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RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU „FOSTERING TRUST-
BUILDING AND PREVENTING DISPUTES AMONG 
SOCIAL PARTNERS VIA ENGAGING IN DECISION-
MAKING PROCESS” 
 
 
Wprowadzenie   
 
W okresie od grudnia 2017 r. do lipca 2019 r. realizowany był projekt 
finansowany przez Unię Europejską, w którym jako beneficjenci, 
współbeneficjenci lub partnerzy uczestniczyły następujące organizacje: 
 
 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego [ZZPPM] 

Polska 
 Samostoen Sindikat na Rabotnicite od Energetika, Rudarstvo i Industrija 

na R. Makedonija [SSERI SO AD ELEM] Macedonia 
 Samostalni Sindikat Radnika Energetike Srbije [SSRES] Serbia 
 Federation of the Independent Syndicates of Miners [FNSM] Bułgaria 
 Związek Pracodawców Dolnego Śląska [ZPDS]  Polska 
 Asociación Industrial, Técnica y de Comercio [ASITECO] Hiszpania 
 Federatia Nationala Mine Energie [F.N.M.E.] Rumunia 
 Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid [CSIT 

UNIÓN PROFESIONAL] Hiszpania 
 
 
Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości partnerów 
społecznych (związków zawodowych, pracowników, pracowników 
niezrzeszonych i pracodawców) w zakresie wzajemnych korzyści 
wynikających z udziału pracowników w procesie podejmowania 
decyzji w przedsiębiorstwach w sektorze wydobywczym. 
 
Drugim celem, będącym konsekwencją poprzedniego, było dostarczenie metod, 
narzędzi i technik, które pozwolą pracownikom zaangażować się w proces 
podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Ponadto projekt miał na celu 
zwiększenie świadomości partnerów społecznych w zakresie różnych 
rozporządzeń i dyrektyw Unii Europejskiej oraz ustanowienie ram 
umożliwiających konstruktywny dialog na szczeblu krajowym  
i międzynarodowym, skierowany zasadniczo do sektora górniczego.  
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Badania i analizy 
 
Aby osiągnąć te cele, przeprowadzono szereg działań uzgodnionych przez 
organizacje partnerskie projektu i skupiających się na analizie badań 
zrealizowanych na dwóch różnych płaszczyznach: 
 
 
A) Badania i analiza partycypacji pracowników w przedsiębiorstwach: 
przygotowanie kwestionariusza, który pozwolił zdefiniować potrzeby 
pracowników z sektora górniczego w odniesieniu do ich udziału  
w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach. 
 
B) Badania i analiza stosowania dyrektyw europejskich dotyczących 
partycypacji: dzięki specjalistycznemu kwestionariuszowi o nazwie „Kryteria 
badania praktycznego zastosowania dyrektyw UE i warunki udziału 
pracowników w podejmowaniu decyzji” została przeanalizowana praktyka  
w zakresie interpretowania i stosowania dyrektyw UE w krajach partnerskich 
Projektu. Przedstawiono zalecenia mające na celu usprawnienie procedur 
udziału pracowników sektora górniczego w procesie podejmowania decyzji. 
 
 
Badania w krajach partnerskich zostały przeprowadzone przez ekspertów, 
którzy mieli okazję zapoznać się z warunkami udziału pracowników w procesie 
podejmowania decyzji, a także z bieżącymi relacjami między partnerami 
społecznymi dotyczącymi budowy zaufania między nimi i stosowania dyrektyw 
w sprawie praw pracowników do informacji, konsultacji i partycypacji  
w przedsiębiorstwach w poszczególnych krajach. 
 
 
Jako uzupełnienie do tych dwóch faz badań przeprowadzono następujące 
działania: 
 
 Przygotowanie uzupełniającego dokumentu roboczego na temat 

„Przepisów w sprawie udziału pracowników w podejmowaniu decyzji” 
 
 Przeprowadzenie warsztatów krajowych w celu analizy wyników z 

kwestionariuszy, zarówno pod kątem partycypacji pracowników, jak i 
stosowania dyrektyw 
 

 Przygotowanie krótkiego raportu z każdego kraju na temat „Udziału 
pracowników w podejmowaniu decyzji, stosowaniu dyrektyw i propozycji 
ulepszeń” w oparciu o dokument „Kryteria badania praktycznego 
zastosowania dyrektyw UE i warunki udziału pracowników  
w podejmowaniu decyzji ” 
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 Przeprowadzenie Sesji roboczej ekspertów w Sofii (Bułgaria), na której 

eksperci z poszczególnych krajów przedstawili wyniki badań i analiz oraz 
opracowali propozycje zaleceń na przyszłość 

 
 
Platforma e-learningowa 
 
Stworzono platformę e-learningową dostępną za pośrednictwem strony 
internetowej: Http://es.fosteringtrustbuilding.eu i na portalu Facebook: 
https://www.facebook.com/fostering.trustbuilding. Po uprzednim 
uwierzytelnieniu dostępnym z głównej strony każdy uczestnik ma dostęp do 
zasobów platformy. 
 

 
 
Celem platformy jest udostępnienie jej użytkownikom podstawowej wiedzy na 
temat zagadnień związanych z prawem do partycypacji, informacji, konsultacji i 
negocjacji zbiorowych pracowników w procesach decyzyjnych w 
przedsiębiorstwach oraz podkreślenie znaczenia zaangażowania pracowników w 
te procedury. W związku z powyższym platforma została pomyślana jako 
instrument, który z jednej strony pozwala informować pracowników, ich 
przedstawicieli, a także dyrektorów przedsiębiorstw, jakie obecnie instrumenty 
oddaje do ich dyspozycji prawodawstwo wspólnotowe, i dzięki którym możliwe 
jest uzyskanie rzeczywistego wpływu pracowników na proces podejmowania 
decyzji.  W związku z powyższym platforma została pomyślana jako instrument, 
który z jednej strony pozwala informować pracowników, ich przedstawicieli, a 
także dyrektorów przedsiębiorstw, jakie obecnie instrumenty oddaje do ich 
dyspozycji prawodawstwo wspólnotowe, i dzięki którym możliwe jest uzyskanie 

http://es.fosteringtrustbuilding.eu/
https://www.facebook.com/fostering.trustbuilding
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rzeczywistego wpływu pracowników na proces podejmowania decyzji. Z drugiej 
strony wskazuje na szereg elementów, które pozwalają wpływać na procesy 
partycypacji pracowników. E-learning przedstawia także szereg żądań i 
propozycji ulepszeń wobec pewnych braków, które zdaniem partnerów projektu 
należałoby przekazać instytucjom Unii Europejskiej w celu zwiększenia 
konsensusu związanego z tymi kwestiami. 
 
Dlatego należy zwrócić uwagę na takie tematy, jak rozwój mechanizmów 
rozwiązywania konfliktów w pracy poprzez partycypację, działania na rzecz 
zaufania i współpracy oraz zwiększanie zadowolenia dzięki  zaangażowaniu 
pracowników. Należy wspierać ramy umożliwiające informowanie, konsultacje i 
partycypację pracowników jako istotne narzędzia dialogu społecznego  
i negocjacji zbiorowych w celu wzmacniania procesu podejmowania decyzji. W 
tym kontekście na szczególną uwagę zasługują dwie zasadnicze kwestie dla tej 
grupy zawodowej górników, a mianowicie bezpieczeństwo i higiena pracy oraz 
szkolenia i kwalifikacje zawodowe. 
 
 
Na platformie zamieszczono kurs podzielony na dziesięć lekcji,  
z których każda z kolei podzielona jest na dziewięć sekcji. Pod każdą z lekcji 
umieszczono także sprawdzian końcowy składający się z pytań i kilku możliwych 
do udzielenia odpowiedzi. Uczestnik kursu w celu zweryfikowania nabytej przez 
siebie wiedzy ma możliwość rozwiązania testu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziesięć lekcji zamieszczonych na platformie obejmuje: 
 
 
1. Prawo do partycypacji pracowników, o którym mowa w dyrektywach 
europejskich 
2. Informacja i konsultacja w Europie 
3. Sposoby angażowania pracowników w zakładzie pracy 
4. Podejmowanie decyzji przez pracowników w zakładzie pracy 
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5. Warunki zatrudnienia i udział pracowników w kwestiach związanych z 
bezpieczeństwem i higieną pracy 
6. Minimalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia oraz partycypacji 
pracowników w sektorze wydobywczym 
7. Rola związków zawodowych i ich legitymacja do udziału w podejmowaniu 
decyzji w przedsiębiorstwach 
8. Motywacja i osobiste zadowolenie pracowników sektora górniczego 
9. Skuteczne zarządzanie konfliktami w miejscu pracy 
10. Propozycje ulepszeń w sprawie udziału pracowników w podejmowaniu 
decyzji w przedsiębiorstwach 
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Europejskie regulacje prawne dotyczące „praw pracowników 
do informacji, konsultacji i partycypacji” oraz zastosowanie 
dyrektyw europejskich w ustawodawstwach krajów  
partnerskich projektu. 
 
 
Zmiany w otoczeniu gospodarczym i społecznym oraz działania wspólnotowe o 
szczególnym wpływie na sektor górniczy, takie jak transformacja energetyczna 
poprzez dekarbonizację, w ramach dialogu społecznego wymagają zwiększenia 
udziału pracowników z każdej dziedziny zawodowej, ale przede wszystkim z 
sektora górnictwa i publicznego (ponieważ w niektórych krajach sektor górniczy 
stanowi część sektora publicznego). Mowa tu o kwestiach związanych z 
informacją i konsultacją z pracodawcami zarówno na szczeblu państwowym, jak 
i w niektórych przypadkach ponadnarodowym. 
 
Próbując ustalić udział pracowników usług publicznych w procesie 
podejmowania decyzji, projekt Fostering Trust-Building ma na celu poprawę 
tych mechanizmów poprzez wzmocnienie dialogu społecznego, tak aby sprzyjał 
on wymianie dobrych praktyk mogących stworzyć korzystne warunki dla 
informacji, konsultacji i zaangażowania ponadnarodowego wynikającego ze 
stosowania prawodawstwa UE w sprawie partycypacji pracowników. W związku 
z tym szczególna uwaga poświęcona zostanie stosowaniu dyrektywy 
2002/14/WE w sprawie informacji i konsultacji oraz wnioskom zawartym w 
dokumencie „Fitness Check” z 2013 przygotowanym przez Parlament Europejski. 
 
 
W pierwszej kolejności opisane zostaną mechanizmy ustanowione przepisami 
unijnymi w celu wzmocnienia krajowych i międzynarodowych procedur 
informacji, konsultacji i zaangażowania w zakresie dotyczącym partycypacji 
pracowników. 
 
 
Rola Parlamentu Europejskiego w zakresie prawa pracowników do 
udziału w podejmowaniu decyzji w  przedsiębiorstwach 
 
 
Unia Europejska wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w zakresie 
partycypacji pracowników, przyczyniając się do osiągania podstawowych 
celów europejskiej polityki społecznej określonych w art. 151 Traktatu  
o funkcjonowaniu UE (TFUE), który wskazuje na takie kwestie jak: poprawa 
warunków życia i pracy, odpowiednia ochrona socjalna, wysoki i trwały poziom 
zatrudnienia oraz walka z wykluczeniem, a wszystko to poprzez informowanie 
i konsultowanie pracowników   (1). 
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W tym sensie Parlament zatwierdził kilka rezolucji, w których domaga 
się zagwarantowania pracownikom prawa do udziału  
w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach. Mowa tu o prawie do 
informacji, konsultacji i udziału w podejmowaniu decyzji, które powinno mieć 
zastosowanie zarówno do spółek krajowych, jak i międzynarodowych, 
niezależnie od ich formy prawnej.  
________________________________ 
(1) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) reguluje wszystkie kwestie dotyczące 
udziału pracowników w podejmowaniu decyzji poprzez informowanie i konsultowanie, Tytuł X,  
polityka społeczna (art. 151 do 161). Najważniejsze punkty omawianego zagadnienia można 
podsumować w następujący sposób: 
 

 Unia i państwa członkowskie będą dążyć do wspierania zatrudnienia, poprawy 
warunków życia i pracy, tak aby umożliwić ich wyrównanie przy jednoczesnym 
zachowaniu postępu, odpowiedniej ochrony socjalnej, dialogu między partnerami 
społecznymi, rozwoju zasobów ludzkich pozwalającego podnosić i utrzymać poziom 
zatrudnienia oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu  (patrz art. 151). 

 Unia uznaje i wspiera rolę partnerów społecznych na swoim szczeblu, uwzględniając 
różnorodność systemów krajowych. Ułatwia dialog między nimi przy, szanując ich 
autonomię. Trójstronny szczyt społeczny do spraw wzrostu i zatrudnienia przyczynia się 
do dialogu społecznego (patrz art. 152). 

 Aby osiągnąć cele z art. 151, Unia będzie wspierać i uzupełniać działania państw 
członkowskich w następujących dziedzinach: (...) e) informacje i konsultacje dla 
pracowników. 
(...) W tym celu Parlament Europejski i Rada: a) mogą przyjąć środki w celu zachęcania 
do współpracy między państwami członkowskimi w drodze inicjatyw zmierzających do 
pogłębiania wiedzy, rozwijania i wymiany informacji i najlepszych praktyk, wspierania 
podejść nowatorskich oraz oceny doświadczeń, z wyłączeniem jakiejkolwiek 
harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich; b) mogą 
przyjąć, w dziedzinach określonych w ustępie 1 lit. a)–i), w drodze dyrektyw, minimalne 
wymagania stopniowo wprowadzane w życie, z uwzględnieniem warunków i norm 
technicznych istniejących w każdym z państw członkowskich (patrz art. 153). 

 Komisja ma zadanie popierania konsultacji między partnerami społecznymi na poziomie 
Unii i podejmuje wszelkie właściwe środki w celu ułatwienia ich dialogu, zapewniając 
stronom zrównoważone wsparcie.  
 
