia przyjęto 1998 oraz 2008, ponieważ za te lata dostępne są dane ze wszystkich paostw 

członkowskich UE. 



W końcu, przyglądając się trzeciemu wymiarowi – poziomowi centralizacji negocjacji zbiorowych – 

analizowanemu z wykorzystaniem syntetycznego wskaźnika centralizacji3, możemy zobaczyć, jak wartość 

tego wskaźnika ulegała istotnym zmianom pomiędzy 1998 a 2008 r. Wartość średnia wskaźnika w czasie 

zmieniła się z 0,387 na 0,383. Jednakże o ile w 1998 r. pomiędzy poszczególnymi krajami występowały 

duże różnice, dane z 2008 r. wskazują na postępującą konwergencją pomiędzy różnymi europejskimi 

państwami. Innymi słowy, nie można potwierdzić, że w analizowanym okresie miała miejsce ogólna 

decentralizacja systemów negocjacji zbiorowych, jednakże można zaobserwować widoczną niwelację różnic 

pomiędzy państwami. Co więcej, należy wziąć pod uwagę fakt, że analizowane dane odnoszą się do okresu, 

który poprzedzał wielki kryzys gospodarczy. Jeżeli jednakże uwzględnimy okoliczność, że w ostatnich latach 

instytucje europejskie oraz Międzynarodowy Fundusz Gospodarczy proponowały decentralizację jako jeden 

z instrumentów niezbędnych do przyspieszenia odbicia gospodarczego, taki wybór mógł mieć wpływ na 

proces dekonstrukcji systemów negocjacji zbiorowych i - gdybyśmy mieli do dyspozycji nowsze dane – być 

może okazałby się jeszcze bardziej znaczący. W szczególności, jak twierdzi Marginson (2014) w obecnej 

sytuacji należałoby się spodziewać najintensywniejszej decentralizacji w państwach Europy południowej, które 

zostały najbardziej dotknięte środkami zastosowanymi przez instytucje europejskie, choć problem ten dotyczy 

również państw północy Europy. 

Obraz, który wyłania się z tej wstępnej analizy, przedstawia dość złożony scenariusz. Jest oczywiste, że w 

ostatnich latach pojawiają się naciski – lub, używając wyrażenia użytego przez Streeck „niektóre wspólne 

fronty różnych kapitalizmów (Streeck 2009) – nakierowane na pogrążenie modelu socjalnego Europy. W tym 

kontekście zagregowane dane wskazują na spadek siły związkowej we wszystkich trzech analizowanych 

aspektach. Jednakże należy dodać, że wiatr neoliberalizmu, choć nie zdołał jeszcze usunąć heterogeniczności 

poszczególnych państw, przyczynia się do zmniejszania różnic pomiędzy modelami relacji pracowniczych w 

Europie. Jak przedstawiono na kolejnym wykresie, wykorzystującym tradycyjną klasyfikację państw opartą 

na typologii Ebbinghausa (1999), dane wskazują, w jaki sposób różnice pomiędzy modelami w dalszym 

ciągu są istotne, choć są coraz mniej widoczne. W szczególności, z wyjątkiem państw nordyckich, gdzie 

wskaźnik uzwiązkowienia jest w dalszym ciągu nieporównywalnie wysoki, różnice pomiędzy pozostałymi 

grupami częściowo straciły na znaczeniu. Element ten przewija się we wszystkich analizowanych aspektach. 

 

 

 

 

Ryc. 3. Dystrybucja wskaźnika uzwiązkowienia (1998-2008) 

 

                                                           
3 Wskaźnik został opracowany na uniwersytecie w Amsterdamie, z uwzględnieniem różnych zmiennych o charakterze 
związkowym oraz prawnym regulującym negocjacje zbiorowe. Wartośd wskaźnika może wynosid od 0 do 1, gdzie 1 
oznacza maksymalną centralizację.  



W końcu, ostatnim elementem, który warto przywołać, jest relacja pomiędzy spadkiem członków oraz 

stosunkową stabilnością wskaźnika pokrycia układami zbiorowymi. Pomiędzy tymi dwiema zmiennymi nie 

występuje w żadnym roku żadna statystycznie istotna korelacja. Oznacza to, że, jeżeli układ zbiorowy jest 

ostatecznym celem działalności związkowej, spadek uzwiązkowienia wydaje się nie mieć dla realizacji tego 

celu istotnego znaczenia.  

Jest to więc informacja pozytywna, jednakże nie może ona uśpić naszej czujności na przyszłość. Jest jasne, że 

w kontekście ogólnego ataku na przedstawicieli pracowników, opracowanie strategii umożliwiających 

zwiększenie własnej legitymacji poprzez zwiększenie liczby osób decydujących się na wstąpienie do związku 

jest jednym ze strategicznych priorytetów, które wspomniał również podczas konferencji końcowej projektu 

Dedalus Sekretarz generalny ETUC Luca Visentini. 

  



2. Korporacje międzynarodowe i ponadnarodowa działalność 

związkowa: nieuniknione wyzwanie 

 

 

Redefinicja relacji władzy pomiędzy organizacjami związkowymi a spółkami na wzór neoliberalny staje się 

szczególnie wyraźna, jeżeli umieścimy ją w kontekście zmieniającego się scenariusza międzynarodowego. 

Intensyfikacja procesów współzależności gospodarczej na poziomie globalnym oraz rozszerzenie Unii 

Europejskiej stanowią nowe, ważne wyzwania dla ruchu związkowego i przyczyniają się do przekształcenia 

relacji siły pomiędzy różnymi aktorami. Procesy te dotyczą każdego wymiaru życia społecznego i przyczyniły 

się do istotnych zmian w procesie decyzyjnym, przenosząc różne prerogatywy krajowe na poziom 

ponadnarodowy, cechujący się dużym wpływem wielkich międzynarodowych korporacji (MNC) oraz innych 

podmiotów niepaństwowych.  

Jak trafnie podkreśla Suzanne Strange (1998) procesy globalne doprowadziły do radykalnej redefinicji roli 

różnych interesariuszy międzynarodowych, na skutek rezygnacji przez państwa z części suwerenności na rzecz 

innych podmiotów polityczno-ekonomicznych, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światowa Organizacja Handlu, trybunały międzynarodowe, rynki 

światowe oraz wielkie MNC.  

W szczególności klimat deregulacji, który nam towarzyszy w ostatnich dziesięcioleciach, umożliwił MNC 

rozwój i wzmocnienie własnej siły gospodarczej i politycznej. W kontekście znoszenia barier celnych wielcy 

globalni gracze zwiększyli swoje znaczenie ekonomiczne dzięki swojej płynności i możliwości poruszania się 

ponad granicami, stając się podmiotem determinującym governance na poziomie globalnym, ciesząc się 

wpływami wynikającymi głównie z siły liczb. Wystarczy pomyśleć, że dziś na całym świecie działa ok. 

