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Niewiastom mi³ym, czcigodnym,
Zacnym wielce Jegomoœciom,
Powinszowania Œwi¹teczne
i na Rok — wkrótce — Nowy,
z sympati¹ dedykuje

Jan Budkiewicz
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Przemówienie  p. Ró¿y Thun
Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej

w Polsce

W imieniu Komisji Europejskiej i w szczególnoœci w imieniu komisarza Vladimira Spidli
chcia³abym serdecznie pogratulowaæ Konfederacji Pracodawców Polskich z okazji 19-1ecia jej
dzia³alnoœci. W czasie tych 19 lat Konfederacja Pracodawców Polskich odegra³a istotn¹ rolê w pro-
wadzeniu dialogu spo³ecznego w Polsce, bior¹c udzia³ w procesie reform spo³eczno-gospodar-
czych. Ponadto, od blisko 5 lat polscy partnerzy spo³eczni mog¹ aktywnie uczestniczyæ w dialogu
spo³ecznym na poziomie europejskim.

Dialog spo³eczny w centrum unijnego modelu rozwoju i sprawowania rz¹dów
Dialog spo³eczny jest jednym z podstawowych elementów unijnego modelu rozwoju i sprawo-

wania rz¹dów. Cieszy siê du¿ym instytucjonalnym uznaniem i poœwiêcono mu dwa artyku³y Trakta-
tu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ — 138 i 139. Artyku³y te przyznaj¹ europejskim partne-
rom spo³ecznym szczególn¹ i wyj¹tkow¹ rolê.

Zgodnie z artyku³em 138 na Komisji spoczywa odpowiedzialnoœæ za rozwijanie konsultacji
z partnerami spo³ecznymi na poziomie Wspólnoty oraz za podejmowanie wszelkich dzia³añ
maj¹cych na celu u³atwianie tego dialogu. Natomiast artyku³ 139 przewiduje mo¿liwoœæ nawi¹zy-
wania stosunków umownych przez partnerów spo³ecznych, jeœli wyra¿aj¹ tak¹ wolê.

Artyku³y te stawiaj¹ partnerów spo³ecznych w centrum procesu decyzyjnego w zakresie unij-
nej polityki spo³ecznej i zatrudnienia. Uznaniu tej znacz¹cej i innowacyjnej roli towarzyszy³ rozwój
europejskich podmiotów w sferze stosunków przemys³owych. Dzisiaj, zarówno miêdzybran¿owi,
jak i sektorowi krajowi partnerzy spo³eczni mog¹ dzia³aæ na poziomie europejskim poprzez nego-
cjacje, konsultacje i dobrowolne akcje.

Poprzez europejski dialog spo³eczny Konfederacja ma mo¿liwoœæ wp³ywania na Europejsk¹
Politykê Spo³eczn¹, uczestniczy w wymianie dobrych praktyk i przyczynia siê do tworzenia Europy
spo³ecznej. Przyk³adowo, partnerzy spo³eczni mog¹ braæ udzia³ w tworzeniu przepisów i realizacji
strategii lizboñskiej.

Dialog spo³eczny jako narzêdzie zarz¹dzania zmian¹
Dialog spo³eczny jest kluczowym narzêdziem zarz¹dzania zmian¹. Reformy mog¹ byæ sku-

teczne tylko przy wspó³pracy i wsparciu ze strony partnerów spo³ecznych, ale nie wbrew ich woli.
Dzisiaj jest to wa¿niejsze ni¿ kiedykolwiek wczeœniej.

Obecnie nasze gospodarki stoj¹ przed licznymi wyzwaniami. Oprócz globalizacji, zmian
demograficznych i zmian klimatu, musimy stawiæ czo³a kryzysowi finansowemu, którego skutki
mog¹ wyjœæ daleko poza sektor finansowy. W tej chwili nie jesteœmy w stanie przewidzieæ, w jakim
stopniu zawirowania na rynku finansowym wp³yn¹ na gospodarkê i zatrudnienie w œrednim okresie
czasu. Niemniej Unia Europejska jest odpowiednio przygotowana, czego dowodem jest przedsta-
wiony wczoraj (26 listopada) kompleksowy pakiet œrodków naprawczych.