(...) Aby osiągnąć cele określone w art. 151 i bez uszczerbku dla innych postanowień 
traktatów, Komisja będzie zachęcać do współpracy między państwami członkowskimi  
i ułatwiać koordynację ich działań w dziedzinie polityki społecznej, o których mowa  
w tym rozdziale, szczególnie w kwestiach związanych z: - zatrudnieniem, - prawem 
pracy i warunków pracy, - kształceniem i rozwojem zawodowym, - zabezpieczeniem 
społecznym, - ochroną przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, - higieną 
pracy, - prawem do zrzeszania i układów zbiorowych między pracodawcami  
a pracownikami (patrz artykuł 154). 

 



   

  

With financial support from the European Union 

Poza prawem do informacji i konsultacji pracownicy, w opinii Parlamentu, 
muszą mieć również prawo do udziału w podejmowaniu decyzji w 
przedsiębiorstwie w kwestiach takich jak wprowadzenie nowych technologii, 
zmiana organizacji pracy, produkcji i planu gospodarczego (2). 
 
Ponadto w ostatnim czasie Parlament w swojej rezolucji z 19 stycznia 2017 r.  
w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych przypomniał korzyści wynikające 
z zaangażowania pracowników w proces decyzyjny i zarządzanie 
przedsiębiorstwem. 
 
 
Prawo do informacji i konsultacji w dyrektywach UE 
 
 
Prawo pracowników do informacji, konsultacji i partycypacji było główną 
kwestią w europejskiej debacie od czasu, gdy w 1974 r. Rada przyjęła pierwszy 
program działań społecznych. Tak więc we Wspólnotowej Karcie Podstawowych 
Praw Socjalnych Pracowników z 1989 r. (tzw. „Karta Społeczna”) podkreśla się, 
że pożądane jest zachęcanie pracowników do partycypacji. 
 
Podobnie Karta praw podstawowych Unii Europejskiej uznaje w sposób wiążący 
zbiorowe prawa socjalne w kilku swoich artykułach. I tak w art. 12 odnosi się 
do wolności zgromadzeń i stowarzyszania się, zwłaszcza w sferze 
politycznej i związkowej, w art. 27, do prawa do informacji  
i konsultowania się z pracownikami w przedsiębiorstwach, a w art. 28, 
do prawa do negocjacji i zbiorowego działania na odpowiednich 
poziomach, z włączeniem prawa do strajku. 
 
______________________________________ 
(2) Od 2016 r. Parlament pracuje nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy w sprawie udziału  
w podejmowaniu decyzji w radach nadzorczych. W projekcie opinii w sprawie reprezentacji 
pracowników w organach zarządzających w Europie (2015/2222 (INI)) broni on wprowadzenia 
minimalnych standardów unijnych w obecnych dyrektywach, takich jak wymóg, aby siedzibą 
spółki było jej centrum działalności (aby uniknąć arbitrażu regulacyjnego). 
 
Opinia opowiada się również za standardami reprezentowania pracowników w radach 
nadzorczych i zaleca przyjęcie minimalnych zasad, na przykład w sprawie równych praw 
przedstawicieli pracowników w stosunku do przedstawicieli kierownictwa oraz równowagi płci  
w radach. 
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Jednakże te „życzenia” nie zostaną zrealizowane do czasu podpisania Traktatu  
z Amsterdamu, który włączył Porozumienie w sprawie polityki społecznej do 
tekstu Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, co stanowi 
odpowiednią podstawę prawną dla prawodawstwa wspólnotowego w zakresie 
informacji i konsultacji pracowników. Pierwszą ważną dyrektywą w tej sprawie 
jest dyrektywa dotycząca europejskiej rady zakładowej (dyrektywa Rady 
94/45/WE) przyjęta zgodnie z Porozumieniem w sprawie polityki społecznej. 
 
Przy implementacji tego europejskiego aktu do różnych państw pojawia się 
problem – pomimo faktu, że w niektórych krajowych administracjach 
publicznych istnieją systemy informacji i konsultacji, wszystkie dotychczas 
opublikowane dyrektywy dotyczące prawa pracowników do informacji 
i konsultacji nie mają zastosowania do administracji publicznej (3), ale 
stosują się do spółek publicznych, jeżeli te prowadzą działalność gospodarczą o 
charakterze komercyjnym i niekomercyjnym. Należy wziąć pod uwagę fakt, że w 
niektórych krajach sektor górniczy jest częścią sektora publicznego lub 
utrzymuje status mieszany, tj. publiczno-prywatny. 
 
W 2001 r., negocjując dyrektywę w sprawie ogólnych ram informacji  
i konsultacji z pracownikami w Unii Europejskiej, Parlament próbował rozszerzyć 
zakres dyrektywy na sektor publiczny, ale Rada odrzuciła tę możliwość. Jednak  
w grudniu 2015 r. komitet społecznego dialogu sektorowego ds. centralnej 
administracji rządowej podpisał porozumienie sektorowe w sprawie wspólnych 
minimalnych standardów w zakresie praw pracowników administracji centralnej 
do otrzymywania informacji i wyrażania opinii w drodze konsultacji w zakresie 
restrukturyzacji, równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, 
wymiarem czasu pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Aby 
porozumienie było wiążące dla wszystkich państw członkowskich, musi zostać 
wdrożone na mocy decyzji Rady przyjętej na wniosek Komisji, co jeszcze nie 
miało miejsca. 
_________________________________ 
(3). Por. wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Nolan (C-583/10)  
i Scattolon (C-108/10) 
 
Ponadto należy zauważyć, że Parlament, w interesie równego traktowania wszystkich 
pracowników, powtórzył swoje wezwanie do włączenia sektora publicznego do zakresu 
stosowania dyrektyw dotyczących informacji i konsultacji, w swojej rezolucji z dnia 19 lutego 
2009 r. w sprawie stosowania dyrektywy 2002/14/WE ustanawiającej ogólne ramy 
informowania i konsultowania pracowników we Wspólnocie Europejskiej (2008/2246 (INI): 

Uważa, że konieczne jest zagwarantowanie przedstawicielom pracowników administracji 
publicznej i przedsiębiorstw sektora publicznego i finansowego takich samych praw do 
informacji i konsultacji, jak udzielanych innym pracownikom. 
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Niezależnie od tych sytuacji, które nie gwarantują zastosowania tego aktu w 
sprawie informacji, konsultacji i partycypacji w sektorze publicznym, poniżej 
przedstawiono przegląd obowiązujących dyrektyw w tym zakresie, aby mogły 
one służyć jako podstawa w momencie wdrażania prawa do informacji  
i konsultacji w sektorze przemysłu wydobywczego. W celu dokonania takiego 
przeglądu dyrektywy zostały pogrupowane w trzech blokach, zgodnie z ich 
charakterystyką. 
 
 
Pierwszy blok odnosi się do prawa pracowników do informacji i konsultacji na 
szczeblu krajowym w zakresie kwestii związanych z wynikami ekonomicznymi  
i przyszłymi planami rozwoju przedsiębiorstw, które mogą mieć wpływ na 
zatrudnienie: 
 
 
 Dyrektywa 75/129/EWG z dnia 17 lutego 1975 roku w sprawie 

zwolnień grupowych zmieniona dyrektywą 92/56/EWG i 98/59/WE, 
zgodnie z którą w przypadku masowych zwolnień pracodawca musi 
przystąpić do negocjacji z pracownikami w celu określenia sposobu  
i formy ich uniknięcia lub zmniejszenia liczby pracowników, których 
zwolnienie dotyczy. 

 
 
 Dyrektywa 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 roku w sprawie 

ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw  
i zachowania praw w takiej sytuacji. 

 
 
 Oraz dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramy informowania  
i konsultowania pracowników we Wspólnocie Europejskiej, która określa 
minimalne standardy proceduralne w sprawach ochrony praw 
pracowników do informacji i konsultacji w zakresie sytuacji gospodarczej  
i zatrudnienia związanych z ich miejscem pracy. 

 
 
W lipcu 2013 r. Komisja przeprowadziła ocenę tych trzech dyrektyw, 
opracowując tzw. „Fitness Check” (SWD (2013) 0293), po czym stwierdziła, że 
te trzy dyrektywy zasadniczo są „istotne, skuteczne i spójne i wzajemnie się 
wzmacniające”, chociaż podkreśliła istnienie wielu braków zarówno w obszarze 
ich stosowania, jak i w ich wdrażaniu (4): 
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 Jeśli chodzi o zakres stosowania, znaczna część pracowników nie jest 
objęta przepisami ze względu na wykluczenie małych przedsiębiorstw, 
administracji publicznej i załóg statków morskich. 

 
 Jeśli chodzi o jej wykonanie w praktyce, stwierdza się, że istnieje 

możliwość poprawy, zwłaszcza w krajach o mniej rozwiniętych 
tradycjach, poprzez promowanie kultury informacji i konsultacji wśród 
partnerów społecznych, wzmacnianie instytucji, wspieranie porozumienia 
w sprawie informacji i konsultacji, rozpowszechnianie dobrych praktyk 
oraz uświadamianie i zapewnienie jej wykonania. 

 
 
Drugi blok dyrektyw ustanawia prawa pracowników do informacji i konsultacji  
w sytuacjach, które obejmują komponent ponadnarodowy: 
 
 Dyrektywa 94/45/WE z dnia 22 września 1994 roku zmieniona 

dyrektywą 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanowienia europejskiej rady zakładowej oraz ustanowienie ogólnych 
zasad zapewniających informacje i konsultacje z pracownikami  
w kwestiach takich jak wyniki, perspektywy lub praktyki przedsiębiorstwa 
bądź polityka restrukturyzacji i zasobów ludzkich oraz środowiska pracy 
(5). 

 
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2004/25/WE z dnia 21 kwietnia 

2004 roku w sprawie ofert przejęcia, ustanawiająca ogólne zasady 
informowania i konsultacji w sprawie ofert zatrudnienia. 

________________________________________ 
(4) W tym duchu wypowiada się opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
który sugeruje, by na poważnie uwzględnić prawo do informacji i konsultacji w jednolitej 
europejskiej dyrektywie ramowej, aby zapewnić większą spójność między różnymi definicjami 
informacji i konsultacji „oraz, jeśli to konieczne, uczestnictwo w zarządach spółek”. Komisja 
przewiduje następujące możliwe etapy: a) włączenie administracji publicznej, najmniejszych 
MŚP i marynarzy wyłączonych z dyrektyw w ramy sektorowego dialogu społecznego;  
b) skonsolidowanie trzech dyrektyw po konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi;  
c) ocenę ex post w 2016 r. dotyczącą przeglądu ERZ. 
 
(5) W dniu 14 maja 2018 r. Komisja opublikowała ocenę niniejszej dyrektywy i stwierdziła, że 
poprawiła jakość i zakres informacji dla pracowników, ale nie zwiększyła tempa tworzenia 
europejskich rad zakładowych. Komisja zaproponowała opracowanie praktycznego podręcznika 
dla uczestników ERZ i zaoferowanie finansowania partnerom społecznym w celu wsparcia 
wdrażania i skuteczności takich rad. 
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 Oraz dyrektywa 2011/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

5 kwietnia 2011 r. dotycząca łączenia się spółek akcyjnych. 
 
 
Wreszcie trzeci blok dyrektyw ustanawia zasady, które przyznają częściowe 
prawa do udziału w podejmowaniu decyzji i mają zastosowanie w sytuacjach 
posiadających komponent ponadnarodowy: 
 
 
 Dyrektywa 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r.  uzupełniająca 

statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników nie 
tylko za pomocą informacji i konsultacji, ale przewidująca również udział 
pracowników w zarządach. 

 
 Dyrektywa 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 uzupełniająca statut 

spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników. 
 
 Oraz dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek 
kapitałowych, która zawiera zasady dotyczące uczestnictwa w nich 
pracowników. 

 
 
Należy również pamiętać, że wraz z tymi trzema blokami dyrektyw współistnieją 
międzysektorowe porozumienia partnerów społecznych (zob. dyrektywa 
97/81/WE dotycząca pracy w niepełnym wymiarze godzin, dyrektywa 
1999/70/WE w sprawie pracy na czas określony lub dyrektywa 2008/104/WE  
w sprawie pracy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej)  
z dorozumianymi przepisami dotyczącymi informacji i konsultacji, takimi jak 
przykładowo zobowiązanie spółki do informowania pracowników z umową na 
czas określony o wolnych miejscach pracy na czas nieokreślony. 
 
 
Wreszcie, kończąc ten przegląd przepisów dotyczących prawa do informacji  
i konsultacji w ramach regulacyjnych Unii Europejskiej, należy wspomnieć, że w 
zasadzie nr 8 europejskiego  fi laru Praw  Społecznych  ustanawia się prawo 
wszystkich pracowników z każdego sektora do informacji lub konsultacji w 
sprawach, które ich interesują, w szczególności w zakresie przenoszenia 
zakładów, restrukturyzacji i łączenia spółek oraz zwolnień grupowych w celu 
lepszej ochrony pracowników w takich sytuacjach. 
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W tym sensie należy zauważyć, że filar ten wykracza poza obecny dorobek 
prawny Unii, ponieważ ma zastosowanie niezależnie od liczby pracowników, 
których dotyczy i przewiduje prawo pracowników nie tylko do otrzymywania 
informacji, ale także do konsultacji w przypadku tego rodzaju operacji 
biznesowych. 
 
 
 
Informacje i konsultacje w Europie: znaczenie dyrektywy 
2002/14/WE i jej zastosowanie do sektora morskiego 
 
 
Dyrektywa 2002/74/WE, która weszła w życie 23 marca 2002 r. i została 
transponowana do ustawodawstwa krajowego przed 23 marca 2005 r., jest 
punktem odniesienia przy wdrażaniu praw do informacji, konsultacji  
i partycypacji. 
 
Jak już zostało powiedziane, partycypacja poprzez prawo do informacji i 
konsultacji pracowników, jest ważnym prawem społecznym, które przyczynia 
się do łagodzenia konfliktów, tworzenia klimatu sprzyjającego współpracy w 
miejscu pracy i promowania konkurencyjności. Zarówno prawo do informacji, 
jak i prawo do konsultacji realizowane są za pośrednictwem przedstawicieli 
pracowników (rad pracowników i określonych organów uczestniczących  
i reprezentujących pracowników sektora publicznego) lub bezpośrednio poprzez 
same związki zawodowe, dzięki którym toczone są rozmowy pracowników  
z pracodawcami, zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i w zakładach 
z sektora publicznego. 
 