80.000 MNC zatrudniających ponad 77 mln pracowników, do których należy dodać 69 mln zatrudnianych w 

2014 r. przez ich podmioty powiązane (Unctad 2015). Już same te cyfry sugerują społeczne i gospodarcze 

znaczenie MNC, a analiza obrotów pierwszych 100 spółek już wyraźnie potwierdza ich potęgę 

gospodarczą. Mają one siłę roboczą wynoszącą ponad 15,3 mln pracowników i dokonują ponad 50% 

inwestycji zagranicznych na świecie (Unctad 2015). Jednakże największe wrażenie robią wyniki klasyfikacji 

100 największych gospodarek świata przygotowanej przez magazyn Fortune. Na podstawie danych 

przekazanych przez Bank Światowy, klasyfikacja ta łączy dane PKB poszczególnych państw oraz obroty 

największych MNC. W 2012 r. w tej klasyfikacji wśród 100 największych gospodarek światowych pojawiło 

się 44 MNC: są to dane, które uzmysławiają nam, że największe MNC posiadają zasoby gospodarcze 

większe od dużej części suwerennych państw. Potęga liczb to nie jedyny element, który cechuje MNC. 

Posiadają one swój własny know-how oraz zasoby niezbędne do rozwijania elastycznych i 

zdywersyfikowanych strategii inwestycyjnych, które umożliwiają im swobodne poruszanie się ponad 

granicami narodowymi w poszukiwaniu najkorzystniejszych warunków społeczno-ekonomicznych i prawnych. 

Mamy tu do czynienia z niemal nieograniczoną swobodą przemieszczania się, która daje MNC prawdziwą 

władzę z ograniczoną odpowiedzialnością (Martinelli 2004, s. 45), redukując zakres wszystkich ograniczeń 

prawnych i związanych w ich działalności. 

Taka koncentracja władzy w rękach nielicznej grupy podmiotów oraz różne uwarunkowania społeczne-

ekonomiczne opisane powyżej przyczyniają się do pogłębienia kryzysu tradycyjnych trójstronnych relacji w 

świecie pracy. W relacjach pomiędzy państwem, spółkami a związkami doszło do wyraźnego przesunięcia 

siły ciężkości w stronę spółek, w szczególności MNC. Należy się więc zastanowić nad tym, jak organizacje 

związkowe mogą reagować na tę redystrybucję władzy oraz postępujące przesunięcie miejsca 

podejmowania decyzji do sfery ponadnarodowej.  



W tym kontekście priorytetowe znaczenie ma uruchomienie działalności na poziomie ponadnarodowym przez 

europejskie organizacje związkowe. Jeżeli siedzibą, w której podejmowane są najważniejsze decyzje nie jest 

już siedziba krajowa, a coraz częściej globalna, również działalność związkowa musi ewoluować w tym 

kierunku. W tym kontekście niektóre instrumenty zostały już wdrożone. W szczególności odnosimy się tu do 

opracowania – począwszy od 2000 r. – międzynarodowych umów ramowych (zob. Telljkann i in. 2009), 

które – nawet jeżeli nie zostały jeszcze sfinalizowane – stanowią najwyższą formę konfrontacji 

ponadnarodowej w odniesieniu do podstawowej prerogatywy związkowej: negocjacji zbiorowych. Trzeba 

jednak przyznać, że te próby mają jeszcze ograniczony charakter i nie zawsze wychodzą poza wymiar 

czysto symboliczny, przekształcając się w prawdziwe i realne formy negocjacji ponadnarodowych.  

W ramach tych prób utworzenia skoordynowanej i scentralizowanej działalności związkowej na poziomie 

międzynarodowym instytucje europejskie mogą odegrać decydującą rolę. W rzeczywistości w Europie w 

kontekście globalnego scenariusza wyróżniamy co najmniej trzy kluczowe czynniki. Po pierwsze, silna 

integracja gospodarcza i polityczna pomiędzy państwami Unii Europejskiej wzmacnia konieczność współpracy 

pomiędzy związkowcami, tworząc większą współzależność pomiędzy różnymi kontekstami narodowymi. Po 

drugie, pomimo głębokich różnic pomiędzy różnymi związkami oraz modelami relacji pracowniczych w 

poszczególnych krajach, które stały się szczególnie wyraźne wraz z procesem powiększania Unii Europejskiej, 

możemy mówić o względnej homogeniczności (która do tego się powiększa), jeżeli porównamy ten stan z 

innymi państwami w pozostałych częściach świata. Po trzecie, wewnątrz Unii Europejskiej relacje pomiędzy 

pracownikami a pracodawcami na poziomie ponadnarodowym są stymulowane przez obecność aktora 

instytucjonalnego, który może interweniować poprzez tworzenie prawa oraz formy finansowania 

przeznaczone dla projektów współpracy międzynarodowej pomiędzy stronami społecznymi.  

Obecność aktora publicznego, który jest w stanie – pomimo licznych ograniczeń – stymulować konfrontację 

pomiędzy stronami społecznymi na poziomie kontynentalnym jest cechą charakterystyczną europejskich relacji 

pracowniczych. Na świecie istnieją inne obszary, które wyróżniają się silną integracją gospodarczą, na 

przykład ustanowione umowami o współpracy gospodarczej NAFTA czy MERCOSUR, w ramach których 

regulacja rynku pracy pozostaje obszarem regulowanym wyłącznie na poziomie krajowym. Tymczasem Unia 

Europejska wprowadziła na przestrzeni lat system norm mających stworzyć środowisko wspólnych praw 

społecznych dla wszystkich państw członkowskich. W związku z tym kontekst europejski jest jedynym na 

świecie, który angażuje na skalę ponadnarodową wszystkich trzech aktorów standardowo tworzących 

krajowe systemy relacji pracowniczych: związki zawodowe, spółki oraz władze publiczne. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na instrument, którym są Europejskie Rady Zakładowe (ERZ), 

wprowadzone przez prawodawcę unijnego w 1994 r. w celu wdrożenia procedur informowania i 

konsultowania pracowników w MNC o znaczeniu wspólnotowym. Mowa tu o organach, które stanowią jedyny 

instrument reprezentacji pracowników na poziomie ponadnarodowym wprowadzony drogą legislacyjną. 

Jednak pomimo obowiązywania dyrektywy wspólnotowej, która została następnie zmieniona dyrektywą 

2009/38, by ułatwić tworzenie tych organów, w wielu spółkach ERZ powstają i działają z trudem. Wystarczy 

stwierdzić, że z ponad 2200 spółek, które spełniają kryteria dyrektywy w sprawie Europejskich Rad 

Zakładowych, jedynie 1028 rzeczywiście skorzystało z tego instrumentu (ETUI 2016). Co więcej, jak wskazują 

różne badania empiryczne i podkreślają liczni reprezentanci pracowników na poziomie ponadnarodowym, 

istnieje wiele krytycznych elementów związanych z funkcjonowaniem Rad. Podnosi się na przykład, że 

procedury informowania i konsultowania nie tylko nie wykraczają poza minimalny standard przewidziany 

dyrektywami, ale często nawet nie spełniają takich minimalnych wymogów. W szczególności praktyka 

konsultacji miewa charakter ograniczony i nie jest w wystarczającym stopniu wykorzystywana (Waddington 

2011).  