W Unii Europejskiej wierzymy, ¿e postêp mo¿na osi¹gn¹æ tylko wtedy, gdy w odpowiednich
proporcjach uda siê pogodziæ efektywnoœæ ekonomiczn¹ ze sprawiedliwoœci¹ spo³eczn¹. D¹¿ymy
do tego, by ³¹czyæ zrównowa¿ony wzrost gospodarczy z tworzeniem wiêkszej liczby miejsc pracy.
Uwa¿amy, ¿e dobrze prowadzona polityka spo³eczna mo¿e byæ inwestycj¹, a nie kosztem. ¯e roz-
wój gospodarczy musi iœæ w parze z postêpem spo³ecznym. I to w³aœnie w tym zakresie rola partne-
rów spo³ecznych — ich wiedzy, doœwiadczenia i dobrej znajomoœci faktycznych problemów praco-
dawców i pracowników — stanowi klucz do sukcesu.
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Wiêcej dialogu spo³ecznego na szczeblu krajowym
W tym kontekœcie Komisja Europejska pragnie równie¿ zachêciæ partnerów spo³ecznych

w Polsce do dalszego rozwijania na poziomie krajowym zbyt s³abego jeszcze dwustronnego dialogu
spo³ecznego. Z doœwiadczenia Komisji wynika, ¿e dialog trójstronny najlepiej sprawdza siê na eta-
pie okreœlania g³ównego kierunku reform, natomiast kiedy podejmowane s¹ ju¿ dzia³ania realizu-
j¹ce na ró¿nych poziomach praktyczne rozwi¹zania i dostosowuj¹ce je do istniej¹cych warunków,
najskuteczniejszy jest w³aœnie dialog dwustronny.

Ostatnio europejscy partnerzy spo³eczny podpisali autonomiczne porozumienia dotycz¹ce
telepracy oraz stresu i przemocy w miejscu pracy w ró¿nych sektorach. Obecnie polscy partnerzy
spo³eczni rozmawiaj¹ na temat sposobu wdro¿enia tego porozumienia w Polsce. Rozmowy te oraz
nastêpuj¹cy po nich proces realizacji porozumienia odegraj¹ znacz¹c¹ rolê we wzmacnianiu dwu-
stronnego wymiaru dialogu spo³ecznego.

Chcia³abym przy tej okazji poprzeæ dalszy rozwój dialogu spo³ecznego w Polsce, a tak¿e roz-
wój samych instytucji, które ten dialog prowadz¹. W przesz³oœci Polska poczyni³a ogromne postêpy
w tej dziedzinie, jednak zdaniem Komisji — w Polsce, jak i w innych krajach — zasadnicz¹ kwesti¹
jest teraz wzmocnienie struktur dialogu spo³ecznego oraz zdolnoœci administracyjnej w tym zakre-
sie. Po pierwsze, aby lepiej wspieraæ konkurencyjnoœæ i sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ na szczeblu kra-
jowym, trzeba koniecznie rozwin¹æ prawdziw¹ formê dwustronnego dialogu spo³ecznego miêdzy
ró¿nymi sektorami, ale równie¿ na poziomie poszczególnych sektorów. Bêdzie ona podstaw¹
negocjacji i porozumieñ zarówno wewn¹trzbran¿owych, jak i w samych przedsiêbiorstwach.

Po drugie, zgodnie z art. 139 traktatu krajowi partnerzy spo³eczni musz¹ mieæ faktyczn¹ mo¿li-
woœæ realizacji porozumieñ zawartych na szczeblu europejskim, zgodnie z ich w³asnymi procedura-
mi i praktykami — chocia¿by takiego porozumienia, o jakim wspomnia³am ju¿ wczeœniej, tj. doty-
cz¹cego przemocy w miejscu pracy. Taki dialog jest wa¿n¹ czêœci¹ wspólnotowego dorobku i ele-
mentem europejskiego modelu spo³ecznego.

Po trzecie, wiele dyrektyw wspólnotowych zwraca siê bezpoœrednio do krajowych partnerów
spo³ecznych i upowa¿nia ich do tego, by wdra¿ali szczegó³owe przepisy wynikaj¹ce ze specjalnych
klauzul. Dowodzi to zawartego w dorobku wspólnotowym szacunku dla ró¿norodnoœci systemów
krajowych. Jednoczeœnie wymaga skutecznych konsultacji z partnerami spo³ecznymi w ka¿dym
kraju.

Jestem przekonana, ¿e poprawa zdolnoœci z zakresie autentycznego i dynamicznego dialogu
spo³ecznego, dwu- i trójstronnego, na szczeblu krajowymi i europejskim, jest spraw¹ zasadniczej
wagi. Si³a tego dialogu le¿y w jego potencjale do zawierania porozumieñ wi¹¿¹cych dla zaanga¿o-
wanych w dialog organizacji i ich cz³onków. Partnerzy spo³eczni musz¹ zatem pozostaæ prawdziwie
niezale¿ni.