W niniejszej dyrektywie ustalono, że informacja polega na przekazaniu 
danych przez pracodawcę przedstawicielom pracowników, aby mogli 
oni posiąść wiedzę na dany temat i zbadać go w takich kwestiach jak: 
polityka kadrowa, zmiany wynagrodzenia, prawdopodobny rozwój zatrudnienia 
w danym obszarze i programy poprawy wydajności; wraz z innymi danymi 
związanymi z ogólnym rozwojem sektora gospodarki, do którego 
przedsiębiorstwo należy oraz jego prawdopodobnym rozwojem. 
 
Z kolei konsultacje polegają na wymianie opinii i otwarciu dialogu 
między przedstawicielami pracowników i pracodawcą i są konsekwencją 
tych wcześniej przekazanych przez pracodawcę informacji w ww. sprawach  
i w innych, które dotyczą bezpośrednio organizacji pracy i aktywności 
zawodowej pracowników.  
 
W związku z tym obowiązkiem dla organów reprezentujących pracowników jest 
wydanie raportu dotyczącego takich kwestii, jak: restrukturyzacja kadr, 



   

  

With financial support from the European Union 

redukcja godzin pracy, całkowite lub częściowe przeniesienie zakładu, procesy 
fuzji, wchłonięcia lub zmiany statusu prawnego przedsiębiorstwa, które 
wpływają na wielkość zatrudnienia, plany szkoleń zawodowych  
w przedsiębiorstwie lub wdrożenie i przegląd systemów organizacji i kontroli 
pracy, analiza wymiaru czasu pracy, tworzenie systemów premiowania i zachęt 
oraz klasyfikacja miejsc pracy.  
 
 
Krótko mówiąc, jako podsumowanie przepisów tych dyrektyw w zakresie 
ogólnych zasad minimalnych dla praw do informacji i konsultacji pracowników 
przedsiębiorstw z siedzibą w Unii Europejskiej, można wskazać na następujące 
punkty: 
 
 
 Informacje i konsultacje są przeprowadzane w takich kwestiach, jak 

sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, struktura i prawdopodobny 
rozwój zatrudnienia oraz decyzje, które mogą powodować istotne zmiany 
w organizacji pracy lub w stosunkach umownych. 

 
Wszystko to z poszanowaniem praw krajowych określonych w punkcie  
3) artykułu 9: 
 
„Niniejsza dyrektywa nie oznacza naruszenia innych praw do informacji, 
konsultacji i uczestnictwa, istniejących w ustawodawstwie krajowym”. 

 
 
 Czas informacji i konsultacji powinien być odpowiedni dla debaty na ten 

temat. 
 
 Informacje dostarczone przez pracodawcę muszą umożliwiać 

przedstawicielom pracowników zapoznanie się z sytuacją i przygotowanie 
odpowiedzi (faza konsultacji) na poruszaną kwestię. 

 
 Celem konsultacji jest osiągnięcie porozumienia w sprawie decyzji, które 

mogłyby prowadzić do istotnych zmian w sposobie organizacji pracy lub 
w stosunkach umownych. 

 
 Ustanawia się obowiązek zachowania poufności i status informacji 

poufnych: przedstawiciele pracowników i ich doradcy nie mogą podawać 
do publicznej wiadomości żadnych informacji, które otrzymali poufnie od 
przedsiębiorstwa. Ponadto pracodawcy nie muszą informować ani 
konsultować się z przedstawicielami, gdy poważnie szkodzi to działaniu 
przedsiębiorstwa. 
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Rokowania zbiorowe 
 
Drugim zasadniczym elementem udziału pracowników w procesach 
decyzyjnych w przedsiębiorstwach są rokowania zbiorowe (lub dialog 
społeczny w tych obszarach, w których wykorzystywany jest ten system 
stosunków pracy). 
 
Rokowania zbiorowe to procedura tworzenia reguł i podejmowania decyzji 
charakteryzujących się bezpośrednią, wspólną i wyłączną interwencją 
przedstawicieli pracowników lub związków zawodowych oraz pracodawców, a 
ich celem jest osiągnięcie porozumienia w konkretnej omawianej sprawie. 
 
Rokowania zbiorowe, wraz ze swobodą zrzeszania się, są podstawowym 
postulatem MOP, ustanowionym już w konstytucji z 1919 r., uznanym  
i potwierdzonym jako fundamentalna zasada tej organizacji oraz jako istotny 
czynnik postępu gospodarczego i społecznego w deklaracji filadelfijskiej z 1944 
roku. 
 
W związku z tym Konwencja MOP nr 151 ustanawia w art. 8 negocjacje, 
mediację i arbitraż jako procedury rozwiązywania sporów pracowniczych,  
w szczególności w sektorze publicznym. Artykuł 2 Konwencji MOP 154 reguluje 
to, co kryje się pod pojęciem rokowań zbiorowych: 

 
Dla celów niniejszej Konwencji określenie „rokowania zbiorowe" dotyczy 
wszystkich negocjacji, które następują między pracodawcą, grupą 
pracodawców albo co najmniej jedną organizacją pracodawców z jednej 
strony i co najmniej jedną organizacją pracowników z drugiej, w celu: 

 
  a) określenia warunków pracy i zatrudnienia; i/lub 

b) uregulowania stosunków między pracodawcami  
a pracownikami; i/lub  
c) uregulowania stosunków między pracodawcami lub ich 
organizacjami a organizacją lub organizacjami pracowników. 

 
Ponadto w tej samej Konwencji 154 ustanawia się szereg środków mających na 
celu wspieranie rokowań zbiorowych, wśród których należałoby podkreślić te 
bezpośrednio związane z udziałem pracowników w podejmowaniu decyzji: 
 
 

 umożliwienie prowadzenia rokowań zbiorowych wszystkim 
pracodawcom i wszystkim grupom pracowników; 
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 stopniowe objęcie rokowaniami zbiorowymi wszystkich spraw 
dotyczących warunków pracy; 
 

 ustanowienie procedur rozwiązywania sporów, by przyczyniały się 
one do wspierania rokowań zbiorowych; 
 

 prowadzenie rokowań na każdym szczeblu: zakładowym, 
regionalnym i krajowym; oraz 
 

 posiadanie przez strony rokowań niezbędnych informacji do 
negocjacji ze znajomością ich przyczyn. 

 
 
Z kolei w prawodawstwie unijnym można zauważyć, że prawo do rokowań 
zbiorowych na poziomie wspólnotowym jest uznawane w art. 28 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, który stanowi, że gdy prawodawstwo unijne to 
przewiduje, poziom europejski będzie uważany za właściwy szczebel negocjacji. 
 
Ponadto Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) reguluje procedury 
rokowań zbiorowych w swoich artykułach 152–155. W istocie art. 152, 154 i 155 
TFUE ustanawiają proste ramy prawne dla rokowań zbiorowych, które, choć 
minimalne, uważa się za wystarczające dla obecnych działań prowadzonych 
przez partnerów społecznych. 
 
 
Zauważyć można, że pomimo braku chęci uregulowania ram prawnych dla 
rokowań zbiorowych – a ta niepewność prawna stanowi przewagę biznesową –  
praktyka pokazała, jak uznanie rokowań zbiorowych na poziomie 
konstytucyjnym, nawet gdy traktowane były one tylko jako środek 
regulacyjny, a nie prawo socjalne, powodowało zawieranie układów, które 
nadal są stosowane. 
 
 
Jeśli dodamy do tego poszanowanie zbiorowej autonomii, o której mowa w art. 
152 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE) i swobodę zrzeszania się na poziomie 
wspólnotowym określoną w wiążącej Karcie praw podstawowych UE, to 
partnerzy społeczni mają prawo regulować stosunki pracy, w których 
uczestniczą, przez co rokowania zbiorowe stają się alternatywną formą 
tworzenia norm prawnych i przestają pełnić jedynie swoją początkową rolę 
uzupełniającą w tym zakresie. 
 



   

  

With financial support from the European Union 

 
Analiza badań dotyczących stosowania dyrektyw europejskich 
w sprawie informacji, konsultacji i partycypacji 
 
Jak już zostało powiedziane, ta faza badań w ramach projektu została 
przeprowadzona w oparciu o kwestionariusz „Kryteria badania praktycznego 
zastosowania dyrektyw UE oraz warunki udziału pracowników w podejmowaniu 
decyzji”, którego wyniki podsumowano poniżej. 
 
 
Sytuacja w Polsce 
 
Po pierwsze należy podkreślić fakt, że Polska dokonała transpozycji  
obowiązujących dyrektyw w sprawie partycypacji pracowników w 
przedsiębiorstwach w ustalonych terminach, poprzez swój kodeks pracy. 
 
Ponadto uczestnicy wskazują na istnienie układu zbiorowego dla górnictwa, 
który w niektórych aspektach wydaje się być doskonalszy niż przepisy polskiego 
kodeksu pracy. Prócz tego w niektórych przedsiębiorstwach podpisano umowy 
ze związkami zawodowymi. 
 
Systemy konsultacji wdrożone z dyrektyw są realizowane przez związki 
zawodowe, „inspektorów zakładowych” i inspekcję pracy. W zarządach spółek 
uczestniczą związki zawodowe, które pełnią funkcje w zakresie systemów 
informacji i konsultacji ustanowionych przez dyrektywy. 
 
Polska delegacja wskazuje na specyficzny problem, przez który przechodzi 
sektor górniczy, a który dotyczy wynagrodzeń – nie mogą być one odpowiednio 
zwiększone, ponieważ nie ma jedności związkowej ani prawdziwego dialogu  
w celu osiągnięcia porozumienia. W tym scenariuszu rząd i pracodawcy słuchają 
żądań związków, ale nie uwzględniają proponowanych inicjatyw. 
 
W odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia zwraca się uwagę na potrzebę 
istnienia specjalnych funduszy w celu rozwiązania związanych z tymi kwestiami 
problemami, zwłaszcza w zakresie ochrony przed chorobami zawodowymi, 
chociaż w Polsce sektor górniczy posiada „pakiet ubezpieczenia zdrowotnego” 
lepszy niż w innych sektorach produkcyjnych. 
 
Wreszcie delegacja polska podkreśla znaczenie związków zawodowych dla 
partycypacji pracowników, ponieważ rady pracowników raczej nie występują 
powszechnie w przedsiębiorstwach oraz wskazuje na specyficzny problem 
związków w zakresie przekazywania informacji pracownikom wynikający z 
problemu poufności, którą związki muszą zachować w odniesieniu do 



   

  

With financial support from the European Union 

dokumentów przekazywanych przez przedsiębiorstwo i czasami kwestia ta jest 
wykorzystywana jako pretekst do ukrywania informacji przez pracodawcę. 
 
 
Sytuacja w Hiszpanii 
 
W Hiszpanii dyrektywa 2002/14/WE została transponowana do hiszpańskiego 
systemu prawnego poprzez ustawę 38/2007 z 16 listopada [z naruszeniem 
maksymalnego terminu, 23 marca 2005 r.], a dyrektywa 2009/38 została 
transponowana na mocy ustawy 10/2011 z 19 maja. 
 
Obie transpozycje pociągały za sobą zmianę statutu hiszpańskich pracowników w 
czterech konkretnych artykułach dotyczących podstawowych praw 
pracowników, uprawnień rady pracowników oraz obowiązku zachowania 
tajemnicy zawodowej. 
 
W hiszpańskim ustawodawstwie już wcześniej istniały systemy partycypacji 
pracowników, takie jak między innymi informacje i konsultacje. Z tego powodu 
transpozycja dyrektywy zakładała tylko dwie niewielkie modyfikacje, a 
mianowicie uznanie prawa do informacji o działaniach środowiskowych 
mających wpływ na zatrudnienie oraz obowiązek przedstawicieli pracowników 
do współpracy z kierownictwem przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia równowagi 
środowiskowej, jeśli zostanie to uzgodnione w układzie zbiorowym. 
 
Hiszpańskie przepisy o charakterze ogólnokrajowym stanowią, zarówno  
w statucie pracowników, jak i w układzie zbiorowym dla sektora górniczego, że: 
„Pracownicy mają prawo do partycypacji w przedsiębiorstwie za pośrednictwem 
organów reprezentacji posiadających funkcje konsultacji, doradztwa, składania 
propozycji i wydawania raportów”. 
 
Hiszpański system stosunków pracy opiera te kompetencje na radzie 
pracowników (organach reprezentujących pracowników), która ma prawo do 
informacji i konsultacji z pracodawcą w kwestiach mogących mieć wpływ na 
pracowników, a także dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa i zmian  
w zatrudnieniu.  
 
Te prawa do informacji i konsultacji przedstawicieli pracowników są określone 
poprzez działania prowadzone na trzech płaszczyznach: prawo do bycia 
informowanym o pewnych kwestiach kwartalnie, corocznie lub w stosownych 
przypadkach; prawo do informacji i konsultacji w pewnych tematach; oraz 
prawo do wydania raportu w ciągu 15 dni na temat określonych działań. We 
wszystkich przypadkach zawsze przed wykonaniem określonej czynności przez 
pracodawcę. 
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Te prawa do informacji i konsultacji mają dwa ograniczenia, podobne do tych 
wskazanych w dyrektywach europejskich. Z jednej strony przedsiębiorstwo nie 
jest zobowiązane do przekazywania określonych informacji związanych  
z tajemnicami przemysłowymi, finansowymi lub handlowymi, których 
ujawnienie mogłoby utrudnić działanie przedsiębiorstwa lub zakładu pracy bądź 
spowodować poważne szkody dla ich stabilności gospodarczej. Z drugiej strony, 
uwzględnia się obowiązek zachowania tajemnicy na temat informacji 
otrzymanych przez radę pracowników. 
 