Mowa tu o elementach krytycznych, które skłoniły niektórych autorów do sklasyfikowania ponad 50% 

aktywnych ERZ jako Rady o jedynie symbolicznym znaczeniu. To organizmy powstałe jedynie formalnie, w 



ramach których nie odbywa się rzeczywisty przepływ informacji (Platzer 2009). Badania empiryczne także 

wykazały, że istnieją ERZ, w których procedury informowania i konsultowania funkcjonują niezwykle dobrze, 

którym udało się wprowadzenie nowych praw i wdrożenie rzeczywistych praktyk prowadzących do 

uwzględniania pracowników w procesie decyzyjnym. 

To krótkie podsumowanie wskazuje na silną potrzebę działań na poziomie ponadnarodowym 

podejmowanych przez związki zawodowe z wykorzystaniem już istniejących instrumentów - negocjacji na 

poziomie międzynarodowym oraz ERZ - by zapewnić przeciwwagę dla rosnącej siły gospodarczej i 

politycznej wielkich międzynarodowych korporacji. Z tego punktu widzenia Unia Europejska jest kluczowym 

instrumentem dla konsolidacji praktyki relacji pracowniczych na poziomie ponadnarodowym. Jak już 

zaznaczono wcześniej, relacje związkowe nie opierają się jedynie na relacjach siły pomiędzy kapitałem a 

światem pracy, ale wymagają stałej obecności władzy publicznej pełniącej rolę mediatora. Z tej 

perspektywy, w kontekście globalnym jedynie Unia Europejska posiada niezbędne cechy do pełnienia takiej 

roli. Niedawne głosowanie w sprawie Brexitu pokazuje nam, że dziś instytucje europejskie zmagają się z 

bezprecedensowym kryzysem legitymacji, który może ostatecznie pogrążyć projekt integracji europejskiej. Z 

tego punktu widzenia skuteczne działania związkowe kontestujące rosnącą władzę MNC wspierają Unię 

Europejską przedstawiając nowe, radykalne propozycje umożliwiające demokratyzację Europy i sprawiając, 

że staje się ona bliższa interesom swoich obywateli i pracowników.  

  



3 Pomiędzy wzbogacaniem pracy a polaryzacją: nowe wyzwania w 

produkcji 4.0 

 

 

Coraz częściej w prasie czytamy o “inteligentnych fabrykach” czy smart factories, produkcji 4.0 czy rewolucji 
cyfrowej. Mowa tu o koncepcjach, które stopniowo stają się częścią debaty politycznej i uosabiają ideę zmian 
w systemach produkcyjnych najbardziej rozwiniętych gospodarek. Dzięki technologii cyfrowej spółki 
nieustannie zmieniają swój sposób funkcjonowania na rynku, rewolucjonizując własne procesy produkcyjne w 
poszukiwaniu większej konkurencyjności również w państwach, które dopiero niedawno przeszły proces 
industrializacji. Jednakże w tym kontekście produkcja 4.0 stanowi nowy obszar ewolucji środowiska 
korporacyjnego: Jest to autentyczna rewolucja gospodarcza ex ante, która może skutkować istotnymi 
zmianami nie tylko z perspektywy modelu produkcji, ale również rynku pracy i systemów relacji 
pracowniczych.  

Z tego powodu europejskie związki zawodowe oraz krajowe organizacja związkowe zaczynają poświęcać 

tym tematom więcej uwagi, by wykorzystać możliwości otwierające się wraz z tą nową fazą rozwoju 

korporacyjnego i dostosować własne żądania w świetle dokonujących się zmian oraz kwestii, które mogą 

pojawić się w przyszłości. Dotyczą one procesów automatyzacji, pracy na odległość, możliwego wzrostu 

produktywności, redefinicji pracy poprzez zwiększenie elastyczności oraz podnoszenie kompetencji. Są to 

tematy niezwykłej wagi, które wymagają szerokiej refleksji nad samym sensem pracy, i które mogą 

wymagać wprowadzenia nowych środków ochrony w ramach systemu ekonomiczno-społecznego, który sam w 

sobie staje się coraz bardziej złożony i wymaga coraz większej elastyczności.  

Podejmując próbę analizy koncepcji produkcji 4.0 należy wyjaśnić, że jej ostatecznym celem jest zwiększenie 

konkurencyjności produkcji w gospodarkach już skonsolidowanych oraz odwrócenie procesów post-

industrializacji i outsourcingu, które zostały już wspomniane powyżej. W szczególności założeniem koncepcji 

produkcja 4.0 jest fakt, że w państwach zachodnich masowa produkcja z niską wartością dodaną już od 

dawna nie stanowi paradygmatu industrializacji, ponieważ została zasadniczo wyprowadzona z tych rynków. 

Z tej perspektywy sprawą fundamentalną jest „rozróżnienie pomiędzy produkcją odtwórczą, standardową, 

którą przyciągają państwa konkurujące tanią siłą roboczą, oraz produkcją innowacyjną, która nie tylko 

dobrze rokuje pod kątem stabilności, ale również ma szanse przechwytywania nadwyżek z podmiotów 

zależnych na całym świecie, w których posiada udział" (Rullani, 2015). 

Wykorzystując definicję sformułowaną przez Radziwon i in. (2014), możemy określić produkcję 4.0 jako 

„rozwiązanie produkcyjne, które faworyzuje procesy elastyczne i łatwe w adaptacji w celu rozwiązywania 

problemów wynikających z pogłębiającej się złożoności gospodarki poprzez stworzenie dynamicznego i 

szybko ewoluującego zakładu produkcyjnego. Z jednej strony rozwiązanie to jest skorelowane z 

automatyzacją, rozumianą jako połączenie oprogramowania, sprzętu lub mechaniki, która powinna umożliwić 

optymalizację produkcji oraz doprowadzić do zmniejszenia zaangażowania zasobów. Z drugiej strony 

obrazuje ono perspektywę współpracy pomiędzy różnymi partnerami, z branży przemysłowej i spoza niej, 

gdzie źródłem inteligencji jest organizacja dynamiczna i aktywnie angażująca pracowników”.  