Polskie zwi¹zki zawodowe maj¹ obecnie najni¿szy w Europie wskaŸnik cz³onkostwa, a zakres
uk³adów zbiorowych jest ni¿szy od œredniej europejskiej. W niektórych sektorach, takich jak han-
del i us³ugi, zwi¹zki zawodowe praktycznie nie istniej¹, a wolnoœæ zwi¹zków zawodowych jest czê-
sto poddawana dyskusji.

Sektor prywatny, w³adze publiczne i partnerzy spo³eczni musz¹ dowieœæ swojego zaanga¿owa-
nia w dialog spo³eczny i podj¹æ wysi³ek na rzecz udoskonalenia formy, w jakiej jest prowadzony.

Chcia³abym równie¿ zaznaczyæ, ¿e rozporz¹dzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego przewiduje pomoc dla partnerów spo³ecznych w regionach konwergencji z myœl¹ o umoc-
nieniu ich roli i wspólnych dzia³aniach promowania elastycznoœci rynku pracy ³¹czonej z bezpie-
czeñstwem socjalnym (flexicurity) wœród pracowników i przedsiêbiorstw.

Wierzê, ¿e partnerzy spo³eczni w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach cz³onkowskich
maj¹ unikatow¹ wiedzê na temat faktycznych obaw pracowników i pracodawców — wiedzê o fun-
damentalnym znaczeniu dla dzia³añ maj¹cych zaradziæ niskiemu zatrudnieniu, brakowi umiejêt-
noœci oraz wspieraæ mobilnoœæ pracowników, uczenie siê przez ca³e ¿ycie, a tak¿e przygotowywaæ
do zmian demograficznych w Europie oraz zasad flexicurity.

Jeszcze raz pragnê pogratulowaæ Konfederacji Pracodawców Polskich z okazji 19-1ecia dzia-
³alnoœci. Dziêkujê za Pañstwa wk³ad w rozwój dialogu spo³ecznego i ¿yczê Pañstwu wielu sukcesów
w przysz³ych rozmowach z innymi partnerami spo³ecznymi i z rz¹dem.
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KRONIKA ZWI¥ZKOWA
Wa¿niejsze spotkania, inicjatywy, opinie

(Listopad — grudzieñ 2008 r.)

27.10. Warszawa Pismo do Departamentu Finansowego MKiDN z zastrze¿eniami
wobec do propozycji zmieniaj¹cych zapisy Rozporz¹dzeñ p³aco-
wych. (J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

4.11. Warszawa Wyst¹pienie do Ministra Bogdana Zdrojewskiego z argumentami
wobec propozycji wprowadzenia do instytucji artystycznych zasad
tzw. ustawy „kominowej” oraz przeciwko likwidacji przepisów dot.
warunków szkodliwych. (J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

6.11 Warszawa Pikieta OPZZ, Forum Zwi¹zków Zawodowych i NSZZ „Solidar-
noœæ” pod Sejmem RP w sprawie ustawy pomostowej.

(M. Kretkowska, Wies³awa Mamaj,
Bart³omiej NiedŸwiecki, Urszula Wieczorek)

7.11. Warszawa List Otwarty do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-
Waltz w obronie wieloletniego dyrektora teatru — Tomasza
Mêdrzaka (J. Budkiewicz)

13.11. Warszawa Zastrze¿enia do g³ównych za³o¿eñ projektu nowelizacji prawa
autorskiego autorstwa MKiDN (J. Budkiewicz)

14.11. Zgierz Jubileusz 95-lecia Zgierskiej Ksi¹¿nicy. (J. Budkiewicz)

18.11. Warszawa Wydanie Serwisu Informacyjnego Federacji Nr 11 (245) Listopad.

24.11. Warszawa OPZZ. Powo³anie Komisji do przeprowadzenia kontroli w Biurze
Zarz¹du Fundacji „WSPARCIE”.

(J. Budkiewicz)

25.11. Warszawa Wywiad dla „Radia dla Ciebie” na temat przysz³oœci Teatru
Ochoty. (J. Budkiewicz)

26.11. Warszawa Posiedzenie Rady Fundacji „Wsparcie” oraz Prezydium OPZZ.
Prace nad projektami ustaw o: systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
emeryturach pomostowych, zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z FUS. Projekt zmian w Statucie OPZZ. (J. Budkiewicz)
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27.11. Warszawa Konferencja „Dialog spo³eczny a dialog obywatelski”. Obchody
Jubileuszu XIX-lecia Konfederacji Pracodawców Polskich.

(J. Budkiewicz)

28.11. Warszawa Spotkanie z przedstawicielami sto³ecznego Teatru M³odzie¿owe-
go „KEMA”. (J. Budkiewicz)

2.12. Warszawa Uwagi Federacji do projektu Rozporz¹dzenia w sprawie zasad
i warunków prowadzenia dzia³alnoœci innowacyjnej i eksperymen-
talnej przez publiczne szko³y i placówki artystyczne.