Wreszcie w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy Hiszpania dokonała 
transpozycji dyrektywy 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu 
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy poprzez 
ustawę 31/1995 z 8 listopada o zapobieganiu ryzyku zawodowemu określającą 
zasady informacji, konsultacji i zrównoważonej partycypacji zgodnie  
z ustawodawstwem krajowym i ustanowionym dyrektywą 89/391  
w następujących obszarach: 
 
 Ustanawia prawo pracowników do konsultacji w zakresie planowania  

i organizacji pracy, wprowadzania nowych technologii, działań 
ochronnych i zapobiegania ryzyku;  

 Ustanawia prawo do uczestnictwa i reprezentacji za pośrednictwem 
swoich przedstawicieli we wszystkich kwestiach związanych z 
zapobieganiem zagrożeniom w pracy; 

 Powołuje się stanowisko delegata ds. prewencji jako specjalnego 
przedstawiciela pracowników do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy;  
system jego wyznaczania zależy od liczby pracowników  
w przedsiębiorstwie. Delegaci ci mają uprawnienia do działania, 
posiadają gwarancje i obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej; 

 Tworzy się Wspólny Komitet ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy między 
przedsiębiorstwami i inspektorami pracy w zakładach lub 
przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników; 

 Współpraca delegatów ds. prewencji z Inspekcją Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego jest regulowana na dwóch płaszczyznach: otrzymywanie 
informacji od Inspekcji o wizytach kontrolnych w przedsiębiorstwie oraz 
zgłaszanie niewystarczających środków i działań w zakresie prewencji. 

 
 
Sytuacja w Serbii 
 
Wraz z nastaniem demokracji w 2001 r. Serbia rozpoczęła proces przystąpienia 
do UE, sformalizowany w 2008 r. poprzez zawarcie układu o stabilizacji  
i stowarzyszeniu z UE, a w  marcu 2012 r. uzyskała status kandydata na 
członka Unii. Od tego czasu Serbia stopniowo harmonizuje swoje przepisy z 
prawem wspólnotowym, tak że prawie wszystkie ostatnie regulacje w dziedzinie 
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stosunków pracy są podejmowane pod znaczącym wpływem praw 
pracowniczych i socjalnych UE, jak ma to miejsce w przypadku następujących 
ustaw: ustawa Rady Społeczno-Gospodarczej z 2004 r.; prawo pracy z 2005 r.; 
ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy z 2005 r.; czy ustawa o zatrudnieniu  
i ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia z 2009 roku. 
 
Uczestnicy podkreślają jednak, że wciąż pozostają daleko od pełnej 
harmonizacji z prawodawstwem UE. W stosunkach pracy nadal utrzymuje się 
mentalność bardzo różną od mentalności w Europie Zachodniej. Główny 
problem polega na tym, że wiele przepisów nie jest przestrzeganych,  
a niewystarczające mechanizmy ochrony i instrumenty wdrażania 
prawodawstwa są bardzo słabe i istnieje luka, która sprawia, że dialog 
społeczny jest dziś bardzo trudny, brakuje w nim „subiektywnych elementów”: 
dobrej woli, zaufania i zrozumienia.  
 
Ponadto brakuje najważniejszych „scentralizowanych” poziomów rokowań 
zbiorowych (brak ogólnego porozumienia zbiorowego na poziomie krajowym), 
utrzymywane są „indywidualne” negocjacje z pracodawcą, które nie skutkują 
liczbą i jakością układów zbiorowych przestrzegających wszystkich zasad 
obowiązujących przepisów prawa pracy i potrzeb autonomicznej regulacji 
warunków pracy. Te zbiorowe negocjacje na poziomie pracodawcy obarczone 
są wadą z powodu trzech sytuacji, które szkodzą udziałowi pracowników: 
 
 Brakuje związku zawodowego odgrywającego istotną rolę – związki 

zawodowe i działacze związkowi zbytnio „współpracują” z pracodawcą 
(tzw. „żółte związki”). 
 

 Obiektywnie wielu pracodawców nie jest w stanie przestrzegać praw 
pracowników ustanowionych przez prawo, nie mówiąc już o ich 
doskonaleniu. W umowach zbiorowych na poziomie pracodawcy należy 
oczekiwać większej ilości i jakości praw, których nie będą unikać. 
 

 Rozwiązania prawne pozwalają pracodawcy obejść układ zbiorowy lub 
zastąpić go regulaminami. 

 
Udział pracownika wydaje się lepiej ujęty w odniesieniu do bezpieczeństwa  
i higieny w miejscu pracy. Do ogólnych obowiązków pracodawcy w zakresie 
wdrażania bezpieczeństwa i higieny pracy należy informowanie pracowników  
i ich przedstawicieli o wprowadzaniu nowych technologii i środków pracy,  
a także o ryzyku obrażeń i uszczerbku na zdrowiu, które może wyniknąć z ich 
wprowadzenia. Prawo przewiduje również istnienie Komitetu ds. 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jest to instytucjonalna forma uczestnictwa 
pracowników w podejmowaniu decyzji związanych z wdrażaniem odpowiednich 
środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. 



   

  

With financial support from the European Union 

 
Wreszcie delegacja serbska stwierdza, że wierzy, że pojawienie się gospodarki 
rynkowej zwiększy rolę partycypacji pracowników oraz wskazuje na pewne 
elementy niezbędne do stworzenia odpowiednich warunków dla udanego 
dialogu społecznego, wymieniając wśród nich dobrą wolę partnerów 
społecznych i państwa, odpowiednie środowisko społeczne, kulturę dialogu, 
wzajemne zaufanie między partnerami, legitymizacje i podnoszenie kwalifikacji 
związków zawodowych oraz zrównoważone stanowisko rządu i związków 
zawodowych. 
 
 
Sytuacja w Rumunii 
 
Europejskie dyrektywy dotyczące uczestnictwa pracowników zostały 
transponowane w Rumunii za pośrednictwem ustawy 467/2006 w sprawie 
ustanowienia ogólnych ram dla informacji i konsultacji pracowników, które 
regulują ogólne zasady dla minimalnych wymagań prawa do informacji  
i konsultacji pracowników. Ponadto została zmieniona ustawa o dialogu 
społecznym 62/2011, w ust. 2-4 art. 130. 
 
Te przepisy prawne określają, kiedy, jak i dlaczego procedury informacyjne  
i konsultacyjne powinny być przeprowadzane, wskazując, że ich czas, sposób  
i treść powinny być odpowiednie.  
 
Należy to przeprowadzić z zachowaniem odpowiedniego poziomu reprezentacji 
kierownictwa i przedstawicieli pracowników, w zależności od omawianego 
tematu oraz na podstawie informacji przekazanych przez pracodawcę zgodnie  
z przepisami art. 3.E), wychodząc z założenia, że przedstawiciele pracowników 
mają prawo formułować swoje propozycje w dwóch konkretnych sytuacjach, a 
mianowicie: uzyskanie uzasadnionej odpowiedzi na sformułowaną przez nich 
opinię oraz wynegocjowanie porozumienia w sprawie decyzji wchodzących w 
zakres wspomnianych obowiązków pracodawcy. 
 
Przedstawiciele pracowników i eksperci, którzy pomagają w każdej procedurze 
konsultacji lub negocjacji zbiorowych, nie mogą ujawniać pracownikom lub 
stronom trzecim jakichkolwiek informacji przekazanych im w uzasadnionym 
interesie przedsiębiorstwa pod wyraźnym hasłem „poufne”. Obowiązek ten 
nadal jest stosowany do przedstawicieli lub ekspertów po wygaśnięciu ich 
mandatu. 
 
Rodzaj informacji podlegających zasadzie poufności jest uzgadniany przez 
strony układów zbiorowych lub w innych formach ustalonych przez partnerów  
i podlegających umowie o poufności. 
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Pracodawca nie jest zobowiązany do przekazywania informacji lub do 
konsultacji, jeśli mogą one poważnie zaszkodzić funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa bądź jego interesom. Decyzja o nieprzekazywaniu takich 
informacji lub niekonsultowaniu musi być umotywowana przez przedstawicieli 
pracowników. 
 
Z drugiej strony przedstawiciele pracowników cieszą się ochroną i gwarancjami, 
które pozwalają odpowiednio wypełniać powierzone im obowiązki zgodnie  
z przepisami rumuńskiego ustawodawstwa na czas wykonywania mandatu. 
 
Wreszcie delegacja rumuńska wydała pewne zalecenia dotyczące konkretnych 
kwestii, które uznaje za niezbędne do uczestnictwa w systemach informacji  
i konsultacji w celu udoskonalenia procedur partycypacyjnych zmierzających do 
powstania i zapewnienia zaufania w przemyśle wydobywczym: 
 
 Sytuacja ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstwa ze szczegółowym 

wskazaniem takich kwestii, jak: prawdopodobny rozwój działalności 
przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw; inwestycje, a także 
produkcja i sprzedaż przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw; 

 Sytuacja zatrudnienia i prognozy zmian w tym obszarze; 
 Główne zmiany w organizacji przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw 

oraz wprowadzenie nowych metod pracy lub nowych procesów 
produkcyjnych; 

 Wszystko, co związane jest z kwestiami przeniesienia produkcji, fuzji, 
redukcji lub zamknięcia spółek, spółek zależnych, oddziałów lub innych 
mniejszych zakładów bądź ich istotnych części; oraz zwolnienia grupowe. 

 
 
Sytuacja w Bułgarii 
 
W Bułgarii europejskie dyrektywy dotyczące partycypacji pracowników zostały 
transponowane przez Kodeks Pracy Republiki Bułgarii, który odnosi się do 
jakościowo nowych obowiązków i procedur pracodawców w dziedzinie 
informacji i doradztwa. 
 
Nowelizacja Kodeksu Pracy przewiduje po raz pierwszy wyjaśnienie procedury 
konsultacji z przedstawicielami pracowników. Obejmuje następujące 
obowiązkowe elementy: przekazywanie pracownikom opinii w odpowiedzi na 
informacje pracodawcy, udzielanie umotywowanej odpowiedzi pracodawcy na 
opinię przedstawicieli i negocjowanie w celu osiągnięcia porozumienia, jeśli jest 
to możliwe. 
 
Istnieje kilka modeli uczestnictwa pracowników w zarządzaniu, które działają 
zgodnie z ustawodawstwem, strukturą gospodarki, systemami zarządzania 
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przedsiębiorstwa, ruchem związkowym, siłą tradycji, państwem  
i instytucjonalizacją stosunków pracy oraz dialogu społecznego. 
 
W szczególności procedury informacyjne są przeprowadzane w odniesieniu do 
najnowszych i prawdopodobnych zmian w przedsiębiorstwie oraz sytuacji 
ekonomicznej przedsiębiorstwa bądź organizacji. Informacje te są podawane  
w czasie, formie i treści pozwalających większości pracowników na 
przeprowadzenie odpowiedniego badania i w razie potrzeby przygotowanie się 
do konsultacji. 
 
Z kolei procedura konsultacji zawiera takie elementy, jak zapewnienie 
odpowiedniego czasu i metod postępowania oraz treści. Odbywa się na 
odpowiednim szczeblu zarządzania i reprezentacji, zgodnie z omawianym 
tematem. Przedstawiciele pracowników mają prawo do składania wniosków na 
podstawie informacji dostarczonych przez pracodawcę w celu uzyskania 
odpowiedzi na opinię pracowników lub osiągnięcia porozumienia w sprawie 
planowanych decyzji. 
 
Ustanawia się zarówno informacje, jak i konsultacje na temat sytuacji, struktury 
i prawdopodobnych zmian w zatrudnieniu w przedsiębiorstwie lub organizacji 
oraz na temat przewidywanych środków zapobiegawczych, zwłaszcza  
w przypadkach, gdy istnieje zagrożenie dla zatrudnienia, a także w zakresie 
decyzji, które mogą prowadzić do istotnych zmian w organizacji pracy lub  
w stosunku umownym. 
 
W Bułgarii przedsiębiorstwa państwowe w przemyśle wydobywczym 
ustanawiają swoje systemy uczestnictwa pracowników w procesie 
podejmowania decyzji za pośrednictwem związków zawodowych. Ale  
w prywatnych przedsiębiorstwach są one zazwyczaj wykonywane przez samych 
pracowników. 
 
Wreszcie delegacja bułgarska uważa, że istnienie tych dyrektyw europejskich 
nie wystarczy, aby zagwarantować uczestnictwo pracowników  
w przedsiębiorstwach i sugeruje szereg możliwych rozwiązań w celu 
przezwyciężenia problemów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem 
systemów informowania i konsultowania pracowników w bułgarskich 
przedsiębiorstwach. Są to: lepsze warunki dialogu społecznego (korzystne 
środowisko pracy i szacunek dla partnerów społecznych i ich roli); 
poszanowanie prawa do zrzeszania się i rokowań zbiorowych; uwrażliwienie 
obywateli i pracodawców przez rząd na te kwestie; oraz wzmocnienie roli 
współpracy międzynarodowej w zakresie eliminacji ubóstwa, wspierania 
pełnego zatrudnienia i godnej pracy. 
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Sytuacja w Macedonii 
 
Macedońskie przepisy pracy zostały ustanowione na mocy ustawy o stosunkach 
pracy, ustawy o macedońskiej administracji publicznej, umów o pracę i układów 
zbiorowych, które ustalają zasady, jak np. żadne przedsiębiorstwo nie może 
wypłacać pensji swoim pracownikom bez ich uzgodnienia w negocjacjach 
zbiorowych. 
 
Wdrożenie dyrektywy w sprawie informacji i konsultacji nie zostanie w pełni 
zrealizowane, dopóki Macedonia nie stanie się państwem członkowskim Unii 
Europejskiej. Jednak macedońska ustawa o stosunkach pracy z 2005 r. 
ustanawia ogólne ramy dla informacji i konsultacji w przypadku zwolnień 
grupowych. 
 
Zmiana tej ustawy z 2010 r. zobowiązuje do przeprowadzenia procesów 
informacyjnych i konsultacyjnych oraz sprzyja poprawie dialogu społecznego, 
który w Macedonii jest bardzo złożonym problemem, ponieważ nie zobowiązuje 
pracodawców do konsultowania się z pracownikami. 
 
W kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy stosuje się zapisy ustawy z 2007 r., 
która zobowiązuje pracodawcę do informowania pracowników o zagrożeniach  
i środkach zapobiegawczych oraz do zapewnienia im szkolenia w tym zakresie. 
 
 
 
 
 
Wnioski 
 
Partycypacja pracowników jest realizowana poprzez ustanowienie ogólnych ram 
dotyczących informacji i konsultacji pracowników za pośrednictwem 
minimalnych standardów postępowania w zakresie tych praw w odniesieniu do 
sytuacji gospodarczej i zatrudnienia w ich miejscu pracy. 
 