Fabryka jutra integruje więc nowe zasoby technologiczne, takie jak druk 3D, Internet rzeczy (IoT), tzn. M2M 

(technologia komunikacji pomiędzy maszynami), sieci bez granic (ubiquitous network technology) na różnych 

poziomach procesu decyzyjnego, wykorzystując liczne korzyści płynące z sieci. Produkcja 4.0 opiera się w 

szczególności na sześciu kategoriach technologicznych: Internecie rzeczy (ioT), Big Data, technologiach na 

miarę, Wearable Technologies, wykorzystaniu sieci zdalnych serwerów dla celów archiwizacji, technologii 

zarządzania danymi (Cloud Computing), drukowaniu przestrzennym i robotyce. Dzięki tym nowym 

instrumentom, inteligenta fabryka stawia na zwiększenie wydajności, konkurencyjności, zdolności do 

zaspokajania popytu w sposób coraz bardziej zdywersyfikowany, stawiając na współpracę pomiędzy 



czynnikami produkcji (które stanowią maszyny i personel), zaangażowanymi nie tylko w ramach jednej spółki, 

ale całego kompleksu produkcyjnego.  

Z tej perspektywy inteligentna fabryka funkcjonuje poprawiając jakość swoich produktów oraz procesów, 

wypełniające te rynkowe nisze, które wymagają unikatowej specjalistycznej wiedzy. W praktyce, w pełni 

wykorzystując zalety technologii umożliwiającej osiągnięcie lepszej elastyczności, przemysł przyszłości 

koncentruje się na odbiorcy końcowym lub na zindywidualizowanej produkcji, utrzymując wysoką 

konkurencyjność.  

Poza optymalizacją procesu produkcyjnego oraz innowacyjnymi, spersonalizowanymi produktami oferującymi 

wysoką wartość dodaną, inteligentna fabryka charakteryzuje się kompleksowym zarządzaniem cyklem 

produkcyjnym od projektowania do budowania lojalności klientów. Usługi zintegrowane, logistyka oraz 

dystrybucja, stają się więc strategicznymi zmiennymi umożliwiającymi racjonalizację procesu produkcyjnego 

oraz poprawę zdolności do zaspokajania oczekiwań klienta końcowego. W tym kontekście inteligentna 

fabryka to struktura produkcyjna, która wychodzi poza swoje granice integrując dodatkowe usługi z 

procesem produkcyjnym.  

W ramach inteligentnej fabryki realizowana jest nie tylko działalność produkcyjna „ale szereg działań o 

charakterze niematerialnym, jak praca koncepcyjna, badania i rozwój, projektowanie, innowacje, 

modelowanie i programowanie produkcji, logistyka, komunikacja, zarządzanie zamówieniami w spółkach 

powiązanych, marki i pozostałe podmioty powiązane, komercjalizacja oraz coraz bardziej interaktywne 

relacje pomiędzy dystrybucją a konsumentami” (Rullani 2015). Mowa tu o złożonym systemie produkcyjnym, 

który nie jest już prostym procesem konwersji technologicznej, a staje się zintegrowanym systemem w ramach 

którego cyfryzacja i automatyzacja współgrają z kapitałem ludzkim o coraz wyższych kwalifikacjach, który 

jest w stanie zarządzać procesami w sposób elastyczny, kreatywny i nakierowany na odbiorcę końcowego. 

Stąd też produkcja 4.0 zdaje się być jednym z możliwych kierunków rozwoju komercyjnego, a w niektórych 

wypadkach generuje już dobre rezultaty: to futurystyczna wizja, dziś jeszcze o charakterze 

eksperymentalnym, która może doprowadzić do zasadniczej zmiany modelu produkcyjnego. Jednakże jest to 

zmiana, która nie może nastąpić w sposób automatyczny, również z uwagi na koszty modernizacji 

technologicznej oraz niepewny wynik różnych działań wprowadzanych przez instytucje publiczne.  

Nawet jeżeli skutki tej możliwej rewolucji nie są jeszcze pewne, w kontekście prowadzenia działalności 

związkowej w perspektywie średnioterminowej niezwykle ważne jest uwzględnianie założeń systemów 

produkcji 4.0. Jeżeli zmiany te staną się rzeczywistością, ich wpływ na świat pracy będzie niezwykle 

radykalny.  

Z perspektywy pracownika i pracodawcy, produkcja 4.0 zakłada istotne znaczenie job enrichment, procesu, 

w ramach którego, jak wyjaśnia Gianpaolo Vitali z CNR „w fabrykach, w których produkty, procesy i 

technologie ulegają szybkim zmianom, ludzka świadomość oraz zdolność do interpretowania złożonych 

zjawisk produkcyjnych oraz znajdowania rozwiązań wynikających z doświadczenia stanowi fundamentalny 

element”. 

Pojawienie się nowych technologii produkcyjnych przekształca pracę manualną w coraz bardziej 

wyspecjalizowany proces, który ma swój wpływ na organizację pracy, godziny pracy, miejsce pracy oraz 

kompetencje pracowników. Możliwość zdalnej kontroli sprzętu pozwala nam wyobrazić sobie elastyczniejsze 

modele pracy, które są w mniejszym stopniu powiązane z zakładem produkcyjnym, a przykładają coraz 

większą wagę do wydajności procesu oraz spełniania wymogów klienta końcowego. Wszystkie te elementy 

mają wpływ na cykl produkcyjny, a tym samym na terminy i sposoby realizacji zleceń. W końcu 

upowszechnienie robotyki oraz technologii IoT oznacza głęboką przemianę sposobu świadczenia pracy, która 

nie polega już na wykonywaniu rutynowych czynności, a na programowaniu maszyn, ich monitorowaniu i 

rozwiązywaniu problemów.  



Wszystkie z powyższych elementów mają bezpośredni wpływ na świat pracy. Po pierwsze, cyfryzacja 

procesów produkcyjnych wpływa w znacznym stopniu na relacje pomiędzy pracodawcami a pracownikami 

oraz na relacje społeczne wewnątrz spółki. Pracownik nie musi już pracować cały czas przy maszynie, a 

wykorzystanie robotyki przyczynia się do procesu indywidualizacji pracy. Są to elementy, które mają wpływ 

na zdolność pracowników do tworzenia więzi z kolegami oraz planowania własnego czasu i życia. Jeżeli 

każda faza produkcji musi mieć miejsce w odpowiednim momencie, również praca pracownika musi spełniać 

wymóg „just in time” i staje się mniej przewidywalna niż tradycyjna praca odbywająca się w ustalonym z 

góry rytmie. Element ten pogłębia problem indywidualizacji relacji w pracy i będzie stanowił dla organizacji 

związkowych kolejną trudność w określaniu potrzeb pracowników i przyczynianiu się do rozwijania w nich 

poczucia przynależności do wspólnoty. 

Po drugie, wykorzystanie na masową skalę czujników oraz niemal nieograniczona możliwości archiwizacji 

danych dają zarówno możliwość poprawy wyników produkcyjnych jak i stanowią instrument kontroli siły 

roboczej. Dziś można monitorować każdą, najmniejszą operację pracownika oraz – wykorzystując systemy 

zarządzania – kontrolować jakość pracy w sposób naukowy. Co więcej, dzięki systemom archiwizacji 

pracodawca może niemal nieustannie monitorować jakość świadczonej pracy. Z punktu widzenia pracownika 

stanowi to jednak poważne zagrożenia dla jego prywatności oraz wywiera presję psychiczną.  