(B. Biernat, J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

2.12. Warszawa Rozmowy w Zwi¹zku Artystów Scen Polskich w sprawie teatru
m³odzie¿owego „KEMA” (M. Bargie³owski,

J. Budkiewicz, K. Kumor)

2.12. Warszawa List do P. Hanny Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy
o pilne zakoñczenie bezdomnoœci teatru m³odzie¿owego
„KEMA”. (M. Bargie³owski,

J. Budkiewicz, K. Kumor)

11.12 Warszawa Spotkanie z Wicemarsza³kiem Sejmu J. Szmajdziñskim w sprawie
finansowania publicznej radiofonii i telewizji. (J. Budkiewicz)

11.12. Warszawa Wysy³ka projektów Uchwa³ do podjêcia przez Prezydium Zgro-
madzenia Delegatów. (J. Budkiewicz)

12.12. Warszawa Spotkanie z A. Malinowskim — Prezydentem Konfederacji
Pracodawców Polskich. (J. Budkiewicz)

16.12. Warszawa Rada OPZZ. Ocena aktualnej sytuacji spo³eczno-gospodarczej
w kraju. Przyjêcie uchwa³y w sprawie zwo³ania Nadzwyczajnego
Kongresu OPZZ. (J. Budkiewicz)

11–
–19.12.

Warszawa Konsultacje zwi¹zkowe dot. projektu rozporz¹dzenia w sprawie
sta¿u adaptacyjnego i testu umiejêtnoœci w toku postêpowania
o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika.

12–
–23.12.

Warszawa Opiniowanie projektów Rozporz¹dzeñ p³acowych MKiDN.
(cz³onkowie Prezydium

Zgromadzenia Delegatów)

29.12. Warszawa Ocena okresu próbnego realizacji kontraktu mened¿erskiego na
prowadzenie Klubu-Restauracji „Œwiêtoszek”.

(J. Budkiewicz, E. Gr¹tkowka,
M. Karczewska-Smoleñ, D. Œwis³owska)
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W³adze Federacji ZZPKiS

1. Jan Budkiewicz przewodnicz¹cy œrodowisko Kinematografia (Warszawa)
2. Jerzy Doliñski wiceprzew. Inst. Art. (Bydgoszcz)
3. Ma³gorzata Grodzicka wiceprzew. Biblioteki (Kielce)

Cz³onkowie Prezydium Zgromadzenia Del. Zw.
4. Barbara Biernat œrodowisko Szkol. Art. (Kraków)
5. W³adys³aw Dudaczyk Biblioteki (Bydgoszcz)
6. Maciej Molenda Inst. Art. (Warszawa)
7. Grzegorz Pieñkowski Kinematografia (Warszawa)
8. Andrzej Salamoñski Muzea (Kraków)
9. Danuta Sobolewska Domy Kultury (Olsztyn)

Cz³onkowie Zgromadzenia Delegatów
10. Urszula Derendarz œrodowisko Biblioteki (Piotrków Trybunalski)
11. Bogus³awa Grzybowska Inst. Art. (S³upsk)
12. Roman Kaczmarek Biblioteki (Poznañ)
13. Krystyna Kucharska-Ga³êzowska Biblioteki (Wa³brzych)
14. Grzegorz Kurek Muzea (Kielce)
15. Czes³aw Kurka Domy Kultury (Sieradz)
16. Anna Miszczak Biblioteki (Che³m)
15. Anna Niemczak Domy Kultury (Przemyœl)
16. Leszek Józef Sibila Muzea (Kraków)

Komisja Rewizyjna
1. Maciej Kêdzierski przewodnicz¹cy œrodowisko Inst. Art. (Sosnowiec)
2. Sylwester Wieczorkowski wiceprzew. Biblioteki (Warszawa)
3. El¿bieta Kruk sekretarz Kinematografia (Warszawa)
3. Dorota Abramczyk cz³onkowie Domy Kultury (Zgierz)
4. Ma³gorzata Pawlik Muzea (Chêciny)
5. Bogumi³a W³odarczyk Szkol. Art. (£ódŸ)

Krajowy Rejestr S¹dowy Nr 0000122711

Uwaga!
Doradca do spraw zwi¹zkowych — Anatol Wasiljew

dy¿uruje w poniedzia³ki i czwartki w godz. 10.00–16.00
Adwokat — Monika Karczewska-Smoleñ

przyjmuje w ka¿d¹ œrodê w godz. 12.00–16.00
Telefony: 0–22 621–43–81 lub 629–40–81