W pierwszej kolejności należy wspomnieć o istotnej niejednorodności w zakresie 
udziału związków zawodowych w krajach partnerskich projektu, o której 
wspomniane zostało w poprzednich punktach. Podsumowując sytuację 
wyjściową w każdym z krajów, można stwierdzić, że w Hiszpanii zaangażowanie 
pracowników w podejmowanie decyzji jest ustalane przez związki zawodowe i 
rady pracowników bez ich rozróżniania ze względu na podwójną reprezentację 
istniejącą w ustawodawstwie hiszpańskim. 
 
Ze kolei Serbia nie ma rad pracowników w miejscu pracy, więc trudno jest 
ustalić udział pracowników za pośrednictwem nieistniejących przedstawicieli. 
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W Polsce istnieje system konsultacji realizowany przez związki zawodowe, 
„inspektorów zakładowych” i inspekcję pracy. Ponadto związki zawodowe biorą 
udział w zarządach spółek na podobnej zasadzie, jak ta wprowadzona  
w zakresie informacji i konsultacji przez dyrektywy europejskie. W związku  
z tym można powiedzieć, że związki zawodowe w Polsce są ważne, ale mają 
trudności z przekazywaniem informacji pracownikom z powodu zasady 
poufności, której muszą przestrzegać w odniesieniu do dokumentów 
przekazanych przez przedsiębiorstwo. 
 
Z kolei Rumunia włączyła przepisy z analizowanych dyrektyw w sprawie 
partycypacji pracowników do ustawy o dialogu społecznym, ulepszając je w 
pewnym zakresie, chociaż pomijając również możliwość negocjowania układów 
zbiorowych. Rozprzestrzeniły się „żółte związki zawodowe” działające na rzecz 
przedsiębiorcy, a górnicy są zmuszani do kierowania swoich roszczeń za 
pośrednictwem inspektorów społecznych. 
 
W Bułgarii prawo pracy ustanawia obowiązki w zakresie informacji i konsultacji 
oraz transponuje dyrektywy europejskie w tym obszarze. Istnieje bardzo 
niewiele utworzonych rad pracowników, przez co działalność reprezentacyjna 
jest wykonywana bezpośrednio przez związki zawodowe, dla których 
największym wyzwaniem jest uzyskanie motywacji górników do działalności 
zawodowej. 
 
 
 
Wreszcie w Macedonii nie ma transpozycji dyrektyw europejskich 
(prawdopodobnie dlatego, że nie jest to jeszcze państwo członkowskie), ale 
postępują prace z udziałem związków zawodowych i pracowników dotyczące 
nowego prawa pracy. 
 
Krótko mówiąc, jeśli przyjmiemy, że sytuacja systemu hiszpańskiego jest 
bardziej korzystna, to mimo jej „pozytywów”, trudno ją ekstrapolować na inne 
kraje partnerskie tego projektu ze względu na odmienne struktury systemów 
stosunków pracy. 
 
 
Jeśli chodzi o specyficzne zastosowanie przepisów europejskich do sektora 
górniczego i jego problemy w krajach partnerskich projektu, można stwierdzić, 
że hiszpańskie ustawodawstwo, zarówno ogólne dla kraju, jak i szczegółowe dla 
sektora górniczego, przewidziało wszystko, co zebrano w dyrektywach 
europejskich, a w wielu kwestiach je przewyższa. Ponadto branża posiada statut 
górnika wraz ze zbiorowym układem sektorowym o zasięgu państwowym i 
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zróżnicowanymi szczegółowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa  
i zdrowia w miejscu pracy. 
 
W Serbii górnictwo stanowi bardzo ważną część zasobów, od początku swojego 
istnienia zależne było od państwa, chociaż obecnie rozwój sektora jest 
podtrzymywany przez „partnerów” niezależnych od rządu, którzy uczestniczą w 
nim za pośrednictwem przetargów publicznych prywatyzujących sektor, choć w 
bardzo wolnym tempie. Ponadto branża utrzymuje wysokie koszty produkcji, 
przestarzałą technologię sprzętową i brak fachowych szkoleń zawodowych 
(niskie kwalifikacje i brak doskonalenia zawodowego) dla górników. 
 
Jednak od 2005 r. istnieje ustawa o górnictwie i przepisy dotyczące 
zapobiegania ryzyku zawodowemu, na mocy których pracodawca jest 
zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa w zakładach wydobywczych  
i minimalizowania ryzyka w oparciu o ocenę stanowisk i przepisy prawa. 
Jednakże pomimo tego brak komunikacji między górnikami a pracodawcą oraz 
brak informacji i szkolenia górników utrudniają wdrożenie środków 
zapobiegawczych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. 
 
W Polsce istnieje układ zbiorowy dla górnictwa, który w pewnych aspektach jest 
lepszy niż przepisy polskiego kodeksu pracy. Prócz tego w niektórych 
przedsiębiorstwach podpisano umowy ze związkami zawodowymi w tym 
sektorze. W tym sensie największym problemem w branży utrudniającym 
osiągnięcie lepszych warunków zatrudnienia jest brak jedności związkowej  
i rzeczywistego dialogu w celu osiągnięcia porozumień, ponieważ rząd  
i pracodawcy słuchają żądań związków, ale nie uwzględniają proponowanych 
inicjatyw. 
 
W Rumunii, podobnie jak w przypadku Serbii, sektor wydobywczy jest 
własnością państwa w około 80% i obecnie trwają rozmowy nad 
zatwierdzeniem statutu górniczego zawierającego odniesienia do hiszpańskich 
rozwiązań w tym zakresie. 
 
I wreszcie w Bułgarii istnienie korporacji wielonarodowych w sektorze 
górniczym utrudnia stosowanie przepisów. Ponadto nie ma środowiska pracy, 
które sprzyja dobrym warunkom, a pracownicy muszą walczyć z brakiem 
informacji i przygotowania górników do przystosowania się do nowych 
technologii. 
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Analiza badań przeprowadzonych w zakresie udziału 
pracowników w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach 
 
W ramach tego badania zamierzano odpowiedzieć na dwa pytania, które 
pojawiły się w pierwszych dniach pracy w ramach projektu: jak zwiększyć 
zaangażowanie pracowników w sektorze górniczym oraz jak szkolić 
pracowników w tym zakresie? 
 
W tym celu opracowano kwestionariusz, dzięki któremu można zdefiniować 
potrzeby pracowników w sektorze górniczym pod względem ich zaangażowania 
(udziału) w podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach. 
 
Kwestionariusz składa się z 12 pytań pogrupowanych w siedem bloków 
tematycznych, które zostały przytoczone w raporcie porównawczym odpowiedzi 
udzielonych w kwestionariuszu według krajów, aby ułatwić ich przedstawienie. 
Jeśli nawet dla niektórych pytań lub niektórych krajów uczestniczących dane 
procentowe uzyskane z badania nie są dostępne, to na podstawie danych 
ogólnych przedstawionych przez respondentów można wyciągnąć odpowiednie 
wnioski. 
 
Analiza wyników uzyskanych w poszczególnych krajach została przeprowadzona 
przez eksperta z danego kraju i przedstawiona na spotkaniu, które odbyło się  
w Sofii (Bułgaria) w dniu 4 kwietnia 2019 roku. Wnioski z tej analizy 
przedstawiono poniżej. 
 
 
Wnioski 
 
Znajomość i stosowanie dyrektyw i przepisów szczegółowych: 
 
 Istniejąca wiedza ze strony pracowników na temat dyrektyw europejskich 

jest bardzo wysoka we wszystkich krajach – średnio na poziomie 80%,  
a sięga nawet 90% w przypadku Serbii. W Hiszpanii trend jest 
odwrócony i tylko 23% przyznaje, że zna te dyrektywy. Przyczyna może 
być motywowana faktem, że hiszpańskie ustawodawstwo jest bardziej 
zaawansowane w uznawaniu tych praw niż samo europejskie 
prawodawstwo, ponieważ istniało wcześniej niż te dyrektywy. 
 

 Jeśli chodzi o to, czy przepisy te są wystarczające do zapewnienia udziału 
pracowników w przedsiębiorstwie i czy rzeczywiście mają zastosowanie 
do sektora górnictwa, to wyróżnia się tu stanowisko trzech krajów, a 
mianowicie Serbii, Macedonii i Bułgarii z odsetkiem respondentów 
wyższym niż 80%, którzy twierdzą, że są one niewystarczające i nie 
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mają zastosowania do górnictwa w porównaniu z innymi trzema 
krajami, które twierdzą, że takie zastosowanie mają, choć wartości 
procentowe w tym przypadku różnie się kształtują: Hiszpania 83%, 
Rumunia 78% i Polska 58%. 
 

 Są to te same kraje, tj. Hiszpania, Polska i Rumunia, które mają 
specjalne przepisy krajowe dotyczące warunków pracy, bezpieczeństwa  
i zdrowia w sektorze górniczym, chociaż w przypadku Hiszpanii ich 
nieznajomość jest bardzo wysoka – 45%. 

 
 Jeśli chodzi o stosowanie przepisów europejskich w sektorze górniczym, 

stanowiska są bardzo różne: brak jest wiedzy w Hiszpanii i Bułgarii, 
większość odpowiada „tak” w Polsce i Rumunii oraz „nie” w Macedonii  
i Serbii (około 70%). [Odpowiedzi tych dwóch krajów miałyby 
uzasadnienie, ponieważ nie będąc członkami UE, jeszcze nie 
transponowały tych dyrektyw do przepisów krajowych]. 

 
 
Informacje i konsultacje dla przedstawicieli pracowników: 
 
 Informacje przekazywane przez przedsiębiorstwa przedstawicielom 

pracowników i związkom zawodowym są w większości oceniane jako 
użyteczne przez Hiszpanię, Serbię i Bułgarię, podczas gdy dla Polski, 
Rumunii i Macedonii są one odpowiednie. 

 
To samo dotyczy oceny systemu konsultacji, chociaż w tym przypadku 
wartości procentowe oceny są wyższe niż w zakresie informacji: 53% dla 
konsultacji w porównaniu z 43% dla informacji. 

 
Ogólnie ponad 51% pracowników uważa oba procesy za 
przydatne i / lub odpowiednie. Zatem ustanawia się szeroki 
margines poprawy we wdrażaniu zasad partycypacji 
pracowników w przedsiębiorstwie. 

 
 
 
Stopień zadowolenia pracowników z mechanizmów informacji i konsultacji: 
 
 Informacje przekazywane przez związki zawodowe są bardzo dobrze 

oceniane przez pracowników ogółem – 100% w Polsce i Rumunii, 90%  
w Macedonii, 80% w Serbii i Bułgarii i nieco gorzej w Hiszpanii, 60%. 
 

 Jeśli chodzi o postrzeganie, jakie mają pracownicy na temat satysfakcji  
z udziału w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, to 
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blisko 40% uważa ją za dopuszczalną w porównaniu do 30%, którzy 
oceniają ją jako niską i 15%, którzy sądzą, że jest nieistniejąca. Wyjątek 
tutaj stanowi Macedonia, gdzie odsetek ten wzrasta do 75%, a ta 
„pozycja” jest dopuszczalna tylko dla 5%. 
 
Dane te, bardziej negatywne (prawie 50% uważa to za mniej niż 
dopuszczalne) niż pozytywne, kontrastują z wysoką oceną informacji, 
które przedstawiciele pracowników lub związków zawodowych przekazują 
pracownikom – wartości procentowe we wszystkich krajach, z wyjątkiem 
Hiszpanii, przekraczają 80%. 

 
 Zapytani o to, jakie możliwe narzędzia można wdrożyć w celu 

zwiększenia tego udziału, utworzyć można poniższy wykaz (w porządku 
ważności i po wyciągnięciu średniej z wszystkich udzielonych 
odpowiedzi):  
 

1. Prowadzenie nieformalnych spotkań 
2. Prowadzenie wiążących konsultacji 
3. Okresowe przeprowadzanie ankiet na konkretne tematy 
4. Okresowa ocena satysfakcji oraz 
5. Skrzynka z propozycjami 

 
 
Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy: 
 
 Około 65% pracowników uważa, że w ich przedsiębiorstwie istnieją 

dopuszczalne warunki pracy, a ponad 35% uważa, że są one dobre. 
Stanowisko Rumunii wyróżnia się oceną większościową na poziomie 75% 
wskazującą, że warunki pracy nie są odpowiednie. 
 

 Podobny odsetek dotyczy udziału w kwestiach związanych ze zdrowiem  
i bezpieczeństwem, gdzie blisko 65% uważa, że jest on dopuszczalny  
(z wyjątkiem Rumunii, gdzie kształtuje się on na poziomie podanym  
w poprzednim punkcie).  
 
Odsetek ten wynosi 60%, gdy pytamy o osobisty udział w działaniach 
prewencyjnych: średni odsetek wynosi 80%, jeśli weźmiemy pod uwagę 
odpowiedzi Serbii, Hiszpanii, Polski i Rumunii, ale spada, gdy 
uwzględnimy większość negatywnych odpowiedzi z Bułgarii – 65% i 
Macedonii – 90%. Ponad 90% (100% w przypadku Hiszpanii, Serbii i 
Rumunii) twierdzi, że przeprowadzana jest coroczna kontrola stanu 
zdrowia. 
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Należy zauważyć, że ta odpowiedź w przypadku Rumunii jest sprzeczna  
z poprzednimi w odniesieniu do partycypacji i warunków pracy. Wynika 
to z faktu, że ustawodawstwo rumuńskie przewiduje kontrolę stanu 
zdrowia pracowników przeprowadzaną co najmniej raz na rok. 

 
 
 Jeśli chodzi o przeprowadzanie kursów z zakresu zapobiegania 

ryzyku zawodowemu (pytanie 10c), około 80% respondentów 
twierdzi, że je otrzymuje (ponownie w przypadku Rumunii 100%, 
ponieważ wynika to z ustawodawstwa krajowego zobowiązującego 
pracodawców do takich szkoleń), z czego blisko 85% twierdzi, że 
szkolenie to jest odpowiednie lub dobre w porównaniu z 15% 
respondentów, którzy uważają je za niewystarczające. Wyjątek w tym 
zakresie stanowi Bułgaria, gdzie 65% twierdzi, że nie otrzymuje 
szkolenia, a 75% twierdzi dodatkowo, że szkolenie to nie jest 
odpowiednie. 
 