W końcu, coraz większa powszechność robotyki spowoduje bez wątpienia polaryzację rynku pracy. 

Konfrontacja maszyn i pracy manualnej jest jednym z elementów głębokiej zmiany w świecie pracy. Z jednej 

strony, jak już wspomniano powyżej, będziemy świadkami procesu job enrichment, który spowoduje 

zwiększenie popytu na osoby coraz lepiej wykwalifikowane, jednakże z drugiej strony znikać będą miejsca 

pracy o niskiej wartości dodanej, co oznacza ryzyko wykluczenia społecznego dla pracowników, którzy nie 

będą mieli możliwości dostosowania się do zmienionej sytuacji.  

W tym kontekście pracownicy fabryki 4.0 muszą posiadać kompetencje techniczne w zakresie 

programowania, tworzenia prototypów 3D, wykorzystywania licznych instrumentów elektronicznych oraz 

zaawansowanych technologicznie, interpretowania danych oraz zarządzania złożonymi procesami. Są to 

kompetencje wysokospecjalistyczne, wymagające wsparcia konkretnych technologii w zakresie sprzętu i 

oprogramowania oraz połączenia ogólnego wykształcenia ze szkoleniem praktycznym. Co więcej, poza 

wymiarem kompetencji techniczno-zawodowych, pracownicy fabryki jutra muszą zdobyć umiejętności miękkie, 

jako umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania problemów, umiejętności komunikowania się i budowania 

relacji, elastyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem w kontekście, który wymaga od pracownika 

precyzyjnego zarządzania procesami, rzetelności i determinacji.  

Równocześnie zachodzi konieczność wykorzystania interwencji publicznej lub wynegocjowania rozwiązań 

mających na celu eliminację ryzyka wykluczenia społecznego pracowników, którzy mogą stracić miejsce pracy 

w wyniku procesów automatyzacji. W konsekwencji związki zawodowe muszą przedstawić nowe, jasne 

odpowiedzi na pytania o zmniejszenie wpływu niektórych z omówionych skutków transformacji oraz w pełni 

wykorzystać możliwości, które może otworzyć przed nami perspektywa produkcji 4.0. W tym kontekście takie 

postulaty jak zmniejszenie wymiaru czasu pracy, zrównanie wynagrodzeń, by skompensować procesy 

polaryzacji zawodowej oraz zwiększyć liczbę zatrudnionych, redefinicja polityki szkoleniowej oraz szkolenia 

ustawicznego, by stawić czoła procesowi job enrichment, a także nowe propozycje powszechnej opieki 

socjalnej mogą stać się nową związkową platformą w epoce produkcji 4.0. 

 

  



4. Jak wzmocnić rolę związków? Negocjacje, negocjacje, negocjacje! 

 

 

„Negocjacje, w szczególności w Europie, stanowią fundamentalną misję organizacji reprezentujących 

pracowników: bez negocjacji związki przestają być tym, czym są”. Chcąc znaleźć odpowiedź na liczne 

wyzwania, które pojawiły się w ostatnich latach, istnieje zapotrzebowanie na prowadzenie negocjacji 

związkowych nie tylko w kontekście wynagrodzeń, ale również modelu instytucjonalnego oraz wykorzystania 

dialogu społecznego jako instrumentu społecznej regulacji rynku: „Jeżeli nie uda nam się uruchomić negocjacji 

dotyczących tych trzech obszarów, działalność związkowa zacznie chylić się ku upadkowi, ponieważ 

pracownik będzie miał coraz mniej powodów, by zapisać się do związku” (Visentini).  

Jest to, w skrócie, zasadnicza ścieżka zaznaczona przez sekretarza ETUC, Lukę Visentini, by stawić czoła 

wyzwaniom opisanym wcześniej, oraz wyjść z ogólniejszego kryzysu, który wystawia na próbę wszystkie 

organizacje reprezentujące pracowników podejmujące działania związkowe w ramach europejskiego 

projektu, który musi zostać wskrzeszony również dzięki propozycjom interwencji pochodzącymi ze świata 

pracy. 

Nie ma wątpliwości, że zmieniony europejski kontekst polityczno-instytucjonalny, gospodarczy, społeczny oraz 

kulturowy wymaga dogłębnego przeanalizowania strategii różnych interesariuszy, w szczególności ze strony 

instytucji europejskich, które obecnie znajdują się pod presją z uwagi na poważny kryzys zaufania.  

W tym kontekście - uważa Visentini – podstawowy podmiot reprezentujący pracowników – europejskie 

związki zawodowe – musi podejmować zadania, które wykraczają poza wąsko rozumianą dynamikę 

stosunków pracy, przyczyniając się do wzmacniania wymiaru demokratycznego europejskiego projektu 

społecznego oraz planowania społecznej gospodarki rynkowej. Jak podkreślał Danilo Margaritella, sekretarz 

generalny UIL Lombardia, należy realizować strategię defensywną w stosunku do zdobyczy pozyskanych w 

ubiegłych dziesięcioleciach oraz ofensywną, która będzie dotyczyła instytucji europejskich oraz wpisze się w 

nowe tendencje na rynku pracy, jak produkcja 4.0.  

Chodzi o wielki plan przeformułowania architektury europejskiej oraz uruchomienia platformy działalności 

związkowej opartej na solidarności, która nie powinna tracić kontaktu z kontekstem lokalnym. Jak podkreślał 

Visentini, trudno sobie wyobrazić związek, który nie utrzymuje ciągłego dialogu z pracownikami, których 

reprezentuje, z punktu widzenia partycypacji kolektywnej w podejmowaniu decyzji oraz z uwagi na 

konieczność rozumienia ich potrzeb.  

Według ETUC, przeformułowanie strategii związkowej w kontekście wielkiej transformacji oznacza 

konieczność postawienia sobie pytań, które nie dotyczą jedynie zmian w skali mikro, a aspirują do 

radykalnego przekształcenia społeczeństwa. W ten kontekst wpisuje się dokument podsumowujący XIII 

europejski kongres związków zawodowych, będący próbą podsumowania różnych inicjatyw, które planuje 

podjąć Konfederacja. Negocjacje, negocjacje, negocjacje: to trzy słowa, które związki powinny odmieniać 

przez wszystkie przypadku. 