Ciekawy jest przypadek Macedonii, która zareagowała negatywnie na 
udział pracowników w działaniach zapobiegawczych (90% stwierdziło, że 
nie istnieje). Taki sam odsetek odpowiada twierdząco na pytanie o kursy 
szkoleniowe. [Albo wystąpił błąd w interpretacji postawionego pytania, 
albo macedońscy pracownicy nie uważają szkolenia za działalność 
zapobiegawczą]. 

 
 
Szkolenie zawodowe pracowników: 
 
 Prawie 70% twierdzi, że otrzymuje odpowiednie szkolenie związane  

z wykonywaną pracą (z wyjątkiem Macedonii, która twierdzi, że nie jest 
ono odpowiednie), chociaż tylko 60% przyznaje, że odbywa kursy 
doskonalenia zawodowego, także z wyjątkiem Macedonii – 95% twierdzi, 
że nie ma takich kursów. 

 
Jeśli chodzi o częstotliwość odbywania kursów z zakresu szkolenia 
zawodowego, ponad 70% ocenia je jako dopuszczalną. W przypadku 
Rumunii 75% respondentów twierdzi, że szkolenie to jest dobre, 
nawiązując do faktu, że istnieje zainteresowanie ze strony pracodawców 
szkoleniem swoich pracowników w celu uzyskania od nich najlepszych 
wyników produkcyjnych. Ponownie Macedonia w 95% nie ocenia 
pozytywnie kursów szkoleniowych (zasadniczo z powodu tego, że ich nie 
ma). 
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Motywacja i uznanie zawodowe: 
 
 Jedynie 35% respondentów przyznaje się do motywacji i zawodowego 

uznania w swojej pracy – Polska (90%), Serbia (86%) i Bułgaria (55%) 
są najbardziej zmotywowane w porównaniu z Rumunią (85% twierdzi, że 
nigdy) i Macedonią (60% twierdzi, że nie). Hiszpania wykazuje pewną 
równowagę między byciem motywowanym a motywowaniem czasami – 
odpowiednio 41% i 45%. 

 
 
 W odniesieniu do czynników, które powinny się zmienić  

w przedsiębiorstwie, aby osiągnąć większą motywację, uzyskano 
następujące dane (uporządkowane od większego znaczenia do 
mniejszego, zgodnie z ważnością przedstawioną przez ankietowanych 
pracowników):  

 
  1. Wynagrodzenie 
  2. Lepsze ochrona i bezpieczeństwo w pracy 
  3. Lepiej oceniana praca  
  4. Więcej zaangażowania w przedsiębiorstwo  
  5. Bardziej wykwalifikowane szkolenie zawodowe 
  6. Mniej godzin pracy 
  6. Dłuższy czas odpoczynku w ciągu dnia 
  7. Lepsze relacje z pracodawcą 
  7. Więcej urlopu 
  8. Większa uwaga ze strony związków zawodowych i przedstawicieli 

pracowników 
 
 
Rozwiązanie problemów pracowniczych i / lub zawodowych: 
 
 Jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów związanych z pracą, pracownicy 

twierdzą, że są one rozwiązywane w następujący sposób. 
 

 Około 70% rozwiązałoby swoje problemy z pracą za 
pośrednictwem związków zawodowych w Serbii, Polsce, Rumunii i 
Bułgarii, a 46% z przedstawicielami pracowników (rada 
pracowników) w Hiszpanii. [Należy podkreślić, że nie wszystkie 
kraje zinstytucjonalizowały obecność rad pracowników w 
zakładach pracy, tak jak Hiszpania. Jest to powód, dla którego ta 
opcja mogła zostać wybrana jako większość w porównaniu ze 
„związkami” w innych krajach]. 
 



   

  

With financial support from the European Union 

 Zaskakujący jest fakt, że 54% respondentów w Hiszpanii mówi, że 
rozwiązuje swoje problemy bezpośrednio z pracodawcą. Dane te 
kontrastują z danymi uzyskanymi przez pozostałe kraje (które 
wybierają związki zawodowe) lub przez samą Hiszpanię, gdzie 
46% odpowiada, że rozwiązuje je za pośrednictwem rady 
pracowników. Taką sytuację, chociaż w mniejszym stopniu, 
możemy również zaobserwować w Bułgarii. 
 

 Tylko 8% twierdzi, że nie udaje się do nikogo lub nie próbuje 
rozwiązać problemów z obawy przed represjami, z wyjątkiem 
Rumunii, gdzie odsetek ten wzrasta do 25% i Macedonii, 50% – 
tam inspekcje pracy i związki zawodowe nadal są alternatywami. 
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RAPORT PORÓWNAWCZY ODPOWIEDZI UDZIELONYCH W KWESTIONARIUSZU  WEDŁUG KRAJÓW 

 
I. Znajomość i stosowanie dyrektyw i szczegółowych przepisów 
 

PYTANIE Opcje odpowiedzi Hiszpania Serbia Polska Rumunia Bułgaria Macedonia 
1. Czy wiesz o istnieniu europejskich dyrektyw 
dotyczących udziału pracowników w 
podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach? 

Tak 23,3% 90,5% 71% 87% 85,5% 75% 
Nie  

77,8% 
 

9,5% 
 

29% 
 

13% 
 

14,5% 
 

25% 
Czy uważasz, że to, co jest regulowane w tych 
dyrektywach, jest wystarczające, aby 
zagwarantować partycypację pracowników w 
Twoim przedsiębiorstwie? 

Tak 83,3% 15,8% 58% 78% 20% 13,3% 
 
Nie 

 
16,7% 

 
84,2% 

 
42% 

 
22% 

 
80% 

 
86,7% 

2. Regulacje europejskie w tym zakresie 
wprowadzają dwa elementy jako systemy 
partycypacji pracowników w przedsiębiorstwie, a 
mianowicie informacja i konsultacja. Czy uważasz, 
że te przepisy są stosowane w sektorze górniczym 
w Twoim kraju? 

Tak 22,2% 25% 71% 65% 15% 10% 
Nie 18,5% 45% 10% 27% 18% 75% 
 
Nie wiem 

 
59,3% 

 
30% 

 
19% 

 
8% 

 
67% 

 
15% 

3. Czy w sektorze górniczym w Twoim kraju 
istnieją jakieś szczególne regulacje prawne 
niezależnie od kodeksu pracy lub ogólnych 
przepisów dla wszystkich pracowników? 

Tak 51,8% 25% 90% 88%  15% 
Nie 3,7% 20% 5% 12% 88% 10% 
 
Nie wiem 

 
44,5% 

 
55% 

 
5% 

  
12% 

 
75% 
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II. Informacje i konsultacje dla przedstawicieli pracowników 
 

PYTANIE Opcje odpowiedzi Hiszpania Serbia Polska Rumunia Bułgaria Macedonia 
 
4. Jak oceniasz informacje, które przedstawiciele 
pracowników (rad pracowników i / lub związków) 
otrzymują od przedsiębiorstwa? 

Przydatne 25,9% 42,9% 16% 20% 15% 50% 
Odpowiednie 25,9% 23,8% 75% 80% 45% 15% 
Nieodpowiednie 14,8% 33% 8%  35% 10% 
Nie wiem 33,3%    5% 25% 

5. Jak oceniasz system konsultacji poprzez 
wydawanie raportów, w opracowaniu których 
uczestniczą przedstawiciele pracowników (rady 
pracowników i / lub związki) w Twoim 
przedsiębiorstwie? 

Przydatny 33,3% 52,4% 27% 20% 15% 45% 
Odpowiedni 14,8% 23,8% 58% 70% 45% 20% 
Nieodpowiedni 11,1% 23,8% 10% 10% 35% 25% 
 
Nie wiem 

 
40,7% 

  
5% 

 
 

 
5% 

 
10% 
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III. Informacja i partycypacja pracowników: Stopień zadowolenia 
 

PYTANIE Opcje odpowiedzi Hiszpania Serbia Polska Rumunia Bułgaria Macedonia 
6. Czy uważasz, że jesteś prawidłowo 
informowany/a przez związek zawodowy, radę 
pracowników lub przedstawiciela pracowników o 
konsultacjach, w których bierzesz udział w 
przedsiębiorstwie? 

Tak 59,3% 80,9% 100% 100% 80% 90% 
 
Nie 

 
40,7% 

 
19,1% 

 
0% 

 
0% 

 
20% 

 
10% 

7. Oceń stopień osobistej satysfakcji pod 
względem swojego udziału w podejmowaniu 
decyzji w przedsiębiorstwie. 

Wysoki 25,9% 14,3% 15% 10% 15%  
Dopuszczalny 33,3% 42,9% 80% 40% 45% 5% 
Niski 25,9% 33,3% 15% 50% 35% 30% 
Nieistniejący 14,8% 9,5%   10% 75% 

8. Jakie narzędzia byłyby Twoim zdaniem 
najbardziej odpowiednie do zwiększenia udziału w 
podejmowaniu decyzji w Twoim przedsiębiorstwie? 
Należy uporządkować odpowiedzi od najwyższej 
do najniższej, gdzie 1 oznacza najbardziej 
interesującą opcję 

Przeprowadzanie ankiet 4 4 1 3 3 4 
Nieformalne spotkania 1 2 2 1 1 3 
Skrzynka z 
propozycjami 

3 5 4 4 5 5 

Wiążące konsultacje 1 1 3 2 2 2 
 
Ocena satysfakcji 

 
5 

 
3 

 
5 

 
5 

 
4 

 
1 
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IV. Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
 

PYTANIE Opcje odpowiedzi Hiszpania Serbia Polska Rumunia Bułgaria Macedonia 
 
9.a) Czy uważasz, że w Twoim sektorze istnieją 
dobre warunki pracy w tym zakresie? 

Tak, są dobre 44,4% 28,6% 35%  45%  
Są dopuszczalne 55,5% 57,1% 65% 25% 55% 75% 
Nie są odpowiednie    75%  15% 
Nie wiem  14,3%    10% 

 
9.b) Czy uważasz, że udział pracowników w tym 
zakresie jest odpowiedni? 
 

Tak, jest dobry 25,9% 9,52% 10%  25%  
Jest dopuszczalny 62,9% 71,4% 58% 25% 65% 60% 
Nie jest odpowiedni 7,4% 9,52% 32% 65% 10% 40% 
Nie wiem 3,7% 9,52%  10%   

9.c) Czy uczestniczysz w działaniach 
prewencyjnych lub szkoleniowych w tym zakresie 
w swoim przedsiębiorstwie? 

Tak 85,2% 65% 81% 70% 35% 10% 
Nie 14,8% 35% 19% 30% 65% 90% 

9.d) Czy Twoje przedsiębiorstwo przeprowadza co 
najmniej jedną roczną kontrolę Twojego stanu 
zdrowia? 

Tak 100% 100% 86% 100% (*) 90% 75% 
Nie   14%  10% 25% 

 
(*) Z prawnego punktu widzenia obowiązkowe jest przeprowadzanie badań 
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V. Szkolenie pracowników 
 

PYTANIE Opcje odpowiedzi Hiszpania Serbia Polska Rumunia Bułgaria Macedonia 
 
10.a) Czy uważasz, że otrzymujesz odpowiednie 
szkolenie do pracy, którą wykonujesz? 
 

Tak, jest dobre 25,9% 19,1% 15% 10% 10%  
Jest dopuszczalne 51,8% 66,7% 75% 80% (*) 70%  
Nie jest odpowiednie 22,2% 14,3% 10% 5% 15% 90% 
Nie wiem     5% 10% 

10.b) Czy odbywają się szkolenia dotyczące 
przekwalifikowania zawodowego i przystosowania 
do nowych technologii? 

Tak 59,3% 47,6% 52% 85% 65% 5% 
 
Nie 

 
40,7% 

 
52,4% 

 
48% 

 
15% 

 
35% 

 
95% 

 
Czy uważasz, że częstotliwość takich szkoleń jest 
odpowiednia? 

Tak, jest dobra 25% 30% 15% 75% 20%  
Jest dopuszczalna 75% 60% 75% 15% 70% 5% 
Nie jest odpowiednia  10% 10% 5% 10% 95% 
Nie wiem    5%   

10.c) Czy otrzymujesz szkolenia dotyczące 
zapobiegania ryzyku zawodowemu i opieki 
zdrowotnej? 

Tak 92,6% 71,4% 84% 100% (**) 35% 90% 
 
Nie 

 
7,4% 

 
28,6% 

 
16% 

  
65% 

 
10% 

 
Czy uważasz, że częstotliwość takich szkoleń jest 
odpowiednia? 

Tak, jest dobra 29,6% 33,3% 80% 90%  60% 
Jest dopuszczalna 59,3% 46,7% 15%  20% 40% 
Nie jest odpowiednia 11,1% 13,3% 5%  75%  
Nie wiem  6,7%  10% 5%  

 
(*) Przedsiębiorstwa są zainteresowane tym, aby samo przedsiębiorstwo działało lepiej 
(**) Z prawnego punktu widzenia obowiązkowe jest odbycie tych kursów 



   

  

With financial support from the European Union 

 
VI. Motywacja i uznanie zawodowe 

PYTANIE Opcje odpowiedzi Hiszpania Serbia Polska Rumunia Bułgaria Macedonia 
11. Oceniając w całości swoją aktywność 
zawodową, czy uważasz, że jesteś 
zmotywowany/a i cieszysz się uznaniem 
zawodowym w swojej pracy? 