Po pierwsze, związki powinny poddać krytyce istniejący system instytucyjny Unii Europejskiej i wynegocjować 

alternatywy do bieżącego modelu. Dlaczego Europa rozwija się tak wolno, a nawet w tych obszarach, gdzie 

rozwój ma miejsce, następuje on przy wysokiej stopie bezrobocia? Jak to się stało, że zaufanie do instytucji 

europejskich spadło do najniższych w historii poziomów? Dlaczego na naszym kontynencie szerzą się ideę 

ksenofobiczne i separatystyczne? To tylko kilka pytań, które Visentini chciał podkreślić w swoim wystąpieniu i 

które prowadzą nas z powrotem do sedna: niepoprawnego funkcjonowania istniejącego europejskiego 

systemu gospodarczo-politycznego oraz przepaści pomiędzy instytucjami a rzeczywistymi problemami świata 



pracy. Jak podkreślił Sekretarz generalny CISL Lombardia, Osvaldo Domaneschi, „Europa porzuciła swoją 

ideę społeczności, patrzenia w przyszłość, historii solidarności”. 

Klęska ta wynika z dwóch czynników: wyborów w zakresie polityki gospodarczej oraz biurokratyzacji 

instytucji demokratycznych. Wiemy, że polityka cięć i oszczędności poniosła porażkę, przyczyniając się do 

powiększenia nierówności bez jednoczesnego pozytywnego skutku w postaci odbicia gospodarczego. Wręcz 

przeciwnie, w wielu wypadkach zamiast przyczynić się do poprawy dyscypliny finansów publicznych, 

polityka przyniosła skutek w postaci wzrostu zadłużenia różnych państw, które, wykorzystując system pomocy 

społecznej, musiały pokryć koszty społeczne wynikające z takich rygorystycznych środków.  

W tym kontekście ETUC nawołuje do prowadzenia alternatywnej polityki, w ramach której inwestycje 

publiczne postrzegane są jako jedna z podstawowych dźwigni wzrostu gospodarczego. Nie wystarczy 

wprowadzenie instrumentów stymulujących inwestycje prywatne spółek. Takie decyzje przyniosły jeszcze 

gorsze skutki kiedy okazało się, że dodatkowe środki płynnościowe, zamiast zostać wydane na nowe 

inwestycje (i, co za tym idzie, nowe miejsca pracy), zostały wchłonięte przez rynki finansowe, generując 

wolumen transakcji finansowych szacowany na pięćdziesięciokrotność PKB wszystkich europejskich państw 

łącznie. Stąd też, z perspektywy związkowej, priorytetem jest intensyfikacja inwestycji publicznych, a droga 

ta wiedzie przez prace nad przeformułowaniem polityki dotyczącej zadłużenia publicznego, „by pewnego 

dnia powstał prawdziwy bank centralny, prawdziwa polityka gospodarcza, wspólny bilans i wspólny dług” 

(Visentini). Oznacza to wdrożenie procesu integracji, który doprowadzi do stworzenia federacji Stanów 

Zjednoczonych Europy.  

Taki proces oznacza również konieczność przemyślenia instytucji publicznych z perspektywy federalnej, mając 

na celu ich demokratyzację. Jak podkreślał Spada, Dyrektor regionalnego biura Przedstawicielstwa Komisji 

Europejskiej we Włoszech w Mediolanie, dziś „w Europie przeważa model zarządzania międzyrządowego, a 

nie wspólnotowego”. Z tej perspektywy ważne jest również przeformułowanie instytucji, którą jest Komisja 

Europejska – zamiast podejmować decyzje będące wypadkową decyzji różnych rządów narodowych, 

powinna być wybierana bezpośrednio przez obywateli lub, pośrednio, przez Parlament Europejski. Taki 

wybór zagwarantowałby większy udział obywateli w podejmowaniu decyzji europejskich oraz poprawę 

spójności instytucjonalnej, gdyż Komisarze nie byliby już emanacją rządów narodowych, zyskując w zamian 

mandat ponadnarodowy. 

Drugim elementem, o który walczy ETUC w kontekście wykonywania swojej roli negocjacyjnej, jest tradycyjny 

wymiar polityki wynagrodzeń, ustalanej w drodze negocjacji zbiorowych. Jak już stwierdzono powyżej, ten 

aspekt jest zagrożony przez prądy neoliberalne, które mają duży wpływ na europejską politykę. Również w 

tym wypadku przyjęto rozwiązania, które nie tylko nie przyniosły pożądanych skutków, ale przyczyniły się 

do pogłębienia problemów. Jeżeli Europa będzie postrzegać paradygmat obniżenia wynagrodzeń jako 

środek do utrzymania konkurencyjności produkcji w kontekście globalnym, zadaniem związków jest odrzucać 

tę perspektywę i podkreślać, że taka ścieżka, pomijając jej niewykonalność zważywszy na fakt, że koszt 

pracy stanowi małą część kosztów produkcji w Europie, jest nie do utrzymania na dłuższą metę. Należy 

podkreślać, że ponad 60% wyrobów wyprodukowanych na naszym kontynencie zaspokaja popyt 

wewnętrzny. Polityka zmniejszania wynagrodzeń ma więc bezpośredni wpływ na moc nabywczą 

konsumentów, uniemożliwiając wzrost gospodarczy.  

Temat negocjacji zbiorowych oraz polityki wynagrodzeń pozostanie w centrum działalności związkowej w 

nadchodzących latach, zyskując na intensywności. Jeżeli w najgorszej fazie kryzysu poprzez negocjacje 

zbiorowe udało się ograniczyć niektóre ze skutków najbardziej dotkliwych dla pracowników, dziś musimy 

rozpocząć nowy etap negocjacyjny, w ramach którego będziemy w stanie wprowadzić nowe elementy, 

wyprzedzające zmiany i wynikające z dynamiki przekształceń procesów produkcyjnych w omawianej już 

epoce produkcji 4.0.  

Przed nami otwiera się więc nowy etap negocjacyjny: PAY RISE FOR EUROPEAN WORKERS!. We wszystkich 

państwach zadaniem związków zawodowych jest wypracowanie skutecznych strategii negocjowania 



wyższych wynagrodzeń oraz minimalnych warunków pracy, by wyeliminować zjawisko working poors – 

pracowników, którzy pomimo pracy na pełny etat zarabiają mniej niż dwie trzecie mediany wynagrodzeń. 

Musi to być strategia oparta przede wszystkim na dążeniu do wzmocnienia krajowych systemów negocjacji 

zbiorowych, przywracająca centralną rolę branżowych negocjacji zbiorowych gwarantujących minimalny 

uniwersalny standard, oraz zintegrowanych negocjacji zdecentralizowanych.  

W końcu, trzeci obszar, w którym związki zawodowe muszą wzmocnić własną siłę negocjacyjną to europejski 

model społeczny i społeczna gospodarka rynkowa. Związki zawodowe były jednymi z najaktywniejszych 

uczestników tworzenia europejskiego modelu społecznego, który przez dziesięciolecia był uważany za punkt 

odniesienia z perspektywy ochrony praw. Dziś, zważywszy na zmiany omawiane już w niniejszej analizie, 

doszło do spadku znaczenia społecznych instytucji europejskich na korzyść neoliberalnego systemu 

gospodarczego. W drodze systemu zaleceń dla państw oraz reform strukturalnych, Europa stopniowo 

demontuje swoje społeczne fundamenty i podwaliny praw i procedur demokratycznych. Ruchy 

separatystyczne, brak zaufania do instytucji oraz ksenofobia są skutkiem tych środków i odzwierciedlają 

postępujący brak solidarności na naszym kontynencie.  