Tak, bardzo 40,7% 33,3% 5%  5% 15% 
Czasami 44,4% 61,9% 90% 15% 55% 25% 
Nie, nigdy 11,1%  5% 85% 40% 60% 
Nie wiem 3,7% 4,8% 0%    

 
 
 
 
 
 
 
Z poniższych czynników wskaż te, które powinny 
się zmienić w Twoim przedsiębiorstwie. Ponumeruj 
je od 1 do 10 (przy czym 1 to najważniejszy, a 10 
najmniej ważny) 

Wynagrodzenia 1 1 1 1 (*) 1  
Czas odpoczynku w 
ciągu dnia pracy 

 
2 

 
8 

 
3 

 
9 

 
10 

 

Mniej godzin pracy  
3 

 
7 

 
5 

 
8 

 
9 

 

Więcej urlopu 4 10 4 7 8  
Lepsza ochrona i 
bezpieczeństwo 

 
5 

 
4 

 
6 

 
2 

 
2 

 
1 

Więcej zaangażowania 
w przedsiębiorstwie 

 
7 

 
3 

 
7 

 
4 

 
5 

 
2 

Lepsza relacja z 
pracodawcą 

 
6 

 
6 

 
8 

 
6 

 
7 

 

Lepiej oceniana praca  
9 

 
2 

 
2 

 
5 

 
3 

 

Więcej szkoleń 
zawodowych 
podnoszących 
kwalifikacje 

 
8 

 
5 

 
9 

 
3 

 
4 

 
3 

Większa uwaga 
związków zawodowych i 
rad pracowników 

 
10 

 
9 

 
10 

 
10 

 
6 

 
4 

(*) W sektorze górniczym w Rumunii konieczne jest rozróżnienie między górnikami, którzy pobierają bardzo niskie pensje, a pracownikami energetyki 
jądrowej zintegrowanymi w tym sektorze z bardzo wysokimi wynagrodzeniami i dobrymi warunkami pracy, którzy emigrują do Kanady 5 lat od rozpoczęcia 
pracy i wyszkolenia się. 
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VII. Rozwiązanie problemów pracowniczych i / lub zawodowych 
 

PYTANIE Opcje odpowiedzi Hiszpania Serbia Polska Rumunia Bułgaria Macedonia 
 
 
12. Przez którą organizację lub organ załatwiasz 
swoje problemy pracownicze i / lub zawodowe? 

Rada pracowników 46,2% 0% 0%    
Związki zawodowe 7,7% 72% 64% 75% 65% 15% 
Inspekcja pracy  0% 18%   25% 
Bezpośrednio z 
pracodawcą 

 
53,8% 

 
20% 

 
15% 

  
30% 

 

Nie rozwiązuję z obawy 
przed represjami 

 
3,8% 

 
8% 

 
3% 

 
25% 

 
5% 

 
50% 
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Udział pracowników z sektora górniczego w procesie 
podejmowania decyzji Elementy do wdrożenia 
 

Skuteczność każdej organizacji zależy w  dużej mierze 
od jej zdolności do prowadzenia w  zadowalający sposób 
procesów  generowania i przekazywania informacji, 
zarówno w  ramach organizacji, jak  i na zewnątrz, 
przekształcając je w  ten sposób w  strategiczny czynnik 
naszej pracy, który przewartościow uje naszą 
działalność i musi być zintegrowany z globalną 
koncepcją. 

 
 
Podejmowanie decyzji jest procesem, w którym identyfikowana jest potrzeba 
decyzji, ustalane i analizowane są alternatywy, spośród których jedna jest 
wybierana i wdrażana, a wyniki tego procesu są oceniane. 
 
Coraz częściej porzuca się figurę lidera / kierownika w procesie podejmowania 
decyzji i optuje się za przeprowadzeniem go przez grupę lub zespół roboczy, 
aby wykorzystać wiedzę i doświadczenie większej liczby osób i podejmować 
lepsze decyzje.  

 
Ale w jaki sposób należy podchodzić do „podejmowania decyzji”? Przede 
wszystkim konieczne jest przeanalizowanie sytuacji ze wszystkich możliwych 
punktów widzenia, a później działanie z zachowaniem bezpieczeństwa i z 
przekonaniem, zwracając się z prośbą o współpracę do innych i dziękując za 
ich pomysły. To tu powinno znaleźć się zaangażowanie pracowników w 
podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. 
 
 
Kiedy pracownicy biorą udział w podejmowaniu decyzji, czują się bardziej 
zobowiązani do osiągania pożądanych rezultatów, co staje się silnym 
czynnikiem motywującym, który jest brany pod uwagę w momencie 
podejmowania decyzji. 
 
Ważne jest, aby w każdej organizacji cele biznesowe i resortowe były dobrze 
określone i zdefiniowane na dwóch płaszczyznach: optymalizacja dostępnych 
zasobów i rozwiązywanie rzeczywistych ewentualnych problemów w sposób 
zintegrowany i skuteczny. 
 
Szczególnie ważne jest dążenie do udziału pracowników w podejmowaniu 
decyzji, ponieważ bardzo rzadko decyzja podejmowana przez organizację nie 
wpływa w ten czy inny sposób na codzienne działania pracowników. Absolutnie 
wszystkie decyzje mają wpływ na przyszłość organizacji i jej członków, dlatego 
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też należałoby unikać sytuacji niezadowolenia, którą prawie zawsze prowokują 
narzucane decyzje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogólnie pracodawcy skarżą się na brak skuteczności i wydajności swoich 
pracowników. Czy zastanawiali się, dlaczego tak się dzieje? Czy uważają, że nie 
wysilają się, ponieważ nie identyfikują się z kierunkiem, jaki został im 
narzucony? Czy uważają, że być może konieczne jest zastanowienie się, jak 
zareagowałby (pracodawca) na takie narzucane decyzje? 
 
Konieczne jest wskazanie zarówno zalet, jak i wad wynikających  
z zaangażowania pracowników. Wśród zalet znaleźć można: 
 
- Większą koncentrację wiedzy, doświadczeń i informacji. 
- Większą różnorodność punktów widzenia. 
- Ułatwienie przyjęcia końcowego rozwiązania. 
- Zmniejszenie problemów związanych z komunikacją. 
- Większe zaangażowanie pracownika w swoją rolę w przedsiębiorstwie. 
- Ograniczenie sytuacji konfliktu wewnętrznego. 
 
 
W tej całej „sieci” należy rozważyć system konsultacji jako krok poprzedzający 
podejmowanie decyzji. 
 
Konsultacje mają na celu przede wszystkim nawiązanie kontaktu ze stronami, 
zebranie i wymianę opinii, przekazanie informacji lub wspólne spotkanie  
i zmierzenie się z konkretną sprawą. Konsultacje są formą partycypacji 
pracowników w przedsiębiorstwie i niekoniecznie oznaczają rozpoczęcie procesu 
negocjacyjnego, ale mogą mu sprzyjać i doprowadzić do przyjęcia układów 
zbiorowych, stając się w wielu przypadkach pierwszym krokiem do rozpoczęcia 
procesu negocjacji, a tym samym służąc jako instrument bardzo mu bliski. 
 
Ponadto udział pracowników w podejmowaniu decyzji wpływa w decydujący 
sposób na ich motywację do pracy. 
 
Motywację do pracy można postrzegać jako proces, poprzez który następuje 
aktywowanie, utrzymywanie i ukierunkowanie na osiągnięcie określonych celów 
spełniających ważne potrzeby jednostki, a jednocześnie umożliwiających 

Fakt zaangażowania pracowników w proces podejmowania 
decyzji w organizacji ma fundamentalne znaczenie dla 

sukcesu tejże, a przy tym motywacja i osobiste wyzwania 
nadal zachowują swoją wartość. 
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osiągnięcie celów organizacji. Dlatego jest to kwestia, której nigdy nie powinno 
zabraknąć wśród pracowników, ponieważ pociąga za sobą zmianę jakościową 
podczas wykonywania pracy, jest także sposobem na utrzymanie przyjemnego  
i proaktywnego środowiska. 
 
Jedną z najważniejszych korzyści płynących z motywacji do pracy jest 
zaangażowanie. Zmotywowani pracownicy z łatwością przekładają się na osoby 
zaangażowane i chętne do pracy.  
 
 
Jak już podkreśliliśmy, chociaż motywacja może zależeć od wielu czynników, to 
bez wątpienia jednym z nich jest zaangażowanie w proces podejmowania 
decyzji w przedsiębiorstwie. 
 
Aby osiągnąć stan, w którym partycypacja jest kluczowym czynnikiem 
motywacji pracowników, przedsiębiorstwo nie musi opierać się na strukturach 
hierarchicznych z władzą kierowniczą skoncentrowaną na szczycie piramidy, ale 
może posiadać struktury bardziej elastyczne, dynamiczne i mniej biurokratyczne 
oraz zasadniczo utrzymywać płynną komunikację z przedstawicielami 
pracowników – prawdziwymi architektami partycypacji. 
 
Fundament partycypacji jako elementu motywacji w przedsiębiorstwie opiera się 
na tym, że istnieje więcej możliwości podejmowania decyzji „niżej”. Przy udziale 
pracowników, poprzez ich przedstawicieli lub związki zawodowe, osiąga się 
kulturę współpracy umożliwiającą zrozumienie i rozwiązywanie ewentualnych 
konfliktów.  
 
 
 
Dlaczego przedstawiciele pracowników i / lub związki zawodowe 
powinni być zaangażowani w podejmowanie decyzji w swoich 
przedsiębiorstwach?  
 
 
Transformacja energetyczna i sprawiedliwa transformacja: 
 
„Transformację energetyczną” można zdefiniować jako długofalową zmianę 
strukturalną w systemach energetycznych. Jest to przejście na nowy 
niskoemisyjny i zrównoważony model produkcyjny, eliminujący lub 
minimalizujący wykorzystanie źródeł energii opartych na paliwach kopalnych, 
które zawsze emitują dwutlenek węgla (węgiel, ropa i gaz) i zastąpienie ich 
odnawialnymi źródłami energii (słońce, wiatr, biomasa itp.), które nie emitują 
tego gazu. 
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Istnieją dwie przyczyny, które są impulsem dla tej koniecznej zmiany źródeł 
energii. Z jednej strony proces zmiany klimatu, którego doświadczamy 
i który jest spowodowany wzrostem średniej temperatury Ziemi, z drugiej zaś, 
co nie mniej ważne, ograniczenia fizyczne charakteryzujące kopalne źródła 
energii – rezerwy ropy naftowej, gazu lub węgla z czasem ulegają wyczerpaniu.  
 
Logiczne jest, że ta transformacja modelu energetycznego przekrojowo 
obejmuje wszystkie sektory produkcji i musi przebiegać w sposób zaplanowany i 
kierowany przez władze publiczne z zachowaniem formuł gwarantujących 
udział zaangażowanych podmiotów społecznych i gospodarczych, tak aby 
przekształcić ją w sprawiedliwą transformację. 
 
 
Jak przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną? 
 
Transformacja energetyczna przeprowadzana w sposób społecznie sprawiedliwy 
oznacza stawienie czoła wyzwaniu przemiany przemysłowej we wszystkich 
sektorach, głównie w odniesieniu do miejsc pracy i środków utrzymania 
pracowników w branżach generujących duże ilości emisji lub w tych 
wytwarzających paliwa kopalne (jak w przypadku wydobycia górniczego), czyli: 
zagwarantowanie wysokiej jakości zatrudnienia, ochrony socjalnej 
dla najsłabszych grup oraz poszanowanie praw człowieka i praw 
pracowniczych. W tym celu należy spełnić szereg „warunków”: 
 
 
 Przeprowadzenie dialogu między organami administracji a partnerami 

społecznymi, ponieważ nie może istnieć strategiczny plan 
sprawiedliwej transformacji bez udziału pracowników. 
 

 Specjalne środki wsparcia dla sektorów i gałęzi przemysłu, których 
transformacja ta dotyczy. 
 

 Konieczność włączenia ochrony socjalnej dla najbardziej narażonych 
pracowników do procesu transformacji energetycznej, uwzględniając 
bezpośrednie, pośrednie i powiązane miejsca pracy. 
 

 Uwzględnienie planów rewitalizacji terytorialnej, w których priorytetem 
jest dywersyfikacja działalności gospodarczej i rozwój obszarów wiejskich 
ze szczególnym uwzględnieniem grup kobiet i młodzieży. 
 

 Ustanowienie planów szkoleniowych i uświadamiających dla pracowników 
w odniesieniu do nowych zielonych miejsc pracy. Projekt takich szkoleń 
powinien być opracowany z udziałem przedstawicieli pracowników, aby 
był naprawdę skuteczny. 
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 Włączenie funduszu ekonomicznego za pośrednictwem budżetów 

poszczególnych państw i zielonych podatków. 
 
 
W związku z tym sama transformacja jest szansą na stworzenie 
wykwalifikowanego i wysokiej jakości zatrudnienia związanego z nowymi 
procesami produkcyjnymi, które wymagają nowych umiejętności i kompetencji 
pracowników. W tym sensie rządy muszą przewidywać zmiany poprzez politykę 
zatrudnienia ukierunkowaną na szkolenie i edukowanie pracowników w zakresie 
takich kompetencji, wprowadzając na przykład nowe zawody w ramach planów 
szkolenia zawodowego. 
 
Aby jednak agenci społeczni (związki zawodowe lub przedstawiciele 
pracowników) mogli uczestniczyć w działaniach związanych z takimi 
sprawiedliwymi projektami przejściowymi, konieczna jest komunikacja, 
wyjaśnianie i debatowanie na te tematy na wszystkich płaszczyznach,  
w związkach zawodowych i w przedsiębiorstwach. Należy wyjaśnić delegatom, 
osobom powiązanym i pracownikom, czym jest transformacja energetyczna, 
sprawiedliwa transformacja i ubóstwo energetyczne. Osiągnięcie tego nie 
będzie możliwe, jeśli nie zaangażuje się wszystkich związków zawodowych w 
debaty, narzędzia i propozycje. Tylko tak można zagwarantować, że 
nadchodząca transformacja obejmować będzie jasne i zwięzłe propozycje 
angażujące wszystkich obywateli i pozwalające uniknąć strat dla przemysłu i 
zatrudnienia. 
 
Dlatego obowiązek wprowadzenia tej transformacji energetycznej jest szansą, 
której nie można przegapić w zakresie modernizacji gospodarki i systemu 
produkcyjnego, tworzenia zielonego i wysokiej jakości zatrudnienia na godnych  
i bezpiecznych warunkach niezagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 
pracowników, osiągania postępów w dziedzinie klimatu i sprawiedliwości 
społecznej oraz zachowania różnorodności biologicznej i środowiska 
naturalnego. 
 
A wszystko to dzięki sprawiedliwej transformacji, która nie tylko ma na 
celu zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka na klimat  
i środowisko, ale także ochronę dialogu społecznego, udziału 
pracowników, jakości zatrudnienia, prawa do szkolenia i 
przekwalifikowania zawodowego, praw pracowniczych i ochrony 
socjalnej. 
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Sprawiedliwa transformacja w górnictwie 
 
Jeśli coś wpływa na sektor wydobywczy, to właśnie transformacja energetyczna 
– przejście do systemu produkcji bezemisyjnej jest nieuniknione we wszystkich 
sektorach gospodarki, ale szczególnie w sektorach energetycznych 
odpowiedzialnych za emisję CO2. 
 
Decyzja 2010/787/UE Rady z dnia 10 grudnia  promująca „dekarbonizację”, 
zamknięcie kopalń węgla po wygaśnięciu dotacji dla sektora na lata 2011–2018 
wpływa w całości na sektor górniczy i sprawia, że coraz bardziej konieczne staje 
się ustanowienie elementów udziału pracowników w procesie podejmowania 
decyzji w przedsiębiorstwach. W rzeczywistości najnowszy raport Centrum 
Badawczo-Naukowego Komisji Europejskiej, Wspólnego Centrum Badawczego 
(WCB), szacuje, że problem ten dotyczyć będzie 160 000 z 240 000 obecnych 
stanowisk w kopalniach i elektrociepłowniach w Europie do 2030 roku. 
 
Część przedsiębiorstw będzie w stanie dostosować się do zmian (z inwestycjami 
i przyjęciem nowych nawyków i praktyk), ale będą też inne, które nie zdołają 
tego zrobić w całości lub części. W tym celu konieczne jest przewidywanie i 
dostarczanie rozwiązań technicznych i ekonomicznych na poziomie politycznym i 
instytucjonalnym, ponieważ istnieją przedsiębiorstwa i pracownicy, którzy mogą 
znaleźć się w sytuacji zagrożenia. Ponadto należy wziąć pod uwagę wpływ 
gospodarczy i społeczny na obszarach, na których koncentrują się tego typu 
przedsiębiorstwa i zakłady zależące w dużym stopniu od nich, wymagające 
alternatywnych, głównie przemysłowych, opcji rozwoju.  
 
Z perspektywy pracowników przemiana głęboko zmieni rynek pracy  
i stworzy nowe zagrożenia i nowe możliwości dla pracowników – 
nowe miejsca pracy, ale także w niektórych przypadkach zniknięcie 
miejsc pracy, zastąpienie pewnych istniejących zawodów nowymi, 
wymagających nowych umiejętności i kompetencji. 
 
W całym sektorze energetycznym branże i regiony, które są uzależnione od 
sektorów energochłonnych, mogą bardziej ucierpieć niż inne. Przewidywanie 
tych trendów i ich wpływ na pracowników stoi w centrum zainteresowania 
działań związków zawodowych oraz daje im możliwość zwiększenia wpływu na 
politykę klimatyczną Unii Europejskiej. 
 
Zgodnie z tym sprawiedliwa transformacja bez udziału pracowników nie 
jest możliwa. Znaczenie takiej partycypacji zostało podkreślone zarówno na 
szczeblu międzynarodowym, jak i na poziomie UE. W preambule porozumienia 
paryskiego możemy zatem przeczytać, w jaki sposób strony wzywa się do 
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„uwzględnienia imperatywów sprawiedliwej transformacji dla siły roboczej”, co 
oczywiście wymaga udziału pracowników. 
 
Ze swej strony wytyczne MOP „na rzecz sprawiedliwego przejścia na 
zrównoważone pod względem środowiskowym gospodarki i społeczeństwa dla 
wszystkich” zalecają konsultacje i współpracę związków zawodowych przy 
opracowywaniu i wdrażaniu polityki niskoemisyjnej na „wszystkich możliwych 
poziomach i etapach”. 
 
I wreszcie Komisja Europejska podkreśliła w swoim Energy Union Package z 
2015 r. znaczenie roli partnerów społecznych i wezwała ich do włączenia 
transformacji energetycznej do dialogu społecznego. 
 
Tematy te ze względu na ich nowość nie zawsze są znane i rozumiane przez 
przedsiębiorstwa i przez przedstawicieli pracowników. Dlatego też, aby to 
zaangażowanie było prawdziwe, musimy osiągnąć co najmniej dwa cele, które 
były podstawą dla projektu Fostering Trust-Building: 
 
 
 Informowanie osób odpowiedzialnych za związki zawodowe  

i przedstawicieli pracowników o konsekwencjach porozumień 
dotyczących zmian klimatu, takich jak porozumienie paryskie; regulacje 
UE, regulacje krajowe i to, co ta transformacja energetyczna będzie 
oznaczać dla pracowników w sektorze górniczym; oraz 
 

 Przygotowanie związków zawodowych (poprzez szkolenie liderów  
i przedstawicieli) do odgrywania aktywnej roli w projektowaniu  
i wdrażaniu krajowych strategii sprawiedliwej transformacji. 

 
 
Udział związków zawodowych jest różny w poszczególnych państwach 
członkowskich i powinien się poprawić. 
 
Jednakże aby zrealizować te systemy partycypacji w sektorze górniczym, należy 
pamiętać, że w wielu przypadkach konsultacje na temat transformacji i 
środowiska są realizowane przez organy trójstronne, które mogą być trwałe lub 
tworzone ad hoc. W niektórych krajach te konkretne agencje angażują związki 
zawodowe wraz ze wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami. Na przykład 
we Francji Krajowa Rada ds. Transformacji Ekologicznej (CNTE), forum dialogu 
w tym zakresie, obejmuje organizacje pozarządowe, partnerów społecznych, 
ekspertów, władze regionalne i parlamentarzystów oraz udziela krytycznych 
porad w sprawie projektów aktów prawnych związanych ze środowiskiem i 
energią. To samo dotyczy tworzenia dużych forów w Niemczech czy Holandii. 
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W innych przypadkach konsultowane są również związki zawodowe na poziomie 
sektorowym, jak ma to miejsce w Belgii. Proponowane są także formy 
partycypacji obejmujące grupy doradcze (grupy ekspertów parlamentarnych ze 
Szwecji, Belgii, Danii lub Irlandii) oraz konkretne konferencje lub warsztaty  
(w Finlandii) i zaproszenia do wysyłania swoich stanowisk na piśmie (w Polsce). 
 
Przy tym w niektórych państwach członkowskich nadal nie konsultuje się 
związków zawodowych w kwestiach polityki energetycznej i klimatycznej, na 
przykład w Wielkiej Brytanii, Grecji czy na Malcie. 
 
Ponadto, i to jest kolejny fakt, który należy wziąć pod uwagę, w prawie połowie 
państw członkowskich propozycje związków nie są w pełni rozważane lub nie 
zostały w ogóle uwzględnione. [Chociaż prawdą jest, że informacje te można 
częściowo wytłumaczyć faktem, że poziom uczestnictwa związków zawodowych 
jest często powiązany z narodową kulturą dialogu społecznego i może się różnić 
w zależności od okoliczności politycznych]. 
 
W każdym razie, niezależnie od powodów, margines poprawy przewidziany 
dla związków zawodowych i przedstawicieli pracowników  
w odniesieniu do ich udziału w podejmowaniu decyzji przez 
przedsiębiorstwa w zakresie sprawiedliwej transformacji jest szeroki  
i rozciąga się na kilka konkretnych obszarów działania, takich jak: 
zatrudnienie – jego niszczenie i pojawianie się nowych możliwości, jak również 
wszystko związane z zielonymi miejscami pracy (zielone zatrudnienie) lub lepiej 
greening Jobs (bardziej ekologiczne miejsca pracy) w sektorze górniczym; 
odpowiedzialność społeczna; higiena pracy w kontekście ochrony 
środowiska; oraz wszystko, co związane jest ze szkoleniem pracowników z 
punktu widzenia doskonalenia zawodowego w celu przystosowania się do 
nowych systemów pracy ustanowionych w ramach transformacji energetycznej. 
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Propozycja rekomendacji 
 
Chociaż propozycje Komisji Europejskiej w tej sprawie i jej obecne regulacje 
poprzez dyrektywy lub rezolucje wytyczyły szlak, którego celem jest 
zagwarantowanie pracownikom poziomu partycypacji poprzez informacje, 
konsultacje i dialog społeczny lub negocjacje zbiorowe umożliwiające 
zaangażowanie pracowników w proces podejmowania decyzji  
w przedsiębiorstwach, to z jednej strony w niektórych krajach nadal nie są one 
w pełni stosowane, a z drugiej strony odnośne dyrektywy nie rozszerzają 
zakresu ich stosowania na sektor publiczny, mimo że w niektórych krajowych 
organach administracji publicznej istnieją systemy informacyjne i konsultacyjne, 
a sama Komisja Europejska wielokrotnie zalecała, by pracownicy sektora 
publicznego mieli zagwarantowane prawo do partycypacji, informacji i 
konsultacji w interesie równego traktowania wszystkich pracowników,  zgodnie z 
opinią zawartą w rezolucji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie stosowania 
dyrektywy 2002/14/WE ustanawiającej ogólne ramy informowania i 
konsultowania pracowników we Wspólnocie Europejskiej (2008/2246 (INI): 
 

Uważa, że konieczne jest zagwarantowanie przedstawicielom 
pracowników administracji publicznej i przedsiębiorstw sektora 
publicznego i finansowego takich samych praw do informacji  
i konsultacji, jak tych udzielanych innym pracownikom. 

 
 
Dlatego konieczne jest kontynuowanie prac nad poprawą europejskich  
i krajowych standardów dotyczących udziału pracowników sektora górniczego  
w procesie decyzyjnym, jak również w transpozycji i stosowaniu dyrektyw UE  
w sprawie informacji i konsultacji oraz rokowań zbiorowych w celu 
wprowadzenia tych zasad w życie i zagwarantowania w rezultacie najlepszej 
ochrony warunków pracy i zatrudnienia pracowników sektora górniczego. 
 
W związku z tym, naszym zdaniem, konieczne jest wprowadzenie minimalnych  
i obowiązkowych okresów dostosowywania tych przepisów do pracowników 
sektora górniczego i ich rozszerzenie na te państwa, które nie są jeszcze 
pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. 
 
W tym sensie jako owoc debaty przeprowadzonej przez partnerów projektu  
w wyniku wniosków wyciągniętych z przeprowadzonych badań i rozmów na 
warsztatach krajowych oraz w grupach roboczych, proponujemy Komisji 
Europejskiej szereg rekomendacji o następującej treści: 
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1. Wspieranie kultury informacji i konsultacji wśród partnerów społecznych, 
wzmocnienie instytucji, promowanie porozumień w sprawie informacji  
i konsultacji, rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz podnoszenie 
świadomości i zagwarantowanie wykonania istniejących dyrektyw; 

 
2. Podjęcie odpowiednich środków w celu rozszerzenia podstawowych praw 

do informacji, konsultacji i partycypacji ustanowionych między innymi  
w dyrektywie 2002/14/WE na pracowników sektora górniczego, zarówno 
w państwach członkowskich, jak i państwach kandydujących; 

 
3. Wzmocnienie procedur informacyjnych i konsultacyjnych poprzez 

dokonanie przeglądu innych braków zawartych zarówno w ogólnych 
ramach dyrektywy 2002/14/WE, jak i tych zgłaszanych 
międzynarodowym radom pracowników, sytuacji zwolnień grupowych lub 
istniejących sytuacji dotyczących fuzji, wchłaniania bądź zamykania 
przedsiębiorstw; 
 

4. Ustanowienie silniejszego prawa przedstawicieli pracowników do 
osiągania porozumień poprzez konstruktywny dialog przed 
sfinalizowaniem jakiejkolwiek decyzji przez pracodawców; 

 
5. Zwiększenie liczby przedstawicieli pracowników w dziedzinach przemysłu 

wydobywczego w celu uzyskania pełnych informacji o strategicznych 
kierunkach przedsiębiorstwa przed podjęciem decyzji; 
 

6. Zwiększenie udziału pracowników i ich przedstawicieli we wdrażaniu 
działań mających na celu poprawę kwestii szkoleń i zapobiegania ryzyku 
zawodowemu górników w czasie, gdy zmiany technologiczne  
i produkcyjne w szczególny sposób wpływają na przemysł wydobywczy; 
 

7. Ustanowienie skutecznych i wysokich kar w przypadku poważnego 
naruszenia prawa pracowników do informacji i konsultacji; 

 
8. Związki zawodowe muszą ulepszać istniejące instrumenty do 

przekazywania informacji pracownikom w celu zaspokojenia ich potrzeb 
w tym zakresie. W związku z powyższym funkcje te muszą być 
zagwarantowane przedstawicielom pracowników i związkom 
zawodowym; 
 

9. Konieczne jest przyspieszenie wprowadzenia zmian w zakresie warunków 
pracy w sektorze górniczym, gwarantujących większy udział górników  
w kwestiach bezpieczeństwa i zdrowia oraz w zapobieganiu ryzyku przy 
pracy w sektorze wraz z działaniami szkoleniowymi w tym obszarze; 
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10. Szkolenia w zakresie zawodowym i doskonalenia zawodowego, bardziej 
godne wynagrodzenia i lepszy wymiar czasu pracy i odpoczynku to 
specyficzne wymagania pracowników z sektora górniczego, które muszą 
być wdrażane poprzez strategie ponadnarodowe z udziałem wszystkich 
partnerów społecznych. 

 
 
Krótko mówiąc, zgadzamy się, że Komisja Europejska stoi przed wyzwaniem 
wykazania, że prawa podstawowe są istotą europejskiego projektu. 
 
Prawa te są zapisane w Karcie Praw Podstawowych UE i obowiązkiem Unii 
jest wspieranie i uzupełnianie działań państw członkowskich również 
w dziedzinie informacji i konsultacji pracowników, w szczególności 
współzarządzanie, jak określono w art. 151 i 153 TFUE i ułatwienie wdrażania 
tych ulepszeń w całym górnictwie i we wszystkich państwach Unii Europejskiej 
oraz w krajach kandydujących. 
 