Jeżeli tradycyjnie idea reformatorska oznaczała tworzenie w sposób stopniowy i progresywny społeczeństwa 

bardziej równego i solidarnego, dziś ten obraz został zastąpiony wizją, gdzie reformy oznaczają 

wprowadzanie sankcji i oszczędności kosztem najsłabszych uczestników rynku pracy i członków społeczeństwa. 

Z tej perspektywy europejski ruch związkowy ma przed sobą prawdziwe wyzwanie. Należy powrócić do 

tradycyjnego rozumienia słowa „reforma” i zaproponować radykalną transformację wspólnotową. W 

przeciwnym razie czeka nas klęska wynikająca z bieżącej polityki i bezczynne przyglądanie się możliwemu 

upadkowi europejskiego modelu społecznego.  

Demontaż narracji o bezwzględnie negatywnych skutkach praw socjalnych, promowanej dziś 

propagandowymi środkami, jest jednym z priorytetów europejskiego planu związkowego. Jak stwierdził 

Visentini, zadanie to wymaga wypracowania wspólnej, nowej, europejskiej wizji oraz przełożenia jej na 

konkretne propozycje i zmobilizowania pracowników do jej aktywnego popierania.  

 

PRIORYTETY ETUC NA RZECZ BUDOWANIA LEPSZEJ EUROPY: 

 

A. Silna gospodarka w służbie ludzi:  
• Domagamy się inwestycji w celu zapewnienia pełnego zatrudnienia i zatrudnienia wysokiej jakości 
dla wszystkich. 
• Koniec z polityką oszczędności.  
• Wyższe wynagrodzenia, by stymulować popyt wewnętrzny i rozwój gospodarczy: europejscy 
pracownicy musza otrzymać podwyżki, by zmniejszyć nierówności oraz prowadzić walkę z 
ubóstwem.  
• Podstawowe prawa społeczne muszą mieć priorytet w stosunku do wolności gospodarczych.  
• Domagamy się polityki zatrudnienia, która jest zrównoważona ekologicznie, zapewnia stabilną 
przyszłość, skuteczne usługi dla obywateli, sprawiedliwe opodatkowanie, koniec spekulacji 
finansowych oraz nowy ład europejski.  
 

B. Silniejsze związki zawodowe, by wspierać wartości demokratyczne i demokrację w miejscu pracy:  
• Dialog społeczny oraz negocjacje zbiorowe muszą być respektowane i szanowane w całej Europie.  
• Chcemy rozszerzać demokrację w miejscu pracy oraz promować demokrację w przemyśle, wolność 
zrzeszania się i prawo do strajku.  
• Domagamy się zaangażowania ETUC w politykę zatrudnienia, politykę gospodarczą i społeczną.  
 

C. Ambitne fundamenty minimalnych standardów społecznych:  
• Domagamy się wdrożenia ram prawnych w zakresie prawa pracy i praw społecznych dążących 
do realizacji postępu społecznego.  
• Domagamy się walki z dumpingiem społecznym i liberalizacją prawa.  
• Chcemy sprawiedliwego, równego traktowania wszystkich pracowników, bez żadnej formy 
dyskryminacji. 

 
Fragment Manifestu ETUC, Paryż 



 

W tym kontekście również działalność związkowa w ramach ERZ zyskuje niezwykłe znaczenie. Poza 

praktyczną wagą informowania i konsultowania, Europejskie Rady Zakładowe są miejscami spotkań 

przedstawicieli pracowników z różnych państw, w których działa spółka. Jest to cecha unikatowa, 

umożliwiająca nawiązywanie kontaktów, wypracowanie wspólnych strategii oraz promowanie rzeczywistego 

poczucia przynależności, zarówno w kontekście pracowniczym jak i europejskim. Warto skupić się na tym 

wymiarze. Jak podkreślała Elena Lattuada, sekretarz generalna CGIL dla regionu Lombardia, „ERZ udało się 

stworzyć silniejszą więź niż nam, organizacjom związkowym. Kto posiada doświadczenie pracy w ERZ 

podkreśla, że pozwoliło mu ono na znaczne poszerzenie wiedzy i świadomości znaczenia europejskiego 

wymiaru relacji w świecie pracy". 

Dowodem potwierdzającym to twierdzenie była niezwykle żywa dyskusja, która miała miejsce podczas 

konferencji kończącej projekt Dedalus. Mogliśmy wysłuchać wielu pełnych pasji wystąpień przedstawicieli 

pracowników, formułujących pod adresem przedstawicieli IndustriALL (Luc Triangle) oraz UNI (Nikola 

Kostantinou) postulaty poprawy skuteczności ERZ oraz zwiększenia ich uprawnień i znaczenia. Niemożliwym 

jest oddanie całego bogactwa tej debaty na kilku stronach, to, co jednak należy podkreślić, to duch i 

nastawienie, z którym wielu prelegentów podkreślało konieczność zmiany paradygmatu i uznania działań na 

poziomie europejskim i negocjacji paneuropejskich za ważne dla ruchu związkowego. W szczególności 

zarysowała się konieczność wprowadzenia rzeczywistych negocjacji zbiorowych na poziomie europejskim, 

umożliwiających uzgodnienie minimalnych standardów wspólnych praw. Mowa tu o prawie do strajku, które w 

różnych państwach jest zdefiniowane w różny sposób, uniemożliwiając podejmowanie wspólnych inicjatyw, 

jak ogłoszenie generalnego strajku europejskiego. 

Ten scenariusz pokłada wiele nadziei w przyszłości i uwypukla rolę ERZ, które stały się punktem odniesienia 

dla wielu związkowców. Ich doświadczenia jednakże pozwoliły odkryć wiele słabych punktów oraz opóźnień 

w realizacji idei ERZ. Wynikają one z tarć pomiędzy prawem, które ustala minimalny standard, a brakiem 

systemu wspólnych sankcji za brak jego realizacji, co często prowadzi do unikania przez spółki bezpośrednich 

kontaktów i konfrontacji z przedstawicielami pracowników.  

Do tych ograniczeń strukturalnych należy dodać kilka kwestii dotyczących samego już ruchu związkowego, 

które przyczyniły się do spowolnienia pełnego wdrożenia przepisów w sprawie ERZ. W wielu wypadkach 

brak praw negocjacyjnych spowodował nikłe zainteresowanie tymi organami ze strony związkowców. W 

innych wypadkach ten brak zainteresowania przerodził się w prawdziwy opór, nie tylko wobec ERZ, ale i 

ogólniej w stosunku do działań związkowych na poziomie ponadnarodowym.  

Faktem jest, że pomimo dynamiki wspólnotowej, pomiędzy poszczególnymi modelami relacji pracowniczych w 

poszczególnych europejskich krajach do dziś występują głębokie różnice strukturalne. Są to elementy 

heterogeniczne, tworzące system, w którym w poszczególnych państwach koszty i możliwości są skrajnie 

różne. W wypadku niektórych państw sytuacja ta może przyczyniać się do zmniejszania liczby miejsc pracy 

oraz postępującego cięcia płac - dla innych są okazją do przyciągnięcia nowych inwestycji i poprawy 

własnej sytuacji gospodarczej. Dziś również liczne organizacje związkowe postrzegają działalność 

ponadnarodową jako grę o sumie zerowej dla pracowników, gdzie zdobycze jednych oznaczają stratę dla 

drugich (Hanckè 2000).  

Tak czy inaczej, nawet jeśli w ruchu związkowym utrzymują się obawy dotyczące większej integracji 

europejskiej, dane empiryczne omówione w pierwszej części wskazują, że dziś, również w państwach 

tradycyjnie cechujących się silnym systemem związkowym, trwa atak na świat pracy. W tym kontekście 

jedynie wspólne działanie może zapewnić wzmocnienie pozycji związków zawodowych. Jak podkreślił 

Visentini, „jeżeli pozwolimy na osłabienie związków we wszystkich państwach pozostawiając jedynie jedną 

szczęśliwą wyspę, gdzie pracownicy cieszą się swoimi prawami, możemy być pewni, że prędzej czy później 

ją utracimy”. Stąd też jedynie szersza solidarność związkowa, wyraźniejsza wizja europejska oraz strategia 



radykalnych zmian mogą przywrócić centralną pozycję świata pracy, i w związku z tym związków 

zawodowych, w rozwoju gospodarczym i społecznym Europy.  

Wnioski 

 

„Pracownicy i pracowniczki, kiedy organizują się w wolne i niezależne związki zawodowe, tworzą bastion 

demokracji oraz podwaliny obrony sprawiedliwości społecznej. Wynika to z samej natury ruchu 

związkowego, który opiera się na solidarności. Związek zawodowy nie ma na celu obrony konkretnych 

interesów, a obronę interesów wszystkich: interesów wspólnych i ogólnych!” Tymi słowami, zadedykowanymi 

zmarłemu Giulio Reggeni i jego pamięci, otwarto konferencję końcową projektu Dedalus i Arianna. Są to 

ważne słowa, które dobrze podsumowują sens dyskusji, którą staraliśmy się oddać na tych kilku stronach. 

Jeżeli związki rzeczywiście będą w stanie wypracować dobrą strategię prowadzenia swojej działalności na 

skalę globalną, skutecznie kontestując procesy konwergencji prowadzące do wprowadzenia systemu 

neoliberalnego oraz zapewniając sobie pierwszoplanową rolę w kontekście nowych globalnych wyzwań 

związanych z produkcją 4.0, taka odnowiona zdolność negocjacyjna będzie z korzyścią nie tylko dla 

pracowników, ale i dla demokracji w sensie ogólnym.  

Nastroje ksenofobiczne i antyeuropejskie, którym wiele uwagi poświęcił Luca Visentini, mogą zostać pokonane 

jedynie przez rozwijanie międzynarodowej solidarności oraz alternatywnej wizji Europy, której europejski 

ruch związkowy jest ważnym orędownikiem. Potwierdzenie centralnej roli organizacji przedstawicieli 

pracowników nie oznacza więc jedynie bitwy o zachowanie istniejących struktur związkowych, a tworzenie 

podwalin społeczeństwa przyszłości: społeczeństwa inkluzyjnego, egalitarnego i opartego na zasadach 

solidarności i poszanowania praw. 

W tym celu związki muszą wypracować nową strategię, która jest w stanie zaradzić problemowi 

różnicowania się członków, któremu poświęcono pierwszą część raportu. W szczególności główne wyzwanie 

stanowi stworzenie inkluzyjnej platformy reprezentacji, która jest w stanie dotrzeć do tych warstw 

społecznych, które dziś nie mają odpowiedniej reprezentacji w organizacjach związkowych, ryzykując swoją 

marginalizację. Mowa tu o ludziach młodych, pracownikach na umowach atypowych, a także pracownikach 

małych i mikroprzedsiębiorstw.  

Po drugie, w kontekście, w którym procesy globalne spowodowały przeniesienie ośrodka decyzyjnego na 

poziom ponadnarodowy, zadaniem związków jest znalezienie odpowiedniej formuły organizacyjnej, by 

prowadzić z odpowiednią skutecznością własne działania. W tym sensie, jednakże nie tracąc więzi z własnym 

terytorium i miejscami pracy, priorytetowa staje się strategia wzmocnienia europejskich związków 

zawodowych oraz zapewnienia im nowych zasobów i nowej energii do działania. Równolegle stajemy przed 

priorytetowym problemem zbudowania wspólnych praktyk w zakresie przeciwstawiania się 

międzynarodowym koncernom, pokonując wewnętrzne opory i korzystając w pełni z instrumentów, które już 

są w dyspozycji związków zawodowych. Chodzi tu głównie o Europejskie Rady Zakładowe, jedyny organizm 

reprezentujący na poziomie ponadnarodowym pracowników powołany na podstawie prawa, oraz o rosnącą 

rolę układów ponadnarodowych, prawdziwych form negocjacji zbiorowych na skalę europejską oraz 

globalną.  

W końcu – jak powtarzano wielokrotnie podczas konferencji – związki zawodowe muszą wrócić do stołu 

negocjacyjnego. Negocjacje, negocjacje, negocjacje – to slogan zaproponowany przez XIII Kongres ETUC, 

który wzywa nas do podejmowania tej podstawowej działalności w szerszym zakresie na wszystkich 

poziomach. Jak powtórzył Visentini, nie dotyczy to jedynie walki o zachowanie krajowych układów 

zbiorowych, a uruchomienie długoterminowych działań w trzech obszarach: redefinicji podstawowych wartości 

naszego społeczeństwa oraz modelu instytucyjnego, wynagrodzeń wynegocjowanych w ramach układów 

zbiorowych oraz kierunku rozwoju gospodarczego i dialogu społecznego.  



Wyzwania zarysowane na tych kilku stronach stanowią próbę dla wszystkich organizacji związkowych 

należących do ETUC, które są wezwane do działania na rzecz zapewnienia perspektyw dla Europy i 

wspólnej przyszłości dla wszystkich jej obywateli. Nasza zdolność do formułowania skutecznych odpowiedzi 

będzie stanowić istotny czynnik mający wpływ na przyszłość naszego społeczeństwa i projektu integracji 

europejskiej. 


